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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 ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



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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ความดีคนดีท�าง่าย ๑๔๓

ความสัมพันธ์ไทย - ลังกา ๑๔๕

รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี ๑๕๑

การศึกษา ๑๕๓

พระพุทธนวราชบพิตร ๑๕๕

วันสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน ๑๖๐



อธิปไตย ๓ ๑๖๒

เปอร์เซียหรืออิหร่าน ๑๖๔

สัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์ ๑๗๐

ตาย-เกิด ๑๗๒

อานิสงส์ของการแผ่เมตตา ๑๗๔

การเจิม ๑๗๖

สรณะที่พึ่งก�าจัดภัย ๑๗๘

ตายเกิด ตายสูญ ๑๘๐

พิธีไหว้ครู ๑๘๒

สมันตจักขุ ๑๘๔

การคบมิตร ๑๘๖

เขื่อนวชิราลงกรณ์ ๑๘๙

ความจ�าคือสติ ๑๙๑

พุทธานุภาพ ราชานุภาพ ๑๙๓

เมืองไทย เมืองพระ ๑๙๕

ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ๑๙๗

เล่ม ๘ พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๒ 

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลและสดุดีบวงสรวงถวาย 

   สมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช ๒๐๑

ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ๒๐๓

กรรมเก่ากรรมใหม่ ๒๐๕

ปัญหาเรื่องปีศาจ ๒๐๗

การรู้เห็นพิเศษและการรู้เห็นธรรมดา ๒๐๙



พระศรีอารย์ ๒๑๑

ความเชื่อที่ผิดและความเชื่อที่ถูก ๒๑๓

มิจฉาทิฏฐิในพระพุทธศาสนา ๒๑๕

พระสงฆ์กับพิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพลของทหาร ๒๑๗

ประเทศไทยรับท่านองค์ดาไลลามะ ๒๑๙

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๒๑

ทัศนะของท่านดาไลลามะ ๒๒๓

ปัญหาทางพระพุทธศาสนาบางข้อกับความสนใจของชาวต่างชาติ ๒๒๕

ธรรมกับการพัฒนาบ้านเมือง ๒๒๗

ทางธรรมและทางกิเลส ๒๒๙

พรและความสุขปีใหม่กับการปฏิบัติ ๒๓๑

จตุรพิธพรและพรในใจ ๒๓๓

ความหลังกับกระแสชีวิตปัจจุบัน ๒๓๕

สมัยอภินิหารและของศักดิ์สิทธิ์ ๒๔๐

อุปสรรคของชีวิตกับความพยายาม ๒๔๒

เราได้อะไรในวันมาฆบูชา ๒๔๔

๒๐๐ ปีแห่งพระบรมราชสมภพพระพุทธเลิศหล้าฯ ๒๔๖

เครื่องรางของขลังกับการปฏิบัติตน ๒๔๘

ช้างส�าคัญของพระราชา ๒๕๑

พรเกิดจากการท�าบุญ ๒๕๔

ความเปลี่ยนแปลงของโลกกับธรรมะ ๒๕๖

อ�านาจเป็นใหญ่ในโลก ๒๕๘

ตนเป็นที่พึ่งของตนอย่างไร ๒๖๐

รีลิยั่นและฟิโลโซฟี ๒๖๒



วันฉัตรมงคล ๒๖๔

ได้อะไรในวันวิสาขบูชา ๒๖๖

ได้อะไรในวันวิสาขอัฏฐมี ๒๖๘

อย่าตามอ�านาจใจ ๒๗๐

สร้างตน ๒๗๒

มองโลกสองด้าน ๒๗๔

ความกตัญญู ๒๗๖

หลักธรรมที่ใช้ในการงานทั่วไป ๒๗๘

พุทธปฏิปทาเกี่ยวกับวาจา ๒๘๐

พรรษกาลพุทธศักราช ๒๕๑๑ ๒๘๒

ก�าลังใจ ๒๘๔

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๑๑ และต้นสาละ ๒๘๖

ปัญหาของเทพ ๒๘๘

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ๒๙๐

พระพุทธศาสนาคืออะไร ๒๙๒

ที่เที่ยวของใจ ๒๙๔

พระพุทธวจนะเกี่ยวกับเวลา ๒๙๖

ดวงประทีปของโลก ๒๙๘

บุญ บาป ๓๐๐

เล่ม ๙ พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๓ 

จิตวิทยาทางพระพุทธศาสนา ๓๐๕

จิตอาศัยอยู่ที่ไหน ? ๓๐๗

จิตกับมันสมอง ๓๐๙



ลักษณะของจิตกับมันสมอง ๓๑๑

จิตอาศัยกาย-กายอาศัยจิต ๓๑๓

จิตดับเมื่อไร ? ๓๑๕

จิตเกี่ยวข้องกับรูป  ๓๑๗

จิตเป็นผู้น�าโลก  ๓๑๙

จิตใจกับประสาททั้ง ๕  ๓๒๑

การบ�ารุงกายและการบ�ารุงจิต  ๓๒๓

สุขภาพกายและสุขภาพจิต ๓๒๕

ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่ ๓๒๗

จิตตภาวนา ๓๒๙

อุปมาของนิวรณ์ ๕ ๓๓๒

เหตุของนิวรณ์ ๕ ๓๓๔

ตัวอย่างของโยนิโสมนสิการ ๓๓๖

โยนิโสมนสิการห้ามความคิดอื่น ๆ  ๓๓๘

อินทรียสังวร ๓๔๐

เหตุให้บุรุษสตรีมีวรรณะงาม ๓๔๒

ความระวังรักษาจิต ๓๔๔

อ�านาจการอธิษฐานจิต ๓๔๖

ฉลอง ๑๐๐ ปีสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๓๔๘

เสดจ็พระราชด�าเนนิพระราชทานพระพทุธนวราชบพิตร ณ วดับวรนเิวศวหิาร ๓๕๐

พระราชพิธีดื่มน�้าพระพิพัฒน์สัตยา ๓๕๒

พระราชพิธีสัจจปานกาล ๓๕๕

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๓๕๗

ตัณหาและกรรม ผู้สร้างให้เกิด ๓๕๙



กรรมลิขิต ๓๖๑

ชีวิตเนื่องด้วยกรรมเก่า ๓๖๓

การอวตาร ๓๖๕

วันวิสาขบูชา ๓๖๘

เสด็จพระราชด�าเนินฯ วัดพระแท่นดงรัง ๓๗๐

พระเจดีย์ ๔ ประเภท ๓๗๒

พระมหากษัตริย์กับพระแท่นดงรัง ๓๗๔

การพูดและการไม่พูด ๒ อย่าง ๓๗๖

สภาธรรม (หลักของสภา) ๓๗๘

การสังวรวาจา ๓๘๐

มนุษย์เหยียบโลกพระจันทร์ ๓๘๒

พระพุทธศาสนากับดวงจันทร์ ๓๘๔

เทวดาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า ๓๘๖

พิธีสวดขอฝน ๓๘๘

พระพุทธรูปปางขอฝน ๓๙๐

พระอุปคุตต์ (พระบัวเข็ม) ๓๙๒

ธรรมะของผู้ปกครอง ๓๙๖

ปัญญาเครื่องรักษาตน ๓๙๘

เล่ม ๑๐  พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๔ 

ล้อที่ปราศจากดุม ๔๐๓

ปัญญาและสติประดุจดุมกับล้อ ๔๐๕

ชีวิตอันอุดม ๔๐๗

องค์ประกอบของชีวิตอันอุดม ๔๐๙



ชีวิตเกี่ยวข้องกับกรรม ๔๑๑

ภาพชีวิต ๔๑๓

ชีวิตไม่แน่นอน ๔๑๕

ชีวิตต้องการอะไร ๔๑๗

สิ่งที่ชีวิตต้องการ ๔๑๙

การศึกษาชีวิตสองด้าน ๔๒๑

การศึกษากระบวนแห่งจิต ๔๒๓

ตนเป็นที่รักยิ่งของตน ๔๒๕

การแสวงหาตนนั้นประเสริฐ ๔๒๗

ธรรมกับความเป็นใหญ่ ๔๒๙

แสวงหาตนคือแสวงหาธรรม ๔๓๑

อบรมปัญญาเพื่อความสิ้นทุกข์ ๔๓๓

หลักคิดสอนใจ ๓ ประการ ๔๓๕

ส�าคัญที่ใจ ๔๓๗

เวรไม่ระงับด้วยเวร ๔๓๙

ความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุข ๔๔๑

ทางปิดกั้นมาร ๕ ๔๔๓

สาระและอสาระ ๔๔๕

จิตที่อบรมดีย่อมให้ผลดี ๔๔๗

ศรัทธาเป็นเครื่องกั้นใจจากบาป ๔๔๙

คติของผู้ท�าบุญและท�าบาป ๔๕๑

ธรรมอันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรม ๔๕๓

พูดอย่างท�า-ท�าอย่างพูด ๔๕๕

ความไม่ประมาท ๔๕๗



ธรรมเครื่องเจริญยศ ๔๕๙

ธรรมที่เป็นดุจเกาะของใจ ๔๖๑

ผู้ทรงปัญญากับผู้โฉดปัญญา ๔๖๓

ผู้ไม่ประมาทย่อมได้สุขอันไพบูลย์ ๔๖๕

ความไม่ประมาทส่งเสริมปัญญา  ๔๖๗

ธรรมรักษาผู้ประพฤติธรรม ๔๖๙

ผู้ประมาทย่อมล้าหลัง ๔๗๑

อัปปมาทเกื้อกูลความส�าเร็จ ๔๗๓

ผู้ประมาทย่อมไม่เห็นภัย ๔๗๕

นัยแห่งนิพพาน ๔๗๗

การศึกษาอบรมจิต ๔๗๙

การฝึกจิตเป็นการดี ๔๘๑

รักษาจิตเท่ากับรักษาทุกสิ่ง ๔๘๓

ลักษณะของจิต ๑๓ อย่าง ๔๘๕

ใจมั่นปัญญาบริบูรณ์ ๔๘๗

ภาวะของจิตสามัญ ๔๘๙

เล่ม ๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ 

จิตตนคร นครหลวงของโลก ๔๙๓

ลักษณะจิตตนคร ๔๙๕

ภัยแห่งจิตตนคร ๔๙๗

ผังเมืองแห่งจิตตนคร ๔๙๙

ระบบสื่อสารแห่งจิตตนคร ๕๐๑

ระบบสื่อสารแห่งจิตตนคร (ต่อ) ๕๐๓



ชื่อเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร ๕๐๕

ลักษณะเจ้าเมืองแห่งจิตตนครและทวารเมือง ๕๐๗

สมุทัย เพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองจิตตนคร ๕๐๙

ลักษณะของสมุทัย ๕๑๑

หัวโจกของสมุทัยและลูกมือ ๕๑๓

หัวไม้อีก ๑๖ คนของสมุทัย ๕๑๕

เครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสาร ตัณหา ๑๐๘ ๕๑๗

กิเลส ๑๕๐๐ ๕๑๙

สมุทัยใส่ความหวัง ปิดบังทุกข์ เก็บปัญญา ๕๒๑

ลักษณะเครื่องมือของสมุทัยคืออารมณ์ ๕๒๓

จิตตนครเป็นเมืองภาพยนตร์ ๕๒๕

ยาเสพติดและสัตว์ ๖ ชนิดในจิตตนคร ๕๒๗

สมุทัยรักษาพืชพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์ ๕๒๙

ธรรมส�าหรับผู้ปกครอง ๕๓๑

สมุทัยชาวถิ่นอื่นเกรงคู่บารมี ๕๓๓

บรมครูผู้ไม่มีกาล ระยะ ระดับ ขนาด  ๕๓๕

คู่บารมีแนะน�าศีล หิริ โอตตัปปะ ๕๓๗

ค�าปราศรัยวันขึ้นปีใหม่ในจิตตนคร ๕๓๙

ศีลวินัยเป็นผู้รักษาไตรทวาร หิริกับโอตตัปปะเป็นนครบาล ๕๔๑

ศีลฯ ถูกสมุทัยยึดไตรทวารให้ทุจริต ๕๔๓

ศีลฯ กลับเข้ารับหน้าที่ เพิ่มอินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ สันโดษ ๕๔๕

คู่อาสวะ ๕๔๗

บ้านเมืองทั้งปวงถอดแบบจิตตนคร ๕๔๙

ศาสนาในจิตตนคร ๕๕๑



พระมหาสัตว์ผจญมาร ๕๕๓

พระมหาสัตว์ชนะมารและตรัสรู้ ๕๕๕

สองศาสนาในจิตตนคร ๕๕๗

ผู้น�าศาสนาทั้งสองเข้าไปในจิตตนคร ๕๕๙

ความต่างแห่งสองศาสนา ๕๖๑

เสรีภาพในการถือศาสนาของจิตตนคร ๕๖๓

สมุทัย เทพแห่งชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ๕๖๕



.



.



พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลศิล�้า

เล่ม ๖

พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐



.



ความไม่ประมาท

พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ในพระธรรมบทข้อหนึง่ แปลความว่า “ความไม่ประมาท

เป็นทางไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตาย  

ผูป้ระมาทเหมอืนผูต้าย” ดงันี ้และยงัได้ตรสัต่อไปว่า “ผูฉ้ลาดรูข้้อนีโ้ดยความต่างกนั

ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ย่อมบันเทิงในความไม่ประมาท ยินดีในทางด�าเนินของ 

พระอรยิะทัง้หลาย ผูฉ้ลาดเหล่าน้ันเพ่งพนิจิอยูเ่นอืง ๆ ก้าวหน้าไปโดยมัน่คงเป็นนติย์ 

เป็นผู้ทรงปัญญา ย่อมถูกต้องนิพพานที่เกษมจากเคร่ืองประกอบไว้ อันยอดเยี่ยม” 

พระธรรมบทนี้เป็นข้อเตือนใจอย่างดี สมควรที่จะรับมาคิดให้เกิดสติที่จะปลุกใจให้ตื่น

ขึ้นแล้วเพ่งพินิจดูเหตุการณ์ทั้งหลายให้ดี 

พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้าซ่ึงเราทั้งหลายนับถือบูชา บัดนี ้

ได้ตั้งม่ันอยู่อย่างสงบม่ันคง เหมือนอย่างบ้านของเรา เมืองของเรา ประเทศชาต ิ 

พระมหากษัตริย์ของเรา ดูก็น่าจะวางใจได้ ท�าเป็นเล่นไปบ้างก็ได้ รวนกันไปบ้างก็ได้ 

พกันอนกนัเสยีตามสบายก่อนกไ็ด้ ถ้าเป็นดังนี ้กน่็าจะเป็นความประมาท ซึง่เป็นทาง

แห่งความตาย เพราะเมือ่พนิจิดเูหตกุารณ์ทัง้หลายให้พ้นตวัออกไปสักหน่อยแล้ว กจ็ะ

เห็นความสับสนอลหม่านเกิดขึ้นอยู่โดยรอบ ประเทศถิ่นที่เคยนับถือพระพุทธศาสนา

ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางต่าง ๆ เหลืออยู่แต่ประเทศไทยเราท่ีตั้งอยู่อย่างสงบเป็น 

สุขสบาย ดูก็เป็นที่น่าพิศวง ทั้งก็น่าเป็นที่เพ่งเล็งหมายปองของใคร ๆ เมื่อมองดูเห็น

เหตุการณ์อย่างนี้แล้ว ก็จะรู้สึกขึ้นได้ทันทีว่าถึงเวลาท่ีจะต้องไม่ประมาท ท�าสติที่จะ
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พินิจให้รอบคอบ เพื่อที่จะรักษาสมบัติทั้งปวงของตนไว้ การที่จะรักษาไว้ได้นั้นจะต้อง

มีความเป็นไทแก่ตน ไม่เป็นทาสใคร จะมีความเป็นไทก็จะต้องมีความเป็นอธิปไตย 

คอื ความเป็นใหญ่ของส่วนรวม ดงัทีเ่รยีกว่าอธปิไตยของชาต ิความรวมกนัอยูไ่ด้ของ

ชาตทิีม่อีธปิไตยนี ้กคื็อ ความสามคัค ีอนัเป็นเอกภีาพ ความเป็นอนัหนึง่ เป็นเหตใุห้

เกิดเสรีภาพ ความมีเสรีของส่วนรวม สมภาพ ความสามัคคีจึงเป็นหัวใจของชาติ 

ที่มีอธิปไตยทั้งหลาย และชาติที่นับถือพระพุทธศาสนาเช่นชาติไทยเรานี้ ย่อมมี 

พระรัตนตรัยเป็นที่รวมศรัทธาสามัคคี 

ทางปฏิบัติด้วยความไม่ประมาทของแต่ละบุคคลก็คือศึกษาปฏิบัติพระธรรม

ตามภูมิช้ัน ท�าศรัทธาให้ตั้งมั่นในพระรัตนตรัยด้วยตนเอง และช่วยแนะน�าให้คนอื่น

เกิดศรัทธาตั้งมั่นด้วย ช่วยตนเองให้เชื่อให้ยึดถือในทางท่ีถูก และช่วยคนอื่นให้เป็น 

ดังนี้ด้วย เป็นการช่วยที่ดียิ่ง ทุก ๆ คนสามารถช่วยตนเองได้หนึ่งคนเสมอ ส่วนการ

ช่วยคนอืน่นัน้จะช่วยได้เท่าไรกส็ดุแต่โอกาส แต่กอ็าจช่วยได้ไม่น้อยกม็าก เพราะทุก ๆ คน 

ย่อมมีโอกาส เช่น พ่อแม่ย่อมมีโอกาสที่จะอบรมลูก ครูย่อมมีโอกาสที่จะอบรมศิษย์ 

แต่ถ้าต่างเกี่ยงกันเสีย ก็ท�าโอกาสให้เสียไป ก็ตกอยู่ในความประมาท ถ้าไม่ปล่อยให้

โอกาสเสียไปแล้ว ทุก ๆ คนจะช่วยตนและคนอื่นได้อีกมาก เพ่งพินิจอยู่เนือง ๆ 

ก้าวหน้าไปด้วยความไม่ประมาท
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พระอรหันต์

๑

สมยัเมือ่พระพทุธเจ้าประทบัอยู ่ณ พระเชตวนั ใกล้กรงุสาวตัถี ได้ตรัสแสดง

วิธีสอบช�าระพระอรหันต์ไว้ มีใจความว่า ถ้ามีภิกษุพยากรณ์พระอรหัต (กล่าวว่าเป็น

พระอรหันต์) ก็ยังไม่พึงรับไม่พึงค้าน แต่ให้ตั้งปัญหาถามให้ท่านตอบดังนี้ (๑ ถาม) 

ค�าทีพู่ดกันว่าเหน็รปูได้ยินเสยีงได้ทราบกล่ินรสโผฏฐพัพะได้รูเ้รือ่งราว ท่านรูเ้หน็อย่างไร

จงึสิน้อาสวะในสิง่เหล่านี ้(๑ ตอบ) ไม่ยินดียนิร้าย ไม่ตดิพนั พ้นขาด ใจไม่เกีย่วเกาะ 

(๒ ถาม) รู้เห็นอย่างไรจึงสิ้นอาสวะในขันธ์ห้า (๒ ตอบ) รู้ว่าขันธ์ห้าสิ้นไปเสื่อมไป

ไม่น่ายนิดพีอใจ จงึไม่ปรารถนายดึถือ (๓ ถาม) รูเ้ห็นอย่างไรจงึส้ินอาสวะในธาตหุก 

(๓ ตอบ) เข้าถึงธาตุหกโดยเป็นอนัตตา ไม่ยึดอัตตาอาศัยธาตุหก จึงสิ้นปรารถนา

ยึดถือสิ้นความส�าคัญหมาย (ว่าตน) ที่อาศัยธาตุหก (๔ ถาม) รู้เห็นอย่างไรจึงสิ้น 

อาสวะในอายตนะภายในภายนอกทัง้หก (๔ ตอบ) สิน้ความเพลนิความอยากเป็นต้น

ในอายตนะท้ังนั้น (๕ ถาม) รู้เห็นอย่างไร จึงถอนความถือว่าฉันของฉันเสียได้ใน 

กายทีม่วีญิญาณนี ้(๖ ถาม) รูเ้หน็อย่างไร จงึถอนความถือดงันัน้ในนมิิตท้ังปวงภายนอก 

หมายถึงในกายคนอื่น (๕, ๖ ตอบ) ได้ฟังธรรมได้ศรัทธาในพระตถาคตเจ้าออกเป็น

อนาคารยิะ ปฏบัิตใินกองศลีให้บริบรูณ์ ได้รบัสขุเกดิจากกรรมไม่มโีทษ ส�ารวมอนิทรย์ี 

ได้รับสุขเกิดจากใจที่ไม่เปียกเปื้อน อยู่ในท่ีสงบสงัดช�าระจิตให้บริสุทธิ์จากนิวรณ์  

ได้สุขจากความสงบสงัดจิตจนถึงได้อุเบกขาแล้วน้อมจิตไปเพื่อญาณท่ีให้ส้ินอาสวะ  

จิตพ้นแล้วจากอาสวะ 
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พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ตั้งค�าถามส�าหรับซักฟอกพร้อมท้ังได้ประทานค�า

ตอบที่ถูกต้องไว้ดังนี้ ท่านที่ถูกถามแล้วตอบได้ถูกต้องตามธรรมที่ท่านได้บรรลุจริง  

ก็อนุโมทนาว่าท่านเป็นพระอรหันต์ แต่จะรู้ใจหรือรู้ธรรมในใจของท่านได้อย่างไร  

เพราะท่านทีเ่รยีนมาก หรอืได้อ่านพระสตูรนีเ้ท่านัน้ ถ้าถามตรง ๆ ตามแบบนี ้กย่็อม

ตอบได้ หรือบางทีปฏิบัติจนกิเลสหลบลงไปอยู่ใต้ก้นบึ้งของจิต (อาสวะ) คิดว่า 

สิ้นกิเลสไปแล้วก็มี ไม่ต้องกล่าวถึงผู้ที่ประสงค์จะอวดตัวหรือหลอกลวง 

พระอาจารย์ผู้อธิบายจึงสอนให้สังเกตปฏิปทาที่ปฏิบัติ สังเกตจับว่ามีกลัวมี

อยากหรอืไม่ และเล่าเร่ืองสาธกไว้ว่า มท่ีานรูปหนึง่ถือธดุงควัตรเคร่งครดั เป็นทีเ่ข้าใจ

ว่าเป็นพระอรหันต์ วนัหนึง่ลงอาบน�า้ มีผูล้อบด�าน�า้ลงไปจบัทีเ่ท้า ท่านรปูนัน้ตกใจคดิ

ว่าจระเข้ ร้องขึน้ จงึจบัได้ว่ายงัเป็นปถุชุน แต่ปถุชุนทีก่ล้ากม็ ีกต้็องทดลองด้วยอารมณ์

ที่น่ายินดีเช่นท่านรูปหนึ่งได้รับนิมนต์ให้เข้าไปนั่งในเรือนหลวง พระราชาโปรดให้คั้น

น�า้พทุราในทีใ่กล้ ๆ น�า้ลายของท่านรปูนัน้ไหล กท็ราบได้ว่ายังมีรสตัณหา (ความอยาก

ในรสอาหาร) จงึยงัไม่สิน้กเิลส ดนู่าสงสารท่านทีถู่กทดสอบ เพราะกไ็ม่ได้เล่าในเรือ่ง

ว่าท่านได้อวดอ้าง คนเข้าใจเอาเองแต่แล้วก็สงสัย 

ในพระสูตรท่ีเล่านี้ส�าหรับท่านที่กล่าวพยากรณ์ออกมา ก็ต้องสอบพิจารณา 

แสดงว่าทรงมุ่งมิให้เชื่ออย่างงมงาย ต้องสอบพิจารณาให้ดีก่อน

๒

ในสมยัพทุธกาล พระพุทธเจ้าได้เสดจ็ไปประทบัทีพ่ระเวฬวุนัใกล้กรงุราชคฤห์

หลายครั้ง ที่กรุงราชคฤห์นั้นได้มีคณาจารย์เจ้าลัทธิ ตั้งส�านักสอนลัทธิศาสนาต่าง ๆ 

อยูม่าก ในครัง้นัน้ พระพทุธเจ้านบัว่าเป็นพระศาสดาองค์ใหม่ทีเ่สดจ็ไปประกาศศาสนา

ของพระองค์ แต่ก็ได้มีประชาชนมานับถือพระพุทธศาสนาที่ประกาศใหม่เป็นอันมาก 

พระองค์สามารถชักจูงใจคนแม้ท่ีเขานับถือกันว่าเป็นผู้วิเศษ ให้หันกลับมานับถือ 

พระธรรม ดงัท่ีมีเล่าไว้เรือ่งหนึง่ว่า 
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ณ บรเิวณแผ่นหนิใหญ่ใกล้กรงุราชคฤห์ เมือ่ชาวเมอืงออกไปท�าสรรีกจิ จะได้

เห็นชายคนหนึง่ยืนยกขาข้างหนึง่ขึน้ตัง้บนเข่าแหงนหน้าอ้าปากอยู่ จึงพากันเข้าไปถาม 

ชายผู้นั้นตอบว่า เราอ้าปากเพราะมีลมเป็นภักษาไม่มีอาหารอย่างอื่น และต้องยกขา

ขึน้ข้างหนึง่กเ็พราะเรามีตบะแรงร้าย แผ่นดินนีถ้้าถูกเราเหยยีบด้วยเท้าทัง้สองกจ็ะไหว

สะท้านสะเทือน เราจึงต้องยนือยูใ่นท่ายนืยกขาเสยีข้างหนึง่ดงันีเ้รือ่ยไป ไม่นัง่ไม่นอน 

คนโดยมากมักจะเชื่อกันมาตรว่าถ้อยค�าก็พากันลือกระฉ่อนไปว่ามีผู้วิเศษอัศจรรย ์

เกดิข้ึน พากนัไปบชูาด้วยส่ิงต่าง ๆ เป็นต้นว่าผ้าและอาหารนานาชนดิ แต่ชายผูว้เิศษ

นั้นก็ไม่รับไว้ เมื่อเขาพากันรบเร้าให้ฉันอาหารของเขาสักหน่อยเพื่อความสุขของเขา  

กเ็พยีงใชจ้ิม้ด้วยปลายหญ้าคามาแตะทีล่ิน้เท่านั้น เพราะมลีมเป็นภกัษาแตอ่ย่างเดียว 

เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จมากรุงราชคฤห์ ได้ทรงแผ่พระญาณตรวจดูสัตวโลก 

ชายผู้นั้นเข้ามาในข่ายแห่งพระญาณ พระองค์ได้ทรงเห็นความประพฤติโดยแท้จริง 

ย้อนไปถึงบุพกรรมของเขาว่า

ในศาสนาของอดีตพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง เขาได้บวชเป็นภิกษุ ได้รับอุปการะ

จากกุฎุมพีผู้หนึ่ง ต่อมาได้เห็นกุฎุมพีผู้นั้นถวายความเคารพถวายทานแด่พระอรหันต์

องค์หน่ึงซึ่งเป็นอาคันตุกะเป็นอย่างยิ่ง มีใจริษยาถึงกับกล่าวผรุสวาจาแก่ท่านว่า  

ท่านน้ันฉันอาหารเก่า (คูถ) ถอนผมด้วยเสี้ยนตาล เปลือยกาย นอนบนแผ่นดิน 

เสียดีกว่าจะรับบ�ารุงด้วยอาหารเป็นต้นจากกุฎุมพีผู้เป็นอุปัฏฐากของตน พระอรหันต์

องค์นัน้ได้รีบหลกีไป กรรมอนันีไ้ด้ส่งผลให้ภกิษใุจรษิยารปูนัน้ไปเกดิในอบายภมูจินถึง

มาเกดิเป็นชายผูว้เิศษนัน้ ซึง่ในเวลากลางคนื กไ็ด้ซ่อนท�ากจิทัง้หมดเหมือนอย่างทีไ่ด้

ด่าว่าพระอรหันต์ไว้ แต่ก็ยังมีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ พระองค์จึงได้เสด็จไปยังที่อยู่

ของชายผู้นั้น ทรงแสดงธรรมชี้ความจริงแห่งความประพฤติของเขา และชี้อดีตกรรม

ของเขา เขาได้เกิดความสังเวช บังเกิดความละอายในความประพฤติด้วย ถึงคราวที่

จะสิ้นกรรม เพราะพระพุทธเจ้าได้เสดจ็ไปโปรด พระองค์ได้ประทานผ้าอาบน�า้ฝนให้ 

เขานุง่ เขานัง่ถวายอภวิาทเรยีบร้อยแล้ว ได้ทรงแสดงธรรมโปรด เขาได้บรรลพุระอรหนัต์

แล้วทูลขออุปสมบท ก็ได้โปรดให้อุปสมบทเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
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แผ่เมตตา

พระพุทธศาสนาสอนให้แผ่เมตตาจิตคิดปรารถนาให้ผู้อื่นสัตว์อื่นมีความสุข

ปราศจากทกุข์ดงัทีท่ราบกนัอยู ่ได้ยินว่า บางคนได้คดิแผ่เมตตาแต่กลบัเกดิความโกรธ 

เพราะเมื่อคิดไปถึงคนนั้นคนนี้ก็ไปพบกิเลสและความชั่วของเขาเข้า เช่นไปพบว่าเขา 

มโีลภโมห์โทสนัอย่างนัน้อย่างนี ้ไปท�าไม่ดอีย่างนัน้อย่างนี ้กเ็กดิความโกรธเกลยีดขึน้

และเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ที่จะไปคิดเมตตาต่อกิเลสและความชั่วของเขา ครั้นคิดแผ่

เมตตาแก่ตนเองตามที่ได้รับแนะน�า ก็ได้เมตตาตนไปในทางเห็นแก่ตน จึงได้ไปแจ้ง 

แก่ผูท่ี้ให้ค�าแนะน�าถงึเรือ่งการแผ่เมตตา ได้ผลเป็นความโกรธและความเหน็แก่ตนขึน้นี้  

ผู้ที่ให้ค�าแนะน�าได้ชี้แจงว่าใช้วิธีคิดไม่ถูกทางของเมตตา แต่ไปถูกทางของความโกรธ

และความเห็นแก่ตนเข้า 

วิธีคิดในทางของเมตตานั้น ให้คิดว่าทุก ๆ ชีวิตเมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ เจ็บ 

ตาย ต้องประสบความทุกข์ต่าง ๆ น่าสงสารอยู่ส่วนหนึ่งแล้วยังลุอ�านาจกิเลสและ

ประกอบกรรมที่ผิด ก็ยิ่งน่าสงสารมากขึ้นไปอีก ทุก ๆ คนต้องการสุขไฉนจึงโง่เขลา

ไปเดนิในทางแห่งทกุข์เพราะกเิลสและความผดิดงันัน้ คิดให้เห็นในฐานะท่ีเป็นเพือ่นทุกข์

ด้วยกัน หรือกล่าวอย่างสามัญว่าเป็นเพื่อนสุขทุกข์อยู่ในโลกด้วยกัน หรือเป็นผู้ท่ีพึง

สงสาร คิดแผ่เมตตาจิตไปโดยเจาะจงหรือโดยทั่วไปไม่เจาะจง ปรารถนาให้อยู่เป็นสุข

ปราศจากทุกข์ รักษาตนให้สวัสดีจากกิเลสและความชั่ว ให้เป็นอิสระเสรีจากความชั่ว

และความปรารถนาผิดต่าง ๆ ส่วนที่เมตตาแก่ตนนั้นก็คิดให้ตนมีสุขปราศจากทุกข์ 
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รักษาตนเองให้สวัสดีดังนั้นเช่นเดียวกัน ทั้งน้ีเพราะเมตตาตรงกันข้ามกับความโกรธ 

เจริญเมตตาก็เพื่อดับโกรธ เท่ากับเป็นน�้าประพรมจิตใจตนเองให้เย็นสบาย ก็เท่ากับ

เป็นเมตตาตนเองเหมือนกัน ผู้ที่ได้รับค�าแนะน�า จึงไปคิดแผ่เมตตาใหม่แล้วกลับ 

มาบอกผู้ให้ค�าแนะน�า ว่าได้ผลเป็นเมตตาดีขึ้น ไม่เกิดโทสะเหมือนดังครั้งก่อน 

น่าพิจารณาว่าภาวะทางใจที่เกิดขึ้นทุก ๆ อย่างเกี่ยวแก่วิธีคิดหรือทางท่ีคิด

เป็นส�าคญั คอืสดุแต่จะใช้ความคดิไปในทางไหน หรอืดงัค�าทีพ่ดูกนัว่าสดุแต่จะมองใน

แง่ไหน ในแง่ดหีรอืแง่ร้าย พฤติการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้แก่ตนเองและแก่ผูอ้ืน่ ย่อมมอง

ไปได้หลายแง่ ทางพระพทุธศาสนากล่าวได้ว่าสอนให้มองในแง่ของความจรงิไว้ก่อนว่า 

ความจริงเป็นอย่างไร ผิดถูกชั่วดีมีโทษมีคุณอย่างไรตามที่เป็นจริง เมื่อพบความจริง

แล้วก็ถึงวาระว่าจะใช้ความคิดอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ขึ้นมา

สมมติว่ามองไปพบว่าผิดไปจริง ก็ต้องคิดในทางให้ผิดเป็นประโยชน์ขึ้น ดังที่

โบราณก็ได้ใช้คิดกันมาแล้วว่า “ผิดเป็นครู” ความผิดหรือคนผิดได้เป็นครูแล้วจริง ๆ 

เช่นเดียวกับความถูกหรือคนถูก มองให้ดี ใช้ความคิดให้ถูกทางแล้วเรื่องตึงเครียด 

จะกลายเป็นเรื่องชวนข�า เรื่องชวนโกรธจะกลายเป็นเรื่องชวนเมตตาสงสาร
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วันปวารณา

วันออกพรรษาศกนี้ วันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ ตรงกับวันอาทิตย์ท่ี ๑๐ 

ตุลาคม ๒๕๐๘ หมายถึงวันสุดท้ายของไตรมาสที่พระสงฆ์อธิษฐานอยู่จ�าพรรษา  

โดยปกติวันเพ็ญกลางเดือนเช่นน้ี พระสงฆ์ท�าอุโบสถสวดปาติโมกข์ แต่วันเพ็ญออก

พรรษานี้ท�าปวารณาแก่กันแทนการสวดปาติโมกข์ 

ค�าปวารณามีใจความว่า “ขอปวารณา (คือ ขอร้อง หรือ ขอมอบถวายความ

เต็มใจ) กะสงฆ์ด้วยได้เห็น ได้ยิน หรือ ได้สงสัย โปรดอนุเคราะห์ว่ากล่าว เมื่อเห็น

อยู่จักท�าคืน” ใจความของปวารณานี้ก็คือบอกอนุญาตให้ตักเตือนกันและกัน จึงเรียก

วันนั้นว่า วันปวารณา หรือวันมหาปวารณา เรื่องการตักเตือนกันได้นี้ ถือว่าเป็นเหตุ

แห่งความเจริญ จนถงึมกีล่าวในบาลปีาตโิมกข์ว่า “บรษิทัของพระผูม้พีระภาคนัน้เจรญิ

แล้วด้วยอย่างน้ี คอืด้วยการว่ากล่าวตกัเตือนกันและกนัให้ออกจากโทษ” ในค�าปวารณา

มคีวามส�าคญัว่ายอมท่ีจะรับฟัง และเม่ือเหน็ว่าเตือนถูก ก็จะรับปฏิบัติด้วย ความข้อนี้

ส�าคญัจรงิ ๆ ผูท้ีใ่ครเตอืนไม่ได้จนถงึไม่มใีครเตอืน กเ็พราะขาดคณุสมบัต ิคอืการรบั

ฟังดงักล่าว กลายเป็นเหมอืนผูท่ี้ถกูทอดทิง้ให้อยูค่นเดยีว ไร้ญาตขิาดมติรแท้ คนจ�าพวก

ที่เตือนไม่ได้ต้องถูกปล่อยท้ิงน้ี ใครขืนไปเตือนเข้าก็ล�าบาก ดังเช่น สัทธิวิหาริกของ

พระมหากสัสปะรปูหนึง่ เม่ือพระเถระตกัเตอืนให้ส�านกึและละผดิ กลบัมคีวามโกรธท่าน 

เมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในละแวกบ้าน ได้เผากุฏิของท่านทุบเครื่องใช้เสียหายทั้งสิ้น 

พระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภเรื่องนี้ตรัสว่า “ถ้าบุคคลเสาะไปไม่พบคนที่ดีกว่าหรือคน 

เช่นเดียวกับตน ก็ควรอยู่คนเดียวให้มั่นคง เพราะว่าไม่มีความเป็นสหายในคนพาล” 
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ส่วนคนจ�าพวกที่เตือนได้ ก็ควรคบบุคคลเช่นนั้น ดังพระราธะสัทธิวิหาริก 

ของพระสารีบุตร เดิมเป็นพราหมณ์เข็ญใจมาอาศัยพระอยู่ในอาราม ได้รับอุปการะ

ด้วยอาหารเป็นต้นจากพระ อยากบวชและขอบวช พระก็ยังไม่ประสงค์จะบวชให้  

ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบมีพระกรณุา ได้ตรสัถามว่าใครเคยได้รบัการท�าบญุอะไร

จากพราหมณ์นี้บ้าง พระสารีบุตรกราบทูลว่าท่านเคยได้รับข้าวทัพพีหนึ่งจากเขา  

แล้วท่านได้บวชให้เขา พระราธะ ครั้นได้บวชสมประสงค์แล้วได้เป็นผู้ว่านอนสอนง่าย 

เมือ่พระเถระสอนว่าสิง่นีค้วรท�า สิง่น้ีไม่ควรท�า กต็ัง้ใจเคารพรบัปฏบิตั ิไม่กีว่นักส็�าเรจ็

เสร็จกิจ 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสรรเสรญิพระสารบีตุรว่า เป็นผูก้ตญัญกูตเวท ีสรรเสริญ

พระราธะ ว่า เป็นผู้อดทน (รับ) โอวาท และได้อาจารย์ผู้อดทน (ให้) โอวาทเหมาะ

กันนัก และได้ตรัสว่า “เห็นบุคคลใดทรงปัญญาคอยแสดงโทษพูดปราม พึงคบบุคคล

ผูเ้ป็นบณัฑติเช่นนัน้เหมือนอย่างผูบ้อกขมุทรพัย์ให้ เพราะเมือ่คบบคุคลเช่นนัน้กม็แีต่

ความประเสริฐ ไม่มีเสื่อม”
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ธรรมเนยีมถวายผ้ากฐนิ

ธรรมเนียมของพระพุทธเจ้า และพระพุทธสาวก เมื่อพ้นฤดูฝนแล้ว ก็เที่ยว

จารกิไปประกาศพระศาสนาในคามนคิมชนบทนัน้ ๆ ต่อมาเมือ่มสีงัฆาวาสขึน้ เมือ่จะ

ทรงพาภิกษสุงฆ์เทีย่วจารกิไปกโ็ปรดให้มภีกิษเุหลอือยูป่ระจ�า นีน่้าจะเป็นต้นธรรมเนยีม

มีภิกษุอยู่ประจ�าวัดจนถึงทุกวันนี้ เมื่อจาริกไปถึงฤดูฝน ก็หยุดจ�าพรรษาในที่ใดที่หนึ่ง 

หรอืกลบัมาจ�าพรรษาในท่ีเก่า ก�าหนดกาลจ�าพรรษานัน้ม ี๓ เดือน นับแต่ต้นฤดูฝนไป 

(ตรงกับแรม ๑ ค�่า เดือน ๘ ศก ๒๕๐๘ นี้ ตรงกับวันที่ ๑๔ กรกฎาคม) เมื่อออก

พรรษาแล้ว จงึเหลอืฤดูฝนอกี ๑ เดอืน (ตรงกบัตัง้แต่แรม ๑ เดอืน ๑๑ ศก ๒๕๐๘ 

นี้ตรงกับวันที่ ๑๑ ตุลาคม จนถึงกลางเดือน ๑๒ ตรงกับวันท่ี ๘ พฤศจิกายน)  

๑ เดือนท้ายนี้แหละท่ีทรงอนุญาตให้เป็นจีวรกาล ภายในจีวรกาลดังกล่าวนี้เอง  

ทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ผู้จ�าพรรษาแล้ว มีจ�านวนรวมกันตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไป รับ

ผ้ากฐินที่มีผู้ถวายในที่นั้นได้ ธรรมเนียมถวายผ้ากฐินจึงได้เกิดมีขึ้นสืบต่อกันมาจนถึง

ทุกวันนี้ 

ท�าไมจึงเรียกว่าผ้ากฐิน เพราะเป็นผ้าที่จะตัดเย็บที่กฐิน คือแม่สะดึงส�าหรับ

เย็บน่ันเอง (กฐินเป็นชื่อของแม่สะดึงดังกล่าว แต่ทราบว่าค�านี้ท่ีเป็นภาษาสันสกฤต 

แปลว่ายาก) ทอดกฐนิ แปลตามค�าว่า ทอดแม่สะดงึลง (เพือ่ขงึผ้าเยบ็จีวร) หมายถงึ

ถวายผ้าส�าหรบัพระภกิษสุงฆ์ จักได้น�าไปตดัเย็บทีแ่ม่สะดงึนัน้ กล่าวส้ันว่าผ้ากฐนิคอื 

ผ้าส�าหรับท�าจีวร ฉะนั้น เมื่อพระภิกษุสงฆ์รับผ้ากฐินและยกให้แก่ภิกษุรูปหนึ่ง  
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ตามพระวินัยแล้ว ก็ต้องช่วยกันกรานหรือทอดกฐิน คือทอดหรือกางไม้สะดึงออก 

ช่วยกันตัดเย็บย้อม หมายความว่าช่วยกันท�าให้เสร็จในวันน้ัน การถวายผ้ากฐินจึง

พลอยเรียกว่าการทอดกฐินไปด้วย 

ในบัดนี้ แม้มิได้ใช้กฐินคือไม้สะดึง และมีชาวบ้านไปช่วยพระท�าจีวรด้วย  

แต่ก็คงเรียกว่าผ้ากฐิน แปลว่าผ้าเพื่อไม้สะดึงจีวร คือเพื่อท�าจีวร อันเป็นความหมาย

อย่างเดยีวกนั และเม่ือได้ช่วยกนัท�าจวีรเสรจ็ ภกิษผุูท้ีส่งฆ์มอบผ้าให้ ได้อธิษฐานเป็น

ผ้าครองเปลี่ยนผ้าเก่าแล้ว ขอให้สงฆ์นอกนี้อนุโมทนา เมื่อสงฆ์ทั้งปวงอนุโมทนาแล้ว 

ก็เป็นอันชื่อว่าได้กรานกฐิน คือทอดไม้สะดึงท�าจีวรทั่วกันหมด ความจริงก็ได้ช่วยกัน

ท�าทั้งหมด เมื่อได้กรานกฐินแล้ว ก็ตรัสให้ขยายเขตจีวรกาล ๑ เดือนนั้นออกไปอีก 

๔ เดือน ตลอดฤดูหนาว จึงรวมจีวรกาล ๕ เดือน ในระหว่างจีวรกาลนี้ เมื่อภิกษุยัง

อยู่ในอาวาสนั้น หรือไปที่อื่น แต่ยังคิดว่าจะกลับหรือยังหวังว่าจะท�าจีวรอยู่ ก็ยังชื่อว่า

ได้กางไม้สะดึงรอไว้อยู่เพราะยังจะท�าจีวรเปลี่ยนชุดเก่า ต่อเมื่อหลีกไม่คิดกลับ หรือ

สิ้นหวังท�าจีวร ก็ชื่อว่าเก็บไม้สะดึงส�าหรับอาวาสนั้นกันทีในปีนั้น อันเรียกตามโวหาร

ในพระวนัิยว่า กฐนุิทธาร กฐนิเดาะ นีเ้ป็นเพยีงค�าเรยีกเพือ่ความหมายดงักล่าวเท่านัน้
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นกุลบดิา

๑

สมัยเม่ือพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่ง ใกล้ภัคคชนบท ได้มีคฤหบด ี

ผู้หนึ่งเรียกกันว่านกุลบิดา ซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระรัตนตรัย ได้ไปเฝ้า 

กราบทลูว่า ตวัท่านนัน้เป็นคนแก่เฒ่าอายมุาก ผ่านวัยไปไกล ร่างกายกระเสาะกระแสะ 

เจ็บป่วยอยู่เนือง ๆ ไม่เที่ยงว่าจะได้เห็นพระพุทธเจ้า และภิกษุทั้งหลายเป็นที่เจริญใจ

ไปได้สักเท่าไร จึงขอให้พระพุทธเจ้าโปรดประทานโอวาทอนุสาสน์สอนสั่งซึ่งจะให้เกิด

ความเกื้อกูลความสุขตลอดกาลนาน พระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองธรรมดาของร่างกาย

ว่าเป็นดังนั้น และตรัสอนุสาสน์ว่า กายนี้เหมือนไข่ ถูกรัดรึงอาดูรเดือดร้อน ใครเล่า

ตรวจกายนี้อย่างรอบคอบจะพึงรับรองว่าไม่มีโรคอะไร แม้สักครู่หนึ่งได้ เว้นไว้แต ่

คนเขลา เพราะฉะนั้น ให้ศึกษาปฏิบัติอย่างนี้ว่า เมื่อกายของเราอาดูร จิตจักไม่อาดูร

เดือดร้อนกระสับกระส่ายฉะนี้ 

คฤหบดีได้ฟังพระโอวาทนี้แล้วมีจิตใจชื่นบานผิวหน้าผ่องใส กราบทูลลา 

ออกมา แล้วไปหาท่านพระสารีบุตร ขอให้ท่านช่วยอธิบายขยายความพระโอวาทย่อนี้ 

พระสารีบุตรได้แสดงอธิบายแยกแยะออกไปโดยแจ่มแจ้ง มีใจความโดยย่อว่า คนใจ

หยาบผู้ที่มิได้สดับธรรม ย่อมอาดูรเดือดร้อนท้ังกายท้ังจิต เพราะยึดถือส่ิงท้ังหลาย  

ทั้งทางกายทางใจ ทั้งภายนอกภายในว่าเป็นตนของตน หรือเป็นเราของเรา เมื่อสิ่ง 

ทั้งหลายนั้นแปรปรวนไป จึงเกิดความทุกข์กายทุกข์ใจเดือดร้อนไปต่าง ๆ ส่วนคนใจ
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ประเสริฐผู้ได้สดับธรรม แม้มีกายต้องอาดูรไปตามคติธรรมดาของความแก่เจ็บตาย

และความพลัดพราก แต่ก็มีจิตไม่อาดูรเดือดร้อนกระสับกระส่าย เพราะไม่ยึดถือสิ่ง

ทัง้หลายเหมอืนอย่างน้ัน เม่ือสิง่ท้ังหลายน้ันแปรปรวนไป กไ็ม่ทุกข์ร้อนกระวนกระวาย 

จิตปล่อยวางได้ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงจบัใจความแห่งพระพุทธ-

โอวาทนี้ ทรงพระราชนิพนธ์เป็นคาถาภาษามคธแปลว่า “เราท�าตามคติค�าสอนของ 

พระพุทธะศึกษาอย่างนี้ว่า เมื่อกายของเราอาดูร จิตจักไม่อาดูร” 

พระพุทธโอวาทย่อนี้มีคติที่พึงศึกษาปฏิบัติตามเป็นอย่างย่ิงส�าหรับคนทุกวัย 

แม้คฤหบดีผูเ้ฒ่าจะได้กราบทูลขอพระโอวาท เพือ่ตนทีเ่ป็นคนแก่เท่านัน้ แต่พระพุทธเจ้า

กไ็ด้ทรงชีค้วามจรงิของร่างกาย ว่าเป็นของอาดรูเปราะแตกง่ายเหมอืนอย่างไข่ เพราะ

มีโรคอย่างใดอย่างหนึ่ง ประจ�าอยู่ทั้งนั้น เม่ือตรวจเข้าแล้วจริง ๆ ก็จักต้องพบโรค 

ไม่อย่างนี้ก็อย่างนั้นสักอย่างหนึ่งจนได้ จึงสมควรที่จะท�าจิตให้ไม่อาดูร ด้วยวิธีปฏิบัติ

ท�าจิตให้ปล่อยวาง ไม่ยึดถือ สิ่งไรที่ควรท�าก็รีบท�าให้เรียบร้อยถูกต้อง เพื่อจะไม่ต้อง

เป็นกังวลใจ 

ท่านนกุลบิดาคฤหบดีผู้นี้ต่อมาพระพุทธเจ้าได้ทรงยกย่องว่า เป็นยอดแห่ง

อุบาสกผู้มีวิสาสะ (คุ้นเคย) ในพระพุทธเจ้า และได้ทรงยกย่องคฤหปตานีผู้ภริยาว่า 

เป็นยอดแห่งอุบาสิกา ผู้มีวิสาสะในพระศาสนาเช่นเดียวกัน

๒

สมัยเม่ือพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนาไปในชนบทต่าง ๆ 

ตั้งแต่ได้ตรัสรู้แล้ว ครั้งหนึ่งได้เสด็จถึงแคว้นภัคคะ ซึ่งมีเมืองหลวงเรียกอย่างค�าไทย

ว่าเมอืงจระเข้ร้อง ได้ประทบัพกัทีป่่าแห่งหนึง่ใกล้เมอืงนัน้ มคีฤหบดสีามภีรรยาคูห่นึง่ 

เรียกว่า “นกุลบิดา” (พ่อของนกุล) และ “นกุลมาตา” (แม่ของนกุล) ได้ไปเฝ้า

พระพทุธเจ้าพร้อมกบัพวกชาวเมอืงจระเข้ร้องทัง้หลาย ทัง้สองคนพอได้เหน็พระศาสดา

ครั้งแรก ก็ได้เกิดความรักอย่างยิ่งในพระองค์ ถึงกับหมอบที่พระยุคลบาท กราบทูล

ว่าพระองค์ได้ทรงทิง้เขาทัง้สองเสดจ็ไปไหนมาช้านานถงึเท่านี ้พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง
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ธรรม ให้เขาทัง้สองตัง้อยูใ่นปฐมผล เมือ่ได้ประทบัพกัอยูพ่อสมควรแล้ว ได้ทรงลาเขา

ทั้งสองกับชาวเมืองนั้นเสด็จจาริกต่อไป 

ต่อมาอีกนานปีเม่ือทั้งสองคนนั้นชราลงมาก พระพุทธเจ้าได้เสด็จผ่านมาถึง

นครนั้นอีก ท่านทั้งสองได้ทราบข่าวมีความดีใจยิ่งนัก ได้ไปเฝ้ากราบทูลอาราธนา

พระพุทธองค์พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ไปเสวยที่นิเวศน์ของตน ได้จัดภัตตาหารอย่าง

ประณีตถวาย ครัน้เสรจ็ภตักจิแล้ว ได้เข้าเฝ้าพร้อมกนัทัง้สองคน นกลุบดิาได้กราบทลู

ว่า ตั้งแต่ได้นกุลมารดาเมื่อยังเป็นหนุ่มสาวอยู่ด้วยกันมา ก็ไม่เคยแม้จะคิดนอกใจ 

นกลุมารดาแม้ด้วยใจ ดังนัน้จะประพฤตลิะเมิดทางกายจากไหนเล่า ทัง้สองปรารถนา

จะได้พบกันทั้งในโลกนี้ท้ังในโลกหน้า ฝ่ายนกุลมารดาก็ได้กราบทูลอย่างเดียวกันว่า 

ต้ังแต่ได้กับนกุลบิดาเม่ือยังเป็นสาวเป็นหนุ่ม อยู่ด้วยกันมาก็ไม่เคยแม้จะคิดนอกใจ

นกลุบดิาแม้ด้วยใจ ดังนัน้จะประพฤตลิะเมดิทางกายจากไหนเล่า ทัง้สองปรารถนาจะ

ได้พบกนัทัง้ในโลกน้ีท้ังในโลกหน้า ท่านท้ังสองได้กราบทลูพระพทุธเจ้าถงึจติใจทีแ่นบแน่น 

ซือ่ตรงต่อกนัทีส่ดุตัง้แต่หนุม่จนแก่ ทัง้ยงัได้กราบทลูถงึความปรารถนาทีจ่ะพบกนัดงันัน้

ตลอดถึงในชาติหน้า และจิตใจของท่านทั้งสองนั้น ยังได้รวมกันรักเคารพสนิทใน

พระพทุธเจ้า ถงึได้กราบทูลเหมือนตดัพ้อพระองค์ว่า ท�าไมจงึได้ทรงหนหีายไปเสียนาน 

เมื่อได้เฝ้าเป็นครั้งแรกเท่าน้ัน คล้ายกับว่าได้เคยพบ และได้คุ้นเคยกับพระองค์เป็น

อย่างยิ่งมาก่อนช้านานแล้ว ท่านเล่าว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอดีตชาติของท่าน 

ทั้งสอง ที่ได้เคยอุปการะพระองค์มาในฐานมารดา บิดา น้า อา เป็นต้นมากมาย  

จึงได้มีความสนิทคุ้นเคยในพระองค์ยิ่งนัก เหตุฉะนี้ จึงได้ทรงยกย่องท่านทั้งสองเป็น

เอตทัคคะ คือเป็นที่หนึ่งของอุบาสกอุบาสิกา ผู้มีวิสาสะคุ้นเคยในพระพุทธเจ้า 

ท่านท้ังสองน้ีได้รับพระพุทธโอวาทย่อ ที่ตรัสสอนให้ปฏิบัติท�าจิตให้ไม่อาดูร 

จะปฏิบัติจิตดังน้ีได้ก็ด้วยท�าตามค�าแนะน�าของสัปบุรุษ กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าผู้ที่เป็น

สปับรุุษย่อมท�าได้ ลกัษณะของสปับรุษุมดีงันี ้๑. มคีวามกตญัญกูตเวท ี๒. ทรงปัญญา 

๓. เป็นมติรท่ีด ี๔. มีความภกัดม่ัีน ๕. เอือ้เฟ้ือช่วยท�ากจิของมติรผูม้ทีกุข์ สรปุลงว่า 

สัปบุรุษคือคนดี ฉะนั้น ใครที่เป็นคนดีย่อมท�าจิตให้ดี ให้ไม่อาดูรได้
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การปฏบิัตศิาสนา

๑

ถ้ามปัีญหาเกีย่วแก่ศาสนาว่า ประสงค์จะได้ศาสนาทีแ่สดงธรรมเป็นสจัจะ คอื

จรงิแท้หรอืไม่ ทุก ๆ คนกน่็าจะตอบตรงกนัหมดว่า ต้องการศาสนาทีแ่สดงสจัจธรรม 

ค�าถามค�าตอบนีค้วรจะถอืเป็นหลกัมูลฐานข้อแรก แต่กน่็าจะมคี�าถามแย้งว่า นอกจาก

ต้องการจะได้อย่างน้ันแล้ว ยังควรจะขยายความออกไปอีกว่าต้องการจะได้สัจจธรรม

ทีพ่งึปฏบัิตใิห้เป็นประโยชน์ข้ึนมาได้ด้วย และกน่็าจะมคี�าถามเพิม่เตมิอย่างนัน้อย่างนี้

ต่อไปอีก ฉะนั้น จะยุติเอาเพียงหลักการข้อแรกนั้นก่อน เรื่องอื่นค่อยว่าไปทีหลังตาม

ประเด็นของเรื่องท่ีเกี่ยวไปถึง เพราะประการแรกคนคงต้องการของแท้ ไม่ต้องการ 

ของปลอมของเทียม และเหตุท่ีต้องการก็ต้องเพราะเชื่อ หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์  

จงึได้เกดิต้องการขึน้ การทีจ่ะมคีวามเหน็หรอืเชือ่ดงันัน้กต้็องเพราะมีการชกัน�าให้เห็น 

หรือเชื่อจากองค์การของศาสนานั้น ๆ และทุกศาสนาก็ย่อมจะแสดงว่าศาสนาของตน

เป็นของจริงมีประโยชน์ช่วยคนได้ต่าง ๆ ไม่มีศาสนาไหนที่จะบอกว่าศาสนาของตน

เป็นของเทยีมของปลอม และไร้ประโยชน์ช่วยอะไรไม่ได้ กเ็ม่ือทกุคนต้องการของจรงิ

แท้ดงันี ้โดยไม่ใช่หลอกตวัเอง กค็วรจะพจิารณาค�าสอนของศาสนาในแง่ของความจริงก่อน 

เช่นเร่ืองบุญบาปหรือความดีความชั่ว ว่าบุญจริงเป็นอย่างไร บาปจริงเป็นอย่างไร 

นอกจากนี้บุญบาปก็ยังมีหยาบละเอียดเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป 

ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้ท�าบาปทั้งปวง สอนให้ท�ากุศลให้ 

ถึงพร้อม ท่านสอนว่าประพฤตผิดิศลี ๕ เป็นบาปเป็นต้น แต่คนเรามีหน้าทีจ่ะต้องท�า

อยู่ต่าง ๆ กัน บางหน้าที่จะรักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งไม่สะดวก บางทีเมื่อปฏิบัติหน้าที่
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ด้วยใจที่รู้สึกว่าท�าบาปก็เลยไม่สบายใจ ถึงกับทิ้งหน้าที่ไปเสียก็มี หรืออาจถึงกับทิ้ง

ศาสนาที่สอนว่าเป็นบาปนั้น ไปถือศาสนาท่ีสอนว่าไม่เป็นบาป ถ้าเป็นดังนี้ก็แปลว่า 

ไม่ต้องการความจริง เพราะถ้าต้องการความจริงก็ควรจะพิจารณาว่า ความจริงเป็น

อย่างไร และความจรงิเป็นบาป แม้จะเปล่ียนศาสนาแล้วไปท�าเข้ากไ็ม่พ้นบาป หากจะ

มศีาสนาแสดงสิง่ทีเ่ป็นบาปว่า ไม่เป็นบาป ศาสนาเช่นนัน้กเ็ป็นศาสนาปลอมหรอืเทยีม 

ส่วนที่ละทิ้งหน้าท่ีน้ันอาจท�าถูกบัญญัติของศาสนา แต่ก็อาจผิดบัญญัติของบ้านเมือง

หรือผิดอย่างอื่น 

ฉะนั้น ก็ควรต้องพิจารณาว่าตนยืนอยู่ที่ไหน คือให้รู้จักฐานะภาวะของตนที่

เป็นอยู ่และพิจารณาว่าเม่ืออยูใ่นฐานะเช่นนัน้จะพงึปฏบิตัศิาสนาได้เพยีงไร พระพทุธ-

ศาสนาแสดงธรรมที่เป็นสัจจธรรม บุญก็ว่าบุญ บาปก็ว่าบาป เมื่อแสดงให้ทราบแล้ว 

ผูฟั้งได้ศรทัธาปัญญาในธรรมเพยีงไร และจะปฏบัิตไิด้เพยีงไรกแ็ล้วแต่ผูฟั้ง พระพทุธเจ้า

ไม่ได้ทรงบังคับ หรือชักชวนใครให้มาเป็นภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้ที่ได้สดับ

ธรรมมาขอเป็นหรือมาแสดงตนเอง คือแสดงความประสงค์ของตนเอง แม้เช่นนั้น 

กม็ใิช่ว่าพระพุทธเจ้าจะทรงอนมัุตติามประสงค์ทกุอย่าง เช่นการขอบรรพชาอปุสมบท

ต้องไม่มีข้อขัดข้องต่าง ๆ ตามที่มีวินัยระบุไว้ จึงจะบวชให้ได้ 

พระพทุธศาสนาจงึไม่ขดัขวางต่อบ้านเมอืง และมสีจัจธรรมอยูค่รบถ้วนส�าหรบั

สนองความประสงค์ประโยชน์ของคนทุกฐานะภาวะ

๒

พระพุทธศาสนาบริบูรณ์ด้วยธรรมส�าหรับทุกคนจะเลือกปฏิบัติได้ แต่มิใช่

หมายความว่าจะปฏบิตัไิด้ทุกข้อโดยไม่เลือก เหมอืนอย่างร้านค้าทีม่สีรรพสินค้า ส�าหรบั

คนจะเลือกซ้ือได้ทุกอย่างท่ีต้องการ แต่มิใช่ว่าจะต้องซ้ือทุกอย่างโดยไม่เลือก  

ใครต้องการส่ิงใดกซ้ื็อส่ิงนัน้ตามก�าลังทรพัย์ของตน ถ้าต้องการส่ิงทีแ่พงเกนิก�าลงัทรพัย์

กไ็ม่อาจจะซ้ือได้เหมือนกนั จึงต้องรูก่้อนว่าตนต้องการอะไร มกี�าลงัทีจ่ะซ้ือได้เพยีงไร 

สรรพธรรมในพระพทุธศาสนากเ็ช่นเดยีวกนั ควรทีผู่ป้ฏบิตัจิะต้องรูก่้อนว่าตนต้องการ

อะไร มีก�าลังที่จะพึงปฏิบัติได้เพียงไร คือต้องรู้จักตนเองโดยฐานะภาวะเป็นต้น  
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เมือ่ตนเองเป็นคฤหสัถ์กพ็งึปฏบิตัธิรรมส�าหรบัคฤหสัถ์ จะท�าครึง่คฤหสัถ์ครึง่บรรพชติ

นั้นไม่ชอบ มีมากข้อที่คฤหัสถ์ท�าอยู่โดยปกติ พระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าเป็นบาป แต่เมื่อ

บรรพชิตไปท�าเข้า ตรัสว่าเป็นบาปทันที 

ฉะนั้น เรื่องบาปจึงมีอยู่หลายชั้น เรื่องบุญก็เช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างภิกษุมี

ศีล ๒๒๗ ข้อ แปลว่ามีบาปอยู่ ๒๒๗ ข้อ ส�าหรับภิกษุถ้าไปละเมิดศีลเหล่าน้ี  

ส่วนคฤหัสถ์มีศีล ๕ ศีล ๘ ก็แปลว่ามีบาปอยู่ ๕ หรือ ๘ ข้อ ถ้าไปท�าผิดศีลเข้า  

บาปของคฤหัสถ์จึงน้อยกว่าบาปของภิกษุมาก ถ้าน�าเอาบาปของภิกษุไปปรับคฤหัสถ์

ด้วยแล้ว ก็จะต้องว่าคฤหัสถ์พากันท�าบาปอยู่มากมายทุกวัน แต่ก็ไม่มีใครว่าอย่างนั้น 

ถ้าคฤหสัถ์ไปท�ามีศีลอย่างพระเสยีอีกจะถูกว่าใช้ไม่ได้ เช่นไม่ประกอบอาชพีเทีย่วขอเขา 

แม้ด้วยอาการอย่างสมณะก็ตาม ถ้าไปท�าเข้าก็จะกลายเป็นบาปส�าหรับคฤหัสถ์ไป  

ส่วนบรรพชติถ้าไปประกอบอาชพีอย่างคฤหสัถ์เลกิเทีย่วบิณฑบาตกใ็ช้ไม่ได้เหมอืนกนั 

เรื่องของบาป มีความหมายอย่างไรถึงเกี่ยวแก่ภาวะที่ด�ารงอยู่ของบุคคลด้วย จึงต้องรู้

ว่าเดี๋ยวนี้ “เราเป็นอะไร” หรือเหมือนอย่างที่พูดกันว่าเรายืนอยู่ที่ไหน เราควรจะรับ

บาปบุญในพระพุทธศาสนามาถือสักเท่าไหน 

จะยกตัวอย่างนิจศีลคือศีล ๕ ท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ส�าหรับคฤหัสถ์  

ในพธิที�าบญุทุกแห่งย่อมมีการขอสรณะและศลี ๕ นีก้นัโดยทัว่ไป ผูใ้ดรบัศลี ๕ กแ็ปล

ว่าถือบาปบุญไว้ ๕ ข้อ อยู่ในศีลก็เป็นบุญ ทุศีลก็เป็นบาปตามที่รับถือไว้ ถ้ารับศีลไว้

ข้อใดข้อหน่ึง กแ็ปลว่าถอืบาปบุญไว้ข้อใดข้อหนึง่ ถ้าไม่รบัเลยกแ็ปลว่าไม่ถอืไว้เลย คอื

สดุแต่ศรัทธาทีจ่ะรบัถอืเพยีงไรของแต่ละบุคคล จงึต้องมีค�าขอสรณะและศีล แสดงว่า

ต้องการ พระก็ให้ตามท่ีต้องการ เหตท่ีุเป็นดงันี ้กค็อืเหตดุงักล่าวแล้ว สรปุลงว่าสุดแต่

จะต้องการ พระพทุธเจ้าหรือพระพทุธศาสนามไิด้น�าเอาบาปบญุ ไปยดัเยยีดให้แก่ใคร ๆ 

จนเต็มไปหมด หากแต่แสดงไว้พร้อมสรรพตามสัจจะ (ความจริง)

คนทุกคนถ้ารู้ภาวะของตนและรับเอาบาปบุญมาถือตามควรแก่ภาวะ เช่นว่า

รับศีล ๕ มาเท่านั้น หรือรับศีลข้อใดข้อหนึ่ง เป็นเวลาสักเท่าไรก็ตาม ก็ถือเพียงนั้น

ว่าเป็นบญุหรอืบาปของตน นอกนัน้ไม่ต้องค�านงึถึงเพราะมิได้รบัมาถือ ก็จะไม่เดอืดร้อน 

เพราะไปคิดถึงบาปบุญในเรื่องมากมายที่ตนมิได้รับมาถือไว้
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พระราชพธิสีถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

๑

ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๐๘ นี้ ย่อมทราบ

กนัแล้วว่าได้มพีระราชกรณีกจิอย่างหนึง่ซึง่แต่ก่อนได้เคยทรงปฏบัิตใินมหามงคลสมัย

เช่นนีค้อื การทรงสถาปนาสมเด็จพระสงัฆราช ในคราวทีไ่ด้มกีารว่างสมเดจ็พระสงัฆราช

ข้ึน แต่ในครั้งนี้ได้ทรงพระราชด�าริแยกการทรงสถาปนาให้เป็นพระราชพิธีส่วนหนึ่ง

ต่างหาก ดงัท่ีได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ให้ก�าหนดการพระราชพิธสีถาปนาสมเดจ็

พระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นพระราชพิธีพิเศษ  

เพ่ือถวายพระเกียรติในต�าแหน่งซึ่งมีความส�าคัญ และเชิดชูพระพุทธศาสนา ดังท่ีได้

กระท�าขึ้นแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ 

แต่ก่อนนีพ้ระราชพธีิพเิศษในการสถาปนาต�าแหน่งทางพระพทุธศาสนา มแีต่

พระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกสมเด็จพระมหาสมณเจ้า ซึ่งได้มีมาแล้ว ๓ พระองค์

คอื ในรชักาลท่ี ๔ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานชุติชิโนรส ในรัชกาลที ่๕ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ในรัชกาลที่ ๖ สมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อทรงสถาปนา 

สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ พระสังฆราช ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 

วชิรญาณวงศ์ ก็นับว่าเป็นพระราชพิธีพิเศษ แต่ก็มิใช่เป็นการสถาปนาสมเด็จ 
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พระสังฆราชขึ้นใหม่ หากเป็นการถวายพระอิสริยยศอย่างยิ่งให้เป็นเจ้านายทรงกรม

ขึน้เป็นพเิศษเฉพาะพระองค์ และพระราชพธิมีหาสมณตุตมาภเิศษนัน้กพ็งึใช้ได้ส�าหรับ

เจ้านายผู้ใหญ่ซ่ึงได้เสด็จออกผนวชย่ังยืนจนถึงสมควรที่จะทรงสถาปนาให้เป็นองค์

ประมุขสงฆ์เท่านั้น 

ค�าว่าสมเดจ็พระมหาสมณะ กับค�าว่า สมเดจ็พระสงัฆราช เป็นพระนามต�าแหน่ง

องค์สกลมหาสงัฆปริณายกด้วยกนั แต่เมือ่เป็นเจ้านายผูใ้หญ่ดงัสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

ทั้ง ๓ พระองค์นั้น ก็ทรงพระกรุณาโปรด ฯ ถวายมหาสมณุตมาภิเษก เมื่อเป็น 

เจ้านายชั้นรองลงมา ก็คงทรงให้พระนามสมเด็จพระสังฆราช แต่เติมค�าว่า “เจ้า”  

ข้างท้ายซึ่งมีแล้ว ๒ พระองค์ คือ ในรัชกาลที่ ๖ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวง 

ชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า ซึง่ทรงเป็นหม่อมเจ้ามาเดมิ ในรชักาลปัจจบุนั 

สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ส่วนสมเด็จพระสังฆราชนอกจากนี้

ย่อมทรงได้รับสถาปนาเป็นอย่างสามัญ เหมือนกับการสถาปนาสมเด็จพระราชาคณะ

องค์อื่น ๆ แม้สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ก็ทรงได้รับสถาปนา 

ดังกล่าว ยิง่สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ทรงได้รบัสถาปนาแปลก

กว่าน้ัน คือ ทรงได้รบัสถาปนาทางวทิยกุระจายเสียง ในขณะทีเ่สดจ็ไปทรงเยีย่มสนทนา

อยู่กับพระเถระรูปหนึ่งในวัดหนึ่ง ทรงเป็นพระสังฆราชขึ้นทราบกันในขณะที่วิทย ุ

ประกาศสถาปนานั้นเอง พิธีต่าง ๆ ตามมาภายหลัง 

ฉะนั้น ในครั้งนี้จึงเป็นการทรงวางแบบขึ้นใหม่ ซึ่งจะพึงถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้

ด้วยพระบารมีโดยแท้ ขออ�านาจพระบารมีจงบันดาล ให้ทรงพระเกษมส�าราญ  

ทรงพระเจริญในพระสิริราชสมบัติตลอดกาลนาน.
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๒

ในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ท่ามกลางมหาสันนิบาต ณ  

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ นั้น 

ครั้นได้ประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาจบแล้ว สมเด็จพระราชาคณะได้กล่าว

สังฆานุโมทนาขึ้นด้วยภาษาบาลี มีค�าแปลว่า 

“ข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า, บัดนี้ ได้มีประกาศพระบรม

ราชโองการแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธรรมิกมหาราชา- 

ธิราชเจ้า ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ประธานาธิบดีสงฆ์ ทั่วไทยรัฐราชอาณาจักรแล้ว, สมเด็จ 

พระมหาราชเจ้า ทรงตัง้อยู่ในธรรม ทรงเป็นธรรมราชา ทรงเป็นเอกอคัรศาสนปูถมัภก, 

ทรงสดับค�ากราบบงัคมทูลของรฐับาล และสังฆทสันะในมหาเถรสมาคมโดยเอกฉันทมติ

แล้ว, ทรงพิจารณาโดยรอบคอบ แม้ด้วยพระองค์เองแล้ว, ทรงอาศัยพระราชอ�านาจ

ให้ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสงัฆราช เพือ่อปุถมัภ์บ�ารงุพระพทุธศาสนา, ข้าแต่ท่าน

ผูเ้จรญิ ขอพระสงฆ์ทัง้ปวงอนโุมทนาปสาทการซึง่การทรงสถาปนาสมเด็จพระสงัฆราช 

และพระมหาเถระ ผูท้รงได้รบัสถาปนาเป็นสมเดจ็พระสงัฆราช ทัง้นี,้ และขอพระสงฆ์

ทั้งปวง ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน

เป็นเอกฉันท์ อนุเคราะห์ปฏิบัติกรณียะทั้งปวงในพระพุทธศาสนา, ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 

อนึง่ข้าพเจ้าขอเชญิชวน, พระสงฆ์ท้ังปวงจงรวมกลัยาณจติอธษิฐานถวายพระพรชยัมงคล 

แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า,  

ขอพระองค์จงทรงพระเกษมส�าราญ ปราศจากโรคาพาธอปัุทวันตราย พร้อมทัง้สมเดจ็

พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสธิดา พระราชวงศ์ พร้อมทั้งรัฐบาล ข้าราชการ  

ข้าราชบริพารทุกฝ่าย พสกนิกรทุกหมู่เหล่า, ขอพระองค์จงเสด็จสถิตในพระสิริ 

ราชสมบัติตลอดกาลนาน, ต่อแต่นี้ ขอพระสงฆ์ได้มีกัลยาณจิต สวดอนุโมทนา  

ถวายพระมหาเถระ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ประกาศสถาปนาเป็นสมเด็จพระ 

อริยวงศาคตญาณ พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้ว ณ บัดนี้ เทอญ.” 
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จบแล้ว พระเถระทัง้หลายได้สวดอนโุมทนาถวาย สงัฆานโุมทนานีไ้ด้บรรจขุ้อ

ที่เป็นแก่นไว้ท้ังหมด ให้ความแจ่มกระจ่างของเรื่องทั้งหมด และให้เกิดความรับรอง 

ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย ฝ่ายพระสงฆ์ทั้งปวงย่อมเกิดความส�านึกว่า ได้มีส่วนให ้

ความรับรองในการสถาปนา ฝ่ายพระมหาเถระผูท้รงได้รบัสถาปนากย่็อมเกดิความส�านกึ

ว่า ได้รับความรับรองของพระสงฆ์ท้ังปวง ดังนี้ ความสามัคคีเอกฉันท์ในการปฏิบัติ

ศาสนกรณียะก็ย่อมเกิดขึ้น 

หวัใจของสงัฆานโุมทนาเหน็ได้ชดัว่าอยู่ท่ีผลดงักล่าว ซึง่ส�าเรจ็ขึน้ด้วยพระบารมี

โดยแท้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่า “ผู้ยินดีในความสามัคคีตั้งอยู่ในธรรม  

ย่อมไม่ขาดจากความเกษมจากความขัดข้อง” 

ขอถวายพระพรชยัมงคลด้วยค�าในสงัฆานโุมทนาอกีครัง้หนึง่ในมหามงคลสมยั

เฉลิมพระชนมพรรษานี้.
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สุญญตาวหิาร

เมือ่พระพทุธเจ้าประทบัอยูท่ีบ่พุพาราม กรงุสาวตัถ ีได้ตรสัแก่พระอานนท์ว่า 

พระองค์ได้ทรงอยู่เป็นส่วนมากทั้งเมื่อก่อนทั้งในบัดนี้ ด้วยสุญญตาวิหาร คือ อยู่ด้วย

สุญญตา ที่แปลว่า ความว่าง และได้ตรัสอธิบายสุญญตาในทางปฏิบัติเป็นขั้นไว้ดังนี้

๑.  ไม่ท�าใจก�าหนดเป็นบ้านเป็นหมูค่น แต่ท�าใจก�าหนดเป็นป่าแต่อย่างเดยีว 

จนจิตแล่นไปจับตั้งสนิทในความก�าหนดเป็นป่า ก็จะไม่มีความยุ่งที่เกิดจากเหตุที่เป็น

บ้านเป็นหมูค่น ยงัมกีแ็ต่ป่าเพราะก�าหนดว่าเป็นป่าแต่อย่างเดยีว เหมอืนอย่างปราสาท

ของนางวสิาขา (คือท่ีประทับในบพุพาราม) นี ้ว่างจากสัตว์พาหนะต่าง ๆ จากทองเงนิ 

จากความประชุมแห่งหญิงชาย ยังไม่ว่างอยู่แต่ภิกษุสงฆ์อย่างเดียว 

๒.  ไม่ท�าใจก�าหนดเป็นป่า แต่ท�าใจก�าหนดเป็นแผ่นดนิราบเรยีบเตยีนโล่งไป

อย่างเดียว ก็จะไม่มีป่ามีแต่แผ่นดินอย่างเดียว 

๓.  ไม่ก�าหนดใจเป็นแผ่นดิน แต่ท�าใจก�าหนดเป็นอากาศ คือ ช่องว่าง 

ไปทั้งหมดอย่างเดียว ก็จะไม่มีแผ่นดินมีแต่อากาศอย่างเดียว 

๔.  ไม่ท�าใจก�าหนดอากาศ แต่ท�าใจก�าหนดวิญญาณ คือ ความรู้ของจิต 

อย่างเดียว ก็จะไม่มีอากาศมีแต่วิญญาณทั่วไปอย่างเดียว 

๕.  ไม่ท�าใจก�าหนดวญิญาณ แต่ท�าใจก�าหนดว่าไม่มอีะไรเลย กจ็ะไม่มวีญิญาณ

มีแต่ตัวความก�าหนดว่าไม่มีอะไรเลยนั้น 



25เล่ม ๖ พ.ศ. ๒๕๐๙ - ๒๕๑๐

๖.  ไม่ท�าใจก�าหนดว่าไม่มีอะไรเลย แต่ท�าใจก�าหนดตัวความก�าหนดเองว่า 

เป็นความก�าหนดที่ไม่ใช่ ไม่เป็นก็ไม่ใช่ แต่อย่างเดียว ก็จะไม่มีความก�าหนดที่ว่าไม่มี

อะไรเลย มีแต่ความก�าหนดตัวความก�าหนดเองนั้นเท่านั้น 

๗.  ไม่ท�าใจก�าหนดความก�าหนดเองนัน้ แต่ท�าใจให้เป็นเจโตสมาธ ิ (ความตัง้

มั่นเป็นสมาธิแห่งใจ) ที่ไม่มีนิมิตแต่อย่างเดียว ก็จะไม่มีความก�าหนดดังกล่าวนั้น  

มีแต่กายนี้ซึ่งมีอายตนะมีชีวิต 

๘.  เมื่อไม่ท�าใจก�าหนดทุก ๆ อย่างเลื่อนขึ้นมาโดยล�าดับได้จนถึงสมาธิแห่ง

ใจทีไ่ม่มนิีมติดงักล่าว กร็ูว่้าถงึสมาธนิีก้ย็งัเป็นส่ิงปรงุแต่ง และส่ิงปรงุแต่งจะเป็นอะไร

ก็ตาม ย่อมเป็นสิง่ทีไ่ม่เทีย่งมดีบัเป็นธรรมดา เม่ือมีความรูข้ึน้จติกห็ลดุพ้นจากอาสวกเิลส

ทั้งหมด จึงไม่มีอาสวกิเลสทุกอย่าง ยังมีแต่ชีวิตนี้ที่ยังจะต้องยุ่งอยู่อย่างเดียว 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสุญญตาไว้ ๘ ขั้นดังนี้ และได้ตรัสในทางปฏิบัติท�าใจ

ก�าหนดทีเ่รยีกว่าสญัญา ท่ีแปลว่าความก�าหนด หรอื ความก�าหนดหมาย กจ็ะได้ความ

ว่างจากสิง่ท่ีไม่ก�าหนด แต่กต้็องได้ความไม่ว่างในสิง่ทีไ่ม่ก�าหนด เพราะเมือ่ใจก�าหนด

อยู่ในสิ่งใดก็ย่อมไม่ว่างจากสิ่งนั้น โดยตรงก็คือไม่ว่างจากตัวความก�าหนดนั้นเอง  

แต่ก็จ�าเป็นต้องจับไว้อันหน่ึงเมื่อจะปล่อยอันหนึ่ง จนถึงขั้นที่ ๗ แล้ว ซึ่งไม่มีอะไร 

ต้องจับไว้เพือ่แลกเปลีย่นกนัต่อไปแล้ว จงึปล่อยได้โดยไม่ต้องจบัอะไรไว้ต่อไป ดกูค็ล้าย

ขึ้นบันได ปล่อยข้ันล่างเหยียบขัน้บนข้ึนไปโดยล�าดบัจนถึงขัน้สูงสุด ก็ปล่อยได้ทัง้บนัได

ขึน้เรอืนไป 

ฉะนัน้ สญุญตานีก้เ็ป็นธรรมปฏิบัตติามล�าดบัธรรมดานีเ้อง ตรสัว่าวิธเีข้าถึง 

สญุญตาดังนี้เท่านั้นเป็นของจริงแท้ ไม่วิปัลลาส และข้อท้ายเป็นสุญญตาที่ยอดเยี่ยม

เลิศล�้า
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เถรวาท - มหายาน

พระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมแม้จะล่วงมากว่าสองพันปีกึ่งแล้ว ก็ยังเป็น

สรณะของโลกได้ แต่ในบดันีพ้ระศาสนาของพระองค์ได้แยกออกเป็น ๒ สายใหญ่ คอื 

สายที่รักษาพระธรรมวินัยไว้ตามเดิมเรียกว่า เถรวาท ดังในเมืองไทย ลังกา พม่า  

และสายที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้ว เรียกว่า อาจริยวาท หรือ มหายาน ดังในเมือง

จีน ทิเบต ญวน ญี่ปุ่น บางทีธรรมชื่อเดียวกัน แต่อธิบายต่างกัน 

ทางเถรวาทซ่ึงเป็นสายเดิมนั้นต้องปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา ให้บริบูรณ์ 

ด้วยกัน วิธีปฏิบัติก็ต้องการปฏิบัติโดยล�าดับ (อนุปุพพปฏิปทา) การปฏิบัติที่เรียกว่า 

“ทางตรง” และ “ไม่เนิ่นช้า” ก็คือปฏิบัติให้ตรงทางดังกล่าว และเลื่อนขั้นขึ้นไปโดย 

ไม่ถกูชกัให้หยุดให้วนให้ถอย มกี�าลงัส่งขึน้ไปได้เรว็ ธรรมทกุข้อทกุหมวดย่อมมอีธบิาย

ในแนวทางเดียวกนันีห้มด เช่น “สุญญตา ความว่าง” กม็อีธบิายเป็น ศลี สมาธ ิปัญญา 

คือศีลก็ว่างจากบาปทุจริตตามท่ีเว้นได้ สมาธิก็ว่างจากนิวรณ์ในใจ ปัญญาก็ว่างจาก

ความหลงไม่รู้ แม้จะอธิบายด้วยถ้อยค�าอย่างอื่นก็ย่อมรวมเข้าในทางนี้ และในขั้นว่าง

ทีส่ดุ คอืว่างจากความปรงุแต่งทัง้ปวงนัน้ กจ็ะต้องปรงุแต่งมาก่อน หมายถึงต้องปรงุแต่ง

ความดแีต่ละขั้นดังกล่าวข้ึนไปจนสุดดี อันหมายถึงว่าสุดชั่วด้วยแล้ว เปรียบเหมือน 

ข้ึนไปสดุข้ันบนัได จึงหยดุปรงุแต่งได้ กเ็ป็นอนัว่าว่างถึงทีส่ดุ ก่อนแต่นัน้กย็งัไม่ว่างหมด  

ว่างอย่างหนึง่ ด้วยการท�าให้มเีตม็ไว้อย่างหนึง่ ส่ิงทีท่�าให้มีเตม็ไว้นีก้ไ็ด้แก่ความดดีงัที่

เรียกว่า บารมี เพื่อขับไล่อาสวกิเลสในจิตใจให้สิ้นไป ก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติ
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สัง่สมไว้เสมอนัน่แหละ อาศยัมคีวามพากเพยีรพยายาม ไม่ใช่นอนรอให้บารมีแก่กล้า

ขึ้นจนส�าเร็จไปเอง จึงได้มีแสดงความเพียรในหมวดธรรมที่เป็นหลักทั้งหมดใน 

อริยสัจจ์ ๔ เอง จะถึงความดับทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติในมรรค 

เม่ือดูอย่างผิวเผินก็ดูเหมือนเป็นหนทางยาวกว่าจะถึงที่สุดทุกข์ ท�าให้คนที่

อยากจะได้จะถึงเร็ว ๆ ต้องการจะพบทางท่ีส้ันกว่าหรือสั้นท่ีสุด ซึ่งบางทีก็อาจพบ

อธิบายจากฝ่ายมหายาน ดังเช่นที่เคยพบอธิบายจากหนังสือของผู้ที่เคยไปศึกษาลัทธิ

เซนในญี่ปุ่น ความตอนหนึ่งว่า เมื่อหัดนับลมหายใจออกหนึ่งถึงสิบหลายหน เมื่อใจ

คิดออกไปกส่็งเข้ามานบัลมหายใจ แล้วครกูใ็ห้วิธปีฏบิตัทิีเ่รยีกว่าโกน (Koan) ขัน้แรก

ซึ่งเกือบเป็นมูชิ (Muji) ไปทีเดียว มู ก็คือความไม่มีอะไร (Nothingness) ต้องไม่

คิดถึงค�าสอนของบุราณาจารย์อะไรท้ังน้ัน ต้องตัดความคิดทุกอย่างของตนเอง  

เพ่งลงไปทีค่�านีค้�าเดยีวว่า มู (ไม่มีอะไร) ไม่คดิว่ามเูป็นสญุญตา (ความว่าง) เดด็ขาด

ไม่มีสิ่งตรงกันข้าม ไม่คิดว่ามูเป็นความปฏิเสธตรงกันข้ามกับความรับรอง เพราะเมื่อ

คิดก็ผิดทั้งนั้น ฉะนั้น ไม่ท�าความคิดถึงมูเลยก็จะเผชิญกับมูเอง อธิบายอย่างนี้มีอยู่

มากทางฝ่ายมหายาน.
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การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

๑

ผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยมากที่นับถือไปตามมารดาบิดา มักมิได้มีการ

แสดงตนเป็นพิเศษ การนับถือเป็นไปเอง แต่การแสดงตน แม้ของผู้ท่ีนับถืออยู่แล้ว 

ก็พึงมีในบางครั้งตามเหตุที่เกิดขึ้น ดังที่ได้มีตัวอย่างมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล ได้มเีล่าไว้

ในพระสตูรหนึง่ว่า 

พระโพธริาชกมุาร พระราชโอรสของพระเจ้าอุเทน แห่งกรงุโกสมัพ ีแคว้นวงัสะ 

ซึง่พระราชบดิาทรงส่งไปครองแคว้นภคัคะท�านองเมอืงลกูหลวง เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็

ไปประทับที่แคว้นนั้น ได้เชิญเสด็จพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งภิกษุสงฆ์ไปเสวยที่โกกนท

ปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่ เมื่อเสร็จภัตตกิจแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม จบแล้ว 

พระราชกุมารได้กราบทูลว่าพระแม่เจ้าของพระองค์ได้ทรงเล่าว่า เมื่อพระแม่เจ้า 

ทรงครรภ์ พระองค์ได้ทรงเปล่งพระวาจาเฉพาะพระพกัตร์พระพทุธเจ้า ณ โฆสิตาราม 

ใกล้กรุงโกสมัพว่ีา กมุารหรือกมุาริกาผูอ้ยูใ่นครรภ์นีถึ้งพระรตันตรยัเป็นสรณะ ขอให้

ทรงจ�าไว้ว่าเขาเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกาตั้งแต่บัดนี้ไป ต่อมาพระพี่เลี้ยงได้อุ้มพระองค์

ซึ่งได้ประสูติแล้วไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเหมือนอย่างนั้น มาบัดนี้ พระองค์ทรง

เปล่งพระวาจาเหมอืนอย่างนัน้ด้วยพระองค์เอง นบัว่าได้ทรงถงึพระรตันตรยัเป็นสรณะ 

แสดงพระองค์เป็นอุบาสกรวม ๓ ครั้ง 

ในประเทศไทยเรานี้แต่ก่อนมาเคยนิยมให้บุตรของตนบรรพชาเป็นสามเณร 

เวลานี้ยังนิยมอยู่ในบางภาคของไทยเรา เช่น ภาคพายัพท่ีปรากฏว่ายังนิยมบวชเณร
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กนัมากกว่าบวชพระ แต่ส่วนมากนยิมดงันีเ้ปลีย่นไปเป็นการแสดงตนเป็นพทุธมามกะ 

(ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน คือ ผู้นับถือพระพุทธเจ้า) ธรรมเนียมนี้ส�าหรับผู้ที่

ไม่ขอบวชทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ก็ได้มีมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาล แต่ในชั้นหลังนี้ได้น�ามาใช้

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงส่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ- 

เกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงเป็นพระราชกุมารไปทรงศึกษา ณ ต่างประเทศ จึงโปรดให้

แสดงพระองค์เป็นอุบาสก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  

ได้ทรงถวายแบบและทรงเป็นประธานสงฆ์ในพระราชพิธีครั้งนั้น แต่ยังไม่ได้ทรง 

เรียบเรียงไว้เป็นแบบแผน ต่อมา ในคราวที่ทรงพระกรุณาโปรดจะส่งพระองค์เจ้ากับ

หม่อมเจ้าหลายพระองค์ ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้าจึงได้ทรง

เรียบเรียงขึน้ไว้เป็นแบบแผนตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๖๒ และเปลีย่นค�าว่าอบุาสกเป็นพทุธมามกะ 

หรือพุทธมามิกา (บัดน้ีมีฉบับพิมพ์เป็นเล่มเล็ก ที่มหามกุฏราชวิทยาลัย เรียกว่า 

“ระเบยีบ แลค�าปฏิญญาพทุธประวัติ แล หวัข้อแห่งพระพุทธศาสนา ส�าหรบัพทุธมามกะ”) 

ธรรมเนียมนี้ได้มีการท�าตามกันขยายออกไปจนถึงนักเรียน เพราะเป็นวิธีให้เด็กได ้

ความรู้สึกในพระศาสนาที่ตนนับถือ

ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ จะทรงส่ง

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ไปทรงศึกษา ณ ต่างประเทศ และโปรด

จะให้ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อนทีจ่ะเสดจ็ไปนี ้ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั

โปรดอภิบาลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอให้เสด็จไปทรงศึกษาด้วยพระอุตสาหะวิริยภาพ 

โดยเกษมสวัสดีประสิทธิเทอญ.

๒

“ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น แม้ปรินิพพานนานมาแล้ว  

และพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ (ทีพ่ึง่ทีน่บัถอื) ขอพระสงฆ์จงจ�าข้าพเจ้าไว้ว่า ผูน้บั

เอาพระพทุธเจ้าเป็นของตน (คอืผูนั้บถือพระพุทธเจ้า)” ข้อความนีเ้ป็นค�าแสดงตนเป็น

พุทธมามกะ หรือพุทธมามิกาในภาษาไทย แต่ในพิธีนิยมว่าเป็นภาษาบาลีไม่ต้องว่า 
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ค�าแปล ส่วนความส�าเรจ็ประโยชน์อยู่ทีผู่แ้สดงตน รูค้วามและมคีวามตัง้ใจดงัค�าทีเ่ปล่ง 

แสดงน้ัน ซ่ึงมีข้อส�าคัญคือ ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ กับ

ประกาศตนเป็นพุทธมามกะต่อหน้าพระสงฆ์ 

ข้อส�าคัญดังกล่าวควรท�าความเข้าใจให้ดี เพราะเป็นสัจจปฏิญญาอย่างหนึ่งที่

ตนพงึรบัปฏบัิตต่ิอไป พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ทัง้สามนีเ้ป็นหลกัเป็นประธาน 

เป็นที่เคารพสูงสุดในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจ้าทรงมีความรู้ความบริสุทธิ์

อย่างสูงสุด และทรงมีกรุณาแสดงพระธรรมสั่งสอนที่ปรากฏเป็นพระพุทธศาสนาใน

ปัจจุบนั พระธรรมเป็นทางแห่งความดีความบริสุทธิ์ และความสุขทุกอย่าง พระสงฆ์

เป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติดีตามพระธรรม ด�ารงไว้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน หรือตลอดเวลาที่ยัง

มพีระสงฆ์ ทัง้สามนีเ้รียกว่า พระรตันตรยั แปลว่ารัตนะ (แก้ว) ทัง้สามเป็นสรณะคือ

ที่พึ่งที่นับถืออย่างสูงสุด หมายความว่า เป็นที่พึ่งที่นับถือของจิตใจ 

คนเราเม่ือมีท่ีพ่ึงของจติใจด ีจะไปไหน จะอยูท่ีไ่หน กม็คีวามอบอุน่ใจสบายใจ 

ไม่ต้องหวาดกลัวว้าเหว่ ฉะนั้น ตื่นนอนตอนเช้าและหรือก่อนนอนตอนกลางคืน จึงมี

นิยมสวดมนต์บทพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ แม้โดยย่อส�ารวมใจระลกึ

ถึงพระรัตนตรัย และอธิษฐานใจที่จะปฏิบัติอยู่ในทางพระธรรมของพระพุทธเจ้า  

อันสมควรแก่ตน พระรัตนตรัยอยู่ในทางพระธรรม และความส�ารวมใจระลึกถึงคุณ

พระรัตนตรัย แม้วันละครั้งสองครั้งดังกล่าว จะเป็นเหตุเตือนใจอย่างส�าคัญให้ปฏิบัติ

อยู่ในทางพระธรรม ไม่เช่นนั้นก็อาจจะลืมเลือนไปเสีย 

ส่วนการประกาศตนเป็นพุทธมามกะนั้น พุทธมามกะแปลว่า “ผู้รับเอา

พระพทุธเจ้าเป็นของตน” เป็นการแสดงตนให้ปรากฏเปิดเผยว่าเป็นผูน้บัถือพระพทุธ-

ศาสนา ด้วยการกล่าวเป็นค�าปฏญิญาออกมาต่อหน้าพระสงฆ์ ขอให้พระสงฆ์รบัจ�าเอา

ไว้ด้วย โดยทีแ่ท้กเ็พ่ือให้ตนรบัจ�าตนเองไว้นัน้เองว่า ได้เป็นพทุธมามกะแล้ว และเพือ่

ให้มัน่คงก็ให้พระสงฆ์รบัจ�าไว้ด้วยอีกช้ันหน่ึง เป็นวธิที�าให้เกิดความรูส้กึส�านกึทีแ่น่นแฟ้น

ขึน้ เพราะได้ประกาศตนออกไปแล้วแน่นอน เท่ากบัเป็นการกระท�าสจัจปฏญิญาอย่าง
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หนึ่งในทางศาสนา ผู้ที่ได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้ว ย่อมมีพระพุทธเจ้าเป็น 

พระของตน ในฐานะเป็นอุดมสรณะ (ที่พึ่งสูงสุด) เหมือนอย่างได้มีพระบิดาในทาง

ศาสนาแล้ว สิ่งอื่นหากจะเคารพนับถือ เพราะมีความเจริญด้วยคุณความดีก็เคารพ

นับถือในฐานมีคุณได้ แต่ก็มิใช่ในฐานเป็นบิดาของตน 

ผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นพระของตนอยู่ประจ�าใจ เท่ากับมีพระที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

ประจ�าตน โดยไม่ต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นประทับอยู่ภายนอกก็ได้ เป็นพุทธมามกะหาก

ได้ท�าความเข้าใจ และปฏิบัติตามข้อส�าคัญดังกล่าว ก็จะส�าเร็จประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง
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วธิขีอพร

ในคราวขึ้นปีใหม่ ประชาชนพากันมีงานรื่นเริง มีการท�าบุญใส่บาตร และส่ง

ความสุขแก่กัน ข้อหลังนี้จะได้ตัวอย่างมาจากไหนก็ตาม แต่ก็เป็นการแสดงความ

ปรารถนาดี อย่างน้อยก็ท�าให้เกิดมิตรจิตขึ้นระหว่างกัน ความสุขเป็นพรข้อหนึ่งที ่

ทุก ๆ คนต้องการ พรที่คนรู้จักต้องการกันมากก็คือพรสี่ เรียกว่าจตุรพิธพร ได้แก่ 

อายุ วรรณะ สุขะ พละ เพราะมีในบทอนุโมทนาท่ีพระสวดให้ในการบ�าเพ็ญกุศล 

ทุกคราว คือ บทสัพพีที่ลงท้ายว่า อายุ วัณโณ สุขัง พลัง 

เมือ่พดูถงึพรกม็กัเข้าใจว่าต้องมผีูใ้ห้ จะด้วยการขอหรอืไม่ขอกต็าม จงึมนียิม

ไปขอพรจากพระหรือจากผู้ใหญ่ แม้การส่งความสขุปีใหม่กเ็ป็นการให้พรแก่กนันัน่เอง 

ในศาสนาพราหมณ์มีการขอพรต่อพระเป็นเจ้า เช่นจากพระอิศวร ในศาสนาอื่นก็มีการ

ขอพรเช่นที่เรียกว่าอ้อนวอนต่อเทวะชั้นสูงของศาสนานั้น ๆ 

ส่วนในพระพุทธศาสนา ปรากฏว่าได้มีผู้มาทูลขอพรพระพุทธเจ้า พระองค์

ตรสัว่าได้ทรงล่วงพรทัง้หลายเสยีแล้ว ต่อเมือ่ผูข้อได้ทลูว่า สดุแต่จะทรงเหน็ว่าสมควร

จะประทานหรือไม่ พระองค์จึงได้ประทานพร คือข้อที่เขาขอในข้อที่สมควรไม่มีโทษ 

เช่น พระเจ้าสุทโธทนะทูลขอให้ทรงห้ามสงฆ์บวชกุลบุตร ที่มารดาบิดามิได้อนุญาต 

พระองค์ได้ประทานพรข้อนี้ พรท่ีขอและให้กันโดยตรงในพระพุทธศาสนา จึงอยู่ใน

ลักษณะดังกล่าว เพราะพระพุทธศาสนาแสดงว่ากรรม คือการงานท่ีท�าเป็นเหตุแห่ง

ผลทั้งหลาย สรุปลงว่าท�ากรรมดี ได้ผลดี ท�ากรรมชั่วได้ผลชั่ว พรทั้งหลายเป็นผลดี 
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จงึเกดิจากกรรมเป็นเหต ุเมือ่ต้องการผลดคีอืพรทัง้หลาย กต้็องประกอบกรรมทีด่ด้ีวย

ตนเอง ไม่เป็นฐานะท่ีจะได้พรโดยไม่ประกอบกรรมทีด่หีรอืท�ากรรมทีช่ัว่ 

ฉะนัน้ ค�าสอนในพระพุทธศาสนา จึงเน้นที่เหตุเป็นข้อส�าคัญ ดังเช่นมงคล

สตูรแสดงมงคลส่วนเหตคืุอเป็นข้อปฏิบัต ิหรือเป็นกรรมทีดี่ทัง้นัน้ เช่นว่า “การไม่คบ

คนพาล การคบบัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชา นี้เป็นมงคลสูงสุด” กรรมดีที่เป็นมงคล

ดังนี้เป็นตัวพรโดยตรงในพระพุทธศาสนา เมื่อปฏิบัติในเหตุดีแล้ว ผลดีก็เกิดขึ้นจาก

เหตุดีโดยไม่ต้องปรารถนา หากไม่ประกอบในเหตุดี ถึงจะปรารถนาผลท่ีดีสักเท่าไร 

หรือถึงจะมีใครเสกเป่าให้สักเท่าไรก็ไม่ส�าเร็จ 

ในวาระขึ้นปีใหม่น้ี หากระลึกถึงคติแห่งพร หรือมงคลทางพระพุทธศาสนา 

ดังกล่าว และหันมาขอพรอย่างนี้กันให้มากขึ้น สถานการณ์ต่าง ๆ ก็จะดีขึ้นแน่นอน 

พรอย่างนี้ไม่ต้องไปขอจากใคร แต่ขอจากตนเอง คือขอให้ตนเองเว้นความประพฤติ

ต่าง ๆ ที่ชั่วร้าย ขอให้ตนเองสร้างคุณความดี ขอให้ตนเองระงับใจจากความโลภ 

โกรธหลง พรดังนี้ตนเองเท่านั้นที่จะให้ได้ ใครอื่นจะขอหรือแนะน�าตักเตือนสักเท่าไร 

ถ้าตนเองไม่ท�าแล้วก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์ ทางโลกหรือทางอาณาจักร จึงต้องใช้อาชญา

ปรามหรือปราบกัน ถ้าเตือนตนเองได้อยู่ ก็ไม่ต้องมีใครมาช่วยปราบ พระพุทธเจ้า 

จึงตรัสว่า “จงเตือนตนด้วยตนเอง จงพิจารณาตนด้วยตนเอง ท่านมีสติคุ้มครองตน

ได้แล้ว เป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย จักอยู่เป็นสุข” นี้คือวิธีขอพรตนเองของ

พระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า ขอให้พรนี้จงส�าเร็จแก่ทุก ๆ ท่าน.
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โชคลาภ

พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีโชค ดังที่มีค�าถวายพระนามว่า “ภควา” ที่เราเรียก

กันว่า “พระผู้มีพระภาคเจ้า” คนจึงมักขอโชคลาภจากพระองค์ ในบัดนี้ ก็เช่นไป 

ขอจากพระพุทธปฏิมา ที่นับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ หรือขอจากสาวกของพระองค์ 

คนเคยไปแหลมมลายูเล่าว่าค�่าวันหนึ่งได้ไปท่ีวัดแห่งหนึ่ง มีพระพุทธปฏิมา 

อยู่มาก ได้เห็นคนไปส่องไฟตามพระพุทธรูปกันหลายคน ถามเจ้าอาวาสวัดนั้นท่าน

ตอบว่า เขาพากนัไปส่องหารอยทีจ่ะเป็นลายเลขบอกลาภกนัอย่างนีเ้สมอ เขาไม่ประสงค์

ธรรมค�าสั่งสอน คิดดูแล้วก็น่าสลดใจ ถ้าความเข้าใจในศาสนาเป็นเช่นนั้นโดยมาก  

ก็จะท�าให้ความนับถือปฏิบัติแปรรูปไปอย่างขาวเป็นด�า

เพราะโชคในพระพทุธศาสนานัน้กค็อืธรรมนีเ้อง พระพทุธเจ้าทรงมโีชค กค็อื

ทรงมีธรรมในพระองค์บริบูรณ์บริสุทธิ์ นับตั้งแต่ได้ทรงบ�าเพ็ญความดีนานัปการ  

อนัเรียกว่าพระบารมีมาแล้วเต็มเป่ียม ได้ทรงประสบธรรมทีเ่ป็นบรมสัจจะ (จรงิอย่างย่ิง) 

ทรงสิน้กเิลสท้ังหมดบรรลุถงึความบรสิทุธิอ์ย่างยิง่ เรยีกว่าได้ทรงประสบอดุมโชคแล้ว 

ได้ทรงแจกโชคคือธรรมนี้แก่โลก แต่คนโดยมากมิได้เห็นธรรมว่าเป็นโชคลาภ มิได้ 

ชอบใจธรรม หากไปชอบในวตัถตุ่าง ๆ เช่นทีเ่รยีกว่าวัตถกุาม (ส่ิงทีน่่าใคร่พอใจ) ทัง้นี้

ท่านว่าเพราะจิตใจของคนเรา เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ไว้ถึง ๖ ชนิด คือ งู จระเข้ นก ไก่ 

หมาจิ้งจอก วานร เหล่านี้วิ่งพล่านไปหาที่อาศัยของมัน เทียบได้กับความวุ่นวายของ

คนทางอายตนะทั้ง ๖ ดังนี้ งูวิ่งไปหาจอมปลวก เทียบกับตาสอดส่ายหารูป จระเข้วิ่ง
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ไปหาน�้า เทียบกับหูสอดส่ายหาเสียง นกบินโผไปสู่อากาศ เทียบกับจมูกสูดหากลิ่น 

ไก่บนิไปเข้าบ้าน เทยีบกบัลิน้เลอืกหารส หมาจิง้จอกวิง่ไปป่าช้า เทยีบกบักายกระเสอืก-

กระสนหาโผฏฐัพพะ (สิ่งที่ถูกต้อง) วานรวิง่ขึน้ต้นไม้ เทียบกบัใจซดัส่ายหาเรือ่งคดิ 

ต่าง ๆ จติใจของคนจงึเป็นสวนสตัว์ทีใ่หญ่โต ต้องเฝ้าแต่หาท่ีอยู่อาศัย หาอาหารมา

เลี้ยงสัตว์เหล่านี้ไม่เว้นว่าง และสิ่งที่ต้องการที่สุดก็คืออาหารสัตว์ทั้งปวงนั้นเอง สิ่งที่

เข้าใจว่าโชคลาภ หรือแม้จะเรียกว่าลาภยศสรรเสริญสุขอะไร ก็เป็นแค่อาหารสัตว์

เท่านั้น จึงไม่เห็นค่าแห่งธรรมท่ีแท้จริง คือธรรมในพระพุทธศาสนา ดังที่มีแสดงว่า 

ในพระธรรมวินัยนี้มีรัตนะมากมาย เช่นรัตนะคือสตปัิฏฐาน ๔ รัตนะคอืโพชฌงค์ ๗ 

รัตนะคือมรรคมีองค์ ๘ เป็นต้น แต่จะท�าอย่างไรได้ เมื่อวานรได้แก้ว ไก่ได้พลอย  

ไฉนจะเห็นค่าของแก้วของพลอย เช่นไก่ก็ต้องว่าสู้ข้าวเปลือกเม็ดหนึ่งไม่ได้ สัตว์ในใจ

คนเหล่านีเ้ป็นอุปมาธรรม หมายถึงกเิลสในใจนีเ้อง เมือ่จิตใจยงัหนาอยูด้่วยความโลภ 

โกรธ หลง ก็ย่อมจะวุ่นวายหาอาหารกับทั้งที่อยู่ที่อาศัย ให้แก่กิเลสเหล่านี้ 

โชคลาภก็คือการได้อาหารกิเลสมาปรนปรือกิเลสให้มาก ๆ นั่นเอง ส่วนผู้ที่

ได้สดับค�าสอนของพระพทุธเจ้า และปฏบิตัขิดัเกลาจติใจตนเองอยู่ ย่อมจะกลบัเห็นว่า 

ธรรมเป็นรัตนะที่เลิศล�้า 

พระพุทธศาสนาเป็นบ่อรัตนะมหาศาล การได้พบธรรมของพระพุทธเจ้าเป็น

โชคลาภอันประเสริฐ แต่ถ้ายังเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ไว้เต็มจิตใจก็ยากที่จะแลเห็น แม้จะ

อยู่ใกล้ที่สุด
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ช้างเผอืก

๑

เมื่อพระนางสิริมหามายาจะทรงพระครรภ์พระโพธิสัตว์ ได้มีกล่าวในหนังสือ

ปฐมสมโพธิกถาว่า พระนางเจ้าได้ทรงพระสุบินนิมิตว่า ได้ประทับอยู่ในวิมานทองบน

หิรัญบรรพตในป่าหิมพานต์ ได้มีเศวตหัตถีช้างหนึ่ง เที่ยวอยู่บนสุวรรณบรรพตที่อยู่

ใกล้กัน ขณะที่พระนางเจ้าทรงผทมผันพระเศียรไปทางทิศตะวันออก เศวตกุญชรนั้น

ได้เดินลงมาจากกาญจนบรรพต ขึ้นรัชฏบรรพตทางทิศเหนือ ชูงวงอันจับดอกบัวขาว

ร้องแผดเสยีงโกญจนาทเข้ามาภายในกนกวมิาน ท�าประทกัษณิพระนางเจ้าสามรอบแล้ว 

เหมอืนเข้าไปในอุทรประเทศเบ้ืองขวาแห่งพระนางเจ้า กพ็อดีบรรทมตืน่ขึน้ในขณะนัน้ 

เศวตกุญชรหรือที่เรียกว่าช้างเผือก ได้เป็นมงคลนิมิต ที่นับถือกันมาแต่

โบราณกาล เม่ือฝันเห็นช้างเผือกก็เป็นมงคลนิมิต ว่าจะได้รับลาภที่ประเสริฐหรือ 

มค่ีามาก ดงัเช่นพระสบิุนนมิิต ของพระพทุธมารดาทีเ่ล่ามาข้างต้น เป็นมงคลนมิติว่า

พระนางเจ้าจะได้พระโอรส ท่ีจะทรงเป็นเอกอัครมหาบุรุษในโลก คือ พระพุทธเจ้า 

ผู้เลิศล�้าของเราทั้งหลาย

ในประเทศไทยเรา เมื่อมีช้างเผือกเกิดขึ้นในประเทศ ก็ถือว่าเป็นมงคลนิมิต 

ใครได้พบกจ็ะบอกกล่าวขึน้มาโดยล�าดบัจนถึงกราบบงัคมทลูพระกรุณา เมือ่ผูช้�านาญ

ได้ตรวจสอบปรากฏแน่ชดัว่า สมบรูณ์ด้วยศภุมงคลตามต�าราพระคชลกัษณ์แล้ว กจ็ะ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางเป็นพระยาช้างต้น 

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติ 
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ในคร้ังนี้ได้มีช้างส�าคัญเกิดข้ึนที่จังหวัดเชียงใหม่ สมบูรณ์ด้วยศุภคชลักษณ์

ตามต�ารา เป็นของนายแก้ว ปัญญาคง ต�าบลออนใต้ อ�าเภอสันก�าแพง กระทรวง

มหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าของร่วมด้วยชาวนครเชียงใหม่ จึงได้ขอ

พระราชทานน้อมเกล้า ฯ ถวายเพือ่เป็นราชพาหนะคู่พระบารม ีเป็นศรแีก่ประเทศชาติ 

และเป็นมิ่งขวัญแก่อาณาประชาราษฎร์ ได้ร่มเย็นเป็นสุขสมบูรณ์ตามราชประเพณี  

ทรงพระราชด�าริเห็นว่า การท่ีมีช้างส�าคัญเกิดขึ้นในราชอาณาจักร โบราณประเพณี

นิยมว่า เป็นสริมิงคลอันอุดมแก่ประเทศชาต ิกอปรด้วยช้างส�าคญันีเ้กดิในนครเชยีงใหม่ 

ซึ่งได้ทรงสร้างพระต�าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ไว้เป็นที่ประทับ เสมอด้วยมีพระราชฐาน

ประจ�าพระนครนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ก�าหนดการเสด็จ ฯ ไปทรงรับ 

และให้ตัง้พระราชพธีิสมโภชขึน้ระวางทีน่ครเชยีงใหม่ เพือ่เป็นสริมงคลแก่ชาวเชยีงใหม่ 

เป็นศรีแก่ประเทศชาติ มีรายการย่อว่า วันจันทร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๐๙ เสด็จ ฯ 

ไปทรงรับช้างส�าคญัทีโ่รงบ่มยา อ�าเภอสนัก�าแพง ต่อไปเป็นพระราชพธิสีมโภชขึน้ระวาง 

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๐๙ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๐๙ มงคล

พิธีเพื่อต้อนรับสิ่งที่เป็นมงคล เป็นที่นิยมท�ากันมาแต่โบราณ 

เร่ืองช้างได้มีกล่าวถึงในพระประวัติพระพุทธเจ้าหลายตอน ทั้งได้มีกล่าว 

เปรียบเทียบด้วยธรรมหรือผู้ปฏิบัติธรรมหลายบท ดังเช่นพระธรรมบทหนึ่ง กล่าวถึง

ขันติขององค์พระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า แปลว่า “เราทนทานถ้อยค�าล่วงเกินเหมือนช้างศึก

ทนทานศร ที่ยิงไปจากแล่งในสงคราม”

๒

สมัยเม่ือพระพทุธเจ้า เสดจ็หลีกไปประทบัอยูท่ีป่่าปาลไิลยก์แต่พระองค์เดยีว 

มีช้างที่เรียกชื่อกันว่าปาลิไลยก์ปฏิบัติพระองค์อยู่ ช้างปาลิไลยก์เป็นจ่าฝูง แต่ได ้

หลกีออกจากฝงูมาอยูแ่ต่โดยล�าพงัในป่านัน้ พระพทุธเจ้าได้ตรสักะพระอานนท์ ซึง่ได้

เดินทางไปเฝ้ามีความว่า “ถ้าไม่ได้สหายผู้อยู่ดี มีปัญญาฉลาดที่จะเที่ยวไปด้วยกัน  

ก็ควรเที่ยวไปคนเดียว เหมือนช้างมาตังคะอยู่โดดเด่ียวในป่า” เรื่องของช้างได้มี 

เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 
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ส่วนที่เกี่ยวแก่คนไทยนั้นได้มีมาแต่โบราณกาล ทั้งในเวลาปกติทั้งในเวลา

สงคราม นอกจากนี ้ช้างท่ีได้คชลกัษณะเป็นช้างส�าคญัหรอืพระยาช้าง พระมหากษตัริย์

กไ็ด้ทรงรบัขึน้ระวางเป็นพระราชพาหนะ ดงัเช่นทีไ่ด้ทรงรบัและทรงพระกรณุาโปรด ฯ 

ให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมกราคม ๒๕๐๙ นี้ 

มีรายการโดยย่อว่า 

วนัเสาร์ที ่๒๒ ช้างส�าคญัเดนิทางมาถึงชานเมอืงเชยีงใหม่ บ่ายจารกึนามช้าง

ที่วิหารวัดพระสิงห์ 

วนัอาทติย์ที ่๒๓ เช้า ช้างส�าคญัยาตราลอดโขลนทวาร ทีเ่ชงิสะพานเนาวรฐั

ไปโรงเรียนยุพราช เวลาบ่ายแห่จากที่นั้นไปยังพิธีมณฑลที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

เสด็จ ฯ ประทับพลับพลามหาวิทยาลัยนั้น ทอดพระเนตรกระบวนแห่ช้างส�าคัญเข้าสู่

โรงพระราชพิธี แล้วเสด็จ ฯ ประทับยังโรงพระราชพธิ ี พระสงฆ์ ๒๐ รปูมสีมเดจ็ 

พระสงัฆราชเป็นประธานเจรญิพระพทุธมนต์ จบแล้วราชบัณฑิตบูชาจุฬาฐทิศ ทรงจุด

ธูปเทียนบูชาพระเทวกรรม พราหมณ์อ่านฉันท์ดุษฎีกล่อมช้าง แล้วขับไม้ประกอบ 

ซอสามสายกล่อมช้าง 

วนัจนัทร์ที ่๒๔ เช้า ช้างส�าคญัอาบน�า้ทีม่ณฑปข้างโรงช้างต้น แล้วช้างส�าคญั

ตักบาตรพระสงฆ์ ๓๐ รูปท่ีหน้าโรงช้างต้น เวลาเพลเลี้ยงพระ ๒๐ รูปผู้เจริญ 

พระพทุธมนต์เมือ่วนัก่อน ทีโ่รงช้างต้นซึง่เป็นโรงพระราชพธิ ีบ่ายเสด็จ ฯ ยงัพธิมีณฑล 

ทรงศีล ครั้นได้เวลาพระฤกษ์ ๑๔.๒๒ – ๑๔.๔๔ น. โหรหลวงลั่นฆ้องชัย เสด็จ ฯ  

ขึ้นเกยข้างเบ็ญพาด ทรงหล่ังน�้าพระพุทธมนต์ด้วยพระเต้าเทวปิฐ และพระมหาสังข์ 

พระราชทานแก่ช้างส�าคัญ พระสงฆ์ ๒๐ รปู มสีมเดจ็พระสงัฆราชเป็นประธานเจริญ

ชัยมังคลคาถา เสด็จ ฯ ลงจากเกย ทรงเจิมที่กระพองช้างส�าคัญ แล้วพระราชทาน

อ้อยแดง ๓ ท่อน ซ่ึงจารึกนามช้างส�าคัญ แล้วโปรด ฯ ให้พระราชครูวามเทพมุนี  

หลั่งน�้าเทพมนตร์และเจิมตามประเพณี แล้วพระราชทานเครื่องต้นคชาภรณ์ ให้

พระราชวงัเมอืง และจมืน่สริวิงัรตัน์เชญิไปแต่งช้างส�าคญั ตามยศพระยาช้างต้น พร้อม

ด้วยเสมาทองมสีายไปคล้องคอ ทรงพระสหุร่ายทรงเจมิแผ่นป้ายสุพรรณบฏันามพระยา

ช้างต้น ส�าหรับไปติดที่เสาหน้าโรง พนักงานตั้งต้นไม้ทองเงิน ๔ มุมแท่นเบ็ญพาด 

พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก แล้วอ่านฉันท์ดุษฎี ขับไม้ประกอบซอสามสาย
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กล่อมช้าง เวยีนเทยีนสมโภชพระยาช้างต้น เป็นการเสร็จพระราชพธีิสมโภช ขึน้ระวาง

พระยาช้างต้น ซึ่งได้มุ่งความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติเป็นที่ตั้ง 

แม้ในพระราชพธิขีองบ้านเมอืง กย็งัประกอบด้วยพระรตันตรัย ได้มพีระพทุธ-

ปฏิมาชัยหลังช้างประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่พระที่นั่งพุดตาลพระคชาธารเป็นประธานใน

มณฑลพิธี

๓

ครัง้หนึง่ เม่ือพระพทุธเจ้าประทับอยู ่ณ พระเชตวันใกล้กรุงสาวัตถ ี โกศลรฐั 

ช้างพระที่นั่งเชือกหน่ึงของพระเจ้าโกศล เมื่อหนุ่มมีก�าลังมาก ได้ลงไปในสระใหญ่ 

แห่งหน่ึงแล้ว กต็ดิหล่มอยูข่ึน้ไม่ได้ นายหตัถาจารย์รบัพระราชกระแสให้ไปจดัการให้ข้ึน 

จึงได้ไปให้แต่งสถานที่นั้นอย่างสนามรบ แล้วให้ตีกลองรบขึ้น ช้างนั้นได้รับฝึกหัดมา

ให้เป็นช้างศึกออกสงครามมาตั้งแต่หนุ่ม ครั้นได้ยินเสียงกลองรบก็มีจิตใจมุมานะ  

เกิดก�าลังถอนเท้าจากหล่มขึ้นฝั่งไปได้ 

พระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภเรื่องนี้ตรัสเป็นพระธรรมบทหนึ่งความว่า “จงยินดี

ในความไม่ประมาท รักษาจิตของตน ถอนตนข้ึนจากหล่ม (อุปสรรคเช่นกิเลสและ

ความช่ัว) เหมือนอย่างช้างตกหล่มถอนตนข้ึนได้จากหล่มฉะนั้น” ช้างหลวงนี้ชื่อว่า 

“ปาเวรกหัตถี” 

ส่วนช้างหลวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมโภชขึ้นระวางเมื่อวันที่  

๒๓ – ๒๔ มกราคม ๒๕๐๙ ที่เชียงใหม่ มีนามที่พระราชทานตามจารึกในอ้อยแดง

ว่า “พระเศวตวรรัตนกรี (เศวต เผือก, วร ประเสริฐ, รัตนะ แก้ว, กรี ช้าง =  

พระราชพาหนะช้างแก้วเผอืกอนัประเสรฐิ) นพสีสีริิพงิคนทัย์ (นพสี ีจากค�าในชนิกาล

มาลว่ีา นัพพสินิคร แปลว่า เชยีงใหม่, สริ,ิ พงิคนทัย์, แม่น�า้ปิง = เกดิข้ึนทีเ่ชยีงใหม่ 

มสีริ ิ(มปีระวตักิารสร้างเก่ียวแก่ฤาษ)ี แถวถิน่แม่น�า้ปิง รวมกันหมายถึงเมอืงเชยีงใหม่

ดังที่มีนามเมืองว่า “เมืองนพบุรีศรีนครพิงค์”) เอกาทัศมงคลสุลักษณ์ (มีลักษณะดี

เป็นมงคล ๑๑ อย่าง ได้แก่ ตา เพดาน อัณฑโกส เล็บ ขน ขุมขน คางใน (เส้น 

ร่องเน้ือ อย่างเส้นลายมือตามศีรษะและกายทัว่ไป) ไรเลบ็ ช่องแมงภู ่(บรเิวณทีเ่หนอื
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หทูัง้สอง) สนบังา (เนือ้ตรงทีง่างอก) และสกีายตามต�าราคชลกัษณ์) ศภุนขัเนตราท-ิ

โควรรณ (มเีลบ็และตาเป็นต้นงามกับมสีีกายดงัโค) พษิณุพนัธ์ุอคัรคชาธาร (เป็นช้าง

ทรงที่เลิศพันธุ์พิษณุ) อัฏฐกุลสารดามพหัสดิน (อันเป็นตระกูลช้างอัฐคช (ช้าง ๘ 

จ�าพวก) อยูใ่นจ�าพวกทีช่ือ่ว่า ‘ดามพหสัดนิ’ (ช้างมสีีกายทองแดง) ปรมนิทรมหาราช

พาหนะ (เป็นพระราชพาหนะของสมเดจ็พระปรมินทรมหาราช) สยามประชาสวัสดคุิณ 
(อวยคุณสวัสดีแก่ประชาชนชาวสยาม) เดชอดุลยเลิศฟ้า (อ�านวยเดชยอดเยี่ยมไม่มี
เปรียบ) 

ผู้รู้คชลักษณะได้บรรยายว่ามักเข้าใจกันว่าช้างเผือกจะต้องมีสีขาว แต่ทาง
ราชการถือตามต�าราพระคชลักษณศาสตร์ว่า ช้างเผือกนั้นมีหลายสีเช่น ขาว เหลือง 
เขยีว แดง ด�า แต่ต้องมลีกัษณะทีส่�าคัญ ๑๑ ประการดงักล่าวข้างต้น และพระเศวต 
ใหม่นี้มีสีกายทองแดงหม่น เหมือนพระเศวตอุดมวารณ์ ในรัชกาลที่ ๕ ตามต�าราว่า 

“ดามพหัสดิน” เป็นหนึ่งในตระกูลพิษณุพงศ์ซึ่งมีช้างอยู่ ๘ จ�าพวก 

ในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ เล่าถึงเชียงใหม่สมัยโน้น พระพุทธศาสนาสาย

เถรวาทนีก้�าลังแผ่รุง่เรอืง พระเจ้านพัพิสนิครทรงได้ช้างเผือก เม่ือวันจนัทร์ แรม ๒ ค�า่ 

เดือน ๓ จ.ศ. ๘๘๐ 

ครัง้นี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัโปรดให้สมโภชขึน้ระวางในวนัที ่๒๔ นัน้

กต็รงกบัวนัจนัทร์ขึน้ ๓ ค�า่ เดอืน ๓ นบัว่าเป็นมงคลนมิติแห่งความเจริญแห่งประเทศ

ชาติและพระพุทธศาสนา และก็ควรระลึกถึงพระธรรมเศวตของพระพุทธเจ้า คือ  

พระธรรมบทข้างต้น อันเทียบด้วยช้างเป็นหลักปฏิบัติ.

๔

อันคนที่ท�างานที่เป็นคุณให้เกิดประโยชน์ ย่อมจะต้องประสบถ้อยค�าถากถาง 

หรือการขัดขวางน้อยหรือมาก ผู้มีใจอ่อนแอก็จะเกิดความย่อท้อไม่อยากที่จะท�าดี 

ต่อไป แต่ผู้ท่ีมีก�าลังใจย่อมจะไม่ท้อถอย ย่ิงถูกค่อนแคะก็ยิ่งจะเกิดพลังใจมากขึ้น  

ค�าค่อนแคะกลายเป็นพาหนะท่ีมีเดชะแห่งการท�าความดี แม้พระพุทธเจ้าก็ยังทรงถูก

คนทีร่ษิยามุง่ร้ายจ้างคนให้ตามด่าว่าในบางครัง้ แต่พระองค์กลบัตรสัว่า “ความทนทาน
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ถ้อยค�าท่ีคนทุศีลแม้มากพูดว่า เป็นภาระของพระองค์ เหมือนอย่างความอดทนศร 

ที่ยิงมาจากทิศทั้งสี่ เป็นภาระของช้างศึกผู้เข้าสงคราม” และได้ตรัสเป็นพระธรรมบท

สัง่สอนว่า “คนทัง้หลายย่อมน�าพาหนะทีฝึ่กแล้วสูท่ีป่ระชมุ พระราชาย่อมทรงพาหนะ

ทีฝึ่กแล้ว บรรดามนุษย์ท้ังหลายคนผูฝึ้กแล้วซ่ึงอดกล้ันค�าล่วงเกนิได้เป็นผูป้ระเสรฐิสุด 

ม้าอัสดรหรือม้าสินธพอาชาไนย หรือช้างส�าคัญมากที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐ  

แต่คนผู้ฝึกตนแล้วยังประเสริฐกว่านั้น” 

ช้างเป็นพาหนะส�าคญัทีเ่กีย่วแก่คนมาช้านาน แม้ในพระธรรมบทกย็งัมอุีปมา

ด้วยช้างหลายแห่งดงัเช่นทีย่กมานี ้ในรชักาลปัจจบุนั ได้มพีระราชพธิสีมโภชขึน้ระวาง

ช้างส�าคัญเชือกแรกเมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๐๒ ที่กรุงเทพฯ มาจากจังหวัด

กระบี่ ได้ลักษณะในช้างอัฐคชตระกูลพรหมพงศ์ตามต�าราคชลักษณะ ซึ่งว่ามีอยู่ ๔ 

ตระกูล คือ พรหมพงศ์ พิษณุพงศ์ อิศวรพงศ์ อัคนิพงศ์ ตระกูลละ ๘ จ�าพวก  

จงึเรียกรวมกนัว่า “อฐัคช” ได้พระราชทานนามช้างส�าคญัเชือกท่ี ๑ นัน้ว่า “พระเศวต-

อดลุยเดชพาหน (พระราชพาหนะเผอืกส่งเสริมพระบรมเดชานภุาพไม่มเีทียบ) ภูมพิล-

นวมนาถบารมี (ประดับพระบารมีสมเด็จพระภูมิพลผู้ทรงเป็นพระนาถะที่พึ่งแห่ง

ประชาชนรัชกาลท่ี ๙) ทุตยิเศวตกรกีมุทพรรโณภาส (เป็นช้างเผอืกทีส่องจ�าพวกอฐัคช

ที่มีนามว่ากุมุทมีผิวพรรณดุจสีดอกโกมุทคือบัวสายแดง) บรมกมลาสนวิสุทธวงศ  

(เป็นวงศ์อนัวสิทุธ์ิแห่งพระองค์ผูม้ดีอกบวัเป็นอาสนะคอืพรหมผูอ้ย่างยิง่) สรรพมงคล-

ลกัษณคเชนทรชาต (เป็นชาตช้ิางส�าคญัซึง่มลีกัษณะเป็นมงคลทัง้ปวง) สยามราษฎร

สวัสดิประสิทธิ์ (ส�าเร็จความสวัสดีแก่ประชาชาวสยามรัฐแดนไทย) รัตนกุญชรนิมิต- 

บญุญาธกิาร (เป็นช้างแก้วเป็นนิมิตแห่งบุญญาธิการ) ปรมินทรบพิตรสารศักดิ์เลิศฟ้า 

(สมเด็จพระปรมินทรผู้บพิตรภัทรมหาราชเจ้าซึ่งทรงได้คชสารส่งศักดิ์ประเสริฐสูง 

ยิง่นกั” ช้างส�าคัญเมือ่เกดิขึน้กถ็อืว่าเป็นมงคลของบ้านเมอืงจนถึงมพีระราชพิธสีมโภช

ขึ้นระวางตามพระราชประเพณี นับว่าเป็นเรื่องทางบ้านเมือง 

ส่วนทางพระพุทธศาสนา มุ่งให้บุคคลฝึกตนโดยตรง คือ ฝึกใจของตนให ้

เข้มแข็งที่จะอดทนต่อถ้อยค�าล่วงเกินต่าง ๆ ได้ เพื่อที่จะได้ท�าความดีที่เป็นประโยชน์

ต่าง ๆ ให้ส�าเร็จ คนผู้ฝึกตน ฝึกใจดีแล้วย่อมมีขันติอดทนการกระทบกระทั่งต่าง ๆ 

เอาชนะคือบรรลุความส�าเร็จได้ด้วยขันติซึ่งนับว่าเป็นพาหนะทางใจที่มีเดชอย่างยิ่ง
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ความรักอันเป็นเมตตา

เล่ากนัมาว่า มเีด็กคนหนึง่จะไปเทีย่วป่า มารดาห้ามกไ็ม่ฟัง ขนืจะไป มารดา

ไม่อาจจะห้ามไว้ได้ จงึด่าตามหลงัไปว่า ให้กระบือดไุล่เจ้า เมือ่เดก็นัน้เข้าป่ากพ็บกระบอื

ดเุข้าจรงิ ๆ เดก็ได้ตัง้ใจท�าสจัจะว่า “มารดาของข้าพเจ้ากล่าวข้อใดด้วยปาก ข้อนัน้จง

อย่ามี มารดาของข้าพเจ้าคิดข้อใดด้วยใจ ข้อนั้นจงมีเถิด” กระบือนี้ได้ยืนนิ่งเหมือน

ถูกผูกไว้ในที่นั้นเอง 

เรื่องน้ีแสดงจิตใจของมารดาหรือของมารดาบิดาว่าได้มีเมตตาหรือความรัก

ใคร่ในบตุรธดิาอยูอ่ย่างลึกซ้ึง แม้บตุรธดิาจะขัดใจท่านถึงกบัท�าให้ท่านด่าว่าด้วยถ้อยค�า

ที่ฟังดูร้ายน่ากลัว แต่ท่านก็มิได้มุ่งให้บุตรธิดาต้องได้รับเหตุร้ายอย่างถ้อยค�านั้นเลย 

ความรักอันเป็นเมตตาที่ท่านมีต่อบุตรธิดากว้างใหญ่ลึกซึ้งสุดที่จะหาได้ใน 

ผู้อื่น ท่านเป็นผู้แสดงโลกน้ี เป็นผู้ให้ชีวิตเลือดเนื้อและอุปการะอย่างยิ่งแก่บุตรธิดา  

ส่วนบุตรธิดาซึ่งเป็นผู้รับการให้ของท่าน ตั้งแต่ถือก�าเนิดเกิดมาก็อาจจะเคยตัวเลย 

ไม่ได้คิด รูส้กึในท่านเหมอืนอย่างเป็นลกูหนี ้คอยทวงจะเอานัน่เอานีจ่ากท่านอยู่ทุกวัน

ตลอดไป ทั้งต้องการจะเอาให้มากให้ยิ่งไปกว่าใครอื่น ถ้าได้น้อยก็โกรธได้มากก็รู้สึก

คล้ายกับทวงหนี้มาได้มากเท่านั้น ไม่ได้ส�านึกในพระคุณที่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น บุตรธิดาที่

รับการตามใจมามาก ก็มักเห็นไปว่าท่านมีหน้าที่คอยตามใจจะเอาอะไรก็ต้องให้ได ้

ดงัใจ ความรูสึ้กเช่นนีเ้ป็นเครือ่งปิดบังไม่ให้มองเห็นความรกัอนัลึกซึง้ของท่าน มิหน�าซ�า้ 

คนบางพวกยังเห็นท่านเหมือนเป็นศัตรู เพราะล�าเอียงไปในทางเกลียดหรือไม่ชอบตน 
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บางลทัธิยงัสอนให้บตุรธดิาตัง้ตนเป็นศตัรูคอยจับผดิมารดาบดิาผูใ้ห้ก�าเนดิก่อเกดิตนมา 

บตุรธดิาผูเ้ยาว์ความคิดกก็ลายเป็นศัตร ูคอยสอดแนมความผดิของมารดาบิดาไปเสยี 

การอบรมในทางทีผ่ดิอาจท�าให้มคีวามเห็นผดิเกดิข้ึนได้ตลอดเวลาทียั่งไม่มเีครือ่งสะกดิ

ใจให้ส�านกึ แต่โดยปกตสิามญั เวลาแห่งความส�านกึได้ย่อมมอียูแ่ก่ทกุ ๆ คน ยังส�านกึ

ไม่ได้เมื่อเป็นเด็ก ก็อาจส�านึกได้เม่ือเติบใหญ่ขึ้นมีบุตรธิดาขึ้นเองแล้ว ทั้งคนทั้งสัตว์

ดรัิจฉานเมือ่มีลกูย่อมเกดิความรกัในลกูของตนขึน้ หากระลกึถงึมารดาบดิาของตนขึน้

สักแวบหนึ่ง จะส�านึกขึ้นได้เองว่าท่านมีความรักในตนเหมือนที่ตนมีความรักในลูก  

และเหตอุืน่ท่ีจะท�าให้ส�านึกก็มีอยู่เป็นอันมากทกุขณะทีอ่อกไปพ้นมารดาบดิา จะได้พบ

ความเฉยเมย ความรังเกียจ ความเอารัดเอาเปรียบ ความมุ่งร้ายเป็นต้นจากคนนั้น

คนน้ีมากหรือน้อย เหตุเหล่านี้จักไม่ได้พบจากมารดาบิดา ความสะดุดใจจากเหตุ 

ต่าง ๆ ทีป่ระสบจะท�าให้เกดิส�านกึขึน้ในพระคณุของท่าน เมือ่ได้เหน็พระคณุของท่าน

ข้ึนแล้ว แทนท่ีจะรู้สึกว่าท่านเป็นลูกหนี้ที่จะต้องให้ส่ิงนั้นส่ิงนี้แก่ตน กลับจะรู้สึกว่า 

ตนซึ่งเป็นบุตรธิดาเป็นลูกหนี้ท่านต่างหาก 

บุตรธิดาผู้มีความส�านึกได้ดังนี้จะเลิกคิดทวงหนี้มารดาบิดา จะคิดใช้หนี้ให้ 

แก่ท่าน คือ ตอบแทนคุณท่าน ความส�านึกรู้ดังนี้แล คือ ความกตัญญูกตเวที
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พระคุณของพระพุทธเจ้า

เม่ือก่อน ๒๕ พุทธศตวรรษมาแล้ว ได้มีมหาบุรุษท่านหนึ่งนั่งบ�าเพ็ญ 

ความเพียรอยู่ในป่า จนร่างกายผ่ายผอมอย่างที่เรียกว่าหนังหุ้มกระดูก ด้วยประสงค ์

ที่จะพบโมกขธรรม (ธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้น) ท่านผู้นี้มีประวัติว่าเป็นโอรสกษัตริย์

แวดล้อมไปด้วยความสขุทกุอย่าง แต่ท่านกไ็ด้สละออกไปถือบวชและปฏบิตัอิย่างสละ

ชีวิตเลือดเน้ือเพื่อประสบธรรม ในท่ีสุดก็ได้ประสบธรรมแล้วได้ประกาศธรรมแก่โลก 

ปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้ คือ พระพุทธศาสนา 

เมื่อได้กล่าวมาถึงเพียงนี้ ทุก ๆ คนก็คงทราบแล้วว่ามหาบุรุษท่านนั้นคือ

พระพทุธเจ้า พระคณุของพระองค์ได้แผ่เข้าไปในจติใจของคนแต่ละคน ท�าให้เกดิศรทัธา

เลื่อมใส นับถือพระพุทธศาสนา ในบัดนี้ก็มีหลายร้อยล้าน ผู้นับถือซึ่งได้ออกถือบวช

ตามทีเ่รยีกว่าพระภกิษสุงฆ์ ได้ศกึษาปฏบิตัธิรรมและเผยแผ่ต่อมา ฝ่ายคฤหัสถ์ได้ฟัง

และปฏบิตัธิรรมตามท่ีคฤหสัถ์จะพงึท�าได้ และได้ช่วยอปุถมัภ์บ�ารงุพระให้ได้รบัสปัปายะ

เกี่ยวกับที่อยู ่ และอาหารเป็นต้น ผู ้มีศรัทธาที่มีก�าลังก็ได้สร้างวัดส�าหรับเป็น 

สงัฆกิาวาส สร้างกฎุ ิโบสถ์ วหิารเป็นต้น น้อยหรอืมาก ใหญ่หรือเลก็ตามก�าลงั ต้ังแต่

ครัง้พทุธกาลสบืต่อมาจนถงึปัจจบุนั ผูม้กี�าลงัทีบ่รจิาคบ�ารงุพระพทุธศาสนามากในครัง้

พุทธกาล เช่นอนาถบิณฑิกเศรษฐี นางวิสาขามหาอุบาสิกา ต่อมาก็มีอีกมากท่าน  

ในยุคสมัยนั้น ๆ 
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ในประเทศไทยนี ้พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นผูน้�าในการสร้างวดั พระบรมวงศา-

นุวงศ์ ข้าราชการตลอดจนถึงประชาราษฎรเป็นผู้ตาม ดังที่มีวัดหลวงวัดราษฎร์อยู่

มากมาย เม่ือการสร้างวัดมากเพียงพอแล้ว พระมหากษัตริย์ได้ทรงน�าในการบูรณะ

ปฏิสังขรณ์วัด และในการสร้างความเจริญแก่บ้านเมืองกับความสุขแก่ประชาชนอย่าง

อื่น ศรัทธาในพระพุทธเจ้าของคนในบัดนี้จะกล่าวว่าน้อยกว่าในครั้งก่อนเก่าก็ยาก 

ที่จะว่า เพราะก็ปรากฏว่าได้มีผู้บริจาคทรัพย์เป็นก้อนเป็นก�ามากมายให้แก่วัดแก ่

โรงพยาบาลด้วยใจศรัทธา 

ยกตัวอย่างเช่นนายกวี เหวียนระวี ซึ่งได้ถึงแก่กรรมแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ เวลา ๙.๕๐ น. ที่โรงพยาบาลศิริราช รับพระราชทานน�้าอาบศพ

ที่ศาลากวีนฤมิต วัดเทพศิรินทราวาสและตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล ณ ที่นั้นจนกว่าจะได้รับ

พระราชทานเพลิงศพในโอกาสต่อไป ถ้าใครได้ผ่านไปท่ีวัดเทพศิรินทร์นั้นก็จะได้เห็น

ศาลากวีนฤมิตร และโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่ก�าลังก่อสร้างอยู่ ถ้าได้ผ่านไปที่วัด

ช่องลมนาเกลือ อ�าเภอบางละมุง จงัหวัดชลบรีุ กจ็ะได้เห็นอโุบสถหลงัใหญ่ นอกจากนี้ 

จะได้เห็นตึกท่ีโรงพยาบาลสงฆ์ จะได้เห็นพระเจดีย์สีทองอร่ามที่วัดบวรนิเวศวิหาร  

จะได้เห็นศาลาใหญ่ท่ีวดัสลีขนัธาราม อ�าเภอโพธิท์อง จังหวัดอ่างทอง ทัง้ยังได้บรจิาค

ไว้ส่วนหน่ึงแล้วเพื่อปิดแผ่นหินอ่อนที่ผนังพระอุโบสถทั้งหลัง บริจาคต้ังเป็นบุญนิธิไว้ 

ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ได้บริจาคเพ่ือการกุศลต่าง ๆ นอกจากที่กล่าวมานี้อีกมาก  

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการบริจาคของนายกวี เหวียนระวี ผู้ใจบุญ 

แสดงว่าพระคณุของพระพทุธเจ้านัน้ไม่มจีดืจาง ยงัปลกูศรทัธาปสาทะของคน

ทุกกาลสมัย กล่าวได้ว่าเป็นพระคุณที่เป็นอมตะโดยแท้
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ตหิรอืชม

ค�าภาษิต โดยมากเป็นข้อสอนใจทางใดทางหนึง่ หาใช่พงึใช้ได้ทกุทางไม่ เช่น

ค�าว่า “พูดไปสองไพเบี้ย นิ่งเสียต�าลึงทอง” เป็นค�าสอนให้นิ่ง แต่ควรหรือที่จะนิ่งไป

เสียทุกอย่าง ปัญหาเช่นนี้ได้มีมาแล้วในสมัยพระพุทธเจ้า ดังเรื่องหนึ่งว่า 

ครัง้หนึง่ พระพทุธองค์เสดจ็ไปทรงสนทนากบัปรพิาชกผู้หนึง่ชือ่ว่า โปตลยิะ  

ได้ตรัสเริ่มเรื่องสนทนาขึ้นว่า มีบุคคลอยู่ ๔ จ�าพวกในโลก คือ 

๑.  บางพวกพูดติเตียนผู้ที่ควรติเตียนจริง ๆ ตามกาลเวลาที่ควรติเตียน  

แต่ไม่พูดสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญจรงิ ๆ ตามกาลเวลาทีค่วรสรรเสรญิ

๒. บางพวกพูดสรรเสริญผู้ที่ควรสรรเสริญจริง ๆ ตามกาลเวลาท่ีควรพูด

สรรเสริญ แต่ไม่พูดติเตียนผู้ที่ควรติเตียนจริง ๆ ตามกาลเวลาที่ควรติเตียน 

๓. บางพวกไม่พดูตเิตยีนผู้ทีค่วรตเิตยีน ไม่พดูสรรเสริญผูท่ี้ควรพดูสรรเสรญิ 

ตามกาลเวลาที่ควรพูดติเตียนหรือสรรเสริญจริง ๆ 

๔.  บางพวกพูดติเตียนผู้ท่ีควรติเตียน พูดสรรเสริญผู้ท่ีควรพูดสรรเสริญ  

ตามกาลเวลาที่ควรพูดติเตียนหรือสรรเสริญจริง ๆ 

ได้ตรัสถามว่า บุคคล ๔ จ�าพวกนี้ จ�าพวกไหนดีกว่ากัน โปตลิยปริพาชก

กราบทูลตอบว่า จ�าพวกที่ ๓ คือจ�าพวกที่นิ่งเสียไม่พูดทั้งติเตียนทั้งสรรเสริญดีกว่า 
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เพราะอเุบกขาเฉยเสยี พระพทุธองค์ตรสัว่าจ�าพวกที ่๔ คอื จ�าพวกทีพู่ดจรงิตามกาล

เวลาที่ควรพูดจริง ๆ ทั้งติเตียนทั้งสรรเสริญดีกว่า เพราะกาลัญญุตา คือ ความรู้จัก

กาลในที่นั้น ๆ 

เรื่องนี้แสดงว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องการพูดติหรือชมคนอ่ืนไว้อย่างไร  

สรปุความว่า ถ้าเป็นเรือ่งจรงิเม่ือถงึเวลาท่ีควรต ิกต้็องต ิเมือ่ถึงเวลาทีค่วรชม กต้็องชม 

แต่ถ้าเป็นเรื่องไม่จริง ก็ไม่ควรพูดแท้ และแม้เป็นเรื่องจริง หากไม่ถึงเวลาที่ควรติ 

หรือชม ก็อย่าไปติหรือชม นิ่งเสียดีกว่า ฉะนั้น ความมีกาลัญญุตาในที่นั้น ๆ จึงเป็น

หลักส�าคัญ คือเวลาท่ีควรนิ่งก็นิ่ง เวลาที่ควรพูดก็พูด หรือเวลาที่ควรอุเบกขาก็วาง

อุเบกขา เวลาที่ไม่ควรอุเบกขาก็พูดออกไป สุดแต่ว่าเวลาไหนจะควรติหรือชม 

ค�าตอบของพระพทุธเจ้าในปัญหาทีท่รงตัง้ข้ึนเองจงึยุตด้ิวยเหตผุลอย่างบรสิทุธิ์

บริบูรณ์ ค�าสรรเสริญพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่า “พร้อมด้วยอรรถ (เนื้อความ) 

พร้อมด้วยพยัญชนะ (ถ้อยค�า) บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง” ย่อมมีความหมายสาธกได้

ด้วยเรื่องที่เล่ามาข้างต้นนั้น แม้โปตลิยปริพาชกก็ได้กราบทูลรับรองว่าสมควรถูกต้อง

ที่บุคคลจ�าพวกท่ี ๔ ดีกว่าอีก ๓ จ�าพวกข้างต้น เพราะกาลัญญุตาในที่นั้น ๆ  

เป็นของดี และได้กราบทูลสรรเสริญว่า ภาษิตของพระพุทธองค์ไพเราะจับใจ เหมือน

อย่างหงายของท่ีคว�า่ เปิดของท่ีปกปิด เหมือนอย่างบอกทางแก่คนหลง หรอืชูดวงประทปี

ในทีม่ดื เพ่ือว่าคนมตีาจกัได้เห็นรูปท้ังหลาย โปตลยิปรพิาชกได้กลับมีศรัทธาปสาทะ 

ในพระพุทธเจ้า เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ 

และได้แสดงตนเป็นอุบาสกถึงสรณะนี้ตลอดชีวิต 

ความได้รสพระธรรมอย่างไพเราะจบัใจนีเ้อง เป็นเหตนุ�าคนให้เปลีย่นมานบัถอื

พระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนถึงบัดนี้.
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ความกตัญญู

ความกตัญญูคือความรู้อุปการะที่บุคคลอื่นได้ท�าหรือความรู้คุณของผู้มีคุณ 

ความกตเวทีคือความประกาศอุปการะท่ีบุคคลอื่นได้ท�า หรือความท�าตอบแทนคุณ 

ของผู้มีคุณ ความกตัญญูและความกตเวทีทั้งสองนี้เป็นธรรมคู่กัน บางทีก็พูดว่า  

ความกตัญญูค�าเดียว แต่ในทางปฏิบัติก็หมายถึงความกตเวทีด้วย เพราะความท�า

ตอบแทนเป็นความกตเวที ซึ่งเป็นเครื่องบอกถึงผู้ท�าว่าเป็นคนมีความกตัญญู ถ้าไม่มี

ความท�าตอบแทนก็ไม่มีใครรู้ว่ามีกตัญญู ทั้งก็เป็นที่กล่าวว่าไม่มีกตัญญูเสียอีก ในที่นี้

จึงจะยกขึ้นพูดเพียงค�าเดียวคือ ความกตัญญู 

พระพุทธเจ้าได้สอนให้คนมีกตัญญู ดังที่ตรัสไว้ในมงคลสูตรข้อหนึ่งว่า ความ

กตัญญูเป็นมงคลอันสูงสุด ถ้าจะมีปัญหาว่าพึงมีความกตัญญูต่อใคร ก็ตอบได้ว่าต่อผู้

ที่ได้ให้อุปการะ ผู้ใดท่ีได้ให้อุปการะหรือได้ช่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง จะเป็นผู้ใหญ่กว่า

หรือเด็กกว่าก็ตาม พึงมีความกตัญญูต่อผู้นั้น เม่ือพูดว่าผู้ท�าอุปการะให้หรือผู้มีคุณ  

ก็มกัเข้าใจถงึผูใ้หญ่ทัง้หลายมีมารดาบดิาเป็นต้น ซึง่เป็นความเข้าใจในทางจ�ากดับคุคล 

แต่ความจริงค�านี้หมายถึงคุณสมบัติ ข้อน้ีสุดแต่จะมีอยู่ในใคร บางทีเป็นคนต�่าต้อย

ที่สุด จนที่สุด แต่ได้ช่วย ก็ชื่อว่าผู้ท�าอุปการะหรือผู้มีคุณ เพราะแม้จะต�่าต้อยใน

ภายนอก แต่มีจิตใจสูง ผู้มีคุณดังน้ีเรียกว่าบุพพการี ที่เป็นบุคคลส�าคัญนั้น ได้แก่

มารดาบิดาเป็นบุพพการีของบุตรธิดา ครูอาจารย์เป็นบุพพการีของศิษย์ พระมหา-

กษตัรย์ิเป็นบุพพการขีองพสกนกิร พระพุทธเจ้าเป็นบพุพการีของโลก จะกล่าวเฉพาะ

มารดาบิดาก่อน 
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ผูท้ีไ่ม่คุ้นในศาสนาคงเหน็แปลกในการเรยีกบคุคลคูน่ีส้ลบักนัจากทีเ่คยเรยีกมา 

ในทางอืน่ คอื เคยเรยีกว่าบดิามารดา แต่กลบัมาพบว่ามารดาบดิา จงึควรทราบอธิบาย

ก่อนว่า ค�านีมี้ค�าแปลและความหมายในทางเลีย้งดบู�ารงุรกัษาทะนุถนอม ในกจิเหล่านี้

มารดาย่อมออกหน้ากว่าบิดา คือใกล้ชิดสนิทสนมมากกว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว ้

ด้วยว่า “มารดาเป็นมิตรในเรอืนของตน” จงึได้เรยีกมารดาก่อนบดิา แต่กต้็องคูก่นัไป 

ส่วนอีกค�าหนึ่งว่า “ชนกชนนี” เรียกชนก (ชายผู้ให้ก�าเนิด) ก่อนชนนี  

(หญงิผูใ้ห้ก�าเนดิ) เพราะในฐานเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิ ชายย่อมเป็นส�าคญักว่า แต่กต้็องคู ่

กนัไป เช่นเดียวกัน 

เป็นอนัว่าท่านทัง้สองมคีวามส�าคญัด้วยกนั จะเรียกใครก่อนกสุ็ดแต่ความหมาย

ของค�าทีเ่รียกเท่านัน้ แม้จะมีย่ิงหรอืหย่อนกว่ากนัในลกัษณะของบางอย่าง แต่เมือ่รวม

เข้าแล้ว ก็เสมอกันเท่ากัน โดยฐานเป็นพระพรหมของบุตรธิดาเท่ากันเป็นต้น ดังท่ี

พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า “ค�าว่าพรหม บุพพเทพ บพุพาจารย์ อาหไุนย (ผูค้วรมาบูชา) 

เป็นชือ่ของมารดาบดิา เพราะเหตวุ่า มารดาบดิาเป็นผูม้อีปุการะมาก เป็นผูบ้�ารงุเลีย้ง

แสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลาย” 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม คือ เมตตา กรุณา 

มุทิตา อุเบกขา มารดาบิดาเป็นผู้ให้ก�าเนิด และถนอมเลี้ยงบุตรธิดาด้วยจิตใจเปี่ยม

ด้วยเมตตากรุณาเป็นต้น จึงเป็นผู้มีพระคุณเป็นล้นพ้น.
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ประโยชน์ปัจจุบัน

สมัยหนึ่งพระผู ้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู ่ที่นิคมชื่อว่า กักกรปัตตะ 

ในโกฬิยรัฐ ได้มีกุลบุตรผู้หนึ่งแห่งโกฬิยะชื่อว่าทีฆชาณุ ไปเฝ้าพระองค์ ถวายอภิวาท 

นั่งลง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลว่า “ข้าพเจ้าเป็นคฤหัสถ์ผู้ยังบริโภคกาม  

หลบันอนเบยีดอยูก่บับุตร ใช้จนัทน์หอมจากแคว้นกาส ีทดัทรงระเบยีบดอกไม้ ลบูไล้

ขัดสีกายด้วยของหอมและเครื่องลูบไล้ต่าง ๆ ยินดีรับทองเงิน ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า

ได้โปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าท้ังหลาย ซึ่งเป็นฝ่ายคฤหัสถ์ที่จะพึงปฏิบัติเพื่อ 

ความเกื้อกูล เพื่อความสุขในปัจจุบัน และเพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขในภายหน้า 

ด้วยเถิด พระเจ้าข้า” 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนดังต่อไปนี้ “ดูก่อนพยัคฆปัชชะ (ตรัสเรียกเขาโดย

โคตร หรือชื่อสกุล) ธรรมเหล่าน้ี ๔ ประการ เพื่อความเกื้อกูล เพื่อความสุขใน 

ปัจจุบันคือ 

๑.  อฏุฐานสมัปทา (ความถงึพร้อมด้วยความหมัน่ขยัน) ได้แก่กลุบตุรส�าเรจ็

การเลีย้งชวีติด้วยการงานอย่างใด จะเป็นการท�านา การค้าขาย การรกัษาโค การอาวุธ 

การรับราชการ หรือ การศิลปะ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ก็มีความขยันไม่เกียจคร้าน

ในการงานอย่างนั้นประกอบด้วยปัญญาสอบสวนใคร่ครวญ อันเป็นอุบายวิธีที่จะให้ถึง

ความเจริญในการงานนั้น สามารถเพื่อท�าเพื่อจัดให้ดี นี้เรียกว่า อุฏฐานสัมปทา 
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๒.  อารกัขสมัปทา (ความถงึพร้อมด้วยการรกัษา) ได้แก่โภคทรพัย์ทัง้หลาย

ที่กุลบุตรได้มาด้วยความเพียร ลุกขึ้นใช้ก�าลังแขนประกอบ หลั่งเหงื่อโทรมเป็นอาชีพ

ที่ชอบธรรม ได้มาโดยธรรมแล้ว ก็จัดการรักษาคุ้มครองให้ทั่วถึง โดยที่จะไม่ต้องถูก

ยึดถูกลัก ท่ีจะไม่เป็นอันตรายด้วยไฟด้วยน�้า หรือที่จะไม่เสียไปแก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รัก  

นี้เรียกว่า อารักขสัมปทา 

๓.  กัลยาณมิตตตา (ความมีมิตรดีงาม) ได้แก่กลุบตุรอยูใ่นบ้านหรอืนคิมใด 

และในบ้านหรือนิคมนั้นมีคฤหบดี บุตรคฤหบดี หรือมีบุคคลผู้มีความประพฤติดี  

เป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตาม ซ่ึงถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญาก็คบหาพูดจา

สนทนากับบุคคลเช่นน้ัน และศึกษาปฏิบัติตามอย่าง เพื่อให้ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติ

เช่นนั้นบ้าง นี้เรียกว่า กัลยาณมิตตตา 

๔.  สมชีวติา (ความเลีย้งชวีติตามสมควร) ได้แก่กลุบตุรรูท้างได้ทางเสยีแห่ง

โภคทรัพย์ทั้งหลาย ใช้เลี้ยงชีวิตตามสมควรไม่ให้ฟูมฟาย ไม่ให้เบียดกรอ โดยทราบ

ว่า “ด้วยวิธีอย่างน้ีรายได้ของเราจักเกินรายจ่าย รายจ่ายของเราจักไม่เกินรายได้” 

เหมือนอย่างคนชั่งของ หรือศิษย์ของคนชั่งของ ยกชั่งขึ้นชั่งของก็รู้ได้ว่า ต�่าข้างนี้หรือ

ว่าสงูข้างนี ้ถ้ากลุบตุรมรีายได้น้อยแต่ใช้จ่ายเลีย้งชวีติฟมุเฟือย เขากจ็ะว่ากนิอย่างกนิ

ผลมะเดื่อ (คือเขย่าผลมะเดื่อหล่นลงมากแต่เก็บกินจริง ๆ เพียงเล็กน้อย ตรงกับ

ส�านวนไทยว่าต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้) และถ้ากลุบตุรมรีายได้มากแต่ใช้เลีย้งชวิีตอย่าง

เบียดกรอ เขาก็วา่จักตายอย่างอนาถ แต่เพราะกลุบุตรรูท้างได้ทางเสียใช้จ่ายเล้ียงชวิีต

ตามสมควรดังกล่าว นีเ้รยีกว่าสมชวีติา 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนประโยชน์ปัจจุบันไว้ดังนี้.
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งานธรรมทูต

เมื่อครั้งต้นพุทธกาล เมื่อได้มีพระสาวกส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้น ๖๐ องค์

แล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงประชุม ตรัสสั่งส่งไปประกาศพระศาสนาในทิศต่าง ๆ ว่า  

“ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย เราตถาคตพ้นแล้วจากบ่วงทั้งหมด ทั้งของทิพย์ทั้งของมนุษย์ 

แม้ท่านทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งหมด ทั้งของทิพย์ทั้งของมนุษย์ ท่านทั้งหลายจง

เทีย่วจาริกไปเพือ่เกือ้กลูเพือ่สขุแก่ชนเป็นอนัมาก เพือ่อนเุคราะห์แก่โลก เพือ่ประโยชน์

เกือ้กลู เพือ่สขุแก่เทพและมนษุย์ทัง้หลาย แต่อย่าได้ไปทางเดยีวกนัสององค์ จงแสดง

ธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้ง

อรรถ (ความ) พร้อมทั้งพยัญชนะ (ค�า) บริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิง สัตว์ทั้งหลายผู้มีผง

เข้าตาน้อยโดยปกติมีอยู่ จะเสื่อมเพราะมิได้ฟังธรรม จักมีผู้รู้ธรรมทั่วถึงได้” 

งานธรรมทูตของพระสงฆ์ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่บัดนั้น พระพุทธเจ้าเองได้ทรงเร่ิม

การประกาศพระศาสนาตั้งแต่ได้ตรัสรู้ และได้ประทับเสวยวิมุตติสุขระยะหนึ่งแล้ว  

ในระหว่างพรรษาแรกกท็รงได้พระอรหนัตสาวกมจี�านวนดงักล่าว จงึทรงส่งไปประกาศ

พระศาสนาโดยแยกกนัไปทศิทางละองค์ ส่วนพระองค์เองกไ็ด้เสดจ็จารกิไปไม่หยดุหย่อน 

เว้นแต่ฤดูฝนที่ทรงหยุดอยู่จ�าพรรษา ก�าหนดเสด็จจาริกของพระองค์ทุก ๆ ปีนั้น  

ท่านกล่าวว่าเม่ือจะเสด็จมณฑลใหญ่ ก็ได้เริ่มเสด็จออกจาริกตั้งแต่วันค�่าหนึ่งถัดจาก

วนัออกพรรษา ใช้เวลา ๙ เดอืน เมือ่จะเสดจ็มณฑลปานกลาง กไ็ด้เริม่เสดจ็ออกจารกิ

ตั้งแต่วันค�่าหนึ่งถัดจากวันเพ็ญเดือนกัตติกา (เดือน ๑๒) ใช้เวลา ๘ เดือน เมื่อจะ
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เสด็จมณฑลเล็กก็ได้เริ่มเสด็จออกจาริกตั้งแต่วันค�่าหน่ึง ถัดจากวันเพ็ญเดือนมิคสิระ 

(เดอืนอ้าย) ใช้เวลา ๗ เดอืน บางคราวเสดจ็รบีด่วน เพือ่รบีไปโปรดผูท้ีส่มควรจะรูธ้รรม 

แต่โดยปกตเิสดจ็โดยไม่รบีด่วน วนัหนึง่เสดจ็ร้อยเส้นกม็ ีสองร้อยเส้นกม็สีามร้อยเส้น

ก็มี สี่ร้อยเส้นก็มี ได้เสด็จด้วยพระบาทเปล่าโดยตลอด 

พระพทุธเจ้าและพระสาวกได้เสดจ็ไปหาประชาชนในถิน่ทีต่่าง ๆ เพือ่ประทาน

ธรรมและให้ธรรมแก่ประชาชนอยูต่ลอดเวลาส่วนใหญ่ กล่าวได้ว่าได้ทรงปฏบิตักิิจแห่ง

ทูตธรรมอย่างเต็มที่ 

ทตูย่อมหมายถงึผูท่ี้ไปปฏิบัตหิน้าทีข่องทตูจากประเทศหนึง่ยงัอกีประเทศหนึง่ 

เมื่อปฏิบัติอยู่ในประเทศเดียวกัน ไฉนจึงเรียกว่าทูตเล่า ปัญหานี้เฉลยได้ว่า ธรรมทูต

เทียบได้ว่าเป็นทูตของธรรมประเทศ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ยังโลกประเทศ จึงเท่ากับต่าง

ประเทศเหมือนกัน พระพุทธเจ้าได้ตรัสธรรม ที่เป็นองคคุณของทูตไว้ ๘ ประการคือ 

๑. ฟัง หมายถึงคอยสดับตรับฟังและฟังเป็น ๒. พูดให้ฟัง หมายถึงพูดดีพูดเป็น 

สามารถท�าคนให้เชือ่ฟัง ๓. เรยีนหรือศึกษาไม่หยดุ ๔. ทรงจ�าด ี๕. รูเ้รว็ไว ๖. ให้คน

อืน่รู้ได้เรว็ไว ๗. ฉลาดรูส้ิง่ทีม่ปีระโยชน์และไม่มปีระโยชน์ ๘. ไม่ก่อการทะเลาะววิาท 

และได้ตรสัสรรเสรญิพระสารีบตุรเถระว่า สมควรเป็นทตูเพราะประกอบด้วยธรรมทัง้  

๘ ข้อนี้ 

อาศัยองคคุณเหล่านี้ของพระสงฆ์สาวกทั้งปวง พระพุทธศาสนาจึงได้ตั้งมั่น

และแพร่หลายตลอดมา.
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ธรรมของพ่อค้า

ผู้ที่มิได้ศึกษาพระพุทธศาสนาหรือผู้ที่มุ่งไม่ดีอาจกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้ามิได้

ทรงสัง่สอน ให้เกิดความเจรญิในทางโลก ทรงส่ังสอนมุง่ให้พ้นโลกเท่านัน้ แต่ผูท้ีศ่กึษา

ย่อมพบว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเพื่อความสุขความเจริญในทางโลกไว้ไม่น้อย  

ทรงสั่งสอนไว้โดยตรงก็มี โดยเป็นข้ออุปมากับทางคดีธรรมก็มี แต่ในข้ออุปมานั้นเอง

กเ็ป็นค�าสอนอยูใ่นตวั เช่นในท่ีแห่งหนึง่ได้ตรัสสอนการปฏบิติัธรรมเทยีบกบัการปฏบิตัิ

ของพ่อค้าในตลาดการค้ามีความว่า 

พ่อค้าในตลาดการค้าผู้ประกอบด้วยองคลักษณะ ๓ ประการ ไม่ควรที่จะได้

โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้ ไม่ควรที่จะท�าให้โภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เจริญ คือ ๑. ไม่ประกอบ

การงานโดยรอบคอบเองในเวลาเช้า ๒. ไม่ประกอบการงานโดยรอบคอบเองใน 

เวลากลางวัน ๓. ไม่ประกอบการงานโดยรอบคอบเองในเวลาเย็นค�่า 

ภิกษุ (หรือผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไป) ก็เหมือนกันฉันนั้น เมื่อประกอบด้วยธรรม 

๓ ข้อ กไ็ม่ควรท่ีจะบรรลกุศุลธรรมทีย่งัมไิด้บรรล ุไม่ควรทีจ่ะท�ากศุลธรรมทีบ่รรลแุล้ว

ให้เจรญิ คือ ๑. ไม่ต้ังความเพียรก�าหนดสมาธใินเวลาเช้า ๒. ไม่ตัง้ความเพยีรก�าหนด

สมาธิในเวลากลางวัน ๓. ไม่ตั้งความเพียรก�าหนดสมาธิในเวลาเย็นค�่าให้เป็นไปโดย

หนักแน่นทั้งสามเวลา แต่โดยตรงกันข้าม 

พ่อค้าในตลาดการค้าผู้ประกอบด้วยองคลักษณะ ๓ ประการ ย่อมควรที่จะ

ได้โภคทรพัย์ทีย่งัไม่ได้ ควรทีจ่ะท�าโภคทรพัย์ท่ีได้แล้วให้เจรญิคือ ๑. เพยีรตัง้ใจประกอบ
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การงาน โดยรอบคอบเอง ในเวลาเช้า ๒. เพียรตั้งใจประกอบการงาน โดยรอบคอบ

เองในเวลากลางวัน ๓. เพียรตั้งใจประกอบการงานโดยรอบคอบเองในเวลาเย็นค�่า 

ภิกษุ (หรือผู้ปฏิบัติธรรมท่ัวไป) ก็ฉันนั้น เมื่อประกอบด้วยธรรม ๓ ข้อ  

ย่อมควรที่จะบรรลุกุศลธรรมที่ยังมิได้บรรลุ หรือควรที่จะท�ากุศลธรรมที่บรรลุแล้ว 

ให้เจรญิคือ ๑. ตัง้ความเพยีรก�าหนดสมาธใินเวลาเช้า ๒. ตัง้ความเพยีรก�าหนดสมาธิ

ในเวลากลางวนั ๓. ต้ังความเพยีรก�าหนดสมาธใินเวลาเย็นค�า่ ให้เป็นไปโดยหนกัแน่น

ทั้งสามเวลา 

อกีแห่งหนึง่ได้ตรัสว่า พ่อค้าผูป้ระกอบด้วยองคลกัษณะ ๓ ข้อ ย่อมถงึความ

ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ทั้งหลาย คือ ๑. มีจักษุ ได้แก่รู้วิธีซื้อวิธีขายสินค้า รู้ทุน 

รู้ก�าไร ๒. ฉลาดด�าเนินธุรกิจ คือฉลาดที่จะซื้อจะขายสินค้า ๓. พร่ังพร้อมด้วยผู้

อุดหนุน ได้แก่มีคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมาย มีความนิยมเชื่อถือ

ไว้วางใจ มอบหมายให้ส่งของประจ�าแก่ครอบครวั หรอืแก่ตนเอง คอืมลีกูค้าขาใหญ่ ๆ 

มาอุดหนุนมาก หรือว่าได้ลูกค้าขาใหญ่ ๆ มาก 

ภิกษุ (หรือผู้ปฏิบัติธรรมท่ัวไป) ก็ฉันนั้น เมื่อประกอบด้วยธรรม ๓ ข้อ  

ย่อมถงึความยิง่ใหญ่ไพบูลย์ในกศุลธรรมท้ังหลายคอื ๑. มจีกัษ ุได้แก่รูส้จัจะทัง้สีต่าม

เป็นจริง ๒. ฉลาดปฏิบัติธุระ ได้แก่เริ่มความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม อบรมกุศล

ธรรม พยายามพากเพยีรก้าวหน้าไปอย่างมัน่คง ไม่ทอดทิง้ในกศุลธรรม ๓. ถงึพร้อม

ด้วยผู้เป็นที่อาศัย ได้แก่มีท่านผู้ที่รอบรู้ทรงธรรมทรงวินัย และเข้าไปหาท่านไต่ถาม

อรรถธรรมท่าน ได้ความกระจ่างแจ้งชัดเจนในข้อที่คลุมเครือลุ่มลึก ตลอดถึงบรรเทา

ความสงสัยในข้อที่สงสัยทั้งหลาย

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมสอนไว้บริบูรณ์ทั้งคดีโลกคดีธรรม ดังนี้.
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ท�าดยีังไม่ถงึความดี

ครัง้หนึง่เมือ่พระพทุธเจ้าประทบัอยู ่ณ พระอารามหลวงเวฬุวันใกล้กรงุราชคฤห์ 

พระอัครสาวกทั้งสอง คือ พระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ ได้ไปพักอยู่ที่ซอกถ�้า 

กโปตะ ในคืนวันมีพระจันทร์สว่างคืนวันหนึ่ง ท่านพระสารีบุตรซึ่งได้ปลงผมใหม่  

ได้นั่งเข้าสมาธิอยู่ในที่แจ้ง ขณะนั้นได้มียักษ์สองสหายผ่านมาทางนั้น ได้เห็นท่านเข้า 

ยักษ์ตนหนึ่งได้พูดกับสหายยักษ์ว่า อยากจะทุบศีรษะของสมณะผู้นี้เสียจริง ๆ ยักษ์

สหายห้ามว่า อย่า อย่าท�าร้ายสมณะ สมณะผู้นี้ส�าคัญมาก มีอิทธานุภาพมาก ยักษ์

ใจร้ายน้ันก็คงกล่าวยนืยนัว่าจะทบุศรีษะให้ได้ ยกัษ์สหายได้ทดัทานอยูถ่งึสามครัง้ ยกัษ์

ใจร้ายก็ไม่ฟังได้ทุบศีรษะของท่านทันที แรงทุบนั้นท่านว่า อาจยังช้างเจ็ดแปดศอกก�า

ให้จมลงไปได้ หรืออาจท�าลายยอดภูเขาใหญ่ได้ ฝ่ายยักษ์ใจร้ายนั้นเมื่อทุบแล้วก็รู้สึก

ร้อนรุ่มขึ้นมาในตนทันที บ่นว่าร้อน ๆ พลันตกลงไปในนรกใหญ่ในที่นั้นเอง 

ฝ่ายพระโมคคัลลานะได้เหน็เหตกุารณ์นัน้ด้วยทพิยจกัษจุงึได้ไปเยีย่มพระสาร-ี

บุตรถึงที่อยู่ ถามท่านว่าท่านถูกยักษ์ตีอาการเป็นอย่างไร ท่านตอบว่าเจ็บที่ศีรษะ 

นิดหน่อย พระโมคคัลลานะกล่าวว่า อัศจรรย์ไม่เคยมีที่ถูกทุบอย่างแรงขนาดทุบช้าง

แปดศอกก�าให้จมลงไปหรอืขนาดท�าลายยอดภเูขาใหญ่ แต่กรู้็สกึเพยีงนิดหน่อยเท่านัน้ 

พระสารีบตุรได้กล่าวว่า พระโมคคลัลานะมอีานภุาพมาก น่าอศัจรรย์ท่ีมามองเหน็ยกัษ์

ได้ทั้งที่ท่านเองยังไม่เห็นแม้ผีปีศาจขี้ผงตนไหนจนถึงบัดนี้ 
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พระพุทธเจ้าได้ทรงสดับด้วยทิพยโสตอันบริสุทธิ์ล่วงของมนุษย์ ได้ทรงเปล่ง

อุทานขึ้น มีความว่า “จิตของผู้ใดด�ารงมั่นเหมือนภูเขาหิน ไม่หวั่นไหว ไม่ยินดีใน

อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยินดี ไม่โกรธในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความโกรธ  

จิตของผู้ใดอบรมได้แล้วอย่างนี้ ความทุกข์จักถึงผู้นั้นจากที่ไหนได้” 

เรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าแม้คนดีคนบริสุทธิ์ที่สุด ยังถูกท�าร้ายจากคนใจร้าย หรือที่

เรียกว่าคนใจยักษ์ใจมาร พระสารีบุตรท่านปลงผมใหม่ คนใจร้ายเห็นเข้าก็เกิดอยาก

ตีเล่น เพราะเห็นเป็นโล้นเกลี้ยงน่าตีดูสักที ส่วนคนใจดีเห็นเข้าก็จะเกิดความคิดตรง

กันข้ามว่า ดูผ่องใสบริสุทธิ์สะอาดน่าเลื่อมใส เรื่องของในโลกมีอยู่ดังนี้ ฉะนั้น คนที่

ท�าดีมิใช่น้อยจึงถูกมองไปในทางไม่ดี ไม่ใช่เพียงเท่านั้นถูกห้ามปรามขัดขวางก็มีมาก 

เพราะมีคนริษยาหวงกันในความดี เกรงว่าจะดีข้ามหน้าไป จึงมีคนที่ท�าดีไม่น้อยเป็น

ทุกข์เพราะความท�าดีของตน ไม่กล้าที่จะท�าดีก็มี 

แต่คนท�าดทีีย่งัเป็นทกุข์ดงักล่าว ก็เพราะยังท�าไม่ถึงความดแีห่งจติใจของตนเอง 

จิตใจจึงยังมีความยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ท่ีมากระทบจากคนท้ังหลาย หากได้เล็ง

เห็นว่าเรื่องของคนทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของโลก ถ้าตนเองมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว 

(ตามพระพุทธอุทานนั้น) ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องของคนอื่น 

การปฏิบัติท�าจิตใจของตนให้มั่นคงดังนี้ เป็นการสร้างความดีให้แก่จิตใจเป็น

ตัวความดีที่เป็นแก่นแท้ของความดีทั้งหลาย ซึ่งจะป้องกันความทุกข์กระทบกระเทือน

ใจได้ทุกอย่าง
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บรรพชาหมู่

เมือ่วนัที ่๙ เมษายน ๒๕๐๙ นี ้ได้มพีธิบีรรพชาหมูเ่ดก็ชายจ�านวน ๒๓ คน

เป็นสามเณร ทีพ่ระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร เพือ่อบรมก�าหนดเวลาประมาณ ๑ เดอืน 

ด้วยความด�าริจดัขึน้ของยุวพทุธกิสมาคม ปรารภเหตวุ่าในระหว่างโรงเรยีนหยดุฤดรู้อน

ซึ่งมีระยะเวลานาน ถ้าเด็กได้เข้ามาบวชอบรมด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าดูสักระยะ

หนึง่กน่็าจะได้ประโยชน์ดกีว่าจะหยดุอยูเ่ฉย ๆ และจะเป็นวิธป้ีองกันเดก็ทีม่จีติใจอ่อน

ไหวง่ายจากการถูกชักจูงให้เที่ยวเตร่หรือให้ไปท�าสิ่งที่เป็นโทษ ทั้งจะเป็นวิธีแก้เด็ก 

ที่ประพฤติเสียมาบ้างแล้วให้กลับตัวได้ 

นายกยุวพุทธิกะได้มาแจ้งความด�าริและขอฝากให้ทางวัดรับให้บรรพชาให้อยู่

และให้การอบรม ทางวัดได้เห็นว่าความด�ารินี้สมควรรับสนับสนุน เพราะวัดและ 

พระสงฆ์สมควรช่วยอบรมศลีธรรมจรยิาแก่เดก็ กจิเช่นนีย่้อมเป็นงานของพระสงฆ์อยู่

โดยสภาพแล้ว แม้เป็นเด็กทีม่ปีระวตัไิม่เรยีบร้อยอยูบ้่าง แต่เมือ่มคีวามเต็มใจทีจ่ะบวช

รับการอบรมก็ควรรับ ถ้าจะเลือกรับแต่คนดีเท่านั้นก็ดูไม่แปลก เพราะคนที่ดีอยู่แล้ว

ถึงไม่เข้ามาบวชอบรม เขาก็ดีอยู่แล้ว เว้นไว้แต่ประสงค์จะอบรมให้ดียิ่งขึ้น ส่วนคนที่

ยงัดีน้อยไปหรอืคนท่ีดยัีงไม่พอ หรอืคนทียั่งไม่ดน้ัีนแหละ เป็นผูท้ีต้่องการช่วยมากกว่า 

และถ้าช่วยได้ก็มิใช่ช่วยเฉพาะตัวคนนั้นหรือเด็กผู้นั้นเท่านั้น ยังเป็นการช่วยมารดา

บดิาของเขาญาตขิองเขา ผูป้กครองของเขาให้พ้นจากความทกุข์เดอืดร้อนเพราะความ

ประพฤติของบุตรหลานของตนอีกด้วย 
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อนึง่ ชาวบ้านได้ใส่บาตรเลีย้งพระ เม่ือเขาขอให้ช่วยอบรมลูกหลานของเขาบ้าง 

กส็มควรช่วยเป็นการปฏกิารข้าวใส่บาตรของเขา ชาวบ้านบ�ารงุพระสงฆ์ด้วยอามสิทาน 

พระสงฆ์พึงตอบแทนด้วยธรรมทาน ก็คือการให้การอบรมด้วยธรรม จึงได้ตกลงรับ

ด้วยเหตผุลดงักล่าว ทางยวุพทุธิกะจงึได้วางระเบยีบประกาศแนะน�า กไ็ด้มีผูป้กครอง

น�าเด็กไปสมัครบวช แลได้มีผู้บริจาคให้อุปการะกันมากราย กับทั้งกองก�ากับการ

สวัสดิภาพเด็กแลเยาวชนของต�ารวจ ได้มาขอฝากเด็กจากสถานนี้เข้าบวชร่วมด้วย

จ�านวน ๗ – ๘ คน รวมทั้งหมด ๒๑ คน ในเวลาท�าพิธีบวช เจ้าหน้าที่ชาวเยอรมัน

ในโครงการช่วยเหลือชลประทานพองหนีบ ได้มาขอถ่ายภาพยนตร์เพื่อน�าไปเผยแพร่

ในเยอรมันตะวันตกด้วย 

เด็กท่ีบวชเณรเหล่านี้อาจแบ่งออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ผู้ที่ไม่มีปัญหา 

หมายถึงไม่มีประวัติท่ีเสียหาย มีศรัทธาที่จะบวชอบรม และผู้ที่มีปัญหา หมายถึง 

มีประวัติที่เสียหายมาแล้ว (แต่ก็ไม่ร้ายแรงนัก) ก�าลังแก้ไขในทางใดทางหนึ่ง  

พระอุปัชฌาย์ได้ให้โอวาทสอนนาคเด็กที่จะบวชเณรเหล่านี้ตอนหน่ึงว่า พระพุทธเจ้า

สอนได้ดัดได้แต่คนท่ีเป็นเวไนย ท่ีแปลว่า “ผู้ที่ควรแนะน�า” ก็คือคนที่รับการอบรม 

ทกุ ๆ คนทีม่าขอบวชจะเป็นคนดมีากดน้ีอยมาแล้ว หรือแม้เป็นคนไม่ดมีาแล้วอย่างไร

ไม่เป็นข้อส�าคัญ เม่ือทุก ๆ คนบวชแล้วตั้งใจรับการอบรมให้ดีนี่แหละเป็นข้อส�าคัญ 

ด้วยเหตุนี้คนที่ดีอยู่แล้วก็จะดียิ่งขึ้น คนที่ดียังน้อยอยู่ก็จะดีมากขึ้น และคนที่เคยไม่ดี

มาแล้วกจ็ะกลับตวัได้ จะไม่ไปเป็นเช่นนัน้อีก ผ้ากาสาวพสัตร์เป็นสิง่บริสทุธิศ์กัดิส์ทิธิ์ 

เมื่อได้ครองแล้วก็ให้รักษาความบริสุทธิ์กายวาจาใจไว้ให้จงดี 

พระพุทธเจ้าแม้เสด็จปรินิพพานนานมาแล้ว แต่ก็ยังเสด็จอยู่เป็นสรณะท่ีพึ่ง

อันเกษม เป็นอมตะแม้ของเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้.
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การนับถอืเทวดา

ได้มผีูถ้ามว่า คนไทยนบัถอืพระพทุธศาสนา และกน็บัถือเทวดา เช่นพระภมิู

เป็นต้นด้วย จึงนับถืออะไรกันแน่ ปัญหานี้บางคนได้ให้ค�าตอบว่า คนที่นับถือทั้งสอง

อย่างก็นับถือทั้งสองอย่างนั้นแหละ แต่นับถือต่างกัน นับถือพระพุทธศาสนา ก็นับถือ

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือที่พึ่งอันสูงสุดแห่งจิตใจ แต่นับถือ

เทวดาต่าง ๆ อย่างนบัถอืทหารต�ารวจหรอืนบัถอืผูใ้หญ่ผู้มอี�านาจทีจ่ะให้ความคุม้ครอง

หรือให้ยศให้ลาภทีต้่องการต่าง ๆ คอืนบัถอือย่างนบัถือคน ๆ นีแ้หละ ไม่ได้นบัถือว่า

เป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นกิเลส 

มีผู้ถามว่าเทวดามีจริงหรือไม่ เช่นพระภูมิที่ตั้งศาลกันอยู่ในบ้านโดยมาก  

ได้มีผู้ตอบว่า ปัญหานี้ตอบได้เพียงว่า มีอยู่ในความนับถือของผู้นับถือ เพราะไม่อาจ

จะชี้ให้เห็นตัวตนกันได้ คนที่ไม่ตั้งศาลพระภูมิในบ้านก็มีมาก บางคนตั้งศาลพระภูมิ

เหมอืนกนั แต่ตัง้รปูป้ันของตนเองท่ีได้รบัเป็นของขวญัไว้ในศาล อ้างว่าตนเป็นเจ้าของ

บ้านเจ้าของที่ดิน จึงเป็นพระภูมิเอง เรื่องนี้จึงอยู่ที่ใครจะนับถือหรือไม่นับถืออย่างไร 

ได้มีผูถ้ามต่อไปว่า นบัถอืเทวดาจะขดักบัค�าสอนของพระพทุธเจ้าหรอืไม่ มผีู้

ตอบว่า สดุแต่การทีน่บัถือ ถ้านบัถอือย่างนบัถือคนทีเ่ป็นผูห้ลกัผูใ้หญ่ กไ็ม่รูจ้ะอ้างว่า

ผดิข้อไหน ถ้านบัถอืเป็นสรณะ กผ็ดิแน่ จะขาดจากไตรสรณะทีเดียว หรือไม่ถึงเช่นนัน้ 

นับถือแล้วไปฆ่าสัตว์บูชาเป็นต้น ก็ผิดศีลผิดทางพระพุทธศาสนา 
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ถ้าจะถามให้กระชบัเข้ามาอีกว่า นบัถอืเทวดาผดิหลกักรรมหรอืไม่กต็อบได้ว่า 

จะผิดหรือถูกหลักกรรมนั้นเกี่ยวแก่ศรัทธาและการปฏิบัติ คือถ้าความเชื่อเป็นไป 

ในกรรม เป็นความเชือ่กรรม เชือ่ผลของกรรม เชือ่ว่าทกุคนมกีรรมเป็นของตน กเ็ป็น

ศรัทธาที่ถูกต้อง ในส่วนการปฏิบัตินั้น ถ้าต้องการผลที่ดี ก็ท�ากรรมดี ไม่ต้องการผล

ทีช่ัว่กเ็ว้นกรรมชัว่ กเ็ป็นการปฏิบัตถิกู ฉะนัน้ ถ้าการนบัถอืเทวดาเป็นเหตใุห้ความเชือ่

และการปฏิบัติไขว้เขวไปจากนี้ ก็เป็นการนับถือที่ผิด 

ถ้าจะถามว่า ก็ในบัดนี้ ความเชื่อและการปฏิบัติไขว้เขวไปมากมิใช่หรือจะแก้

อย่างไร กจ็ะต้องตอบว่าคงยงัไม่มีใครท�าสถติไิว้ว่ามากเท่าไร ทางแก้นัน้กต้็องแก้ศรทัธา

นั่นแหละให้ถูกต้อง เพราะศรัทธาเป็นต้นทางของการปฏิบัติ ทางที่จะแก้ศรัทธาก็คือ

ปัญญาที่ถูกต้อง 

ปัญหาส�าคัญท่ีสุดเวลาน้ี จึงอยู่ท่ีว่าคนเราต้องการปัญญากันหรือไม่ และได้

ใช้ปัญญากันอยู่เพียงไร อาหารของปัญญาก็คือเหตุผล คนเราในบัดนี้มีการศึกษาดี  

มีความรู้ความฉลาดมากกว่าแต่ก่อน แต่ในบางอย่างงดใช้เหตุผลเสียเฉย ๆ เช่นใน

เรื่องเกี่ยวแก่ผู้วิเศษหรือสิ่งวิเศษอัศจรรย์ที่เป็นข่าวแตกตื่นกันอยู่บ่อย ๆ ยอมเชื่อเสีย

ราบคาบแล้วในสิง่ทีไ่ม่มเีหตผุล หรอืเชือ่เสยีแล้วว่าจะมีผลเช่นนัน้เช่นนี ้และสรปุเหตุ

ว่าเป็นความวเิศษอศัจรรย์ทีไ่ม่รูว่้าอะไร เทวดากม็กัจะเกดิขึน้ตรงนี ้คอืเมือ่ไม่รูว่้าอะไร 

กว่็าเทวดา จึงเป็นเรือ่งของอวชิชา (ความไม่รูจ้ริง) โมหะ (ความหลง) คนทีฉ่ลาดมา

เป็นเสียดังน้ีไม่น้อย คืองดใช้ปัญญาเสียเฉย ๆ และมิใช่คนเดียวสองคน คนเป็น 

กลุม่ ๆ มากมายงดใช้ปัญญาพร้อม ๆ กนั ในคราวเช่นนัน้ ใครจะไปใช้ปัญญาวจิารณ์

อย่างไร ขดัขวางเข้าสกัคน ก็หาได้ไม่ ด้วยเหตนุี ้พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนว่า “ปญฺญ 

นปฺปมชฺเชยฺย ไม่พึงประมาทปัญญา.”

�
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ลักษณะพเิศษของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนามีลักษณะพิเศษที่จะกล่าวในครั้งนี้ คือต้องการให้วิจัยหรือ

วิจารณ์ ว่าดังน้ีมิได้ว่าเอาเอง มีข้ออ้างคือบทธรรมในโพชฌงค์ว่า “ธรรมวิจยะ”  

วิจัยธรรม และมีเป็นบทสอนว่า “พึงเลือกเฟ้นธรรมโดยแยบคายหรือให้ถึงต้นเหตุ”  

คนทีศ่กึษาและมวีจิยัธรรมดมีกัจะมีความเข้าใจธรรมถกูต้อง ผูท้ีไ่ม่เข้าใจนัน้เพราะขาด

การศกึษาและวจิยั บางทกีย็งัชอบแสดงความเหน็อย่างผดิ ๆ ถกู ๆ หรอืผดิไปทเีดียว 

บางคนสนใจศึกษาไต่ถาม ดังที่ได้มีค�าถามและค�าตอบบางเรื่องดังต่อไปนี้ 

ถามว่า พระพุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับเรื่องความเจริญทางวัตถุหรือไม่ ? 

ตอบว่า ก่อนอ่ืนควรเข้าใจว่าพระพุทธศาสนาไม่ใช่เศรษฐศาสตร์หรือศาสตร์

อะไรต่าง ๆ แต่เป็นศาสนาคอืค�าสัง่สอนทีมุ่ง่ให้ประพฤติปฏบิติั ในขัน้แรก พระพุทธเจ้า

ทรงสอนมุ่งไปทางโลกุตตระคือพ้นโลกเพราะทรงสอนแก่นักพรตผู้มุ่งเช่นนั้น ต่อมา 

ทรงสอนธรรมส�าหรับผู้ที่ประสงค์อยู่ในโลกด้วยคือ “คิหิธรรม ธรรมส�าหรับคฤหัสถ์”  

ซึ่งมีอยู่ไม่น้อย ทรงสอนธรรมส�าหรับนักปกครองก็มี ยกตัวอย่างเช่น ค�าสอนเรื่อง 

ทิฏฐธัมมิกัตถะ “ประโยชน์ปัจจุบัน” และเรื่อง สัมปรายิกัตถะ “ประโยชน์ภายหน้า” 

คือสิ่งที่ต้องการในปัจจุบันเฉพาะหน้า เช่นทรัพย์เครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้น จะเกิด

ข้ึนจากความหม่ันขยนัเป็นข้อต้น นอกจากนีย้งัมสีิง่ทีต้่องการในภายหน้าอกี ซึง่จะเกดิ

ขึ้นจากศรัทธาที่ถูกต้องเป็นข้อแรก 
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ตามทีอ้่างนีจ้ะเหน็ได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาทรพัย์ ให้ใช้ทรัพย์ส�าหรับ

ตนก่อน แล้วจึงสอนให้ท�าทานการบริจาคต่าง ๆ ซึ่งนับเข้าในประโยชน์ภายหน้า  

เพราะถ้าไม่หาให้มีทรัพย์ของตนขึ้นแล้วจะมีทรัพย์ที่ไหนไปท�าทาน และก่อนที่จะสอน

ให้ท�าทานก็สอนให้ใช้เลี้ยงชีวิต 

ถามว่าได้เคยเข้ามาเมืองไทยเมื่อหลายปีที่แล้วมา ครั้นเข้ามาครั้งนี้เห็น

เปลี่ยนแปลงไปมากทางวัตถุ การด�าเนินชีวิตของคนก็เปลี่ยนไป หลายอย่างที่น่ากลัว

เป็นอันตราย พระพุทธศาสนามีค�าสอนที่จะยับยั้งบ้างหรือไม่ ? 

ตอบว่า ประเทศก�าลังพัฒนา พระพุทธศาสนาไม่ขัดขวางการพัฒนาประเทศ 

แต่ก็ได้สอนในทางที่ยับยั้งทางที่เป็นอันตรายอยู่ทั่วไป ค�าสอนเรื่องศรัทธา ศีล จาคะ  

และปัญญาในหมวดประโยชน์ภายหน้าเป็นข้อธรรมที่สอนกันแพร่หลาย แต่มีคนไม่

น้อยที่ไม่เข้าใจและกล่าวหาว่า พระพุทธศาสนานั้นเหมาะส�าหรับคนที่ตายไปแล้ว 

เพราะให้มุ่งเอาผลในภพหน้าชาติหน้าก็มี ความจริงเป็นหลักธรรมส�าหรับท่ีจะยับย้ัง

จากการที่จะก้าวไปในทางที่ผิด ดังเช่นศรัทธาความเชื่อของคนนั้น ถ้าเชื่อผิดก็เท่ากับ

ก้าวไปในทางผดิครึง่ทางแล้ว ถ้าเช่ือถกูก็เท่ากบัก้าวไปในทางถกูครึง่หนึง่แล้วเช่นเดยีวกนั 

ฉะนัน้ จงึได้สอนย�า้เรือ่งให้เชือ่กรรม หมายถงึความดีความชัว่ว่ามผีลทีผู่ท้�าจะต้องเป็น

ผู้รับ เมื่อเชื่อดังนี้แล้วก็จะไม่ก้าวไปในทางชั่วหรือในทางอันตรายแน่

คนเรามุ่งก้าวหน้า คือมุ่งความเจริญไปข้างหน้า หรือหวังอนาคตที่เจริญ  

หลกัธรรมเกีย่วแก่ประโยชน์ภายหน้ากค็อื เป็นหลกัธรรมส�าหรบัสร้างความเจรญิมัน่คง

ของชีวิตอนาคตน้ันเอง ซ่ึงอาจจะเป็นชั่วโมงหน้า เดือนหน้า ปีหน้าก็ได้ ฉะน้ัน  

ค�าสอนของพระพทุธเจ้าเรือ่งความเจรญิทางวัตถ ุจงึเป็นค�าสอนทีส่มบรูณ์ครบทัง้ปัจจบัุน 

ทั้งอนาคต.
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ทาน

ในพระราชพธิฉีตัรมงคลศก ๒๕๐๙ นี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ พร้อม

ด้วยสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิทรงบ�าเพญ็พระ

ราชกศุลตามท่ีแจ้งในหมายก�าหนดการ แสดงว่าวนัทีต่รงกับวนัพระราชพธิบีรมราชาภเิษก 

เมือ่วนัที ่๕ พฤษภาคม พทุธศกัราช ๒๔๙๓ ได้เวยีนมาบรรจบอีกรอบปีหนึง่ พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ ได้ทรงบ�าเพญ็ประโยชน์แก่ประเทศชาตศิาสนา และอาณาประชา

ราษฎรยิ่งข้ึนโดยล�าดับมา ดังท่ีย่ิงปรากฏแก่บุคคลทั่วไป เพราะได้ทรงด�ารงพระองค์

อยูใ่นหลกัทศพธิราชธรรมตามพระพทุโธวาทอย่างมัน่คงไม่เปลีย่นแปลง ฉะนัน้ จะได้

กล่าวถึงทศพิธราชธรรม (ธรรมของพระราชา ๑๐ อย่าง) 

ข้อที่ ๑ คือทาน ก่อนอื่นพึงทราบว่า เรื่องทานมิใช่เป็นเรื่องของพระราชา

เท่านัน้ พระพุทธเจ้าได้สอนเรือ่งทานนีแ้ก่คนทกุ ๆ คนผูท้ีม่ทีรพัย์สิง่ของจะพงึบรจิาค

แก่ผู้ที่ควรบริจาคให้ องค์สมบัติของทานนั้นตรัสไว้ว่ามี ๓ อย่างคือ เจตนาสมบัติ  

ถึงพร้อมด้วยเจตนาหมายความว่ามีเจตนาดีในกาลทั้ง ๓ คือ ก่อนให้ ก�าลังให้ และ

ให้แล้ว วตัถสุมบตั ิถงึพร้อมด้วยวตัถ ุคอืมวีตัถทุีส่มควรจะให้ อันจะเป็นประโยชน์แก่

ผู้รับ ปฏิคาหกสมบัติ ถึงพร้อมด้วยผู้รับ คือ มีผู้รับที่สมควร 

เจตนาสมบัตข้ิอแรก ถ้าคดิดสัูกหน่อยกจ็ะเหน็ว่าความส�าคญัเป็นประการแรก 

เพราะถ้าไม่มีเจตนาจะให้เกิดข้ึน การให้ก็เกิดข้ึนไม่ได้ หรือมีเจตนาจะให้เหมือนกัน 

แต่มิใช่ให้ในทางเป็นบุญ ให้ในทางเป็นสินบนเป็นต้น ก็ไม่เรียกว่าเป็นเจตนาสมบัติ 
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เมือ่มเีจตนาทีจ่ะสละบรจิาคเพือ่สงเคราะห์อนเุคราะห์บชูาแก่ผูท่ี้มคีวามสมควรเช่นนัน้

จึงจะเป็นเจตนาสมบัติ 

วัตถุสมบัติ ก็มีความส�าคัญเป็นอันดับต่อมา เพราะจะต้องมีวัตถุอันสมควร 

หมายถึงวัตถุที่เป็นของตนอันเกิดจากการแสวงหาได้มาในทางที่ชอบ ท้ังเป็นสิ่งที่จะ

เป็นประโยชน์แก่ผูร้บั เช่นถ้าผูร้บัขาดแคลนอาหารกใ็ห้อาหาร ผูรั้บขาดแคลนยา ก็ให้

ยาเป็นต้น สมบัติข้อนี้จึงได้แก่ผู้ที่มีทรัพย์สิ่งของ ถ้าไร้ทรัพย์ก็ไม่อาจจะท�าทานได้ 

ฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึทรงสอนให้แสวงหาทรพัย์ก่อน ดงัทีม่ใีนหลกัธรรมว่าด้วยประโยชน์

ปัจจุบัน และเม่ือแสวงหาได้ทรัพย์มาแล้ว ยังทรงสอนให้แบ่งทรัพย์ออกเป็นส่วน ๆ 

เช่นได้ตรสัสอนไว้ในพระสตูรหน่ึงว่า “พงึแบ่งโภคะออกเป็น ๔ ส่วน คอืบรโิภคใช้สอย

ส่วนหนึ่ง ประกอบการงานสองส่วน เก็บไว้ส่วนหนึ่งส�าหรับคราวอันตราย” 

ส่วนปฏิคาหกสมบัติข้อท้ายก็มีความส�าคัญ เพราะจะต้องได้ผู้ที่สมควรจะรับ 

มใิช่ว่าจะควรให้โดยไม่เลอืก ได้มสีภุาษติกล่าวว่า “ทานทีเ่ลือกให้พระสคุตทรงสรรเสรญิ” 

สรุป ทานที่ประกอบด้วยองคสมบัติทั้ง ๓ นี้ เป็นทานที่ถูกต้องในพระพุทธ-

ศาสนา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์อาณา

ประชาราษฎรในทางต่าง ๆ โดยอเนกประการ ขออ�านาจทานาททิศธรรมจงอภบิาลให้

ทรงพระเจริญยิ่งเทอญ.
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สภากาชาด

วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๐๙ เป็นวันกาชาดโลก ซึ่งสันนิบาตสภากาชาดได้

ชักชวนสภากาชาดของทุกประเทศให้ท�าการฉลอง ด้วยวิธีที่จะให้คนทั้งปวงได้ยินได้

เหน็ได้ทราบกิตติคุณของกาชาด และช่วยกันอดุหนนุ วนัฉลองนีก้�าหนดถอืเอาวนัเกดิ

ของผู้เป็นต้นคิดเสนอให้ตั้งกาชาดขึ้นเมื่อร้อยปีเศษมาแล้ว 

ท่านผู้นี้เป็นชาวสวิสชื่อ อังรีดูนังต์ ได้ไปเห็นการรบใหญ่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง 

ในประเทศอติาล ีได้เหน็คนล้มตายบาดเจบ็ถูกทอดทิง้ให้ทนทกุข์ทรมาน ไม่ได้รบัการ

พยาบาลรักษาที่เพียงพอ จึงได้เขียนข้อเสนอขึ้นให้ที่ประชุมระหว่างประเทศพิจารณา

เร่ืองน้ี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ เป็นเหตุให้มีการประชุมระหว่างประเทศครั้งแรกเมื่อ  

พ.ศ. ๒๔๐๖ ตกลงตั้งองค์การกลางส�าหรับพยาบาลคนที่ต้องบาดเจ็บในการสงคราม 

เป็นการเร่ิมสภากาชาดขึ้น ต่อมากิจการกาชาดได้ขยายออกไปท�าการบรรเทาทุกข์  

อันเกิดจากโรคภัยและภัยต่าง ๆ และได้มีสภากาชาดขึ้นในประเทศต่าง ๆ มากข้ึน  

จนมีเกือบทุกประเทศในโลก จึงได้มีกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ และต่อมาได้

ขยายกจิการออกไปท�าการกันเพ่ิมขึน้อีก คอื แนะน�าการสุขาภบิาลอนามยั ซึง่เป็นการ

ป้องกนัโรคท่ีอาจป้องกนัได้ เพราะแต่เดิมกิจการทัง้ปวงเป็นไปในทางแก้ จงึได้มีสนันบิาต

กาชาดข้ึน และเพื่อให้มีการประสานกันระหว่างกรรมการกาชาดระหว่างประเทศกับ

สนันิบาตสภากาชาด จงึได้มีสากลกาชาดขึน้ เป็นอนัว่ากจิการของกาชาดได้ขยายออก

ไปอย่างกว้างขวาง โดยท�าหน้าที่แก้คือบรรเทาทุกข์อันเกี่ยวแก่การพยาบาล และ 
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อันเกี่ยวแก่การสุขาภิบาลอนามัย และเพ่ือการนี้ ก็มีกองวิทยาศาสตร์ท�ายาแก้พิษงู

เป็นต้น มอีนุสภากาชาด ฝึกเดก็ให้มีจติใจสงู มอีาสาสมคัรกาชาดและได้ปฏบิตักิจิการ

บรรเทาทุกข์บ�ารุงสุขท้ังในเวลาสงครามท้ังในเวลาสงบ ในเวลาสงคราม สภากาชาด 

ก็ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวแก่ทหารและประชาชนของทุกฝ่าย ในเวลาสงบก็ปฏิบัติหน้าที่

แก่ทกุประเทศ เพราะกาชาดเป็นสภาการกศุลทีเ่ป็นมติร ไม่เป็นศตัรแูก่บคุคลทกุชาติ  

ทุกศาสนาทุกฝ่าย ดังที่ได้มีข้อคติของกาชาดว่า “No Frontier to Red Cross ไม่มี

พรมแดนแก่กาชาด” 

ค�าว่า กาชาด ย่อมาจากค�าว่า ‘กากบาทชาด’ แปลว่าตีนกาแดง ใช้เป็นเครือ่งหมาย

ของสภาการกุศลนี้ คือ มีเครื่องหมายตีนกาแดงบนพื้นขาว สภากาชาดเกือบทั่วโลก

รบัรองใช้เคร่ืองหมายนี ้ซ่ึงใช้กลับสกีนักบัธงชาติของสวิส คือธงชาตสิวิสใช้เครือ่งหมาย

กาขาวบนพื้นสีแดง ทั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติว่าชาวสวิสได้เป็นผู้คิดเสนอเรื่องนี้ขึ้น 

ในประเทศไทยเราปัจจุบัน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง

ด�ารงต�าแหน่งองค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ได้ทรงด�าเนินกิจการสภากาชาดอย่าง

แข็งแรงทั้งในด้านสร้างเสริมก�าลังของสภากาชาด ทั้งในด้านบรรเทาทุกข์บ�ารุงสุขแก่

ประชาชน 

สภาการกุศลน้ีเป็นตวัอย่างแห่งหมูช่นผูป้ฏิบตัติามพระโอวาทของพระพทุธเจ้า

ผู้เลิศล�้าว่า “สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย จงพูนทางแห่งสันติ.”
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วธิเีห็นธรรม - เห็นนพิพาน

ครัง้หนึง่ ได้มเีทพดาองค์หน่ึงได้ไปยืนเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทลูภาษติ ๔ ข้อ

ของตนข้ึนว่า “ความรกัเสมอด้วยบตุรไม่มี ทรัพย์เสมอด้วยโคไม่ม ีแสงสว่างเสมอด้วย

อาทิตย์ไม่มี สระทั้งหลายมีสมุทรเป็นอย่างยิ่ง” พระพุทธเจ้าได้ตรัสภาษิตขึ้นว่า  

“ความรักเสมอด้วยตนไม่มี ทรัพย์เสมอด้วยข้าวไม่มี แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี  

สระทั้งหลายมีฝนเป็นอย่างยิ่ง” 

เทวดาภาษิตและพุทธภาษิตทั้งสองนี้ เมื่อได้อ่านเทียบกันแล้ว จะเห็นได้ว่า

พระพทุธภาษติมีเหตุผลทีพ่งึเหน็ว่าเป็นจรงิโดยเหตผุล ความรกับตุรมขึีน้กเ็พราะเนือ่ง

กับตน คือเป็นบุตรของตน ถ้าไม่ใช่บุตรของตนก็คงไม่รัก ความรักตนจึงมีอยู่เหนือ

กว่าความรักบุตร แลเพราะความรักตนนั่นเอง จึงท�าให้มีความรักบุตรแลรักสิ่งอื่น ๆ 

ที่เป็นของตน ส่วนข้อที่สอง โคอาจจะขาดได้ แต่ข้าวขาดไม่ได้ ต้องบริโภคอยู่ทุกวัน 

ข้าวจึงเป็นโภคะหลักแลเป็นโภคะโดยตรง จึงตรัสว่าเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง แสงสว่างของ

อาทติย์ ไม่อาจส่องเข้าไปดใูห้เหน็เหตผุลเหมอืนปัญญา ซึง่อาจเหน็เหตผุลโดยประจกัษ์ 

แสงปัญญาจึงเป็นอย่างยิ่ง ข้อท้ายฝนตกลงมาหล่อเลี้ยงแผ่นดิน พืช แลหมู่สัตว์  

ตลอดถึงแม่น�้าแลทะเลท้ังปวง จึงเป็นอย่างยิ่ง ทั้งสี่ข้อนี้แสดงถึงความจริงของบุคคล 

และของภูมิโลกในลักษณะ ๔ อย่าง 

แม้พระพทุธภาษติข้ออืน่กล้็วนแสดงความจรงิในลกัษณะต่าง ๆ แต่มีจดุมุ่งหมาย

ตรงกันอยู่อย่างหนึ่งคือวิมุตติ ความหลุดพ้น (จากความทุกข์) ความจริงดังกล่าวท่ี
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แสดงโดยพระพุทธภาษิตทั้งปวงคือ “ธรรม” ความหลุดพ้น คือ “นิพพาน” เป็นบรม

สจัจะ (ความจรงิอย่างยิง่) ประกอบด้วยธรรมคณุดงัทีส่วดกนัว่า สนทฺฏฺิโิก อกาลโิก 

เป็นต้น จะยกขึ้นเพียงข้อเดียวว่า “สนฺทิฏฺโิก เห็นเอง” 

ได้มีผู้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “ธรรม นิพพาน” ที่ว่า “เห็นเอง” นั้น

อย่างไร ได้มีพระพุทธด�ารัสตอบโดยความว่าอย่างนี้คือ ผู้ที่ชอบ ชัง หลงไป มีจิตถูก

ราคะ โทสะ โมหะ ครอบง�าเสียแล้ว ย่อมเกิดเจตนาความคิดเพื่อเบียดเบียนตนบ้าง 

ผู้อื่นบ้าง ทั้งสองฝ่ายบ้าง ต้องได้รับทุกข์ โทมนัส แม้ทางใจ เมื่อเกิดเจตนาขึ้นดังนั้น 

ก็ท�าให้ประพฤตทิจุรติทางไตรทวาร คอื กาย วาจา ใจ แลคนเช่นนัน้ย่อมไม่รูป้ระโยชน์

ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองตามเป็นจริง แต่ว่าเม่ือละความชอบ ความชัง 

ความหลง เสียได้ ไม่มีเจตนาความคิดที่จะเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่าย  

ไม่ประพฤติทุจริตทางไตรทวาร รู้ประโยชน์ตน ประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์ทั้งสองตาม 

เป็นจริง ไม่ต้องเป็นทุกข์โทมนัสแม้ด้วยใจ “ธรรม นิพพาน” ที่ว่า “เห็นเอง” คือเห็น

อย่างนี้ 

ตามที่ตรัสอธิบายนี้ เห็นธรรม เห็นนิพพาน ก็คือ เห็นภาวะหรือสภาพแห่ง

จิตใจของตนเอง ทัง้ในทางไม่ดทีัง้ในทางด ีจติใจเป็นอย่างไร กใ็ห้รู้อย่างน้ัน ตามเป็นจรงิ 

ดังนี้เรียกว่า เห็นธรรม 

ถ้ามีค�าถามว่าจะได้ประโยชน์อย่างไร ก็ตอบได้ว่าได้ความดับทางใจคือ จิตใจ

ทีร้่อนรุม่ด้วยความโลภ โกรธ หลงนัน้ เพราะพุง่ออกไปข้างนอก หากได้น�าใจกลบัเข้า

มาดูใจเองแล้ว สิ่งที่ร้อนจะสงบเอง แลให้สังเกตจับตัวความสงบนั้นให้ได้ จับไว้ให้อยู่ 

เห็นความสงบดังนี้ คือเห็นนิพพาน 

วิธีเห็นธรรม เห็นนิพพาน ตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอธิบายไว้ จึงเป็นวิธี

ธรรมดาที่คนธรรมดาทั่ว ๆ ไปปฏิบัติได้ ตั้งแต่ขั้นธรรมดาต�่า ๆ ตลอดถึงขั้นสูงสุด. 
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เครื่องประกอบทุกข์

ในชาดกก้อนทองได้เล่าไว้ว่า มีชาวนาคนหนึ่งออกไปไถนาเก่าในวันหนึ่ง  

ครั้นไถไปก็ไปสะดุดติดสิ่งหนึ่ง ทีแรกคิดว่าคงดินแข็งหรือก้อนหิน เมื่อตรวจดูก็ได้พบ

ว่าเป็นก้อนทองแท่งใหญ่ถนัดยาวถึง ๔ ศอก จึงหมกดินซ่อนไว้ที่เก่าก่อน ตกเวลาค�่า 

ปลอดคน ได้คุ้ยดินที่กลบไว้พยายามยกเพื่อจะน�าไปบ้าน แต่ก็ยกไม่ขึ้น จึงได้ตรอง 

หาวิธี ในที่สุดได้คิดว่า จะแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน คือเพื่อใช้เลี้ยงปากท้องส่วนหน่ึง  

เพือ่เกบ็ส�ารองไว้ส่วนหนึง่ เพือ่ใช้ลงทนุประกอบการงานส่วนหนึง่ เพือ่ท�าบญุส่วนหนึง่ 

จึงได้แบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ทองแท่งใหญ่นั้นก็หายหนักกลายเป็นเบา ชาวนาก็น�าไป

บ้านได้โดยง่าย 

นิทานเรื่องนี้มีข้อคิดเป็นคติแฝงอยู่ว่า อันภาระธุระที่หนักนั้น ถ้าได้รู้จักแบ่ง

ปันจัดสรรหน้าท่ีกันท�าให้ถูกต้องแล้วก็จะกลายเป็นของเบา ท�าง่าย การงานที่จะให้

ประโยชน์สุขมากนั้นทุก ๆ คนอาจท�าได้ด้วยก�าลังแขนของตน และโชคใหญ่ที ่

เปรียบเหมือนก้อนทองก็มีอยู ่ แต่ก็จะต้องเริ่มท�าความเพียรคุ้ยเขี่ยแสวงหาจาก 

แผ่นดินอันนีเ้อง เม่ือได้ทรัพย์เกดิจากแผ่นดนินีแ้ล้ว ก็จะต้องรูจั้กแบ่งออกเป็นส่วน ๆ 

ไม่เช่นนั้นได้มาก็เหมือนไม่ได้ เช่นได้มาเล่นการพนันหมดไป ก้อนทองอันหมายถึง

ทรัพย์น้ัน ทกุคนจงึอาจแสวงหาให้พบทีแ่ผ่นดนิภายในอุง้แขนนี ้ค�าไทยกมี็ว่า “ทรพัย์

ในดิน สินในน�้า” 
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อีกอย่างหนึ่ง ภาระในจิตใจ แม้จะเป็นเรื่องท่ีดีน�าประโยชน์ท่ีเปรียบเหมือน

ก้อนทองเหมือนกัน ถ้าใจแบกไว้ไม่รู้จักแบ่งแจกแจงจัดหน้าที่ปฏิบัติให้เบา ก็จะเป็น

เครือ่งหนกัใจ คนเราเป็นทกุข์จนถงึเป็นโรคประสาทเพราะความหนกัใจดงันี ้มมีใิช่น้อย 

คือมีแต่สุมเรื่องเข้ามา ไม่รู้จักแบ่งเบาให้แก่ตนเอง 

อกีอย่างหนึง่ ก้อนทองในใจคอืทรพัย์ของคนตระหนีเ่หนยีวแน่น หมายถงึก้อน

ทองทีย่กไม่ขึน้เพราะหนักมากเกินก�าลัง ทรัพย์ของคนตระหนีม่ากนัน้แม้จะน้อยก็หนกั

มากหยิบยกไม่ขึ้น ตกว่ามีเหมือนไม่มี ไม่เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ผู้อื่น ท�าให้เจ้าของ

กลายเป็นโสมเฝ้าทรัพย์ เศรษฐีโสมดังนี้ก็มีอยู่ เพราะไม่อาจแบ่งเก็บแบ่งใช้ให้เป็น

ประโยชน์ อกีอย่างหนึง่ก้อนทองในจติใจกค็อืความดทีีบ่คุคลรูจ้กัแบ่งเบากเิลสในใจออก

ไปเสยี ประกอบกระท�าขึน้ ไม่บรรทุกโลภโกรธหลงไว้ในใจให้มากนกั คอยแบ่งออกไป

ก่อสร้างบุญกุศล คือ ทาน ศีล ภาวนา อบรมจิตใจให้ชื่นบานผ่องใส และให้มีปัญญา

ที่บริสุทธิ์ 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในชาดกนี้เป็นสุภาษิตว่า “นรชน มีใจชื่นบาน อบรม

กุศลธรรมเพื่อบรรลุความเกษมจากเครื่องประกอบทุกข์ ด้วยจิตที่ชื่นบาน ก็พึงบรรลุ

ถึงความส้ินเคร่ืองประกอบทุกข์ท้ังปวงได้โดยล�าดับ” ค�าส�าคัญของพระพุทธภาษิต 

นี้ค�าหนึ่งคือ “เครื่องประกอบทุกข์” 

นึกดูถึงเรือนหลังหนึ่ง ๆ จะเป็นเรือนขึ้นมาได้ก็ต้องมีเครื่องประกอบต่าง ๆ 

ที่นายช่างน�ามาประกอบเข้า ความทุกข์แต่ละอย่างที่เกิดแก่จิตใจก็เหมือนกัน จะต้อง

มเีครือ่งประกอบหลายอย่าง ถ้าจะตัง้ปัญหาว่าใครเป็นผูป้ระกอบเรอืนทกุข์ใจ ถ้าตอบ

ทางโลกกจ็ะต้องตอบว่า คนนัน้คนนีท้ีไ่ม่ชอบกนัเป็นต้น แต่ถ้าตอบตามทางธรรมของ

พระพทุธเจ้ากต็อบได้ว่า “นายช่างผูป้ระกอบเรอืนทกุข์ใจกค็อื ตณัหาวัฑฒก ีนายช่าง

ตัณหา” กล่าวคือ ความดิ้นรนทะยานอยากในจิตใจของตนเอง ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยึดถือ

รวบเอาเข้ามาไว้ นี่แหละที่ต้องรู้จักแบ่งรื้อออกไปเสีย น้อยหรือมาก ด้วยปัญญาใน

ธรรมของพระพุทธเจ้า จึงจะได้ความเบาใจเป็นสุขสงบใจ.
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พุทธะ ผู้ตื่น

วนัวสิาขะได้ผ่านมาถงึได้ผ่านไปอกีแล้ว คอืวนัศกุร์ที ่๓ มถินุายน ๒๕๐๙ นี้ 

เป็นวันที่ดวงประทีปได้สว่างไสว เสียงบูชาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยแลเสียงแสดง

ธรรม ได้กึกก้องทั่วไปในอารามทั้งหลาย เป็นวันที่จิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก 

จ�านวนหลายร้อยล้านคนได้รวมระลึกอยู่ในจุดเดียวกัน คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ผูเ้ป็นพระศาสดาเอกของโลก ยากทีจ่ะมวีนัใดอืน่เทยีมถึงในรอบปีหนึง่ ผูท้ีไ่ด้ผ่านชวิีต

มาถึงวันวิสาขะครั้งนี้ พร้อมกับได้พบตนเองที่ไม่พลาดพลั้งเสียหาย หรือที่มีความสุข 

ความเจริญขึน้ กค็วรมคีวามยนิด ีแลควรตัง้ใจท�าความอดกลัน้ต่อชวิีตต่อไป เพือ่ทีจ่ะ

ได้พบตนเองเป็นตนเองอยูด้่วยดใีนวนัวิสาขะต่อไป ซึง่อกีไม่นานนกักจ็ะเวยีนมาถงึอกี 

เหมือนอย่างวันวิสาขะแห่งรอบปีที่แล้วมาถึงรอบปีนี้ เหมือนอย่างผ่านมาแวบเดียว

เท่าน้ัน สุขทุกข์ของชีวิตแม้เป็นความเดือดร้อนแสนสาหัสในรอบวิสาขะท่ีแล้วก็ได้ 

ปลิวไปหมดแล้ว 

ความอธิษฐานใจว่าจะอดกลั้นต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ต่อไปอย่างไม่พ่ายแพ้  

แลรักษาให้เป็นสัจจะ ย่อมจะเป็นพลังใจอย่างส�าคัญที่จะเอาชนะเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ 

แลสามารถรกัษาตนให้เป็นตน เพือ่ทีจ่ะได้พบตนเองอย่างสบายใจในรอบหน้า ใครรักษา

อธษิฐานทีไ่ด้ต้ังไว้ให้เป็นสจัจะของชวีติได้ ก็จะได้พบตนเองอย่างสบายใจในรอบหน้า ๆ 

ได้อีกแน่นอน เหมือนอย่างที่จะได้พบวันวิสาขะอีกทุก ๆ รอบปี ท�าไมจึงพากันบูชา

สรรเสริญพระพุทธเจ้ากันอย่างไม่หยุดหย่อน กว่า ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว เพราะพระองค์
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ได้ทรงชูดวงประทีปคือธรรม ให้โลกได้มองเห็นทางด�าเนินไปสู่ความสุข ทรงเป็นดวง

ประทปีดวงใหญ่ของโลกทีส่่องให้เหน็ทัง้กลางวันกลางคนื คอืเป็นดวงประทปีทีส่่องแสง

ทีจ่ะมองเห็นได้ด้วยตาใจ คนท่ีมีตาใจแม้เพยีงได้มองเหน็ความหมายของ ค�าว่า “พุทธะ” 

เพียงส่วนนิดหนึ่งเท่านั้นก็เป็นสุขไปนาน ค�าว่า “พุทธะ” มีความหมายอย่างหนึ่งว่า  

“ผู้ตื่น” จากหลับคือความหลง แลทรงช่วยปลุกให้ตื่น 

คนเรานั้นมักเป็นอย่างที่เรียกว่าฝันทั้งตื่น คือคิดปั้นเป็นเรื่องเป็นราว แล้วก็

เป็นทกุข์เป็นสขุอยูก่บัเรือ่งทีค่ดิป้ันขึน้น้ัน คอื ความคิดนีเ้องเป็นตวัป้ันเร่ืองให้เป็นทุกข์

เป็นสุขต่าง ๆ แลเร่ืองท่ีคิดก็ไปดึงเอาเร่ืองอดีตมาบ้าง ดึงเอาเรื่องอนาคตมาบ้าง  

ถ้าจะโต้ว่าเรื่องปัจจุบันต่างหากก็จะต้องถามว่าที่ว่าปัจจุบันนั้นอยู่ที่ไหน มีระยะเท่าไร 

ก็คงจะได้รับค�าตอบว่าปีนี้เดือนนี้วันนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีนี้เป็นปัจจุบัน 

ตกว่าปัจจุบันที่พูดกันมีระยะต่าง ๆ กัน เมื่อเป็นเช่นนี้ ปัจจุบันที่แน่นอนนั้น

อย่างไร ก็จะต้องแบ่งวนิาทอีอกไปอกี และจะพบปัจจุบนัจรงิ ๆ ทีไ่หนกย็งัไม่อาจตอบได้ 

เม่ือค้นหาปัจจบุนัจริง ๆ ลงไปดงันี ้แม้จะไม่ต้องละเอยีดนกักจ็ะเริม่เข้าใจว่า ได้ไปคว้า

เอาอดตีหรืออนาคตมาป้ันคดิสร้างทกุข์สขุให้แก่ตนเองอยูม่ากมาย เมือ่เป็นเช่นนีก้ห็ดั

ที่จะปล่อยอดีตให้เป็นอดีตเสีย ปล่อยอนาคตให้เป็นอนาคตไป ก็จะปล่อยความทุกข์

ของใจออกไปได้อีกมาก 

พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นขึ้นแล้วจากซากอดีตแลเงาอนาคต ซึ่งไม่มีตัวจริง ทรง

ประจักษ์ในสัจจะท่ีกล่าวได้ว่า เป็นปัจจุบันแห่งปัญญา ซึ่งเป็นธรรมที่ด�ารงอยู่ไม่มี

เปล่ียนแปลง และได้ทรงส่องแสงแห่งธรรมนีใ้ห้สว่างเข้าถึงจติใจของตนอยู่ตราบเท่าถึง

ทุกวันนี้ และจะยิ่งส่องสว่างต่อไป.
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ที่ซึ่งสัตว์ไม่เคยนอนตาย

วันบูชาเนื่องด้วยการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ได้ผ่านมาถึงในวันที่ ๑๑ 

มิถุนายน ๒๕๐๙ และได้ผ่านไปอีกแล้ว วัดท่ัวไปก็ได้ประกอบพิธีบูชาคล้ายกับใน 

วันวิสาขปุรณมี ได้มีการแสดงธรรมพรรณนาถึงเรื่องการถวายพระเพลิง การแจก 

พระธาตุ และความเป็นมาแห่งพระธรรมวินัยเป็นพิเศษ วัดที่มีการแสดงธรรมตลอด

คืนก็ได้เลือกแสดงธรรมกถาต่าง ๆ ต่อจากเรื่องดังกล่าว ทุกคนผู้ได้ท�าการบูชาย่อม

ได้ความคดิอนัเนือ่งจากการถวายพระเพลงิต่าง ๆ กนั ดังความคดิอย่างหนึง่ทีจ่ะกล่าว

ต่อไป คือ 

พระพุทธศาสนาแสดงสามัญสัจจะ (ความจริงท่ีท่ัวไป) ส่ิงท่ีเป็นสังขาร  

(สิง่ผสมปรุงแต่ง) ไม่ว่าสงัขารของใคร เช่นร่างกายชวีติ ต้องแก่เจบ็ตาย ครัน้ตายแล้ว

ก็ต้องเผาหรือฝังหรือท้ิงให้เน่าเปื่อยไป แต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่ตายอันอยู่เหนือสังขาร  

ส่วนทีเ่ป็น “อมตะ” (ไม่ตาย) นีค้อืส่วนทีต้่องไปเกดิอกี อะไรไปเกดิกสุ็ดแต่จะสมมติ

เรยีกกนั เรยีกง่าย ๆ ว่า “สตัว์ บคุคล ตวัตน เรา เขา” เมือ่ตายแล้วกต้็องไปเกดิอกี  

มีคติค�าสอนถึงสังสารวัฏ (ความวน ท่องเที่ยว) คือ ทุก ๆ คนที่ยังมีกิเลสต้องเวียน 

เกดิเวยีนตายนับชาตไิม่ถ้วน ระยะของสงัสารวัฏ ความมากมายของความทีไ่ด้เวียนเกดิ 

มเีทยีบไว้หลายอย่าง เช่นเทียบด้วยน�า้ตาว่า เมือ่รวมน�า้ตาของคนคนเดยีว ทกุ ๆ ชาติ

ที่เกิดมาแล้วก็มากกว่าน�้าในมหาสมุทร บนพื้นพิภพทั้งส้ิน ไม่มีท่ีไหนท่ีไม่เคยเป็นที่

เผาศพของสัตวโลก ได้เคยมีผู้คิดพิจารณาดังนี้ในการปฏิบัติทางจิตใจมาแล้ว ดังเรื่อง

สามเณรของท่านพระสารีบุตรที่มีเล่าว่า 
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สามเณรองค์นีช้ือ่ตสิสะ วนัหนึง่ได้ตามเสดจ็พระบรมศาสดาขึน้ไปบนยอดเขา 

ตรสัถามว่า เมือ่ยืนบนยอดเขามองไปเหน็อะไร ทลูตอบว่าเหน็มหาสมทุร ตรสัถามว่า 

เห็นแล้วคิดอย่างไร ทูลตอบว่า คิดว่าร้องไห้ในเวลาที่มีทุกข์ ในทุก ๆ ชาติที่เกิดมา  

รวมน�้าตาเข้าทั้งหมดก็มากกว่าน�้าในมหาสมุทรทั้งหมด ได้มีธรรมบทสอนไว้ปรารภ

ความคิดนี้ว่า “น�้าในมหาสมุทรทั้งสี่ยังน้อย น�้าตาของนรชนผู้ต้องทุกข์มากกว่านั้น 

ไม่น้อยเลย สหายยังประมาทเพราะเหตุไร” ต่อจากนั้น ได้ตรัสถามอีกว่า อยู่ที่ไหน 

ทูลตอบว่า อยู่ในเงื้อมภูเขานี้ ตรัสถามว่า เมื่ออยู่ในเงื้อมเขานั้นคิดอย่างไร ทูลตอบ

ว่า คดิว่า ไม่มีก�าหนดว่าเราตายทอดท้ิงสรรีะไว้ในทีน่ีม่ากีค่รัง้กีห่น ได้มธีรรมบทสอน

ปรารภข้อนีว่้า “ทีซ่ึง่สตัว์เหล่านีไ้ม่เคยนอนตายบนแผ่นดนิหามไีม่” ตรสัถามสามเณร

น้ันต่อไปว่า อยูใ่นป่าเปลีย่วนี ้ได้ยนิเสยีงเสอืเป็นต้นแล้วไม่กลวัหรอื ทลูตอบว่า ได้ยนิ

เสียงสัตว์เหล่านี้กลับเกิดความยินดีในป่า ค�าทูลตอบของสามเณรแสดงแง่คิดของ 

ผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งย่อมต่างจากแง่คิดของผู้อื่น 

และได้มีเล่าไว้อีกว่า ได้มีพราหมณ์คนหนึง่สัง่บตุรไว้ว่าเมือ่ตนตายแล้ว ให้น�า

ศพไปเผาในที่ซึ่งไม่เคยได้เผาศพใครเลย แล้วน�าบุตรไปชี้ที่ให้บนยอดเขาคิชฌกูฏ  

เดินกลับลงมาพบพระพุทธเจ้า ตรัสถามแล้วได้ตรัสเล่าชาดกเร่ืองหนึ่งสั่งสอนว่า  

ได้มีผู้หนึ่งประสงค์เช่นพราหมณ์น้ี ได้พบบัณฑิตผู้หนึ่งซึ่งได้อบรมว่า “ที่ซึ่งไม่มีใคร

เคยตายไม่มีในโลก สัจจะ ธรรม ความไม่เบียดเบียน ความส�ารวมใจ ความข่มใจ  

มีในผู้ใด คนดีย่อมคบผู้นั้น นั่นแหละเป็นที่ไม่ตายในโลก” 

ส่วนที่ไม่ตายอันเป็นตัวพระพุทธศาสนาโดยตรงก็คือธรรม มีสัจจะเป็นต้น 

ดังกล่าว ใครที่ไม่อยากตายกลัวตายควรเร่งปฏิบัติธรรมที่เป็นอมตะของพระพุทธเจ้า
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ไม่พงึประมาทปัญญา

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ปญฺญ นปฺปมชฺเชยฺย ไม่พึงเผลอปัญญา พระพุทธ-

ภาษิตบทน้ีเคยแปลว่า “ไม่พึงประมาทปัญญา” ตามรูปศัพท์ ต้องอธิบายออกไปอีก 

บางทีก็ไม่เป็นที่เข้าใจให้ฉวยได้ทันที ซ�้าบางทีฉวยไปผิดเสียอีก แต่ตามค�าแปลใหม่นี้  

แม้ไม่อธบิาย กเ็กดิความเข้าใจได้ทนัทว่ีาไม่ควรเผลอปัญญา เช่นเดยีวกบัไม่ควรเผลอสติ 

มักจะเคยได้ฟังค�าเตือนกันบ่อย ๆ จนคุ้นหูว่าอย่าเผลอสติ หรืออย่าเผลอตัว แต่มัก

จะไม่ได้เตือนกันว่าอย่าเผลอปัญญา 

ความจริง ปัญญาเป็นเรื่องส�าคัญ ถ้าเผลอไปเสีย ก็เหมือนไม่มีปัญญา  

กลายเป็นโง่หลงจนถึงเสียหาย เพราะถูกเขาหลอกเอาได้เป็นต้น ดังที่เรียกว่า “เสียรู้” 

เขา ซึ่งโดยที่แท้ก็คือเสียรู้ของตนเอง หมายความว่าความรู้ของตนเสียไป เรื่องเผลอ

ปัญญาหรือเสยีรูน้ี ้บางทคีนอืน่เขาเหน็กนัหัวเราะกนั แต่ตวัผูเ้ผลอเองไม่รู ้ถ้าจะถาม

ว่าอะไรมาก�าบัง 

มีนิทานชาดกเรื่องหนึ่งเล่าเรื่องคนเผลอปัญญาเป็นอย่างมาก (รุหกชาดก)  

ว่า ได้มีปุโรหิตของพระราชาองค์หนึ่ง มีภริยาเป็นคนชอบสนุกในการยุใครให้ท�าอะไร

ทีเ่สียหาย พระราชาได้พระราชทานม้าท่ีตบแต่งด้วยเครือ่งแต่งม้าทีส่วยงามแก่ปโุรหติ

ของพระองค์ เพื่อให้ใช้เป็นพาหนะมาเฝ้าประจ�าวัน เมื่อปุโรหิตออกจากบ้านนั่งม้าไป

พระราชนิเวศ ประชาชนก็พากันชมม้าว่ารูปงามเครื่องประดับงาม พากันชมม้าไป 

ตลอดทาง ท่านปโุรหติออกจากทีเ่ฝ้ากลับมาบ้านเล่าให้ภรยิาฟัง พลางกบ่็นว่าคนพวก

�
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นีแ้ปลกพากันชมแต่ม้าว่างาม ไม่มีใครสนใจชมคนทีน่ัง่อยูบ่นหลงัม้าสักคนเดยีว แสดง

ความน้อยใจว่าตนเป็นถึงปุโรหิต อยู่ในฐานะเป็นพระราชครูผู้รู้ศาสตร์ทั้งหลาย ไม่มี

ใครสนใจที่จะชม ม้าเป็นพาหนะของตนแท้ ๆ มาแย่งเอาความสนใจของคนทั้งหลาย

ไปหมด ฝ่ายภรยิาเห็นโอกาสทีจ่ะสนกุ กอ็อกความคดิว่าท่านปโุรหติผูส้ามช่ีางไม่รูเ้หตุ

แห่งความงามของม้า ก็ม้านี้งามก็เพราะเครื่องแต่งม้าที่ประดับเข้า ถ้าอยากจะงามให้

เหมอืนม้า กล็องเอาเครือ่งแต่งม้าแต่งเข้าทีต่นเองดบู้างซ ิแล้วเดนิท�ากระทบืเท้าอย่าง

ม้าไปตามถนนจนถึงที่เข้าเฝ้า ประชาชนก็จะพากันดูชมอย่างเกรียวกราว ปุโรหิตเป็น

คนมีธาตุบ้าอยู่แล้ว ครั้นได้ฟังความคิดนั้นก็เห็นชอบทันที 

วันรุ่งขึ้น ถึงเวลาเข้าเฝ้าก็แต่งเครื่องม้า เดินเหยาะย่างท่าม้าไปตามถนน 

ประชาชนกพ็ากนัดรู้องโห่กนัเกรยีวกราวว่า “งามแท้ ๆ ท่านอาจารย์” พระราชาทอด

พระเนตรเหน็ท่านอาจารย์เป็นไปเสยีเช่นนัน้ ทรงละอายพระหทัยย่ิงนัก ตรัสว่าตรง ๆ ว่า 

“จิตซ่านเสยีแล้ว บ้าเสยีแล้ว” เป็นต้น จนปโุรหิตนัน้ได้ความคดิขึน้ว่า ได้ท�ากรรมทีไ่ม่

สมควรเสยีแล้ว กเ็กดิความละอายใจ กลบัโกรธภรยิาว่าแกล้งแนะน�าให้ท�าสิง่ทีน่่าขาย

หน้าที่สุด รีบกลับบ้าน ฝ่ายภริยารู้ตัวรีบหนีไปหลบซ่อนอยู่ในพระราชฐาน พระราชา

ได้ทรงไกล่เกลี่ยให้คืนดีกันว่า “แม้สายธนูที่ขาดยังต่อได้ จงต่อคือคืนดีกันเสียเถิด  

อย่าลุอ�านาจแห่งความโกรธเลย” ความโลภในสรรเสริญเป็นเหตุให้เผลอปัญญาได้ถึง

เพียงนี้ 

มองดูทั่ว ๆ ไปแล้ว จะเห็นว่าคนที่เผลอปัญญา เพราะเหตุต่าง ๆ (ซึ่งกร็วม

ลงในกิเลส ๓ กองนั้นแหละ) แล้วท�าอะไรแปลก ๆ ที่น่าข�า น่าหัวเราะ มีอยู่มิใช่น้อย 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่า “อย่าได้เผลอปัญญา.”
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พงึรักษาสัจจะ

สัจจะ เป็นธรรมส�าคัญข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้รักษา ดังบท 

พระธรรมข้อหนึ่งว่า “สจฺจมนุรกฺเขยฺย พึงรักษาสัจจะไว้” สัจจะ คือความจริง เมื่อได้

พูดรับออกไปอย่างไร ก็รักษาค�าพูด เรียกว่า รักษาสัจจะในวาจาตามสัญญา เมื่อได้รู้

ได้เห็นอย่างไร ก็พูดตามที่รู้เห็น เรียกว่า พูดวาจาสัตย์ ไม่พูดเท็จ ก็เป็นการรักษา

สัจจะทางวาจาอย่างหนึ่ง แต่เรื่องวาจานี้ตรัสสอนให้พูดแต่ความจริงที่เป็นประโยชน์ 

แลให้รู้กาลเวลาที่ควรพูด อีกอย่างหนึ่ง ความจริงที่ได้พบ แม้เป็นความจริงในใจที่พบ

แน่แท้ว่าไม่ผิด ก็พึงรักษาไว้ให้เป็นความจริงใจที่แน่นอน เช่นเม่ือได้ความจริงใจ 

ในพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะที่พึ่งอันเลิศล�้า ก็รักษาความจริงใจนี้ไว้ ผู้ที่ได้รักษาสัจจะ

ไว้จกัเป็นผูท้ีส่จัจะนีแ้หละรกัษาให้มีความสวสัดอีย่างไม่น่าเชือ่ ดงัเรือ่งต่อไปนี ้ใครจะ

เชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม ท่านได้เล่าไว้มีความโดยย่อว่า 

ได้มบีตุรคหบดผีูห้นึง่ได้ภริยาผูง้ดงามทัง้รปูสมบตัคุิณสมบตั ิทัง้สองครองกนั

อยู่เป็นสุขมีจิตใจเลิศอย่างเดียวกัน วันหน่ึงภริยาบอกแก่สามีว่าประสงค์จะไปเย่ียม

มารดาบดิา สามจีงึพาภรยิาขึน้เกวยีนเดนิทางไป เมือ่ไปถึงกรงุพาราณสีครัง้โบราณซึง่

เป็นเมอืงหลวงของแคว้นกาส ีกข็บัเกวยีนเข้าไปในเมอืง ฝ่ายภรยิาได้เปลีย่นเครือ่งแต่ง

กายประดับตบแต่งแล้วลงมาเดินตามเกวียนไปข้างหลัง ขณะนั้นพระเจ้าแผ่นดินทรง

ช้างพระท่ีนัง่เสดจ็สวนทางมา ทอดพระเนตรเห็น กท็รงมพีระหทยัปฏพิทัธ์ขึน้ ตรสัส่ัง

ให้ราชบุรุษไปสืบว่ามีสามีหรือไม่ ครั้นทรงทราบว่ามีสามีแล้ว สามีก�าลังขับเกวียนไป
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ข้างหน้า ก็ไม่อาจทรงหักห้ามความปฏิพัทธ์ได้ จึงทรงคิดหาอุบายที่จะประหารชายผู้

เป็นสามน้ัีนเสยี ครัน้ทรงคดิได้แล้ว กท็รงด�าเนนิการตามอบุายนัน้ทันท ีต่อมาอกีครูห่นึง่

ได้ตรัสขึน้ว่า พระจฬุามณ ี(มณีประดับพระจุฬา) ของพระองค์หายไปเสียแล้ว พวกคน

กเ็อะอะกนัข้ึนแล สัง่คนท่ีก�าลังเดินทางทุกคนหยดุ ท�าการตรวจค้นกไ็ด้พบพระจฬุามณี

อยูใ่นเกวยีนของชายผู้นัน้ พวกราชบรุุษจงึจบัเขาโบยต ีคร่าตวัไปหน้าพระทีน่ัง่กราบทูลว่า 

จบัผูร้้ายได้มาพร้อมท้ังของกลางแล้ว ได้ตรสัสัง่ให้น�าไปประหารเสยี เขาถกูเฆีย่นด้วย

หวายแล้วถกูน�าตวัไปยงัทีป่ระหาร ให้นอนหงาย เตรยีมทีจ่ะประหารด้วยขวาน ฝ่ายภรยิา

ได้เห็นเหตุร้ายเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเช่นนั้น ก็ได้ติดตามสามีไปไม่ยอมทอดทิ้งจนถึง

ที่ประหาร เมื่อไม่อาจที่จะช่วยอย่างไรได้ ก็ได้ระลึกถึงคุณศีล แลร้องคร�่าครวญว่า 

“เทวดาไม่ม ีพากนัไปไหนเสยีหมดแน่ ท้าวโลกบาลไม่มีแน่ ผูท่ี้จะห้ามคนใจร้ายหยาบ

ช้าทารุณไม่มีแน่ละหนอ” ก็ร้อนถึงท้าวสักกเทวราชเสด็จลงมาบันดาลให้ชายผู้สามี 

หลดุออกมา แลให้บคุคลผูใ้จโหดตกจากคอช้างลงไปแทน ขณะเดยีวกนักบัทีเ่พชฌฆาต

ลงขวาน 

เร่ืองนี้มุ่งแสดงเป็นข้อคติสอนให้มั่นใจว่า เม่ือรักษาสัจจะไว้ แม้จะตกอยู่ใน

อันตรายก็เป็นผู้ที่สัจจะจักรักษาไว้มิให้เป็นอันตราย แลเมื่อรักษาศีลไว้ได้จริง คุณศีล

ก็มีจริง เมื่อระลึกถึงก็จักปรากฏคุณที่ช่วยได้จริง.
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ศลีธรรม

ได้มีคนหลายคนมีความเห็นว่า เมื่อต้องประกอบอาชีพเพื่อผลต่าง ๆ อยู่ใน

หมู่คน จะมัวค�านึงถึงศีลธรรมอยู่ไม่ได้ เพราะคนส่วนมากไม่ค�านึงถึง จึงต้องใช้

เล่ห์เหลี่ยมกันต่าง ๆ ในธุรกิจทั้งปวง ถ้าจะรักษาศีลธรรม ก็จะต้องหลีกออกไปจาก

หมู่คนให้ห่างไกล ไปอยู่เสียคนเดียว ความเห็นอย่างนี้น่าจะมีอยู่มากในขณะนี้  

น่าพิเคราะห์ว่าถูกหรือผิดอย่างไร นึกดูไปถึงพฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นไปอยู่ทั่ว ๆ ไป 

กน่็าจะถูกอยูไ่ม่น้อย แต่ผลลพัธ์ทีอ่อกมาปรากฏแน่เหมือนอย่างสองบวกสองเป็นส่ีว่า 

คนทีป่ระกอบอาชพีทางทจุรติต้องถึงความวบิตัไิปเป็นอันมาก เพราะไปวิง่เต้นขวนขวาย

จัดท�าทางทุจริต หรือเข้าในข่ายทุจริต ถ้าอยู่เฉย ๆ ไม่ท�าอะไร จะไม่วิบัติเลย ถึงจะ

ไม่ร�า่รวยกจ็ะครองตนมคีวามสขุตามสมควร แต่ตณัหาคอืความอยากร�า่รวยอย่างแรง

น่ันเองท�าให้ท�าทจุรติจนต้องวบิตั ิส่วนคนทีท่�าทจุรติจนร�า่รวยกมี็อยู่ แต่พเิคราะห์ดวู่า

เขาท�าทจุรติอย่างเดียวหรอือย่างไร คนทีด่�ารงตนอยูใ่นฐานะปัจจบุนัทีด่อียูใ่นหมูช่นได้

โดยปกตินั้นจะต้องมีการท�าดีน้อยหรือมากเป็นที่ปรากฏ แม้จะท�าชั่วน้อยหรือมาก 

ก็ซ่อนท�าอยู่ข้างหลัง ปกปิดไว้ไม่ให้ปรากฏ ให้ปรากฏแต่ความดี 

อันท่ีจริงคนโดยมากก็ท�าดีบ้างชั่วบ้างปะปนกันไป ดังที่เรียกคนสามัญทั่วไป 

ว่า คนชนดิขาว ๆ ด�า ๆ เม่ือความดีความชัว่ยงัถัวไถกนัอยูก่พ็อเป็นไปได้ เม่ือความดี

ของเขายังมีมากกว่าเขาก็อยู่ได้ดี ส่วนคนที่ท�าชั่วอย่างเดียวหรือท�าชั่วมากนั้น จะอยู่ดี

ไม่ได้เลย เหมือนอย่างโจรผู้ร้าย อยู่ข้างนอกได้นานเท่าที่ยังหลบเจ้าหน้าที่ได้ ฉะนั้น 
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ทีว่่าน่าจะถกูอยูไ่ม่น้อยในข้อทีว่่า จะมวัค�านงึถงึศลีธรรมอยูไ่ม่ได้นัน้ จึงกลบัเป็นผดิไป

ไม่น้อยเสียแล้ว ผู้ที่มีความเห็นผิดไปดังนี้ไม่น้อย ท่ีได้ประสบความวิบัติไปแล้ว  

มีตัวอย่างที่เห็นกันอยู่ทั่วไป ถึงเช่นนั้นก็ยังไม่ค่อยจะยกเอาขึ้นมาพูด ชอบยกมาพูด

แต่เรือ่งความได้ผลมากอย่างรวดเรว็เท่านัน้ว่าด ีพิเคราะห์ดใูห้ดจีะพบว่าสมุฏฐานส�าคัญ

ที่ท�าให้คนมีความเห็นและการกระท�าขัดต่อระบอบศีลธรรมเช่นนี้ ก็คือ ตัณหา  

ความอยากอย่างดิ้นรนหรือทะยาน ผู้ที่ “ลุอ�านาจตัณหา” หมายถึงตกอยู่ใต้อ�านาจ

ของความอยาก หรือ “เป็นทาสของตัณหา” คือเป็นผู้รับใช้ของความอยาก มีความ

อยากเป็นนาย ย่อมจะท�าอะไรได้ตามที่นายคือความอยากในใจเป็นผู้ส่ัง หากหมู่คน

พากนัเป็นทาสของความอยาก ก็จะพากันก่อความทกุข์เดอืดร้อนให้แก่กนัจนถึงอยูด้่วย

กันไม่ได้ 

ฉะนัน้ ทีว่่าถ้ามวัถอืศลีธรรมจะอยูใ่นหมูค่นไม่ได้ จะต้องหลบไปอยู่คนเดียวนัน้ 

จึงผดิไปเสยีอกีแล้ว เพราะเมือ่พเิคราะห์ดตูามเป็นจรงิแล้ว จะต้องหลบไปอยู่คนเดียว

เพราะไม่ถือศีลธรรมต่างหาก คนที่อยู่ด้วยกันได้ก็เพราะถือศีลธรรมต่อกันอยู่ แม้หมู่

โจรจะปล้นคนอ่ืนก็ต้องไม่ปล้นกันเอง จึงคุมกันเป็นหมู่อยู่ด้วยกันได้ แปลว่า ต้องม ี

ศีลธรรมต่อกัน 

พระพทุธเจ้าได้ทรงประกาศเลกิทาสมานานแล้ว ไฉนจงึยังไม่ค่อยจะยอมเลกิ

ให้ตนเองเป็นทาส จึงสมควรจะพากันตื่นขึ้น เลิกเป็นทาสตัณหากันเสียสักที.
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พธิไีหว้ครู

ในต้นปีการศึกษาของทุกปี โรงเรียนท้ังหลายท�าพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี 

วันใดวันหนึ่ง ไทยเราได้มีธรรมเนียมยกย่องบูชาครูมาตั้งแต่โบราณกาล เมื่อจะเข้า

เรียนอะไรในครั้งก่อน ก็มีดอกไม้ธูปเทียนไปหาครู ฝากตัวเป็นศิษย์ จะเรียนวิชาบาง

อย่างมีพิธียกครูตามแบบที่ก�าหนดไว้ ในบัดนี้พิธียกครูมีใช้ส�าหรับวิชาศิลปะบางอย่าง  

และวิชาทางของขลังบางอย่าง จะไปฝากเข้าเรียนที่ไหน ก็มักมีได้ใช้ดอกไม้ธูปเทียน

ไปหาครู ยังมีถือเป็นธรรมเนียมอยู่แต่ในการไปฝากบวช บิดามารดาญาติหรือผู้ใหญ่

พาบตุรหลาน หรอืผู้อยูใ่นอปุการะไปฝากบวช ย่อมมีดอกไม้ธปูเทยีนให้ผูท้ีจ่ะบวชถือ

ไปถวายเจ้าอาวาสพระหรืออปัุชฌาย์อาจารย์ เรยีกว่า ถวายตวัหรือมอบตัว (เป็นนาค)

นอกจากน้ี ในโรงเรียนท้ังหลาย ก็ยังมีธรรมเนียมจัดพิธีไหว้ครูเป็นงาน 

ประจ�าปี พิธีนี้เป็นพิธีแสดงความเคารพครูทุกชั้นทุกฝ่ายทุกสมัย โดยเฉพาะก็ครูผู้

ประสาทวิชาให้ในปัจจุบัน มีความประสงค์ให้นักเรียนเกิดความส�านึกในคุณของครู 

แสดงความเคารพนบไหว้ครู เพื่อจะได้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ตัวนักเรียนเอง จะเกิดเป็น

สิริมงคลได้อย่างไร การไหว้ครูเป็นการแสดงความเคารพต่อท่านผู้ควรเคารพ ท�าให้มี

จติใจนบัถอืหนกัอยู่ในครู ยกย่องครู เป็นเหตเุกิดความตัง้ใจเรยีนและเชือ่ฟังค�าสอนส่ัง

ของครู และท�าให้ครเูกดิเมตตากรณุาตัง้ใจทีจ่ะสอนส่ังให้ศษิย์เจริญด้วยความรู้ความสามารถ 

และความประพฤติดีงาม 
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พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า อาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาของบุคคล เป็นผู้ที่ศิษย์พึง

บ�ารุงด้วยสถาน ๕ คือ ด้วยลุกขึน้ยนืรบั ด้วยเข้าไปยนืคอยรบัใช้ ด้วยเชือ่ฟัง ด้วยอปัุฐาก 

ด้วยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ ศิษย์ผู้มีความเคารพครูย่อมปฏิบัติต่อครูด้วยสถาน 

ทั้ง ๕ เหล่าน้ีตามโอกาสท่ีควรปฏิบัติข้อไหนเมื่อไร บางคราว ควรลุกขึ้นรับครูหรือ

แสดงกิริยาต้อนรับอย่างเคารพตามควรแก่โอกาสนั้น ๆ ไม่ใช่แสดงกิริยาลบหลู่ หรือ

ที่เรียกว่าเดินกระทบไหล่ บางคราวก็เข้าไปรับใช้เมื่อครูมีกิจหรือเมื่อครูขอร้องให้ช่วย

ท�ากิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ช่วยรับใช้ท่าน เพราะท่านก็ย่อมจะเลือกใช้ในส่ิงที่สมควร

เหมาะสม ทั้งเพ่ือเป็นการให้ศึกษาไปด้วยในตัว ดังเช่นกิจท่ีเป็นงานของโรงเรียน  

งานของวัด งานของสาธารณประโยชน์ งานต้อนรับบางครั้งบางคราว เมื่อครูสอนสั่ง

ให้เว้นการที่ควรเว้นให้ท�าการที่ควรท�าใด ๆ ก็เชื่อฟัง ในคราวที่ควรอุปัฐากบ�ารุง ก็ไม่

ละเลย ดูแลท่าน แลโดยเฉพาะ ก็ต้ังใจเล่าเรียนศึกษาศิลปวิทยา มี สุ (ฟัง) จิ  

(คิดให้เข้าใจ) ปุ (ถาม) ลิ (จด) หรือมีอิทธิบาทในการศึกษา 

การไหว้ครูย่อมมคีวามประสงค์ให้นกัเรียนเจรญิด้วยคณุลกัษณะของศษิย์ดงันี้ 

แลอาจารย์ที่ดีก็ย่อมอนุเคราะห์ศิษย์ด้วยสถาน ๕ คือ แนะน�าดี ให้เรียนดี บอก

ศิลปวิทยาให้สิ้นเชิง ไม่ปิดบังอ�าพราง ยกย่องให้ปรากฏในเพื่อนฝูง ท�าความป้องกัน

ในทิศทั้งหลาย 

การไหว้ครเูป็นสริมิงคล กเ็พราะท�าให้ทัง้อาจารย์แลศษิย์ปฏบิตัตินอยูใ่นสถาน

แห่งคุณสมบัติที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เหล่านี้แล.
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ธรรมาราม

ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย

สมเด็จ ฯ พระบรมราชินีนาถ แลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอทั้งสามพระองค์ ได้เสด็จ

พระราชด�าเนนิประพาสยงัประเทศองักฤษ ซ่ึงสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ์ 

ก�าลังประทับศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ระยะเวลาเสด็จ ฯ ประพาสจากประเทศไทยครั้งนี้  

มีก�าหนด ๑๐ สัปดาห์ ดังที่ได้ทราบกันอยู่แล้ว ประชาชนชาวไทยได้ถวายพระพร

ชัยมงคลให้เสด็จ ฯ โดยสวัสดี ทรงพระเกษมส�าราญทุกประการ แลหวังที่จะถึง 

วันเสด็จ ฯ นิวัตโดยเร็ว

ในโอกาสเสดจ็ ฯ ประเทศองักฤษครัง้นี ้กรรมการสร้างวัดไทย ณ กรุงลอนดอน

ได้กราบบังคมทูลอันเชิญทรงเปิดวัดนั้น ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานช่ือว่า 

“วัดพุทธปทีป” ในวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๐๙ ซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ ๑ 

สิงหาคมน้ี คนไทยในอังกฤษทั้งที่เป็นนักเรียนไทยแลข้าราชการไทย ตลอดถึง 

ชาวอังกฤษหรือชาวประเทศอ่ืนผู้สนใจ จักมีโอกาสได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  

พระมหากษตัริย์ไทยองค์เอกอัครศาสนปูถมัภก ณ วดัพทุธปทปี ซึง่เป็นวดัไทยวดัเดยีว

ที่ตั้งขึ้นใหม่ ณ ประเทศอังกฤษ จะได้เห็นการทรงเปิดวัดที่ได้ทราบว่า จะได้ทรง 

พระสหุร่ายทรงเจมิแผ่นป้ายชือ่วดัท่ีพระราชทาน แลจะได้เห็นทรงบ�าเพญ็พระราชกศุล

วนัเข้าพรรษา คล้ายกบัพระราชกศุลวนัเข้าพรรษาทีท่รงบ�าเพ็ญ ณ วดัพระศรรีตันศาสดาราม 
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กรุงเทพ ฯ แลทั้งจะได้เห็นเสด็จ ฯ ประทับทรงธรรมเนื่องในการอาสาฬหบูชา ณ 

โอกาสนี้คนไทยทั้งปวงในที่นั้นจักได้มีโอกาสอันยากที่จะหาได้อีก คือได้ร่วมการท�า

อาสาฬหบูชากับพระมหากษัตริย์ของตน 

คนไทยผูจ้ากไปอยู่ต่างประเทศเพือ่เล่าเรยีนศกึษาหรอืเพือ่ปฏบิตัริาชการหรอื

เพื่อกิจอื่นก็ตาม ย่อมมีความว้าเหว่เพราะต้องพลัดพรากจากบ้านเมือง จากพระมหา

กษัตริย์ จากศาสนาที่นับถือ แม้จะได้จากไปอยู่ในถิ่นเดียวกันมากเช่นที่อังกฤษ แต่ก็

ยังห่างจากองค์พระมหากษัตริย์ของตน จากวัดของตน ฉะนั้น เม่ือได้มีวัดไทยท่ีได้

สร้างข้ึนในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ไทย ท้ังองค์พระมหากษัตริย์ไทย 

พร้อมทัง้สมเด็จพระบรมราชนินีาถ กย็งัจะได้เสดจ็ ฯ ไปทรงเปิดวดั ย่อมจะท�าให้หาย

ว้าเหว่เปล่าเปลี่ยว มีความรู้สึกบริบูรณ์เหมือนอย่างอยู่ในเมืองไทยเอง นับว่าเป็นโชค

ดขีองคนไทยตลอดถงึคนท้ังปวงในท่ีน้ันผูเ้ห็นดด้ีวยซึง่มโีอกาสได้รบัพระมหากรณุาเป็น

ล้นพ้นในคร้ังนี ้คนไทยทัง้ปวงสมควรทีจ่ะมมีทิุตาจติแลพร้อมกนัถวายพระพรชยัมงคล 

แลพร้อมกันระลึกถึงพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า น้อมน�ามาประพฤติปฏิบัติ 

การสร้างวดัขึน้นัน้กเ็พือ่เป็นทีป่ระพฤต ิแลประกาศพระธรรมของพระพทุธเจ้า 

เพื่อให้เกิดวัดขึ้นอีกชนิดหน่ึง วัดชนิดน้ีเรียกว่า ‘ธรรมาราม’ แปลว่าอารามธรรม  

ที่ต้ังของอารามนี้ก็คือจิตใจ ผู้ที่มีจิตใจยินดีอยู่ในธรรม ชื่อว่าได้สร้างวัดใจขึ้นแล้ว  

ไปข้างไหนวัดนี้ก็ไปด้วย 

ค�าว่า อาราม แปลว่าเป็นทีร่ืน่รมย์ยินด ีพระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า “บคุคลผูมี้

ธรรมเป็นที่รื่นรมย์ยินดี (ธรรมาราม) ยินดีในธรรม นึกคิดถึงธรรม ระลึกถึงธรรม 

ย่อมไม่เสื่อมจากธรรมที่ดี.”
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บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์

พระพุทธเจ้า ได้ตรัสไว้ว่า ‘บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย’ นึกดูสักหน่อย

หนึ่งก็จะเห็นได้ว่า หมู่มนุษย์นี้จะต้องมีอนุชนเกิดสืบเนื่องกันไป จึงจะตั้งอยู่ได้ แต่ที่

จะเจริญขึ้นนั้น อนุชนจะต้องเป็นอภิชาตบุตร คือบุตรที่เกิดมาดียิ่งกว่าคนชั้นมารดา

บิดา ถ้าเป็นอนุชาตบุตร ก็เสมอตัว แต่ถ้าเป็นอวชาตบุตร คือบุตรที่เกิดมาต�่าทราม 

หมู่มนุษย์ก็จะเสื่อมลง ฉะน้ัน มารดาบิดาทั้งหลายจึงปรารถนาจะได้บุตรที่เป็นพวก

อภิชาตหรือแม้เป็นอนุชาตแลพยายามอบรมบุตรเพื่อจะให้เป็นเช่นนั้น ความอบรมนี้

เป็นข้อส�าคัญ ฉะน้ัน พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงข้อที่มารดาบิดาพึงท�าแก่บุตรธิดา 

ไว้ว่า ห้ามไม่ให้ท�าความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา มารดาบิดาทั่วไป

ย่อมเสียสละสิ่งต่าง ๆ แม้มาก เพื่อให้การอบรมเช่นนี้ ทั้งนี้ ก็เพราะบุตรเป็นที่ตั้ง 

ของวงศ์ตระกูลซึ่งเป็นมนุษย์กลุ่มหนึ่ง ถ้าบุตรนั้นเป็นบุตรของผู้ปกครองประเทศชาติ 

ก็จะต้องอ�านวยการอบรมให้ยิ่งขึ้น เพราะย่อมจะเป็นวัตถุคือท่ีตั้งของประเทศชาติซึ่ง

เป็นที่รวมของมนุษย์กลุ่มใหญ่สืบต่อไป ที่ตั้งของส่วนย่อยนั้นย่อมส�าคัญน้อยกว่าที่ตั้ง

ของส่วนรวมซึ่งเป็นส่วนใหญ่ แม้ในประวัติทางพระพุทธศาสนาเองก็ได้มีเล่าว่า 

เมื่อพระสงฆ์ท�าสังคายนาครั้งที่ ๒ เมื่อภายหลังพุทธปรินิพพานได้ ๑๐๐ ปี 

พระมหาเถระผู้มีอนาคตังสญาณ (รู้ส่วนอนาคตได้) ก็ได้มองเห็นอันตรายจะเกิดขึ้น

แก่พระพทุธศาสนาในอนาคต แลได้มองเห็นว่าใครจะเป็นผูเ้ข้ามาช่วยแก้ได้ จงึได้มอบ

หน้าที่ชักน�าและหน้าท่ีอบรมผู้ท่ีจะเข้ามาช่วยแก้น้ันแก่พระเถระ ๒ รูป ผู้ที่จะด�ารง
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ชีวิตอยู่ไปถึงยุคที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ปรากฏว่าท่านมองเห็นล่วงหน้าไปกว่า

ร้อยปี เพราะต่อมากว่าร้อยปี พระเถระรูปหนึ่งได้ไปชักน�าบุตรของพราหมณ์ผู้มิได้

นับถือพระพุทธศาสนาคนหนึ่ง จนถึงน�ามาบวชเป็นสามเณรได้ก็หมดหน้าที่ของท่าน 

พระเถระอีกรูปหนึ่งได้รับหน้าท่ีต่อไป คืออบรมสามเณรรูปนั้นจนมีความรู้แตกฉาน 

ในพระไตรปิฎก สามเณรรูปนั้นเม่ือมีอายุครบก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแลได ้

ปฏิบัติจนส�าเร็จกิจ ซึ่งต่อมาได้เป็นประธานพระสงฆ์ ในสังคายนาครั้งที่ ๓ คือ ท่าน

พระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ 

ในครั้งนั้น ได้เกิดอันตรายขึ้นในพระพุทธศาสนาในขณะที่พระพุทธศาสนา

ก�าลังรุ่งเรือง เพราะพระเจ้าอโศกมหาราช ได้ทรงอุปถัมภ์แลประกาศออกไปเต็มที่  

ทรงท�านุบ�ารุงพระภิกษุสงฆ์มากมาย ได้มีพวกเดียรถีย์ เข้ามาปลอมบวชเป็นอันมาก 

ถึงกบัพระสงฆ์ต้องงดท�าอโุบสถถึง ๑๒ ปี จงึได้ท่านพระโมคคลัลบีตุรนีเ้ข้ามาแก้ด้วย

พระบรมราชปูถมัภ์ของพระเจ้าอโศกมหาราช แลท่านกไ็ด้มองดอูนาคตต่อไปอกี กเ็หน็

ว่าจะเกดิอนัตรายแก่พระพทุธศาสนาในชมพทูวีป (คอือินเดยี) จงึจดัส่งพระสงฆ์หลาย

สายออกไปประกาศพระศาสนาในประเทศถิ่นต่าง ๆ มีลังกาแลสุวรรณภูมิเป็นต้น 

อนัตรายแห่งพระพทุธศาสนากไ็ด้บงัเกดิขึน้ในอนิเดยีจรงิ แต่พระพทุธศาสนายังเหลอื

อยู่ในโลกก็เพราะได้ออกมาตั้งอยู่ในหลายประเทศแล้ว เช่นในประเทศไทยเรานี้ 

การเตรียมอบรมสร้างบุคคลไว้ส�าหรับอนาคตจึงเป็นข้อส�าคัญอย่างยิ่ง

ขอถวายพระพรมงคลทั้งปวงแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ 

ขอให้ทรงพระเกษมสวัสดีทุกประการ.
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การเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาของพระภิกษุสงฆ์มี ๒ คือ วันเข้าพรรษาต้น ๑ วันเข้าพรรษา

หลัง ๑ ในศกนี้ วันเข้าพรรษาต้น ตกวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๐๙ วันเข้าพรรษา 

หลังตกวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๐๙ โดยปกติ พระภิกษุย่อมเข้าจ�าพรรษาต้น แต่เมื่อมี

เหตุขัดข้องทีจ่ะเข้าจ�าพรรษาต้นไม่ได้ กย่็อมเข้าจ�าพรรษาหลงั ซ่ึงช้าออกไปอกี ๑ เดอืน 

เพราะเป็นธรรมเนยีมตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงบญัญตัไิว้ในพระวินยั ให้พระภกิษหุยุดอยู่

จ�าพรรษาในฤดูฝน ๓ เดือน ในปีหนึ่งมี ๓ ฤดู คือ เหมันตะ (ฤดูหนาว) คิมหะ  

(ฤดรู้อน) วสัสานะ (ฤดฝูน) ฤดหูนึง่ม ี๔ เดอืน เฉพาะวสัสานะฤดนูัน้ วนัเข้าพรรษา

ต้นคือวันต้ังต้นฤดู ไปออกพรรษาเอาสุดเดือนที่ ๑ ของฤดู ยังเหลือเดือนที่สุดแห่ง 

ฤดูอีก ๑ เดือน ซึ่งมีพระพุทธานุญาตให้เดือนที่สุดนี้เป็นจีวรกาล (กาลเป็นที่ท�าจีวร

เปลี่ยนชุดเก่า) การทอดกฐินก็ทอดกันในเดือนที่สุดนี้ เมื่อพูดโดยจันทรคติก็พูดว่า

ตั้งแต่แรมค�่า ๑ เดือน ๑๑ จนถึงกลางเดือน ๑๒ เป็นฤดูทอดกฐินหรือเป็นจีวรกาล

ดังกล่าว และวนัเข้าพรรษากว่็าตัง้แต่แรมค�า่ ๑ เดอืน ๘ ถ้ามสีอง ๘ กเ็ดอืน ๘ หลงั

เช่นในศกนีจ้นถึงกลางเดอืน ๑๑ น้ีเป็นเรือ่งของวันเข้าพรรษาต้น แต่ถ้าเข้าพรรษาหลงั  

ก็เข้าต้นเดือนที่ ๒ ของฤดู ไปออกเอาสุดเดือนที่ ๔ ของฤดูทีเดียว การเข้าพรรษา

หลงันีค้งอยูจ่�าพรรษาในฤดฝูนหรือวสัสานะฤดนูัน่แหละ แต่จ�าพรรษาไปจนหมดฤดฝูน 

ทเีดยีว ออกพรรษากพ็อดสีิน้ฤดฝูน ไม่มเีวลาแห่งฤดฝูนเหลอือยูท่ีจ่ะเป็นจวีรกาลทีไ่ด้

ตรสัอนญุาตไว้เป็นพเิศษ และไม่ได้รบักฐนิ เพราะเวลาทีจ่�าพรรษาอยูน่ัน้เขาทอดกฐนิ

กนัแล้ว ออกพรรษากพ็อดีหมดฤดกูฐนิ จึงไม่ได้รบัอานสิงส์กฐินตามทีไ่ด้ตรสัอนญุาต
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ผ่อนผันพระวินัยบางข้อไว้ เพื่อสะดวกในการท�าจีวรเปลี่ยนชุดเก่าของตน แต่ถึง 

เช่นนั้นก็อาจท�าจีวรเปลี่ยนชุดเก่าของตนได้ 

ได้มีท่านผู้ใหญ่วิจารณ์ว่า การเข้าพรรษาน่าจะมีเพียงวันเดียว วันเข้าพรรษา

ต้นหมายถึงในปีปกติ ส่วนวันเข้าพรรษาหลัง หมายถึงในปีมีอธิกมาสเช่นปีนี้ การเข้า

พรรษาได้มีพระพุทธานุญาต ให้อนุวัตตามพระราชาทั้งหลาย ท่านได้วิจารณ์ว่าน่าจะ

หมายถึงว่าเม่ือทางบ้านเมืองเพิ่มอธิกมาส ก็ต้องเลื่อนวันเข้าพรรษาไป เหมือนดังที่

เพิ่มแปดสองแปด ก็ไปเข้าแปดหลัง แต่อธิบายในพระวินัย ได้อธิบายเหมือนอย่างที่

เข้าใจกันว่าปีหนึ่งมีวันเข้าพรรษา ๒ วัน ดังกล่าวข้างต้น และข้อส�าคัญวันเข้าพรรษา

ที่สองน้ันยังคงอยู่ในฤดูฝนนั่นเอง ก็เรียกว่าอยู่จ�าพรรษาได้จริง ส่วนเรื่องทอดกฐิน 

ตลอดถึงอานสิงส์กฐนินัน้เกีย่วแก่การท�าจวีรดังกล่าว แม้อยูจ่�าพรรษาหลงักอ็าจท�าจวีร

ของตนได้ตามพระวินัย จึงไม่ขัดข้องด้วยเหตุไร และฤดูเข้าจ�าพรรษานี้ เป็นฤดูท่ีได้

พักบ�าเพ็ญสมณธรรมกันอย่างเต็มท่ี แม้ในบัดนี้ก็เป็นฤดูบวชเรียนกันเป็นพิเศษ  

กล่าวได้ว่าเป็นฤดแูห่งการปฏบิติัในทาน ศลี ภาวนา หรอื ศลี สมาธ ิปัญญา โดยแท้.
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พระพุทธนวราชบพติร

วนัพฤหสับดทีี ่๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๙ เวลาบ่าย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

พร้อมด้วยสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ และสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอทัง้สาม

พระองค์ได้เสด็จ ฯ สู่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง 

หลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จ ฯ สู่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

ทรงบชูาพระพุทธชนิสห์ีในโอกาสท่ีจะเสดจ็ ฯ ประพาสจากประเทศไทยสู่กรงุลอนดอน 

ในวันที่ ๑๕ ทรงประดิษฐานพระพุทธรูป ๓ องค์ ณ ที่บูชาคือพระพุทธรูปหล่อ  

ปางมารวิชัย หน้าพระเพลา ๙ นิ้ว ฐานบัวคว�่าบัวหงาย ที่ทรงคิดแบบใหม่เพื่อที่จะ

พระราชทานแก่ทุกจังหวัด ทรงประดิษฐานที่ม้าหมู่กลางถัดจากพระนิรันตรายลงมา 

พระพุทธรูปปางมารวิชัยผงผสมพิเศษฝีพระหัตถ์ทรงหล่อเอง ที่ทรงคิดแบบใหม่เช่น

เดียวกันอีก ๒ องค์ ทรงประดิษฐานที่ม้าหมู่อีก ๒ ข้าง ทรงประดิษฐานทางด้านขวา

ของพระพุทธชินสีห์ก่อน แล้วทรงประดิษฐานทางด้านซ้าย องค์กลางนั้นมีจารึก 

พระนามว่า “พระพทุธนวราชบพติร” องค์ด้านขวาขององค์กลาง หรอืของพระพทุธชนิสห์ี

มีจารึกท่ีฐานว่า “พระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธศักราช ๒๕๐๘” องค์ด้านซ้ายมี

จารึกว่า “พระพุทธนวราชบพิตร พระพุทธศักราช ๒๕๐๙” ทรงฝากไว้ในพระอุโบสถ 

เพ่ือที่พระสงฆ์จะได้ท�าอธิษฐานจิตในเวลาท�าวัตรสวดมนต์และประชุมท�าสังฆกรรม 

ทั้งปวงตลอดไตรมาส ได้มีประชาชนและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศ ตั้งแถว

รับเสด็จ ฯ อยู่ที่หน้าพระอุโบสถ พระสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารมีเจ้าอาวาสเป็นต้น  

รับเสด็จ ฯ อยู่ภายในพระอุโบสถ เมื่อทรงบูชาพระรัตนตรัย ทรงประดิษฐานพระทั้ง 
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๓ องค์น้ัน และได้ทรงมีพระราชกระแสตามพระราชอธัยาศยัแล้ว พระสงฆ์ถวายอดเิรก 

ทรงกราบพระรตันตรยั เสดจ็พระราชด�าเนนิออกจากพระอโุบสถ ขณะทีท่รงกราบนัน้

พระสงฆ์เจรญิชยัมงคลคาถา ถวายพระพรชยัมงคลประทบัทรงฟังจนจบแล้วจงึเสดจ็ ฯ กลบั 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงเป็นพทุธมามกะ และทรงเป็นองค์เอกอคัร-

ศาสนูปถัมภก ได้ทรงสนพระราชหฤทัยในพุทธประติมากรรม ได้พระราชทาน 

พระราชด�ารใิห้ช่างกรมศิลปากรป้ันแบบพระพทุธปฏมิาปางประทานพร หน้าพระเพลา

เก้าน้ิวและห้านิว้ เป็นปางมารวชัิยเป็นพเิศษส่วนพระองค์ ซึง่ได้ทรงพระกรุณาโปรด ฯ 

ให้หล่อด้วยโลหะ เพื่อที่จะพระราชทานในโอกาสต่อไปดังกล่าว ทั้งได้ทรงหล่อท�า 

พระผงผสมพิเศษด้วยพระองค์เอง ด้วยพระราชศรัทธา และด้วยพระมหากรุณาที่จะ

พระราชทาน ส�าหรบัเป็นบชูาวตัถเุครือ่งยดึเหนีย่วใจให้ระลกึถงึพระธรรมแล้วจะได้ตัง้

มั่นอยู่ในทางที่ดีชอบ พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระมารวิชัย “ผู้ชนะมาร” 

ความระลึกถึงพระพุทธคุณข้อนี้ ย่อมเป็นเครื่องเตือนใจให้ไม่ประมาทต่อ

เหตกุารณ์แวดล้อมทัง้หลาย ดงัทีป่รากฏอยูใ่นปัจจบัุน เป็นเหตใุห้สามารถป้องกนัหรอื

แก้ไขผู้มุ่งร้าย หรือเหตุการณ์ร้ายได้ เรียกว่าเอาชนะได้โดยทางที่ชอบ พระพุทธเจ้า

ได้ทรงชนะมาร คือ กิเลสและความชั่วร้ายทั้งหลายเองด้วย ทรงสอนให้ชนะมาร 

ดังกล่าวด้วย จึงทรงเป็นผู้เลิศล�้าโดยแท้.
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ศรโีสฬสพร

ครั้งหนึ่ง ได้มีภิกษุหมู่หนึ่งหนีภัยชนิดหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ได้

ประทานอาวธุให้น�าไปสูภ้ยันัน้ พวกภกิษไุด้อาวธุนัน้ไปใช้สูภ้ยัทีเ่คยแพ้มา กไ็ด้ชยัชนะ 

ภัยร้ายกาจที่พวกภิกษุพากันพ่ายแพ้หนีมานั้น คือเมื่อออกไปบ�าเพ็ญสมณธรรมในป่า 

ได้เห็นผีมาหลอกแสดงอาการต่าง ๆ ที่น่าสะพึงกลัว ต้องพากันล่าถอยไปหาที่พึ่ง คือ

พระพุทธเจ้า อาวุธที่พระองค์ได้ประทานให้ไปต่อสู้กันดูใหม่นั้นก็คือธรรม ๑๖ ข้อ 

ได้แก่ 

๑.  สกฺโก องอาจ 

๒.  อุชุ ซื่อตรง 

๓.  สุหุชุ ซื่อสัตย์ 

๔.  สุวโจ ว่าง่าย (ในธรรม) 

๕.  มุทุ อ่อนโยน 

๖.  อนติมานี ไม่ดูหมิ่นใคร 

๗.  สนฺตุสฺสโก สันโดษ อิ่ม พอ 

๘.  สุภโร เลี้ยงง่าย 

๙.  อปฺปกิจฺโจ มีกิจกังวลน้อย 
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๑๐.  สลฺลหุกวุตฺติ มีความประพฤติเบา (ไม่หนักใจใคร) 

๑๑.  สนฺตินฺทฺริโย มีอินทรีย์สงบ 

๑๒.  นิปโก มีปัญญารักษาตน 

๑๓.  อปคพฺโภ ไม่คะนอง 

๑๔.  กุเลสุ อนนุคิทฺโธ ไม่ติดในสกุล 

๑๕.  น จ ขุทฺท� สมาจเร กิญฺจิ เยน วิญฺญู ปเร อุปวเทยฺย� ไม่ประพฤติอะไร

ที่เป็นเหตุให้ท่านผู้รู้ติเตียนแม้เพียงเล็กน้อย 

๑๖.  สุขิโน วา เขมิโน โหนฺตุ (แผ่เมตตา) ขอให้สรรพสัตว์มีความสขุเกษม 

อาวธุคอืธรรม ๑๖ ข้อนี ้มีในต้นกรณียเมตตสูตรท่ีสวดเป็นพระปรติร (เครือ่ง

ป้องกนั) ในงานมงคลท้ังหลาย มีคนจ�าสวดได้กนัมาก นบัถอืว่าเป็นเคร่ืองระงบัภยัดัง

กล่าวข้างต้น แต่ถ้าเข้าใจว่าเพยีงแต่ท่องจ�าไปสวดได้กใ็ช้ได้แล้ว ก็ยังเป็นความเข้าใจท่ียัง

ไม่ถูก จะเป็นพวกลัทธิมันตรยานไปเสียเต็มที่ คือ เพียงแต่ท่องเป็นมนตร์ส�าหรับ 

ปัดเป่าเท่านั้น 

พระพุทธเจ้าประทานอาวุธนี้ เพื่อให้น�าไปปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีความองอาจ

กล้าหาญเป็นต้น คือ เป็นอาวุธใจที่จะต้องผูกสอดไว้ในใจ เช่นเดียวกับอาวุธทางกาย 

ซึ่งผูกสอดหรือถือไว้ จะมีขึ้นในใจได้ก็ต้องปฏิบัติอบรม 

อีกอย่างหน่ึง ถ้าเข้าใจว่าใช้ได้ส�าหรับพระเพื่อกันผีหลอก ตามท่ีเล่าในเรื่อง

ธรรมบทเท่านัน้ กเ็ป็นความเข้าใจทีย่งัไม่ถูกอกีเหมอืนกนั เพราะธรรมาวธุหมวดนีเ้ป็น

อาวุธของใจ ใครมีใจก็ใช้ได้ทั้งนั้น ส�าหรับป้องกันแก้ไขภัยอันตรายทางใจได้ทุกอย่าง 

ส�าหรับชีวิตของคฤหัสถ์แม้ส่วนใหญ่ของการงานจะเป็นไปทางกายหรือเพื่อ

ทะนุบ�ารงุกาย แต่กม็ปัีญหาทางจติใจเกีย่วข้องอยู่ด้วยไม่น้อย และจะต้องเผชญิอปุสรรค

ภัยอันตรายต่าง ๆ มากบ้างน้อยบ้าง ซ่ึงกระทบกระเทือนถึงจิตใจ ถ้าจิตใจมีธรรม 

เหล่านี้ก็จะเข้มแข็งมั่นคง สามารถน�าชีวิตและการงานให้ด�าเนินไปได้โดยเกษมสวัสดี 
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มคีวามสขุ อายขุองชวีติและอายขุองการงานทีผ่่านไปโดยล�าดบัขวบปี แม้จะผ่านไปใน

ทางภายนอกทีดู่เหมอืนน่ากลวัตามธรรมดาของวถิโีลก แต่กไ็ม่น่ากลวัเพราะทางภายใน

ที่เป็นทางหลักนั้นราบรื่นปลอดโปร่ง ทางภายนอกท่ีน่ากลัว จึงเป็นเหมือนอย่าง 

สิ่งหลอกเท่านั้น เมื่อมีสิริหรือศรีคือมิ่งขวัญดีอยู่กับตัวแล้วก็จะไม่เป็นภัยอะไรขึ้นได้ 

ธรรมาวธุ ๑๖ นีเ้ป็นศรขีองใจ ทีเ่ป็นเครือ่งน�าชวีติและการงานให้ผา่นพ้นภัย

อันตราย บรรลุถึงความสวัสดีพัฒนะสถาวร จึงเป็นศรีโสฬสพร ในศุภมงคลเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ ๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ 

ขอถวายพระพรมงคล และขออ�านวยศรโีสฬสพรให้ ‘ศรสัีปดาห์’ ในโอกาสทีมี่อายุย่าง

เข้าปีที่ ๑๖.
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ควรใช้ธรรมให้ถูกต้อง

วิธีสอนทางพระพุทธศาสนาในคดีธรรมเจือโลก หรือโลกเจือธรรมนั้น มีวิธี

หน่ึงท่ีเหมาะ คือเล่าชาดก เพราะปัญหาบางอย่าง จะตอบไปอย่างไรก็ไม่สะดวก 

เช่นปัญหาว่า ถ้ารักษาศีล มีข้าศึกยกมา จะท�าอย่างไร จะมิเสียบ้านเสียเมืองเขาหรือ  

จึงต้องเล่านิทานชาดกให้ฟัง ดังเรื่องหนึ่งว่า 

มีสองรัฐอาณาเขตติดต่อกัน คือรัฐกาสีซึ่งมีเมืองหลวงชื่อพาราณสี กับ 

รัฐโกศลซึ่งมีเมืองหลวงชื่อสาวัตถี พระราชาแห่งรัฐกาสีมีพระนามว่า “มหาสีลวะ”  

จะเรียกต่อไปว่าพระเจ้ากรงุพาราณส ีทรงเป็นพระธรรมราชา ทรงรกัษาศลี ตัง้โรงทาน 

สงเคราะห์ประชาราษฎรผู้ขดัสน ทรงปกครองประชาชนเหมอืนอย่างบิดาปกครองบตุร 

ยังให้เกิดความสุขสมบูรณ์ทั่วไป ทั้งทรงบ�ารุงทแกล้วทหารพรั่งพร้อม 

ครั้งหนึ่ง ได้ทรงเนรเทศอ�ามาตย์ทุจริตผู้หนึ่งออกไปจากรัฐ อ�ามาตย์ผู้นั้นได้

ไปอาศยัรบัราชการอยูกั่บพระเจ้ากรุงสาวตัถ ี ได้ทลูยยุงให้ทรงยกทัพไปตกีรงุพาราณส ี

อ้างเหตุว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงตั้งม่ันอยู่ในศีล ไม่ทรงท�าการรบต่อสู้แน่ ทีแรก

พระเจ้ากรงุสาวตัถไีม่ทรงเชือ่ จงึทลูขอให้ส่งคนไปลองปล้นชายแดน แล้วล่วงเข้าไปถงึ

ถนนในเมอืง คนเหล่านัน้ถกูจบัไปถวายพระเจ้ากรงุพาราณส ีกไ็ด้ประทานเงนิทองกลบั

มาทุกครั้ง เพราะได้กราบทูลแก้ว่าต้องปล้นเพราะขัดสนจนยาก พระเจ้ากรุงสาวัตถี

ทรงเห็นว่าคงรักษาศีลแน่จึงทรงยกกองทัพไป พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงสั่งไม่ให้สู้ 

กองทพัข้าศกึกผ่็านเข้าไปจนถงึพระราชวงั กท็รงส่ังให้เปิดประตวัูงไว้ ประทบัอยูเ่ฉย ๆ 
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บนพระราชอาสน์แวดล้อมอยู่ด้วยทแกล้วทหารผู้สงบอยู่ตามท่ีทรงสั่งโดยเคร่งครัด  

พระราชาข้าศึก จึงสั่งให้จับพระเจ้ากรุงพาราณสี กับราชบริพารทั้งหมดไป ให้ขุดหลุม

ฝังในป่าช้าหมาจิ้งจอกดุ ให้โผล่ขึ้นเพียงแค่พระเศียรและศีรษะ เพื่อให้ฝูงหมาจิ้งจอก

กัดกินในเวลากลางคืน ตามวิธีประหารคนแบบหนึ่งในเวลานั้น ฝูงหมาจ้ิงจอกได้ 

ออกมาในเวลาตามเคย คนทั้งหมดก็ได้ร้องขึ้น ฝูงหมาจิ้งจอกก็ถอย และก็เข้ามาอีก

แล้วถอยไปอีกหลายครั้ง ด้วยเสียงร้องพร้อม ๆ กันของคนจ�านวนมาก เม่ือชิน 

เสียงเข้า ตัวหนึ่งได้ตรงเข้าไปกัดพระเจ้ากรุงพาราณสีที่พระศอ ก็ได้ทรงใช้พระหนุ 

(คาง) กดศีรษะหมาไว้โดยแรงและแน่น เพราะทรงพระก�าลังมาก หมาดิ้นคุ้ยดิน 

จนพระหัตถ์ท้ังสองพ้นออกจากหลุมได้ ก็ทรงปล่อยหมาจิ้งจอกวิ่งหนีไป ทรงข้ึนจาก

หลมุได้แล้ว กช่็วยพวกราชบรพิารให้ออกจากหลมุได้ทัง้หมด แล้วยกเข้าไปจบัพระเจ้า

กรุงสาวัตถี ซึ่งก�าลังผทมหลับอยู่ในห้องผทมของพระองค์ (ในเรื่องว่ามียักษ์มาช่วย

ด้วย) พระเจ้ากรุงสาวัตถีทรงยอมแพ้ ขอประทานชีวิต พระองค์ก็ประทานให้ ทั้งสอง 

พระองค์กก็ลับเป็นมติรกนั พระเจ้ากรงุพาราณส ีเมือ่ทรงได้เมอืงคนืแล้วกไ็ด้ตรสัโศลก

ว่า “บรุุษผูเ้ป็นบณัฑิตพงึท�าความหวงัอย่างแรงกล้า ไม่พงึอ่อนแอย่อท้อ เราเห็นตวัเรา

เองเป็นตัวอย่าง ได้รับความส�าเร็จดังที่ปรารถนา” ท่านว่า พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้

สอนพระที่ทิ้งความเพียร 

ชาดกน้ีเห็นคติว่าควรใช้ธรรมให้ถูกเรื่องเช่นเรื่องนี้ ความเพียรไม่ใช่นั่งดูอยู่

เฉย ๆ ซึ่งจะต้องเสียที หากใช้ความเพียรรักษาตนไว้ได้โดยใช้ศีลวิธีดีที่สุด.
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ศรัทธาที่ถูกต้อง

ศรัทธาในพระพุทธเจ้า มุ่งถึงศรัทธาอันเกิดจากความรู้ในธรรมของพระองค์ 

ที่เกิดจาก “วิมังสา ความสอบสวนพิจารณา” ทางพระพุทธศาสนาต้องการให้คน 

มีวิมังสาตั้งต้นแต่ในองค์พระศาสดาเอง โดยปกติ วิมังสาของคนทั่วไป มักมีในอรรถ 

คือ ความหมายถงึสอบสวนพิจารณาความบ้าง มใีนสิง่ประกอบทัง้หลาย (สงัขาร) บ้าง 

มใีนองค์ศาสดาหรอืในครบูาอาจารย์บ้าง พระพุทธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ให้สอบสวนพระองค์ 

ตั้งต้นแต่ความประพฤติทางกาย ความประพฤติทางวาจา อาชีพ ความยั่งยืนของ 

ความประพฤติ ตลอดถึงธรรมในพระองค์ จึงกล่าวได้เต็มที่ว่า พระองค์มิได้ตรัสสอน

ให้มศีรทัธาในพระองค์เลย แต่กลบัสอนให้มวิีมงัสาในพระองค์ให้ดก่ีอน แล้วจงึค่อยมา

ฟังธรรมเพราะจะได้เกิดความตั้งใจที่จะรับธรรม ลักษณะที่ทรงแสดงธรรมนั้น คือ 

๑.  ยิ่ง ๆ ขึ้น หมายถึงสูงขึ้นไปโดยล�าดับทีละขั้น ตั้งต้นแต่ขั้นต�่าจนถึงขั้น

สูงสุด เช่นประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ภายหน้า ประโยชน์อย่างยิ่ง 

๒.  สุขุม ๆ คือละเอียด ๆ มากขึ้น คือ ทรงแสดงโดยละเอียดขึ้น ๆ 

๓.  เทียบฝ่ายด�าและฝ่ายขาวให้เห็นความแตกต่างกันชัดทั้งเหตุแลผล 

ฉะน้ัน ผูฟั้งด้วยความตัง้ใจ เม่ือได้ฟังธรรมทีเ่หมาะกับตน คอื ทีถู่กระดบัของ

พื้นเพ อันเหมือนอย่างมีบันไดมาทอดให้ขึ้น ตรงพ้ืนที่ตนได้ยืนอยู่พอดี ก็จะเดินขึ้น

บันไดไปได้ทันทีทีละขั้น พร้อมกับได้เห็นของจริงที่น่าดูน่าชมเป็นอันมาก ยิ่งสูงขึ้น  

ก็ย่ิงได้เห็นชัดยิ่งขึ้น จึงได้ความรู้สึกข้ึนเองว่า “พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริงหนอ  
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พระธรรมได้ตรัสบอกไว้ดีจริงหนอ พระสงฆ์ได้ปฏิบัติดีจริงหนอ” ความรู้สึกที่เกิดขึ้น

ดังนี้จะเรียกว่าศรัทธาหรือปัญญาก็ได้ท้ังสองอย่าง ถ้าเรียกว่า ศรัทธา ก็เป็นศรัทธา 

ที่เป็นตัวปัญญาด้วย เป็นสิ่งท่ีถูกต้องม่ันคง ไม่มีใครมาหลอกให้เป็นอื่นไปได้ แม้จะ

ปลอมแปลงเป็นองค์พระมา 

ดังมีเร่ืองเล่าว่า อุบาสกผู้หนึ่งชื่อสูระ ฟังธรรมของพระศาสดา ได้บรรลุถึง

กระแสธรรม ที่เรียกว่า โสดาบัน คือได้ดวงตาเห็นธรรม แล้วกลับไปบ้าน ขณะนั้น

มารผูใ้จบาปได้นริมติรปูเป็นองค์พระพทุธเจ้าเสดจ็ไปทีป่ระตบู้านของเขา ให้คนเข้าไป

บอกเขาว่าพระศาสดาเสด็จมา เขาคิดว่าเขาก็พึ่งมาจากส�านักพระองค์เดี๋ยวนี้เอง จัก

ทรงมีเรื่องอะไร จึงออกไปหน้าบ้าน ถวายบังคมด้วยส�าคัญว่า พระศาสดา ฝ่ายมาร

แปลงได้กล่าวว่า ตามท่ีเราสอนว่ารูปเป็นต้นไม่เทีย่งนัน้ ผดิไปเสยีแล้วเพราะพดูไปโดย

มไิด้พจิารณา จงึรบีมาบอกแก้ให้ถอืเอาใหม่ว่ารปูเป็นต้นนัน้เป็นของเท่ียง สรูะอบุาสก

คิดว่า มิใช่ฐานะที่พระพุทธเจ้าจะตรัสค�าอะไรโดยมิใคร่ครวญ มิได้ประจักษ์ ผู้นี้ต้อง 

เป็นมารมาเพื่อจะตัดความเลื่อมใสของตนแน่แท้ จึงถามมารท้ังท่ีอยู่ในรูปแห่งพระว่า  

เป็นมารหรือ แลมาท�าไม ฝ่ายมารไม่อาจจะลวงต่อไป จึงบอกว่า เป็นมาร มาเพื่อจะ

ท�าศรทัธาของเขาให้คลอนแคลน เขาตอบว่า แม้สกัร้อยมารพันมารกท็�าไม่ได้ แล้วดดี

นิ้วขับมารก็หายวับไปในขณะนั้น 

เร่ืองนีใ้ห้คติว่า ศรัทธาทีถ่กูต้องนัน้ เกดิจากศกึษาให้รู้เข้าใจธรรมโดยถกูต้อง 

เมือ่มใีครมาอ้างว่า พระพทุธเจ้าตรสัอย่างนัน้อย่างนี ้จะได้วินจิฉัยได้เองว่าจรงิหรอืไม่ 

เป็นสัทธรรมปลอมหรือสัทธรรมจริง เทียบเหมือนว่าเป็นพระจริง หรือเป็นพระปลอม

ซึ่งมารแปลงมา.
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หลักปฏบิัติในอนัตตา

ในค�าสอนเรือ่งอนตัตา มผีูย้งัไม่อาจเข้าใจได้อยู่มิใช่น้อย เพราะรูสึ้กว่าตวัเรา

มอียู ่จะให้เหน็ว่าไม่ใช่เราน้ันเหน็ยงัไม่ได้ คิดเท่าไรกค็งเห็นว่าตวัเราอยู่นัน่เอง ค�าสอน

เรื่องนี้ส�าคัญในพระพุทธศาสนา จนถึงได้มีค�ากล่าวว่า ค�าสอนเรื่องอนิจจัง (ไม่เที่ยง) 

ทุกขัง (เป็นทุกข์) มีในลัทธิศาสนาเก่ากว่าทั้งหลายมาแล้ว แต่ค�าสอนเรื่อง อนัตตา 

มีเป็นพิเศษ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แลได้น�ามาสอนเท่านั้น ฉะนั้น ก็น่าจะท�าความ

เข้าใจว่าท่านสอนให้พิจารณาในเรื่อง อนัตตา นี้ว่าอย่างไร 

ก่อนอ่ืนพึงเข้าใจถ้อยค�าแลความหมายของค�าก่อน อนตัตา แปลว่ามใิช่ อตัตา 

ค�าว่า อัตตา หมายถึงตน คือตัวเรา จึงแปล อนัตตา ให้ชัดยิ่งขึ้นอีกว่ามิใช่ตน หรือ 

มิใช่ตัวเราตลอดถึงมิใช่ของเรา ปัญหาจึงมีต่อไปว่าอะไรเป็น อนัตตา มิใช่ตัวเรา คือ

ตัวเรามิใช่ตัวเรา หรืออะไรมิใช่ตัวเรา 

ทางพจิารณาเรือ่งนีม้ใิช่ท่านสอนให้พจิารณาว่าตวัเรามิใช่ตวัเรา แต่ท่านสอน

ให้พิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีเกิดดับเป็นธรรมดา ยกตัวอย่างเช่น เงินและอ�านาจ  

เป็นสิ่งที่มีเกิดดับ แต่ก็ยังเป็นสิ่งภายนอก สู้สิ่งภายในไม่ได้ สิ่งนี้คือ “ชีวิต” เป็นสิ่งที่

ต้องเกิดดับ แลสิ่งที่เป็นสื่อน�าชีวิตให้สัมพันธ์กับโลก คือ อายตนะภายใน หรือ  

สื่อสัมพันธ์ภายใน กับ อายตนะภายนอก หรือ ส่ือสัมพันธ์ภายนอก ระบุเป็นคู่ที่

สัมพันธ์กัน คือ ตา-รูป หู-เสียง จมูก-กลิ่น ลิ้น-รส กาย-ส่ิงที่กายถูกต้อง มนะ  

(ใจ)-เรื่องที่ใจคิด สิ่งเหล่านี้เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างจิตใจของบุคคลกับโลก ตอนนี่เอง
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ตัวเราได้ออกเต้นแสดงไปตามสื่อสัมพันธ์เหล่านี้ หัวเราะบ้าง ร้องไห้บ้าง ท�าดีบ้าง  

ไม่ดีบ้าง ทุก ๆ สิ่งดังกล่าวต้องเกิดดับทั้งนั้น ท่านสอนให้พิจารณาส่ิงเหล่านี้เอง 

ตามที่เป็นจริง คือเกิด-ดับ เม่ือเห็นเกิด-ดับ ของส่ิงที่เกิด-ดับ ก็จะเห็นอนัตตา  

เพราะจะเห็นว่า ถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นอัตตา ตัวเราแล้ว ตัวเราก็จะต้องเกิด-ดับ ตัวเราที่

เคยออกไปเต้นเป็นสุข เป็นทุกข์วุ่นวายอยู่กับสิ่งทั้งหลายดังกล่าว ก็จะถอนตัวออกไป

เอง เหมอืนอย่างถอนตัวออกจากกระท่อมท่ีถกูไฟไหม้ นีก้ค็อื “ความปล่อยวาง” อนตัตา

จึงมีอยู่ในทุก ๆ สิ่งที่คนปล่อยวางโดยปกติ เช่นจะให้อะไรแก่ใคร ถ้ายังมีอัตตาอยู ่

ในสิ่งที่ให้ คือยังยึดถืออยู่ว่าตัวเรา-ของเรา ก็ย่อมจะเกิดมัจฉริยะ (ตระหนี่) ให้ใคร 

ไม่ได้ ต่อเมื่อสละใจออกไปได้ จึงให้ได้ เมื่อสละให้ไปแล้ว ก็สิ้นอัตตา ตัวเรา-ของเรา  

ในสิ่งนั้น 

หลกัปฏบิตัใินอนัตตาอย่างสามญั ย่อมมีอยู่ในกรณทีัว่ไปเช่นนี ้แต่ท่ีเป็นหลกั

ปฏบัิตทิางปัญญานัน้ คอื ตวัเรา-ของเรามกัเข้ายุง่เก่ียวเดอืดร้อนอยูใ่นสิง่ใด กพิ็จารณา

ให้ประจักษ์ความจรงิของสิง่นัน้ว่า เกดิ-ดบั เห็นความเกดิ-ดบัขึน้เม่ือใด ตัวเรา-ของเรา 

ในสิ่งนั้นก็หมดไป 

ฉะนั้น ทางปฏิบัติในเรื่องอนัตตา จึงมิใช่สอนให้ตั้งต้นก็ปฏิเสธตัวเองว่าไม่มี 

ซึ่งไม่อาจปฏิบัติได้ ตัวเราจะมีหรือไม่ ? ตัวเราหรือใครเป็นผู้ปฏิบัติหรือพิจารณาให้

เหน็อนตัตา ? ใครเป็นผูเ้ห็น ? สิง่เหล่านัน้มใิช่ตวัเรา-ของเรา แต่ตวัเรากม็อียูน่ัน่เอง 

เป็นแต่มใิช่สิง่เหล่านัน้เท่านัน้มใิช่หรอื ? ปัญหาเหล่านีไ้ม่ต้องค�านึงถงึ ไม่จ�าต้องสร้าง

ข้อที่ไม่ควรเป็นปัญหาเหล่าน้ี เพราะเป็นความจริงที่จะเห็นได้จากการปฏิบัติไปโดย

ล�าดับ.
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พระอานนท์

๑

เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ใกล้กรุงสาวัตถีแห่งแคว้นโกศล 

หมู่สตรีชาววังผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ปรารภกันว่า พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสักครั้ง

กแ็สนยาก ความทีไ่ด้เกิดมาเป็นมนษุย์มร่ีางกายบรบิรูณ์กเ็ช่นเดยีวกนั พวกตนแม้ได้

ความพร่ังพร้อมเช่นนี้ ก็ยังไม่ได้จะไปฟังธรรมแลท�าการบูชาท�าทานที่พระวิหาร  

ต้องอยูเ่หมอืนอย่างถกูเกบ็ไว้ในตู ้จงึพากนัไปเฝ้าพระราชา ขอให้ทรงขอภกิษผุูส้มควร

รปูหนึง่เข้ามาสอนธรรมในพระราชฐาน พระราชาทรงอนญุาต จงึเสดจ็ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 

ขณะที่ประทับอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งในอุทยาน 

ขณะนั้นอุบาสกผู้ได้อนาคามิผลคนหนึ่งก�าลังเฝ้าอยู่ พระพุทธเจ้าได้ตรัส

สรรเสริญอุบาสกนั้นแก่พระราชาว่าเป็นพหูสูต (สดับฟังรู้พระธรรมมาก) วันต่อมา 

พระราชารับสั่งให้หาอุบาสกผู้นั้นเข้าเฝ้า ทรงขอให้เขาเข้ามาสอนธรรมแก่พวกสตรี

ชาววัง แต่เขาได้ทูลปฏิเสธว่า คฤหัสถ์ไม่ควรจะเข้ามาสอนธรรมในพระราชฐาน  

ควรเป็นสมณะ พระราชาทรงเห็นจริงด้วย จึงตรัสถามพวกสตรีชาววังว่า ประสงค์จะ

ได้พระภิกษุรูปไหนเข้ามาสอน พวกสตรีชาววังทั้งปวงได้ปรึกษากันแล้ว กราบทูลขอ

ให้ทรงขอพระอานนท์เข้ามา 

พระราชาได้เสดจ็ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า กราบทลูขอพระอานนท์เข้าไปสอนธรรม

ในพระราชส�านัก พระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งพระอานนท์ให้เข้าไปสอน พระอานนท์จึงได้

เข้าไปสอนตั้งแต่นั้น 
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วนัหน่ึงเม่ือได้เข้าไป ได้สงัเกตเหน็พวกสตรนีัน้ไม่ชืน่บานรบัสอนธรรมเหมอืน

วนัก่อน ๆ จึงสอบถามได้ความว่า ได้เกิดเรือ่งใหญ่ขึน้ในพระราชฐาน คอื พระจุฬามณี 

(แก้วมณปีระดบัพระจฬุา) ของพระราชาหาย มีการสอบค้นกนัทัว่ไปหมด กยั็งไม่พบ 

จับใครว่าลักไปยังไม่ได้ การสอบค้นก็ยังท�าต่อไปอย่างเข้มงวดถี่ถ้วนแลขยายออกไป 

ตรวจค้นมหาชนในภายนอกพระราชฐานด้วย พวกตนจงึเดอืดร้อน คนทัง้ปวงกพ็ากนั

เดอืดร้อน พระเถระกล่าวให้เบาใจว่า อย่าคิด แล้วไปเฝ้าพระราชา ทลูถามถงึเหตทุีท่�าให้

เดอืดร้อนกันทั่วไป พระราชทรงเล่าเรื่องโดยตลอด 

พระเถระได้ทลูอบุายคอืวธิที�าเพือ่ให้ได้แก้วมณคีนื โดยทีไ่ม่ต้องจบักมุท�าใคร

ให้เดือดร้อนทัง้หมด พระราชาทรงอนมุติัตรัสส่ังให้แจกก้อนฟางหรอืก้อนดินแก่หมูค่น 

ที่อยู ่ในข่ายสงสัยท้ังหมด แล้วสั่งให้ทุกคนโยนลงไปในที่แห่งหนึ่งในเวลาเช้ามืด  

เป็นเวลา ๓ วัน เพื่อว่าที่ผู้ขโมยเอาไป จักได้สอดแก้วมณีนั้นเข้าไปในก้อนฟางหรือ

ก้อนดินทีไ่ด้รบัแจก ได้มเีจ้าพนกังานตรวจทัง้สามวัน ก็ยังไม่พบแก้วมณี พระเถระจงึ

ทลูแนะน�าให้ทรงสัง่กัน้ม่านในท่ีแห่งหนึง่ ให้ตัง้ตุม่น�า้ไว้ตรงกลางภายในม่านแล้ว ให้พวก

ชาววงัทัง้ปวงทัง้หญิงแลชายห่มผ้าเฉวยีงบ่า เข้าไปล้างเท้าล้างมอืในม่าน ฝ่ายคนทีข่โมย

แก้วมณเีหน็ว่า จะซ่อนไว้ก็ไม่มีประโยชน์ แลโอกาสนีส้มควรจะซ่อนน�าไปคอืโดยลอบ

ใส่ลงในตุ่มน�้าภายในม่าน ก็จะไม่มีใครจับตนได้ จึงปฏิบัติดังนั้น ครั้นทุก ๆ คนได้

เข้าไปหมดแล้ว เจ้าพนกังานกต็รวจดใูนตุม่น�า้ กไ็ด้พบแก้วมณอียู่ในตุม่ พระราชาทรง

ได้พระจุฬามณีคืน และทุก ๆ คนพร้อมทั้งขโมยก็พ้นความเดือดร้อน เสียงสรรเสริญ

พระเถระได้ปรากฏทั่วไป

๒

ครัง้หนึง่ ได้มีการกล่าวสรรเสรญิพระอานนท์กนัขึน้ว่า ท่านเป็นผู้มอีปุายโกศล 

(ฉลาดในอุบาย คือวิธีเข้าถึงความส�าเร็จในทางดี) เกี่ยวกับเร่ืองพระจุฬามณีของ 

พระเจ้าปเสนทิโกศลหายไปและกลับได้คืนมาด้วยวิธีท่ีท่านแนะน�า เป็นเหตุให้แสดง

เรื่องชาดกนี้ขึ้น ความย่อว่า 
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ในอดีตกาลนานมาแล้ว พระราชาแห่งแคว้นหนึ่งพร้อมทั้งพระเทวีและฝ่ายใน

เป็นอนัมาก ได้เสดจ็ไปทรงสรงสนานท่ีมงคลโบกขรณใีนอทุยานหลวง พระเทวีได้ถอด

สร้อยไข่มุกเครือ่งประดบัวางไว้ มอบให้นางทาสเีฝ้า นางทาสนีัง่เฝ้าอยูเ่ฉย ๆ เลยง่วง

หลบัไป นางวานรมองเหน็เครือ่งประดบัเกดิชอบใจ สังเกตเห็นคนเฝ้าหลบั จงึลอบลง

มาหยิบเอาขึ้นต้นไม้ไปซ่อนไว้ในโพรงไม้แห่งหนึ่ง ฝ่ายนางทาสีตื่นขึ้นไม่เห็นเครื่อง

ประดบักต็กใจจงึร้องขึน้ว่า ขโมยลกัสร้อยมกุไปแล้ว พวกต�ารวจหลวงพากนัวิง่มาถาม

ทราบแล้ว กว็ิง่ออกจากอทุยานหลวงเพือ่จะจบัขโมย ขณะนัน้ มีชายบ้านนอกคนหนึง่

เดนิผ่านมาถงึท่ีนัน้ เหน็พวกต�ารวจวิง่ตรงมากต็กใจเลยวิง่หน ีจงึถกูจบัมาสอบถามว่า

ลักสร้อยมุกไปไว้ท่ีไหน ชายบ้านนอกคิดว่าจะปฏิเสธก็คงถูกทรมานจนตายเปล่า  

จึงรับซัดไปว่าได้น�าไปให้เศรษฐี เจ้าหน้าที่จึงไปน�าตัวเศรษฐีมาซัก เศรษฐีเกิดกลัวขึ้น

อย่างเดียวกันก็รับว่าได้รับไว้จากชายคนน้ี แล้วได้ให้ไปแก่ปุโรหิต เจ้าหน้าที่จึงไปน�า

ตวัปโุรหติมาซักอีกเช่นเดยีวกนั ปุโรหติกซั็ดไปว่าได้ให้แก่นกัร้องร�าคนหนึง่ เจ้าหน้าที่

จงึไปน�าตวัมาซกั กซ็ดัไปว่าได้ให้แก่นางวรรณทาสี (นางทาสของความงาม ต�าราศพัท์

ว่าโสเภณ)ี เจ้าหน้าท่ีจึงน�านางวรรณทาสนีัน้มา นางได้ปฏเิสธ ตกว่ามผีูท้ีถ่กูน�าตวัมา

ซักรวมกันถึง ๕ คน รับซัดกันเป็นทอด ๆ ไป ๔ คน ปฏิเสธ ๑ คน สอบกันไปจน

ค�่าก็ยังไม่เสร็จ พระราชาจึงทรงมอบเรื่องให้อมาตย์พิจารณาต่อไปในวันรุ่งขึ้น 

ฝ่ายอมาตย์ผูใ้หญ่เป็นบัณฑติสงสัยว่า จะมกีารจบัผดิตวัเพราะของหายในเขต

ทีค่นภายนอกเข้าไม่ได้ ชายบ้านนอกน้ันจะเข้าไปขโมยได้อย่างไร จงึแต่งคนไปแอบฟัง

ผูต้้องหาทัง้ ๕ สนทนากัน คนท้ัง ๕ ถกูกักให้อยู่ในทีเ่ดยีวกนั ชายบ้านนอกถูกเศรษฐี

ถามว่าท�าไมจึงซัดถึงตน ก็ตอบตามความจริง เศรษฐีก็ตอบแก่ปุโรหิตตามเป็นจริง  

คนอืน่กเ็ช่นเดยีวกัน คนท่ีไปลอบฟังกก็ลับมาเล่าแก่อมาตย์ผูเ้ป็นบณัฑติ ท่านบณัฑิต

กค็ดิว่าจะต้องมผีูอ้ืน่น�าไป ถ้าไม่ใช่พวกข้างในด้วยกนักต้็องเป็นวานรทีม่อียู่เป็นอนัมาก  

จะลองพิสูจน์พวกวานรดูก่อน จึงให้ท�าเคร่ืองประดับสร้อยมุกด้วยลูกปัดเป็นอันมาก 

ให้น�าไปวางไว้ในอุทยานหลวง พวกวานรก็พากันลงมาหยิบไปประดับกันสนุกสนาน 

ฝ่ายนางวานรท่ีเป็นต้นเรื่อง ก็หยิบสร้อยมุกที่ซ่อนไว้ออกมาประดับเล่นบ้าง คนของ

ท่านบัณฑิตผู้คอยสังเกตอยู่ ได้เห็นจึงพากันล้อมสกัด ท�าให้นางวานรนั้นต้องทิ้ง 
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สร้อยมกุของพระเทวีลงมา จงึเกบ็ไปมอบท่านบณัฑิต ท่านบณัฑติได้น�าถวายพระราชา

กราบทลูให้ทรงทราบ พระราชาทรงทราบเรือ่งตลอดแล้ว ได้ตรสัสรรเสรญิท่านบณัฑติ 

และได้ตรัสเป็นภาษิตว่า 

“ในคราวคับขัน ต้องการคนกล้า ในเวลาปรึกษา ต้องการคนไม่พูดพล่อย 

ในคราวมีข้าวน�้า ต้องการคนเป็นที่รัก ในคราวเกิดอรรถคดี ต้องการบัณฑิต” 

ภาษิตนี้เป็นจ�าพวกโลกนิติ ทางคดีโลก ท่านว่า พระพุทธเจ้าทรงเล่าชาดกว่า

บุคคลในชาดกเป็นผู้กล่าว ไม่ได้ตรัสเองโดยตรง จึงเป็นวิธีที่ทรงสอนทางโลกนิต ิ

อย่างหนึ่ง
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ชนะคนไม่ดดี้วยความดี

พระพทุธเจ้า ได้ตรสัสอนไว้ว่า “พงึชนะคนไม่ดด้ีวยความด”ี ผูท้ีไ่ด้ฟังค�าสอน

นี้จะพึงรับไปปฏิบัติอย่างไรควรท�าความเข้าใจ ก่อนอื่นต้องท�าความเข้าใจว่าท่านไม่ได้

สอนให้แพ้คนไม่ดีด้วยความดี แต่สอนให้ชนะ ปัญหาจึงมีอยู่ว่าจะชนะด้วยความด ี

เช่นไร ตอบอย่างกว้าง ๆ กค็อื ความดท่ีีจะให้ส�าเรจ็การชนะ ตอบดงันีก้ย็ิง่จะมปัีญหา

ข้อใหญ่ว่า มุง่ให้ส�าเรจ็การชนะเป็นใหญ่ใช่ไหม ถ้าความชัว่น�าไปสูค่วามชนะ กค็วรจะ

ใช้ความชั่วได้ จึงต้องชี้แจงเพิ่มเติมว่า อาจชนะได้จริงในทางโลก แต่ทางธรรมถือ 

ว่าไม่ชนะ เพราะจะต้องผูกเวรกันต่อไป ทางธรรมจึงมุ่งให้เอาชนะด้วยความดี และ 

ความดทีีจ่ะให้ส�าเร็จการชนะนัน้ กต้็องใช้ปัญญาค้นหา คือวธิชีนะท่ีจะไม่ต้องเบียดเบียน

ใคร เป็นความดีชั้นตรี ถ้าเป็นการชนะชนิดที่เกื้อกูลเขาอีกด้วย โดยเฉพาะท�าให้เขา

ซึ่งเป็นคนไม่ดีได้เลิกละความไม่ดีของเขา หรือกลับเป็นคนดีก็นับว่าเป็นความดีชั้นโท

ท่านว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าชาดกเรื่องนักเลงเอาชนะความโกงของนักเลง

ด้วยกันไว้เรื่องหนึ่ง (ลิตตชาดก) ความว่า ในกาลล่วงมานานไกล ได้มีนักเลงสกาคน

หน่ึงเป็นบุตรของตระกูลที่ม่ังมี เล่นสกากันกับนักเลงสกาอีกคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนเล่น

อย่างชนิดโกง คือ ถ้าเดินแต้มสูงกว่า ก็เล่นต่อไป ถ้าเพลี่ยงพล�้าพ่ายแพ้ ก็ลอบอม 

ลูกสกาเข้าไปในปาก บอกว่าลูกสกาหายแล้วก็บอกเลิกเล่น ฝ่ายนักเลงสกาผู้ที่เล่น 

ตรง ๆ ได้เฉยไว้แต่ก็คิดหาวธิแีก้ กลับไปบ้านแล้วได้น�าลกูสกาทีจ่ะเล่นกนัในคราวหน้า

ไปย้อมด้วยยาพิษ ตากให้แห้งเรียบร้อยแล้ว จึงนัดเล่นสกากันอีก คราวนี้ฝ่ายนักเลง
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คนน้ันได้เป็นฝ่ายแพ้เรื่อยก็ได้อมลูกสกาเข้าไปอีก เพื่อท่ีจะอ้างว่าลูกสกาหายแล้วจะ

ได้เลิก นกัเลงผู้เป็นเจ้าของลกูสกากร้็องข้ึนว่า “กลืนเข้าไป จะได้รูก้นัคราวน้ีละ” และได้

กล่าวว่า “ลกูสกาอาบยาพิษแรงร้าย กลืนเข้าไปยงัไม่รู ้กลนืเข้าไป ๆ ซ ิจกัชกัดิน้เดีย๋ว

นีแ้หละ” นกัเลงเฉโกคนนัน้ได้ล้มลงด้วยก�าลงัยาพษิชกัดิน้อยูไ่ปมาในขณะนัน้ นกัเลง

ผูอ้าบยาพิษลกูสกาเหน็ดงันัน้กเ็กดิสงสาร คดิว่าควรไว้ชวิีตก่อน จงึประกอบยากรอก

เข้าไปให้อาเจียนคายยาพิษออกมาท้ังหมด แก้ไขให้กลับเป็นปกติแล้ว ก็สอนไม่ให้

ประพฤติดังนั้นอีก 

เรื่องนี้แสดงถึงวิธีเอาชนะคนโกงอย่างหนึ่ง จะเรียกว่าเอาชนะคนไม่ดีด้วย 

ความดีหรือไม่ก็สุดแต่จะวิจารณ์ แต่การที่จะวิจารณ์นั้นควรจะต้องดูภาวะของบุคคล 

แล้วก�าหนดสิ่งที่เรียกว่าความดีให้พอเหมาะแก่ภาวะของเขา ถ้าเป็นนักเลงก็เอาชนะ

กันอย่างแบบนักเลงเช่นเรื่องนี้ ไม่ท�ากันถึงล้มตายก็ดีแล้ว ความดีจึงอยู่ที่ไม่ท�ากันถึง

ล้มตาย และน่าจะท�าให้นักเลงโกงนั้นเข็ดไปจนตายหรือเข็ดไปนาน แต่ถ้าเป็นบุคคล

ประเภทอื่นก็ย่อมใช้ความดีเอาชนะตามควรแก่เรื่องและบุคคลเป็นต้น 

ท่านเล่าชาดกเรือ่งนีส้อนหมูภ่กิษ ุผูไ้ม่พจิารณาบรโิภคอาหาร ว่าเป็นเหมือน

อย่างกลนืสิง่ทีเ่คลอืบยาพษิเข้าไป แต่เรือ่งนีย้งัมคีตสิอนทางวธิเีอาชนะกนัด้วยความดี

ทางคดีโลกได้อีกด้วย ส่วนความดีชั้นเอกก็คือความดีที่ชนะความชั่วของตนเอง
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ไม่เผลอปัญญา

พระพุทธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ว่า “ไม่พงึประมาทปัญญา” คอื ไม่ควรเผลอปัญญา 

เพราะกลลวงของคนในโลกมีอยู่เป็นอันมาก เช่นบางคนมีความโลภมุ่งจะได้ส่ิงใด 

สิง่หนึง่ แต่ท�าเป็นเหมอืนไม่อยากได้ แสร้งห้ามเสยียงัไม่ยอมรบัการให้ในครัง้แรกบ้าง 

แต่แล้วก็ต้องยอมรับเพราะอ้างว่า เพื่อประโยชน์แก่ผู้ให้นั้นเอง บางคนแสดงวิเศษ 

ต่าง ๆ บางทกีแ็สดงโดยอ้อมว่าคนทีท่�าอย่างนัน้ ๆ เป็นคนวิเศษ ซึง่กต็รงกบัทีต่นเอง

ท�าอยู ่บางคนแสร้งท�าเป็นเรยีบร้อยเคร่งครดัต่อหน้าคน หรอืแสร้งประพฤตติบะปฏบิตัิ

อย่างที่คิดว่าเขาจะนับถือ รวมความว่ากลลวงของคนนั้นมีมากวิธี ถ้าเผลอปัญญาไป

เสียเมื่อใด ก็ต้องหลงเข้าใจผิดไปเมื่อนั้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าชาดกเรื่องดาบสลวง

โลกไว้เรื่องหนึ่ง มีความว่า 

มดีาบสรปูหน่ึงชือ่ “อุททาลกะ” เป็นหวัหน้าดาบสหมูใ่หญ่ ตัง้อาศรมบ�าเพ็ญ

พรตอยู่ในป่า มีประวัติย่อว่า เดิมปุโรหิตของพระราชากรุงนั้นออกมาลอบได้บุตรกับ

นางวรรณทาสี จึงสั่งไว้ตั้งแต่นางตั้งครรภ์ว่า ถ้าได้บุตรชายให้ส่งตัวไป และได้มอบ

แหวนให้วงหนึ่ง เพื่อให้นางมอบแก่บุตรไปแสดงเป็นหลักฐานในเม่ือถึงเวลาดังกล่าว 

ครั้นนางได้บุตรและเลี้ยงไว้เติบโตขึ้นแล้ว บุตรได้ถามถึงบิดา นางก็แจ้งให้ทราบ และ

ได้มอบแหวนให้ส�าหรับจะได้น�าไปแสดงแก่บิดา แต่บุตรนั้นหาได้ตรงไปหาบิดาไม่  

ได้เดนิทางไปแสวงหาส�านกัเรยีนวชิา กไ็ด้ไปพบส�านกัดาบสแห่งหนึง่ ได้เรยีนวชิาส�าเรจ็

โดยเร็ว ไม่มใีครสู้ได้ พวกดาบสท้ังปวงจงึยกให้เป็นหวัหน้า เมือ่ได้เป็นหวัหน้าขึน้แล้ว
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ก็ถามพวกดาบสว่า ท�าไมจึงไม่เข้าไปในบ้านเมืองบ้าง อยู่อย่างแร้นแค้นในป่าท�าไม 

พวกดาบสบริวารก็บอกว่าไม่กล้าเข้าไป เพราะเกรงว่าเมื่อเข้าไปแล้วจะถูกพวกมนุษย์

ในเมืองพากันมาเบียดเบียน ด้วยการไต่ถามปัญหาต่าง ๆ ก็จะตอบเขาไม่ได้ ดาบส

หัวหน้าจึงบอกว่า การโต้ตอบปัญหาเป็นภาระของตนเอง เม่ือทัง้หมดได้ตกลงยินยอม

กพ็ากนัเดนิทางเข้าเมืองหลวง ไปถึงไหน กม็หีมูค่นน�าอาหารมาถวายมากมาย ดาบส

หัวหน้าได้โต้ตอบปัญหาท่ีถูกถามได้อย่างฉลาด ข่าวก็ระบือไป คนก็ยิ่งพากันมาในที่

ทุกแห่งที่เดินทางไปจนถึงเมืองหลวง พระราชาได้ทรงทราบข่าวว่ามีดาบสผู้วิเศษและ

ฉลาดแก้ปัญหาต่าง ๆ เข้ามากก็�าหนดเสดจ็ไปหา ดาบสผูห้วัหน้าได้ทราบข่าวกเ็ตรยีม

แสดงกลลวงรับเสด็จ แบ่งบริวารออกเป็นหลายหมู่ แต่ละหมู่ให้แสดงความประพฤติ

ตบะต่าง ๆ กนั ส่วนหัวหน้านัง่อยูก่บัพวกดาบสทีค่ดัเลือกเอาแต่ทีฉ่ลาด ๆ กลุม่หนึง่ 

รอรบัเสดจ็อยู่ พระราชาเสดจ็ไปถงึได้ทอดพระเนตรเห็นตบะวิธเีหล่านัน้ กท็รงเลือ่มใส

ว่าดาบสพวกนีจ้ะบอกทางสวรรค์ได้แน่ ฝ่ายปโุรหิตได้ตามไปด้วยได้พดูไต่ถาม ดาบส

ก็ได้กล่าวโต้ตอบ แต่นักปราชญ์เทียมหรือจะสู้นักปราชญ์จริง ดาบสซึ่งเป็นลูกน้ัน 

จึงต้องยอมจ�านนต่อปุโรหิตผู้เป็นพ่อ และได้น�าแหวนออกแสดง ท่านปุโรหิตจึงได้

กราบทลูพระราชา ขอทรงสัง่ให้สกึจากดาบสท้ังหมด แล้วให้เป็นทหารถอืโล่ และอาวธุ

ส�าหรับรักษาบ้านเมืองต่อไป 

พระพุทธเจ้าทรงเล่าชาดกนี้ ก็เพื่อเตือนบุคคลให้ไม่เผลอปัญญาในโลก
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ปฏสิันถาร

วิธีกลบเกล่ือนของคนนั้นมีมากมาย อันที่จริงคนเราทุกคนซึ่งได้ชื่อว่าเป็น 

สัตว์ประเสริฐ เพราะมีปัญญาที่จะสร้างตนเองให้เจริญ ดังที่เรียกว่าวัฒนะหรืออารยะ  

ก็ต้องมีการปกปิดสิ่งที่ควรปกปิด เปิดเผยสิ่งที่ควรเปิดเผย 

ค�าวา่ปฏิสนัถาร แปลวา่การต้อนรบั อาจมีน้อยคนทีจ่ะสนใจคดิว่า ตามศัพท์

แปลว่าอะไร ค�าน้ีแปลตามศัพท์จรงิว่าการปกปิด มีมลูธาตเุดียวกบัค�าว่าสันถดัทีแ่ปลว่า 

เครื่องปูลาด เช่น พรม เจียม เสื่อ สาด อาสนะ เพื่อปกปิดพื้นที่ไม่สะอาดไม่งดงาม  

ให้เรียบร้อยงดงาม และเพื่อใช้ให้ส�าเร็จประโยชน์การนั่งนอนเป็นต้น ปฏิสันถารก ็

เช่นเดียวกัน เพื่อปกปิดสิ่งที่บกพร่องต่าง ๆ ด้วยการท�าสิ่งต่าง ๆ ในการต้อนรับให้

เรยีบร้อยงดงาม ดงัจะเหน็ได้ว่าในเวลามแีขกมา บางคราวเจ้าของบ้านก�าลงัมีอารมณ์

ไม่สู้ดี ก็ต้องท�าหน้าแช่มชื่นต้อนรับ และโดยปกติ ก็จะต้องจัดเตรียมการต้อนรับ  

เช่นมีห้องรับแขกโดยปกติ หรือมีการเตรียมเป็นพิเศษ ล้วนแต่ต้องปกปิดส่ิงที่ไม่

เรียบร้อยงดงาม จดัท�าให้เรยีบร้อยงดงามตามควรแก่แขกผูจ้ะมา การปกปิดดงันีเ้รยีก

ว่าปกปิดสิ่งที่ควรปกปิด 

แต่การปกปิดอีกอย่างหนึ่ง คือการปกปิดความชั่วด้วยวิธีกลบเกลื่อนร่องรอย 

บางทีท�ามากไปด้วยหมายจะให้ผู้อ่ืนไม่เห็นรอยเสียเลย แต่กลับท�าให้คนฉลาดเกิด

เฉลียวใจจับความจริงได้ก็มี ดังเรื่องในกุหกชาดก ซึ่งท่านว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่า

ไว้ด้วยทรงปรารภกุหกภิกษุรูปหนึ่ง มีความย่อว่า 
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มีกุฎุมพี (คนมีทรัพย์) ผู้หน่ึงได้สร้างบรรณศาลา (โรงมุงบังด้วยใบไม้)  

ให้ดาบสรปูหนึง่อยู่ แล้วทะนบุ�ารงุด้วยภตัตาหารเป็นประจ�า ต่อมาได้น�าทองค�าพนัแท่ง

ไปฝังดินไว้ในเขตบรรณศาลาฝากดาบสไว้ เพราะกลัวโจรภัย และเพราะเชื่อว่าดาบส

เป็นผู้มีศีล ฝ่ายดาบสนั้นเกิดโลภเจตนาขึ้นว่า ทองค�ามากพอที่จะใช้เลี้ยงชีวิตไปได้  

จงึลอบขดุเอาทองค�านัน้ไปซ่อนไว้ในท่ีแห่งหนึง่ไกลออกไป ต่อมาอีกสองสามวนั จงึไป

ลากุฎุมพีอ้างว่า ธรรมดาบรรพชิต จะอยู่ในที่แห่งหน่ึงนานเกินไปไม่สมควร เพราะ

ย่อมจะเกิดความคุ้นเคยเกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์มากขึ้น ก็การเกี่ยวข้องกับคฤหัสถ์เป็น

มลทินของบรรพชิต ฉะนั้น จึงจ�าต้องขอลาไปอยู่ในที่วิเวกอื่นต่อไป กุฎุมพีอ้อนวอน

เท่าไรกไ็ม่ยอมอยู่ กฎุุมพีจึงเดนิไปส่งถงึประตบู้านแล้วกก็ลบั ดาบสไปได้สักหน่อยหนึง่

ก็กลับมาอีก บอกว่า เม่ือออกเดินทางไปแล้ว รู้สึกว่ามีหญ้าเส้นหนึ่งติดเชิงผมไป  

จงึน�ามาส่งคนื เพราะบรรพชติไม่ควรจะถอืเอาส่ิงของทีเ่จ้าของมไิด้ให้ แม้หญ้าเส้นหนึง่ 

กฎุุมพีฟังแล้วกย่ิ็งเลือ่มใสว่า ท่านเคร่งครดัดเีหลอืเกนิ ข้องใจรงัเกยีจแม้หญ้าเส้นเดยีว 

จึงบอกดาบสให้ทิ้งเสียแล้วนิมนต์ให้ไป 

ขณะนัน้ มพ่ีอค้าคนหนึง่ มาจากต่างเมอืง พกัอยูก่บักฎุุมพ ีได้เหน็พฤตกิารณ์

นั้น ก็เกิดเฉลียวใจขึ้นมาว่า น่าจะมีเรื่องซ่อนเร้นอะไรอยู่ จึงพูดแสดงความสงสัยขึ้น 

ฝ่ายกุฎุมพี ก็พลอยเกิดเฉลียวใจถึงทองค�าที่ฝังฝากดาบสไว้ จึงชวนกันรีบไปดู ก็ไม่

พบสักแท่งเดียว ทองค�าท้ังหมดอันตรธานไปแล้ว จึงชวนกันรีบตามจนทันดาบสนั้น 

ไต่ถามไม่รับ ก็ช่วยลงศอกลงเข่าจนดาบสทนเจ็บไม่ไหว ต้องรับสารภาพแล้วน�าไปยัง

ที่ซ่อนคืนทองค�าทั้งหมดให้ 

พ่อค้าผู้ฉลาดก็กล่าวขึ้นว่า “พูดเกลี้ยงเกลาเคร่งครัดนักหนา หญ้าเส้นเดียว

ก็ข้องใจ แต่เมื่อน�าทองค�าไปร้อยแท่งหาข้องใจไม่”
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ความดมีคี่าสูงกว่าบัญญัติ

อันความดีนั้น ย่อมเป็นอาภรณ์ เป็นอิสริยยศ (ยศคือความเป็นใหญ่)  

ของคนดี เพราะคนดย่ีอมเหน็ความดนีีแ้หละเป็นยศอนัย่ิงใหญ่ และย่อมพอใจประดบั

ความดีเป็นอาภรณ์ จึงกล่าวได้ว่าความดีเป็นอิสริยาภรณ์ของคนดีดังกล่าว นอกจาก 

ผู้ที่มุ่งท�าดีเพื่อความดี ซ่ึงมีใจสูง เพราะมีปัญญามองเห็นความดีว่า มีคุณค่าสูงกว่า 

“บัญญัติ” ในโลก คือมองซ้ึงเข้าไปถึงความจริงว่า ความดีนั้นเกิดจากกรรม (งาน)  

ที่ดีดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ความว่า “คนเป็นคนดีเพราะกรรม เป็นคนถ่อยก็เพราะ

กรรม” ฉะนั้น เมื่อละกรรมที่ชั่วผิด ท�ากรรมที่ดีชอบแล้ว ก็ได้เป็นคนดีแล้ว แต่คนที่

ท�ากรรมชั่วผิด แม้จะได้รับบัญญัติ (แต่งตั้ง) ว่าดีอย่างไร ก็หาชื่อว่าเป็นคนดีไม่ ผู้ที่

รูแ้ละค้านเป็นคนแรกกค็อืตนนัน่เอง เว้นไว้แต่จะมตีาใจบอดไปเสยีแล้ว ด้วยความหลง

ตนไปอย่างยิ่งนั่นแหละจึงจะไม่รู้ 

อาภรณ์ทั้งหลายภายนอกจึงไม่เป็นสิ่งส�าคัญ (ไม่เป็นสิ่งมีอ�านาจเป็นใหญ่

ครอบง�าใจของคนดดีงักล่าวได้ และไม่เป็นสิง่ทีถ่กูใจเลย) ผูป้ระสงค์ความดทีีจ่ะเข้าถงึ

ความดีได้อย่างแท้จริงนั้นจะต้องเป็นอิสระจากความต้องการใน “บัญญัติ” ภายนอก 

ด้วยมองให้ซึ้งเข้ามาถึงสาระที่เป็นความจริงตามเหตุผล เรื่องนามสิทธิต่อไปนี้เป็น

ตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นความแตกต่างกันระหว่างบัญญัติกับความจริง 

อาจารย์ทิศาปาโมกข์ส�านักหนึ่งมีศิษย์หนุ่มคนหนึ่งชื่อว่า นายบาป ใคร ๆ  

พากันเรียกชื่อเขาว่าบาป ๆ อยู่บ่อย ๆ เขาก็เกิดร�าคาญว่าชื่อไม่เป็นมงคลนาม จึงไป
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หาอาจารย์ขอให้ตั้งชื่อให้ใหม่ ท่านอาจารย์จึงส่ังให้เที่ยวไปฟังชื่อของใคร ๆ มาให ้

มาก ๆ กลับมาแล้วจึงจะเปลี่ยนชื่อให้ นายบาปก็ออกเดินทางสอบถามชื่อของคน 

ทั้งหลาย เมื่อไปถึงหมู่บ้านหนึ่งเห็นพวกคนน�าศพไปเผา ก็ถามว่าผู้ตายชื่อว่าอะไร  

เขาก็ตอบว่าชื่อนาย “ชีวะ” จึงถามเขาว่าชื่อชีวะ ไฉนจึงตายเล่า (เพราะชีวะแปลว่า

เป็น) เขาก็ตอบว่าโง่ไปได้ ชื่อเป็นนามบัญญัติเท่านั้น นายบาปได้ฟังดังนั้น ก็เริ่มเกิด

ความรู้สกึวางเฉยในเรือ่งชือ่ ได้เดนิทางต่อไปถงึเมอืงหนึง่ เหน็พวกเจ้าของทรพัย์ก�าลงั

ทรมานทาสีคนหนึ่งผู้ไม่มีทรัพย์ส่งหนี้ ถามเขาว่าทาสีนี้ชื่อว่าอะไร เขาตอบว่าชื่อนาง 

“เงินแสน” จึงพูดขึ้นว่าชือ่เงนิแสนท�าไมจึงไม่มเีงิน ตอ้งเปน็ลูกจ้าง เป็นทาส ีเขาตอบ

ว่าโง่จริง นั่นสักว่านามบัญญัติเท่านั้น ก็ย่ิงเกิดความรู้สึกวางเฉยในเรื่องชื่อขึ้นอีก  

เดินทางสืบเสาะหาชื่อต่อไป ก็ได้พบชายคนหนึ่งหลงทางมา ถามเขาว่าชื่ออะไร  

เขาตอบว่าชือ่ “ชาญวถิ”ี กพ็ดูขึน้ว่าชือ่ชาญวิถีแล้วท�าไมจงึหลงทาง เขาตอบว่า จะชือ่

ว่าอะไรถ้าไม่รู้ทางก็หลงได้ทั้งนั้น ชื่อเป็นนามบัญญัติเท่านั้น นี่ถ้าไม่โง่มากก็ยั่วโทสะ 

นายบาปถูกเข้า ๓ ชื่อดังนี้ ก็ส้ินความกระหายที่จะเปลี่ยนชื่อ กลับไปหา

อาจารย์เล่าความตลอดแล้ว กล่าวว่า ชื่อว่าชีวะ (เป็น) ก็ยังตาย ชื่อว่าเงินแสนก ็

ยังจน ชื่อว่าชาญวิถี ก็ยังหลงทาง สิทธิ (ความส�าเร็จ) มิได้มีด้วยชื่อ แต่มีด้วยกรรม 

ชื่อเป็นเพียงนามบัญญัติเท่านั้น จึงได้เลิกคิดที่จะเปลี่ยนชื่อเสียแล้ว 

เรือ่งนีย้กนามบัญญติัเป็นตวัอย่างว่า บญัญตันิัน้มใิช่เป็นความจริง ถ้ามวัหลง

ในบญัญตัเิสยีกจ็ะไม่พบความจรงิ จะเป็นคนดจีรงิกไ็ม่ได้ คนดจีรงิทัง้ปวงจึงเป็นผูม้อง

ทะลุบัญญัติถึงความจริงที่เป็นสาระโดยแท้
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ความรษิยา

พระพทุธเจ้าได้ทรงสอนเรือ่งกรรม เพือ่ให้ทกุคนได้ระลกึว่า กรรมอนัใดทีต่น

ได้ท�าแล้วกจ็ะต้องรบัผลของกรรมอนันัน้ ทัง้ดทีัง้ชัว่ เมือ่เป็นเช่นนี ้กจ็ะได้ละแต่กรรม

ชั่วท�าแต่กรรมดี เพื่อที่จะได้รับผลที่ดีสืบต่อไป กรรมบางอย่างมีชาติภพบังไว้ ท�าให ้

ไม่ทราบ พระพทุธเจ้าทรงทราบด้วยพระญาณ และทรงแสดงให้ปรากฏ จงึได้ทราบกนั

ว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น 

ดงัเช่นเรือ่งพระอรหนัต์องค์หนึง่ชือ่พระโลสกะ ท่านขดัสนเป็นอย่างยิง่ ไม่ได้

แม้แต่อาหารที่จะฉันให้เต็มท้องอยู่เป็นอาจิณ เวลาเขาท�าบุญเลี้ยงพระกันครั้งใหญ่ ๆ 

จะได้ก็แค่พอเต็มท้อง แต่โดยปกติแล้วไม่ค่อยจะได้อะไรฉัน เมื่อท่านอาพาธใกล ้

จะนพิพาน พระอปัุชฌายะของท่าน คือพระสารบีตุร เกดิความกรณุา จงึไปบณิฑบาต

เพือ่จะน�าไปให้ แต่กไ็ม่มใีครใส่บาตร วนันัน้ก็เป็นอนัไม่ได้ฉนั จนถงึวนัท่ีท่านจะนพิพาน 

พระสารีบุตรได้ส่งอาหารไปถวาย คฤหัสถ์ผู้รับค�าสั่งน�าอาหารออกไป แล้วก็ลืมค�าสั่ง 

พระสารีบุตรไปเย่ียมถามว่าฉันแล้วหรือ ท่านตอบว่ายัง พระสารีบุตรเห็นว่ายังเป็น

เวลาที่ยังฉันได้ จึงถือบาตรไปพระราชวัง พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงใส่บาตรพระเถระ

ด้วยของหวานส่ีอย่าง เพราะพ้นเวลาอาหารปกติทีเ่คยจดัถวายพระ พระเถระน�าไปให้

ท่านจึงได้ฉันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็นิพพาน 

พระพทุธเจ้าได้ตรสับุพกรรมของท่านว่า ท่านได้ท�ากรรมไว้สองอย่างขนานกนั 

คือ ท�าสมณธรรมมาเป็นอย่างดี กับ ริษยา คือเมื่อท่านเป็นภิกษุในคร้ังหนึ่ง  
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ได้พากเพียรปฏิบัติอย่างยิ่ง มีผู้มีทรัพย์คนหนึ่งอุปัฏฐากประจ�า ต่อมามีพระอรหันต ์

องค์หนึง่เดนิทางมาพักด้วย อุปัฏฐากประจ�าเห็นกริยิาส�ารวมของท่านเกดิความเลือ่มใส 

จึงถวายอาหารบิณฑบาตและฟังธรรม แล้วติดตามไปฟังธรรมที่วัดอีก แล้วนิมนต์ 

ทั้งสองรูปไปรับบิณฑบาตที่บ้านของเขาในวันรุ่งขึ้น ภิกษุเจ้าถ่ินเกิดความริษยาท่าน  

วนัรุ่งข้ึนรีบตืน่แต่เช้าใช้หลงัเลบ็เคาะระฆงัเคาะประตู เป็นกริยิาว่าให้สญัญาณและเรียก

แล้ว รบีเข้าไปบ้าน ตอบค�าถามของอปัุฏฐากว่า ท่านรปูนัน้ยงัไม่ตืน่ เรยีกแล้วกไ็ม่ตืน่ 

เขาฟังแล้วกแ็คลงใจแต่กถ็วายอาหารตามเคย ฝ่ายพระอรหนัต์รปูนัน้ได้ทราบด้วยญาณ

จึงหลีกไป ภิกษุนั้นกลับมาไม่เห็นท่าน พลันได้ส�านึกเกิดความสลดใจในกรรมของ

ตนเอง เพราะกรรมท่ีท�าด้วยความริษยานี้ จึงต้องยากจนแร้นแค้น แม้ได้ส�าเร็จเป็น

พระอรหันต์เองแล้ว ก็ยังแร้นแค้น แต่เพราะกรรมคือได้บ�าเพ็ญสมณธรรมมาเป็น 

อย่างดี จึงได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ 

เร่ืองนีเ้ป็นคตสิอนใจว่า ความรษิยามโีทษมาก ถ้าริษยาท่านผูท้รงคณุสูงกย่ิ็ง

มโีทษมหนัต์ ดงัเช่นเรือ่งพระเถระนี ้ซึง่มเีล่าประวติัเบือ้งต้นว่า พอถือปฏิสนธใินครรภ์

มารดา ตระกลูทีม่าเกดิกเ็ริม่ยากจน เกดิมาแล้วกย็ิง่ขดัสน ต้องเป็นคนขอทาน จนได้

พบพระสารีบุตร ท่านมีเมตตาอุปการะให้บวชเณรแล้วให้บวชพระ แต่ก็ได้ส�าเร็จผล

ที่สุด เพราะได้บ�าเพ็ญสมณธรรมมาสมบูรณ์ กรรมที่ท�าไว้ต่าง ๆ กันย่อมให้ผล 

ต่าง ๆ กัน และกรรมทุกอย่างย่อมเกิดจากจิตใจนี้เอง 

ฉะนั้น รักษาจิตใจให้ดีไว้ไม่มุ่งร้ายริษยาใคร ย่อมเป็นความสวัสดีและเป็น

ก�าไรเสมอ
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วธิคีรองชวีติ

พระพุทธเจ้า ได้ตรัสสอนวิธีครองชีวิตของคนไว้ ด้วยการที่ทรงเล่าชาดกไว้

มากเรื่อง บางเรื่องแสดงว่าผู้ที่มีความสมบูรณ์อย่างหนึ่ง ขาดอย่างหนึ่ง เมื่ออาศัยกัน 

ก็อาจช่วยกันได้ เช่นเรื่องต่อไปนี้ คนหนึ่งฉลาดสามารถแต่ขาดรูปสมบัติ อีกคนหนึ่ง

โง่แต่มีรูปสมบัติ ทั้งสองคนนี้ อาศัยกันโดยคนฉลาดเชิดคนโง่เป็นหุ่นให้ออกหน้า  

คนโง่ก็ได้ดีมีสุข คนฉลาดก็อาศัยคนโง่มีสุขไปด้วยกัน เรื่องย่อมีว่า 

มีชายผู้หนึ่งมีปัญญาเรียนส�าเร็จศิลปศาสตร์หลายอย่าง เก่งเป็นพิเศษในวิชา

ยิงธนู จึงได้ชื่อว่า ‘ธนุคหบัณฑิต’ แต่เป็นคนอาภัพด้วยรูปสมบัติ เพราะมีร่างต�่าเตี้ย

แถมหลังค่อมไปหน่อยหนึ่ง คิดจะไปรับราชการหาความดีในราชส�านักแห่งรัฐหนึ่ง  

แต่ก็เกรงพระราชาจักทรงรังเกียจรูปร่างว่าอัปลักษณ์ไร้วิชา จึงเท่ียวไปหาใครสักคน

หนึ่งซึ่งมีรูปสมบัติดี ก็ได้ไปพบชายคนหนึ่งเป็นคนทอหูก มีรูปสมบัติพึ่งผายงามสง่า 

แต่ไม่มีวิชาอะไรอื่นนอกจากการทอหูกด้วยก�าลังกาย จึงกล่าวชักชวนชายทอหูกน้ัน 

ให้ไปรับราชการ ให้แสดงชื่อว่าธนุคหบัณฑิต ส�าเร็จวิชายิงธนูและวิชาอื่น ๆ อีกมาก 

และตนจักเป็นผู้ท�างานให้ทุกอย่างอยู่ข้างหลัง ชายคนนั้นก็ยอมตกลงจึงไปสมัคร 

รบัราชการ กไ็ด้รบัทรงแต่งตัง้ให้เป็นนายทหารธน ูต่อมาได้มีเสือร้ายเข้ามากดัประชาชน

ต�าบลหนึ่ง ทางกรุงได้รับค�าร้องก็ส่งนายทหารธนูออกไป ธนุคหบัณฑิตตัวจริงได้สอน

กลวิธีให้ว่า ให้เกณฑ์ชาวบ้านถือธนูให้มาล้อมยิงเสือ ธนุคหะปลอมพลอยไปกับเขา 

แล้วหาทางหลบซ่อนอยู่ในดงหญ้าแห่งหน่ึง เมื่อชาวบ้านยิงและตีเสือตายแล้ว ให้ตัด
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เถาวลัย์เส้นใหญ่ลากไป พลางพูดว่า ใครตเีสือตายเสีย เราจักจบัเสือทัง้เป็นผกูไปถวาย

พระราชา เขาก็ปฏิบัติตามค�าสอนส�าเร็จ ได้รับความยกย่องและลาภสการต่าง ๆ  

เขาได้ปฏิบตัติามค�าสอนของบัณฑติตัวจรงิในกจิการทกุอย่าง กย็ิง่ได้รบัยกย่องจนเกดิ

ความเมาในความยกย่องสรรเสริญ ดูหมิ่นบัณฑิตตัวจริง หลงไปว่าตนเป็นบัณฑิต  

ต่อมาเกิดมีข้าศึกยกมาประชิตแดน เขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพยกออกไป ธนุคห-

บัณฑิตตัวจริงได้ออกไปด้วย เมื่อยกออกไป มีทัพก็เริ่มตัวสั่น ครั้นถึงสนามรบ ได้ยิน

เสียงกลองรบ ก็ยิ่งตัวสั่นเทิ้มอยู่บนหลังช้างศึก จนบัณฑิตตัวจริงที่นั่งอยู่ข้างหลังต้อง

ใช้เชือกผูกไว้เพื่อมิให้ตกจากคอช้าง ครั้นไปถึงที่จะต้องตะลุมบอนกับข้าศึก แม่ทัพ 

กต็กใจกลวัสดุขีดจนท�าราดเลอะหลงัช้าง ธนคุหบณัฑติจงึต้องให้ลงจากช้างต้องแสดง

ตนเป็นแม่ทพัเอง ท�าการรบได้ชยัชนะ จบัอริราชมาถวายพระราชาของตนได้ ความจรงิ

จึงปรากฏขึ้นว่าบุรุษร่างเตี้ยนั้นเองคือ ธนุคหบัณฑิตตัวจริง ซึ่งเป็นยอดทหารธนู  

ส่วนบุรุษรูปผึ่งผายงามสง่านั้น ไม่มีความรู้ในศิลปศาสตร์อะไร 

เรือ่งนีน้อกจากแสดงว่าคนโง่กบัคนฉลาดนัน้ย่อมต้องอาศยักนัในบางเรือ่งแล้ว 

ยังแสดงว่า คนโง่นั้นเมื่อยังยอมอาศัยปัญญาของคนฉลาดอยู่ ก็ยังพอรักษาตนอยู่ได้  

แต่เมื่อโง่เกิดอวดฉลาดขึ้นมาเม่ือใด ก็เกิดวิบัติเมื่อนั้น และเมื่อถึงคราวคับขันซึ่งจะ

ต้องแสดงวิชาเอง คนโง่ก็จะต้องแสดงโง่ออกมาจนได้ 

ฉะนัน้ ถงึอย่างไร กส็ูห้าวชิาใส่ตนให้เป็นคนฉลาดขึน้เองไม่ได้ ทัง้คนดมีีวิชา

ถึงจะมีรูปร่างไม่ดีก็จะต้องได้ดีในที่สุด
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การบรโิภคเนื้อสัตว์

๑

ธรรมของพระพุทธเจ้าได้เป็นที่รับรองกันในหมู่ผู้รู ้ โดยทั่วไปว่าเป็นสัจจะ  

แต่กย็งัมีข้อทีค่นบางส่วนยังมีความเหน็ต่างกนัอยู ่เรยีกว่าเป็นข้อปัญหา ถ้าได้แก้ปัญหา

เหล่านี้ในทางที่ถูกต้อง ก็จะแก้ความเห็นท่ีต่างกันนั้นได้ และจะท�าให้เห็นเหตุผลใน

พระพุทธศาสนายิ่งขึ้น เช่น ปัญหาที่ว่า “ห้ามฆ่าสัตว์ ไฉนจึงไม่ห้ามการกินเนื้อสัตว์” 

ศีลในพระพุทธศาสนามีอยู่ข้อหนึ่งว่า เว้นจากการฆ่าสัตว์ อธิบายว่า เว้นจากการฆ่า

สัตว์มีชีวิตทุกประเภท ทั้งมนุษย์ทั้งดิรัจฉาน แต่ส�าหรับการบริโภคเนื้อสัตว์นั้นม ี

ทั้งห้ามและไม่ห้าม คือ ห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์ ที่ได้เห็นได้ยินหรือได้สงสัยว่า เขาฆ่า

เพือ่ตน เรยีกว่า “อทุสิมงัสะ” แปลว่า “เนือ้เจาะจง” แต่ไม่ห้ามเนือ้ทีเ่ขาจ�าหน่ายทัว่ไป 

ที่เรียกว่า “ปวัตตมังสะ” แปลว่าเนื้อที่เป็นไปทั่ว และห้ามภิกษุฉันเนื้อ ๑๐ อย่าง คือ 

เน้ือมนุษย์ ช้าง ม้า สนุขั ง ูสหีะ เสอืโคร่ง เสอืเหลอืง หมี เสือดาว แม้เน้ือนอกจาก

นี้ที่ไม่ห้าม ก็ต้องเป็นเนื้อสุก ห้ามเนื้อดิบ (อย่างกะปิ น�้าปลาดิบ ก็เรียกว่าเป็นพวก

เนื้อดิบ ผู้รู้วินัยเมื่อจะปรุงอาหารถวายพระ จึงท�าให้สุกก่อน) 

ตามที่กล่าวมานี้แสดงว่า พระพุทธเจ้าห้ามภิกษุฉันเนื้อบางอย่าง ไม่ห้าม 

บางอย่าง ปรากฏว่า ได้มีผู้ท้วงติงมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลต่อพระพุทธเจ้าเอง เช่น  

พระเทวทัตกราบทูลขอวัตถุ ๕ ประการ  คือ ขอให้พระองค์ตรัสสั่งให้ภิกษุถือข้อวัตร 

๕ ประการ ตลอดชวีติ ได้แก่ อยูป่่า เท่ียวบณิฑบาต ถอืผ้าบงัสกุลุ อยูโ่คนไม้ ไม่ฉนั
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ปลาเนื้อ พระองค์ตรัสห้าม และตรัสว่าสุดแต่รูปใดจะปรารถนา จะอยู่ป่า หรือ  

อยู่บ้าน จะถือเที่ยวบิณฑบาตหรือจะรับนิมนต์ จะถือผ้าบังสุกุล หรือจะรับจีวรของ

คฤหบดี ทรงอนุญาตอยู่โคนไม้ไว้ ๘ เดือน (เว้นฤดูฝน) และปลาเนื้อที่บริสุทธิ์โดย

ส่วน ๓ คือ ไม่ได้เห็น ไม่ได้ยิน ไม่ได้รังเกียจ (ว่าเขาฆ่าเจาะจงตน) 

ตามเรือ่งน้ีแสดงว่า พระพทุธเจ้าทรงปล่อยให้แต่ละบคุคลจะปรารถนาอย่างไร 

หมายความว่าส�าหรับเนื้อที่พ้นจากท่ีทรงห้ามไว้แล้ว ก็ไม่ทรงอนุญาตไม่ทรงห้ามใคร 

สุดแต่ใครจะปรารถนาจะฉันหรือไม่ฉัน

อีกเรื่องหน่ึง นายแพทย์หลวงชื่อว่าชีวกโกมารภัจได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่า 

ตนได้ยนิเขาพดูว่า คนฆ่าสตัว์เจาะจงถวายพระองค์ พระองค์ทรงทราบกเ็สวยเนือ้ทีเ่ขา

ท�าเจาะจง เท่ากับทรงร่วมปาณาติบาตด้วย เขาพูดดังนี้ถูกต้องหรือไม่ พระองค์ตรัส

ตอบรวมความว่า ไม่ถูกต้อง เพราะพระองค์ทรงห้ามอุทิสมังสะดังกล่าวว่าเป็นเนื้อท่ี 

ไม่พึงบริโภค และภิกษุในพระธรรมวินัยของพระองค์ ย่อมมีจิตประกอบด้วยเมตตา

กรณุาเป็นต้นแผ่ไปในสตัว์ทัง้ปวง ในทศิทัง้ปวงอย่างกว้างขวางไม่มขีอบเขต เมือ่เข้าไป

บณิฑบาตกไ็ม่ได้คดิว่า เขาจะถวายอาหารทีป่ระณตีเช่นนีแ้ละกพ็จิารณาฉัน ไม่ตดิรส 

ไม่ข้องแวะ เมือ่เป็นเช่นนี ้จะกล่าวได้หรอืว่า ภกิษนุัน้มีเจตนาจะฆ่าจะเบยีดเบยีนใคร 

นายแพทย์ชีวกได้ฟังแล้วก็เข้าใจเหตุผล กราบทูลสรรเสริญพระองค์ว่า ตนได้เห็น 

พระพรหมแล้ว คอื พระพทุธเจ้าผูท้รงเมตตาพรหมวิหารธรรมสมบรูณ์ เพราะทรงละ

กิเลสที่เป็นเหตุให้เบียดเบียนชีวิตสัตว์ได้เด็ดขาดแล้ว 

การบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ต้องห้ามด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ดังกล่าวนี้ จึงไม่เป็นบาป

เป็นโทษแม้แต่น้อย

๒

เร่ืองบริโภคเนื้อสัตว์ส�าหรับภิกษุ พระพุทธเจ้าทรงห้ามเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์โดย

ส่วน ๓ ที่เรียกว่า ‘อุทิสมังสะ’ คือที่เขาฆ่าเจาะจง ทั้งยังได้ตรัสในชีวกสูตรว่า ผู้ที ่
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ฆ่าสตัว์เจาะจงถวายเน้ือแก่พระนัน้ ย่อมประสบส่ิงทีมิ่ใช่เป็นบญุ (คอืบาป) มากถึง ๕ 

สถาน คือ ๑. เป็นบาปเมื่อสั่งให้เขาน�าสัตว์มา ๒. เป็นบาปเมื่อสัตว์เดือดร้อนทรมาน

ขณะที่เขาผูกมัดน�ามา ๓. เป็นบาปขณะที่สั่งให้ลงมือ ๔. เป็นบาปเมื่อสัตว์ต้องเสวย

ความทุกข์ขณะที่ถูกฆ่า ๕. เป็นบาปเมื่อน�าเนื้อที่ไม่สมควรนั้นถวายพระ 

ตามทีก่ล่าวนีพ้งึเหน็ได้ว่า ทางพระพทุธศาสนามไิด้สนบัสนนุปาณาติบาตเลย 

ทั้งเมื่อภิกษุผู้ฉันเน้ือท่ีสมควร ซ่ึงมิได้ทรงห้ามไว้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ ประกอบด้วย

เมตตาแผ่ไปในสรรพสัตว์ถ้วนหน้า ก็ยิ่งกล่าวได้ว่ามิได้สนับสนุนเลยแม้ด้วยใจ ถ้ายัง

มีปัญหาว่าจะห้ามเสียเลยมิได้หรือ พึงตอบได้ว่า เมื่อไม่ผิดแล้ว ก็มิใช่เรื่องควรห้าม 

ควรปล่อยไว้ให้เป็นไปตามสมัครใจ ดังเรื่องผ้าบังสุกุลกับผ้าที่คฤหบดีถวาย ก็สุดแต่

ใครจะถอืจะรบัหรือไม่ และทัง้สองฝ่ายกไ็ม่ควรท่ีจะยกตนข่มท่าน เพราะเหตทุีถื่อหรอื

ไม่ถือนั้น ว่าเฉพาะภิกษุย่อมมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น เพราะพระมิได้ประกอบอาชีพด้วย

ตนเอง ต้องอาศัยคฤหัสถ์เป็นผู้ถวาย ถ้าเลือกอาหารก็จะกลายเป็นผู้เลี้ยงยาก มิใช่

เลีย้งง่ายตามท่ีตรสัสอนไว้ โดยปกต ิเขาท�าอาหารบรโิภคของเขา เขากแ็บ่งอาหารน้ัน

ถวายพระส่วนหนึ่ง ดังนี้เขาก็ไม่ล�าบากยุ่งยาก พระก็ไม่อึดอัดใจว่า เขาจะต้องมาเป็น

กังวลด้วยเร่ืองอาหารของพระมากไป ท้ังเมื่อเขาท�าเพื่อบริโภคของเขาเองโดยปกติ 

ดงันั้น เนื้อกไ็มเ่ป็นอทุสิมังสะส�าหรบัพระ เพราะเขาท�าส�าหรบัเขาเองต่างหาก ถ้าเขา

เป็นคนถือศีลด้วย ก็ยิ่งไม่เป็น แต่ถ้าเขาเป็นพวกมังสวิรัติ คือเว้นเนื้อสัตว์ เขาปรุง

อาหารผักถวายพระดังที่เขาบริโภค พระก็ย่อมฉันอาหารผักได้ เพราะเหตุผลเช่น

เดียวกัน คือมีชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่น

รวมความว่า ฉนัอาหารทีมี่เนือ้สตัว์ทีส่มควรกไ็ด้ ฉนัอาหารทีไ่ม่มเีนือ้สตัว์กไ็ด้ 

สดุแต่ผูถ้วายจะจดัถวาย พระไม่เข้าไปยุง่ว่า จะต้องฉนัอย่างนัน้ไม่ฉนัอย่างนี ้นอกจาก

ที่ไม่สมควรเท่านั้น เมื่อแยกประเด็นออกไปได้ดังนี้ 

เร่ืองอาหารจะเป็นชนิดไหนจึงอยู่ท่ีผู้ถวาย หน้าที่ของพระคือท�าตนให้เป็นผู้

เลีย้งง่าย คนบางหมูบ่างประเทศถอืมงัสวริตั ิหากพระไปอยูใ่นหมูน่ัน้กเ็ป็นมงัสวรัิตไิป

ด้วยในตวั ถ้าจะไปประสงค์เนือ้สตัว์แม้ท่ีสมควรกไ็ม่ถกูเหมอืนกนั และแม้อยูใ่นหมูค่น

ที่ไม่ถือมังสวิรัติ ถ้าพระประสงค์จะถือมังสวิรัติเป็นส่วนตนก็ย่อมท�าได้ ด้วยวิธีที่เมื่อ
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รับบิณฑบาตเขามาแล้ว ก็เลือกแต่ที่ไม่มีเนื้อสัตว์ หากภายหลังเขารู้เข้าเขาขวนขวาย

จัดให้เอง ก็เป็นเรื่องความเอื้อเฟื้อของเขา มิใช่พระท�าตนให้เลี้ยงยากแต่อย่างไร 

เรือ่งเก่ียวกับชวีติสตัว์น้ียงัมีอีกมาก เครือ่งใช้ต่าง ๆ เช่นกระเป๋าหนงั รองเท้า

หนังเป็นต้น ถ้าถือว่าการบริโภคเนื้อเป็นอนุโลมหรือส่งเสริมปาณาติบาตแล้ว ก็น่าจะ

ต้องเว้นการใช้สิ่งเหล่าน้ีท้ังหมด และแม้จะเดินไปข้างไหน ต้องเหยียบสัตว์เล็กน้อย 

สกัเท่าไร ทีห่ายใจเอาสตัว์ทีเ่ป็นจลุนิทรย์ีเข้าไปครัง้ละเท่าไร กน่็าคดิ คดิมากจะกลาย

เป็นเห็นว่า เสียศีลข้อที่หนึ่งนี้จนต้องหยุดเดินหยุดหายใจ ก็จะพิกลไป 

ทางพระพุทธศาสนามิได้ประสงค์ให้ปฏิบัติอย่างพิกล ไร้เหตุผลอันถูกต้อง 

ดังนั้นเลย

๓

พระบญัญตัศีิลในพระพทุธศาสนานัน้ เว้นการฆ่าสตัว์มชีวีติทกุชนดิ ต่างจาก

บางศาสนาที่ให้ฆ่าได้บางประเภท ห้ามบางประเภท จึงมีปัญหาขึ้นหลายข้อ เช่นว่า  

จะไม่กระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจด้านการประมงและการเลี้ยงสัตว์หรือ อันที่จริง

ปัญหานี้ไม่น่าวิตก เพราะไม่น่าวิตกว่า คนจะพากันท�าตามศีลข้อที่หนึ่งนี้เสียมากหรือ

ทั้งหมด ควรวิตกในข้อนี้มากกว่าว่าคนส่วนมาก ไม่ถือศีลหรือไม่มีศีลข้อนี้ เช่นเดียว

กับศีลข้ออื่น เช่นข้อสอง เว้นจากการลักทรัพย์ ไม่น่าวิตกว่า คนจะพากันถือศีล 

ข้อสองนี้เสียหมด ควรวิตกมากกว่าว่าคนไม่ถือศีลข้อสองนี้ ฉะนั้น เรื่องทุจริตต่าง ๆ 

จึงเกิดขึ้นมาก 

ถ้าตอบดังนี้ก็น่าจะมีปัญหาตามมาว่า ถ้าเช่นนั้นจะบัญญัติศีลข้อนี้ไว้ท�าไม 

เพราะบญัญตัไิว้แล้วกไ็ม่มปีระโยชน์ เพราะคนไม่ปฏบิติักนั กอ็าจตอบได้ว่าบญัญตัไิว้

ส�าหรับผู้ประสงค์จะปฏิบัติ เพราะผู้ที่เห็นประโยชน์และประสงค์จะปฏิบัติก็มีอยู่  

ควรเข้าใจว่าศีลในพระพุทธศาสนาน้ันต่างจากกฎหมายแผ่นดิน เพราะกฎหมายแผ่น

ดินเป็นข้อบังคับ ซ่ึงมีการลงโทษผู้ละเมิดเป็นอาญาแผ่นดิน ส่วนศีลนั้นข้อเว้น 
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ตามความสมัครใจตามศรัทธาของแต่ละคน ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมา พระพุทธเจ้าไม่ได้

ทรงขอร้องหรือบังคับใครให้ถือศีล ผู้ท่ีมีศรัทธาสมัครใจถือเอง จะถือศีลชั้นไหนก็ได้

ตามความสมัครใจ นอกจากไม่ทรงขอร้องหรือบังคับแล้ว ยังทรงห้ามไม่ให้บวชคน 

บางพวก เช่นห้ามไม่ให้บวชข้าราชการทีท่างราชการมไิด้อนญุาต ไม่ให้บวชบตุรท่ีมารดา

บดิามไิด้อนญุาต เท่ากบัห้ามมิให้บุคคลดงักล่าวถอืศลีของภกิษุนัน่เอง และธรรมเนยีม

ในครั้งพุทธกาลนั้น ไม่ได้ใช้วิธีให้ศีลกันทีละข้อ เป็นพิธีการเหมือนอย่างในทุกวันนี้ 

เรื่องศีลเป็นเรื่องอันดับสอง ส่วนเรื่องอันดับหนึ่งนั้นคือสัทธาปสาทะ หรือที่

เรียกว่าความเชื่อความเลื่อมใส ผู้ที่ได้สดับธรรมของพระพุทธเจ้าได้ความเชื่อความ

เลื่อมใสแล้ว ก็แสดงตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ถ้ายิ่งกว่านั้น

ก็ขอบวชเป็นภิกษุ ภิกษุณี หรือ เป็นสามเณร สามเณรี เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องมีศีลของ

อุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นขึ้นเองโดยฐานะ 

ในบัดนี้ มีการขอและให้ศีลกันเป็นพิธีการ ถึงดังนี้ เมื่อจะบวชเป็นภิกษุก็คง

ไม่ต้องรับศีล ๒๒๗ กันทีละข้อ ถ้าจะต้องรับศีลของภิกษุนี้กันทีละข้อแล้ว คงจะ

พิพักพิพ่วนมิใช่น้อย การที่มีธรรมเนียมให้ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ กันทีละข้อ นี้เป็น

ธรรมเนียมที่ดีเพ่ือให้เป็นการยืนยันชัดแจ้ง แต่ก็ยังรักษาคติเดิมคือต้องมีการขอศีล

ก่อน แสดงว่ามีศรัทธาที่จะรับศีล นอกจากนี้ยังแสดงว่ามีความสะดวกที่จะรับศีลด้วย 

แม้เมื่อรับศีลแล้ว จะเลิกเม่ือไรก็ได้ สุดแต่ศรัทธาและความสะดวกของแต่ละบุคคล 

เมื่อเป็นเช่นน้ี ศีลจึงไม่ขัดขวางกับใคร ไม่ขัดขวางกับทางบ้านเมือง ใครไม่ศรัทธา 

ไม่สะดวกกไ็ม่ขอไม่รบัศลี พระกไ็ม่ว่ากระไร ใครมศีรทัธาและพร้อมทีจ่ะถือศลีกถื็อไป 

จะถือกี่ข้อเร็วหรือช้า นานเท่าไรก็สุดแต่ใจสมัคร 

พระพทุธศาสนาจงึไม่กระทบกระเทอืนกจิการอะไรของทางบ้านเมือง และไม่

กระเทือนใจของบุคคลใด ๆ เลย
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พระเจ้าธรรมกิราช

๑

พระพทุธเจ้าได้ตรสัว่า ‘พระราชาเป็นหวัหน้าของหมูม่นษุย์’ และได้ตรสัแสดง

ราชธรรมไว้ครบถ้วน เพื่อทรงใช้เป็นอลังการประดับพระองค์ในการปกครองประชา

ราษฎรให้อยูเ่ยน็เป็นสขุ ศลีเป็นราชธรรมข้อหนึง่ ทีพ่ระองค์ได้ตรัสไว้เป็นพทุธานศุาสน์ 

ส�าหรบัพระราชาและผูป้กครองทัง้หลาย หมายถงึความงดเว้นการทีค่วรเว้น ประพฤติ

การที่ควรประพฤติ การอันใดที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน ย่อมเว้นการ 

อันนั้น ส่วนการอันใดก่อให้เกิดความสุขความเจริญ ย่อมประพฤติการอันนั้น และ 

ตามคติที่นับถือกันมาแต่โบราณ 

พระเจ้าธรรมกิราชทัง้ปวง ย่อมทรงต้ังอยู่ในศีล ๕ โดยปกต ิเม่ืออมาตย์ราช

เสวกทัง้หลายประพฤตติาม บ้านเมืองกส็งบเรยีบร้อย ประชาชนมคีวามสุข ดงัอานสิงส์ 

(ผลที่ดี) ของศีลที่ว่า ‘ศีลเป็นเหตุให้ถึงสุคติ (คติที่ดี) ศีลเป็นเหตุให้เกิดโภคสมบัติ 

ศีลเป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข์เข็ญ’ พระเจ้าธรรมิกราชย่อมทรงรักษาหลักคติธรรม 

(ทางพระศาสนา) และหลักนิติธรรม (บทกฎหมาย ทางบ้านเมือง) ไว้เป็นคู่กัน  

คนประพฤติล่วงหลักคติธรรมที่ดีเช่นศีล ๕ ย่อมได้รับโทษตาม ‘อาญากรรม’  

คนประพฤตล่ิวงนิตธิรรมคอืกฎหมาย ย่อมได้รบัโทษตามคติของกฎหมาย อันเรยีกว่า 

‘อาญาแผ่นดิน’ พระเจ้าธรรมิกราชทรงได้พระนามว่า ‘ธรรมิกะ’ เพราะทรงปฏิบัติ

รักษาธรรมท้ังสองนัน้ คือคตธิรรมตามหลักพระศาสนาทีน่บัถอื และนติธิรรม กฎหมาย 
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ซึ่งประการหลังนี้ เรียกว่า ‘ยุติธรรม’ เช่นเมื่อศาลชนะเด็ดขาดตัดสินว่าผิด หรือ 

ไม่ผิด ก็ ‘ยุติ’ กันเพียงเท่านั้น (แต่อาจไม่เป็นไปตามความเป็นจริงก็ได้) เมื่อคนยัง

ย�าเกรงอาญากรรม กลวัเกรงอาญาแผ่นดนิอยูก่ส็งบเรยีบร้อย แต่เมือ่คนไม่เกรงกลวั

อาญาทัง้สอง ความไม่สงบวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึงมากและมากท่ีสุด  

ที่เรียกว่า ‘กลียุค’ หรือ ‘ยุคมิคสัญญี’ พระเจ้าธรรมิกราชย่อมทรงน�าหมู่อมาตย์และ

ประชาชนให้มีความเกรงอาญากรรมและอาญาแผ่นดิน มีความเคารพปฏิบัติในหลัก

คติธรรมท่ีดีของพระศาสนา และในหลักนิติธรรมตามบทกฎหมาย เป็นเหตุให้เกิด

ความสงบสุขสถาพร นี้เป็นศีล ซึ่งเป็นศีลบารมีของพระเจ้าธรรมิกราช มีคุณานุภาพ

แผ่ไปให้เกิดความสุขสมบูรณ์ทั่วไป

ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๕ นี้ ขออ�านาจ

คุณพระศรีรัตนตรยัและอ�านาจพระบารมี มศีลีบารมเีป็นต้น โปรดอภบิาลรกัษาพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระภทัรมหาราช พร้อมทัง้สมเดจ็ ฯ พระบรมราชนินีาถ  

พระราชโอรสธิดา ให้ทรงพระเกษมส�าราญ ปราศจากสรรพภัยพิบัติ ทรงพระเจริญ

ด้วยสรรพพรชยัมงคล เสดจ็สถติสถาพรเป็นทีพ่ึง่ร่มเย็นแห่งพระราชวงศ์ คณะรฐับาล

และข้าราชการ พร้อมท้ังอาณาประชาราษฎร สมณะชีพราหมณาจารย์ทั่วรัฐสีมา

อาณาเขตตลอดจิรกาลเทอญ ฯ

๒

พระราชามหากษัตรย์ิผูท้รงตัง้อยู่ในธรรม ย่อมทรงเป็นทีพ่ึง่ของประชาราษฎร

ทั้งปวงโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ แม้พระพุทธเจ้าก็ทรงเสวนา เสด็จไปประทับอยู่ใน 

แว่นแคว้นของพระราชาผูต้ั้งอยูใ่นธรรม ดงัเช่นเรือ่งท่ีเกดิขึน้สมัยเม่ือพระพทุธเจ้าประทับ

อยู ่ณ พระเชตวัน ใกล้กรุงสาวัตถีแห่งแคว้นโกศล 

มชีาวนา ๓ คนไปไถนาอยูท่ี่ปากดงแห่งหนึง่ ขณะนัน้ได้มพีวกโจรออกมาจาก

ดงเข้าไปปล้นคนในบ้านแล้วหนีเข้าดงไป พวกมนุษย์พากันติดตามไปพบชาวนา 

๓ คนก�าลงัไถนาอยู ่คิดว่าเป็นโจรพวกนัน้แกล้งแสดงตนเป็นชาวนา จงึจบัไปเฝ้าพระเจ้า
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โกศล กราบทูลโจษว่าเป็นโจร ขณะที่ก�าลังไต่สวนอยู่นั้น มีหญิงผู้หนึ่งมาเดินร้อง

คร�า่ครวญอยู่รอบพระราชนเิวศน์ ขอพระราชทานผ้านุง่ห่ม พระราชาได้ทรงสดบักท็รง

พระกรุณาโปรดให้น�าผ้าออกไปพระราชทาน ฝ่ายหญงินัน้กก็ล่าวว่ามไิด้ขอพระราชทาน

ผ้านุง่ห่มเช่นน้ี แต่ขอพระราชทานผ้านุ่งคือสาม ีเจ้าพนกังานจึงเข้าไปกราบทลู ได้โปรด

ให้น�าหญิงนั้นเข้าเฝ้ารับสั่งถามว่า ส่งผ้านุ่งห่มออกไปให้ตามที่ร้องขอ กลับว่าสามี

อย่างไรกัน หญิงนั้นกราบทูลว่า สามีชื่อว่าผ้านุ่งห่มของสตรี เพราะเม่ือสามีเป็น 

อันตรายไป สตรีผู้ภริยาแม้จะนุ่งผ้าสาฎกราคาตั้ง ๑๐๐๐ ต�าลึง ก็ชื่อว่าตัวเปล่า  

ดังค�าเก่าที่ว่า “แม่น�้าที่ไร้น�้าก็เปล่า รัฐที่ไม่มีพระราชาก็เปล่า สตรีผู้เป็นหม้ายแม้จะ

มีพี่น้องตั้ง ๑๐ ก็เปล่า” พระราชาได้ทรงสดับก็โปรด จึงตรัสถามว่า คนทั้ง ๓ ที่ถูก

จับกมุตวัมานีเ้ป็นอะไรของเจ้า หญงินัน้กราบทลูว่า คนหนึง่เป็นสามี คนหนึง่เป็นน้อง 

คนหนึง่เป็นบุตร พระราชาทรงพอพระหฤทัย จงึทรงอนุญาตให้ขอได้คนหนึง่จะต้องการ

คนไหน หญิงน้ันกราบทูลว่า เม่ือชีวติด�ารงอยูก่ข็อพระราชทานสาม ีและขอพระราชทาน

บุตรด้วย เพราะสามีเป็นเหมือนเพื่อนคู่ชีวิตในการเดินทาง บุตรเป็นเหมือนเสบียง 

ในพกในห่อ แต่ทั้งสองนี้ยังหาง่ายกว่าพี่น้อง เพราะพี่น้องร่วมอุทรนั้นเม่ือส้ินมารดา

บดิาเสยีแล้วกห็าอีกไม่ได้ จงึขอพระราชทานน้องอกีคนหนึง่ด้วย พระราชาทรงยินดใีน

ค�ากราบทูล จึงโปรดให้ปล่อยทั้ง ๓ คน 

ข่าวเรื่องชาวนา ๓ คนพ้นจากทุกข์เพราะอาศัยหญิงคนหนึ่งนี้ได้ลือกันไป 

จนถึงหมู่ภิกษุ พวกภิกษุก็ได้ปรารภกันในธรรมสภา และได้กราบทูลพระพุทธเจ้า  

แม้พระพุทธองค์กไ็ด้ตรัสถงึหญงิน้ัน ซ่ึงได้เคยช่วยแก้ไขชายทัง้ ๓ ให้พ้นทกุข์มาตัง้แต่

อดตีกาลนานไกล ดังกล่าวในอุจฉัคชาดก 

เรือ่งนีแ้สดงความตัง้อยูใ่นธรรมของพระราชามหากษตัรย์ิ ซึง่ทรงเป็นทีพ่ึง่ของ

ประชาราษฎรผู้ประสบทุกข์เดือดร้อน สนพระหทัยในค�าร้องทุกข์ โปรดสดับเหตุผล

ประกอบด้วยคตธิรรม และแสดงถงึความฉลาดกล้าหาญของหญงิ ปัญหาทีผ่กูมดัชาย 

๓ คนจนไม่อาจจะเปล้ืองตนเองได้ แต่อาศัยปัญญาและความกล้าหาญแน่วแน่ของหญงิ

คนเดียวช่วยแก้ให้พ้นภยัได้ทกุคน ใคร ๆ จงึไม่ควรประมาทปัญญาและความกล้าหาญ

เด็ดเดี่ยวของหญิง
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มติรที่ดเีป็นพรหมจรรย์ทั้งหมด

ครัง้หนึง่ ท่านพระอานนท์ได้กราบทลูพระพทุธเจ้าว่า มติรทีด่เีป็นพรหมจรรย์

กึ่งหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่า มิตรที่ดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมด และได้ตรัสเอามรรคมี-

องค์ ๘ เป็นมิตร 

พระพุทธด�ารัสนี้แสดงว่ามิตรเป็นเร่ืองส�าคัญของบุคคล และยอดของมิตร 

ก็คือธรรมที่พึงอบรมให้มีอยู่ในจิตใจ เพราะธรรมย่อมเป็นมิตรประจ�าตน ไม่มีพราก

ออกไปจากตนได้ กบัย่อมช่วยตนอยูเ่สมอ แต่เม่ือว่าถึงบคุคลด้วยกนั มิตรทีด่เีป็นผูท้ี่

พึงปรารถนา ทั้งในเวลาปกติ ทั้งในเวลาคับขัน 

ลกัษณะของมติรทีด่ปีระการหนึง่อนัจะขาดเสียมิได้กคื็อปัญญา มิตรผูมี้ปัญญา

ย่อมจะสามารถให้ค�าแนะน�าท่ีถูกต้องให้เกิดประโยชน์ปราศจากโทษ ส่วนมิตรที่ขาด

ปัญญาแม้จะปรารถนาดีก็เหมือนมุ่งร้าย ดังมีเรื่องเล่าในชาดกว่า 

มีชายศีรษะล้านเลื่อมดังถาดทองแดงคนหนึ่ง เป็นช่างไม้นั่งถากไม้อยู่ มียุง

ตวัหนึง่บนิไปจบักดัท่ีศีรษะอันล้านเล่ือมนัน้ ชายผูน้ั้นร้องเรยีกบตุรชายทีอ่ยูใ่กล้กนัให้

ช่วยตยีงุ บตุรชายจงึฉวยขวานจามยงุลงไปบนศรีษะบดิาถงึแก่ความตาย พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสว่า “คนมิใช่มิตรที่มีปัญญา ยังประเสริฐกว่า ส่วนมิตรที่ไร้ปัญญาไม่ประเสริฐ

เลย” เป็นข้อเตือนว่าการที่จะให้ใครช่วยเหลือท�าอะไรต้องเลือกคนท่ีมีปัญญา ท่ีรู้จัก

ผิดถูกควรไม่ควร มิใช่ว่าถ้าเขามุ่งดีปรารถนาดีแล้ว เป็นมอบการงานให้ท�าเรื่อยไป 
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เพราะถ้าเป็นคนขาดปัญญา แม้จะท�าด้วยความตัง้ใจช่วยจริง แต่กอ็าจท�าการทีเ่ป็นโทษ 

แม้อย่างอุกฤษฎ์ดังเรื่องนี้ 

เร่ืองของการท�าอะไรขาดปัญญายงัมีอกีมาก มกัเป็นการท�าทีป่ราศจากประโยชน์

ชนิดที่ลงทุนลงแรงมาก แต่ได้ประโยชน์น้อย หรือไม่ได้เลย หรือกลับเป็นโทษ  

ดังภาษิตโบราณว่า ‘ขี่ช้างจับตั๊กแตน’ ‘ต�าน�้าพริกละลายแม่น�้า’ 

แม้ในชาดกกม็เีล่าเรือ่งยกกองทพัไปรบกบัยงุว่า มคีนโง่กลุม่หนึง่ไปท�างานใน

ป่าที่มียุงชุม พากันโกรธยุง จึงชักชวนกันถือธนูอาวุธยกกันไปรบยุง เมื่อตลุมบอน

ยิงฟันหมู่ยุงก็ถูกกันเองบาดเจ็บ พากันกลับมานอนเจ็บไปตาม ๆ กัน 

อีกเรื่องหนึ่ง คล้ายกับเรื่องต้นว่าทาสีของอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก�าลังซ้อมข้าว 

มารดามานอนอยู่ในโรงซ้อมข้าวน้ัน หมู่แมลงวันพากันมาไต่ตอม จึงเรียกธิดาให้ไล่

แมลงวัน ทาสีนั้นจึงฉวยสากต�าข้าวฟาดแมลงวันลงไปที่ตัวของมารดาถึงแก่ความตาย 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสปรารภเรื่องนี้ว่า “คนมิใช่มิตรที่ทรงปัญญายังดีกว่า คนที่คิด

อนุเคราะห์อย่างโง่ ๆ ไม่ดีเลย” บางทีท�าไปแล้วเป็นอันมากไปเสียดายส่ิงเล็กน้อย  

เลยเสียประโยชน์ อย่างเรื่องจะรดน�้าต้นไม้แต่เสียดายน�้าว่า 

มีคนเฝ้าสวนแห่งหนึ่งให้เด็กขุดรากต้นไม้เล็ก ๆ ให้โผล่ขึ้นมา แล้วรดน�้าพอ

ชุ่มราก ต้นไม้ก็เลยเฉาตาย อีกแห่งหนึ่ง ใช้วานรให้รดน�้า พวกวานรก็คุ้ยดินให้ราก

ต้นไม้โผล่ขึ้นรดพอชุ่มราก ต้นไม้ก็เฉาตายอีกเหมือนกัน 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสปรารภเร่ืองเช่นนี้ว่า “ความประพฤติประโยชน์ด้วยไม่

ฉลาดรูจ้กัประโยชน์ หาน�าความสขุมาไม่ คนโง่ย่อมท�าลายประโยชน์เสยี เหมอืนอย่าง

วานรเฝ้าสวน” เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสาธกให้เห็นโทษของการใช้คนที่ขาดปญัญาแมจ้ะ

เป็นมิตร กลับตรงกันข้าม ควรปรารถนามิตรที่มีปัญญา และฟังค�าแนะน�าของมิตร 

เช่นนี้
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ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤตธิรรม

พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นที่พึ่งช่วยชี้ทางพ้นทุกข์ให้แก่คนทุก ๆ คน และทางที่

ทรงชีใ้ห้น้ัน บางคนกเ็ห็นว่าอยู่ไกลเสยีเหลอืเกนิ บางคนกอ็าจจะว่าใกล้นดิเดียวเพราะ

อยูท่ีใ่จดวงเดยีวเท่านัน้ ถ้าจะอ้างเอาใจอย่างนีก้เ็หน็จะไม่ไกลจรงิ แต่ฝ่ายทีเ่ห็นว่าไกล

ก็อาจจะยืนยันว่าไกลเพราะท�าใจอย่างที่ตรัสสอนไว้ไม่ได้ เรื่องทั้งหมดจึงมาลงเอยอยู่

ที่การท�าใจ 

อันท่ีจริง ใจนี้ดูก็เป็นของแปลยาก บางคราวที่ชอบก็ชอบเสียเหลือเกิน  

บางคราวที่ชังก็ชังเสียมากมาย หรือเหลือที่จะเบื่อหน่าย พระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนไว้

ความว่า “ผู้ที่ประพฤติคือท�าไปตามอ�านาจจิตย่อมเดือดร้อน” และได้ตรัสสอนวิธี 

ท�าใจไว้ อันจะพึงพบได้จากพระธรรมค�าสั่งสอนทุกบท มีอยู่บทหนึ่งคือสอนให้นิ่ง 

ดใูจเอง เมือ่ชอบกด็คูวามชอบในใจ เมือ่ชงักด็คูวามชงัในใจ เมือ่เบือ่กด็คูวามเบือ่ในใจ 

คอืใช้ใจนีแ้หละดใูจ ใจจะดือ้ดงึไปอย่างไรกป็ล่อยให้ดือ้ไป ไม่ต้องห้าม แต่นิง่ด ูใจรวน

ไปหนักเข้าก็จะสงบไปเอง เพราะความนิ่งดูอยู่ได้นั้นเป็นตัวสติ เป็นเหมือนเชือกที่ผูก

ม้าพยศ คือใจไว้กับหลัก ผลของการใช้สติดังนี้จะเกิดขึ้น คือ ความสุขของใจจะเกิด

ขึน้อย่างไม่คาดหวงั และถ้าผู้ปฏบิตัมิบีญุอันได้ท�าแล้ว คอื ได้ท�าความดต่ีาง ๆ ได้เคย

อบรมจติใจมาแล้ว ผลดต่ีาง ๆ จะเกดิขึน้ในเวลาใกล้ ๆ อย่างปาฏหิารย์ิ พระพทุธเจ้า

ก็ได้ตรัสไว้แล้วว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” และว่า “ท่านทั้งหลายอย่า 

กลัวบุญ ค�าว่าบุญเป็นชื่อของความสุข” ปัญหาจึงมีเหลืออยู่ว่า จะทนนิ่งดูใจอยู่ได ้
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หรือไม่ ซึ่งก็ตอบได้ว่าคนมีบุญนั้นย่อมทนนิ่งดูอยู่ได้แน่ เพราะไม่ได้ไปดูที่ไหน ดูที่ใจ

ของตนเอง ทนอยู่สักหน่อยเดียว พอได้ความสงบสุขใจขึ้นแล้ว ก็ไม่ต้องทนอีกต่อไป 

ต้องเป็นทุกข์ทนอยู่ในระยะแรกเท่านั้น 

คนมีบุญน้ัน บญุย่อมคอยจ้องจะเข้าช่วยอยูแ่ล้ว เพยีงแต่เปิดโอกาสให้เข้าช่วย 

คือ เปิดใจรับนั้นเอง การเปิดใจรับก็คือ เปิดอารมณ์ที่หุ้มห่อออกเสียแม้ชั่วขณะหนึ่ง 

ด้วยสตทิีก่�าหนดท�าใจดงักล่าวตามวธิขีองพระพทุธเจ้า เมือ่บญุได้โอกาสพรัง่พรเูข้ามา

ถึงใจ หรือโผล่ขึ้นมาได้แล้ว จิตใจจะกลับมีความสุขอย่างยิ่ง 

อารมณ์ทั้งหลายที่เคยเห็นว่าดีหรือร้ายก็จะกลับเป็นเรื่องธรรมดาโลก หรือ

โลกธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ย่อมเกิดแก่บุคคลทั้งที่เป็นปุถุชนทั้งที่เป็นพระอริยะ 

แต่ปุถุชนย่อมไม่พจิารณาเหน็ว่าเป็นของไม่เทีย่งเป็นของแปรปรวน จติใจจงึถูกอารมณ์

ท่วมทบัครอบง�าให้เป็นทุกข์ ส่วนพระอรยิะย่อมพจิารณาเห็นตามเป็นจรงิ จติใจจงึเป็น

อิสระจากอารมณ์ ไม่เป็นทุกข์เพราะอารมณ์และปฏิบัติกิจการท่ีเป็นประโยชน์แก่คน

ทุกฝ่ายได้อย่างใจเฉย ไม่สะดุ้งสะเทือน โลกธรรมอันหมายถึงเรื่องราวที่ก่อให้เกิดสุข 

เกิดทุกข์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจ บางคราวก็มีมาเหมือนน�้าท่วมที่เรียกว่าอุทกภัย 

อันที่จริง ทั้งความสุขทั้งความทุกข์เป็นอุทกภัยเหมือนกัน ถ้ามีสิ่งที่เป็นเกาะ

เป็นที่พ่ึงของใจดีแล้วก็ไม่เดือดร้อน การท�าใจก็คือท�าให้เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของใจนี้เอง 

คนมีบุญก็คือคนที่มีเกาะของใจดีที่ได้สร้างสมมาแล้วและก�าลังสร้างสมอยู่
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คนอกตัญญู

การเล่าเรื่องนิทานสาธกธรรมเป็นวิธีสอนของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง ท่านได้

รวบรวมนทิานต่าง ๆ ทีอ้่างว่าพระพทุธเจ้าได้ตรสัเล่าไว้ เรยีกว่า “ชาดก” คือเรือ่งอดตี

ชาติต่าง ๆ หมายถึงผู ้ที่มีชาติก�าเนิดเกิดมาแล้วในอดีต มีชื่อมีเรื่องราวของ 

ความประพฤติและได้รับผลต่าง ๆ กัน เพื่อสอนให้คนได้มองเห็นตัวอย่างหรือชาติ 

ต่าง ๆ นั้น อาจหมายถึงคนชาติด�า คนชาติขาว เป็นต้นก็ได้ คือไม่ได้หมายถึงผิวกาย 

ไม่ได้หมายถึงคนชื่อนั้นชื่อนี้ แต่หมายถึงระดับแห่งจิตใจและความประพฤติท่ีด�าหรือ

ขาวแต่เล่าเป็นเรื่องขึ้น ดังเรื่องช้างเผือกใจประเสริฐกับพรานป่าใจร้าย มีความย่อว่า 

พรานป่าคนหนึ่งเข้าไปในป่าลึกเพื่อหาสิ่งที่จะน�าไปขายเลี้ยงชีพ หลงทางเดิน

วนเวียนลึกเข้าไปในป่า ไม่พบทางออก มีความกลัวตาย ร้องคร�่าครวญไปคนเดียว  

ในป่าลึกนั้นมีช้างพลายเผือกอยู่เชือกหนึ่ง ได้ยินเสียงร้องคร�่าครวญของพรานป่า 

หลงทาง มีใจกรุณา จึงแสดงตนเดินไปหา พรานป่าเห็นช้างก็ตกใจออกวิ่งหนี ช้างก็

หยุดไม่วิง่ไล่ พรานเหลยีวมาดเูหน็ช้างหยดุนิง่ กห็ยุดว่ิง ช้างกเ็ดนิเข้าไปหา พรานป่า

ก็วิ่งหนีอีก ช้างก็หยุด พอพรานป่าหยุดช้างก็เดินเข้าไป ท�าอยู่ดังนี้หลายครั้งจน 

พรานป่าเกิดความกล้าคิดว่าช้างไม่ท�าอันตราย จึงหยุดไม่วิ่งหนี ช้างเดินเข้าไปถึงแล้ว 

ก็แสดงความเป็นมิตร น�าไปยังที่อยู่ จัดหาผลไม้ต่าง ๆ มาเลี้ยง แล้วก็ให้ขึ้นหลัง 

น�าไปส่งจนถึงทางสัญจรของคน จึงให้ลงจากหลังแล้วก็กลับเข้าป่าไป 
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ฝ่ายพรานป่าเป็นคนใจร้าย เมื่อนั่งอยู่บนหลังช้างก็สังเกตจดจ�าทางมาโดย

ตลอด เมื่อออกมาถึงหมู่บ้านแล้ว เห็นร้านช่างท�างาแห่งหนึ่งจึงเข้าไปถามว่าต้องการ

งาช้างเป็นบ้างหรือไม่ ช่างท�างาก็ตอบว่าต้องการมากกว่างาช้างตาย จะให้ราคาดีกว่า 

พรานป่าใจร้ายจึงเตรียมเลื่อยกลับเข้าป่าไปจนถึงท่ีอยู่ของช้างผู้ท่ีได้ช่วยชีวิตตนไว้นั้น 

เม่ือพบช้างแล้วก็ของาส่วนปลายทั้ง ๒ ข้าง ช้างผู้การุญก็อนุญาตให้เลื่อยตัดได้  

พรานกเ็ลือ่ยส่วนปลายของงาท้ังสองข้างขาดแล้ว ช้างได้หยบิงาทัง้สองชิน้ด้วยงวงย่ืนให้ 

พรานป่าก็รับน�าออกมาขาย 

ต่อมา เมือ่มลูทรพัย์ทีข่ายได้หมดแล้ว ก็ฉวยเลือ่ยเข้าป่าไปหาช้างผูม้พีระคณุ

น้ันอีก คราวนี้ขอส่วนกลางของงาทั้งสองข้าง ช้างก็อนุญาตให้ พรานป่าเล่ือยเอาไป

ขายเป็นคร้ังท่ี ๒ พอหมดทรัพย์ก็ถือเลื่อยกลับเข้าไปหาช้างอีก ของาส่วนโคนที่ยัง

เหลืออยู่ทั้งสองข้างเป็นครั้งที่ ๓ ช้างผู้มีใจประเสริฐก็อนุญาตให้ พรานก็ปีนขึ้นไปบน

ตะพองเปิดเนื้อที่ปิดโคนงาขึ้นแล้วใช้เท้าเหยียบยันเลื่อยที่โคนงาขาดออกทั้ง ๒ ข้าง 

โดยไม่มีใจระลึกถึงพระคุณของช้างผู้ท่ีได้ช่วยตนให้พ้นความตายในป่าลึก ทั้งได้ให้งา

มาแล้วเพือ่ยงัชวีติถงึ ๒ ครัง้แล้ว ทัง้ไม่มใีจสงสารช้างผูถ้กูเลือ่ยงามคีวามทกุข์ทรมาน

อย่างแสนสาหัส ช้างผู้มีใจประเสริฐนั้นเมื่อถูกเลื่อยโคนงาขาดหมดแล้ว ทั้งที่มีความ

เจ็บปวดอย่างยิ่ง ก็ได้พยายามหยิบงาทั้งสองท่อนท่ีเป็นสมบัติในกายชิ้นสุดท้ายด้วย

งวงยื่นให้พรานป่า เขาก็รับไปอย่างแช่มชื่น 

ท่านเล่าว่าพอเขาเดนิแบกงาสองท่อนนัน้ออกไปพ้นสายตาของช้างผูม้พีระคณุ

ยิ่งใหญ่แก่ตน แผ่นดินก็แยกออกกลืนร่างของเขาหายลงไปทันที ท่านกล่าวเป็นโศลก

สอนไว้ว่า “คนอกตญัญูมองหาช่องอยูเ่ป็นนติย์ ถงึจะให้แผ่นดินทัง้สิน้ กไ็ม่ท�าให้พอได้”
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กรรมอาศัย

เรือ่งชาดกในพระพทุธศาสนานัน้ มลีกัษณะเป็นนทิานสาธกธรรม หรอืทีเ่รยีก

ว่านิทานสุภาษิตอย่างนิทานอีสป บางเรื่องมีสัตว์ดิรัจฉานพูดได้ ซึ่งในบัดนี้ไม่เชื่อกัน

ว่าจะเป็นจริง ท�าให้บางคนปฏิเสธเสียทั้งหมด ผู้ที่ปฏิเสธทั้งหมดดังนี้ก็เลยไม่ได้ของดี

ในนทิานชาดก นึกเทียบอย่างคนท่ีเกบ็ได้เพชรทีย่งัไม่ได้เจยีระไนก้อนหนึง่ มองดเูหน็

เป็นก้อนหินธรรมดาไม่สุกใส จึงโยนทิ้งเสีย เช่นนี้จะเป็นคนโง่หรือฉลาด สมควร 

จะเจยีระไนใช้ไม่ดกีว่าหรือ นทิานสภุาษิตทัง้หลายกเ็ช่นเดยีวกนั กล่าวได้ว่าเป็นเพชร

มค่ีามาก คนฉลาดย่อมรูจ้กัน�าไปเจียระไน คอืเลอืกสรรเอาเนือ้หาสุภาษติใช้เป็นอาภรณ์

ประดับตน และเรื่องสัตว์พูดได้หากจะคิดว่าสัตว์ก็มีความรู้ทางจิตใจเหมือนกัน แม้ใน

บัดน้ีคนเราก็ยังท�าความเข้าใจกับสัตว์ได้บางประการ สัตว์เลี้ยงพูดไม่ได้แต่เข้าใจ 

ความประสงค์ของคนทางภาษาทีค่นพดูด้วยหรอืทางสายตามากหรอืน้อย สตัว์บางชนดิ

น่าคิดว่ามีภาษาของตนอยู่เหมือนกัน สังเกตที่คล้ายพูดกันเถียงกันในบางครั้ง แต่ข้อ

นีไ้ม่ใช่สาระส�าคญัของนทิานชาดก สาระส�าคญัอยู่ทีเ่ป็นเคร่ืองสาธกธรรมดงักล่าวแล้ว 

ดังเรื่องนกกะทาเป็นเรื่องสาธก เรื่อง ‘กรรมอาศัย’ คือตนไม่ได้ท�ากรรมนั้นเอง  

คนอื่นท�าแต่เขาอาศัยตนท�า ดังน้ี ตนจะพลอยเป็นบาปเป็นบุญไปด้วยหรือไม่ ว่าถึง

ทางบาป ก็เช่นเรื่องการบริโภคเน้ือสัตว์ คนถือศีลเว้นฆ่าสัตว์ยังบริโภคเนื้อสัตว์  

จะพลอยต้องกรรมอาศัย คือพลอยเป็นบาปไปกับผู้ฆ่าสัตว์ด้วยหรือไม่ ชาดกนี้เป็น

เครื่องเฉลยปัญหานี้เรื่องหนึ่ง 
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เร่ืองมีว่า นายพรานนกคนหน่ึงจับนกกะทาเสียงดีได้ตัวหนึ่ง จึงน�ามาหัดให้

เป็นนกต่อ ขังกรงไว้ น�าไปวางให้ขันต่อนกในป่า ฝ่ายนกกะทาอื่น ๆ ได้ยินเสียงขัน 

กพ็ากนัมาหา นายพรานกจ็บัไปฆ่าขาย นกต่อคดิว่าพวกญาตอิาศยัเสียงของตนพากนั

มาตายเป็นอันมาก จะเป็นบาปแก่ตน จึงหยุดขัน นายพรานก็ใช้ไม้ตีศีรษะให้ขัน  

นกทนเจ็บปวดไม่ไหวก็ต้องขัน พวกนกกะทาก็พากันมาให้นายพรานจับต่อไป นกต่อ

คิดสงสัยอยู่ไม่วายว่าต้องบาปด้วยหรือไม่ 

กระทั่งถึงวันหนึ่ง นายพรานหิ้วกรงนกต่อไปถึงอาศรมของฤาษีตนหนึ่งในป่า 

จึงแวะเข้าไปขอน�้าฤาษีดื่ม วางกรงนกไว้ข้างหน้าฤาษี ครั้นดื่มน�้าแล้วออกไปนอนพัก

ทีร่่มไม้ข้างนอกหลับไป นกกะทาในกรงเหน็เป็นโอกาสจึงถามฤาษข้ึีนว่า ตนเองมชีวีติ

เป็นสุขดี มีอาหารสมบูรณ์แต่อยู่ในอันตราย คือพรานใช้เป็นนกต่อ ท�าให้นกอ่ืน ๆ  

พากันมาตาย เมื่อเป็นเช่นนี้ จะมีคติเป็นฉันใด จะเป็นบาปหรือไม่ ฤาษีตอบว่า ถ้าใจ

ไม่คิดไป ไม่ได้ขวนขวายในบาปกรรม ก็ไม่แปดเปื้อนด้วยบาป นกถามว่า แต่พวกนก

เป็นอันมากพากันมาด้วยคิดว่าญาติของเราอยู่ท่ีนี่ จึงต้องพากันตาย ฉะนั้น จะต้อง 

‘กรรมอาศัย’ หรือไม่ มีใจสงสัยไม่หายอยู่ในข้อนี้ ฤาษีตอบว่า ไม่ต้อง ‘กรรมอาศัย’ 

ถ้าใจไม่คิดร้าย บาปหาเปื้อนผู้ที่มีใจงามไม่ขวนขวายในบาปไม่ นกกะทาได้ฟังเฉลย

ของฤาษีก็สิ้นสงสัย นายพรานตื่นขึ้นก็ยกกรงนกกลับไป 

เรื่องนี้เฉลยปัญหาเรื่อง ‘กรรมอาศัย’ ที่น่าพิจารณา
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การปฏบิัตจิะต้องมคีวามเข้าใจ

ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้มีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติในการด�าเนินชีวิต 

ทุกอย่าง แต่จะต้องมีความเข้าใจความมุ่งหมายและรู้จักใช้ปฏิบัติให้เหมาะ ดังเช่นมี

ปัญหาว่า คนสองคนป่วยเป็นโรคคล้ายคลึงกัน คนหนึ่งไปหาหมอรักษาที่โรงพยาบาล 

อกีคนหน่ึงท�าบุญตกับาตรพระด้วยคิดว่าเป็นวิธีรกัษาให้หายโรค สองคนนีค้นไหนท�าถกู

หรือท�าถกูทัง้สองคน ในการจะตอบปัญหานีค้วรเข้าใจเรือ่งการท�าบญุว่า ท�าบญุท�าไม 

การท�าบญุมีหลายอย่าง กล่าวเฉพาะตักบาตรพระเป็นทานอย่างหนึง่ มคีวามมุง่หมาย

เพือ่ช�าระจิตใจให้บรสิทุธิส์ะอาดจากความโลภความตระหนี ่เพ่ือสงเคราะห์บูชาผูป้ระพฤตดิ ี

การสละให้แก่ใคร ๆ อืน่กม็คีวามประสงค์เช่นเดยีวกนั คอืเพ่ือช�าระใจของผูใ้ห้เอง และ

เพือ่สงเคราะห์ผูร้บัให้ได้รบัไปบรโิภคหรอืไปใช้ให้มคีวามสขุ ฉะนัน้ เมือ่จติใจของผูใ้ห้

บริสุทธิ์สะอาดและผู้รับมีความสุขก็เป็นอันได้รับผลตามที่มุ่งหมายของการท�าทาน 

ปัญหาท่ีว่าคนป่วยขึ้นจะท�าอย่างไร ก็ตอบได้ทันทีว่า ควรไปหาหมอรักษา

เพราะเป็นเรือ่งของทางกาย ส่วนเรือ่งทางใจต้องอาศยัธรรมเช่นทานเป็นต้นเพือ่ท�าจติใจ

ให้ด ีเมือ่จิตใจดกีย่็อมจะช่วยรกัษากายให้ดีข้ึนได้เหมือนกนั ดงัคนทีม่อี�านาจทางจติใจ

แรงใช้อ�านาจจิตรักษาโรคบางอย่างได้ จึงควรท�าบุญต่าง ๆ ด้วย การตอบปัญหานี้ให้

ถกูอย่างสมบรูณ์จงึควรเป็นว่า คนป่วยทัง้สองคนนัน้ควรท�าทัง้สองอย่าง คอืไปหาหมอ

รักษา และท�าบุญเพื่อท�าจิตใจให้บริสุทธิ์ให้ดี เป็นอันได้รักษาทั้งทางกายทั้งทางจิตใจ 

ถ้าท�าแต่ทางใดทางหนึ่งก็ยังบกพร่อง 
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การท�าบญุนัน้พงึเข้าใจว่ามใิช่การท�าทานเช่นตกับาตรพระอย่างเดยีว แต่การ

รักษาศีลก็เป็นการท�าบุญ การอบรมใจให้มีสมาธิให้มีปัญญา รู้ถึงคติธรรมดาของชีวิต

กเ็ป็นการท�าบุญ สองอย่างหลังนีเ้ป็นการช�าระจติใจให้บรสิทุธิส์ะอาดยิง่ขึน้ไปกว่าทาน

โดยล�าดับ และพึงเข้าใจว่าการท�าทานนั้นท่านสอนให้รู้จักเลือกให้ มิใช่สอนให้ท�าจน

สิ้นเนื้อประดาตัวหรือจนล�าบาก 

ได้มปัีญหาในเรือ่งนีอ้ยูเ่หมอืนกนัว่า บางคนท�าทานจนกระทัง่ยากจนไป ท�าไม

บญุข้อนีจ้งึไม่ช่วยให้มัง่มขีึน้มา ถ้าเข้าใจธรรมในเรือ่งนีส้กัหน่อยแล้วกจ็ะไม่เกดิปัญหา 

คือ จับประเดน็ของปัญหาว่า ความม่ังมีพระพทุธเจ้าสอนให้ท�าอย่างไรจงึจะมัง่ม ีพระองค์

สอนให้มีความหมั่นแสวงหาทรัพย์ รักษาทรัพย์ที่หามาได้ ใช้จ่ายพอสมควร ไม่ให้ 

เบยีดกรอ ไม่ให้ฟมูฟายและคบคนดเีป็นมติรสหาย เพือ่จะได้ชกัชวนกนัให้ใช้ทรพัย์ไป

ในทางที่ดีมีประโยชน์ ไม่ใช่ในทางอบายมุขต่าง ๆ 

นอกจากนี ้พระองค์ยงัได้ทรงสอนวิธีใช้ทรพัย์เช่นเลีย้งตนเองและมารดา บิดา 

บุตร ธิดา ภริยา สามีเป็นต้นให้เป็นสุขตามควรแก่ฐานะ เหล่านี้นับว่าเป็นประโยชน์

ปัจจุบัน และทรงสอนให้ถือเอาประโยชน์ภายหน้าคือท�าความเชื่อให้ถูกต้องตาม 

คลองธรรม ให้มศีลี มกีารสละบรจิาค และข้อส�าคญัให้มปัีญญาทีช่อบ ความประพฤตติน

อยู่ในประโยชน์ข้อหลังนี้ ย่อมท�าให้ประโยชน์ข้อแรกยั่งยืนมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นด้วย 

ฉะนัน้ ผูท้ีเ่ข้าใจพระพทุธศาสนาย่อมจะปฏบิตัธิรรมได้อย่างเหมาะสม จะไม่

จนทัง้ทรพัย์ภายนอกทัง้ทรพัย์ภายใน ดงัทีมี่ตวัอย่างอยู่ไม่น้อย ไม่ต้องพดูถึงทางธรรม 

แม้ทางโลกโดยตรงเช่นการค้า ถ้าด�าเนนิไปอย่างไม่เข้าใจไม่ฉลาด กข็าดทนุเสียหายได้
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ธรรมวจิัย

การวิจัยเป็นสิ่งจ�าเป็นในการแก้ไขปรับปรุงต่าง ๆ เพราะจะต้องวิจัยให้ทราบ

ข้อที่บกพร้องพร้อมทั้งเหตุต่าง ๆ เสียก่อน พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เป็นกลาง ๆ  

ทีจ่ะพงึใช้ได้ทัว่ไปคอื “ธรรมวจัิย” แปลว่าการวจิยัธรรม มคีวามหมายว่า เลอืกเฟ้นธรรม

ว่า ข้อนี้ดีไม่มีโทษผู้รู้สรรเสริญ ข้อนี้ไม่ดีมีโทษผู้รู้ติเตียน ส่วนดีและไม่ดีทั้งสอง 

ประการนีค้อืธรรมในทีน่ี ้ซึง่มอียูใ่นจติใจ และในกรรมคือการงานของทกุ ๆ คน การวจิยั

ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการวิจัยส่วนดีส่วนชั่วทางจิตใจและกรรมของคน  

โดยเฉพาะกข็องตนเอง เพือ่อะไร กเ็พือ่จะได้ละส่วนท่ีชัว่ท�าส่วนทีด่ใีห้มขีึน้ อนัส่วนดี

ส่วนชัว่นัน้ ย่อมมีอยู่ในบคุคลทุกวยัทุกรุน่ ไม่เลอืกว่าเดก็ผู้ใหญ่ โดยมากผูใ้หญ่มกัจะ

วจัิยเดก็ บางทีเดก็กว็จิยัผูใ้หญ่ แต่ไม่เป็นทางการงาน เพราะเดก็ยงัไม่มหีน้าทีก่ารงาน  

จึงได้แต่แอบวิจัยกันโดยมาก

วนัเดก็ในศกนีต้กวนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๑๐ น่าจะวจิยัในทางยกย่องเดก็สกั

ทางหนึง่ คอื “ความเป็นผูใ้หญ่ในเดก็” ค�าว่า “ความเป็นผูใ้หญ่” ดเูหมอืนจะเข้าใจกนั

ทั่วไปแล้วว่า ไม่ได้หมายถึงสูงอายุเป็นต้นเท่านั้น แต่หมายถึงคุณวุฒิหรือคุณธรรม 

อันเหมาะสมด้วย ฉะนั้น ความเป็นผู้ใหญ่ในเด็ก จึงหมายถึงว่าในตัวเด็กนั้นมี 

ความเป็นผู้ใหญ่บางอย่าง ที่บางทีผู้ใหญ่เองน่าจะมีอยู่น้อยก็ได้ ส่วนที่เห็นได้ง่าย 

สักหน่อยอันน่าจะยกขึ้นวิจัยเป็นประการแรก ก็คือ ความบริสุทธิ์ซื่อตรงหมายถึง 

ความแสดงออกอย่างตรง ๆ จากจติใจท่ีซ่ือบรสิทุธิ ์ภาวะเช่นนีถ้้ามแีก่คนโตแล้ว กจ็ะ
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ว่าเป็นคนมีจิตใจสูง เป็นคุณธรรมที่ส�าคัญของผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่สมควรมีจิตใจ 

เช่นนี้ แต่ส�าหรับเด็กยังไม่ถือกันว่าเป็นคุณธรรม เพราะเกิดจากความยังไม่เดียงสา 

เมื่อเด็กเติบโตขึ้นมีความเดียงสามากข้ึน ความบริสุทธิ์ซื่อตรงอย่างเด็กนั้นก็น้อยลง 

จิตเร่ิมรับอารมณ์ยั่วเย้าให้เกิดกิเลสต่าง ๆ รู้จักอยากได้ รู้จักผูกโกรธ รู้จักพูดเท็จ

แก้ตัวเป็นต้น เมื่อจิตแปรปรวนไป ความซื่อตรงก็แปรปรวนไป เป็นความพลิกแพลง

น้อยหรอืมาก ย่ิงโตขึน้ดงัท่ีเรียกว่าเป็นผูใ้หญ่ขึน้ด้วยอายเุป็นต้น บางทคีวามเป็นผูใ้หญ่

ที่เคยมีมากเมื่อเป็นเด็ก คือความบริสุทธิ์ซื่อตรงนั้นก็ยิ่งน้อยเข้า ทั้งนี้เว้นไว้แต่จะได้มี

การปฏิบัติในทางธรรมวิจัยของพระพุทธเจ้าด้วยตนเองและที่ตนเองอยู่เสมอเท่านั้น  

เมือ่ลองวจิยัดูในทางนีก้อ็าจจะได้พบความเป็นเดก็ในผูใ้หญ่ซึง่มอียูไ่ม่น้อยเช่นเดยีวกนั 

ลกัษณะของความเป็นเดก็ทีน่่ายกขึน้กล่าวในข้อวจิยันีก้ค็อืความไม่เดยีงสา ใครกต็าม

เมือ่มคีวามหลงมาก กช่ื็อว่ามคีวามไม่เดียงสามาก จงึกลายเป็นเดก็ไปได้เพราะความหลง

นี้เอง 

ความเป็นผูใ้หญ่ในเดก็น่าวจิยัเพือ่ให้เดก็คงมีความเป็นผูใ้หญ่เย่ียงนัน้ (แม้ไม่ใช่

อย่างนัน้) โดยให้มเีดยีงสา หรอืปัญญาในการใช้ให้เกดิประโยชน์แก่การด�ารงชวีติ และ

เพือ่เป็นอนสุสติส�าหรบัผู้ใหญ่ได้ด้วย เพือ่ว่าความเป็นเดก็ในผูใ้หญ่จะได้น้อยลงเสียบ้าง 

พระพทุธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า “ท่านทัง้หลายเป็นผูอ้นัความมดืมดิหุม้ห่ออยู่แล้ว 

ไฉนจึงไม่แสวงหาดวงประทีปกันเล่า”
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ตายแล้วเกดิอกีหรอืไม่

ทางพระพุทธศาสนา ปัญหาเรื่องตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ เป็นเร่ืองประกอบ

เท่านัน้ เพราะมุ่งสอนให้คนละความไม่ดที�าความดใีนชาตนิี ้หรอืกล่าวอกีอย่างหนึง่ว่า

ในปัจจุบัน แต่ส่วนมากก็อดสงสัยมิได้ในเรื่องตายเรื่องเกิด และกล่าวได้ว่าส่วนมาก

เชื่อว่าตายแล้วเกิดอีก หรือว่าตายไม่สูญ วิญญาณยังไปท่องเที่ยวหรือไปเป็นอะไร 

อย่างหนึง่หรือไปเกิด อีกพวกหนึ่ง ซึ่งน่าจะน้อยกว่าเห็นว่าตายสูญ ไม่มีอะไรไปเกิด 

ลองวิจัยดูว่าความเชื่อความเห็นของทั้งสองฝ่ายนี้ ฝ่ายไหนจะถูก ทีแรกต้อง

ถามก่อนว่า เป็นความเชื่อความเห็นว่าอย่างนั้น หรือเป็นปัญญาซึ่งเป็นความรู้จริง  

กค็งจะได้ค�าตอบว่าเป็นความเชือ่ความเหน็เสยีโดยมาก คอื เป็นเรือ่งทีไ่ม่รูด้้วยตนเอง 

แต่ก็มีความเชื่อว่าตายเกิด อีกฝ่ายหนึ่งไม่เชื่อ เพราะเวลาคนตายก็ไม่เห็นมีอะไร 

ไปเกิด สิ้นลมแล้วทุก ๆ อย่างก็ทอดทิ้งอยู่ในโลกนี้ จึงไม่เชื่อว่าตายเกิดหรือเห็นว่า

ตายสูญทีเดียว ด้วยความไม่รู้น้ันแหละ ตกว่าความเชื่อไม่เชื่อหรือความเห็นอย่างไร

ในเรื่องนี้ เกิดขึ้นจากความไม่รู้ แล้วก็ลงความเห็นเอาเองอย่างคาดคะเนหรือเดา  

เหมือนอย่างเข้าไปในห้องมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลย คนหนึ่งเชื่อว่าห้องนั้นมีคน 

ซ่อนอยู่ อีกคนหนึ่งไม่เชื่อว่ามี ท้ังสองคนมีระดับเท่ากันคือมองไม่เห็นเหมือนกัน  

ใช้ความคาดคะเนหรือเดาเอาเช่นเดียวกัน 

สรุปความในตอนนี้ว่า เรื่องตายเกิดหรือไม่เกิด ใครจะเชื่อหรือไม่อย่างไร 

ไม่ส�าคญั ข้อส�าคัญอยู่ท่ีว่าความจรงิเป็นอย่างไร ตายแล้วเกดิอกีหรือไม่เกดิ ปัญหาจงึ
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มีว่าใครจะเป็นผู้บอกได้ จะรู้จริงได้อย่างไร ตอบได้ว่าผู้บอกมีอยู่แล้วคือพระพุทธเจ้า 

ท่านตอบไว้ในหลกัอรยิสจัจ์สี ่ถอดความมาส้ัน ๆ ว่า มีตณัหา (ความอยาก) กมี็ชาติ

(ความเกิด) สิ้นตัณหาก็สิ้นชาติ ถอดค�าออกมาให้เข้าเรื่องนี้ว่า ยังมีตัณหาตายแล้ว

เกิดอีก สิ้นตัณหาแล้วไม่เกิด ท่านบอกไว้ดังนี้ แต่จะรู้จริงด้วยตนเองได้นั้น มีผู้แนะ

ว่าต้องท�าสมาธิจนได้ด้วยตาชั้นใน มองเห็นความจริงได้ด้วยตนเอง จึงจะสิ้นสงสัย  

ถ้ายังไม่ได้ดวงตาชั้นใน อย่างดีก็ต้องอาศัยศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไปก่อน 

ในครัง้พทุธกาล มีแม่ทัพใหญ่ผูห้นึง่ชือ่ท่านสหีะไปเฝ้ากราบทลูถามว่า จะทรง

อาจบัญญัติแสดงผลทานที่มองเห็นได้ในปัจจุบันได้หรือไม่ พระพุทธเจ้าตรัสว่าได้ คือ 

๑. เป็นที่รักของชนมาก ๒. เป็นที่คบหาของคนดี ๓. มีเสียงพูดถึงในทางดีงาม  

๔. กล้าเข้าหมู่คนชัน้ต่าง ๆ เหล่านีเ้ป็นผลทานท่ีมองเหน็ได้ในปัจจบัุน และ ๕. ตายไป

สคุต ิ(ไปด)ี โลกสวรรค์ ข้อหลงันีเ้ป็นผลภายหน้า ท่านแม่ทพัสีหะกราบทลูว่า ๔ ข้อ

ต้นไม่ต้องถึงความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าเพราะรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนข้อหลังไม่รู้ แต่ก็ถึง

ความเชื่อต่อพระพุทธเจ้าในข้อนั้น ท่านแม่ทัพเป็นทหารกราบทูลตรง ๆ รู้ว่ารู้ ไม่รู้ว่า

ไม่รู้ แต่ก็มีศรัทธาต่อพระพุทธองค์มั่นคง 

ฉะนัน้ ถงึไม่รูแ้ต่มผีูรู้เ้ป็นผูน้�าทางและมคีวามเชือ่ฟังผูรู้้ กย่็อมเดนิถกูทางแน่
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แก้เหตุการณ์ด้วยสติ

อันเหตุการณ์ที่บังเกิดขึ้นแก่ชีวิต มีอยู่เป็นอันมากที่บังเกิดขึ้นโดยไม่รู้ไม่คิด

มาก่อน แต่เมื่อเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดก็เกิดขึ้นจนได้ ถ้าหากใครมองดูเหตุการณ์

ต่าง ๆ เหลานั้นอย่างของเล่น ๆ ไม่จริงจัง ก็ไม่เกิดทุกข์เดือดร้อน หรือจะเกิดบ้าง 

ก็เกิดอย่างเล่น ๆ ถ้าจะหนีเหตุการณ์เสียบ้าง ก็เหมือนอย่างหนีไปเที่ยวเล่นหรือ 

ไปพักผ่อนเสียครั้งคราวหนึ่ง 

คนเรานั้นเมื่อเห็นว่าที่ใดมีทุกข์ ก็จะต้องหนีไปให้พ้นจากคนหรือเหตุการณ์ที่

ก่อทกุข์ให้เกดิขึน้ ฉะนัน้ ถ้าแต่ละคนได้ระลกึถงึข้อนีก้ค็วรจะไม่ประพฤต ิหรอืกระท�า

การก่อทุกข์ให้แก่กัน ทั้งนี้ด้วยมีความส�านึกตนและประพฤติตนให้อยู่ในขอบเขตที่

สมควร เรื่องว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรนั้น ถ้าคนเรามีสติรู้จักตนตามเป็นจริง  

ไม่หลงตนไม่ล�าเอียงแล้ว ก็จะรู้ได้โดยไม่ยาก บางทีหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตนเอง 

หาได้ไม่ เช่นคนที่รู้อยู่ว่าตนเองเป็นอย่างไร แต่เที่ยวพูดโอ้อวดคนอื่นว่าวิเศษต่าง ๆ 

บางทีหลอกตนเองให้หลงได้สนิทแต่หลอกคนอื่นไม่ได้ เช่นคนที่หาได้มีความวิเศษ 

อันใดไม่ แต่เข้าใจตนเองว่าวิเศษแล้วแสดงตนเช่นนั้น ส่วนคนอื่นเขารู้ว่าเป็นอย่างไร 

จึงหัวเราะเอา หากได้มองดูความเป็นไปต่าง ๆ กันของคน ในทางที่น่าหัวเราะ ดังนี ้

ก็น่าจะมีทุกข์น้อยลง 

การมองดคูนอืน่น้ันสูม้องดตูนเองไม่ได้ เพราะตนเองต้องรบัผดิชอบต่อตนเอง

โดยตรง ส่วนคนอื่นเขาก็ต้องรับผิดต่อตัวเขาเอง เรื่องความรับผิดชอบนี้ บางทีก็นึก
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ไปไม่ออกว่าได้ท�าอะไรไว้ จึงต้องรับผิดรับชอบเช่นนี้ เช่นต้องรับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น

แก่ชีวิตต่าง ๆ ในฐานะเช่นนี้ ผู้เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าย่อมใช้ศรัทธาความเชื่อใน

กรรมและผลของกรรม ท�ากรรมที่ผิดไว้ก็ต้องรับผิดต่าง ๆ ท�ากรรมที่ชอบไว้ก็ต้องรับ

ชอบต่าง ๆ จะเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหาได้ไม่ เมื่อยอมรับกรรมเสียได้ดังนี้ก็จะมี

ใจกล้าหาญ เป็นอะไรเป็นกัน ไม่กลัวต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และเมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 

เกิดขึ้น จะแก้อย่างไร ศิษย์ของพระพุทธเจ้าย่อมแก้ด้วยสติและปัญญา เพื่อให้เป็น 

ผู้ชนะด้วยความดี 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “พึงชนะคนตระหนี่หรือความตระหนี่ด้วยการให้”  

นีเ้ป็นวธิเีอาชนะวธิหีนึง่ ใครเป็นคนมีความตระหนีแ่ละความโลภ กค็อืตวัเราเอง หรอื

คนอืน่กไ็ด้ ถ้าเป็นตวัเราเองกจ็ะต้องเอาชนะด้วยการให้ พยายามให้ตวัเราเองเป็นผูใ้ห้ 

ถ้าเป็นคนอื่นก็อาจเอาชนะเขาด้วยการให้ได้เหมือนกัน เช่นให้สิ่งที่เขาต้องการ เขาก็

พอใจแล้ว ให้สิ่งที่เราต้องการ บางทีก็ซื้อเขาได้ด้วยการให้ทรัพย์ ผู้ที่มีจิตใจสูงบางคน

สละให้ยิง่กว่าเขาขอ เป็นทานอย่างสงู ท่ีท�าให้เป็นทีพิ่ศวงแก่คนอ่ืน ๆ ว่าท�าไมจงึให้ได้ 

คนย่อมปฏิบัติตามระดับของจิตใจ ไม่สามารถจะท�าให้ต�่ากว่าระดับของตนได้ แต่คน

ดีนั้นพระย่อมรักษา ดังภาษิตว่า “ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” 

ศษิย์ของพระพทุธเจ้าย่อมมีศรทัธาอยูอ่ย่างมัน่คงดงันี ้และย่อมปฏบัิตตินเป็น

ผู้หลีกออกอยู่เสมอ โดยเฉพาะเป็นผู้หลีกออกทางใจ จึงไม่เป็นทุกข์
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ความดคีนดที�าง่าย

อันเรื่องของชีวิต บางคราวก็ดูเป็นของเปิดเผยง่าย ๆ บางคราวก็ดูลึกลับ  

เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต บางอย่างก็เกิดตามท่ีคนต้องการให้เกิด บางอย่าง 

ก็เกิดขึ้นโดยคนมิได้เจตนาให้เกิด แต่ผลทุก ๆ อย่างย่อมมีเหตุ ถ้าได้รู้เหตุก็เป็นของ

เปิดเผย ส่วนท่ีว่าลึกลับก็เพราะไม่รู้เหตุ จู่ ๆ ก็เกิดผลขึ้นเสียแล้ว เช่นไม่ได้คิดว่า 

พรุ่งนี้จะไปข้างไหน ครั้นถึงวันพรุ่งนี้เข้า ก็ต้องไปด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบัดเดี๋ยวนั้น 

ว่าถึงคนทั่วไปแล้วเรื่องของพรุ่งนี้เป็นเรื่องลึกลับ เพราะต่างก็ไม่รู้พรุ่งนี้ของตนเอง 

จริง ๆ ถึงวันน้ีเองก็รู้อยู่เฉพาะปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ แต่อนาคตหารู้ได้ไม่ว่าต่อไปแม้ใน 

วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง 

คนเรามีความคิดหวังกันไป ซึ่งจะคิดอย่างไรก็คิดได้ และก็อาจจะท�าให้ได้ผล

ตามที่คิด แม้คนที่คิดทุจริตท�าทุจริต ก็อาจได้ผลจากการท�าทุจริต คนท่ีประทุษร้าย

มติรหรอืคนดคีนบรสิทุธิ ์กอ็าจได้รบัผลจากการท�านัน้ เช่นได้ทรพัย์สินเงนิทอง วันนีจ้น 

แต่พรุ่งนี้มั่งมีขึ้น ชวนให้เคลิบเคลิ้มไปไม่น้อย และคนเป็นอันมากก็ดูเหมือนจะเคลิ้ม

ไปในผลที่ล่อใจเช่นนี้ง่าย จนถึงบางทีคนที่เคยตรงก็กลับคด เคยเป็นมิตรก็กลับ 

เป็นศัตรู เพราะมุ่งแต่จะได้เป็นประมาณ เพราะความกลัวต่อวันพรุ่งนี้หรือโลภต่อวัน

พรุ่งนี้ บางทีก็เพื่อตน หรือเพื่อผู้อื่นที่ตนรักใคร่ วันพรุ่งนี้อาจจะรวยขึ้นจริง แต่วนัพรุง่นี้

มใิช่มเีพยีงวันเดียว ผูท่ี้คิดให้ยาวออกไปอีกหลาย ๆ พรุง่นี ้จึงน่าจะสะดดุใจ และถ้าใช้

ความคดิให้มากสกัหน่อยเช่นว่า น่าละอายไหมทีไ่ปช่วงชงิของของผูอ้ืน่ ยิง่ถ้าผูอ้ืน่นัน้
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เป็นคนดีคนบริสุทธิ์ก็ยิ่งน่าละอายใจ เพราะคนดีอย่างที่เรียกว่าใจพระนั้น ย่อมถือว่า 

“แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร” จึงเป็นผู้ยอมให้แก่ผู้ท่ีต้องการแม้จะต้องเสียจนหมดส้ิน  

ก็ยังดีกว่าจะเป็นทุกข์ใจมาก เพราะเหตุที่จะต้องแก่งแย่ง จะคิดเอาเปรียบนั้นไม่ต้อง

พูดถึง เพียงคิดให้พอเสมอกันก็ไม่ประสงค์จะได้เสียแล้ว 

คนดีที่มีใจเช่นนี้ไม่มีประทุษร้ายจิตต่อใครเลยแม้แต่น้อย ใครต้องการจะเอา

เปรียบเมื่อใด ก็ได้เปรียบเมื่อนั้น แต่ข้อที่ส�าคัญหากไปกระทบคนดีมีใจพระนั้น มิใช่

จะได้เปรียบอย่างง่ายดายอย่างเดยีว ยงัได้กรรมทีห่นกัด้วยคอืได้บาปหนกัหนา คดิเอา

เปรยีบคนทีค่ดิเอาเปรยีบด้วยกนัยงับาปน้อยกว่าเพราะมใีจเป็นอกศุลเสมอกนั ข้อทีว่่า

เป็นบาปหนักหนาน้ันคือกดระดับแห่งจิตใจของตนเองลงไปให้ต�่าทราม ไม่จ�าต้องไป 

พดูถงึนรกหรือผลอะไรทีค่อยจะค้านอยู ่ระดบัของคนแม้เพยีงคนสามญัย่อมมียตุธิรรม

ตามควร ไม่ต้องการเสยีเปรยีบ ไม่ต้องการเอาเปรยีบใคร ไม่รงัแกข่มเหงผูอ้ืน่ ไม่ต้อง

พดูถงึมติรหรอืผูมี้คุณมีอุปการะแก่ตน ซ่ึงจะต้องมีความซือ่ตรงต่อมติร มคีวามกตญัญู

ต่อผู้มีคุณโดยแท้ คนบาปหนักก็คือคนที่มีระดับแห่งจิตใจต�่าลงไปกว่านี้ 

พระพทุธเจ้าทรงปรารภคนทีม่รีะดบัจติใจต่าง ๆ กนันี ้จงึตรสัว่า “ความดอีนั

คนดีท�าง่าย แต่คนชั่วท�ายาก ส่วนความชั่วอันคนชั่วท�าง่าย แต่คนดีท�ายาก”
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ความสัมพันธ์ไทย - ลังกา

๑

ไทยและลังกาได้มีสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาต่อกันมาตลอดเวลาช้านาน  

แต่ก่อนปรากฏว่าไทยเรานิยมของลังกา ดังจะเห็นได้ เช่น พระแก้วมรกตของเราก็ว่า

มาจากลังกา พระพุทธสิหิงค์ก็ว่ามาจากลังกา คือสิ่งที่ส�าคัญก็จะมีประวัติเขียนไว้ว่า 

ดังน้ัน ดูจะคล้ายความนิยมของนอกในปัจจุบัน ซึ่งเปลี่ยนไปเป็นเมืองฝรั่ง และ 

แม้พระเจ้าแผ่นดินไทยจะทรงผนวช ก็โปรดให้นิมนต์พระเถระมาจากลังกา เช่น  

เมื่อพระมหาธรรมราชาลิไท กรุงสุโขทัย ทรงผนวช เมื่อ พ.ศ. ๑๙๐๔ มีกล่าวไว้ใน

ต�านานว่า โปรดให้อาราธนาพระมหาสวามีสงัฆราชมาแต่ลงักาทวีป เมือ่สมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถ กรุงศรีอยุธยา ทรงผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๐๐๘ ก็โปรดให้นิมนต์คณะสงฆ์

เข้ามาจากลังกาทวีป 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลปัจจุบันทรงผนวช พระสงฆ์ท้ังสองนิกายในปัจจุบัน ก็มีสายสมณวงศ์มาจาก

ลงักาอยูแ่ล้วเหมอืนกนั โดยเฉพาะคณะธรรมยตุซึง่สบืสมณวงศ์มาจากพระสงฆ์นกิาย

เดิมก่อน แล้วซ�้าสายพระสงฆ์รามัญนิกายสีมากัลยาณี ซึ่งต้นเดิมก็ไปบวชที่แม่น�้า

กัลยาณีจากพระสงฆ์สายมหาวิหารในลังกา แม้ชาวลังกาก็คงนิยมของไทยเหมือนกัน 

พระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาจึงมีมากทั่วไป 
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ในสมยักรงุรตันโกสนิทร์นี ้ไทยเราส่งสมณทตูไปลงักาหลายครัง้ ในรชักาลที่ 

๒ โปรดให้ส่งสมณทูตไปครั้งหนึ่ง ในรัชกาลที่ ๓ โปรดให้ส่งไป ๒ ครั้ง ในรัชกาลที่ 

๔ โปรดให้ส่งไปครัง้หน่ึง สมณทูตผูอ้อกไปได้ยมืหนงัสือพระไตรปิฎกและคมัภร์ีทีเ่นือ่ง

ด้วยพระไตรปิฎก เข้ามาคัดลอกด้วยในรัชกาลต่อมา ได้มีพระไทยออกไปลังกาเป็น

ครั้งคราว เฉพาะในครั้งนี้ รัฐบาลไทยได้นิมนต์พระมหานายกะของลังกา มาเยือน 

พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในฐานะเป็นอาคันตุกะของสมเด็จพระสังฆราช 

พระมหานายกะพร้อมด้วยพระอนุจร ๓ รปู ไวยาวัจกร ๓ คน ได้เดินทางเข้ามาเมื่อ

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๐๙ และได้กลับเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๐๙ พระมหา

นายกะองค์นี้เป็นหัวหน้าแห่งพระสงฆ์สยามวงศ์ มีสมณศักดิ์เต็มว่า “พระมหาเถระ 

อมุนุกัมมะ ราชฺคุรุ ศรีวิปัสสี” 

ในลังกา ไม่มีการสถาปนาพระสังฆราชเป็นทีร่วม แต่มกีารแต่งตัง้พระมหา 

นายกะเป็นหวัหน้าของนกิายทัง้ ๓ นกิายละ ๑ องค์ จงึมีพระมหานายกะ ๓ องค์ พระ

มหานายกะของสยามวงศ์เป็นผู้ใหญ่กว่า จึงได้รับยกย่องเป็นอันดับหนึ่ง ต่อมารัฐบาล

ลังกาได้ติดต่อมาทางรัฐบาลไทย ทูลอาราธนาสมเด็จพระสังฆราชแห่งคณะสงฆ์ไทย

เสดจ็ไปเยอืนลงักา ซ่ึงได้ก�าหนดเสดจ็จากกรงุเทพ ฯ ในวันที ่๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๐ 

พร้อมด้วยพระอนจุรอีก ๔ รปู และอธบิดกีรมการศาสนา กบัไวยาวจักร ๑ คน เสดจ็

กลบัถงึกรงุเทพ ฯ ในวนัที ่๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๐ อปุทตูผูรั้กษาการแทนเอกอัครราชทตู

ลงักาแถลงว่า ประชาชนแห่งประเทศทัง้สองก�าลงัฟ้ืนฟสูมัพนัธไมตรทีางศาสนาต่อกนั

และกันภายหลังที่ได้มีมาหลายศตวรรษ

๒

พระพทุธศาสนาได้แผ่ออกจากชมพทูวปี (อนิเดยีปัจจบุนั) ไปตัง้อยู่ในเกาะลงักา 

ภายหลังสังคายนาครั้งที่ ๓ ซึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์ให้ท�าขึ้นที่เมือง 

ปาฏลบีตุร เม่ือพทุธศักราช ๒๓๖ เม่ือเสร็จสังคายนาครัง้นัน้แล้ว พระเจ้าอโศกมหาราช

กับพระโมคคลัลบีตุรติสสเถระประธานสงฆ์ ได้ส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระศาสนาในนานา

ประเทศ ได้ทรงส่งพระสงฆ์มีพระมหนิทเถระ ผูเ้ป็นพระราชโอรสเป็นหวัหน้าไปประกาศ
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พระศาสนาในลังกาทวปี ส่งพระสงฆ์มีพระโสณะและพระอตุตระเป็นหวัหน้า ไปประกาศ

พระศาสนาในสุวรรณภูมิ (ว่าแหลมอินโดจีน หรือ บางท่านเรียกแหลมทอง จึงเห็น

พ้องกนัมากว่ามศีนูย์กลางอยู่ทีลุ่ม่แม่น�า้เจ้าพระยา หรอืบรเิวณนครปฐมในสมยัโบราณ) 

ส�าหรบัท่ีสวุรรณภมู ิหรอื ทีน่ครปฐม ได้มโีบราณวตัถุท่ีได้พบเป็นหลักฐานว่า เป็นดินแดน

พระพุทธศาสนามาช้านาน แต่ไม่มีหลักฐานทางคัมภีร์พระไตรปิฎก 

ส่วนทีล่งักาได้มปีระวตัพิระพทุธศาสนาสืบต่อกนัมาต้ังแต่สมยัพระมหนิทเถระ

ออกมา และได้มคัีมภีร์พระไตรปิฎกกบัอรรถกถาฎกีาทัง้หลาย เพราะในสมยัสงัคายนา

ครัง้ที ่๕ พระสงฆ์ได้ปรารภถงึความทรงจ�าของคนเส่ือมลง จงึจารกึพระไตรปิฎกทัง้หมด

ลงเป็นตัวอักษร เมื่อพุทธศักราช ๔๓๓ (แต่เรื่อง พ.ศ. นี้ก็ยังเถียงกันอยู่ อาจจะช้า

กว่าน้ัน) ไทยเราและประเทศทีนั่บถอืพระพทุธศาสนาทัง้หลาย ก็ได้คมัภร์ีพระไตรปิฎก

จากลังกาเพียงแห่งเดียว เพราะที่ชมพูทวีปเองก่อนแต่นั้นไม่ได้จารึกเป็นตัวอักษร  

(บางท่านว่าจะได้มีจารึกบ้างแต่ไม่ทั้งหมด แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าได้พบที่ไหน นอกจาก

ในศลิาจารกึบางคาถาเช่น คาถา เย ธมฺมา หรอื พระสงฆ์ครัง้นัน้จะได้น�าไปรวมไว้ใน

คราวจารึกทั้งหมดนั้นก็ได้) ทั้งไทยเรายังได้รับสายอุปสมบทจากพระสงฆ์ลังกาสาย

พระมหินทเถระ หรือมหาวิหาร ตามที่ปรากฏในต�านานต่าง ๆ จากสมัยสุโขทัย 

มาหลายครั้ง 

ส่วนลังกาแม้จะไม่ได้รับพระคัมภีร์ไปจากไทย แต่ก็ยังได้รับสายอุปสมบท 

จากไทยไปตั้งหลักฐานอยู่จนทุกวันนี้ เพราะเมื่อลังกาสิ้นสมณวงศ์ เหตุด้วยเสียเมือง

แก่พวกมิจฉาทิฏฐิ พระเจ้ากิตติสิริราชสีหะ กรุงลังกาส่งทูตมาทูลขอพระสงฆ์ไทย 

ไปบรรพชาอุปสมบทชาวสีหล พระเจ้าบรมโกศ กรุงศรีอยุธยา ทรงส่งพระสงฆ์ไทย  

มพีระอุบาลแีละพระอรยิมนุ ีเป็นหวัหน้าออกไปตัง้สมณวงศ์ในลงักา เมือ่ พ.ศ. ๒๒๙๖ 

สมณวงศ์ในลังกาจงึได้กลับมีขึน้ พระสงฆ์ลงักาผูบ้วชสืบมาจากท่านพระอบุาล ี เรียกว่า 

นิกายสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์ 

ในบัดนี ้ในลงักาได้มพีระสงฆ์ ๓ นกิาย คอื สยามวงศ์ ซึง่มีจ�านวนมากและ

อมรปุรนิกาย ซึ่งมีจ�านวนน้อยลงมา กับรามัญนิกายซึ่งมีจ�านวนน้อยที่สุด สองนิกาย

หลังมีในต่อมาภายหลัง ซ่ึงไปบวชมาจากพม่า มอญ ไทย และลังกา ต่างได้ติดต่อ

อาศัยกันทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่โบราณกาลมาจนบัดนี้ 
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๓

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ เป็นวันท่ีสว่างไสวอีกวันหนึ่งท้ังทางกาย 

และทางใจ เพราะเป็นวันท่ีพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ท�าพิธีมาฆบูชาในวัดทั้งปวงทั่ว 

พระราชอาณาจักร วันนี้จึงเป็นที่รวมจิตใจของคนทั้งปวง ให้ระลึกถึงเหตุการณ์ส�าคัญ

ครัง้หนึง่ในสมัยพุทธกาล คือ พระพุทธเจ้าได้แสดงพระโอวาทครัง้ส�าคญัในมหาสนันบิาต 

ประกอบด้วยพระภกิษเุป็นพระอรหนัต์ล้วนจ�านวน ๑๒๕๐ องค์ ทรงวางหลกัพระพทุธ-

ศาสนาส�าหรับที่พระสงฆ์สาวก จักได้น�าไปประกาศสั่งสอนสืบไป แม้กาลเวลาจะล่วง

มามากกว่าสองพันปีขึ้นไปแล้ว แต่ความนับถือของคนที่มีในองค์พระพุทธเจ้า ก็ยังคง

สถิตอยู่อย่างมั่นคงและยิ่งแผ่ขยายออกไป อาจกล่าวได้โดยไม่ผิดว่า คนส่วนใหญ ่

มจิีตใจทีรู้่สกึเหมือนอย่างพระองค์ยงัเสด็จสถติอยู ่มคีวามรู้สกึซาบซึง้เหมอืนดงัได้เหน็

พระพุทธองค์เสด็จมาโปรดทุกคราวที่ได้มีความรู้ซาบซึ้งในพระธรรมค�าสั่งสอนที่ได้ฟัง 

ได้ปฏิบัติ 

ใครท่ีว่าพระพุทธเจ้าเสด็จนิพพานสูญไปนานแล้ว ไม่มีอะไรส�าหรับเป็นหลัก

ยึดเหนี่ยวใจ จึงเป็นการว่าไม่ถูก เพราะยังไม่ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาแม้แต่น้อย  

หากได้เห็นธรรมแม้แต่นิดหนึ่งแล้ว จะรู้สึกได้ด้วยตนเองว่า พระองค์มิได้นิพพานสูญ

ไปเลย ยงัเสดจ็มาให้เหน็ทกุคราวทีเ่หน็ธรรม และจะเข้าใจในความเหน็นัน้โดยถกูต้อง 

ความเชื่อของคนแต่โบราณท่ีเขียนไว้เป็นต�านานเก่านั้น มักคล้ายคลึงกันในประเทศ 

ทั้งหลายภายนอกชมพูทวีป ในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดถึงประเทศถิ่นนั้น ๆ

 ในประเทศไทยสยามนี้ก็ว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดในที่หลายแห่ง 

พระพุทธบาทที่สระบุรีก็เคยเชื่อกันมาว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาทรงกดรอยพระบาท 

ไว้เอง พระแท่นศลิาอาสน์ทีอ่ตุรดติถ์กเ็คยเชือ่กนัว่า พระองค์ได้เคยเสดจ็มาประทบันัง่ 

ทั้งได้เคยทรงคล้องบาตรไว้ที่กิ่งต้นพุทราในบริเวณนั้น ต้นพุทรานั้นได้อยู่มาจนถึงเมื่อ

เร็ว ๆ นี้ 

ในลังกาเอง ก็ได้มีความเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรดท่ีเกาะนั้นถึง

สามครั้ง ดังที่เขียนไว้ในหนังสือมหาวงศ์เป็นต้นว่า เสด็จเย่ียมลังกาในเดือนที่ ๕  
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ภายหลังที่ได้ตรัสรู้ และในปีที่ ๕ กับปีที่ ๘ จากปีที่ได้ตรัสรู้โดยล�าดับ ได้กล่าวถึง

สถานทีไ่ด้เสดจ็เยีย่มไว้กว่า ๑๐ แห่ง เป็นทีเ่ชือ่ถอืกนัอย่างมัน่คงโดยมากจนถงึปัจจบุนั 

ส่วนในเมอืงไทยสมยัปัจจบัุนไม่ได้เช่ือกนัเหมอืนอย่างเมือ่เก่าก่อน แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเสยีหาย 

เพราะเป็นเรื่องของต�านานเก่า ๆ ซ่ึงย่อมมีเรื่องคล้ายนิยายปรัมปราคล้าย ๆ กัน  

ถ้าเพ่งพินิจให้ดีจะจับประเด็นส�าคัญ ซึ่งเป็นเนื้อในของเร่ืองเหล่านั้นได้ไม่มากก็น้อย 

โดยเฉพาะเรื่องพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมา ย่อมมีความหมายที่ลึกซึ้ง แสดงถึงความแผ่

เข้ามาของพระพทุธศาสนา และแสดงถงึจติใจหมูช่นผู้รับพระพทุธศาสนาว่า ได้มคีวามเหมาะ

ที่จะรับอยู่ก่อนนานแล้ว พอถึงโอกาสก็รับได้ทันที

๔

เมื่อสมเด็จพระสังฆราชเสด็จเยี่ยมประเทศศรีลังกาครั้งนี้ ได้เสด็จไปยัง 

อนุราธปุระ ซึง่เป็นราชธานเีก่าแก่ จดุแรกทีพ่ระสงฆ์และประชาชนจดัรบัเสดจ็ในเมืองนัน้ 

คอื ทีพ่ระศรมีหาโพธิ ์ซึง่พระสงัฆมติตาเถร ีพระราชธดิาพระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรง

น�ามาปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. ๓๐๐ ปีเศษ หรือในพุทธศตวรรษที่ ๔ เป็นต้นไม้ที่นับ

ว่ามีอายุยืนนานที่สุด ทางลังกาได้มีความนับถือพระศรีมหาโพธิ์นี้มาก ตั้งแต่ต้นมา  

ดังที่มีเล่าไว้ในพงศาวดารลังกา หรือในต�านานสังคายนาครั้งที่ ๓ ต่อท่ี ๔ ในบัดนี ้

ก็เป็นที่นับถือมากเชน่เดียวกัน ได้มีประโคมพระศรีมหาโพธิ์นี้ทกุเวลา ๖ โมงเช้าและ 

๖ โมงเย็นทุกวนั เม่ือเสรจ็พธิต้ีอนรับท่ีบริเวณหน้าวัดนัน้และทีวิ่หารแล้ว ท่านเจ้าอาวาส

วดันัน้ได้น�าเสด็จไปท่ีต้นพระศรมีหาโพธิ ์ทรงวางดอกไม้ จดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั

แล้ว ทรงน�าสวดมนต์จบแล้วทรงน�าเดินประทักษิณ พระศรีมหาโพธิ์นี้มีฐานท่ีก่ออิฐ 

โดยรอบเป็น ๒ ชัน้ ถมดนิเต็ม ชัน้ล่างเป็นทักษิณ (คือที่ส�าหรับเดินประทักษิณ)  

ไม่กว้างนัก ชั้นบนมีลานส�าหรับขึ้นไปบชูาได้ไม่มากคนนกั 

พระศรมีหาโพธ์ิต้นเดมิเวลาน้ีมี ๒ กิง่ทีโ่ผล่ข้ึนจากลานชัน้บนนัน้ สังเกตเห็น

ได้จากเปลือกและลักษณะของกิ่งเป็นต้นว่า เป็นต้นไม้เก่าแก่ ที่โคนกิ่งทั้ง ๒ มีการ

ตบแต่งต้อนรับด้วยการพับผ้า มีสร้อยเส้นโต ๆ คาดมากเส้น ต้องมีไม้ค�้าที่โคน 
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ทัง้สองกิง่ ดคูล้าย ๆ ผูเ้ฒ่าทีต้่องใช้ไม้เท้าค�า้ยัน และมีอกีต้นหนึง่อยู่ใกล้ ๆ กนั ว่าเป็น

หน่อของต้นเดมิทีเ่กดิขึน้ภายหลงั เวลานีท้างลงักาได้เตรียมบรูณะฐานพระศรมีหาโพธิ์ 

ลูกแก้วของก�าแพงแก้วบนฐานทักษิณเตรียมหล่อด้วยทองเหลือง ส่งมาสืบราคาใน 

การที่จะชุบทองในประเทศไทย ด้วยประสงค์ให้คงทนไม่ลอกตลอดเวลานานนับร้อยปี 

รวมลูกแก้วท้ังหมดว่าหลายร้อยลูก (ว่าตกส่ีร้อยลูก) ในเมืองไทยได้พันธุ์โพธิ์ลังกา 

มาปลูกที่วัดหลายวัด 

ได้ทราบว่า ที่ลังกานับถือต้นโพธิ์มากกว่าพระเจดีย์ ต่างจากในเมืองไทย  

แต่อันที่จริง ก็คือ นับถือเคารพในพระพุทธเจ้า ต้นโพธิ์นั้นมีชื่อเฉพาะว่า “อัสสัตถะ” 

หรือพีพัลทรี (Pipal tree) แต่เพราะพระพุทธเจ้าทรงได้พระโพธิญาณ (ความตรัสรู้) 

ณ ภายใต้ต้นไม้นี้ จึงเรียกชื่อต้นไม้นี้ว่าต้นโพธิ์ และนับถือต้นเดิมที่พุทธคยาอินเดีย

เป็นที่หนึ่ง นับถือต้นท่ีพระสังฆมิตตาเถรี น�าไปปลูกที่เมืองอนุราธปุระนั้นเป็นที่สอง 

นบัถอืต้นทีไ่ด้กิง่หรอืพนัธุไ์ปจากต้นทัง้สองนัน้ หรอืแม้ต้นไม้ชนดิเดยีวกนันี ้ดงัทีน่ยิม

ปลูกให้มีในวัดทั้งหลายโดยมาก 

บดัน้ี ค�าว่า โพธิ ์เป็นช่ือของต้นไม้ประเภทนี ้น่าจะค�านงึถงึต้นโพธิอ์กีอย่างหน่ึง 

คือ “โพธิ์” ในศรัทธาของคน อันเรียกว่า “ตถาคตโพธิสัทธา” แปลว่า “ความเชื่อใน

ความตรัสรู้ของพระตถาคต” หมายถึงความเชื่อฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การที่

ยงัท�าอะไรกนัผดิจากพระธรรมของพระพทุธเจ้า แม้ในชัน้สามญั กเ็พราะขาดการปลูก

หรือการนับถือต้นโพธิ์นี้เอง 

ฉะนัน้ หากได้ฟ้ืนฟกูารปลกูการนบัถอืต้นโพธิใ์นศรทัธาในจติใจนีก้นัขึน้ กจ็ะ

ให้เกิดความสุขความเจริญได้มากกว่านี้อีกมากนัก
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รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

คนเรานัน้นอกจากจะมีปัญญาแล้ว ยังต้องมคีวามคดิอกีด้วย จงึจะเอาตวัรอด

ได้จากอันตรายต่าง ๆ ในโลก วิสัยของบัณฑิตคือคนที่ฉลาดนั้น ย่อมไม่ยอมแพ้หรือ

อบัจนต่อเหตกุารณ์ทัง้หลายทีร่ดัรงึเข้ามา ย่อมใช้ความคดิคลีค่ลายเอาตวัรอดปลอดภยั

ให้จงได้ และเป็นธรรมดาอยู่เองที่คนฉลาดกว่า ย่อมจะเอาชนะคนที่ฉลาดน้อยกว่าได้ 

ความฉลาดนั้นย่อมเกิดจากการใช้ความคิดประกอบด้วยปัญญานี่เอง คนที่คิดฉลาด

อย่างต�่า ๆ ย่อมจะคิดเอาเปรียบคนอ่ืน คิดข่มเหงคะเนงร้ายต่อคนอ่ืน แต่คนที่มี 

ความคิดอย่างถูกต้อง อันเป็นความฉลาดที่แท้ ย่อมจะไม่เอาเปรียบหรือคิดข่มเหง 

เบียดเบียนใคร แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ยอมให้ใครข่มเหงได้ส�าเร็จ คือว่าไม่คิด 

เบียดเบียนใครด้วย ไม่ยอมให้ใครเบียดเบียนได้ด้วย จึงเป็นคนที่เรียกว่าฉลาดเต็มที่ 

ส่วนคนทีย่อมให้เขาข่มเหงเบยีดเบียนนัน้น่าจะเรยีกว่าฉลาดครึง่เดียวหรอือาจไม่ฉลาด

ก็ได้ มีเรื่องเล่าในชาดกหนึ่งว่า 

ครัง้หน่ึง นายพรานนกได้จบันกกระจาบเป็นอนัมากไปขาย เม่ือจบันกกระจาบ

ได้แล้วก็น�าไปขังกรงเลี้ยงไว้ส�าหรับให้คนมาซื้อไปปรุงเป็นอาหาร แต่มีนกกระจาบตัว

หนึ่งเป็นนกฉลาดมีความคิดว่า ถ้าเราไม่กินอาหารก็จะผ่ายผอม คนก็จะไม่ซื้อ ก็จะ

รอดชีวิตได้ด้วยวิธีนี้ จึงไม่กินอาหาร ก็ผ่ายผอมลงจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก คนมา

เห็นก็ไม่ซื้อ นกตัวอื่นหมดไปแล้วเหลือนกที่ผอมโซอยู่เพียงตัวเดียว นายพรานได้จับ

ออกมาจากกรง ให้จบับนฝ่ามือย่ืนออกไปมองตรวจดใูนทีแ่จ้งว่านกเป็นอะไร ขณะนัน้
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นกผอมนั้นสังเกตเห็นว่า พรานเผลอไม่ระวัง จึงรวมก�าลังกางปีกบินหนีขึ้นไปโดยเร็ว 

ฝูงนกกระจาบในป่าพวกเดียวกันเห็นเข้าก็ทักถามว่า หายไปไหนมาเป็นเวลาหลายวัน 

นกนั้นก็เล่าให้ฟังว่าถูกจับไป พวกเพื่อนนกถามว่าพ้นมาได้อย่างไร ก็เล่าให้ฟังว่าคิด

หาอุบายพ้นมาได้ด้วยวิธีไม่รับอาหาร แล้วก็กล่าวเป็นโศลกสอนใจว่า ‘ผู้ที่ไม่คิดย่อม

ไม่ได้ผลวิเศษ จงดูผลของความคิด ข้าพเจ้ารอดพ้นได้จากการถูกฆ่าถูกขังมาแล้ว  

(ด้วยความคิด)’ 

ฉะนั้น เรื่องการใช้ความคิด จึงเป็นคุณสมบัติของคนฉลาดทุกคน เพราะจะ

ท�าให้เกดิความเฉลยีว ให้เกดิความเหน็ช่องทางทีจ่ะด�าเนนิ แต่อปุสรรคอย่างหนึง่กค็อื 

ความเชือ่มัน่ในตนเองเกนิไป ไม่ยอมคดิหรอืไม่ยอมฟังความคดิของใคร เมือ่เกดิความ

เห็นของตนข้ึนมาอย่างไร ก็มักจะยืนยันไปอย่างนั้น อาการเช่นน้ีเรียกว่า เป็นกิเลส

ของนกัปราชญ์อย่างหนึง่ จงึได้เกดิมภีาษติขึน้ว่า ‘สีต่นียงัรูพ้ลาด นกัปราชญ์ยงัรูพ้ลัง้’ 

อนัทีจ่รงิภาษตินีด้เูหมอืนกล่าวไว้ เพ่ือจะปลอบใจคนทีท่�าอะไรผดิพลาด แต่กบ็อกเหตุ

เป็นการฟ้องนกัปราชญ์ไว้ด้วยว่า นกัปราชญ์ยงัมเีวลาทีโ่ง่ได้ เพราะจะมคีวามรูเ้ลศิล้น

สักเท่าไร หากขาดการใช้ความคิดเมื่อใด ก็อาจเป็น ‘ความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด’ 

เมื่อนั้น ค�าที่ว่า ‘รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี’ จึงยังเป็นค�าที่ใช้ได้ดีส�าหรับผู้ที่มีความคิด

ทุกคน
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การศกึษา

การศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญของเด็กทุกคน จึงเป็นภาระของผู้ปกครองตลอดถึง

รฐับาล จะต้องจัดให้การศกึษาแก่เดก็ เวลานี ้ความรูส้กึตืน่ตวัในการศกึษาได้มอียูโ่ดย

ทัว่ไปยิง่กว่าสมยัก่อนแล้ว เดก็โดยมากเกดิความใคร่ในการศกึษาขึน้ด้วยตนเอง จนถงึ

อยากเรียนเกินก�าลังสมองเกินก�าลงอุปถัมภ์ไปก็มีไม่น้อย แต่การศึกษาที่จัดให้กันนั้น 

เป็นไปในด้านการเรียนความรูต่้าง ๆ ส�าหรบัทีจ่ะให้เกดิความฉลาดและความสามารถ

ประกอบอาชีพสืบต่อไปภายหน้า และมีการให้การศึกษาอีกทางหนึ่งเกี่ยวแก ่

ความประพฤติชอบ ที่เรียกว่าศีลธรรม หรือจริยศึกษา 

วธิจีดัในการให้จริยศึกษากมี็หลักสตูรการสอนในโรงเรยีนอยูบ้่าง บางครัง้กม็ี

แขง็แรง ด้วยท่านผูจั้ดเหน็ว่าส�าคญั จงึจดัหนงัสือให้เรยีนกนัเป็นเรือ่งเป็นราว บางครัง้

กด็เูนอืย ๆ ด้วยท่านผูจ้ดัเหน็ว่า เรือ่งจรยิธรรมเป็นสิง่ทีต้่องเรียนกนัเหมอืนอย่างโดย

อตัโนมติัอยูทุ่กขณะแล้ว ไม่ใช่จะต้องเรยีนกนัเป็นหลักสูตรในห้องเรยีนเท่านัน้ แต่ทกุ ๆ 

ฝ่ายต่างก็เห็นความส�าคัญของจริยธรรม ดังที่ได้มีการฟื้นฟูกันในทางต่าง ๆ ผู้ที่เป็น

หัวคิดหัวแรงในการฟ้ืนฟนูี ้มกัจะเป็นองค์การทางศาสนา ซึง่นบัว่าเป็นองค์การจรยิธรรม

โดยตรง นักศึกษาก็จับกลุ่มฟื้นฟูจริยธรรมตลอดถึงขนบประเพณี นักเรียนก็สนใจ 

เข้าเรียนกันในวันอาทิตย์ ดังท่ีเรียกว่า โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เป็นต้น  

ผู้ปกครองก็ให้การสนับสนุน แสดงว่าความสนใจในจริยธรรมหรือเรียกตรง ๆ ว่า  
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ในพระพุทธศาสนา ซึ่งดูเซาไปในบางครั้ง ได้กลับสดชื่นขึ้น หากดูอย่างผิวเผิน ถ้าได้

เหน็พระพทุธศาสนาในคนแก่ ๆ โดยมากกร็ูสึ้กเหมือนอย่างว่าพระศาสนาแก่ไปเสียแล้ว 

แต่เมื่อได้เห็นในเด็ก ก็ดูเหมือนอย่างว่า พระพุทธศาสนาสดชื่นกระชุ่มกระชวยขึ้น 

อนัทีจ่รงิพระพทุธศาสนาไม่เป็นเดก็ไม่เป็นคนแก่ แต่เป็นสัจจะทีเ่หมาะแก่คน

ทัง้ปวงอยูท่กุกาลสมัย ในบางครัง้ คนเผลอลมืไปกป็ล่อยไว้แก่คนแก่ ๆ ซึง่ได้เหน็โลก

มามากแล้ว ครั้นมองเห็นความเสือ่มโทรมวุน่วายต่าง ๆ เนือ่งด้วยเดก็บ้างผูใ้หญ่บ้าง 

ประพฤตไิม่ด ี ผูใ้หญ่กโ็ทษเดก็ ฝ่ายเด็กก็โทษผู้ใหญ่กันพอสมควรแล้ว ก็กลับคิดถึง

พระพุทธศาสนา ช่วยกันฟื้นฟูขึ้นมา ซึ่งความจริงนั้น หาได้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาไม่ 

เพราะของท่านดีอยู่แล้ว ฟื้นฟูตนเองต่างหากให้มีความดีตามที่ควรจะมี ในการฟื้นฟู

จะให้ดีกันนี้ น่าจะค�านึงถึงระบอบอันหนึ่งแห่งการศึกษาของพระพุทธเจ้า คือ ระบอบ

มีครูประจ�า ได้แก่อยู่และเติบโตข้ึนในครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเช่นมารดาบิดา

แนะน�าอบรม และได้อยู่ในส�านักอาจารย์ ระบอบการศึกษาเช่นนี้เป็นสิ่งจ�าเป็น ไม่ใช่

เฉพาะคนเท่านั้น แม้สัตว์ดิรัจฉานก็จ�าต้องมี ไม่เช่นนั้นก็เอาตัวไม่รอด 

ดังเช่นที่ท่านเล่าถึงไก่ไว้ว่า ส�านักเรียนแห่งหนึ่ง พวกศิษย์เลี้ยงไก่ตัวหนึ่งไว้

ส�าหรับขันบอกเวลา ครั้นไก่นั้นตาย จึงไปหาไก่จากป่าช้ามาเลี้ยงไว้อีก แต่ไก่ตัวหลัง

นี้ขันไม่เป็นเวลาเพราะโตขึ้นมาในป่าช้า ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือครูไก่ พวกเด็กเลยพา

กันจับบิดคอเสีย ท่านอาจารย์ส�านักนั้น จึงกล่าวเป็นค�าสอนใจไว้ว่า “ผู้ที่มิได้โตขึ้นใน

ส�านักมารดาบิดา มิได้อยู่ในส�านักอาจารย์ ก็เหมือนไก่นี้ซึ่งไม่รู้จักกาลมิใช่กาล”
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พระพุทธนวราชบพติร

๑

ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๑๐ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินเยี่ยมประชาชน  

โดยเฉพาะอ�าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดร ฯ เพราะเมื่อคราวเสด็จ ฯ เยี่ยมประชาชนในเขต

ที่ถูกน�้าท่วมคราวท่ีแล้ว ได้เสด็จ ฯ เย่ียมในเขตต่าง ๆ จะถึงอ�าเภอเพ็ญก็พอดีจะ

พลบค�่า จึงไม่มีเวลาที่จะเสด็จ ฯ เยี่ยมในครั้งนั้น ประชาชนชาวอ�าเภอเพ็ญก็พากัน

พลาดหวงัทีจ่ะได้เฝ้า ฯ จงึได้มพีระมหากรณุาเสดจ็ ฯ เยีย่มในครัง้นี ้และในโอกาสนี้ 

ได้เสด็จ ฯ จังหวัดหนองคาย พระราชทาน ‘พระพุทธนวราชบพิตร’ ส�าหรับ 

จังหวัดหนองคาย รุ่งขึ้นวันที่ ๒๔ ได้พระราชทาน ‘พระพุทธนวราชบพิตร’ ส�าหรับ

จังหวัดอุดร 

พระพุทธนวราชบพิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง ๒๓ ซ.ม. 

สงู ๔๐ ซ.ม. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมพีระราชด�ารใิห้สร้างข้ึน เพือ่ประดษิฐานไว้ 

ณ จังหวดัต่าง ๆ ทกุจงัหวดั ทัว่พระราชอาณาเขต เมือ่ พ.ศ. ๒๕๐๙ และได้ทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ข้าราชการกองหัตถศิลปะ  

กรมศิลปากร เข้ามาปั้นหุ่นพระพุทธปฏิมานี้ในพระราชฐาน ณ พระต�าหนักจิตรลดา

รโหฐานและ ได้ทรงตรวจพระพุทธลักษณะของพระปฏิมานั้น จนเป็นที่พอพระราช

หฤทยัแล้ว จงึได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ให้นายช่างเททองหล่อพระพทุธรปูนัน้ขึน้ 
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เมือ่วนัที ่๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ และได้โปรดเกล้า ฯ ให้ขนานพระนามพระพทุธรปู

น้ันว่า ‘พระพุทธนวราชบพิตร’ ที่ฐานบัวหงายของพระพทุธนวราชบพติรนัน้ ได้ทรง

บรรจพุระพทุธรปูพมิพ์ไว้หนึง่องค์ พระพทุธรปูพิมพ์นี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวได้

ทรงสร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ ประกอบด้วยผงศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ ท้ังในพระองค์และจาก

จังหวัดต่าง ๆ ทุกจังหวัด พระพุทธนวราชบพิตร นอกจากจะเป็นนิมิตหมายแห่งคุณ

พระรัตนตรัย อันเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดแห่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปแล้ว ยังเป็นนิมิต

หมายแห่งความผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างองค์พระมหากษัตราธิราชกับ

บรรดาพสกนิกรของพระองค์ในทุกจังหวัด ทั่วพระราชอาณาจักร และพระพิมพ์ซึ่งได้

บรรจุไว้ที่ฐานบัวหงายนั้น ก็ประกอบด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ อันศาสนิกชนทั่ว 

พระราชอาณาจักรได้ปฏิบัติบูชาสืบเนื่องกันมาเป็นเวลาช้านาน 

พระพทุธนวราชบพติร จึงเป็นพระพทุธรปูทีส่�าคญัยิง่องค์หนึง่ในรชักาลปัจจบัุน 

และพระนามนี้โดยตรงย่อมหมายถึงพระพุทธะ ผู้เป็นบพิตร คือเป็นเจ้า ซึ่งเราเรียก 

รวมกันว่า พระพุทธเจ้าผู้เป็นราชะ คือเป็นพระธรรมราชาหรือเป็นราชะแห่งธรรม  

ซึ่งประกอบด้วยนวรหคุณหรือนวหรคุณ คือ พระคุณ ๙ ประการ ดังที่เราสวดกันว่า  

อิติปิ โส ภควา เป็นต้น ทั้งเป็นนิมิตหมายแห่งพระมหากษัตราธิราชทั้ง ๙ รัชกาล  

หรือโดยเฉพาะรัชกาลปัจจุบัน ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างพระพุทธรูป

อันส�าคัญยิ่งนี้ขึ้น

๒

พระพทุธนวราชบพติร พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรรจพุระพุทธรูป

พิมพ์ไว้หน่ึงองค์ ที่ฐานบัวหงาย พระพิมพ์ทรงนี้สร้างขึ้นด้วยพระหัตถ์ ผสมด้วยผง

ส่วนในพระองค์ และส่วนที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วพระราชอาณาจักร ผงส่วนใน

พระองค์นั้น คือ 

๑.  ดอกไม้แห้งจากมาลยัทีป่ระชาชนได้ทลูเกล้า ฯ ถวาย ในการเสด็จพระราชด�าเนนิ

เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธปฏิมากร แก้วมรกต และได้ทรงแขวนไว้ท่ีองค์พระพุทธ-
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ปฏิมากรตลอดเทศกาล จนถึงคราวท่ีจะเปลี่ยนเครื่องทรงใหม่ ดอกไม้แห้งนี้ได้ 

โปรดเกล้า ฯ ให้รวบรวมไว้ 

๒.  เส้นพระเจ้าซึง่เจ้าพนกังานได้รวบรวมไว้ หลังจากทรงพระเครือ่งใหญ่ทุกครัง้ 

๓.  ดอกไม้แห้งจากมาลัยท่ีแขวนพระมหาเศวตฉัตรและด้ามพระขรรค์ชัยศรี

ในพระราชพิธีฉัตรมงคล 

๔.  สีซึ่งขูดจากผ้าใบที่ทรงเขียนภาพฝีพระหัตถ์ 

๕.  ชันและสีซึ่งทรงขูดจากเรือใบพระท่ีนั่งขณะท่ีทรงตกแต่งเรือใบพระท่ีนั่ง 

ส่วนผงทีม่าจากจงัหวดัต่าง ๆ กระทรวงมหาดไทยได้น�าขึน้ทลูเกล้า ฯ ถวาย เป็นวตัถุ

ที่ได้มาจากปูชนียสถาน หรือพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพบูชาในแต่ละ

จังหวัด อันได้แก่ดินหรือตะไคร่น�้าแห้งจากปูชนียสถานเปลวทองค�าปิดพระพุทธรูป  

ผงธปูหน้าทีบ่ชูาและน�า้จากบ่อน�า้อนัศกัดิส์ทิธิ ์ซึง่ได้เคยน�ามาใช้เป็นน�า้สรงมรุธาภเิษก 

ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

ฉะนั้น พระพิมพ์นี้ จึงประกอบด้วยวัตถุจากองค์มหากษัตริย์ออกไปถึงวัตถุ

และสถาน ซึ่งเป็นที่นับถือกราบไหว้บูชาแห่งพระพุทธศาสนา และแห่งชาติทุกแห่งใน

ประเทศไทย ประมวลเข้าเป็นพระพมิพ์ซึง่ทรงสร้างขึน้เป็นองค์ด้วยพระหัตถ์ จงึนบัว่า

เป็นยอดพระพิมพ์ไม่มีผู้ใดจะสร้างได้ เว้นไว้แต่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น เพราะผง

จากวัตถุต่าง ๆ เหล่านั้นยากที่ผู้อื่นจะรวบรวมมาได้ครบถ้วนดังนี้ และแม้จะพยายาม

รวบรวมมาจนได้ ก็มิได้พิมพ์ขึ้นด้วยพระราชหัตถ์ ข้อหลังนี้ไม่มีใครอื่นจะท�าได้เลย 

พระพิมพ์ฝีพระหัตถ์นี้ทรงไว้ซึ่งความขลังความศักดิ์สิทธิ์อย่างยอดเย่ียม  

เพราะประกอบขึน้ด้วยวตัถซุึง่เป็นทีน่บัถือบชูาของประชาชนทัว่ประเทศ และส�าเรจ็ข้ึน

ด้วยองค์พระมหากษัตริย์ซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะ เป็นที่รวมใจของประชาชนทั้งชาติ

เช่นเดยีวกนั จึงเป็นสิง่ทีก่ระชับใจอย่างยิง่ให้เกิดอนสุตตถึิงพระรัตนตรัย น�าให้ประพฤตดิ ี

รวมใจให้เกิดความสามัคคี พร้อมกันท�าสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย  

มีพระพุทธปฏิมาของพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้าเป็นเครื่องเตือนใจ และคุ้มครองรักษาอย่าง

ศักดิ์สิทธิ์
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๓

พระพทุธเจ้า ทรงเป็นพระธรรมราชา ประกอบด้วยพระคณุ ๙ ประการ ดงัท่ี

ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ขนานพระนามพระพุทธปฏิมา ที่ทรงสร้างขึ้นว่า ‘พระพุทธนวราช

บพิตร’ น้ัน อาจมีบางท่านสงสัยว่า ท�าไมจึงไม่ใช้ว่า นวม คือ น่าจะ นวมราช  

เพราะมุ่งว่า รัชกาลที่ ๙ แต่ถ้าได้คิดว่าเป็นพระนามพระพุทธเจ้า แม้จะใช้ค�าทางโลก 

แต่กแ็ปลความหมายในทางธรรม เช่น ธรรมราช แปลว่า พระราชาแห่งธรรม ซึง่ท่าน

ได้ใช้ค�าน้ีมาแต่เก่าก่อน มีในคัมภีร์ นว จึงหมายถึงพระคุณ ๙ ประการ ทั้งหมด 

จงึเป็นค�าแสดงพระพุทธคณุล้วน และกม็คี�าทีบ่่งถงึพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ผูท้รง

สร้าง โดยนยัแห่งศพัท์ว่า นวราช ซึง่กเ็ป็นการเพยีงพอและเหมาะสม เป็นทีท่ราบกนั

ได้โดยทั่วไปตลอดถึงในกาลภายหน้า 

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด�าเนินไปพระราชทาน

พระพุทธปฏิมานี้ที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรทราบว่า ได้มีพระราชด�ารัสแล้ว 

ทรงพระสหุร่าย ทรงเจมิพระพุทธรปูแล้ว พระราชทานเพือ่ประดษิฐานไว้ประจ�าจงัหวัด 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เข้ารับพระราชทานแทนประชาชนทั้งปวง เวลาตั้งแต่

ทรงพระสุหร่ายทรงเจิม พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถาซึ่งขึ้นต้นด้วยพระคาถาพิเศษว่า 

ขตตฺโิย เสฏฺโ ชเนตสมฺ ึ เย โคตฺตปปฺฏสิารโิน 

วชิชฺาจรณสมปฺนโฺน  โส เสฏฺโ เทวมานเุส 

พระคาถานี้มีประวัติ แสดงไว้ในอัมพัฏฐสูตรในสูตรในพระไตรปิฎกว่า  

สนังกุมารพรหมได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้า กล่าวคาถานี้ พระพุทธองค์ได้ทรงอนุมัติและ

ตรสัว่าแม้พระองค์กต็รัสอย่างนัน้ มคี�าแปลว่า “กษตัรย์ิประเสรฐิสดุในหมูช่นผูม้สีายโคตร 

พระพทุธะผูถึ้งพร้อมด้วยวชิชาและจรณะ (เครือ่งด�าเนนิถงึวชิชา) พระองค์นัน้ประเสรฐิ

สุดในเทพและมนุษย์” 
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ทกุคนผูเ้กดิมาต้องมมีารดาบดิา จึงชือ่ว่าเป็นผูม้สีายโคตร คอืสืบสายตระกลู

ด้วยกันทั้งนั้น แม้ผู้ที่เกิดมาไม่รู้ว่าเป็นลูกของใคร ก็ต้องมีมารดาบิดาผู้ให้ก�าเนิดอยู่

นั่นเอง หรือแม้ผู้ที่ไม่นับถือมารดาบิดา ก็หาได้เกิดมาได้เองไม่ ก็ต้องเป็นลูกของคน

นั้นหลานคนนี้เป็นต้น คือ ต้องมีโคตรหรือตระกูลเป็นที่เกิดมาของตนทั้งนั้น จึงกล่าว

ได้ว่าทุกคนมีชาติตระกูลหรือมีโคตร กษัตริย์เป็นผู้มีชาติสูง เพราะเป็นตระกูลของ 

ผู้รักษาปกครองประเทศชาติ เป็นที่นับถือสืบต่อกันมาแต่โบราณกาล 

แม้ในปัจจบัุน ความนบัถอืของประชาชนในองค์พระมหากษตัรย์ิและพระราชวงศ์

ย่อมมเีป็นพเิศษ โดยเฉพาะองค์พระมหากษตัริย์ผู้ทรงเป็นองค์พระประมขุของประเทศชาต ิ

เป็นทีร่วมจิตใจของประชาชนทัง้ชาต ิจงึเป็นผูป้ระเสริฐสุดในหมู่ชน ส่วนพระพทุธเจ้า

ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะคือ บริบูรณ์ด้วยความรู้และความประพฤติปฏิบัติ 

ย่อมเป็นผู้ประเสริฐสุดทั้งในหมู่มนุษย์และเทพทั้งหมด 

พรหมวาจาน้ีท่ีพระพุทธเจ้าทรงอนมุตัแิล้ว จงึเป็นวาจาสัตย์ วาจาสิทธิโ์ดยแท้.
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วันสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน

วนัสงกรานต์ที ่๑๓ เมษายน ๒๕๑๐ ได้มพีระธรรมเทศนา ทางวทิยกุระจาย

เสียงเป็นพิเศษเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน เนื่องด้วยทางคณะสงฆ์ได้จัดวันใน

เทศกาลสงกรานต์เป็นวนัสงเคราะห์ผูป่้วยด้วยโรคเรือ้น โดยมหาเถรสมาคมได้มมีตใิห้

ประกาศขอความร่วมมอืจากทกุวดัทัว่พระราชอาณาจกัร จดัให้มพีระธรรมเทศนาพเิศษ

ขึน้กณัฑ์หนึง่ในเทศกาลนี ้แล้วรวบรวมจตปัุจจยับชูาธรรม ส่งไปสงเคราะห์ผูป่้วยด้วย

โรคร้ายนี้ ส�าหรับผู้มีจิตศรัทธาปรารถนาจะบริจาคร่วมในการกุศลนี้ ก็อาจส่งตรงไป

ยังมูลนิธิส่งเสริมกิจการพระศาสนาและมนุษยธรรม (ก.ศ.ม.) วัดมกุฏกษัตริยาราม 

พระนคร เพื่อเจ้าหน้าที่จักได้ด�าเนินการตามความประสงค์ต่อไป 

ในศาสนประวตั ิได้มีกล่าวถงึพระพทุธเจ้าเสดจ็ไปทรงพยาบาลภกิษผุูเ้ป็นแผล

เป่ือยเน่าไปท้ังกายท่ีเรยีกว่าพระปูตคัิตตะ แปลว่า พระผูม้กีายเน่า ท่านถกูทอดทิง้ให้

นอนซมอยู่แต่ผู้เดียว พวกศิษย์พากันหมดหวังที่จะรักษาและพากันรังเกียจ เมื่อ

พระพทุธเจ้าได้ทรงหยัง่ทราบด้วยพระญาณ ได้เสดจ็ไปเพือ่จะทรงพยาบาลด้วยพระองค์

เอง พวกภกิษเุห็นกพ็ากันไปช่วย ได้โปรดให้อาบน�า้ท่านด้วยน�า้อุน่ เปลีย่นผ้าเก่าออก

ซักตากแดดแห้งแล้ว ให้นุ่งห่มด้วยผ้าที่ซักแห้งแล้ว ท่านก็มีจิตใจสบาย พระพุทธเจ้า

ได้เสด็จไปประทับยืนเบื้องศีรษะของท่าน ประทานพระโอวาทว่า “ไม่นานหนอ กายนี้

จักปราศจากวิญญาณ ถูกทิ้งให้นอนทับถมแผ่นดิน เหมือนท่อนไม้ไม่มีประโยชน์”  

ท่านฟังธรรมบทนี้ได้บรรลุผลท่ีสุดแล้วก็ปรินิพพาน มีเล่าบุพกรรมของท่านไว้ว่าเม่ือ
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ท่านเป็นพรานนก ได้จับนกมาหักกระดูกขากระดูกปีกเป็นอันมาก เพราะกลัวจะบิน

หนีไป จะฆ่าเสียทั้งหมดทีเดียวก็กลัวว่าจะขายไม่หมดและจะเน่าเสีย จึงส่งผลให้เป็น

โรคกายเน่า กระดูกผุแตก แต่ท่านได้ท�าความดีมีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ด้วย 

อีกเรื่องหนึ่ง พระกนิษฐภคินีของพระอนุรุทธะ นามว่าโรหิณี ป่วยเป็นโรค

ผิวหนัง เนื่องด้วยบุพกรรม คือแรงโกรธและริษยาจนถึงโปรยส่ิงที่เป็นพิษคันลงที่ 

ร่างกายของสตรีผู้ร่วมสามีในอดีตชาติ เมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีตรัสสอนให้

ละโกรธละมานะแล้ว มีจิตใจแช่มชื่น สิ้นกรรม ก็หายจากโรคนั้น 

ตามเรื่องที่เล่ามานี้ แสดงถึงกรรมที่ท�าไว้ว่ามีส่วนส�าคัญที่ให้เกิดโรคร้าย 

เช่นนี้ กรรมอดีตที่ท�าไว้แล้วก็เป็นอันท�าแล้ว แต่ก็พึงละกรรมชั่วที่ท�าไว้ได้ด้วยกุศล 

ฉะนัน้ หน้าทีข่องทุกคนกค็อืพงึระมดัระวงักรรมปัจจบุนั ซึง่ทุกคนสามารถจะ

ควบคมุได้ การควบคมุกรรมนี ้หมายถงึควบคมุจติใจด้วย เพราะจติใจเป็นต้นเดมิของ

กรรม ถ้าจิตใจไม่ดเีช่นประกอบด้วยความโกรธพยาบาท ความรษิยากเ็ป็นเหตกุ่อเจตนา

ท�ากรรมที่ชั่วร้าย ถ้าจิตใจดี เช่น ประกอบด้วยเมตตากรุณา ก็เป็นเหตุก่อเจตนา

ท�ากรรมทีดี่ ดงัเช่นท�าการสงเคราะห์ต่าง ๆ จงึสมควรแผ่เมตตากรณุา ช่วยสงเคราะห์

ผู้ที่ควรสงเคราะห์ตามสามารถ เมื่อจิตใจดีขึ้น ก็พึงเป็นเหตุป้องกันหรือบรรเทาโรคที่

เกิดเพราะบุพกรรมได้
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อธปิไตย ๓

พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงความเพียรชอบไว้ ๔ ประการ คือ ในทางเส่ือมเสีย

ไม่ดีไม่งาม ให้เพียรระวังมิให้เกิดมีขึ้น และให้เพียรละสิ่งเสียที่เกิดขึ้นแล้ว ส่วนใน 

ทางเจริญดีงาม ให้เพยีรท�าให้มขีึน้และเพยีรรกัษาส่ิงดทีีมี่อยู่แล้วกบัเพิม่พนูให้มากขึน้  

ดูก็เป็นหลักท่ีเข้าใจได้ง่าย ไม่ยากเย็นอะไรและน�ามาใช้ได้กับเหตุการณ์ในปัจจุบันได้

เป็นอย่างดี ดังเช่นความเสื่อมโทรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งไม่ดี มีหลายอย่างหลายประการ

ทีเ่กดิจากความไม่ระวงั ไม่รักษาสิง่ท่ีดีทีม่อียูแ่ล้ว รบัสิง่ท่ีไม่ดใีหม่ ๆ เข้ามาโดยง่ายดาย 

จารีตประเพณีหลายอย่างที่บรรพชนได้รักษามา เช่นที่เกี่ยวแก่ความสังคมกันระหว่าง

ชายกับหญิง ตั้งแต่รุ่นเด็กขึ้นมาจนถึงรุ่นผู้ใหญ่ เกี่ยวแก่การแต่งกายในกาลเทศะ 

ต่าง ๆ เก่ียวแก่มารยาทต่าง ๆ ซ่ึงเป็นของดี อันเป็นที่รับรองว่าสมควรเหมาะสม  

เพราะเป็นวิธีป้องกันความเสื่อมเสีย กับเป็นเครื่องรักษาส่งเสริมความงดงามต่าง ๆ  

ไปพร้อมกนั 

น่าสังเกตว่าชาตทิีร่กัษาจารีตประเพณ ีไม่ยอมรบัแบบใหม่ ๆ มาเปลีย่นแปลง

ซึง่มกัจะดูไม่ทันสมัย แต่ก็ไม่ตกไปทางเสือ่มเสยีได้ง่าย ส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงให้ทนัสมยั

อยู่เรื่อย มักจะเสียง่าย ถ้าจะถามว่าในเรื่องนี้ทางพระพุทธศาสนาสอนอย่างไร ก็อาจ

ตอบได้ว่า ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติตามที่ถูกต้อง ดังที่แสดงถึงอธิปไตย ๓ 

คือ โลกาธิปไตย มีโลกเป็นใหญ่ อัตตาธิปไตย มีตนเป็นใหญ่ ธรรมาธิปไตย มีธรรม

เป็นใหญ่ ฝ่ายที่ตื่นสมัยอยู่เร่ือย นับเป็นโลกาธิปไตย ฝ่ายที่ยืนยันตามแบบของตน 
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อยู่เร่ือย นับเป็นอัตตาธิปไตย ฝ่ายที่ถือธรรมคือความถูกต้องเหมาะสมเป็นใหญ่  

เป็นธรรมาธปิไตย ทางพระพุทธศาสนานิยมธรรมาธิปไตย ฉะนั้น จึงสุดแต่ความถูก

ต้องเหมาะสม ถ้าของเดมิดอียู่แล้ว ก็รกัษาของเดมิไว้ ไม่ยอมเปลีย่นแปลงไป แต่อะไร

เป็นความถกูต้องเหมาะสมท่ีเรยีกว่าเป็นธรรม น่าจะมคีวามเหน็ไม่ตรงกนั จะยตุเิรือ่ง

นี้ได้อย่างไร 

ดังเช่นในการสนทนาระหว่างคนสองคน คนที่หนึ่งบ่นว่าเขาประกอบอาชีพ

อย่างนัน้อย่างน้ีจงึร�า่รวยเร็ว ฝ่ายเราไม่ได้ท�าอย่างเขา จงึไม่รวย คนทีส่องตอบว่าดแีล้ว

ที่ไม่ท�า ไม่ต้องไปอบาย คนท่ีหน่ึงไม่เข้าใจ คนที่สองจึงอธิบายว่า เพราะอาชีพ 

เหล่านั้นเป็นทางอบายมุข (ทางเสื่อม) ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ ผู้เป็น

เจ้าของอาจร�่ารวย แต่ก็ดึงคนเป็นอันมากให้เสื่อมเสีย ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งชายทั้งหญิง 

คนที่หนึ่งฟังแล้วก็ดูไม่ค่อยเข้าใจ 

เรือ่งนีเ้ป็นตวัอย่างว่าความถูกต้องเหมาะสมทีเ่รียกว่าธรรมนัน้ ทางพระพทุธ-

ศาสนา ได้แสดงไว้ชัดเจนไม่มีปัญหา แต่คนไม่ค่อยเข้าใจ หรือไม่สนใจที่จะเข้าใจ  

เพราะตรงกันข้ามกับตัณหาคือความอยากของคน เห็นว่าที่พูดว่าฟังเทศน์ไม่เข้าใจ 

เพราะเหตุที่เทศน์เป็นเร่ืองตรงกันข้ามกับความอยากของคนดังกล่าว นี้เป็นเหตุใหญ่ 

เหตอุืน่ ๆ เป็นข้อรองทัง้นัน้ และเหตนุีเ้องเป็นเหตใุหญ่แห่งความเสือ่มโทรมท้ังปวงคอื 

ฟังเทศน์ไม่รู้เรื่อง
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เปอร์เซยีหรอือหิร่าน

๑

เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานได้ ๒๑๘ ปี พระเจ้าอโศกมหาราชทรงได้

ราชสมบัติ ณ กรุงปาตลีบุตร ทรงแผ่พระราชอ�านาจทั่วชมพูทวีปแล้ว ทรงได้ศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกในการท�าสังคายนาครั้งที่ ๓ ซึ่งมี

พระโมคัลลีบุตรติสสเถระเป็นประธาน เสร็จการท�าสังคายนาแล้ว ได้ทรงส่งพระสงฆ์

ไปประกาศพระศาสนาในประเทศต่าง ๆ ภายนอกชมพูทวีป 

ในต�านานสงัคายนากล่าวว่าได้ทรงส่งพระมหารกัขติเถระไปประกาศพระศาสนา

ในโยนกรัฐ พระเถระพร้อมท้ังคณะสงฆ์ได้ไปยงัรฐันัน้ แสดงพระสตูรชือ่ว่า “กาฬการามะ” 

ท�าให้ชาวโยนกเป็นอันมากได้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และได้มีกุลบุตรชาวโยนก

มากด้วยกนับวชในส�านักของพระเถระ พระพทุธศาสนาได้ประดษิฐานในประเทศโยนก

ในครัง้นัน้แล้ว ประเทศโยนกดงักล่าวในต�านานสงัคายนาครัง้ที ่๓ นี ้ได้มีผูส้นันษิฐาน

ว่า คอื เหล่าเมอืงทีพ่วกโยนกได้มาเป็นใหญ่อยูใ่นแดนประเทศเปอร์เซยี หรอื อหิร่าน 

ในบดัน้ี ตามหนงัสอืภูมศิาสตร์ปัจจบุนั ประเทศอหิร่านหรอืเปอร์เซยีอยูใ่นกลุม่ประเทศ

ตะวนัออกกลาง มเีนือ้ทีป่ระมาณ ๑ ล้าน ๖ แสน ตารางกโิลเมตร มพีลเมอืงประมาณ 

๒๑ ล้าน ๕ แสนคน เมืองหลวงชื่อ เตหะราน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

ได้เสด็จพระราชด�าเนินทรงเยือนประเทศนี้เป็นทางราชการตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน 
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ถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๐ จึงกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ

แห่งประเทศที่มีพระพุทธศาสนาตั้งมั่นในปัจจุบันได้เสด็จ ฯ เยือนประเทศ ที่ครั้งหนึ่ง

เคยเป็นถ่ินท่ีพระพุทธศาสนาแผ่ไปถึง โยนกเป็นค�าที่ชาวอินเดียเรียกชนชาติกรีก  

ว่าเพีย้นมาจากค�าว่า ยาวนะ หรือโยนะ (หรอื Ionian ต่อมาใช้เป็นค�าเรียกชาวล้านนา

ทางภาคพายัพของไทยด้วย) เพราะชนชาติกรีกได้แผ่มาจนถึงอินเดีย 

เมื่อก่อนสมัยพระเจ้าอโศก ได้มีพระมหาราชคือ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์  

แห่งมาซโิดเนียของกรีกยกทัพมา จนถงึแผ่นดนิอนิเดียเมือ่ พ.ศ. ๒๑๗ เมือ่สิน้พระชนม์

แล้วพวกแม่ทัพต่างก็ตั้งตนเป็นใหญ่ ถึงสมัยพระเจ้าอโศกทรงครอบครองอินเดียได้

ทัง้หมดแต่แถวถิน่เปอร์เซยีหรอือหิร่าน พวกโยนกหรอืกรกีก็ยงัเป็นใหญ่อยู ่จงึยงัเรยีก

ว่ารัฐโยนก (ในมงคลทปีนข้ีอว่าด้วยการบ�ารงุมารดาบดิาก็มใีช้ศพัท์ว่า “ปาสกิ” ท่ีแปล

กันว่าเปอร์เซีย) 

กาฬการามสตูร มาในพระไตรปิฎกเล่ม ๒๑ หน้า ๓๑ กล่าวถึงพระพทุธเจ้า

ประทับอยู่ในกาฬการาม (อารามที่เศรษฐีชื่อกาฬกะสร้างถวาย) ใกล้เมืองสาเกต  

ตรัสถึงพระองค์เองมีใจความว่า สิ่งที่ชาวโลกทั้งหมดเห็นกัน ได้ยินกัน ได้ทราบ  

ได้รูก้นั พระองค์ได้ทรงรูท้รงทราบแล้ว ไม่ทรงข้องตดิด้วยตณัหามานะ ทรงเป็นผูค้งที่

ในสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด จึงไม่มีใครอื่นที่จะคงที่ยิ่งหรือประณีตกว่าโดยแท้.

๒

พระพุทธศาสนาท่ีแผ่ออกจากอินเดียสู่นานาประเทศในสมัยพระเจ้าอโศก

มหาราชน้ัน ทีแ่ผ่ออกไปในเส้นทางใกล้เคยีงกนักับอหิร่านกมี็เช่นสายพระมัชฌนัตกิะ

เถระ ไปยังกัศมีระและคันธาระประเทศ คือ ถ่ินท่ีเรียกว่าประเทศแคชเมียร์ และ 

อาฟฆานิสถานในบดันี ้ปรากฏตามหลกัฐานว่า พระพทุธศาสนาได้ตัง้มัน่เป็นหลกัฐาน

หรือเป็นศาสนาส�าคัญในอาฟฆานิสถานครั้งหนึ่ง และจากนั้นก็แผ่ไปทางตะวันออก 

ของเปอร์เซยีหรอือิหร่าน แต่ก็ได้ถกูสกดัไว้มใิห้แผ่ต่อไปทางตะวนัตกได้ คณะนกับวช

แห่งลทัธศิาสนาโซโรอัสเตอร์ซ่ึงมีอยูเ่ก่าก่อน คณะนกับวชแห่งลทัธิศาสนานี ้ได้ก่อการ
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เบียดเบียนพวกถือศาสนาอ่ืนจากตนอยู่เนือง ๆ นอกจากนี้พระพุทธศาสนาเองที่แผ่

เข้าไปตัง้อยูไ่ด้ เม่ือเวลาล่วงไป กไ็ด้มีการเปลีย่นแปลงไปตามแนวความคดิของท้องถ่ิน 

ซึง่เกดิจากลทัธศิาสนาโซโรอัสเตอร์และมะน ิได้มีการปฏิบตัปินกนัไปจนกลายรปูเป็น

มหายาน ดังเช่นแนวคติเรื่องสุขาวดี 

โซโรอสัเตอร์เป็นชือ่ของผูต้ั้งศาสนานี ้มีชวิีตอยู่เม่ือก่อน ค.ศ. ๑๐๐-๖๐๐ ปี 

ได้สอนเรื่องการสร้างโลกว่าเป็นการกระท�าของเทพ ๒ องค์ องค์หนึ่งชื่ออะหุรมัสดา

เป็นผู้สร้างโลกในด้านดีให้มีสิ่งที่สวยงามมีความสุขความเจริญ อีกองค์หนึ่งชื่ออะริมัน

เป็นผู้สร้างโลกในด้านชั่วร้ายให้มีสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวมีทุกข์เดือดร้อน มีการต่อสู้กัน

อยูต่ลอดเวลาระหว่างก�าลังของความดแีละความชัว่ จนถงึเวลาเมือ่ท่านผูช้ือ่ว่าเสาเชยีน 

จะมาเกิดโปรดให้พ้นภยัในอนาคต ก�าลังฝ่ายดจีงึจะชนะ และก�าลงัฝ่ายชัว่กจ็ะหายไป

หมดตลอดไป ศาสนาของโซโรอัสเตอร์มีคณะนกับวชทีม่ัน่คงคล้ายในศาสนาพราหมณ์ 

บดันีไ้ด้มผีูน้บัถอือยูใ่นอินเดยีประมาณสองแสนห้าหมืน่คน ส่วนในเปอร์เซยีมผีูน้บัถอื

เหลอือยูน้่อย เพราะได้ถกูพวกอสิลามแผ่เข้ามาเบียดเบยีนเช่นเดยีวกบัพระพทุธศาสนา

ในอินเดีย 

ส่วนศาสนามะนนิัน้ ผูต้ัง้มีชวีติอยูใ่นเปอร์เซยีหลงัมามาก ในราว ค.ศ. ๑๐๐-

๑๕๐ ชือ่ว่ามะนิ ซึง่มาเป็นชือ่แห่งศาสนาของเขา มะนไิด้น�าค�าสอนจากโซโรอัสเตอร์มา

ปรับปรุงใหม่ ผสมกบัค�าสอนในศาสนาอ่ืนเช่น ศาสนาคริสต์ ทัง้เขาได้เคยเดนิทางมา

อนิเดยี เลือ่มใสในหลกัค�าสอนของศาสนาไชน์ จงึตัง้ศาสนาหนกัไปในหลกัอหงิสาของ

ศาสนาไชน์

ฉะน้ัน แม้จะแสดงว่ามีเทพผู้สร้างเป็นสองฝ่ายอย่างโซโรอัสเตอร์ แต่ก็มีวิธี

การตรงกนัข้าม เพราะโซโรอัสเตอร์มุ่งทางก�าจดัเบยีดเบียนผูท้ีม่คีวามเชือ่ในศาสนาอืน่ 

มะนิมุง่ไปในทางไม่เบยีดเบียนอย่างนัน้ มะนไิด้แผ่ไปเรว็มากจนถงึระหว่าง ค.ศ. ๕๐๐-

๖๐๐ ได้แผ่เข้าไปในจนี จากจนีไปทางตะวนัออก และถึงฝร่ังเศสทางตะวันตก แต่มะนิ

เองก็ถูกเบียดเบียนท�าลายไปจนหมดสิ้น คือ ถูกอิสลามท�าลายในตะวันออกกลาง  

โซโรอัสเตอร์ท�าลายในเปอร์เซีย ลัทธิขงจื้อท�าลายในจีน และในสงครามครูเสด  

มะนิศาสนิกชนในฝรัง่เศสได้ถูกฆ่า กล่าวกนัว่าประมาณสองแสนคน (ใน ค.ศ. ๑๒๕๐) 
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มะนิเองก็ตายโดยการถกูลงโทษทรมาน จากพระจกัรพรรดผิูเ้คร่งในศาสนาโซโรอสัเตอร์ 

ด้วยข้อหาว่าเป็นคนนอกศาสนา จงึหาได้เป็น สคุโต เหมือนอย่างพระพทุธเจ้าของเรา

ทั้งหลายไม่

๓

อิหร่าน หรือ เปอร์เซีย ถิ่นที่พระมหารักขิตเถระเดินทางจากปาตลีบุตรไป

แสดง ‘กาฬการามสูตร’ ประกาศพระพุทธศาสนาในสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ นั้น  

พระสูตรนี้ท่านว่าพระพุทธเจ้าตรัสขณะเม่ือประทับอยู่ที่ ‘กาฬการาม’ คือ อารามที่

เศรษฐีชื่อว่ากาฬกะถวาย

อารามนี้มีประวัติการสร้างตามพระอาจารย์เล่าไว้ว่า ธิดาของอนาถบิณฑิก-

เศรษฐีแห่งกรุงสาวัตถี รัฐโกศล ชื่อว่าจูฬสุภัททา ได้แต่งงานกับบุตรชายของเศรษฐี

กาฬกะในเมืองสาเกต เมื่อจะไปอยู่กับสามี ได้ไปเฝ้ากราบทูลพระพุทธเจ้าขณะเมื่อ

ประทับอยู่ที่พระเชตวันใกล้กรุงสาวัตถี ได้กราบทูลว่าจะไปอยู่ในตระกูลของคนมิจฉา

ทิฏฐิ (หมายความว่ามิได้นับถือพระพุทธศาสนา) ถ้าได้ของท�าบุญจะส่งคนมาก็จะ 

เนิน่ช้า จงึขอให้พระพทุธเจ้าโปรดทรงค�านงึถงึ แล้วได้เดนิทางไปเมอืงสาเกต ฝ่ายกาฬกะ

เศรษฐีเป็นผู้นับถือนักบวชชีเปลือยที่เรียกว่าอเจลกะ (ไม่มีผ้า) จึงนิมนต์มาท�าบุญ

ต้อนรบัสะใภ้หลายร้อยรปู ให้ไปเชญิสะใภ้ออกมาไหว้พระอรหนัต์ นางจฬูสภุทัทาเป็น

อริยสาวิกชนแรก ครั้นได้ฟังค�าว่าพระอรหันต์ก็ยินดี รีบออกไป เมื่อเห็นพวกอเจลกะ

กลุม่ใหญ่กพ็ดูว่า ไม่ใช่พระอรหนัต์ สมณะทัง้หลายไม่ใช่รปูนี ้พวกนีไ้ม่ใช่สมณะ ไม่มี

หิริข้างใน ไม่มีโอตตัปปะข้างนอก แล้วรีบหลบกลับเข้าไป พวกอเจลกะพากันโกรธ

เศรษฐีว่าท�าไมไปหาสะใภ้กาฬกรรณีอย่างนี้มา เมื่อเสร็จการเลี้ยงกลับไปแล้ว เศรษฐี

จึงสอบถามนางจูฬสุภัททาว่าท�าไมจึงท�าให้พระอรหันต์อับอายขายหน้า นางได้โต้ว่า

พระอรหนัต์ไม่ใช่แบบนี ้เศรษฐจึีงถามว่าพระของเจ้าแบบไหนกนั จงึสรรเสรญินกัหนา 

มศีลีอย่างไร มคีวามประพฤตอิย่างไร นางตอบว่า “สมณะ คือ พระของดฉัิน มีอนิทรย์ี

สงบ คือสังวรตาหูเป็นต้น มีใจสงบด�ารงอยู่ในทางแห่งคุณที่สงบ ทอดจักษุส�ารวม  

พูดด้วยพิจารณา พระของดิฉันออกป่าอยู่เหมือนอย่างช้างที่ตัดเครื่องพันธนาการ 
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ออกไป เป็นผู้ปลีกอยู่ผู้เดียว ไม่คลุกคลีเพื่อนฝูง พระของดิฉันเป็นเช่นนั้น” เศรษฐี 

ได้ฟัง อยากจะเห็น จึงสั่งให้นางนิมนต์พระของนางมา นางได้นิมนต์พระพุทธเจ้า  

พร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์จากกรุงสาวัตถี มายังเมืองสาเกต ถวายภัตตาหารในเรือน 

ของกาฬกะเศรษฐี กราบทูลขอให้ทรงแสดงธรรม โปรดเศรษฐีและคนทั้งปวงในที่นั้น 

ซึ่งยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พระองค์ได้ทรงแสดงธรรมอันสมควรแก่อุปนิสัย

ของคนเหล่านัน้ เศรษฐฟัีงธรรมแล้วได้ดวงตาเหน็ธรรม เป็นอรยิสาวกของพระพทุธเจ้า 

สิน้ทันท ีได้ถวายอทุยานของตนเป็นสงัฆาราม เรียกช่ือของเศรษฐเีองว่า ‘กาฬการาม’ 

จงึได้เกดิมวีดัในพระพทุธศาสนาขึน้ในเมอืงสาเกต เศรษฐไีด้สะใภ้ดจีงึได้พบพระพทุธเจ้า 

ได้ฟังธรรม ได้ประสบอริยทรัพย์ ได้พบทางที่ถูกต้อง 

นางจูฬสุภัททาเป็นตัวอย่างของสตรีผู้เป็นพุทธสาวิกา แม้จะตกไปในตระกูล

มิจฉาทิฏฐิ ก็มีจิตใจเด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง ชักน�าตระกูลนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นได้ ทั้งนี้

ด้วยอาศัยพระพุทธเจ้าผู้ทรงมีพระคุณเลิศล�้าแท้จริง

๔

ในกาฬการามสูตรที่พระมหารักขิตเถระแสดงที่ถิ่นประเทศโยนกที่บัดนี้เป็น

ประเทศอิหร่านนั้น ได้กล่าวพระพุทธคุณสรุปลงในภูมิ ๕ คือ 

๑.  สัพพัญญุตภูมิ ได้แก่ภูมิปัญญาของพระพุทธเจ้า ซึ่งทรงรู้ส่ิงท้ังปวงดังท่ี

ตรัสไว้ความว่า ‘สิ่งใดท่ีโลกพร้อมทั้งเทวดามารพรหมท่ีหมู่สัตว์พร้อมเทพและมนุษย์ 

สมณพราหมณ์ได้เห็น ได้ฟัง ได้ทราบ ได้รู ้ ได้บรรลุ ได้แสวงหา ได้คิดตรอง  

เราตถาคตรู้แจ้งแล้ว’ จงึกล่าวไว้ตามธรรมว่า ภมูคิวามรูข้องคนทัว่ไป เกดิทางอายตนะ

คือ ตา หู เป็นต้น ส่วนพระตถาคตก็รู้ทางอายตนะเช่นนั้นด้วย แต่รู้ตลอดแล้ว  

รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง 

๒.  ขณีาสวภมิู ภมิูของผูส้ิน้อาสวกิเลส ดงัทีต่รัสไว้ต่อไปว่า ‘สิง่นัน้ไม่ตดิข้อง

ในตถาคต’ แสดงว่าพระองค์ทรงสิ้นกิเลสอันเป็นเหตุให้ติดข้องทั้งหมด ซึ่งต่างจาก

คนในโลกที่เมื่อรู้เท่าใด ก็ติดข้องเท่านั้น 
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๓.  สัจจภูมิ ได้แก่ ภูมิแห่งสัจจะคือความจริง ดังที่ตรัสไว้ความว่า ‘สิ่งใด 

ที่โลกพร้อมท้ังเทวดาเป็นต้น ได้รู้ได้เห็นเป็นต้น เราตถาคตจะพึงกล่าวว่า เรารู้อยู่ 

ซึ่งสิ่งนั้น เรารู้อยู่บ้างไม่รู้อยู่บ้าง เรารู้ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็ไม่ใช่ ดังนี้ ค�านั้นก็จะพึงเป็น 

ค�าเท็จ เป็นโทษแก่เรา’ แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงประกาศความจริงในพระองค์ว่า  

ความตรัสรู้ของพระองค์ มิใช่เป็นเพียงความรู้เหมือนอย่างที่ชาวโลกรู้กันทางตาห ู

เป็นต้น ฉะนัน้ จะกล่าวว่ารูห้รอืไม่รูห้รอืไม่ใช่ท้ังรูท้ั้งไม่รู้ อย่างท่ีชาวโลกพูดกนัเข้าใจกนั 

จึงไม่ถูกไม่ชอบ แต่พระองค์ทรงรู้ปรากฏแจ่มแจ้งประจักษ์แล้วจริงแท้ โดยไม่ต้องพูด

อ้างเอา หรือพูดโอ้อวด ซึ่งเป็นกิเลส 

๔.  สุญญตาภูมิ ได้แก่ภูมิแห่งความว่าง หรือสุญญภาพ ดังที่ตรัสไว้ความว่า 

“อย่างนี้แล ตถาคตได้เห็น ได้ยิน ได้ทราบ ได้รู้ ส่ิงท่ีพึงเห็น พึงได้ยิน พึงทราบ  

พึงรู้ ก็ไม่ตรึงใจหมายยึดสิ่งเหล่านั้น ที่เห็นแล้ว ที่ไม่ได้เห็นแล้ว หรือที่พึงเห็น แม้ใน

สิ่งที่ได้ยินแล้ว หรือไม่ได้ยิน หรือที่พึงได้ยินเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน ตถาคตมิได้ตรึงใจ 

ยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เลย” นี้เป็นสุญญตาภูมิของพระพุทธเจ้า คือ ทรงว่างตัณหา  

(ความดิน้รนทะยานอยาก) มานะ (ความส�าคัญตน) ทิฏฐ ิ(ความเห็นผดิ) หมายความ

ว่า ทรงว่างจากกิเลสทั้งปวง จิตใจของพระองค์บริสุทธิ์อย่างยิ่ง 

๕.  ตาทภีมู ิได้แก่ภมูขิองผูค้งท่ี ดังทีต่รสัไว้ความว่า “อย่างนีแ้ล ตถาคตเป็น

ผู้คงที่เช่นนั้นในธรรมหรือสิ่งท้ังหลายท่ีเห็นได้ยินได้ทราบ ได้รู้ทางอายตนะทั้งหมด 

ไม่มีผู้อื่นที่จะคงที่ยิ่งกว่าหรือประณีตกว่าตถาคตผู้คงที่นั้น” หมายความว่าจิตของ

พระองค์สม�า่เสมอ ไม่ฟขูึน้เพราะประสบอารมณ์ท่ีโลกปรารถนา ไม่ฟุบลงเพราะประสบ

อารมณ์ที่โลกไม่ปรารถนา 

รวมความว่า พระพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยภูมิท้ัง ๕ คือ ภูมิพระปัญญา  

ภูมิบริสุทธิ์ส้ินเครื่องเศร้าหมองท้ังหมด ภูมิสัจจะ ภูมิสุญญภาพ ภูมิคงที่ในธรรม 

ทั้งปวง จึงทรงเป็นผู้เลิศล�้าในโลก
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สัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์และเป็นประโยชน์

วันวิสาขบูชาศกนี้ ตรงกับวันที่ ๒๓ และวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๐ วัด

ทั้งปวงทั่วประเทศได้สว่างไสวไปด้วยประทีปโคมไฟ คับคั่งไปด้วยประชาชน ผู้พากัน

ไปท�าพธิบีชูาพระพทุธเจ้า ซึง่ได้เสดจ็ปรนิพิพานในวนัเพญ็แห่งเดอืนนี ้เมือ่ ๒๕๑๐ ปี

ล่วงมาแล้ว คือในวันเพ็ญวิสาขะเช่นวันวิสาขบูชานี้ และก่อนนั้น ๔๕ ปี พระองค์ได้

ตรัสรู้ธรรม ก่อนปีที่ตรัสรู้นั้นย้อนไปอีก ๓๕ ปี พระองค์ได้ประสูติ ทั้งสองวารนี้  

ตรงกับวันเพ็ญวิสาขะเช่นเดียวกัน ฉะนั้น วันวิสาขบูชาจึงตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ 

นิพพาน ของพระพุทธเจ้า เสียงแสดงธรรม แสดงพระพุทธประวัติ พระพุทธคุณ  

ได้ดังกึกก้องไปทั่วทุกวัด

จ�านวนปีที่ล่วงไปนานนักหนาไม่ได้ท�าให้โลกลืมพระพุทธองค์ไปได้เลย เป็นที่

น่าอัศจรรย์ น้อยคนนักจะเป็นบุคคลผู้อมตะเหมือนเช่นนี้ ในโลกนี้ได้มีบุคคลส�าคัญ 

ในอดีตบังเกิดมาแล้วเป็นอันมาก เป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ครองโลกก็เคยมี เป็น 

พระมหาราชก็มี เป็นศาสดาเจ้าลัทธิศาสนาต่าง ๆ ก็มี เป็นนักปราชญ์ในทางต่าง ๆ 

ก็มี แต่ก็กลายเป็นบุคคลอดีตไปตามกาลเวลา มีใครบ้างเล่าที่ไม่กลายเป็นบุคคลอดีต

แต่พระพุทธเจ้าหาได้กลายบุคคลอดีตไปไม่ ยังเป็นบุคคลปัจจุบันอย่างท่ีเป็นปัจจุบัน 

อยู่เสมอ แม้ไม่ต้องกล่าวอย่างลึกซึ้งอย่างนักปฏิบัติธรรม พระองค์เป็นบุคคลปัจจุบัน 

เพราะพระพุทธศาสนาแสดงธรรมที่เป็นสัจจะอันเป็นประโยชน์แก่โลกอยู่ทุกกาลสมัย 

ยิ่งสมัยท่ีเจริญด้วยปัญญาดังเช่นสมัยวิทยาศาสตร์อย่างทุกวันนี้ พระพุทธศาสนา 
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ก็ยิ่งเด่น ยิ่งค้นด้วยปัญญา ธรรมก็ย่ิงเด่น และโลกก็ยิ่งต้องการธรรมเป็นเครื่องดับ

ทุกข์ เพราะทุกวันนี้แม้วิทยาศาสตร์เจริญมากถึงขีดสุดยิ่ง ทุกข์ภัยต่าง ๆ ก็เพิ่มมาก

ขึ้นด้วย 

วิทยาศาสตร์ได้พบสัจจะต่าง ๆ มากจริง แต่เป็นสัจจะในทางท�าลายล้างเสีย

มากด้วย เรียกตามโวหารทางศาสนาว่า ‘สัจจะที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นธรรม’  

เมื่อคนเป็นอันมากส�านึกถึงภัยอันเกิดจากสัจจะดังกล่าว จึงพากันแสวงหาที่พึ่งจาก

สัจจะที่ตรงกันข้าม คือ ‘สัจจะท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม’ ท�าให้พากันมองมาที่

พระพุทธศาสนา อันแสดงสัจจะเช่นนี้ เมื่อมองก็เห็น เมื่อเพ่งก็ยิ่งเห็นชัด ดังนี้แหละ 

ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลปัจจุบันยังมีชีวิต เป็นที่ต้องการเป็นที่พึ่งอยู่ หรือที่ 

เรยีกว่าเป็นอมตะบุคคล และเม่ือกล่าวตามภมูขิองนกัปฏบิตั ิผูท่ี้ได้มศีรัทธาและปัญญา

ในพระพุทธศาสนาแล้ว ได้ศึกษาปฏิบัติให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมถึงขั้นที่เรียกว่า 

‘เห็นธรรม’ ท่านว่า ‘ย่อมเห็นพระพุทธเจ้า’ และธรรมเป็น ‘อกาลิโก ไม่มีกาลเวลา’ 

คือไม่ขึ้นอยู่แก่อดีต อนาคต ปัจจุบัน พระพุทธเจ้าที่ผู้เห็นธรรมได้เห็น ก็พึงเข้าใจว่า

เป็นเช่นเดียวกัน เพราะเป็นพระธรรมกาย ซึ่งด�ารงอยู่เป็น อกาลิโก
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ตาย-เกดิ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม และวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๐ ตรงกับวันพิธีบูชา  

ในวนัตรงกบัวนัถวายพระเพลงิพระพทุธสรีระ ซึง่มกีล่าวไว้ว่าได้ท�าภายหลงัปรนิพิพาน 

๗ วนั พระพทุธสรรีะซึง่ได้ถวายพระเพลงิไปแล้วในวันเช่นนีเ้มือ่กว่า ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว 

เป็นพระกายสุดท้าย เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสิ้นชาติภพไม่ถือก�าเนิดเกิดอีก ส่วนผู้

ที่ยังไม่สิ้นชาติภพ คือยังมิได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องมีชาติภพคือยังต้อง 

เกิดใหม่ มีกายใหม่กันสืบต่อไป จะเกิดในชาติที่ดีมีสุขหรือจะเกิดในชาติที่ไม่ดีมีทุกข์  

ก็สุดแต่กรรมที่คนได้ท�ากันไว้ 

คตทิางพระพทุธศาสนาดงักล่าวย่อมบ่งความว่า ทกุ ๆ คนเม่ือยังไม่ส้ินกเิลส

จะต้องไปเกิดอีก ความตายมิใช่หมายความว่าความสิ้นศูนย์ ความตายคือความแตก

ท�าลายของสรีรภายในชาติหนึ่ง ๆ 

จึงมีปัญหาเป็นประการแรกว่าใครเป็นผู้ไปเกิดใหม่ ผู้ไปเกิดใหม่นั้นคงเป็น 

ตัวเราหรือว่ากลายเป็นผู้อื่นไปแล้ว ปัญหานี้ตอบตามพระญาณที่ ๑ ของพระพุทธเจ้า 

(ปุพเพนิวาสญาณ) ได้ว่า เราน้ีเองเป็นผู้ไปเกิดใหม่ หรือผู้ไปเกิดใหม่ก็คือเรานี้เอง 

มิใช่กลายเป็นผู้อื่นไป ฉะนั้น จึงบ�าเพ็ญบารมี (เก็บความดีไว้) และสั่งสมอาสวะ  

(เกบ็ความชัว่ไว้) ตดิต่อสบืเนือ่งกนัไปได้ และต้องรบัผลกรรมทีไ่ด้ท�าไว้ในชาตก่ิอน ๆ 

ถ้าเกิดใหม่กลายเป็นผู้อื่นไปเสียแล้ว ก็จะต้องตั้งต้นทุก ๆ อย่างกันใหม่ และไม่ต้อง

รับผิดชอบต่อกรรมที่ได้ท�าไว้ในชาติก่อน
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หากมีปัญหาอีกว่า จะมีการแบ่งภาคมาเกดิได้หรอืไม่ ดงัเช่นท่านผูไ้ด้บ�าเพญ็

บุญญาธิการไว้มาก ไปเกิดเป็นเทพอยู่ในภูมิสวรรค์ เมื่อถึงคราวก็แบ่งภาคลงมาเกิด

ในมนุษย์เป็นคราว ๆ โดยที่องค์จริงยังสถิตอยู่ในสวรรค์ ส่วนองค์ที่สถิตอยู่ในกาย

มนษุย์ทีเ่ป็นองค์แบ่งภาคลงมา แต่จติหรอืวญิญาณกค็งร่วมกนัหรอืเนือ่งเป็นอันเดยีวกนั 

ดังจะยืมค�ามาเรียกว่าเป็นสหกรณ์กัน ปัญหานี้ตอบได้ตามคติทางพระพุทธศาสนาว่า 

ท่านวางเป็นหลักไว้ว่า เม่ือกายแตกท�าลายก็ไปเกิดอีกตามกรรม ฉะนั้น การแบ่ง 

ภาคมาเกดิดงักล่าวในปัญหานี ้ควรจะหมายความว่า เทพผูม้บุีญญาธิการมาก มกี�าหนด

ที่จะสถิตอยู่ในภูมิสวรรค์ตลอดเวลาช้านาน แต่ได้รับอัญเชิญ หรือได้รับมอบหมายให้

มาเกิดในภูมิมนุษย์เป็นครั้งคราว เพื่อช่วยเหลือหมู่มนุษย์ ป้องกันรักษาพระศาสนา 

จึงจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ชั่วเวลาหนึ่ง ๆ มิใช่เพราะส้ินบุญหรือส้ินอายุ ภาวะเป็น 

เทพยังคงมีอยู่ในภูมิสวรรค์ทุกอย่าง 

แม้เรือ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้แสดงไว้ว่าก่อนแต่ได้เสดจ็มาทรงสมภพในพระชาติ

สดุท้ายได้ทรงเป็นเทพอยูใ่นภมิูสวรรค์ชัน้ดสิุต ทรงได้รบัอาราธนาให้เสด็จจติุลงมาเกดิ

ในภมูมินษุย์ เพือ่จะได้ตรสัเป็นพระพทุธเจ้า จงึได้เสดจ็จตุลิงมาตามค�าอาราธนา มใิช่

เพราะสิน้บญุหรอืสิน้อาย ุแต่เม่ือได้ตรสัเป็นพระพุทธเจ้าแล้วกเ็สด็จปรนิิพพาน ไม่ทรง

เกิดอีกในชาติภพไหน ๆ ทั้งสิ้น หากทรงรับอาราธนาให้มาเป็นพระราชามหากษัตริย์ 

เพ่ือเป็นทีพ่ึ่งดบัยคุเขญ็ของประชาชน กม็คีตทิีจ่กัเสดจ็กลบัไปสูภ่าวะเป็นเทพต่อไปอกี 

เร่ืองจิตหรอืวญิญาณนีเ้ป็นเร่ืองสขุมุประณตี ยากท่ีผูม้ภีมูจิติใจสามญั จะทราบ

และตอบได้ถูกต้อง แต่จิตใจของทุก ๆ คนนี้ หากได้พยายามอบรมในทางแห่งสมถะ

แลวิปัสสนาของพระพุทธเจ้า จะได้รู้ได้เห็นความจริงที่เป็นสัจจะทางจิตใจอีกมากนัก 

และสหกรณ์จิตหรือวิญญาณก็อาจมีได้ ซึ่งท่านผู้มีบุญญาธิการพึงทราบได้ด้วยองค์ 

ท่านเอง นี้เป็นอานุภาพแห่งธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า
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อานสิงส์ของการแผ่เมตตา

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอานิสงส์ของการแผ่เมตตาจิตไว้มาก เช่น เป็นที่รัก

ของคน ของผูท้ีม่ใิช่คนทัง้หลาย คนทีเ่คยเป็นญาตมิติรสหายซึง่เป็นทีร่กักนัมาล้วนแล้ว

แต่มเีมตตาจติต่อกนั บางทก็ีอาจสบืเนือ่งมาจากชาตก่ิอน เช่นบางคนทีไ่ม่เคยรูจ้กักนั

มาก่อน เมือ่ได้พบกนัครัง้แรกกเ็กดิความรู้สกึคุน้เคยชอบพอกนัขึน้ทันท ีคล้ายกบัเคย

ได้ชอบพอคุ้นเคยกันมาก่อนแล้ว และในด้านตรงกนัข้าม พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงโทษ

ของการผกูเวร คอืความผกูใจโกรธไว้มาก คนทีผ่กูเวรกนัไว้ บางทบีางคนทีไ่ม่เคยรูจั้ก

กันมาก่อน เมื่อได้เห็นกันเข้าเป็นครั้งแรก ก็เกิดไม่ชอบกันขึ้นมาทันที เช่นที่เรียกว่า

ชาตาไม่ถูกกัน อาจเป็นเพราะเหตุที่ได้เคยผูกเวรกันมาแต่ชาติก่อนได้เช่นเดียวกัน  

ทั้งเมตตาจิตท้ังเวรเป็นสิ่งท่ีอาจอบรมหรือก่อให้เกิดข้ึนได้ และอาจละเสียได้ด้วย 

คอื เมือ่ตัง้ใจแผ่เมตตา ปรารถนา ให้ผู้ท่ีตนแผ่ใจไปถึงมคีวามสุข กเ็กิดเมตตาจติขึน้ได้ 

โทสะพยาบาทและเวรในใจก็หายไป แต่ถ้าเลิกการท�าใจในทางให้เกิดเมตตาเช่นนั้น  

คิดไปในทางโกรธ เมตตาก็ละลายหายไปได้ เว้นไว้แต่ผู้ที่มีเมตตาจิตอยู่ลึกซึ้งแล้ว  

ยากทีจ่ะเลกิเสยีได้ ส่วนเวรกเ็ช่นเดยีวกนั ก่อขึน้ได้จากการคดิผกู คอืผกูให้เจบ็อยู่ว่า 

เขาด่าเรา เขาท�าร้ายเรา เขาเอาชนะเรา ดังนี้เป็นต้น เมื่อคิดผูกอยู่ดังนี้ เวรก็ไม่สงบ 

เลิกคิดผูกเวรเสียได้เม่ือใด เวรก็สงบลงเมื่อนั้น จะเลิกผูกได้ก็ด้วยความให้อภัยโทษ 

ในความผิดล่วงเกินของกันและกัน ไม่ถือโทษกันไว้ เมื่อให้อภัยกันแล้ว 
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พระพุทธเจ้าได้ตรสัสอนให้ปฏิบัต ิ ๒ อย่าง คือ ให้มคีวามระมดัระวังทีจ่ะไม่

ท�าการล่วงเกนิกนัขึน้อีก ดงัท่ีตรสัไว้แปลความว่า “เวรย่อมไม่ก่อขึน้แก่ผูท้ีร่ะมดัระวงั” 

และให้แผ่เมตตาจิตไปในกันและกัน 

เร่ืองของความรกัและความเกลยีดทีเ่กดิขึน้อย่างไม่มเีหตผุลในบางคน อาจไม่มี

เหตผุลในปัจจบัุนจริง เพราะยงัไม่เคยได้ท�าอะไรแก่กนัไว้ แต่ความจรงิเป็นส่ิงทีม่เีหตุผล

มาทุกเรื่องทุกราย ซึ่งเจ้าตัวผู้เกี่ยวข้องไม่รู้เอง เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ที่นึก

ไปไม่ได้ เคยได้ฟังนิทานเรื่องหนึ่งที่ท่านผู้ใหญ่ได้เล่าว่า 

ชายหนุ่มสองคนเป็นเพื่อนกัน เดินทางไปด้วยกัน ถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งม ี

ร่มเงาดี จึงหยุดพักนอนหลับไปด้วยกันทั้งสองคน คนหนึ่งตื่นขึ้นก่อน เห็นเพื่อนอีก

คนหน่ึงก�าลังหลับอยู่ ก็เกิดความคิดอยากจะฆ่าเสียเป็นก�าลัง พยายามระงับใจได้ 

คร้ังหน่ึงแล้ว กเ็กดิความคดิอยากจะฆ่าอย่างรนุแรงขึน้อกี กค็ดิระงบัใจลงอกีด้วยคิดถงึ

โทษของการฆ่า ต้องฉุดรั้งใจไว้อย่างแรง หลายครั้งหลายหน จึงระงับใจลงได้ แล้วก็

ลงนอนหลับไปอีก ได้ฝันเห็นตาแป๊ะแก่คนหนึ่งมาบอกว่า เจ้าทั้งคู่นี้ได้เคยผลัดกัน 

ฆ่ากันและกันเอาศพฝังไว้ท่ีใต้ต้นไม้น้ีหลายชาติมาแล้ว ไม่เชื่อก็ให้ขุดดินตรงที่เจ้า 

ทั้งสองนอนอยู่นี้ลงไป จะได้พบศพที่ถูกฆ่าแล้วฝังไว้ทับซ้อนกันอยู่หลายชั้น เพื่อนคน

นั้นตื่นขึ้นก็ปลุกเพื่อนอีกคนหน่ึง แล้วก็เล่าอาการแห่งจิตของตนให้ฟัง ตลอดถึง 

ความฝัน แล้วก็ชวนกันขดุดนิตรงน้ันกไ็ด้พบศพฝังทบัซ้อนกนัอยูเ่หมือนดงัตาแป๊ะบอก

ในฝัน จึงเกิดความสังเวชใจ ให้อภัยกันในความผิดเก่าตั้งแต่นั้นมา
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การเจมิ

พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนาในรัฐต่าง ๆ ในหมู่ชน 

ต่าง ๆ ซึ่งมีลัทธิศาสนาเดิมมีขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ กัน ทรงได้รับ 

ความส�าเร็จอย่างดียิ่งในการประดิษฐานพระศาสนาลงในที่นั้น ๆ แสดงถึงว่าธรรมใน

พระพุทธศาสนา มีสาระท่ีอ�านวยประโยชน์เหมาะสมแก่คนทั้งปวงได้จริง ซึ่งแม้จะ 

ต่างชาติต่างวรรณะกันอย่างไรก็ตาม ตรงกับพระธรรมคุณว่า “โอปนยิโก น้อมเข้ามา

ในตนได้หรือน้อมตนเข้าไปหาได้” 

แต่ประเพณีธรรมเนียมบางอย่างอันเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาที่ปฏิบัติกันใน

ประเทศหน่ึง อาจเป็นทีเ่ข้าใจยากส�าหรบัคนในประเทศอ่ืน เช่นมหีนงัสอืพมิพ์ฉบบัหนึง่

ลงข่าวในรัฐต่างประเทศหนึง่ว่า พระสงฆ์ไทยไปท�าพธิอี�านวยพรแก่เครือ่งบนิรบทีจ่ะไป

ทิง้ระเบดิในเวยีดนาม เป็นเหตใุห้คนอ่านข่าวนีใ้นประเทศนัน้ ต้องมจีดหมายถามเพือ่น

ของตนซึง่อยู่ในประเทศไทย เพราะเหตท่ีุเพือ่นผูน้ัน้เป็นผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา และ

ก�าลังศึกษาพระธรรมอยู่อย่างจริงจัง และเพื่อนผู้นั้น เมื่อได้สังเกตไต่ถามแล้วก็เข้าใจ

ว่า ข่าวในหนงัสอืพิมพ์ดงักล่าวนัน้ไม่เป็นความจรงิดงัทีผู่เ้ขยีนไปลงเพ่ือให้คนอ่านเข้าใจ

ดังนั้น จะมีพระไปอวยพรแก่เครื่องบินที่ไหน หรือไม่เห็นว่าไม่ใช่ข้อส�าคัญในที่นี้ 

ข้อส�าคญันัน้อยู่ทีว่่า พธิเีกีย่วแก่พระมอียูใ่นกิจการมากมายหลายอย่างส�าหรบั

คนไทย ทั้งฝ่ายทหาร ทั้งฝ่ายพลเรือน ทั้งในกิจการอื่น ๆ เช่นการค้าเป็นต้น ทหาร

จะเดนิทางไปปฏบิตัริาชการในประเทศเกาหล ีกม็พีธิสีงฆ์ไปสวดชยนัโตให้พร มเีครือ่ง
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บนิล�าใหม่มา กเ็คยมีพระสงฆ์รับนมินต์ไปเจิม พระสงฆ์นัน้ เฉพาะพระสงฆ์ไทยไม่ได้

เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับการเมืองการสงคราม ผู้ที่นิมนต์ก็ไม่ได้คิดว่าจะให้พระสงฆ์

ไปเก่ียวข้องกับการเมืองการสงครามแต่อย่างไร แต่นิมนต์ไปเพื่ออ�านวยพรในฐานะ

เป็นพุทธศาสนกิชนเหมอืนอย่างเชญิมารดาบิดาไปให้พรในฐานะเป็นบตุรธดิา พระสงฆ์

ก็ไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มีเมตตาจิตเป็นที่ตั้ง ผู้ท่ีรับพรก็รับด้วยจิตใจผ่องแผ้วบริสุทธิ์

เช่นเดียวกบัรบัพรจากพ่อแม่หรอืผูใ้หญ่ท่ีเคารพนบัถอื และบทสวดของพระสงฆ์กเ็ป็น

บทพระธรรมแสดงถึงพระพุทธเจ้าผู้ทรงชนะกิเลสมารท่ีโพธิบัลลังก์ ก็ให้ชนะเช่นนั้น 

คือชนะกเิลสมาร จงึเป็นชนะทีเ่ป็นมงคล และให้ประพฤตกิายกรรม วจกีรรม มโนกรรม 

ที่ดีที่สุด ประพฤติดังนี้เมื่อใด ก็เป็นฤกษ์ดียามดีเมื่อนั้น ในความของบทสวดชยันโต 

ก็เป็นเช่นนี้ จึงเป็นเคร่ืองเตือนใจให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย การเจิมก็ด้วยมุ่งให้เกิด 

ความสวสัดใีนทางทีช่อบ เมือ่พระสงฆ์เป็นผูท้�ากท็�าด้วยจติใจทีบ่รสิทุธิ ์ไม่ได้มุง่ร้ายไป

ในฝ่ายไหน สมมติว่าถ้ามีพระไปเจิมเคร่ืองบินทหารก็ไปเจิมด้วยเมตตาจิตเช่นนั้น  

ไม่ได้ไปคิดเกี่ยวข้องกับการที่เครื่องบินนั้นจะไปปฏิบัติงานอะไร 

พิธีเช่นนี้เป็นที่เข้าใจกันในหมู่คนไทย คนต่างประเทศอาจไม่เข้าใจ และอาจ

น�าไปเขยีนในทางทีท่�าให้เข้าใจผิด ส่วนผูท้ีม่าอยูรู่จ้กัพระพทุธศาสนา และขนบธรรมเนยีม

ไทยดีขึ้นแล้ว ก็จะเข้าใจได้
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สรณะที่พึ่งก�าจัดภัย

พระพุทธเจ้าทรงเป็นสรณะทีห่นึง่ ค�าว่า ‘สรณะ’ มคีวามหมายว่า ‘ท่ีพึง่ก�าจัดภัย’ 

และมีความหมายถึงความเป็นท่ีพึ่งแห่งจิตใจอันน�าทางด�าเนินแห่งชีวิตไปสู่ความสุข

ความเจริญทุกอย่าง กล่าวเฉพาะในความหมายว่าเป็นที่พึ่งก�าจัดภัย คือก�าจัด 

ความกลัว และจะกล่าวเฉพาะความกลัวที่เกิดแก่ผู้ไปพักอยู่ในป่า เพื่อความสงบหรือ

เพื่อพักผ่อนทางจิตใจ 

อันที่จริงการไปพักอยู ่ในที่ไหนก็ย่อมเป็นสถานที่เลือกแล้วว่าเหมาะสม  

อันหมายความว่ามีความปลอดภัยจากอันตรายภายนอกทั้งหลาย และพระพุทธเจ้า 

ก็ตรัสสอนให้แผ่เมตตาจิตไปในที่ทั้งปวง และให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า หรือพระธรรม

หรือพระสงฆ์เพ่ือก�าจัดความกลัว พระอาจารย์ท่านหนึ่งได้ให้ค�าแนะน�าในเรื่องนี้มี

ใจความว่า ให้ปฏิบัติเป็น ๓ ขั้น คือ 

ข้ันที่ ๑ ให้พิจารณาว่า ความกลัวนั้นโดยแท้ก็คือกลัวตัวเอง เพราะใจของ

ตนเองคิดปรุงออกไปถึงสิ่งภายนอก ที่ใจเกี่ยวเกาะอยู่แล้วก็กลัวไปในส่ิงท่ีใจคิดปรุง 

ขึ้นนั้น ความกลัวจึงเกิดขึ้นในสิ่งที่ใจคิดขึ้นเอง ฉะนั้น ให้น�าจิตกลับเข้ามาจากความ

คิดถึงสิ่งภายนอกดังกล่าว มาบริกรรม (ท�าใจ) ว่าพุทโธให้ถี่ ๆ เพื่อไม่ให้ช่องแก่จิต

เพื่อออกไปคิดปรุงเรื่องข้างนอก เมื่อปฏิบัติดังนี้จิตจะกลับเข้ามาแน่วแน่อยู่กับ พุทโธ 

ภายในจิต ความกลัวก็จะหายไปทันทีพร้อมกับความหยุดปรุงของจิตในเรื่องภายนอก 
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ขั้นท่ี ๒ ให้พิจารณาว่า สิ่งท่ีกลัวกับตัวเราเองเทียบกันเข้าแล้วเป็นอย่างไร  

สิ่งที่กลัวเช่นสัตว์ร้าย ก็มีร่างกายประกอบด้วยธาตุ ๔ ตัวเราก็ประกอบด้วยธาตุ ๔ 

จึงต่างก็มีธาตุ ๔ เหมือนกัน แต่ตัวเรามีธรรมะสูงกว่า เพราะได้ปฏิบัติอยู่ในทางศีล 

สมาธิ ปัญญา เมื่อพิจารณาไปโดยอุบายนี้ จนได้ความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้เหนือกว่า 

หรือสูงกว่าสิ่งที่กลัวนั้นแล้ว ความกลัวก็จะหายไปทันที 

ขัน้ที ่๓ ผูท้ีฝึ่กหดัปฏบิตัอิยูด่งันีบ่้อย ๆ จะได้สตปัิญญาเพิม่พนูเป็นก�าลงัจติ

มากขึ้นอยู่เสมอ หรือเรียกว่าเป็นบารมีที่พอกพูนเก็บไว้ในจิตทีละน้อย เมื่อความกลัว

เกดิข้ึน เพราะจติคดิปรงุไปเองกต็าม มสีิง่ทีพ่งึกลวัมาปรากฏขึน้กต็าม จติจะกลบัเข้า

มาตัง้มัน่อยูก่บัตนและจะเกดิพลงัทีเ่หนอืกว่า เอาชนะความกลวัหรอืสิง่ทีน่่ากลวันัน้ได้

ทนัท ีคล้ายกบัจะกล่าวว่า ‘ท่านจะเก่งกว่าข้าพเจ้าไม่ได้’ นีต้รงกบัค�าว่า ‘สกโฺก ผูก้ล้า’ 

อันเป็นคุณสมบัติบทแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในกรณียเมตตสูตร
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ตายเกดิ ตายสูญ

ปัญหาข้อ ๑ ที่คนชอบตั้งถามกันตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์มาจนถึงทุกวันนี้ คือ

ตายเกิดหรือตายสูญ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ความจริงในข้อนี้ จึงสิ้นปัญหาในสิ่งที่รู้แล้ว

ดังที่ได้ตรัสไว้ว่า 

กมฺม� เขตฺต� กรรมเป็นเหมือนนา 

วิญฺญาณ� พีช� วิญญาณเหมือนพืชที่หว่านลงในนา 

ตณฺหา สิเนโห ตัณหาเหมือนยางเหนียวมีอยู่ในพืช อันจะท�าให้พืชนั้นปลูก

งอกงามขึ้นได้ 

เพราะฉะนั้น เมื่อยังมีกรรม วิญญาณ และตัณหาอยู่ ก็ยังจะต้องไปเกิดใน

ภพต่าง ๆ และในการเกดิหมายถงึในการตัง้ครรภ์ของมารดานัน้ได้มีกล่าวไว้ว่า เพราะ

ประชมุแห่งองค์ ๓ จงึมกีารตัง้ครรภ์ คอืมารดา บดิา สนันบิาต หมายความว่า อยู่ด้วย

กัน ๑ มารดามีระดู หมายความว่า อยู่ในระดู ๑ คันธัพพะ ท่านอธิบายว่าสัตว์ผู ้

เข้าถงึในครรภ์ คือสตัว์ผูจ้ะเกิดปรากฏขึน้ ๑ เพราะความประชมุแห่งองค์ ๓ เหล่านี้ 

ครรภ์จึงตัง้ขึน้ มารดาบรหิารครรภ์ ๙-๑๐ เดือนกค็ลอดบตุร และโดยปกตกิเ็ลีย้งด้วย

โลหิต คือน�้านมของตน องค์ที่ ๓ น่าจะเป็นปัญหาที่วิชาการแพทย์ในปัจจุบันไม่อาจ

อธิบายได้เพราะเป็นเรื่องทางวิญญาณจิตใจโดยตรง แต่เรื่องที่ท่านผู้หนึ่งได้กรุณาเล่า

ให้ฟังต่อไปนี้ น่าจะเป็นตัวอย่างซึ่งอธิบายองค์ที่ ๓ นั้นได้เรื่องหนึ่ง คือท่านเล่าว่า



181เล่ม ๗ พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๑๑

ได้มีอุบาสิกาผู้หนึ่งได้ปฏิบัติทางจิตใจถึงขั้นรู้เห็นอะไรได้ จึงได้ตรวจดูด้วยใจ

ก็ได้เห็นพระอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์บรรลุภูมิธรรมขั้นสูง จึงได้เดินทาง

ไปหาพระอาจารย์ท่านนั้น ซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแสดงตนเป็นศิษย์ของท่าน ต่อมา

อบุาสกิาผูน้ัน้ในขณะทีก่�าลงันัง่ปฏบิตัใินวนัหนึง่ กไ็ด้เห็นปรากฏว่ามีสายสีขาวเหมือน

อย่างสายใยออกไปจากจติของตนเป็นสายยาวออกไป กส่็งจติตามไปดวู่าสายนัน้จะไป

ที่ไหนก็ได้เห็นว่าสายนั้นได้ไปเข้าท้องหลานสะใภ้ของตน จึงได้ไปถามพระอาจารย์ว่า

จะท�าอย่างไร พระอาจารย์ได้สอนให้ท�าจติตัดสายนัน้ให้ขาด อบุาสิกาผูน้ัน้ได้พยายาม

ปฏิบัติท�าจิตตัดสายนั้น แต่ก็ไม่สามารถจะตัดให้ขาดได้ จนล่วงเข้าเดือนที่ ๓ จึงตัด

ได้ขาดในวนัหนึง่ แล้วกร็บีไปกราบเรยีนพระอาจารย์ว่า ตดัสายนัน้ได้ขาดแล้ว ปรากฏ

ว่า หลานสะใภ้ผู้นั้นตั้งครรภ์ได้สามเดือนแล้วแท้งไป 

เรื่องนี้เล่าไว้เพื่อเป็นเครื่องพิจารณาว่าจะต้องมีผู้ไปเกิด (ซึ่งอาจจะเตรียมไป

เกิดใหม่ต้ังแต่ยังไม่ตายจากชาตินี้) แต่ใครเล่าจะรู้ชาติภพอย่างแท้จริงเลิศล�้าเหมือน

พระพุทธเจ้า
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พธิไีหว้ครู

ในคราวเปิดโรงเรียนปีการศึกษา ๒๕๑๐ นี้ โรงเรียนต่าง ๆ ได้จัดพิธีไหว้ครู 

เช่นในวนัพฤหสับดท่ีี ๖ กรกฎาคม ๒๕๑๐ นี ้โรงเรยีนมธัยมแห่งหนึง่ได้จดัพธีิไหว้ครู 

นักเรียนทุกคนได้ประชุมพร้อมกันในห้องประชุมใหญ่ หันหน้าไปทางวัตถุและบุคคล 

ที่พึงเคารพ ซึ่งได้มีโต๊ะหมู่พระพุทธรูป และพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่ตรงกลาง ถัดออกมาคณะครูอาจารย์นั่งอยู่ด้านหนึ่ง  

พระสงฆ์ ผูอุ้ปการะโรงเรยีนและกรรมการสมาคมศษิย์เก่านัง่อยูอ่กีด้านหนึง่ นกัเรยีน

ทั้งหมดได้กล่าวค�าไหว้ครูเสร็จแล้ว ผู้แทนนักเรียนแต่ละชั้นได้น�าพานดอกไม้ที่ต่างได้

ออกความคดิ และความพยายามจดักนัอย่างเตม็ทีอ่อกไปวางบชูาคร ูซึง่มพีระรตันตรยั

เป็นประธาน 

ต่อจากน้ันได้มีการแจกรางวัลแก่นักเรียนผู้สอบไล่ได้คะแนนเป็นเยี่ยมของ 

ชั้นต่าง ๆ และประกาศชมเชยนักเรียนผู้สอบไล่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ได้คะแนน

เกยีรตนิยิม (ตดิบอร์ด) ซึง่เป็นคนแรกของโรงเรยีนมธัยมนัน้ และมอบโล่ห์ชมเชยแก่

นักเรียนผู้ท�าประโยชน์แก่โรงเรียนเป็นอันมาก เสร็จแล้ว พระสงฆ์ได้ให้โอวาทนายก

และอุปนายกกรรมการสมาคมศิษย์เก่าได้กล่าวค�าปราศรัยแก่นักเรียนโดยล�าดับ  

จบแล้วพระสงฆ์ได้ประพรมน�้ามนต์แก่ครู และนักเรียนทั่วกัน เป็นเสร็จพิธี 

พิธีไหว้ครูในโรงเรียนต่าง ๆ คงจะมีรายการปลีกย่อยแตกต่างกันไปบ้าง  

แต่ส่วนส�าคัญคงจะมีเหมือนกัน คือกล่าวค�าไหว้ครแูละแสดงคารวะต่อคร ูพระพทุธเจ้า

ตรัสไว้ว่า ครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาของศิษย์ ศิษย์พึงบ�ารุงด้วยฐานะ ๕ คือ 
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๑.  ด้วยลุกขึ้นยืนรับ 

๒.  ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้ 

๓.  ด้วยเชื่อฟัง 

๔.  ด้วยการปฏิบัติบ�ารุง 

๕.  ด้วยการรับศิลปะโดยเคารพ 

ควรท�าความเข้าใจว่าเมื่อนักเรียนปฏิบัติฐานะทั้ง ๕ นี้แก่ครูอยู่เสมอ จึงจะ

ชื่อว่าเป็นผู้ไหว้ครูอย่างสมบูรณ์ 

พิธีไหว้ครูย่อมเป็นการเตือนให้นักเรียนเกิดความส�านึกที่จะปฏิบัติเช่นนั้น  

และครูย่อมจะเกิดความเมตตากรุณา และตั้งใจประสาทวิทยาให้ ดังที่พระพุทธเจ้าได้

ตรัสไว้ต่อไปว่า อาจารย์ที่ศิษย์บ�ารุงอย่างนั้น ย่อมอนุเคราะห์ด้วยฐานะ ๕ คือ 

๑. แนะน�าดี 

๒.  ให้เรียนดี 

๓.  บอกศิลปะให้หมด 

๔.  ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย 

๕.  ท�าความป้องกันในทิศทั้งหลาย 

ควรท�าความเข้าใจว่าครูผู้รับไหว้จากนักเรียนแล้ว ก็คือรับท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี

ของครูที่ดี ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั้น
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สมันตจักขุ

คนท้ังปวงได้เรียกพระพุทธเจ้าด้วยพระนามหนึ่งว่า “สมันตจักขุ” แปลว่า  

“ผู้มีจักษุโดยรอบ” คนหรือสัตว์ทั่ว ๆ ไปนั้นมีสองตา แม้จะมีตามากอย่างพระอินทร์

ในเร่ืองเทพนิยาย ก็ว่ามีขนาดพันตา ดังที่เรียกว่าท้าวสหัสสเนตร หรือ ท้าวพันตา  

แต่พระจักษุของพระพุทธเจ้าไม่มีจ�ากัดจ�านวน เพราะมีโดยรอบไปทั้งหมด 

อันท่ีจริงค�านี้มิได้หมายถึงตาเนื้อหรือจักษุของรูปกาย พระองค์คงทรงม ี

พระเนตรเพียงสองเหมือนอย่างที่เห็นในพระพุทธปฏิมาทั่วไป หากหมายถึงตาปัญญา 

คือ พระญาณที่หยั่งรู้โดยรอบคอบทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่รู้ ท่านจึงอธิบายว่า ค�าว่า  

“สมันตจักขุ” หมายถึง “สัพพัญญุตญาณ” แปลว่า “ญาณคือความรู้ทั้งหมด” ความรู้

ทัง้หมดของพระพทุธเจ้ามแีค่ไหนอย่างไร ย่อมไม่มีใครจะรูถึ้งได้ แต่กน่็าจะลองคดิท�า 

ความเข้าใจกันตามประสานักศึกษาหรือนักปฏิบัติธรรมว่า ในสมัยท่ีความประพฤติดี

ของคนเสื่อมลงไป คนมองเห็นผลท่ีเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ ต่างไปจากหลักธรรมที่

พระพทุธเจ้าได้วางไว้ เช่น พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่า “ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่” ส่วนผล

ที่เกิดขึ้นในสังคม กลับเป็นว่าท�าชั่วได้ดี หรือท�าดีได้ชั่วไปเสีย สังคมมนุษย์ทราม 

ลงไปเท่าไร ผลที่ดูผิดแผกดังกล่าวยิ่งมากขึ้นเท่านั้น 

ในสมัยดังกล่าวนี้ อธิบายหลักกรรมของพระพุทธเจ้าท่ีจะมองเห็นยากมาก 

เขาฟังเทศน์ว่าไปอย่างหนึง่ เหตกุารณ์ทีเ่กิดขึน้ทีม่องเหน็กนัเป็นอกีอย่างหนึง่ เมือ่เป็น

เช่นนี้ จะควรท�าความเข้าใจกันอย่างไร หลักกรรมที่ตรัสไว้ผิดไปแล้วหรือ ถ้าถามเข้า
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ตรง ๆ ดังนี้ ผู้ท่ีนับถือพระศาสนาโดยมากก็น่าจะต้องตอบยืนยันว่า ที่ตรัสไม่ผิด  

ด้วยความนับถือเคารพอย่างยิ่งในพระพุทธเจ้า และด้วยศรัทธา ถึงคนท่ีท�าความชั่ว 

เสียหายก็หาใช่ว่าจะขาดศรัทธาและความเคารพเสียเลยไม่ เป็นแต่ศรัทธาไม่ตั้งม่ันมี

ก�าลังอ่อนกว่ากเิลส เช่น ความโลภอยากได้ ข้อท่ียงัขาดมากกค็อืความใคร่ครวญ หรือ

ความท�าความเข้าใจให้ดี ด้วยการใช้ความคิดให้เหมาะ ทางคิดดังนี้มีมาก เช่น คิดว่า 

พระพุทธเจ้าทรงมี สมันตจักขุ ทรงเห็นรอบคอบไปท้ังส้ิน ค�าท่ีตรัสออกมาทุกค�าจึง

เป็นวาจาสิทธิ์ หมายความว่าเป็นจริงที่ถูกต้องสมบูรณ์ ไม่มีผิดพลาดบกพร่อง ท่ีว่า

ทรงเหน็รอบคอบนัน้ เช่นทีเ่กีย่วแก่กาล กท็รงรูท้ัง้อดตี อนาคต และปัจจบุนั ส่วนคน

ทั่วไปที่พูด ๆ กันอยู่ ก็พูดกันแค่ตาเห็นในปัจจุบัน ไม่ได้รู้อะไรลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังมี

ความโลภ โกรธ หลง มาปิดตาปัญญาเสียอีกด้วย เครื่องปิดคือกิเลสนี้ร้ายแรงมาก 

เพราะท�าให้ปฏิเสธแม้ในความจริงทีต่าของตนมองเห็น เหมอืนอย่างทีเ่กอืบทุกคนย่อม

เคยเหน็ผลทีเ่กดิสนองแก่คนทีท่�าความชัว่มาแล้วอยู่ด้วยกนั แต่กยั็งปฏเิสธ หมายความ

ว่า ยังไม่ยอมรับความจริงด้วยใจจริง เพราะถ้ายอมรับก็จะไม่ท�าความชั่วเช่นนั้น  

ใช้ความคิดไปทางนี้ว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นสมันตจักขุ ตรัสอะไรไม่มีผิด เพราะทรง

รู้รอบคอบหมดจริง ๆ เชื่อแม้เพียงเท่านี้ ถึงจะยังไม่รู้แจ้งอะไรมาก ก็พอให้เกิด 

ความเคารพย�าเกรงในค�าที่ตรัสไว้ จะท�าให้เกิดความยับยั้งชั่งใจตนเองได้มากนัก
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การคบมติร

๑

การคบมิตร พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เลือกคบคนที่มีมิตรธรรม คือ ธรรม 

ของมติร เช่นช่วยเปลือ้งทกุข์ร้อนกนัได้ในคราวมทีกุข์ คนทีม่มีติรธรรมดงักล่าวจะเป็น

คนท่ีเสมอกันโดยชาติตระกูลเป็นต้น หรือสูงกว่าหรือต�่ากว่าก็ตาม ก็ควรคบเป็น 

มิตรได้ ตัวอย่างแห่งมิตรที่ต�่าต้อยกว่าได้ช่วยมิตรที่สูงส่งกว่า ได้มีอยู่ไม่น้อยดังเรื่อง 

ในกุสนาฬิชาดกต่อไปนี้ว่า 

มีรุกขเทวดาสององค์ องค์หนึ่งต�่าต้อยน้อยบุญ เพราะเกิดอยู่ที่กอต้นอ้อคา 

ซึ่งเป็นกอไม้เล็ก อีกองค์หนึ่งบุญมากเพราะเกิดอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งเป็นต้นไม้แก่น 

เป็นที่นับถือว่าเป็นต้นไม้มงคลของบ้านเมือง ต้นไม้มงคลนี้เกิดขึ้นที่ไกลมงคลศิลา  

ในอทุยานหลวง มต้ีนตรง แก่นแขง็ แผ่กิง่ก้านกลมกล่อม รกุขเทวดาผูเ้กดิอยูท่ีต้่นไม้ 

แก่นมงคลน้ันได้ผูกมิตรกับองค์ท่ีเกิดอยู่ท่ีกอต้นอ้อ ในครั้งนั้นพระราชาย่อมประทับ

อยู่ในปราสาทที่มีเสาเดียว เสาปราสาทของพระองค์ผุง่อนแง่น พระองค์ได้ตรัสสั่งให้

ช่างหาเสาไม้แก่นมาท�าให้ม่ันคง พวกช่างได้เที่ยวค้นหาไม้เพื่อน�ามาท�าเสา ก็ไม่เห็น

ในที่อื่น จึงได้เข้าไปค้นหาในอุทยานหลวง ได้เห็นต้นไม้แก่นมงคลนั้นก็ชอบใจ แต่ไม่

อาจจะตัด จึงเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่า เห็นแต่ต้นไม้แก่นมงคลในอุทยานหลวง

ว่าเหมาะที่จะน�ามาท�าเสาปราสาท แต่ไม่กล้าตัด พระราชาตรัสว่าไปตัดมาท�าเสาให้

มั่นคง พระองค์จะทรงท�าต้นไม้อื่นให้เป็นต้นไม้มงคลแทน พวกช่างจึงไปท�าบวงสรวง

ต้นไม้แก่นมงคล ก�าหนดว่าจะตัดในวันพรุ่งนี้ ฝ่ายรุกขเทวดาผู้อยู่ที่ต้นไม้แก่นมงคล

ทราบว่าวมิานของตนจะพนิาศในวนัพรุง่นี ้ไม่รูจ้ะแก้ไขอย่างไร ทัง้ไม่รูว่้าจะพาบตุรไป
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อยู่ที่ไหน ก็เสียใจร้องไห้ พวกเพื่อนรุกขเทวดาพากันมาไต่ถาม ทราบเรื่องแล้ว ก็ไม่รู้

จะช่วยแก้ไขได้อย่างไร ก็พากันร้องไห้สงสาร ส่วนรุกขเทวดากออ้อซึ่งนับว่าต�่าต้อย

น้อยบุญกว่าใคร ๆ ก็มาเยี่ยมไต่ถามเช่นเดียวกัน ทราบแล้ว กล่าวว่า อย่าได้คิด 

วิตกร้อนใจเศร้าโศกไปเลย ตนจักท�าไม่ให้ตัด ขอให้คอยดูวันพรุ่งนี้ ครั้นวันรุ่งขึ้น  

เมือ่พวกช่างมาเพือ่จะตดัต้นไม้แก่นมงคล รกุขเทวดาผูบ้ญุน้อยแต่มปัีญญาน้ันได้แปลง

เพศเป็นกิง้ก่า วิง่ผ่านหน้าพวกช่างไปเข้าทีโ่คนของต้นไม้ ขึน้ไปทางกลางต้น โผล่ออก

ทีป่ลายต้นแล้วนอนสัน่ศีรษะ ท�าเหมือนต้นไม้นัน้มโีพรง นายช่างใหญ่เหน็กิง้ก่าขึน้ไป

ดังนั้น ก็ตบต้นไม้นั้นด้วยมือพลางบ่นว่า ต้นไม้มีโพรง ไม่มีแก่น เมื่อวานไม่ได้ดูให้ดี 

ต�าหนิต้นไม้ใหญ่ที่มีแก่นดีนั้น แล้วก็พากันกลับไปเสาะหาต้นไม้ในที่อื่นต่อไป ต้นไม้

แก่นมงคลซึง่เป็นวมิานของรกุขเทวดาผูม้บีญุมากนัน้กป็ลอดภยั เม่ือพวกเพือ่นเทวดา

พากนัมาเยีย่มเป็นอนัมาก รกุขเทวดาผูพ้้นภยั กก็ล่าวสรรเสรญิรกุขเทวดากออ้อในที่

ประชมุ แล้วได้กล่าวเป็นโศลกภาษติไว้ว่า “ผูท้ีเ่สมอกนั หรือดีกว่ากนั หรอืต�า่กว่ากัน 

ก็พึงผูกมิตรธรรมกันได้ มิตรเหล่าน้ันพึงท�าประโยชน์ได้เป็นเยี่ยม ในคราวคับขัน 

เหมือนรุกขเทวดาแห่งต้นไม้แก่นมงคลและกออ้อผูกมิตรกันฉะนั้น”

ในมหามงคลสมัย ตรงกับวันประสูติทูลกระหม่อมฟ้าชาย ขอถวายพระพร

มงคลชัยมงคลให้ทรงพระเจริญ ด้วยจตุรพิธพร และ พระปฏิภาณปัญญา ขอให้ทรง

ส�าเร็จการศึกษาโดยล�าดับด้วยดี เทอญ.

๒

คนเป็นอันมากอาจเข้าใจว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่สุดที่จะเข้าใกล้ชิด

สนทิสนมได้ หรอืทรงเป็นผูบ้รสิทุธิอ์ย่างยิง่สุดท่ีคนท่ียังมีกเิลสจะเข้าใกล้ได้ ดงันีเ้ป็นต้น 

แปลว่าเป็นคนละช้ันกัน ท่ีจะเข้าใกล้กันไม่ได้ จงึท�าให้จติใจเหนิห่างไม่มเีย่ือใยในพระองค์ 

แต่พระพุทธเจ้ามิได้ทรงมีความแบ่งแยกเช่นนั้น ทรงเป็นมิตรแท้ของคนทุกคน ดังที่

ตรัสไว้มคีวามว่า “สตัว์โลกทัง้ปวงอาศยัเราเป็นกัลยาณมิตร จึงพ้นจากทกุข์ทัง้หลาย” 

ตามพระพทุธด�ารสันี ้ทรงแสดงพระองค์เป็นมิตรของสัตว์โลกไม่เลอืกหน้า ทกุ ๆ คน

จึงเข้าใกล้ชิดสนิทสนมได้ เหมือนอย่างมิตรสหายที่ดีทั้งหลาย ข้อขัดข้องใด ๆ  
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ถ้าจะม ี ก็มิได้มีที่พระพุทธเจ้า แต่มีที่ตัวบุคคลแต่ละคนเอง คือว่าเราจะคบมิตรท่ีดี

มิตรแท้หรือไม่ ฉะนั้น จึงตรัสสอนให้ทุก ๆ คน ท�าความส�านึกใจอยู่เสมอว่า “เราจัก

มีมิตรที่ดี สหายที่ดี เพื่อนที่ดี” 

พระอานนท์ได้เคยกราบทูลว่า “ความมีมิตรที่ดีเป็นอันได้ท�าดีกึ่งหนึ่ง”  

แต่พระองค์ได้ตรัสว่า “ความมีมิตรที่ดีเป็นอันได้ท�าดีทั้งหมดเพราะผู้ที่มีมิตรดีเป็นอัน

หวงัได้ว่า จกัอบรมมรรคมอีงค์ ๘ ให้มาก” และได้ตรสัเตอืนให้ผูท่ี้มมีติรทีด่ดี�ารงชวีติ

อยู่ด้วยอาศัยธรรมข้อหนึ่ง คือ ความไม่ประมาทในความดี หมายความว่า มีสติระลึก

ถึงความดีและท�าความดีอยู่เสมอ ไม่ปล่อยตนไปในความชั่วร้ายท้ังปวง เม่ือหัวหน้า 

ไม่ประมาท คนทั้งปวงก็ย่อมไม่ประมาทตามกันไป ดังที่ตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล

ว่า “เมือ่พระมหาราชไม่ประมาท ราชส�านกักไ็ม่ประมาท ขตัตยิะทัง้หลายกไ็ม่ประมาท 

หมู่พลก็ไม่ประมาท ชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ประมาท เป็นอันคุ้มครองรักษาพระองค์ 

และราชส�านัก ขัตติยะทั้งหลาย หมู่พล ตลอดถึงพสกนิกรทั้งปวง” 

พระพุทธด�ารัสน้ี ย่ิงอ่านยิ่งคิดก็จะยิ่งเห็นความลึกซ้ึงในพระมหากรุณาของ 

พระพทุธเจ้า ซึง่พระองค์ได้ทรงเป็นมติรแท้มิตรท่ีดขีองทุกคน และทุกคนอาจเข้าใกล้ชดิ

สนิทสนมได้ ท�าอย่างไรจึงจะเข้าใกล้ได้ ข้อนี้ไม่ยาก เริ่มตั้งจิตคิดว่า “พระพุทธเจ้า

ทรงเป็นกัลยาณมิตร ทรงเป็นมิตรแท้ของเรา” ตั้งจิตคิดอยู่อย่างนี้เสมอ ๆ จะได้ 

ความรู้สกึสนิทคุ้นเคย ท�าให้อยากไปหามิตรไปเยีย่มมติร ท�าให้อยากสวดมนต์ไหว้พระ 

ให้อยากฟังถ้อยค�าของพระองค์ ท�าให้ได้ฟังเทศน์ ให้อ่านหนังสือธรรมสอนใจต่าง ๆ 

เช่นเดียวกับคนท่ีมีมิตรเป็นท่ีรัก ก็ย่อมอยากจะไปหาไปสนทนาด้วยอยู่เสมอ และ 

ไม่ควรลืมธรรมข้อหนึ่ง คือ ความไม่ประมาท อันหมายถึง ความไม่ขาดสติเป็น 

เครื่องรักษาใจ รักษาตน เพราะเครื่องล่อใจให้หลงมีมากนัก หากยังมีสติดีอยู่ ก็จะ

ท�าให้นึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงค�าสอนของพระองค์ นึกถึงผิดชอบชั่วดีทั้งปวง เมื่อใจ

วิ่งไปหามิตรแท้ได้เช่นนี้ มิตรแท้ก็ย่อมจะช่วยได้ทันท่วงที ไม่ให้ตกไปในความชั่ว 

หรือในที่ชั่ว แต่ถ้าขาดสติ ก็จะวิ่งไปหามิตรเทียม คือผู้จะชักน�าไปในทางชั่วเสียหาย 

ก็จะเลยพากันไปในทางนั้น 

เวลาน้ียงัไม่สายเกนิไปส�าหรับคนชัว่ท่ีจะปลูกสติเข้าหามติรแท้คอื พระพทุธเจ้า 

ซึ่งจะท�าให้กลับตัวได้ทันที และคนที่ดีก็จะดียิ่ง ๆ ขึ้น
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เขื่อนวชริาลงกรณ์

เมือ่วนัที ่๓๐ กรกฎาคม ๒๕๑๐ สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ์ 

ได้ทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนวชิราลงกรณ์ ที่อ�าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในวันนั้น 

เวลา ๑๔.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รปู มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน เจรญิพระพทุธ-

มนต์ในพลบัพลาพธิ ีเวลา ๑๕.๓๕ น. พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชด�าเนนิ 

พร้อมดว้ยสมเด็จพระเจ้าลกูยาเธอ เข้าสูพ่ลบัพลาพธิี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมสัการ

บชูาพระรตันตรยัแล้ว จอมพลถนอม กติตขิจร นายกรฐัมนตร ีกราบทลูรายงานเรือ่ง

การก่อสร้างเขื่อน และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบทูลอัญเชิญสมเด็จ

พระเจ้าลูกยาเธอ ทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อน ซึ่งมีชื่อในพระนามโดยพระบรมราชานุญาต 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมพีระราชด�ารสัตอบ ทรงชมเชยเจ้าหน้าทีท่กุฝ่ายทกุคน 

ผู้มีส่วนในการสร้างเขื่อนแล้ว เสด็จพระราชด�าเนินทรงน�าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

โดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังศูนย์กลางเขื่อน ภูษามาลาถวายสุเหร่าและเคร่ืองทรงเจิม 

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่น

ศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานประโคมสังข์แตร อธิบดี

กรมชลประทานถวายปูนก่อ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอทรงโบกปูนก่อ ทรงวางอิฐทอง 

นาก เงนิ ทรงวางแผ่นศิลาฤกษ์แล้ว เสดจ็พระราชด�าเนนิกลับสูพ่ลบัพลาพธิ ีพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงประเคนไทยธรรมสมเดจ็พระสังฆราช สมเดจ็พระเจ้าลูกยาเธอ 

ทรงประเคนไทยธรรมพระสงฆ์อกี ๙ รปู ทรงหล่ังทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนโุมทนา 

ถวายอดิเรกแล้ว เสด็จพระราชด�าเนินจากพลับพลาพิธี 
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ในพิธีนี้ ได้มีองคมนตรี รัฐมนตรี คณะทูต ข้าราชการมาเฝ้าทูลละอองธุลี

พระบาทเป็นอันมาก และในระยะทางเสด็จพระราชด�าเนินสู่จังหวัดกาญจนบุรี ได้มี

ประชาชนมาเฝ้าชมพระบารมีเป็นอันมาก โดยเฉพาะที่ท่าม่วง ตรงปากทางที่แยกเข้า

เขือ่นได้มปีระชาชนมาเฝ้าชมพระบารมีเนืองแน่น ต่างกอ็ยากจะได้เห็นได้ชมพระบารมี

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนีินาถ และ สมเดจ็

พระเจ้าลูกยาเธอ โดยเฉพาะก็อยากจะได้เห็นพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

เพราะได้เสดจ็จากไปต่างประเทศ เพ่ิงจะได้เสดจ็กลบัชัว่คราว เมือ่วนัที ่๑๕ กรกฎาคม 

๒๕๑๐ ด้วยทรงเป็นมิ่งขวัญ เป็นที่จดจ่อใจถึงของประชาชนทั้งชาติ และของ 

สมณชีพราหมณาจารย์ทั้งปวง 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้คนท�าบญุคอืความดต่ีาง ๆ คนไทยทัง้ปวงได้พากัน

ท�าบญุมากบ้างน้อยบ้างตามทีต่รัสสอน ได้ท�าบญุร่วมกนัมา จนถงึมบีญุพอทีไ่ด้มคีวาม

สมหวังมาครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอประสูติมาเป็นมิ่งขวัญของชาติ  

ก็เป็นที่หวังแน่ว่าจะมีบุญพอท่ีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ จะทรงพระเจริญเสด็จสถิต

สถาพรอยู่กับชาวไทย สมดังความหวังตั้งใจของประชาชนชาวไทยทั้งปวง

ในมหาศุภมงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ ขอถวายพระพรมงคลชัย ให้ทรงพระเจริญสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล  

ผ่องพ้นความขุ่นข้องหมองพระราชหฤทัยทั้งมวล
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ความจ�าคอืสติ

เร่ืองความจ�ากับความลืมยากท่ีจะกล่าวว่าอย่างไหนเกิดยากหรือง่ายกว่ากัน 

เพราะบางเรื่องต้องการให้จ�าก็ไม่ค่อยจะยอมจ�า ท้ังชอบลืมเสียง่าย ๆ แต่บางเรื่อง

ต้องการให้ลมืเสยีโดยเรว็ก็ไม่ค่อยจะยอมลืม ทกุคนต้องเป็นทกุข์เดือดร้อนอยูด้่วยเรือ่ง

ที่ไม่จ�าและไม่ลืมอยู่ไม่น้อย ฉะนั้น จึงควรศึกษาว่าความจ�าน้ันจะมีได้ด้วยอะไร  

เมือ่ทราบเหตทุีใ่ห้เกดิความจ�าแล้ว กจ็ะทราบเหตทุีใ่ห้เกิดความลืมได้ เพราะตรงกันข้าม

ก่อนอืน่พงึทราบว่าความจ�านัน้เกดิขึน้ด้วย ‘สต’ิ คอื ‘ความระลกึได้ ความจ�าได้’ 

จะจับความเอาง่าย ๆ ว่าความจ�า ก็คือ สติ ดังนี้ก็ได้ ในมิลินทปัญหาพระเจ้ามิลินท์

ตรสัถามพระนาคเสนว่า เกดิขึน้ด้วยอาการเท่าไร พระนาคเสนทลูตอบว่า เกดิขึน้ด้วย

อาการ ๑๗ อย่าง คือ 

๑.  เกิดขึ้นโดยมีความรู้จ�าเป็นเลิศ เหมือนอย่างพระอานนท์ ซึ่งฟังครั้งเดียว 

 จ�าได้แม่นย�า (อภิชานสติ) 

๒.  เกิดขึ้นโดยผูกใจเก็บไว้ ได้แก่คนที่มักลืมต้องผูกใจจ�า เหมือนอย่างเก็บ 

 ทรัพย์เข้าพกห่อรักษาไว้ (กุฏุมพิกาสติ) 

๓.  เกดิขึน้โดยความรู้สกึทีโ่อฬาร ได้แก่ผูท้ีไ่ด้ประสบความรู้สกึใหญ่โตอย่างย่ิง  

 ในคราวได้รับใหญ่โตเป็นพิเศษก็จ�าจารึกติดใจ (โอฬารวิญญาณสติ) 

๔.  เกดิขึน้โดยความรูส้กึในสิง่ทีเ่กือ้กูล ได้แก่ได้รบัความรูสึ้กเป็นสุขในส่ิงใด  

 ก็จะมีความจ�าในสิ่งนั้นอยู่โดยปกติ (หิตวิญญาณสติ) 
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๕.  เกิดขึ้นโดยความรู้สึกในสิ่งที่ไม่เกื้อกูล ได้แก่ได้รับความรู้สึกเป็นทุกข์ 

 ก็จ�าได้ (อหิตวิญญาณสติ) 

๖.  เกดิขึน้โดยสิง่ท่ีคล้ายกนั เช่น เห็นคนท่ีคล้ายกับเพือ่นผูใ้ด กนึ็กถึงเพือ่น 

 ผู้นั้นขึ้นได้ (สภาคนิมิตตสติ) 

๗. เกิดขึ้นโดยสิ่งผิดเพี้ยนกัน เช่น เห็นสิ่งหนึ่งก็นึกถึงอีกสิ่งหนึ่งที่ผิดเพี้ยน 

 กันขัดกัน (วิสภาคนิมิตตสติ) 

๘.  เกิดขึ้นโดยถ้อยค�าบอกให้รู้ เช่น คนที่ลืม มีผู้อื่นมาบอกทบทวน จึงนึก 

 ขึ้นได้ (กถาวิญญาณสติ) 

๙.  เกดิขึน้โดยก�าหนดลกัษณะ เช่น จ�าโคกระบอืได้ โดยก�าหนดลกัษณะแห่ง 

 อวยัวะ (ลักขณสต)ิ 

๑๐.  เกดิข้ึนโดยต้องนึกบ่อย ๆ (สรณสต)ิ 

๑๑.  เกิดขึ้นโดยหัวข้อ คือต้องท�าหัวข้อไว้ส�าหรับก�าหนดจดจ�า (มุทธาสติ) 

๑๒.  เกิดขึ้นโดยการนับจ�านวน หรือค�านวณ (คณนาสติ) 

๑๓.  เกิดขึ้นโดยท�าความทรงจ�าไว้ เช่น ท่องจ�า (ธารณสติ) 

๑๔.  เกิดขึ้นโดยอบรมสมาธิและปัญญาจนระลึกชาติได้ (ภาวนาสติ) 

๑๕.  เกดิขึน้โดยอาศัยต�ารา เช่น นกึได้ว่าอยูใ่นต�าราแต่ต้องเปิดดจูงึรู ้(โปตถก- 

 นิพันธนสติ) 

๑๖.  เกิดขึ้นโดยวางไว้ใกล้ตาก็ใกล้ใจ (อุปนิกเขปสติ) 

๑๗. เกิดขึ้นโดยได้ประสบพบผ่านมาแล้ว (อนุภูตสติ)

ในมงคลสมัยที่ ‘ศรีสัปดาห์’ มีอายุย่างเข้าปีที่ ๑๗ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม 

๒๕๑๐ น้ี ขออ�านวยพรให้ลมืในข้อทีค่วรลมื ให้จ�าในข้อทีค่วรจ�า เจรญิด้วยสตปัิญญา

และความสมบูรณ์ มีเมตตามหา(ชน)นิยมยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดกาลนาน
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พุทธานุภาพ ราชานุภาพ

ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ฯ ได้เสด็จกลับมา

ประเทศไทยชั่วคราว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ  

ให้เสด็จเยี่ยมถวายภัตตาหาร สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะ ในวัด 

ต่าง ๆ ยังให้เกิดปีติปราโมทย์แก่ประชาชนชาวไทยทั่วไป 

คร้ันได้เสด็จวดัเป็นทีส่ถติแห่งพระมหาเถระดงักล่าวทัว่แล้ว ต่อมา ณ วนัศกุร์

ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ได้เสด็จวัดบวรนิเวศวิหาร เวลาเช้า ๑๐.๐๐ น. เจ้าอาวาส 

พระเถระ ท่านไวยาวัจกรรับน�าเสด็จทรงบูชาและชมปูชนียวัตถุต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

พระพุทธชินสีห์ พระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในพระอุโบสถ พระบรมสารีริกธาตุ พระไพรีพินาศ ณ  

พระเจดย์ี พระศาสดา พระไสยาสน์ ณ วหิารพระศาสดา พระพทุธวชริญาณ พระพทุธ-

ปัญญาอคัคะ พระพทุธมนสุสนาค (ซ่ึงเป็นพระพทุธรปูฉลองพระองค์ พระบาทสมเดจ็

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั และสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าทัง้สองพระองค์) ในวิหารเก๋ง กับ 

พระพุทธรูปพระชนมายุมหการ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  

ซึ่งพระสรีรังคารแห่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นประดิษฐานอยู่ ณ ฐานพระ 

ต่อจากนั้นได้น�าเสด็จสู่กุฏิเจ้าอาวาส ทรงถวายภัตตาหาร และโปรดให้ตัก

อาหารแจกพระอีก ๘ รูป (ทรงถวายเครื่องสักการะเจ้าอาวาสก่อนในพระอุโบสถ) 
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คณะครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศ ได้ต้ังแถวรับเสด็จต้ังแต่ประตูเส้ียว

กางหน้าพระอโุบสถ เรยีงรายมาทัว่บรเิวณปชูนยีสถาน และจากนัน้มาจนถึงทางเลีย้ว

เข้ากุฏิเจ้าอาวาส อุบาสิกาได้ถวายพวงดอกไม้ ณ เบื้องหน้าปูชนียสถานทุกแห่ง 

การเสด็จวัดต่าง ๆ ทุกแห่ง มีพระประสงค์เสด็จแบบล�าลอง (ไปรเวท)  

ไม่โปรดให้จัดการต้อนรับ เพ่ือจะได้ทรงคุ้นเคยและทรงรู้จักพระพุทธศาสนาในด้าน 

ต่าง ๆ ยิ่งขึ้น แต่เมื่อใคร ๆ ได้ทราบ ต่างก็มาต้อนรับกันเองด้วยความเต็มใจ  

เพราะต่างก็ถือว่าทรงเป็นทูลกระหม่อมของตน และโดยเฉพาะที่วัดบวรนิเวศวิหาร  

ผูท้ีม่ารบัเสดจ็กน็บัว่าเป็นบคุคลในวดั หรอืทีเ่กีย่วข้องกับวัดเกอืบท้ังหมด เช่น นกัเรยีน 

อบุาสก อบุาสกิา ล้วนเป็นชาววดั เรยีกได้ว่าเป็นการถวายการต้อนรบัเป็นการภายใน 

เมื่อเสร็จภัตตกิจแล้ว เจ้าอาวาสถวายอนุโมทนา ทรงหลั่งทักษิโณทก เสร็จแล้ว  

เจ้าอาวาสถวายพระพุทธชนิสห์ีจ�าลอง และหนงัสือต�านานวัด มรีบัส่ังตามพระอธัยาศยั

แล้ว เสด็จกลับ เจ้าอาวาสส่งเสด็จถึงรถพระที่นั่ง มีนักเรียน อุบาสก อุบาสิกา และ

ประชาชนส่งเสด็จเป็นจ�านวนมาก 

ความพรัง่พร้อมทัง้ปวง ส�าเรจ็ด้วยพทุธานภุาพ และราชานุภาพ ซึง่ได้ปกป้อง

เมืองไทยและคนไทยมาตลอดเวลาช้านาน
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เมอืงไทย เมอืงพระ

เมอืงไทยเราน้ัน เป็นเมืองพระ ไปทีไ่หนกพ็บแต่วดัวาอาราม พระภกิษสุามเณร 

เวลาเช้าก็จะได้เห็นพระออกบิณฑบาต มีคนใส่บาตรกันทั่วไป ทั้งในกรุงและหัวเมือง 

วันส�าคัญของคนไทยแต่ละคนก็มักจะเกี่ยวกับพระ เช่นวันเกิด วันตาย งานต่าง ๆ  

ก็เหมือนกัน มักจะเกี่ยวกับพระ ท้ังงานมงคลและมิใช่งานมงคล จึงกล่าวได้ว่า  

ชีวิตของคนไทยแต่ละคนเกี่ยวกับพระ ตั้งแต่เกิดจนตาย ครั้นตายแล้ว กระดูกก็ยัง

เกี่ยวกับพระอีก เพราะบุตรหลานจะท�าบุญอุทิศ ด้วยความกตัญญูกตเวทีเร่ือยไป  

แปลว่า คนไทยมีนิสัยไม่ลืมผู้มีพระคุณ ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ลืม ตายไปแล้วก็ไม่ลืม  

จงึมนีสิยัผกูพนักลมเกลยีวกนัตัง้แต่ในวงศ์สกลุเลก็ ๆ จนถงึวงศ์สกลุใหญ่ ๆ คอื ชาติ

ไทยทัง้หมด นีเ้ป็นอานภุาพแห่งพระธรรมของพระพทุธเจ้าทีส่ร้างนสัิยจติใจของคนไทย 

คนไทยส่วนใหญ่จงึนบัถอืพระพทุธเจ้า ความนบัถอือยูใ่นใจเท่านัน้ไม่พอ เพราะ

ตาอยากจะเห็น จึงสร้างพระพุทธปฏิมาส�าหรับบูชา และส�าหรับเป็นเครื่องป้องกันกัน

ทั่วเมือง ตั้งแต่คนไทยรุ่นเกินทวดไปเท่าไรไม่รู้จนถึงรุ่นปัจจุบันดูก็ไม่รู้อิ่มรู้พอ (ดังจะ

พึงเห็นได้ว่า ได้มีคนสั่งจองพระพุทธรูป ภ.ป.ร. ขนาดต่าง ๆ กันมากมาย จนคณะ

กรรมการผู้พยายามจะสร้างให้ดีไม่อาจจะท�าให้แล้วเสร็จทันใจคนส่วนมากได้ เพราะ

คนส่วนมากมีใจรักจะได้พระพุทธรูป ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า ซึ่งมี 

พระปรมาภิไธยย่อของพระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นท่ีรักของตนจารึกอยู่ท่ีผ้าทิพย์ที่ฐาน 

พระด้วยโดยเร็ว ด้วยว่า เมืองไทยเราน้ัน นอกจากเป็นเมืองพระแล้ว ยังเป็นเมือง

กษัตริย์ 
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คนไทยเรารกักษตัรย์ิ นบัถอืเทดิทนูเป็นพระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดนิ พระเจ้า

ชีวิตของตน ชาติไทยเราจึงไม่ขาดองค์พระมหากษัตริย์ ตั้งแต่เป็นชาติมาก็ว่าได้  

ซึ่งอาจจะก่อนได้พบพระพุทธศาสนา แม้เมื่อได้พบแล้วก็ยังนับถือศาสนาอื่นอีกบ้าง  

ทัง้มีแนวความคิดแตกต่างกนับ้าง แม้เช่นนัน้ กยั็งมพีระมหากษตัรย์ิเป็นเครือ่งผกูพนั

ให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน องค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก  

โดยเฉพาะทรงเป็นพุทธมามกะ ทรงตั้งอยู่ในราชธรรมจริยาตามพระพุทธโอวาท 

ฉะนัน้ คนไทยเราจงึด�ารงอยูโ่ดยสวสัด ีด้วยมหีลกัพระมหากษตัรย์ิ พระพทุธ-

ศาสนา เป็นรากฐานของความเป็นชาต ิมิใช่เป็นรากฐานแต่เพยีงผวิเผนิ แต่เป็นรากฐาน

แห่งนิสัยจิตใจทีเดียว จึงแน่นแฟ้นม่ันคงมาก อันจะพึงเห็นได้จากการแสดงออกของ

ประชาชน เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ 

สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ พระเจ้าลูกเธอ เสด็จพระราชด�าเนิน และเสด็จไป ณ ที่ใด 

ทีห่น่ึง ในบดันี ้คนไทยเราได้มคีวามสขุใจ เพราะได้มอีงค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทรงเป็นหลักชัยของชาติ และมีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ทรงเป็น

ที่มุ่งหวังด้วยความรักเคารพอย่างยิ่ง
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ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย

อันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีอยู่เป็นอันมากที่คนเรามารู้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว แม้คนที่

เป็นต้นเหต ุหากเป็นผูไ้ม่มเีจตนาจะก่อให้เกิดเหตุการณ์นัน้ ๆ ขึน้ ก็ไม่รูม้าก่อนเหมือน

กันว่าจะเป็นตัวต้นเหตุ ส่วนผู้ท่ีตั้งใจก่อเหตุก็ต้องรู้ก่อนโดยแท้ ยกตัวอย่างเช่นผู้ที่

เป็นต้นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ แตแ่ม้จะมิได้ตั้งใจ ถ้าได้ระมัดระวังให้ดีก็ยากที่จะเกิดไฟ

ไหม้ขึ้นได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้ไม่ประมาท คือให้มีสติระมัดระวังอยู่เสมอ  

ดังที่ตรัสไว้แน่นอนอย่างชี้เป็นช้ีตายว่า “ความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตาย ส่วนความ

ประมาทเป็นทางตาย” 

ดังเช่นเม่ือวันพุธท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๐ ในขณะที่ก�าลังประกอบพิธีใหญ่ 

คือพิธีอ�าลาผูบ้งัคับบัญชาและประชาชนของกรมทหารอาสาสมคัร เพือ่เดนิทางไปปฏบิตัิ

ราชการสาธารณรัฐเวียดนาม (ใต้) ณ บริเวณสนามหลวง เริ่มเมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. 

ยังไม่เสร็จพิธี ก็ได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่ตลาดยอด บางล�าพู ว่าต้นไฟเกดิขึน้จากน�้ามนั

หมทูีผู่ห้นึง่เคีย่วทิง้ไว้ บ้านเรอืนแถบนัน้ส่วนใหญ่ เป็นบ้านไม้ที่ปลูกอยู่กันอย่างแออัด 

ภายในวงล้อมของตึกแถวสี่เหลี่ยมใหญ่ ยากที่รถดับเพลิงจะเข้าไปช่วยได้ ไฟจงึไหม้

ลกุลามใหญ่โตรวดเรว็ จนถึงตกึแถวทีล้่อมเป็นขอบอยู่รอบนอก ไฟไหม้หลังกร่อนเข้าไป

เกอืบโดยรอบ รถดบัเพลงิท่ีรอทอียูค่ร้ันได้น�า้ได้ทจีงึระดมดบั เป็นเหตใุห้ไฟไม่อาจไหม้

ไปได้หมดท้ังแถว แต่ก็ไหม้ไปมากห้องทุกด้าน เช่นด้านถนนสิบสามห้าง ก็ไหม้ไป

หลายห้อง ตึกแถวน้ีอยูท่างด้านวดับวรนิเวศวหิาร ยาวจากถนนตานไีปจรดถนนพระสเุมรุ 
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ซึ่งฝั่งตรงกันข้ามที่เยื้องไปทางหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ก็เป็นตึกส�านักงาน โรงพิมพ์  

ของมหามกุฏราชวิทยาลัย และเป็นที่เก็บหนังสือเรียนของคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร 

เมื่อไฟลุกลามถึงตึกแถวนี้ที่ห้องใกล้ไปทางถนนพระสุเมรุ ก็ใกล้ส�านักงานมหามกุฏฯ 

เข้าไป บางคราวทัง้เปลวทัง้ควนักระพอืไปทางนัน้ แต่การดบัไฟในระยะนัน้ซึง่เกนิสาม

ทุ่มไปแล้วก็แข็งขันมีน�้าบริบูรณ์จากคูในวัดบ้าง จากคลองบางล�าพูบ้าง จึงรักษาห้อง

แถวไว้ได้มากห้อง และคลังหนังสือ ก็ปลอดภัย แสงไฟที่ไหม้ใหญ่ครั้งนี้สว่างแจ้ง  

มองเห็นพระเจดีย์ทองวัดบวรนิเวศวิหาร ท่ีคลุมด้วยระลอกควันกลุ่มใหญ่อยู่เป็น 

ระยะ ๆ อย่างชัดเจน และมองเห็นประชาชนที่บ้านถูกไฟขนเข้าของอพยพกันเข้ามา

ในวัดเนืองแน่น พระเณรในวัดก็พากันต้อนรับให้อยู่อาศัยในศาลาเล็กใหญ่และในที ่

อืน่ ๆ บางครอบครวัท่ีอยูใ่กล้ต้นไฟเกอืบไม่ได้อะไรออกมาเลย เพยีงแต่เรยีกรวบรวม

พ่อแม่ลูกหลานให้ครบทุกคน ก็เกือบจะไม่ทันอยู่แล้ว 

มีค�าเก่าอยู่ว่า “ถูกโจรปล้นไม่มีสมบัติใช้ ถูกไฟไหม้ไม่มีบ้านอาศัย แต่ถูกไพ่

กินไม่มีที่ดินอยู่” แต่ก็ไม่ขมวดไว้ส้ินเชิง เหมือนอย่างค�าสองค�าของพระพุทธเจ้าว่า 

“ความประมาท” และ “กรรม”
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ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล

และสดุดบีวงสรวงถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธริาช

อันท่านผู้ที่ได้ท�าประโยชน์ยิ่งใหญ่ให้แก่ประเทศชาตินั้น เป็นผู้ท่ีชาติพึง 

นับถือบูชา เพราะชาติด�ารงอยู่ได้ มีประเทศของตนเป็นเอกราช มีเกียรติเสมอด้วย

ชาติเอกราชทั้งหลาย ก็เพราะท่านที่ได้ท�าประโยชน์ยิ่งใหญ่นั้น ๆ ได้กอบกู้รักษาไว้ 

และแม้ท่านเหล่านัน้จะได้กอบกูช้าติในทางโลก แต่ก็ชือ่ว่าได้กอบกูพ้ระศาสนาซึง่เนือ่ง

อยู่กับชาติไว้ด้วย ฉะน้ัน ก็สมควรท่ีจะแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านในโอกาส 

อันควร 

วธีิแสดงความกตญัญกูตเวทีย่อมมหีลายอย่าง แต่กร็วมเข้าว่า คือการแสดงออก

ไปว่าได้รู้ถึงพระคุณของท่าน และประกาศให้ปรากฏ เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนีินาถ ได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุล 

และสดดุบีวงสรวงถวายสมเดจ็พระบรูพมหากษัตราธริาช เมือ่วนัเสาร์ที ่๑๖ กนัยายน 

๒๕๑๐ ณ วดัพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวงั ปรากฏตามหมายรบัสัง่ว่า 

เวลา ๑๐.๐๐ น. เสด็จพระราชด�าเนินเข้าสู่พระอุโบสถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้า 

ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนผ้าไตร 

พระสงฆ์ ๒๐ รูป มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน ทั้งสองพระองค์ทรงจุดธูปเทียน

เครือ่งนมสัการบูชาพระรตันตรยั ทรงศลี พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๐.๔๐ น. 

ทรงจดุธปูเทียนถวายสกัการะพระพุทธรูปปางสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช และพระพทุธ-
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รูปปางพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก แล้วเสด็จ ฯ ออกจากพระอุโบสถไป

ยังเกยหน้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบวงสรวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

ให้พระราชครูวามเทพมุนศีรีวสิทุธคิณุ อ่านประกาศพระบรมราชโองการสดดุบีวงสรวง 

จบแล้วเสด็จ ฯ เข้าสู่พระอุโบสถ ทรงประเคนภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทาน 

ฉนัแล้ว ทรงประเคนจตปัุจจยัไทยธรรม พระสงฆ์ถวายอนโุมทนาถวายอดเิรก ออกจาก

พระอุโบสถ เสด็จ ฯ กลับ 

พระราชจรยิาท้ังนีเ้ป็นศุภนมิิตแห่งความสขุสวัสดี แห่งประเทศชาตบ้ิานเมอืง

และประชาชนท้ังปวง น�าจิตใจของปวงชนให้น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  

ของสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราช โดยเฉพาะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ผู้ทรงกอบกู้ป้องกันรักษาประเทศชาติไว้ได้

ในอดตี แม้กาลเวลาจะผ่านพ้นมานาน แต่พระกฤดาภนิหิารกยั็งด�ารงปกป้องอยู่ เช่น

เดียวกับเอกราชของชาติที่ยังยืนยง อันผู้มุ่งร้ายต่อชาติศาสน์กษัตริย์พึงเกรงขาม  

ส่วนผู้มุ่งดีมีความจงรักพึงอุ่นใจ และประชาชนชาวไทยก็พึงมีขวัญดี ร่วมใจกันรักษา

สถาบันทั้งสามของตน ซึ่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตราธิราชได้ทรงกอบกู้ไว้ให้ ทั้งทรง

คุ้มครองอยู่ จึงไม่ต้องหวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้น ร่วมใจร่วมสามัคคีประกอบกรณีย์ให้เกิด

ประโยชน์สุข ตามทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้
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ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤตธิรรม

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ความว่า ‘ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม’ ในบท

สวดท�าวัตรก็มีคล้ายคลึงกันว่า ‘ธรรมทรง (รักษา) ผู้ทรงธรรมนั้นมิให้ตกไปในโลก 

ที่ทราม’ ถือเอาความสั้น ๆ ว่า เมื่อประพฤติธรรมหรือทรง (รักษา) ธรรม ธรรม 

ก็รักษา ฉะนั้น หน้าที่ของทุกคนก็คือประพฤติหรือรักษาธรรมอยู่เสมอ แล้วธรรมจึง

จักรักษาคุ ้มครอง น่าสังเกตเรื่องหลายเร่ือง ในชาดกว่า เทวดามาช่วยคนที่ม ี

ความเพียรให้ประสบความส�าเร็จในขั้นสุดท้าย เมื่อพากเพียรท�าไปเต็มที่แล้ว เทวดา

จึงมาช่วย

น่าคิดว่าในคนทุกคนมีแรงพิเศษ ที่เมื่อรวมก�าลังกายก�าลังใจเข้าอย่าง 

แน่วแน่แล้ว จะปรากฏ เหมือนอย่างบางคนเมื่อเกิดไฟไหม้ยกของหนักมากเกินที่จะ

ยกได้ในเวลาปกติไปได้อย่างสบาย และเม่ือหมู่คนรวมก�าลังกันเข้าได้ก็ย่ิงเกิดก�าลัง

มหาศาล ฉะนัน้ ถ้าไม่เชือ่เทวดาอย่างทีเ่ชือ่กนักอ็ธบิายเทวดาได้ว่า คอืความพรัง่พร้อม

แห่งก�าลังที่ถึงจุดแห่งความส�าเร็จ อันเกิดจากความพากเพียรของคนนี้เอง เข้ากันกับ

ค�าของพระพุทธเจ้าที่ถือเอาความว่า เมื่อรักษาธรรม ธรรมก็รักษา ด้วยหลักธรรมนี้

อาจน�าไปพูดเป็นภาษิตได้ทุกด้านว่า เมื่อคนมีความเพียรพยายาม เทวดาก็ช่วย เช่น

เมื่อเพียรรักษาชาติศาสน์กษัตริย์ เทวดาก็ช่วยรักษา หากพากันทอดทิ้งความเพียร 

คอยมุ่งแต่จะให้เทวดาช่วยแต่เพียงอย่างเดียว ก็ยากที่จะส�าเร็จได้
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ยกตัวอย่างในพงศาวดารกรุงเก่า เมือ่กรงุแตก เขยีนไว้ว่า ‘อนึง่ รปูพระนเรศวร

เจ้าโรงแสงในกระทืบพระบาทสนั่นไปทั้งสี่ทิศ’ ควรเข้าใจว่า ไม่ใช่เป็นอาเพศบอก 

เหตุร้าย แต่เป็นการเตือนอย่างจริงจังเป็นครั้งสุดท้ายให้เข้มแข็งอย่าอ่อนแอ ถ้าแปล

เหตกุารณ์นัน้ให้ถกูทาง ไม่ตระหนกตกใจหรอืไม่นิง่นอนใจ พากนัช่วยกนัป้องกนัเมอืง

อย่างแข็งขันพร้อมเพรียง เทวดาก็จะช่วยโดยแน่นอน จะเชื่อเทวดาโดยตรงหรือโดย

อธบิาย ดังกล่าวข้างต้นก็ตาม จะรกัษาเมืองไว้ได้โดยแน่แท้ เพราะองค์พระมหากษตัรย์ิ

พร้อมทัง้หมูโ่ยธาหาญ ผูท้�าการป้องกนัรกัษาพระพทุธศาสนาและประเทศชาต ิสบืต่อ

กนัมาโดยล�าดับนัน้ ควรนบัถอืบูชาว่าเป็นเทพเจ้าผูอ้ารกัษ์อยู่ของชาตโิดยแท้ เมือ่คนใน

ปัจจบุนัระลกึถงึความเข้มแข็งของท่าน และพากนัเข้มแขง็ไม่อ่อนแอเหลวไหล รวมก�าลัง

กายก�าลงัใจรกัษาป้องกนั และทะนบุ�ารุงให้เจรญิด้วยความพากเพยีรพยายาม ไม่ทอด

ทิ้งความเพียรในทางที่ถูกต้อง ดังค�า “ประพฤติธรรม” หรือ “ทรงธรรม” อยู่แล้ว  

ธรรมกย่็อมรกัษา เทวดากย่็อมรกัษา โดยเฉพาะเทวดาทีน่บัถือบูชาของชาต ิกล่าวได้

ว่าพร้อมทีจ่ะช่วยอยู่แล้ว รออยู่แต่โอกาส และโอกาสดงักล่าวกค็อื ความพากเพยีรชอบ

ของแต่ละคน และของทุกคนที่พร้อมเพรียงกัน 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างถูกต้องทุกกาลสมัยว่า “คนล่วงทุกข์ได้เพราะ 

ความเพียร”
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กรรมเก่ากรรมใหม่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า กรรมมี ๒ อย่าง คือ ปุราณกรรม ได้แก่กรรมเก่า 

และนวกรรม ได้แก่กรรมใหม่ และได้ตรัสอธิบายว่า กรรมเก่า ได้แก่ อายตนะทั้ง ๖ 

คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ ส่วนกรรมใหม่กไ็ด้แก่การงานทีท่�า พูด คดิ ด้วยมเีจตนา

อยู่ในปัจจุบัน ลองคิดว่าท�าไมจึงตรัสอายตนะทั้ง ๖ ว่าเป็นกรรมเก่า ก็เพราะทุก ๆ 

คนได้มาตั้งแต่เกิด คือ เกิดมา ถ้าไม่พิกลพิการ ก็มีตา มีหูเป็นต้น มาด้วยกันทุกคน 

และเม่ือมีมาแล้ว ก็ต้องเห็น ก็ต้องได้ยิน ต้องได้กลิ่น ต้องได้รส ต้องถูกต้อง และ 

ต้องคิด บางคราวไม่อยากดูก็ต้องดู ไม่อยากฟังก็ต้องฟัง แม้ไม่อยากคิดก็ต้องคิด คือ

ว่าจะเลอืกเอาตามชอบใจไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นใครทัง้นัน้ ทัง้นีเ้พราะมตีาจนถงึมใีจตดิตวั

มาแล้ว ทั้ง ๖ นี้ จึงว่าเป็นกรรมเก่า ซึ่งทุก ๆ คนจะต้องเสวยกรรมเก่าของตนคือ 

ต้องเป็นสุขเป็นทุกข์ไปต่าง ๆ เพราะตา หู ตลอดถึงเพราะใจของตนเองไม่อาจหลีก

เลีย่งได้ นอกจากนีย้งัต้องยอมรบัความเกดิ ความเสือ่ม อนัเกีย่วกบัตาหขูองตนอกีด้วย 

เช่นถ้าสายตาสัน้ กม็องเหน็ สัน้ ใกล้ ถ้ายิง่ตาบอดด้วยเลย กม็องไม่เหน็ ต้องทนเป็น

คนตาบอดมองไม่เห็นต่อไป เมื่อมีกายก็ต้องยอมรับทุก ๆ สิ่งที่มาถูกต้องกาย บางที

ก็เป็นที่สบาย บางทีก็ไม่เป็นที่สบาย ถ้าถูกไฟไหม้หรือถูกอาวุธก็บาดเจ็บ จนถึงตาย

ไปก็ได้ ใคร ๆ คงไม่อยากจะให้มีอะไรมาต้องกายในท�านองนั้น แต่เมื่อมีกายก่อเกิด

มาด้วยกันแล้วกจ็�าต้องรบั คดิดดูงันีจ้ะเหน็ว่าเป็นกรรมเก่าจรงิ ๆ ซึง่ตดิตวัมาตัง้แต่เกดิ

จนถงึตาย รวมความว่า คือ ตวัของเราเองหรอืกายใจของเราเอง นีแ้หละเป็นกรรมเก่า
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คนเรามักกลัวกรรมเก่ากัน แต่ไม่รู้ว่ากรรมเก่าที่กลัวนั้นคืออะไร คิดปั้นเอา

ว่าคือสิ่งที่มีอ�านาจเหนือตน ซึ่งจะมาให้ทุกข์อย่างแสนสาหัส ความเชื่ออย่างนี้จึงเป็น

เหมอืนเชือ่ในเทพเจ้าผูศ้กัดิส์ทิธิ ์เป็นแต่เพยีงเปลีย่นจากพดูว่าเทพเจ้ามาว่าเป็นกรรม

ไปเท่านั้น ตกว่าเชื่อในสิ่งที่ไม่รู้ กลัวในสิ่งที่ไม่รู้ 

ส่วนพระพุทธเจ้าเม่ือทรงแสดงกรรมเก่า ก็ทรงชี้ให้ใคร ๆ เห็นได้ด้วยว่า 

กรรมเก่าคืออะไร เพราะอายตนะทั้ง ๖ เหล่านี้มีอยู่ด้วยกันทุก ๆ คนแล้ว หากเชื่อ

พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปกลัวกรรมเก่าท่ีไหนอีก ถ้าจะกลัวก็ให้กลัว ตา หู ตลอดถึง 

ใจของตนเองน่ีแหละ ท่ีจะก่อทุกข์ให้แก่ตนหากขาดสังวร คือ ความระมัดระวัง 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้สังวรตาหูตลอดถึงใจ คือ ให้มีสติระมัดระวังในเวลาที ่

เห็นอะไร ได้ยินอะไร ตลอดถึงคิดอะไรต่าง ๆ เพื่อมิให้ส่ิงที่เห็นที่ได้ยินเป็นต้น 

นั้นมาก่อความชั่วขึ้นในใจ หรือว่าผูกพันใจไว้ให้เป็นทุกข์เดือดร้อน ถ้ามีสังวรใจอยู่ 

ดังนี้ได้ ก็ไม่ต้องกลัวกรรมเก่า 

ส่วนกรรมใหม่น้ันเห็นได้ชัดอยู่แล้ว และทุกคนจะท�ากรรมใหม่ขึ้นได้ก็ด้วย

กรรมเก่านั้นแหละ ทั้งทางดีทางช่ัว เพราะต้องอาศัยตาหูเป็นต้น ท้ังในฐานะเป็น 

เครื่องมือ ทั้งในฐานะเป็นเหตุก่อเจตนา ถ้ามีความสังวรดีอยู่ ก็จะก่อเจตนาที่เป็นบุญ

เป็นกุศลแต่อย่างเดียว
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ปัญหาเรื่องปีศาจ

พระพุทธศาสนารบัรองเร่ืองผปีีศาจไว้อย่างไร น่าจะมปัีญหาอยูบ้่าง เช่นในวนิยั 

มีพระพุทธานุญาตให้สวดปาติโมกข์ย่อได้เพราะผีเข้าภิกษุ เรื่องผีที่เป็นวิญญาณชนิด

หนึ่งมาเข้าภิกษุ ไม่มีใครมองเห็น เห็นกันแต่อาการป่วยท่ีเกิดขึ้น เม่ือผู้ป่วยแสดง

อาการเช่นนั้น ก็เรียกกันว่าผีเข้า ความส�าคัญของเรื่องจึงอยู่ที่ว่า เมื่อมีภิกษุป่วยขึ้น 

มีอาการที่เขาเรียกกันว่าผีเข้า ก็สวดปาติโมกข์ย่อได้ เพื่อจะได้รีบรักษาพยาบาลกัน 

ในวินัยจะเรียกอย่างอื่น คนก็คงไม่เข้าใจ ฉะนั้น จะอ้างเรื่องนี้ว่าผีมี ก็ยังฟังไม่ถนัด 

ในเมืองไทยเราเมื่อครั้งก่อน เมื่อเกิดอหิวาตกโรคขึ้นคราวหนึ่ง ตายกันมาก

ก็ว่าผีห่าลง โบราณขึ้นไปอีกว่ายักษ์มากิน มาในสมัยปัจจุบันได้พบตัวเชื้อโรคที่ติดต่อ

กันได้ มีการป้องกันรักษา จัดสุขลักษณะอนามัยดีขึ้น โรคนี้จึงสงบหายไป เมื่อครั้ง

ก่อนยังไม่พบตัวเชื้อโรค แต่ก็เริ่มคิดว่าจะต้องมีตัวเหมือนกัน คือผีห่าหรือยักษ์ซึ่งได้

กลายมาเป็นตัวเชื้อโรคในปัจจุบัน รู้ได้ด้วยใช้กล้องพิเศษส่องเห็น ครั้นรู้เห็นแน่แล้วก็

เลิกเชื่อกันเรื่องผีห่าหรือยักษ์ 

ผีจะมีจะสิงคนได้จริงหรือไม่ ไม่ใช่ประเด็นทางพระพุทธศาสนา พระพุทธ-

ศาสนาไม่มหีน้าทีจ่ะไปรบัรองเรือ่งผว่ีามหีรอืไม่ พระพทุธศาสนามหีน้าทีส่อนให้คนละ

ความชั่ว ท�าความดีและช�าระจิตใจให้สะอาด มีหน้าที่แสดงสัจจะคือความจริงที่เป็น 

‘สันทิฏฐิโก’ คือเห็นได้เอง ดังเช่นอริยสัจจะ ๔ หากจะแสดงเรื่องผี ก็ไม่ใช่ผีที่เข้าใจ

ว่าเป็นวญิญาณเร่ร่อน แต่เป็นผคีอืกเิลสในใจ เช่น ตณัหา (ความดิน้รนทะยานอยาก) 
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ฉนัทราคะ ความตดิใจรัก ผกีเิลสนีส้งิใจใคร ผูน้ัน้กร็ูใ้จของตนเองได้ แต่บางทกีเ็ข้าใจ

ผิดไปว่า มีผีอะไรข้างนอกมาสิง 

ได้มศีพัท์ธรรมอยูศ่พัท์หนึง่ว่า ‘อปุธ’ิ แปลกนัว่า ‘กเิลสเป็นเครือ่งเข้าไปทรง’ 

อธิบายอย่างไรจึงจะเข้าใจชัดว่าเป็นกิเลสชนิดไหน เม่ือมานึกถึงเรื่องทรงเจ้าเข้าผี  

จึงเข้าใจไปถึงศัพท์นั้นว่า คือกิเลสที่เข้าทรงใจหรือสิงใจ เหมือนอย่างทรงเจ้าหรือผีสิง

นั้นเอง สังเกตกิริยาของคนทรงเจ้าคนผีสิง ตามที่เชื่อกัน ถ้าถูกทรงหรือสิงเต็มที่  

คนน้ันจะไม่รูส้กึตวัเองเลย เท่ากบัวญิญาณนัน้มายมืร่าง หรอืใช้ร่างของคนนัน้ชัว่คราว 

ถ้าถูกทวงหรอืสงิไม่เตม็ที ่คนนัน้ยังรูส้กึตนเองอยูบ้่าง แต่ไม่มอี�านาจเป็นตวัของตวัเอง 

ต้องแสดงไปตามสิ่งที่เข้าทรงที่สิงนั้น อุปธิคือกิเลสท่ีเข้าทรงหรือสิงใจคน ก็มีอาการ 

ดงันัน้ ไม่ว่าจะเป็นความรกัความชงัความหลง หรอืจะเรยีกว่าตณัหา ฉนัทราคะกต็าม 

ถ้าสิงเต็มที่อย่างคนที่รักจัดโกรธจัด ก็เหมือนไม่รู ้สึกตัวเลย คือขาดสติเสียเลย  

ใคร ๆ อืน่กม็องเหน็ว่าเต้นไปตามลกัษณะของผกีเิลสทีม่าทรงสงิอยูน่ัน้ ถ้าสงิไม่เตม็ที่

มีสติอยู่บ้าง ก็แสดงไปตามสิ่งที่สิงไม่เต็มที่ แต่ก็ยังแสดงอยู่นั่นแหละ ผีภายนอก 

ไม่ส�าคญั ท�าอะไรไม่ได้ ส่วนผกีเิลสนีส้�าคญัมาก หมอท่ีจะช่วยขบัผนีีไ้ด้กค็อื พระพทุธเจ้า

ผู้เลิศล�้า และพระธรรม พระสงฆ์เท่านั้น
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การรู้เห็นพเิศษและการรู้เห็นธรรมดา

คนบางคนเป็นทีเ่ชือ่ถอืของคนหลายคนว่า รูเ้ห็นอะไรได้เป็นพเิศษ เช่นรูเ้ห็น

สถานที่ซึ่งยังไม่เคยไปพูดบอกได้เหมือนอย่างเห็นด้วยตา บอกของท่ีหายว่าซ่อนอยู่

ที่ไหน เพราะบอกได้ถูกต้อง ก็ต้องยอมรับกันว่าได้รู้เห็นจริง และบางคนก็บอกถึงสิ่ง

ทีม่กีายไม่ปรากฏอันสถติอยู่ในท่ีต่าง ๆ ทีเ่รยีกกนัว่าวญิญาณ หรอืผหีรอืเทพ แต่เรือ่ง

นี้คงไม่มีใครยืนยันได้ว่าจริงหรือไม่ เพราะไม่มีใครพลอยมองเห็นด้วย ต่างจากสถาน

ที่หรือวัตถุทั้งหลายในโลกนี้เอง ที่พอจะรับรองกันได้ ผู้ที่มีความรู้เห็นพิเศษนี้มีหลาย

คนที่ได้มาง่าย ๆ เช่นแต่เดิมก็ไม่เคยน่ังท�าสมาธิ เกิดอยากท�าสมาธิ นั่งท�าหนแรก 

ก็ได้ความรู้พิเศษดังกล่าวขึ้นแล้ว นึกอยากจะรู้จะเห็นอะไรที่ไหน น้อมจิตไป ก็รู้เห็น

ขึ้นว่าเหมือนเห็นด้วยตาก็มี บางคนมีอาจารย์แนะน�าให้ท�าจิตใจครั้งเดียวก็ได้ บางคน

ได้โดยบังเอิญ เช่นร่างกายได้รับความกระทบกระเทือนอย่างหนัก ก็เกิดความรู้พิเศษ

ข้ึนมา 

จึงมีปัญหาว่าท�าไมผู้ท่ีปฏิบัติทางจิตใจมานาน ๆ จึงไม่ค่อยจะได้กัน หรือว่า 

สอนกนั ปฏิบัติกันไม่ถูกวิธี ปัญหาดังกล่าวนี้น่าพิจารณาว่า ทางพระพุทธศาสนาสอน

ให้ปฏิบัติอย่างไรกันแน่ 

พระพทุธเจ้าตรสัสอนวธิปีฏบัิติทางจติใจไว้อย่างหนึง่ว่า ให้รูจั้กตากบัรปูทีเ่ห็น 

หูกับเสียงที่ได้ยิน จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับสิ่งที่กายถูกต้อง มนะคือใจกับเรื่อง

ที่คิด ให้รู้จักสัญโญชน์คือเครื่องผูกใจ อาศัยอายตนะทั้ง ๖ คู่นั้น ให้รู้จักทางเกิดแห่ง
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เคร่ืองผกูใจเหล่านัน้ ให้รูจ้กัทางละเครือ่งผกูใจเหล่านัน้ โดยปกตนิัน้ คนเราใช้อายตนะ

ทั้ง ๖ คู่อยู่เป็นประจ�าตั้งแต่เกิดจนตาย หรือตั้งแต่อายตนะเหล่านี้ยังอ่อนอยู่จนเก่า

ช�ารุด แม้จะเก่าช�ารดุกต้็องพยายามหาเครือ่งช่วยมาใช้ เช่นตาแก่เขามองหนงัสือหรอื

ดูอะไรไม่เห็นชัดก็ต้องใช้แว่นช่วย เพราะเป็นส่ิงท่ีต้องใช้อยู่เสมอ ธรรมชาติได้ให้ส่ิง

เหล่านี้มาตั้งแต่เกิด 

คนเราหาได้รับความสุขเพราะอายตนะเหล่านี้แต่เพียงอย่างเดียวไม่ ยังได้รับ

ความทกุข์อกีเป็นอันมากเพราะอายตนะเหล่านีด้้วย เพราะได้มเีครือ่งผกูใจ หรอืความ

ผูกพันใจ เพราะเหตุอายตนะเหล่านี้นั้นเอง เช่นเห็นอะไร เกิดผูกพันใจ เหมือนอย่าง

เหน็อยูเ่สมอในใจ ได้ยนิอะไรเกดิผกูพันใจ เหมอืนอย่างได้ยินเสียงน้ันอยู่ในใจ เท่ากบั

มเีชอืกผกูตากบัรปู หกูบัเสียงไว้ด้วยกนั ดงันีเ้ป็นต้น ฉะนัน้ เรือ่งทัง้หลายทีไ่ด้เห็นมา

แล้วได้ยนิมาแล้วจงึยังไม่แล้ว ยังผกูพันใจให้ยนิดยีนิร้ายให้หลงไปได้ต่าง ๆ ตาหูสามญั

ยังก่อทุกข์ให้ได้มากเพียงนี้ ถ้าย่ิงมีตาทิพย์ หูทิพย์ จมูกทิพย์ ลิ้นทิพย์ กายทิพย์  

ใจทิพย์ คือรู ้เห็นอะไรพิเศษดังกล่าวแล้ว ก็จะเพิ่มเครื่องผูกใจอย่างทิพย์ขึ้นอีก  

ซึ่งยิ่งแก้ยาก เหมือนอย่างเทวดา ซึ่งนับว่าเป็นพวกกายทิพย์ ก็มีเครื่องผูกทิพย์ซึ่ง

ส�าเร็จมรรคผลยากกว่าพวกมนุษย์ เพราะมีเครื่องติดอย่างละเอียด 

ทางพระพทุธศาสนาสอนให้ละสญัโญชน์ ทัง้ทีเ่ป็นของทิพย์ทัง้ทีเ่ป็นของมนษุย์ 

ใครจะมีตาเนื้อหูเนื้อแล้ว เกิดมีตาทิพย์ หูทิพย์ขึ้นอีก ก็จะต้องละสัญโญชน์ทิพย์ขึ้น

อีกอย่างหนึ่งด้วย
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พระศรอีารย์

ในหนังสือ ปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ 

ปรมานชุติชโินรส ปรจิเฉทที ่๒๐ เล่าเรือ่งพระพทุธเจ้าได้ทรงพยากรณ์ภกิษหุนุม่รปูหนึง่

ว่า จะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้า ทรงพระนามว่า ‘พระเมตไตรย์’ ในอนาคตเบื้องหน้า

ในภัทรกัลป์นี ้และได้มีอธบิายต่อไปว่าเม่ือศาสนานีอ้นัตรธานแล้วจะเกดิสตัถนัตรกลัป์ 

เมือ่สตัถนัตรกลัป์ล่วงไปแล้ว มนษุย์จะมีอายเุจรญิขึน้จนถึงอสงไขย แล้วจะกลบัลดลง

เหลือ ๘,๐๐๐ ปี พระเมตไตรย์โพธิสัตว์จึงจะมาตรัสเป็นพระพุทธเจ้า ตามที่แสดงไว้

ในหนังสือนี้ เป็นคติความเชื่อที่เนื่องอยู่ในพระพุทธศาสนาสายหนึ่ง เกี่ยวพันกับเรื่อง

ศาสนอนัตรธาน ซึง่ได้มคีตคิวามเชือ่ว่าพระศาสนาของสมเดจ็พระบรมศาสดาของเรา

ทั้งหลาย จะด�ารงอยู่ ๕,๐๐๐ ปี 

ต�าราแสดงเรื่องนี้ปรากฏว่าแต่งขึ้นในลังกา ไทยเราก็พลอยรับมา จนถึง 

พระธรรมกถกึใช้บอกศักราชหน้าเทศน์ เป็นแบบทัว่ไปว่า พระพทุธศาสนายกุาลจ�าเดมิ

แต่ปรนิิพพานแห่งพระผูม้พีระภาคเจ้านัน้ล่วงแล้ว......พรรษา ยงัจะมาข้างหน้าอีก.......

พรรษา จึงจะบรรจบครบถ้วน ๕,๐๐๐ พรรษา ทั้งยังมีคติความเชื่อเนื่องอยู่กับเรื่อง

อายุพระพุทธศาสนานี้อีกหลายอย่าง ในทางเสื่อมลงต่าง ๆ และมักจะยกเรื่องนี้เป็น

ข้ออ้างว่าจะต้องเสื่อมลงเช่นนั้น 

ครัน้เมือ่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ขณะทีท่รงผนวชได้ทรงศกึษา

ค้นคว้าพระพุทธศาสนา ทรงพบว่าพระพุทธเจ้ามิได้ทรงตรัสพยากรณ์ไว้อย่างนั้นใน
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ที่ไหน มีแต่ที่ตรัสไว้ว่า ‘มีมรรคมีองค์ ๘ อยู่ตราบใด ก็มีสมณะท้ัง ๔ อยู่ในโลก 

ตราบน้ัน’ ท้ังในพระธรรมคุณเองก็มีว่า ‘อกาลิโก ไม่มีกาลเวลา’ จึงได้ทรงเริ่มเลิก

นบัถอืคตคิวามเชือ่เช่นน้ัน ทรงฟ้ืนฟปูรบัปรงุแก้ไขความประพฤตแิละความเห็นต่าง ๆ 

ให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัย 

ต่อมาถงึสมยัสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ทรงปกครอง

คณะสงฆ์ ได้ทรงวางแบบบอกศักราชของคณะสงฆ์ใหม่ เลิกบอกส่วนที่ยังเหลือใน

อนาคต คงบอกแต่ส่วนที่ล่วงไปแล้ว ดังที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ 

ว่าถงึคตคิวามเช่ือเรือ่งศาสนอันตรธานเมือ่มสีิน้ศาสนา กม็คี�าเรยีกระยะเวลา

ที่ว่างศาสนาว่า “พุทธันดร” แปลว่าระหว่างแห่งพระพุทธเจ้า จะต้องมีระยะเวลาเช่นนี ้

คั่นอยู่ช้านานนับเป็นอสงไขยแล้วจึงมีท่านผู้ได้บ�าเพ็ญบารมี เพื่อพุทธภูมิเต็มเปี่ยมมา

ตรสัเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หน่ึง ดงัเช่นท่ีกล่าวไว้ในหนงัสอืทีอ้่างมาข้างต้น พระพทุธเจ้า

ในอนาคตนี้เรียกว่า พระศรีอาริยเมตไตรย์ พระเมตไตรย์ พระศรีอาริย์ ค�าหลังนี้ 

คนไทยชอบเรียกกัน ในลัทธิมหายาน เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่ง เป็นที่นับถือในหมู่

คนจีนกม็าก จนถงึตัง้เป็นสมาคมพระศรอีารย์ิ ปรารถนาไปเกดิในศาสนาพระศรอีารย์ิ

ในฝ่ายเถรวาทที่คนไทยนับถือก็มีติดเรื่องนี้เข้ามาด้วย เป็นที่นับถือปรารถนา

กนัอกีเหมอืนกนัจนถงึมข่ีาวพระศรอีารย์ิปัจจุบนักนั รวมเข้ากห็ลายองค์ แต่พระศรอีารย์ิ

ตามคติดังกล่าวข้างต้น ยังอีกนานนักนับปีไม่ถ้วน จึงจะมาตรัส เวลานี้ เป็นสมัยแห่ง

พระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้าของเราทั้งหลาย
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ความเชื่อที่ผดิและความเชื่อที่ถูก

อันความเชื่อ ความนับถือ และความแสดงออกต่าง ๆ ของบุคคลนั้น  

ย่อมเน่ืองกบัเหตแุวดล้อมภายนอก ประกอบกบัพืน้ทางจติใจและปัญญาของแต่ละคน 

เช่นบางคนมีพื้นทางจิตใจชอบปาฏิหาริย์ เมื่อมีใครมาแสดงสิ่งที่เห็นว่าเป็นปาฏิหาริย์  

(แม้จะเป็นสิ่งปลอม) ก็เชื่อในผู้นั้น เมื่อเชื่อเสียแล้ว ต่อไปผู้นั้นจะว่าอย่างไร เช่นว่า

เขาเป็นผู้นั้นผู้นี้มาเกิดหรือแบ่งภาคมาเกิด และจะเป็นผู้นั้นผู้นี้ต่อไป ดังน้ีเป็นต้น  

ก็เชื่อไปทีเดียว 

บางคนอยากได้ทรัพย์หรือประสงค์ความส�าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อรู้สึก

ว่าใครเป็นผู้บันดาลให้ประสบความส�าเร็จ ก็นับถือ และมักจะเชื่อตามมา บางคนที่

ชอบทางลึกลับ ซึ่งมักจะมีมาก คือ อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ไม่อาจรู้อาจเห็น ยิ่งเป็น

สิง่ทีรู่เ้ห็นยากกย็ิง่อยากรูอ้ยากเหน็มาก เช่นเรือ่งวญิญาณ เมือ่มใีครแสดงเรือ่งน้ีก็เป็น

ที่สนใจ ทั้งเม่ือมีใครแสดงวิญญาณของบุคคลส�าคัญในอดีต ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์

บ้าง เป็นพระเถระองค์ส�าคัญบ้าง ก็ยิ่งสนใจ ทั้งถ้าผู้แสดงวิญญาณนั้นแสดงอานุภาพ

ในทางใดทางหนึง่ เช่น ในทางรกัษาโรค ในทางให้ลาภผลต่าง ๆ ในทางคุ้มครองเป็นต้น 

ก็ยิ่งเป็นที่สนใจมาก 

บางคนชอบผู้ส�าเร็จ ซึ่งมักจะมีมากเหมือนกัน เม่ือมีใครมาแสดงว่าเป็น 

พระอรหันต์ เป็นโลกุตตระก็มักจะสนใจ ถ้าผู้นั้นพูดเก่งมีวิธีชักจูงใจคน ก็ท�าให้ผู้ที่มี

ธาตุอ่อนเชื่อตามกันไปเป็นแถวได้เหมือนกัน บางทีผู้นั้นพูดชักจูงใจไปในทางที่ผิดว่า 
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พระไม่มปีระโยชน์ ไม่ควรจะไหว้เป็นต้น กยั็งเชือ่ ไม่ฟังเทศน์ ไม่ไหว้พระ เพราะเชือ่

เสียแล้วว่าเขาเป็นโลกุตตระ ทั้งที่หารู้ไม่ว่าโลกุตตระเป็นอย่างไร เรื่องหลังนี้ได้ยินว่า

มีอยู่ในบางแห่ง 

ความเชือ่ของคนในปัจจบัุน ฟัง ๆ โดยทัว่แล้ว ดสูบัสนอยูม่าก จะเป็นเพราะ

คนเราบดันีข้าดหลกัทีย่ดึเหนีย่วอนัแน่นอนม่ันคงของจติใจหรอือย่างไร จะลงความเหน็

อย่างนั้นก็คงไม่ถูกนัก เพราะส่วนใหญ่ได้มีพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นหลักยึดเหนี่ยวของใจอยู่ด้วยกัน แม้จะมีความเช่ือส่วนตนไปอย่างไร 

ซึ่งเป็นเรื่องของแต่ละคน ก็ไม่ประพฤติหรือแสดงออกในทางเป็นโทษเป็นภัยแก่ใคร 

หรือแก่ส่วนรวม ส่วนที่แสดงออกดังตัวอย่างหลังย่อมเป็นโทษภัยท้ังแก่ตนเองท้ังแก่ 

ผู้อื่น ควรที่จะต้องละหรือยับยั้ง 

ในเรื่องปาฏิหาริย์ เรื่องลึกลับต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน เม่ือห้ามความอยากรู้

อยากเห็นไม่ได้ ก็ลองดูในทางสนุกหรือสบายใจ ไม่ให้เกิดความเชื่อและปฏิบัติในทาง

ที่เกิดทุกข์โทษ เช่นบางคนเชื่อค�าท�านายว่าจะได้ลาภใหญ่ จึงใช้จ่ายเกินตัว กู้หนี้สิน 

ต้องเสียทรัพย์เป็นหนี้ ลาภก็ไม่ได้ 

ฉะนั้น จึงถึงเวลาที่จะต้องใช้ความเชื่อด้วยปัญญา คือ ท่ีมีเหตุผล ชนิดท่ี 

ตาเห็น หูได้ยิน หรือที่เดี๋ยวนี้เรียกว่าประสบการณ์ให้มากขึ้น ส่วนชนิดที่พ้นตาพ้นหู 

พ้นประสบการณ์ แบบปาฏิหาริย์จะต้องลดให้น้อยลง ท�าศรัทธาในพระรัตนตรัย  

ในหลักกรรมของพระพุทธเจ้าให้มั่นคง จะไม่มีความผิดพลาด.
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มจิฉาทฏิฐใินพระพุทธศาสนา

ผู้ที่แสดงตนเป็นผู้รู้ผู้วิเศษได้มีอยู่ในที่ต่าง ๆ ไม่น้อย ใครที่มีคนนับถือมาก 

ก็กลายเป็นคณาจารย์หรือศาสดา ตั้งลัทธิต่าง ๆ จนถึงศาสนาขึ้น ในอดีต ได้มีกล่าว

ถึงลัทธิศาสนาที่สอนให้คนประพฤติปฏิบัติของศาสนาต่าง ๆ หลายทิฏฐิ เช่น 

ศาสดาของทิฏฐิหนึ่งแสดงว่า ทั้งคนโง่คนฉลาดตายแล้วสูญ ธาตุดินก็ไปเป็น

พวกดิน ธาตุน�้าเป็นต้นก็เข้าเป็นพวกน�้าเป็นต้น จึงไม่มีผลกรรมต่าง ๆ ไม่มีโลกนี้  

โลกหน้า ไม่มีมารดาบิดา ไม่มีพระ มีเพียงธาตุ ๔ มาประชุมกันขึ้นเท่านั้น เมื่อตาย

ธาตุก็แยกกันไป เสร็จสิ้นกันเพียงเท่านี้ 

ศาสดาของทิฏฐหินึง่แสดงว่าเมือ่ท�าอะไรกไ็ม่มเีป็นบญุเป็นบาป แม้จะฆ่าสตัว์

มากมาย หรือให้ทานมากยิ่ง ก็ไม่เป็นบาปเป็นบุญ 

ศาสดาของทิฏฐิหน่ึงแสดงว่า จะเศร้าหมองหรือจะบริสุทธิ์ก็เป็นไปเอง ไม่มี

เหตุปัจจัย ไม่มีความเพียรพยายาม เป็นสุขเป็นทุกข์เปลี่ยนไปตามสภาพแห่งก�าหนด

และคติสัมพันธ์ต่าง ๆ 

ศาสดาแห่งทิฏฐิหนึ่งแสดงว่าคนสัตว์ทั้งปวงมีกายที่ตั้งอยู่ยั่งยืน คือ ประชุม

แห่งธาตุดิน น�้า ไฟ ลม สุข ทุกข์ และชีวะ ไม่มีใครฆ่าใคร ไม่มีใครเรียนใครสอน 

ไม่มีใครรูใ้ครบอกให้รู ้แม้ใครจะใช้ศาสตราตดัศรีษะ กไ็ม่มใีครฆ่าใคร เพราะศาสตรา

นั้นผ่านช่องระหว่างกายดังกล่าวต่างหาก หาใช่เป็นการฆ่าไม่ เพราะไม่มีใครจะฆ่าให ้
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ตายได้ ทั้งคนโง่คนฉลาดท่องเที่ยวไปด้วยกายนี้แล้วก็ท�าทุกข์ให้สิ้นสุดลงได้เอง  

โดยไม่ต้องประพฤติศีลวัตรหรือตบะพรหมจรรย์อะไร 

ทิฏฐิของศาสดา ๔ จ�าพวกเหล่านี้ เป็นมิจฉาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาอย่าง

ร้ายแรง ไม่ควรเชื่อถือเด็ดขาด ยังมีศาสดาอีกหลายประเภท ดังเช่น 

ศาสดาประเภทหน่ึงแสดงตนเป็นสัพพัญญู รู้ทั้งหมด ปรากฏความรู้เห็น 

เนือง ๆ ทั้ง ๔ อิริยาบถ ท้ังหลับทั้งตื่น แต่บางคราวเมื่อเดินทางก็ต้องถามทาง  

บางคราวต้องประสบอันตรายต่าง ๆ ส่องว่าหาใช่รู้ทั้งหมดไม่ 

ศาสดาประเภทหนึง่แสดงอ้างว่าฟังมาว่าอย่างนี ้ๆ ท้ังนีก้สุ็ดแต่จะฟังมาอย่างไร 

บางทีฟังมาถูก บางคราวฟังมาผิด ศาสดาที่อ้างว่าฟังมาดังนี้มีอยู่ในหลายศาสนา 

ศาสดาประเภทหนึ่งใช้ตรรกะ คือ ตรึกพิจารณา ซึ่งบางคราวก็ดี บางคราว 

ก็ไม่ดี 

ศาสดาประเภทหนึ่งเป็นพวกอ่อนหลงใหล พูดฟุ้งซ่าน ไม่ตายตัวแน่นอน  

ซึ่งก็ท�าให้พวกคนปัญญาอ่อนด้วยกันนับถือได้ 

ศาสดา ๔ จ�าพวกหลังนี้ อาจแสดงถูกบ้างก็ได้ ผิดก็ได้ ถึงจะไม่ผิดรุนแรง

โดยตรง กอ็าจผดิรุนแรงได้ ตามแต่ศาสดาเหล่าน้ันจะรูจ้ะฟังจะคดิจะหลงใหลไปอย่างไร 

รวมความว่า ค�าสั่งสอนของศาสดาทั้ง ๘ ประเภทนี้ไม่ควรถือปฏิบัติ ไม่ก่อ

ให้เกิดกุศลหรือประโยชน์ ผู้ท่ีแสดงตนเป็นผู้สอนคนในลักษณะต่าง ๆ ได้มีมาแต่

ดึกด�าบรรพ์ดังกล่าว แต่ก็มิใช่ว่าจะหมดเพียงเท่านั้น ยังมีในภายหลังมาอีก จนถึง

ปัจจุบัน ในต่อไป ก็คงจะมี คนไหนฉลาดพูดก็อาจชักจูงใจคนไม่มากก็น้อย 

การศึกษาให้รู้พระพุทธศาสนาโดยถูกต้องตามภูมิชั้น เป็นทางป้องกันมิให้ 

โอนเอียงไปตามเครื่องชักจูงใจดังกล่าวได้เป็นอย่างดี.
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พระสงฆ์กับพธิกีระท�าสัตย์ปฏญิาณ 

ต่อธงชัยเฉลมิพลของทหาร

ในพิธีกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหาร ซึ่งมีท่านจอมพล 

ถนอม กิตติขจร ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า 

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ นี้ เมื่อหน่วยทหารน�าก�าลังสามเหล่าทัพเข้า 

ทีต่ามแผนผงัแล้ว ประธานในพิธีท�าการตรวจพลแล้ว เชญิธงชยัเฉลมิพลเข้าสู่กระโจม

พิธี พระสงฆ์มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว เชิญธงชัย

เฉลิมพลจากกระโจมพิธีไปประจ�าบนแท่น ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวน�าทหาร

ปฏิญาณตนและให้โอวาท ค�าปฏิญาณของทหารว่า จักยอมตายเพื่ออิสรภาพและ 

ความสงบแห่งประเทศชาติ จักรักษาไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธ์ิของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจกัรไทย จกัอยู่ในศีลธรรมของศาสนา จกัเชดิชแูละรกัษาไว้ซึง่พระบรมเดชานภุาพ

แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามค�าสั่งโดยเคร่งครัด 

ทัง้จักปกครองแก่ผูใ้ต้บงัคบับญัชาโดยยุตธิรรม จะไม่แพร่งพรายความลบัของราชการ

ทหารเป็นอันขาด ต่อจากนั้น เชิญธงชัยเฉลิมพลกลับเข้าประจ�าแถว หน่วยทหาร 

ตามล�าดับริ้วขบวน เดินสวนสนามผ่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด และรับประพรมน�า้

พระพุทธมนต์จากพระสงฆ์ เครื่องบินโปรยข้าวตอกดอกไม้ 

การกระท�าสัตย์ปฏิญาณตนของทหารนี้ได้มีเป็นพิธีประจ�าปี และได้มีพิธีทาง

ศาสนาอันเก่ียวแก่พระสงฆ์รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นของไม่แปลกในสายตาของคนไทย  
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แต่อาจเป็นของแปลกในสายตาของคนต่างประเทศผู้ที่พอจะรู้พระพุทธศาสนาอยู่บ้าง

แต่ไม่คุน้เคยกับธรรมเนียมและทางความเข้าใจของคนไทย คนไทยนบัถอืพระพทุธศาสนา 

นับถอืพระสงฆ์ ต้องการความสวสัดีและสริมิงคลจากพระสงฆ์ 

คนไทยทราบดีว่าพระสงฆ์เว้นขาดจากการรบเองและสั่งให้ผู้อื่นรบ จึงไม่มี

ความประสงค์ให้พระสงฆ์มาเป็นผู้ส่งเสริมแนะน�าส่ังสอนในเรื่องนั้น พระสงฆ์เอง 

กท็ราบดว่ีามไิด้มาในฐานะเช่นนัน้ ซึง่จะเป็นไปไม่ได้อยูเ่อง เพราะทหารย่อมมผีูบ้งัคบั

บัญชาโดยเฉพาะอยู่แล้ว ไม่มีใครอื่นจะไปสั่งสอนแทรกได้ และทหารย่อมมีหน้าที่ 

ที่แต่ละคนทราบดีอยู่แล้ว พระสงฆ์จึงไปในพิธีในฐานะเป็นพระซึ่งเป็นที่นับถือใน 

เบื้องสูง เพื่อความเป็นสิริมงคล 

คนไทยโดยมากน้ันมักขาดพระเสียมิได้ ไปตั้งบ้านอยู่ที่ไหนก็จะต้องสร้างวัด

ขึ้นประจ�าถิ่นฐานของตนเสมอ และนิยมมีพระพุทธปฏิมาไว้บูชาในบ้าน ตั้งไว้ในห้อง

พระหรอืในทีอั่นสมควร ต่างจากคนต่างประเทศบางคนอกีเหมอืนกนั ทีต่ัง้พระพทุธรปู

ไว้เป็นเครื่องประดับบ้าน เพราะเขาไม่นับถือเป็นสิ่งพึงเคารพ เมื่อเขาทราบว่าคนไทย

นิยมมีพระพุทธรูปไว้ในบ้าน เขาอาจคิดว่าท�าเหมือนอย่างเขาก็ได้ 

อกีอย่างหนึง่ ทหารย่อมท�าสตัย์ปฏญิาณว่าจกัอยูใ่นศลีธรรมของศาสนา ฉะนัน้ 

ทหารย่อมมีศาสนา และเป็นผู้รักษาศาสนาซึ่งเนื่องอยู่กับชาติอีกด้วย เป็นมิตรที่ตาย

ได้เพื่อมิตรคือชาติไทย คนไทย จึงเป็นผู้ที่พระสงฆ์จะพึงสงเคราะห์ประสาทพรมงคล

ด้วยเมตตาจิตเป็นอย่างยิ่ง.
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ประเทศไทยรับท่านองค์ดาไลลามะ

ประเทศไทยเราได้มีโอกาสรับอาคันตุกะชั้นประมุขท่านหนึ่งเมื่อไม่กี่วันมานี้

คอื ท่านองค์ดาไลลามะ ซึง่เป็นองค์ประมขุแห่งชาตแิละศาสนาทเิบต โดยพทุธสมาคม

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้อัญเชิญในฐานะท่ีเป็นประมุขศาสนจักร

ประเทศทิเบต องค์ดาไลลามะ ได้เคยผ่านประเทศไทยครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อไปประเทศ

ญี่ปุ่น แวะลงเพียงท่ีท่าอากาศยานดอนเมืองแล้วก็ต่อไปญี่ปุ่น ครั้งนี้ ได้ตรงมาจาก

อนิเดยีในฐานะเป็นอาคนัตกุะผูม้เีกยีรตยิิง่ของพทุธสมาคม เมือ่วันที ่๑๑ พฤศจกิายน 

๒๕๑๐ พักที่ตึกอาคันตุกาศรม วัดเบญจมบพิตร ได้ไปในที่ต่าง ๆ ตามก�าหนดการ

รับรอง จนถึงกลับซึ่งก�าหนดวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ สรุปแล้ว คือ พบบุคคล

เป็นต้นว่าเฝ้าสมเดจ็พระสงัฆราช พบประธานองคมนตร ีพบท่านนายกรฐัมนตร ีและ

ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ 

นมสัการชมปูชนยีวตัถแุละสถาบนัสถานท่ีต่าง ๆ เช่น พระพทุธมหามณรีตันปฏมิากร 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระพุทธชินสีห์ วัดบวรนิเวศวิหาร มหาเถรสมาคม  

สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย สถานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ  

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุและวัดพระเชตุพน แลกเปลี่ยนความรู้ 

และความคิดเห็นเก่ียวแก่การศึกษาอบรมและการปฏิบัติพระพุทธศาสนากับบุคคล 

ต่าง ๆ เช่นได้อาราธนาพระอาจารย์มหาบัว ส�านักวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ซึ่งได้ม ี

กิจนิมนต์เข้ามาประจวบเวลากันไปพบสนทนาข้อปฏิบัติทางวิปัสสนาธุระ 
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ศาสนจักรแห่งทิเบตท่ีองค์ดาไลลามะเป็นประมุขนี้ คือพระพุทธศาสนาฝ่าย

มหายาน สายนิกาย ‘สรวาสติวาท’ แต่น่าจะเรียกว่ามหายานทิเบตมากกว่า เพราะ

ปรากฏตามประวัติว่าได้ปะปนกับลัทธิความเชื่อถือพื้นเมืองและมีคณาจารย์แก้ไข 

ปรับปรุงหลายครั้ง ตามค�าชี้แจงของพระทิเบตรูปหนึ่งซึ่งพอสรุปได้ว่า 

มหายานทิเบตแบ่งออกเป็นยานใหญ่ ๒ คือ ปารมิตายาน กับวัชรยาน 

ปารมิตายาน คือ การปฏิบัติในโพธิสัตวบารมี ๕ ข้อ คือ ทาน ศีล ขันติ 

วิรยิะ สมาธ ิและปัญญา ทางพทุธศาสนาทเิบตถือว่า ยานนีเ้หมาะแก่คนทีม่สีตปัิญญาน้อย 

เมื่ออบรมบารมี ๕ ข้อข้างต้นสั่งสมไปเร่ือย ๆ แล้วก็จะมีปัญญาเพิ่มขึ้นจนบรรล ุ

พุทธภาวะหรือนิพพานในที่สุดได้ 

ส่วนวัชรยาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “พุทธตันตระ” ส�าหรับผู้มีสติปัญญา 

เฉียบแหลมถึงขนาดราคะโทสะโมหะเบาบางมาก คุรุหรืออาจารย์จึงต้องเลือกสอน

เฉพาะแก่ศษิย์บางคนผูไ้ด้ผ่านการควบคมุอบรมมานบัสบิปี เพราะถ้าสตปัิญญาไม่มาก

พอหรือมีกิเลสหนาอยู่ จับเรียนลัทธิน้ีก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิได้ง่าย และข้อส�าคัญ

อีกประการหนึ่ง คือ ทางมหายานทิเบตนั้นถือว่า ปรัชญาหรือปัญญา กับมหากรุณา

ต้องคู่กันไป จะขาดข้อใดข้อหนึ่งมิได้ เมื่อบ�าเพ็ญธรรมทั้งคู่นี้ให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ 

จึงจะบรรลุถึง “มหาสุข” คือ “นิพพาน”
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วันเฉลมิพระชนมพรรษา

พระพทุธจ้าได้ตรสัไว้ในพระสตูรถงึประชาชนในรัฐหนึง่ว่า “หมู่คนพากันชืน่บาน 

บนัเทิงอุม้บตุรให้ฟ้อนอยูท่ีอ่ก อยู่เหมอืนอย่างไม่ต้องปิดประตเูรอืน” เนือ่งจาก “ชนบท

คือเมืองด�ารงอยู่เกษมสุข ไม่มีเสี้ยนหนาม ไม่ถูกเบียดเบียน ทรัพย์หลวงเพิ่มพูนเป็น 

กองใหญ่โต” เนื่องจาก “ประชาชนตั้งหน้าท�าการอาชีพต่าง ๆ ไม่เบียดเบียนบ่อน

ท�าลายประเทศ” เนือ่งจาก “พระราชาทรงส่งเสรมิเพิม่พนูพชืพนัธุธ์ญัญาหารแก่ชาวนา

และพวกเลี้ยงสัตว์ ทรงส่งเสริมเพิ่มพูนทุนทรัพย์แก่พ่อค้าวาณิช ทรงก�าหนดบ�าเหน็จ 

ด้วยภัตร คอืต้ังเงนิเดือนเป็นต้นอุปถมัภ์แก่ข้าราชการ” 

เน้ือความของพระสตูรดงักล่าวนี ้พระพทุธเจ้าได้ตรสัเล่าถงึพระราชาพระองค์

หนึ่งในอดีตกาล มีพระนามว่า พระเจ้ามหาวิชิตราช ทรงปรารภจะท�ามหายัญ  

ทรงปรึกษาพราหมณ์ปุโรหิต ท่านพราหมณ์ได้ถวายค�าแนะน�าว่า “ในขณะที่ประเทศ 

มเีสีย้นหนาม มสีิง่เบยีดเบยีนบ่อนท�าลาย มกีารฆ่าการปล้นกนัทัว่ไป พระองค์จะทรง

ท�ามหายัญหาควรไม่ เพราะจะเป็นการท�าสิ่งท่ียังไม่ควรท�า ทั้งจะใช้วิธีปราบปราม 

ด้วยการฆ่า การจับเข้าคุกเป็นต้น ก็จักไม่ส้ินเชื้อ จะมีเหลือบ่อนท�าลายอีกต่อไป” 

ฉะนั้น กิจที่ควรท�าก่อน ก็คือ อุดหนุนส่งเสริมประชาชนอาชีพต่าง ๆ เมื่อคนพากัน

ตั้งหน้าท�างานอาชีพได้ทรัพย์คล่องสะดวกกันทั่วไป นอกจากจะไม่ท�าตนให้เป็น 

เสีย้นหนามแล้ว ยงัจกัท�าท้องพระคลงัหลวงให้เตม็ด้วยทรพัย์อกีด้วย และกจ็ะหน้าชืน่

ใจบานอยู่เป็นสุขบันเทิงรื่นเริง จึงถึงเวลาอันควรท�ามหายัญที่ประกอบด้วยองค์คุณอัน

เหมาะสม 
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มหายัญดังกล่าวในพระสูตรนี้ก็คือ ทานครั้งใหญ่ท่ีให้แก่คนท้ังปวง โดยไม่

เลอืกว่าคนมศีลีหรอืคนไร้ศลี ตามธรรมเนยีมของพระราชาองค์ส�าคญัในอดีต พระราชา

มหากษัตริย์ส�าคัญ ๆ นั้นมักจะทรงบริจาคใหญ่ ๆ ด้วยความมุ่งหมายประโยชน์ที่ 

ยิ่งใหญ่ สิ่งท่ีทรงบริจาคน้ัน บางคราวก็เป็นพระราชทรัพย์ บางคราวก็เป็นความสุข 

ส่วนพระองค์ บางคราวก็เป็นส่ิงอ่ืน สุดแต่ประโยชน์ที่ย่ิงใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นด้วยสิ่งใด 

นี้เป็นพระราชธรรมจริยาข้อหนึ่งที่เรียกว่า ‘จาคะ’ แปลว่า ‘การสละ’ 

จาคะนี้กล่าวได้ว่าเป็นทานอย่างหนึ่ง แต่ถ้ามาในหมวดเดียวกันกับทาน  

เช่นในราชธรรม ๑๐ ข้อที่หนึ่ง คือทาน ข้อที่สองคือ ศีล ข้อที่สามคือ บริจาค หรือ  

จาคะ ทานกับจาคะก็มีอธิบายต่างกัน คือ ทานหมายถึงการให้พัสดุเป็นต้น เพื่อ

ประโยชน์แก่ผู้รับโดยทั่ว ๆ ไป ส่วนจาคะ หมายถึง การสละประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อ

ประโยชน์ทีใ่หญ่กว่า ดงัภาษิตในมหาสตุโสมชาดกบทหนึง่แปลว่า ‘นรชนพงึสละทรพัย์

เพราะเหตุแห่งอวัยวะ เม่ือรักษาชีวิตพึงสละอวัยวะ เมื่อระลึกถึงธรรมพึงสละทรัพย์  

อวัยวะ และแม้ชีวิตทุกอย่าง’ ความสละเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนท้ังปวง คือ 

จาคะของพระมหากษัตริย์เจ้าผู้ทรงราชธรรม

ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ นี้ ขอถวาย

พระพรชยัมงคลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั พระภทัรมหาราชเจ้า ผูท้รงราชธรรม 

เพื่อทรงพระเจริญยิ่ง เทอญ.
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ทัศนะของท่านดาไลลามะ

พระพทุธเจ้ายังทรงด�ารงอยู่เป็นนรินัดร หรอืนพิพานแล้วยงัด�ารงอยูแ่ต่พระธรรม 

ปัญหาน้ีมคี�าอธบิายยนักนัระหว่างนกิายใหญ่ ๒ นกิายแห่งพระพทุธศาสนา คอื มหายาน 

และหีนยานหรอืเถรวาท เมือ่ท่านดาไลลามะเข้ามาเยอืนประเทศไทยครัง้นี ้(๑๑ – ๑๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๑๐) 

ฟังมาว่าท่านได้สนทนาโต้ตอบกับท่านผู้หนึ่ง โดยท่านดาไลลามะขอให้ถาม 

จึงมีผู้ถามเท่าที่จ�าได้ดังต่อไปนี้ 

ไทย (หมายถึงท่านผู้หนึ่ง) ท่านถือว่าพระพุทธเจ้ายังทรงด�ารงอยู่ 

ทิเบต (หมายถึงท่านดาไลลามะ) ส่วนท่านเล่าถืออย่างไร 

ท. (ไทย) ถอืว่า พระพทุธเจ้าปรนิพิพานแล้วพระธรรมยังด�ารงอยู่ พระพุทธเจ้า

ทรงสั่งไว้ให้นับถือพระธรรมเป็นศาสดาแทนพระองค์ 

ธ. (ทิเบต) นั่นผิด พระพุทธเจ้ายังทรงด�ารงอยู่ 

ท. ถ้าอย่างนัน้กน็บัถอือย่างคตเิทวะ (God concept) ซึง่จะต้องบชูาอ้อนวอน 

ธ. นั่นเป็นคติศาสนาอ่ืน ที่ถือว่าทรงด�ารงอยู่ เมื่อระลึกถึงก็ท�าให้ใจสบาย

เป็นสขุได้ง่ายและได้ทนัที จงึเหน็ว่าถอืว่าทรงด�ารงอยูด่กีว่า คนไทยกน็บัถือเช่นนีเ้หมอืน

กนัมใิช่หรอื เพราะกม็พีระพทุธรปูไว้บชูาประจ�าบ้านกนัท่ัวไป และกย็งันบัถอืวญิญาณ 

นับถือเทวดา เช่น นับถือบรรพบุรุษมีศาลพระภูมิประจ�าบ้าน มีการขอความคุ้มครอง

รักษา 
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ท. นั่นเป็นมรดกซึ่งรับนับถือกันต่อ ๆ มา เมื่อตกมาเป็นมรดกแล้วก็ต้องรับ

ไว้จะทิ้งเสียมิได้ วิธีเลือกองค์ดาไลลามะที่ท�ากันเช่นนั้นเป็นอย่างไร 

ธ. เป็นมรดกเหมือนกัน แล้วที่เลือกมาอย่างนี้เป็นอย่างไร 

ท. ก็ดีอยู่ เพราะได้ผู้ที่มีลักษณะงดงามเป็นสง่า เฉลียวฉลาดเหมาะสม 

ทกุประการ ท่านผูใ้หญ่นัน้ได้ถวายอธิบาย พระคณุสมบตั ิ๓ อย่าง ของพระพทุธเจ้า คอื 

๑.  ทรงเกิดมาเป็นมนุษย์เรานี่แหละ แต่ทรงบริบูรณ์ด้วยพระรูปสมบัติ  

กุลสมบัติ ธนสมบัติเป็นต้น เพราะได้ทรงบ�าเพ็ญความดีมามาก 

๒. ทรงใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวงทุกอย่าง ธรรมที่ทรงสอนทุกข้อ 

ทุกบทล้วนมีความมุ่งหมาย นักสอนธรรมท่ีรู้จักหลักข้อนี้ เม่ือสอนข้อใดย่อมจะชี้ให้

เหน็ว่าเพือ่ประโยชน์อะไร เช่นจะสอนว่าคนเราต้องแก่เจบ็ตายเป็นธรรมดา จะต้องแจง

ด้วยว่าให้คิดอย่างน้ีเพือ่อะไร เช่นเพือ่ให้รบีเพยีรท�าสิง่ทีค่วรท�า ไม่ควรผดัวนัประกนัพรุง่ 

เพราะไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรดังนี้เป็นต้น 

๓. ทรงวางสูตรศีลธรรมส�าหรับปฏิบัติไว้บริบูรณ์ ท่านดาไลลามะว่าท่านก็

ทราบหลักเหล่านี้ แต่ยังมิได้น�ามาเทียบเคียง 

อันที่จริง หลักทางมหายานของท่านดาไลลามะ ก็มีแสดงเรื่องกาย ๓ ของ

พระพุทธเจ้า คือ 

๑. ธรรมกาย ได้แก่ตัวพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 

๒. สัมโภคกาย ได้แก่กายอันอยู่ในอ�านาจเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนมนุษย์

ทั้งปวง 

๓. นิรมาณกาย ได้แก่กายที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส ตั้งแต่เมื่อได้ตรัสรู้เป็น

พระพุทธเจ้า 

ส่วนทางคตหินียาน ความด�ารงอยูข่องพระพทุธเจ้าย่อมมอียูใ่นพระธรรม หรอื

ความด�ารงอยูข่องพระธรรมย่อมมใีนพระพุทธเจ้า ดงัทีต่รัสไว้ว่า “ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ัน้

เห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม” ผู้ที่ได้บ�าเพ็ญธรรมปฏิบัติจนได้ปัญญา จึงย่อม

จะประจักษ์ความจริงข้อนี้.
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ปัญหาทางพระพุทธศาสนาบางข้อ 

กับความสนใจของชาวต่างชาติ

บัดน้ี พระพุทธศาสนาได้เป็นท่ีสนใจของคน แม้ในต่างประเทศ และได้ม ี

ปัญหาทีข้่องใจของเขา ปัญหาเหล่าน้ัน หลายข้อทีแ่ม้คนไทยก็น่าสนใจเช่นว่า ความเชือ่

ในเรื่องความสืบชาติ คือ ตายแล้วเกิด ก็จะต้องมีวิญญาณถาวร (Permanent soul) 

มิใช่หรือ และอะไรไปเกิดถ้ามิใช่วิญญาณถาวร 

เรื่องนี้ควรยืนยันได้ว่า ในพระพุทธศาสนามิได้แสดงวิญญาณถาวร แต่แสดง

เป็นเหตุผลตามหลักอริยสัจจ์ ๔ หรือตามหลักปฏิจจสมุปบาท โดยความที่ถอดมา 

ง่าย ๆ ว่า เมื่อยังมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ก็มีชาติ เม่ือส้ินกิเลสเหล่านี้แล้วก็ 

สิน้ชาต ิฉะนัน้ จงึไม่มีวิญญาณถาวร ถ้าจะมวิีญญาณถาวรแล้วกต้็องเกดิใหม่อกีร�า่ไป

ไม่มสีดุสิน้ หรอืมิฉะนัน้กจ็ะต้องมีชาตถิาวรในทีส่ดุ แต่ทางพระพุทธศาสนา ไม่มชีาติ

ถาวร หมายความว่าเกิดมาแล้วไม่แก่เจ็บตาย เพราะแสดงว่าเมื่อมีชาติ (เกิด) ก็ต้อง

มีแก่เจ็บตาย ในขณะที่ยังมีกิเลสอยู่ สิ่งที่ไปเกิดนั้นคือเราหรือตัวเรา ซ่ึงเป็นความ

ประชุมแห่งกิเลสดังกล่าว เพราะไม่มีตัวเราที่แท้จริง หรือเรียกว่าสัตว์ แปลว่า ผู้ข้อง 

คอืยงัมตีณัหา ตวัเราในทกุ ๆ ชาตเิป็นคนเดยีวกนั ฉะนัน้ จงึต้องรบัผดิชอบต่อกรรม

ที่ตนท�า เช่นท�ากรรมใดไว้ดีหรือชั่วในชาตินี้ ตัวเราก็จะต้องรับผลของกรรมที่ท�าไว้ 

แม้ในชาติต่อไป มิใช่ว่าจะหนีกรรมที่ท�าไว้พ้นเพราะไปเกิดเป็นคนอื่นท่ีมิใช่เรา และ

สามารถสัง่สมความดแีละความชัว่สบืต่อกนัไปได้ ความดทีีส่ัง่สมเกบ็ไว้เรยีกว่า บารมี 
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ส่วนความชั่วท่ีสั่งสมเก็บไว้เรียกว่า อาสวะ มีเก็บอยู่ในส่วนลึกแห่งจิตใจ แสดงออก

เป็นนิสัยหรือความโน้มเอียง หรือพื้นแห่งจิตใจ บารมีย่อมส่งพ้ืนแห่งจิตใจให้สูงขึ้น  

ผูท้ีเ่กดิมามัง่มี หมัน่ศกึษาอบรมให้มคีวามรู ้หมัน่สร้างความดีต่าง ๆ กอ็าจไปเกดิเป็น

คนมัง่ม ีเป็นคนฉลาดต่อไป เพราะกรรมทีท่�าไว้เป็นไปในทางด ีในทางส่งเสรมิปัญญา 

เช่นการศึกษาเป็นกรรมที่ส่งเสริมปัญญา โดยเฉพาะบารมีเป็นเคร่ืองช�าระขัดเกลา 

จติใจให้บรสิทุธิย่ิ์งข้ึนทกุท ีจนบรสิทุธิอ์ย่างยิง่ ท่ีเรยีกว่าบรรลนุพิพาน เป็นพระอรหนัต์ 

หากจะถามว่า พระอรหันต์ตายแล้วไปไหน ตายเกิดหรือตายสูญ มีค�าตอบว่า จะว่า

ตายเกดิหรือตายสญู หรอืตายแล้วไปไหนไม่ถกูทัง้นัน้ ดงัทีม่ปีระโยคปฏเิสธไว้ ๔ ทาง

ว่า ไม่ควรกล่าวว่า 

๑.  เกิด 

๒.  ไม่เกิด 

๓.  ท้ังเกิดท้ังไม่เกิด 

๔.  เกดิก็หามิได้ ไม่เกดิกห็ามิได้ 

เพราะการกล่าวเช่นนัน้ทกุ ๆ ทาง ย่อมเกีย่วกบัขนัธ์ ๕ ทีเ่ป็นส่วนกายทัง้นัน้ 

ส่วนพระอรหันต์พ้นจากขันธ์ ๕ มิใช่ขันธ์ ๕ จึงไม่ควรจะใช้ค�าที่เป็นเรื่องของขันธ์ ๕  

และถ้าพ้นจากเรื่องของขันธ์ ๕ ก็พ้นโวหารหรือถ้อยค�าท่ีจะพูดกัน ดังที่เรียกว่า 

พ้นสมมุติบัญญัติ หรือพ้นโวหารที่จะพูด จะแสดงได้แต่ในทางปฏิเสธเช่น ๔ ทางที่

กล่าวแล้ว หรือในทางปฏิเสธโดยนัยอ่ืนเช่นว่า “อายตนะ นั้นมีอยู่ เป็นที่ซึ่งมิใช่ดิน  

น�้า ไฟ ลม มิใช่โลกนี้ มิใช่โลกหน้า” เป็นต้น ได้มีชาวต่างประเทศมิใช่น้อยสนใจใน

ปัญหาธรรมสูง ๆ เช่นเรื่องข้างบนนี้ 
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ธรรมกับการพัฒนาบ้านเมอืง

ได้มีปัญหาว่า บัดนี้ ประเทศชาติก�าลังพัฒนาตามความเห็นของบางคนว่า 

ก�าลังเปลี่ยนจากกสิกรรมเป็นอุตสาหกรรม ความเชื่อของคนในเรื่องนรกสวรรค์ 

ชาติหน้า ซึ่งเป็นเครื่องเหน่ียวรั้งใจคนให้กลัวบาปได้หมดไปในส่วนใหญ่ ฉะนั้น  

จะมีก�าลังอะไรเป็นเคร่ืองยับยั้งคนได้ในปัจจุบัน และพระพุทธศาสนาสอนเรื่องนรก

สวรรค์ เรื่องการเกิดใหม่ไว้อย่างไร เป็นเรื่องท่ีพิสูจน์ไม่ได้มิใช่หรือ และไม่ขัดกับที่

กล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ คือพิสูจน์ได้หรือ จะมีธรรมอะไรที่จะพึงใช้

ปฏิบัติในสมัยที่บ้านเมืองต้องการพัฒนา เช่นในเวลานี้ ปัญหาดังกล่าวนี้อาจตอบ 

รวม ๆ กันไปได้ว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมส�าหรับใช้ปฏิบัติเพื่อผลท่ีเรียกว่า

พัฒนา เช่น  หลักปฏิบัติเพื่อประโยชน์ปัจจุบัน ๔ ข้อ คือ ถึงพร้อมด้วยความหมั่น

ขยันท�าการงานให้เกิดทรัพย์ ถึงพร้อมด้วยความรักษาทรัพย์ที่หามาได้ คบเพื่อนดี  

ใช้จ่ายพอสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้ 

อนึ่ง คนเรามีอนาคต จ�าจะต้องมีหลักประกันส�าหรับอนาคตอีกด้วย  

พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ปฏิบัติอยู่ในธรรมอีก ๔ ข้อ คือ ถึงพร้อมด้วยความเชื่อ 

ในกรรมและผลของกรรม หรือกล่าวรวม ๆ ว่า เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ถึงพร้อมด้วยศีล 

คือ ความประพฤติงดเว้นจากความชั่วต่าง ๆ ถึงพร้อมด้วยการสละให้เพื่อประโยชน์

แก่ผู้อื่น ถึงพร้อมด้วยปัญญาความรู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์  

หลักทั้ง ๔ ข้อหลังนี้เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งหรือยับยั้งใจคนได้ โดยเฉพาะข้อศรัทธา 

และปัญญา ซึ่งควรจะต้องมีอยู่ให้พอสมควรแก่กัน 
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เรื่องนรกสวรรค์ชาติหน้านั้น เป็นเรื่องของศรัทธาอย่างหนึ่ง ถ้าจะเลิกเสีย 

กจ็ะต้องมศีรัทธาอย่างอืน่มาแทน เช่นศรทัธาในกรรมและผลของกรรม ซึง่เป็นศรทัธา

โดยตรงในพระพุทธศาสนา คือเชื่อในความดีความชั่ว และเชื่อว่าความชั่วไม่ควรท�า 

ส่วนความดีควรท�า ถ้ามีศรัทธาได้อย่างน้ีจะไม่ต้องเชื่อเร่ืองนรกสวรรค์ก็ได้ ถ้ายังไม่

ได้ศรทัธาดงักล่าว เหน็ว่าเชือ่ว่ามนีรกสวรรค์ไว้ยงัดกีว่า เพราะยงัจะมเีครือ่งเหนีย่วรัง้

ใจให้ย�าเกรงในบาปกรรมอยู่ 

เรื่องนรกสวรรค์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงว่า คนท�าทุจริต ตายไปสู่ทุคตินรก 

ส่วนคนท�าสจุรติตายไปสูส่คุตโิลกสวรรค์ เรือ่งนีก้ล่าวได้ว่าไม่เป็นวทิยาศาสตร์ ส�าหรบั

คนสามัญซึ่งมีภูมิจิตและปัญญาไม่ถึง ซึ่งต้องอาศัยศรัทธาเป็นพาหะ (เครื่องน�า) คือ 

เชื่อตามพระพุทธเจ้า 

ในคร้ังพทุธกาลกไ็ด้มเีสนาบดผีูห้นึง่ชือ่สีหะ กราบทูลถามผลทาน พระพทุธองค์

ตรัสตอบผลปัจจุบัน และผลชาติหน้า สีหะกราบทูลว่า ผลปัจจุบันตนมองเห็น  

ส่วนผลชาติหน้าไม่เห็นแต่ก็เชื่อตามที่ตรัส 

เรื่องท่ีควรเช่ือด้วยปัญญาที่พอตรองตามให้เห็นจริงได้ยังมีอยู่อีกเป็นอันมาก

เช่นเรื่องความดีความชั่ว และหลักธรรมที่เกี่ยวแก่ปัญญาโดยตรงก็มีมากเช่นหลัก

ไตรลักษณ์ หลักอริยสัจจ์ ฉะน้ัน หลักศรัทธาและหลักปัญญาทั้งสองนี้ ควรยึดไว้ 

ให้มั่น เรื่องอะไรที่ควรศรัทธา และควรรู้ทางปัญญา เมื่อจะเลิกอย่างหนึ่ง ก็ควรมีอีก

อย่างหนึง่ทีด่กีว่าถกูต้องทางพระพทุธศาสนาย่ิงกว่ามาทดแทน จงึคงมีศรทัธาและปัญญา

อยู่นั่นเอง.



229เล่ม ๘ พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๑๒

ทางธรรมและทางกเิลส

ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จเดินทางไกลไปในแคว้นโกศล มีท่านพระนาค- 

สมาละเป็นผู้ติดตาม เม่ือเสด็จไปถึงทางสองแพร่งแห่งหนึ่งในระหว่างทาง พระนาค-

สมาละกราบทูลว่า ทางนี้ไปทางนี้ แต่พระพุทธองค์ตรัสให้ไปอีกทางหนึ่งว่า ทางนี้ไป

ทางน้ี พระนาคสมาละคงกราบทูลยนืยนัว่า ทางนีต่้างหากถกู จนถงึสามครัง้ พระองค์

ก็ตรัสคงพระวาจาในอกีทางหนึง่ พระนาคสมาละจงึวางบาตรจวีรของพระพุทธเจ้าไว้ที่ 

พืน้ดนิ กราบทูลให้ทรงทราบแล้วแยกเดินไปตามทางที่ตนว่าถูก ครั้นเดินไป พวกโจร

ซึ่งซุ่มอยู่ในระหว่างทางได้ตรูกันเข้ามาทุบตีด้วยมือและเท้า ทุบบาตร ฉีกผ้าสังฆาฏิ 

พระนาคสมาละวิ่งหนีกลับมาทางเก่า พบพระพุทธองค์ทรงนั่งอยู่ จึงลงนั่งกราบทูล 

เร่ืองทีต่นเดนิทางไปถูกพวกโจรทุบตแีทบประดาตาย พระพทุธองค์ทรงทราบเนือ้ความ

นั้นแล้ว ทรงเปล่งพระอุทานขึ้น มีความว่า “ผู้บรรลุเวท (ความรู้) เที่ยวไปด้วยกัน 

อยู่ด้วยกันปนไปกับคนที่ไม่รู้ แต่ย่อมละเว้นคนหรือกรรมที่ช่ัวทรามเสียได้ เหมือน 

นกกะเรียน เว้นน�้า ดื่มแต่น�้านม ฉะนั้น” 

เร่ืองนีด้ไูม่น่าจะมขีึน้ คอืไม่น่าจะมพีระทีด่ือ้ดงึต่อพระพทุธเจ้า แต่ผลทีด่ือ้นัน้

ก็เกิดขึ้นฉับพลัน ยังดีที่โจรไม่ทุบตีเสียจนล้มตาย เพียงแต่บอบช�้าย�่าแย่เท่านั้น และ

ต้องกลับมาหาพระพุทธเจ้าอีกวาระหนึ่ง

ความจริง คนที่ดื้อดึงต่อพระพุทธเจ้านั้นมิใช่มีแต่ท่านองค์นั้นเท่านั้น คิดดูให้

ดีจะเห็นว่ามีอยู่เป็นอันมาก เพราะมีคนเป็นอันมากที่ไม่เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าได้
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ทรงสอน แต่เดนิเสยีอกีทางหนึง่ เหมอืนอย่างทรงสอนว่าให้เดนิทางกลาง แต่กไ็ปเดนิ

ทางซ้ายบ้าง ทางขวาบ้าง หรอืทรงสอนให้เดนิทางขวา ไปเดนิทางซ้าย พระองค์ได้ทรง

ชี้ไว้แล้วว่า นี้เป็นทางผิด คือทางทุจริต ทางอบาย ทางทุคติ ทางนรก ส่วนทางนี ้

เป็นทางถูกทางสุจริต ทางสุคติ ทางสวรรค์ แต่คนเราก็ยังดื้อเดินไปในทางที่ทรงห้าม 

ต้องถูกโจรทุบตี คือต้องรับผลของความชั่วซึ่งเป็นความทุกข์ต่าง ๆ บางทีก็เกิดขึ้นใน

ปัจจบุนั บางทกีเ็กดิขึน้ในอนาคตทีใ่กล้หรือไกล ในทีสุ่ดกจ็ะต้องกลบัมาหาพระองค์อยู่

นั่นเอง 

เรื่องทางสองแพร่งนี้นึกดู คนเราจะต้องพบในกิจการต่าง ๆ ตลอดถึงในทาง

ด�าเนินชีวิตอยู่คนละหลายคร้ังหลายหน ถ้าเลือกทางเดินผิด จะต้องประสบความ 

เสยีหายเดอืดร้อน ถ้าเลอืกทางถกูจะประสบผลดมีคีวามสุขความเจริญ ฉะนัน้ จงึต้อง

มสีตแิละปัญญาพิจารณาให้รอบคอบ ทัง้ด้วยตนเองทัง้ด้วยปรกึษาผูรู้ท้ัง้หลาย ไม่ด่วน

ตดัสนิใจในขณะทีม่อีารมณ์ในใจวูว่าม หรือไม่ด่วนเชือ่ความคดิของตนเองหรอืของใคร 

โดยมิได้ไตร่ตรองให้รอบคอบ กล่าวโดยเฉพาะ ถ้าเดินตามทางท่ีพระพุทธเจ้าได้ 

ตรัสสอนไว้ คือ เดินตามทางธรรม มิใช่ตามทางกิเลส เป็นไม่มีผิด.
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พรและความสุขปีใหม่กับการปฏบิัติ

ย่างขึ้นวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๑ เป็นวันย่างขึ้นปีใหม่ ได้มีการท�าบุญ 

และการรื่นเริงขึ้นปีใหม่กันตามประเพณีนิยมทั่วไป ทุก ๆ คนต่างหวังความสุขปีใหม่ 

และต่างอวยพรความสุขปีใหม่ให้แก่กัน ถ้าทุก ๆ คนต่างมีไมตรีจิตให้ความสุขแก่กัน

ด้วยใจจริง วันขึ้นปีใหม่ก็จะมีความหมายขึ้นมาก เพราะจะได้ตั้งต้นชีวิตใหม่กันด้วย

ไมตรีจิต อันหมายถึงความสุข

แต่คนเรานั้นโดยมากไม่ยอมให้เหตุการณ์ต่าง ๆ ผ่านพ้นไปเป็นอดีตเหมือน

เดือนปี ยังสืบต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ไว้ให้ยืนยาว ที่เคยชังเคยโกรธเคือง ก็คงสืบต่อ

ความชงั ความโกรธเคือง ทีเ่คยววิาทรบราฆ่าฟันกนั กค็งสืบต่อการวิวาทรบราฆ่าฟัน

กนัต่อไป จะหยดุกเ็พยีงวนัสองวนัในสมยัข้ึนปีใหม่กนัเท่านัน้ บางทขีึน้ปีใหม่แล้วกลบั

ท�าลายกันหนักขึ้นไปเสียอีก

อันที่จริงทุกคนทุกฝ่ายต่างก็ต้องการสุขด้วยกัน แม้จะไม่ค่อยได้ความสุข 

ในปีเก่า ก็ต้องการความสุขในปีใหม่ แต่ท�าไมจึงยังสร้างและสืบต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้

เกิดความทุกข์ ยังไม่หยุดก่อเสียสักที

พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบเหตุดังกล่าว ดังที่มีกล่าวว่า ครั้งหนึ่งเมื่อแรกตรัสรู้ 

พระพุทธองค์ประทบัทีค่วงไม้โพธิท์รงตรวจดูโลกด้วยพทุธจกัษ ุได้ทรงเหน็หมูส่ตัว์โลก

ถูกกิเลสคือราคะ โทสะ โมหะ เผาให้เดือดร้อนกันอยู่มากมาย ข้อนี้เป็นความจริง  

แต่ท�าไมคนเราจงึไม่ค่อยจะยอมรบันบัถือความจรงิ ไม่ค่อยจะปฏิบตัลิดกเิลสในตนเอง
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ให้น้อยลง เพราะความยอมรับนับถือความจริงและปฏิบัติลดกิเลสดังกล่าวนี้ เป็นทาง

ที่ระงับเหตุการณ์ที่ร้ายต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะท�าให้เกิดความสุขดังที่ต้องการ

เรือ่งความจรงิ ไม่ต้องกล่าวถงึความจรงิทีล่กึซึง้อะไร เพยีงความจริงของกรรม 

คือ การงานของตนเอง ซึ่งทุก ๆ คนรู้ดีว่าตนท�าอะไรไว้บ้าง ผิดหรือถูกอย่างไร  

แม้เช่นนี้ ก็มักยังไม่ยอมรับ ไม่ใช่หมายความว่าให้ไปโฆษณาบอกแก่ใคร ๆ แต่

หมายความว่าไม่ยอมรับตนเองว่าผิด และปฏิบัติแก้ให้ดีขึ้น ตรงกันข้าม กลับพูดเท็จ 

ใส่ความผู้อื่น ยกตนว่าดี กดผู้อ่ืนลงไป ผู้ที่ท�าเช่นนี้ได้ก็ด้วยจิตใจหนาอยู่ด้วยกิเลส 

ดังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็น

ฉะนั้น ทางที่ให้เกิดความสุขได้ จึงมีอยู่ที่ความยอมรับความจริงแห่งกรรม 

ของตน แห่งจิตใจของตน เพื่อที่จะได้แก้ไขกรรมของตนให้ดีขึ้น คือ กรรมเก่าที่ไม่ดี 

กใ็ห้ยอมรบัว่าไม่ด ีเคยพดูเท็จมาแล้ว กใ็ห้ยอมรับว่าพูดเท็จมาแล้ว ยอมรบัแก่ตนเอง

เพื่อว่ากรรมเก่าจะได้จบกันไปพร้อมกับปีเก่า จิตใจซึ่งเป็นเบื้องต้นของกรรมก็ 

เช่นเดียวกัน ท่ีเคยคลุ้มคลั่งมาด้วยโรคกิเลสหนา ก็ให้ดับไปพร้อมกับความหมดไป 

ของปีเก่า

รวมความว่า ส่วนท่ีไม่ดีท้ังกรรมท้ังจิตใจที่มีอยู่ในปีเก่า ให้จบกันเสียที  

ในเวลาที่สิ้นวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๐ ย่างขึ้นวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๑ ให้เป็น 

วันย่างแห่งกรรมที่ดี จิตใจที่ดีดังนี้ วันขึ้นปีใหม่เป็นวันฤกษ์ดีแท้ เพราะพระพุทธเจ้า

ได้ตรัสไว้ความว่า ประพฤติดีเวลาใด เวลานั้นเป็นฤกษ์ดี มงคลดี วันดีแล.
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จตุรพธิพรและพรในใจ

พรท่ีคนปรารถนากนัมาก น่าจะเป็นพร ๔ ประการทีเ่รียกว่า จตพุธิพร หรอื

จตุรพิธพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ หมายถึงความมีอายุยืน ความมีวรรณะคือ 

ผิวพรรณงดงาม ไม่แก่เร็ว หมายถึงความมีชื่อเสียงดีด้วย ความสุขะ หมายถึง 

มีสุขสมบัติต่าง ๆ ด้วย และความมีพละคือก�าลังต่าง ๆ เช่นก�าลังกาย ก�าลังทรัพย์ 

ก�าลงัปัญญา ก�าลงัพวกพ้อง เป็นต้น อนัทีจ่รงิ การให้พรกนันัน้ย่อมเป็นทีท่ราบกนัว่า

คือการให้ความมมีติรจติมติรใจต่อกนัเท่านัน้ มใิช่ใครจะหยิบยืน่พรเหล่านีใ้ห้แก่กนัได้

ด้วยสกัแต่ว่าปาก ฉะนั้น การให้พรแก่กันจึงหมายถึงแสดงออกซึ่งความปรารถนาดี 

ต่อกัน เพียงเท่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลแก่ความสุขทางจิตใจมากด้วยกันท้ังสองฝ่าย  

ทั้งเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดพร ๔ เหล่านี้ได้จริง 

โดยตรงกันข้าม การแสดงออกซึ่งความปรารถนาร้ายต่อกัน ย่อมเป็นเครื่อง

บั่นทอนพรต่าง ๆ ตั้งต้นแต่อายุและอายุนั้นไม่ใช่มีความหมายเฉพาะแต่อายุของชีวิต

เท่านัน้ แต่พงึหมายถงึอายขุองกจิการต่าง ๆ ทีค่นเราก่อตัง้ขึน้ด้วย กจิการทีก่่อตัง้ขึน้

และด�ารงอยู่ ก็คล้ายกับเป็นบคุคลท่ีมีชวิีตจิตใจขึน้ แม้เป็นบคุคลสมมตุกิค็ล้ายกบัเป็น

บคุคลจรงิ ๆ เพราะคนจริง ๆ นีเ้องเป็นผูใ้ส่ชวีติจติใจให้แก่กจิการ เมือ่จติใจคนจรงิ ๆ 

เป็นเช่นไร ก็ย่อมปรุงแต่งชีวิตจิตใจเช่นนั้นให้แก่กิจการ จิตใจคนจริง ๆ ดีก็ย่อม 

ผจงปรุงแต่งชีวิตจิตใจที่ดีให้แก่กิจการ จิตใจคนจริง ๆ ไม่ดี ก็ย่อมปรุงแต่งชีวิตจิตใจ

ที่ไม่ดีให้แก่กิจการ แต่กิจการท่ีท�าด้วยกันมากคนมากหุ้น บางทีก็ต้องสะดุดหยุดยั้ง
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เลิกล้ม เพราะผู้ท�าด้วยกันไม่ให้พรกัน บางทีฝ่ายหนึ่งให้พร อีกฝ่ายหนึ่งให้โทษหรือ

ให้โทษด้วยกันท้ังสองฝ่าย จนท�าด้วยกันไม่ได้ ก็เท่ากับท�าลายชีวิตอายุของกิจการ 

ความขาดพรในใจต่อกันย่อมเป็นเหตทุ�าลายอายไุด้ดงันี้ 

ความขาดพรในใจย่อมหมายได้ว่า คือความขาดความปรารถนาด ี ขาดความ

สัตย์ซื่อ ความข่มใจ ความอดทน ความเสียสละ ความเคารพนับถือ ความอ่อนน้อม

ต่อคนดคีนเจรญิ คนนัน้มีทัง้คนดคีนไม่ด ีคนคนเดยีวกม็ไีด้ทัง้ความดคีวามไม่ด ีคนใด

มคีวามไม่ดอีย่างใด แต่ไม่รูจ้กั ตวัเองไม่ยอมรบั ไม่ยอมแก้ความไม่ดีของตน คนนัน้คือ

ผู้ที่ขาดพรในใจ ขาดความปรารถนาดี ขาดความสัตย์ซื่อเป็นต้นดังกล่าว จะเป็นผู้

ท�าลายอายุของกิจการได้ ฉะนั้น จ�าเป็นที่ทุกคนผู้ท�างานร่วมกันในกิจการท้ังหลาย  

จะพึงยอมรับความจริงของตนว่าเป็นอย่างไร และแก้ไขตนเองให้ดีเสียก่อน แล้วจึง 

ค่อยคดิแก้ไขกจิการ ถ้าแก้ตนเองยงัไม่ได้ พรต่าง ๆ ก็นับวันแต่จะหมดสิ้น ผู้ร่วมงาน

ที่มีสติสัมปชัญญะ มีกตัญญูกตเวที มีความปรารถนาดีต่อกัน จึงจะไม่ประสบเครื่อง

บั่นทอนต่าง ๆ เป็นต้นว่าบั่นทอนอายุของกิจการดังกล่าวมาแล้ว ซึ่งถ้าเป็นกิจการที่

ด�ารงอยู่เป็นประโยชน์ท้ังทางกายและจติใจแก่ผูท้�าและแก่คนทัง้ปวง ก็เป็นทีน่่าเสียดาย.
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ความหลังกับกระแสชวีติปัจจุบัน

๑

คนเราทกุคนต่างมสีิง่หนึง่อยูด้่วยกนั คอื ‘ความหลงั’ ซึง่ครอบง�าชีวติปัจจบัุน

อยูเ่ป็นอนัมาก อนัร่างกายของคนเราย่อมมีหน้ามหีลงั แม้วิถีแห่งชวิีตกฉั็นนัน้ ย่อมมี

ความหลังประกอบอยู่กับกระแสชีวิตปัจจุบันดังจะเรียกว่า ‘หน้า’ คือ เหตุการณ์แห่ง

ชวีติท่ีออกหน้าอยูเ่กีย่วแก่ความคิดเหน็ การกระท�า และความได้ ความเสยี ความสขุ 

ความทุกข์ต่าง ๆ ที่ได้รับอยู่ อันรวมเป็นกระแสชีวิตปัจจุบัน อะไรคือความหลัง  

หากจะให้ตอบเท่าที่ทุก ๆ คนจ�าได้ ก็คือ การอะไรท่ีตนเองได้ท�าไปแล้วจริง ท้ังท่ี

เป็นการเฉพาะตน ทัง้ทีเ่ป็นการทีเ่กีย่วแก่ผูอ้ืน่ ซึง่ได้ท�าไปแล้วสลบัซบัซ้อนเป็นอนัมาก 

เป็นความผิดก็มี หรือเป็นคุณก็มี เป็นโทษก็มี คนเราเม่ือมีอายุมากขึ้น ต่างก็มี 

ความหลังมากข้ึน หากได้มีสติ ระลึกถึงความหลังของตนเท่าที่ตนรู้และจ�าได้ตาม 

เป็นจริงและมีวิจัย คือเลือกเฟ้นออกไปว่าการอันใดที่ได้ท�าแล้ว เป็นความผิดเป็นโทษ

การอันใดเป็นความถูก เป็นคุณ ดังนี้เรียกว่าวิจัยตนเอง ท�าให้มีความรู้จักตนเอง  

ถ้าเป็นดงัน้ี ความหลงัส่วนท่ีผดิท่ีเป็นโทษ กจ็กัยตุ ิสิน้อ�านาจทีจ่ะครอบง�าชวีติปัจจบุนั

ต่อไป ส่วนความหลังที่เป็นความถูกเป็นคุณ ก็จะสืบต่อกระแสชีวิตปัจจุบันต่อไป 

ธรรมย่อมเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตตรงจุดดังกล่าวนี้ คือ สติ กับธรรมวิจัย  

(ในหมวดโพชฌงค์ ๗ ประการ ยกมาเพยีง ๒ ข้อ) ธรรม ๒ ข้อนี ้จ�าเป็นแก่กระแส

ชีวิตของทุก ๆ คน จริง ๆ คนที่หลงด�าเนินชีวิตไปในทางที่ผิด ในทางแห่งความทุกข ์
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เดอืดร้อนต่าง ๆ เพราะขาดสตกิบัธรรมวจิยัให้รูจ้กัตนเองแล้ว ด�าเนนิไปแต่ในทางทีถู่ก 

และค�าว่า ‘ธัมมะ’ ในค�าว่า ธรรมวจัิย กห็มายถึงความผดิ ความถูก หรอื ความดี 

ความชั่วแห่งความหลังของแต่ละคนนั้นเอง และหมายตลอดถึงกระแสปัจจุบันด้วย  

คนที่ขาดสติกับธรรมวิจัยย่อมเป็นคนที่หลงตนเอง ไม่รู้จักตนเอง หรือเป็นคนที่แพ้ใจ

ตนเองทีโ่ลภทีโ่กรธ ย่อมจะสร้างกรรมท่ีเบยีดเบยีนตนเองและผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อนต่าง ๆ 

ครั้นกรรมที่ท�าไว้ซับซ้อนกันเป็นความหลังที่แรงมาก ย่อมจะมีอ�านาจครอบง�ากระแส

ชีวิตปัจจุบันในทางทุกข์เดือดร้อน ซ่ึงทุก ๆ คนจะต้องรับสนองความหลังคือกรรม 

ของตนนั้นเอง แต่ทุก ๆ คนย่อมจะมีความหลังที่ถูกที่ดีอยู่ด้วยกันไม่น้อยก็มาก  

เพราะไม่มใีครทีจ่ะท�าอะไรถกูหมดหรอืผดิหมดทกุอย่าง โดยปกตกิจ็ะมผีดิบ้างถกูบ้าง 

ดังท่ีกล่าวว่ามนษุย์สามญัปกตนิัน้ย่อมท�ากรรมทีด่�าบ้างขาวบ้าง และแม้จะท�าผดิมามาก

ก็มิใช่หมายความว่าแก้ไขไม่ได้ หรือเป็นผู้ท่ีถูกสาปเสียแล้ว พระพุทธเจ้าไม่ทรง 

สาปใคร ทรงมพีระกรณุาเพือ่จะช่วยบคุคลทกุคน คนทีผ่ดิมามากกย็ิง่จะอยูใ่นข่ายแห่ง

พระมหากรุณา ข้อส�าคัญอยู่ที่ตนเองของทุกคน คือ ถ้าตนเองไม่สาปตนเอง ไม่แช่ง

ตนเอง แต่รับธรรมของพระองค์มาใช้ คือ สติ กับธัมมวิจัยดังกล่าว ธรรมนี้เอง 

จักรักษา ดังค�าว่า ‘ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม’ คือจะยกผู้ที่มีสติมีธรรมวิจัย 

จากปลักแห่งความผิดความทุกข์ นี้คือ ธรรมานุภาพ ไม่ใช่มารานุภาพ ซึ่งจะดึงไปอีก

ทางหนึ่ง.

๒

ในเดือนมกราคม ๒๕๑๑ นี้ มีงานหลายงานตั้งแต่งานส่งปีเก่ารับปีใหม่  

งานกาชาด งานวันเด็ก (ที่ ๑๓) งานวันครู (ที่ ๑๖) และยังมีงานเฉพาะเช่น งาน

ฉลองประสูติครบ ๗๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช และงานฉลองสมโภชครบ ๑๐๐ ปี 

แห่งวัดมกุฏกษัตริยาราม มีหลายงานเกี่ยวแก่งานระลึกถึงความหลัง ฉะนั้น จะได้

กล่าวถึงเรื่องความหลังอีก อันความหลังนี้ บางอย่างก็พูดเตือนกันให้ลืมเสีย ดังว่า  

“ลมืความหลงัเสยีเถดิ” บางอย่างพดูเตอืนกันให้ระลึกถงึ ดงัว่า “นกึถึงความหลังบ้าง” 

เพราะความหลงัมอียูส่องอย่างจริง คอืทีค่วรลมืเสยีกม็ ีทีค่วรระลกึถงึกม็ ีแต่คนทัว่ไป
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กม็กัจะท�าได้ทัง้สองอย่าง เพราะเมือ่จ�าได้แล้วจะบงัคบัให้ลมืหาได้ไม่ คนทีบ่่นว่าขีห้ลง

ข้ีลืมน้ันไม่จริงเสมอไป เรื่องที่ไม่ลืมก็มีอยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องที่ได้ประสบมาแล้ว  

โดยมากก็ย่อมเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วย เพราะทุก ๆ คนจะต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น 

ตั้งแต่เกิดมา จะต้องมีพ่อแม่ ญาติมิตร ครูอาจารย์ เพื่อนนักเรียน เพื่อนร่วมงาน  

ถ้าแต่งงานก็จะมีคู่ครองร่วมชีวิต จะต้องมีบุตรหลานดังนี้เป็นต้น ซึ่งรวมเข้าในทิศ ๖ 

ของพระพทุธเจ้า ทกุ ๆ คนเมือ่ผ่านชวีติมามาก กย่็อมมคีวามหลงัเกีย่วแก่คนอืน่มาก 

ทั้งในทางก่อโทษทุกข์ ทั้งในทางก่อเกื้อประโยชน์สุขแก่กัน 

เร่ืองของชีวิตย่อมมีความหลังดังกล่าวอยู่ด้วยกันทุกชีวิต บางคนที่ผิดหวัง 

ในชวีติหลงัต้องเสวยทกุข์ทรมานทัง้ทางร่างกาย และจติใจอยูใ่นปัจจบุนั กม็อียูไ่ม่น้อย 

ทีเ่รยีกกนัว่าพ่ายแพ้ชวีติ บางคนผดิหวงัในคนหนึง่ เลยผูกโกรธไปถึงคนอืน่ ๆ ซึง่เป็น

เพศเดียวกัน หรือที่มีลักษณะอะไรอย่างเดียวกัน และท�าการท�าลายแก้แค้นไม ่

เลือกหน้า บางคนรู้จักบุญคุณของผู้ท่ีเกื้อกูลตนมา บางคนก็ไม่รู้บุญคุณใคร บางที

ลบหลู่คุณของท่านผู้มีคุณ หรือท�าลายท่านผู้มีคุณแก่ตน ดังนี้ก็มีมาก 

ตามท่ีกล่าวมาน้ีดูเหมือนไม่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา แต ่

ความจรงิเกีย่วทเีดยีว เพราะพระองค์ได้ทรงสอนไว้แล้วว่า ควรปฏบิติัเกีย่วกบัความหลัง

ดังกล่าวอย่างไร ซ่ึงใช้ได้แก่ทุกชีวิตทุกกาลสมัย คือ ทรงสอนมิให้ผูกโกรธในคนอื่น

เกีย่วกบัความหลงัท่ีล่วงเกนิผดิพลาดแก่กัน เพราะการผกูโกรธนัน้คอืการก่อเวร ได้แก่

ก่อความเป็นไพรหีรอืศตัรกูนั อนัความเป็นศตัรกูนันัน้ ย่อมเกดิจากบคุคลสองคนหรือ

สองฝ่าย ดังจะกล่าวว่าบุคคลที่หนึ่งซึ่งเป็นผู้ก่อกรรมที่เบียดเบียนขึ้นก่อน และบุคคล

ที่สองซึ่งก่อกรรมเช่นเดียวกันเป็นการแก้แค้น บุคคลสองคนหรือสองฝ่ายนี้ ต่างก็ท�า

ตอบแก่กันยืดยาวไปจนกว่าจะหายโกรธและเลิกผูกโกรธกัน เวรย่อมก่อขึ้นตั้งแต่เริ่ม

ผูกโกรธกัน จนถึงเลิกผูกโกรธเวรจึงสงบ 

พระพุทธเจ้าทรงสอนทัง้ในทางป้องกนัทัง้ในทางแก้ ในทางป้องกนั คอื ทรงสอน

ให้เว้นการท�าที่ก่อโทษทุกข์แก่กัน ให้ท�าแต่สิ่งที่เกื้อกูลกัน ดังเช่นทรงสอนให้ตั้งอยู่ใน

ศลีซึง่ล้วนเป็นข้อป้องกันเวรทัง้นัน้ และทรงสอนให้แผ่เมตตา ความปรารถนาความสุข

แก่กัน เพราะเมื่อจิตใจมีเมตตาต่อกันแล้ว ก็จะเบียดเบียนกันไม่ได้ ท�าร้ายกันไม่ลง 
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จะท�าแต่ความเกือ้กลูกัน และถ้าได้ท�าล่วงเกนิกนัแล้ว กต้็องแก้ตวัด้วยความรูส้�านกึผดิ 

ขอให้อดโทษแก่กัน และตัง้ใจทีจ่ะไม่ท�าเช่นนัน้อกี เมือ่ปฏิบตัติามทีท่รงสอนดงันี ้กจ็ะ

ไม่ก่อเวรขึน้ และเวรทีก่่อขึน้แล้วก็จะสงบ ความหลงัของชวิีตในด้านเวรกจ็ะผ่านพ้นไป 

แม้จะไม่ลืมก็ไม่มีพิษมีโทษอีกต่อไป.

๓

ความด�ารงชีวิตอยู่ในโลกของทุก ๆ คน ย่อมเนื่องด้วยความหลังของผู้อื่นที่

เกื้อกูลอยู่มิใช่น้อย เช่น มารดา บิดา และผู้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลทั้งหลาย ไม่มีใครจะ

อยู่ได้โดยปราศจากความหลังของผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณแก่ตนดังกล่าว บางคราว 

อาจต้องตกยาก ไร้ญาติขาดมิตรที่จะเกื้อกูล แต่ก็อาจมีผู้มีเมตตาเก็บมาชุบชูอุปถัมภ์  

แต่บางคราวก็บริบูรณ์ ซึ่งก็เพราะมีผู้ช่วยอุปถัมภ์อยู่บริบูรณ์นั้นเอง 

ตกว่าทกุ ๆ คนไม่อาจจะอยูค่นเดยีวได้ จ�าต้องพ่ึงพาอาศยักนัและกนัโดยตรง

บ้าง โดยอ้อมบ้างในทางต่าง ๆ จงึกล่าวได้ว่าชวีติปัจจบุนัของทกุคนตัง้อยูบ่นความหลงั

ของคนอื่นผู้มีเมตตาเก้ือกูล ทุก ๆ คนย่อมรู้อยู่แก่ใจตนเองว่า ใครเป็นผู้มีพระคุณ 

แก่ตนบ้าง และวิสัยของคนดี ย่อมรู้คุณอยู่ที่มีคุณแก่ตน และย่อมตอบแทนด้วยคุณ 

คือเกื้อกูลตอบตามโอกาสที่ควรท�า แต่เพราะคนมีโลภโกรธหลงที่เกิดขึ้นล�าพังตนเอง

บ้าง ถูกชักจูงไปบ้าง จึงได้กลายเป็นผู้ลบหลู่คุณของผู้มีคุณ เพียงไม่รับรู้ ไม่นับถือ 

หรอือย่างแรง กท็�าลายผูมี้คุณแก่ตน เป็นเหตุให้เกดิความเดอืดร้อนวุน่วายขึน้ทกุฝ่าย 

อะไรจะช่วยได้ นอกจากธรรมของพระพทุธเจ้า ถ้าหมูช่นปราศจากธรรม ก็จะมแีต่คน

ทีเ่หน็แก่ตนหรอืท่ีมุ่งท่ีจะเอาเปรยีบกันเบียดเบยีนกนั หรอืว่าฝ่ายหนึง่ให้ความอปุการะ 

อกีฝ่ายหนึง่ไม่รูคุ้ณ หรอืฝ่ายท่ีควรให้อุปการะแต่ไม่ให้เพราะความมใีจคบัแคบ เป็นต้น 

พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเตือนเพื่อให้เกิดความส�านึกว่า คนสองจ�าพวกออกจะหาได้ยาก 

คือ คนที่ท�าอุปการะก่อน กับคนท่ีจะรู ้คุณและตอบแทนคุณ ดังที่เรียกว่าคนมี 

ความกตัญญูกตเวที จะหาได้ยากอย่างไร 
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ทกุ ๆ คนเมือ่ตรวจดทูีต่นเองกย่็อมจะรูว่้าบดันีต้นเองควรจะอปุการะใคร และ

ได้ท�าตามสมควรแล้วหรือยัง คือได้สร้างความหลังที่เป็นคุณให้แก่ใคร แม้ในปัจจุบัน

ได้ก่อสร้างคณุให้แก่ใคร หรือว่าก่อสร้างแต่โทษเป็นส่วนมาก อกีอย่างหนึง่ ได้รบัรูค้ณุ

และตอบแทนด้วยคุณแก่ผู้มีคุณมาแล้วเพียงไร หรือว่าก�าลังครุ่นคิดและท�าในทางก่อ

โทษทกุข์หรอืท�าลาย เหมือนดังค�าว่า “กลางคืนเป็นควันกลางวนัเป็นไฟ” คือกลางคนื

ครุ่นคิดวางแผน กลางวันวางเพลิง ตรวจดูใจตนเองแล้ว ย่อมจะรู้ได้ และย่อมจะเกิด

สตสิ�านึกได้ว่าสมควรอย่างไร สตินีเ้องจะน�าธรรมมา คอืความเมตตาสงสาร ทีจ่ะเป็น

เหตุให้เว้นการท�าท่ีเป็นการท�าลาย และความกตัญญูกตเวที ธรรมของพระพุทธเจ้า 

ดังกล่าวนี้เท่าน้ัน ท่ีจะช่วยกู้ใจคนได้จากควันและไฟที่แรงร้าย ซึ่งรมใจให้ร้อนอยู่ใน

เวลากลางคืน และเผาให้ไหม้ในเวลากลางวัน เมื่อกู้ใจให้พ้นขึ้นมาได้ด้วยธรรมแล้วจึง

จะพบความเย็น ความหลังที่เกื้อกูลกันอันเป็นที่ตั้งอาศัยที่แท้จริงของชีวิตปัจจุบันก็จะ

ปรากฏข้ึน และผู้มีพระคุณจะปรากฏเด่นชัด คงกระพันชาตรีอยู่ ด้วยธรรมานุภาพ

ของพระพุทธเจ้าผู้เลิศล�้า.
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สมัยอภนิหิารและของศักดิ์สทิธิ์

สมัยนี้ เป็นสมัยตื่นเต้นเกี่ยวแก่อภินิหารของพระอาจารย์ต่าง ๆ และของ 

สิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่เช่ือกันอีกมิใช่น้อย แสดงถึงจิตใจของคนเป็นอันมากท่ีต้องการลาภผล 

ก็มี ต้องการเครื่องคุ้มครองป้องกันก็มี ที่ต้องการไปสังเกตดูก็มี โดยมากพอเอา 

ความต้องการไปด้วยคือต้องการจะได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นทรัพย์สินเงินทอง  

ความส�าเร็จแห่งกิจการที่ท�า ซึ่งเป็นประโยชน์ทางโลกของตน น้อยนักที่จะต้องการ

ธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระอาจารย์บางท่านเป็นผู้ปฏิบัติ มีภูมิทางจิตใจสูง 

เมือ่ทราบกันว่าท่านพักอยูใ่นทีใ่ดคนเป็นอนัมากกพ็ากนัไปหา ด้วยพกเอาความต้องการ

ดังกล่าว ขอให้ท่านท�าพิธีเหมือนดังประสิทธิ์ประสาทให้ ซึ่งบางท่านขัดไม่ได้ก็ท�าให้ 

บางท่านกไ็ม่ยอมท�า ส่วนพวกทีไ่ปหาด้วยต้องการธรรมจริง ๆ กมี็ แต่กน่็าจะมจี�านวน

น้อยกว่า อันที่จริงก็เรียกว่าพกเอาความต้องการไปด้วยเหมือนกัน แต่เป็นความ 

ต้องการธรรม ซึ่งนับว่าถูกทางพระพุทธศาสนา 

พระอาจารย์ที่แสดงอภินิหารมักเป็นที่สนใจของคนเป็นอันมาก ยิ่งกว่า 

พระอาจารย์ที่ไม่แสดงอภินิหาร ส่วนเรื่องภูมิธรรมทางปฏิบัติมักจะถอยลงมาเป็น 

อันดับรอง อีกจ�าพวกหนึ่งมิได้พกเอาความต้องการอะไรไป แต่เป็นพวกชอบอภินิหาร

หรือชอบผู้ส�าเร็จ จึงพากันไปแวดล้อมเป็นบริวาร บางทีก็ไม่รู้ว่าส�าเร็จอะไรอย่างไร 

เรื่องความนิยมในอภินิหารหรือผู้ส�าเร็จนี้มิใช่เป็นของใหม่ เป็นของมีมาแต่

ดึกด�าบรรพ์ แม้บัดนี้การศึกษาของคนเราเจริญขึ้นมากแล้ว ก็ยังแก้ความนิยมในเรื่อง
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น้ีไม่ได้ คนที่มีการศึกษาดีมาแล้วก็ยังเชื่อกันอยู่มาก น่าคิดว่าการศึกษาแก้สันดาน

หลายอย่างของคนไม่ได้ เช่นสนัดานแห่งความเชือ่ในส่ิงศักดิสิ์ทธิล์กึลบั ประกอบด้วย

ตณัหา (ความอยาก) เป็นต้น ประเดน็ส�าคญัของข้อนีอ้ยู่ทีก่เิลสตณัหาในจติใจของคน 

การศึกษาแม้ระดับสูงทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพื่อแก้ตัณหา บางทีกลับเพิ่มตัณหา  

ความหลงของหมู่คนจึงดูเหมือนจะเพิ่มขึ้น ส่ิงที่ยั่วยวนจิตใจให้หลงก็มีมากขึ้น การ

แสวงหาของคนจึงเป็นไปในทางเพ่ือปรนปรือหรือกิเลสตัณหาของตนเองเป็นส่วนใหญ่ 

การแสวงหาพระอาจารย์ต่าง ๆ จงึเพือ่ปรนปรอื ดังนัน้ ทีเ่พือ่ธรรมเป็นเครือ่งลดหรอื

ละกิเลสตัณหาดูจะมีน้อย ทั้งอาจารย์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่ว ๆ ไป เสียอ้อนวอนศิษย์หรือ

คนทั้งหลายมิได้ต้องท�าอะไรทางศักดิ์สิทธิ์ให้ บางทีก็มุ่งลาภผลช่ือเสียง เพราะยังมี

กิเลสตัณหาอยู่เหมือนกัน บางทีคนก็ไปคอยนั่งจับกิริยาบอกบุ้ยใบ้ให้ลาภของท่านที่

เชื่อว่าบอกบุ้ยใบ้ขลังนักหนา 

ถ้าเป็นไปดงันีม้ากขึน้ กน่็าเป็นห่วงว่าพระพทุธศาสนาจะเป็นอย่างไร ทางโลก

หรือทางกาย ก�าลังมีภัยต่าง ๆ เกิดแทรกซึมบ่อนท�าลาย ต้องป้องกันปราบปรามกัน

อยู่มาก ในทางจิตใจ ก็มีภัยคือกิเลสตัณหาแทรกซึมเข้ามามาก บางทีมาในรูป 

ของศาสนา ท�าให้คนท่ีไม่รู้เข้าใจผิดว่า น่ีแหละคือศาสนา นี่แหละคือหน้าท่ีของพระ  

ทางที่จะปรามและป้องกัน คือความสนใจศึกษาปฏิบัติค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

ปลูกศรัทธาในทางที่มีเหตุผลตามหลักกรรม และหลักอริยสัจจ์ของพระพุทธเจ้า
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อุปสรรคของชวีติกับความพยายาม

เมื่อนั่งรถตามถนนสายต่าง ๆ ถึงตอนที่มีสัญญาณไฟเขียวแดง จะพบว่าถูก

ไฟแดงท่ีต้องหยุดรถมากกว่าไฟเขียวซ่ึงเล่นรถไปได้ น่านึกว่าการด�าเนินทางชีวิตของ

ทุกคน มักจะต้องพบอุปสรรคที่ท�าให้การงานต้องชะงัก หากเทียบกับทางโปร่ง น่าจะ

ต้องพบความติดขัดมากกว่าท่ีจะปลอดโปร่งไปได้ทีเดียว บางครั้งอาจต้องประสบเหตุ

ที่น่าตกใจว่าจะล้มเหลว หรือเสียหายมาก คล้ายอุบัติเหตุของรถที่วิ่งไปในถนน คนที่

อ่อนแอย่อมยอมแพ้อุปสรรคง่าย ๆ ส่วนคนทีเ่ข้มแขง็ย่อมไม่ยอมแพ้ เมือ่พบอปุสรรค

กแ็ก้ไขไป รักษาการงานหรอืสิง่ท่ีมุ่งจะท�าไว้ด้วยจติใจทีมุ่ง่มัน่ ถืออปุสรรคเหมอืนอย่าง

สัญญาณไฟแดงที่จะต้องพบเป็นระยะ ถ้ากลัวจะต้องพบสัญญาณไฟแดงตามถนนซึ่ง

ต้องหยุดรถก็จะไปข้างไหนไม่ได้ แม้ในการด�าเนินทางชีวิตก็ฉันนั้น ถ้ากลัวจะต้องพบ

อุปสรรค ก็ท�าอะไรไม่ได้ ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้แปลความว่า ‘คนพึง 

พยายามร�า่ไปจนกว่าจะส�าเรจ็ประโยชน์ท่ีต้องการ’ ความไม่ส�าเรจ็และความพิบตัต่ิาง ๆ 

อาจมีได้เหมือนกัน เมื่อได้ใช้ความพยายามเต็มที่แล้ว ไม่ได้รับความส�าเร็จ ก็ไม่ควร

เสยีใจ ควรคดิปลงใจลงว่าเป็นคราวทีจ่ะพบความไม่ส�าเร็จในเรือ่งนี ้ทัง้ไม่ควรจนปัญญา

ที่จะคิดแก้หรือท�าการอย่างอ่ืนต่อไป เพราะการงานที่จะพึงท�าให้เกิดผลนั้นมีอยู่เป็น 

อันมาก ดังค�าว่า “ทรัพย์นี้มิไกล ใครปัญญาไว หาได้บ่นาน” วสิยัคนมปัีญญาไม่อบั 

จนถงึกบัไปคดิแย่งทรพัย์ของใคร คนทีเ่ทีย่วลกัขโมยแย่งชงิหรือท�าทุจริตเพ่ือได้ทรัพย์

ล้วนเป็นคนอับจนปัญญา ที่จะหาในทางสุจริตทั้งน้ัน ส่วนความพิบัติต่าง ๆ นั้น  

เมือ่ไม่ประมาท ยงัต้องพบกแ็ปลว่าถงึคราวหรือท่ีเรียกว่าเป็นกรรม เช่นถกูไฟไหม้หรอื
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ถูกเสียหายต่าง ๆ เรื่องของกรรมที่หมายถึงกรรมเก่า เป็นแรงดันที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง 

กรรมเก่าที่ท�าไว้ไม่ดีย่อมเป็นแรงดันให้พบผลที่ไม่ดี กรรมเก่าที่ท�าไว้ดีเป็นแรงดันให้

พบผลที่ดี แต่ยังมีแรงดันอีกอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมหรือต้านทาน คือกรรมใหม่ที่ท�าใน

ปัจจบุนั ถ้ากรรมปัจจบุนัไม่ดเีป็นแรงดนัโต้แรงดนัของกรรมดเีก่า ส่งเสรมิแรงดนัของ

กรรมเก่าที่ไม่ดีด้วยกัน ถ้ากรรมปัจจุบันดีก็เป็นแรงดันโต้แรงดันของกรรมเก่าท่ีไม่ดี 

ส่งเสริมแรงดนัของกรรมเก่าทีด่ด้ีวยกนั ความทีจ่ะโต้กนัหรอืส่งเสรมิกนัได้เพยีงไรนัน้

ขึ้นอยู่แก่ระดับของก�าลังที่แรงหรืออ่อนกว่ากันเพียงไร 

คติทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า ‘บาปกรรมท่ีบุคคลใดท�าไว้แล้ว บุคคลนั้น

ย่อมละได้ด้วยกศุล’ ฉะนัน้ ผูท้ีมี่ศรทัธาในกรรมหรอืในบญุบาป จงึท�ากรรมทีดี่อยูเ่สมอ 

และมจิีตใจเด็ดเดีย่วกล้าหาญ เพราะได้เห็นแล้วว่าบุญช่วยได้จริงและช่วยได้ทันเวลา  

ผลที่เกิดขึ้นระยะเวลาต่าง ๆ กันเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงเรื่องบุญบาปซี่งจะเห็นกัน

ได้ในชีวิตนี้
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เราได้อะไรในวันมาฆบูชา

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ เป็นวันที่วัดทั้งหลายทั้วประเทศตามไฟ

สว่างไสว ต้อนรับประชาชนผู้น�าดอกไม้เทียนธูปไปบูชาพระและฟังธรรม ซึ่งบางวัด

พระภิกษุได้ผลัดเปลี่ยนกันแสดงธรรมตลอดคืนเพราะเป็นวันมาฆบูชา คือวันบูชา 

ในวันเพ็ญเดือนมาฆะ เป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาเมื่อต้น

พทุธกาล อันเรยีกว่าจาตรุงคสนันบิาตแห่งพระสงฆ์สาวกหมูใ่หญ่ พระพุทธเจ้าทรงท�า

อุโบสถที่บริสุทธิ์ ทรงแสดงพระโอวาทคร้ังส�าคัญในสันนิบาตนั้น ชี้หลักที่เป็นยอด

พระพุทธศาสนา และหลักรวมข้อปฏิบัติพระพุทธศาสนาทั้งหมดเข้าเป็น ๓ ข้อ คือ 

ไม่ท�าบาป ท�ากศุล และช�าระจติของตนให้บรสิทุธิ ์มาฆบชูาของทกุปีย่อมเป็นการเตอืน

ใจให้ระลกึถงึพระสงฆ์หมูใ่หญ่นัน้และพระโอวาทนี ้เม่ือระลึกถึงกเ็ป็นเหตุให้จติใจผ่องใส

เป็นสขุไม่น้อยกม็าก ถ้าความระลกึถงึพระพทุธโอวาทมมีากขึน้ในทกุ ๆ วนั กจ็ะท�าให้

ผูท้ีร่ะลกึถึง ลดบาป เพิม่บุญ หนนุใจให้ผ่องแผ้วมากขึน้ได้ทกุวนั น่าเสียดายทีเ่หตกุารณ์

ยุง่ยากต่าง ๆ ในโลกทุกวนัน้ีบอกว่า คนส่วนใหญ่มไิด้ระลกึถึงพระพทุธโอวาทเป็นหลกั

ของจิตใจ จึงก่อกรรมท�าเข็ญแก่กันเองอย่างน่าอเนจอนาถ ดังที่ได้เกิดขึ้นในบาง 

ประเทศ ในประเทศเราเองก็ได้เกิดขึ้นในบางแห่ง แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นปกติสุข 

ฉะน้ัน ในวนัมาฆบูชา ประชาชนจงึไปท�าพธิบีชูาถือศลีฟังธรรมกนัได้มากมาย 

อย่างเวลาปกตทิีไ่ม่มอีะไรเกดิขึน้ ถ้าบ้านเมอืงวุ่นวายไม่เป็นปกติสุข ประชาชนก็คงไม่

สามารถจะท�ากศุลกนัได้ อันเป็นปกติสขุของบ้านเมอืง ย่อมหมายถงึความด�ารงอยูข่อง
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ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรย์ิ อนัเป็นของประชาชนชาวไทยทกุคน และเป็นของ

ที่ทุกคนพึงรักษาไว้เสมอด้วยชีวิต เมื่อคนไทยรักษาไตรรงค์นี้ ไตรรงค์นี้ก็จะรักษาคน

ไทยเองให้ด�ารงอยู่เป็นสุขสถาพร

ว่าเฉพาะรักษาศาสนาก็คือรักษาศรัทธาและปัญญาของตนเองให้ถูกทาง  

ท่านกล่าวไว้ว่าศรัทธามีอยู่ ๔ คือ ศรัทธาในพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เป็นพระศาสดา 

ส่วนตนเป็นสาวกคือศิษย์ พระองค์ทรงรู้ส่วนตนไม่รู้ ศรัทธาในศาสนาคือค�าสอน  

ว่าพึงปฏิบัติให้งอกงามได้ มีโอชะคือรสท่ีซึมซาบให้เกิดสุข ศรัทธาในการปฏิบัติด้วย

ความเพียรจนถึงถวายชีวิต ศรัทธาที่พึงหวังโลกุตตรผลได้ น่าพิจารณาศรัทธาของ

ตนเองว่าเป็นอย่างไร คงไม่มีผู้นับถือพระพุทธศาสนาคนไหนปฏิเสธว่าไม่มีศรัทธา 

ในพระพุทธเจ้า แต่ศรัทธาในศาสนาคือค�าสอนของพระองค์ และในการปฏิบัติมีอยู่

เพียงไร ข้อท้ายไม่ต้องพูดถึงเพราะเมื่อมีข้อต้น ๆ ดีแล้วก็ถึงข้อท้ายเข้าเอง ค�าสอน

ของพระพทุธเจ้าได้มอียูช่ดัเจนแล้วเช่นเรือ่งกรรมเรือ่งอรยิสจัจ์ แต่ว่าได้งอกงามขึน้มา

ในใจมโีอชะถึงใจเพยีงไร ถ้าศรทัธาเร่ืองอ่ืนเตม็ไปแล้ว กจ็ะไม่ได้โอชะในศาสนาโดยตรง 

การปฏิบัติก็จะนอกทางไป การรักษาศาสนาข้อส�าคัญจึงอยู่ที่แต่ละคนรักษาศรัทธา 

ของตนนี้แหละ ให้ถูกทางตามหลักของศรัทธาทั้ง ๔ ข้อนั้น.



246 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคปลาย

๒๐๐ ปีแห่งพระบรมราชสมภพพระพุทธเลศิหล้าฯ

พระพทุธเลศิหล้านภาลยั คงเป็นทีเ่ข้าใจกนัว่า คือพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

รชักาลที ่๒ แห่งพระบรมราชจกัรวีงศ์ และคงเป็นทีท่ราบกนัด้วยว่า เป็นพระนามแห่ง

พระพุทธรูป ฉลองพระองค์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลนั้นก่อน คือ 

ถวายเป็นพระนามพระพุทธรูปก่อนแล้ว จึงอัญเชิญนามพระพุทธรูปนั้นมาเป็น 

พระปรมาภิไธยแห่งรัชกาลน้ันด้วย แสดงถึงความสัมพันธ์กันอย่างแนบสนิทแห่ง 

พระมหากษตัรย์ิและพระพทุธศาสนากบัชาตไิทย และในวนัท่ี ๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๑๑ นี้ 

เป็นวนัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระรามาธบิดศีรสีนิทรมหาอศิรสุนทร พระพทุธเลศิหล้านภาลยั 

มีพระบรมราชสมภพครบรอบ ๒๐๐ ปี ประจวบกับเป็นระยะทีด่�าเนนิการบรูณะพระปรางค์

วัดอรุณราชวราราม และจะยกพระมหามงกุฎยอดพระปรางค์ได้แล้ว พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แต่งการพระราชพิธี ฉลองวันพระบรม

ราชสมภพครบ ๒๐๐ ปี และประดิษฐานพระมหามงกุฎยอดพระปรางค์วัดอรุณ-

ราชวราราม มีก�าหนดการตามหมายโดยย่อว่า วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๑ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ 

วดัอรณุราชวราราม เวลา ๙.๓๐ น. เสดจ็ฯ เข้าสูพ่ลบัพลาพิธ ีทรงสดบัค�ากราบบงัคม

ทูลรายงานการบูรณะพระปรางค์แล้ว ทรงพระสุหร่ายทรงเจิมพระมหามงกุฎ ทรงถือ

สายสตูรเชิญพระมหามงกฎุข้ึนประดิษฐานบนยอดพระปรางค์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 

ชาวพนักงานล่ันฆ้องประโคมสังข์แตรดุริยางค์ แล้วเสด็จฯ ตามพระวิหารคดเข้าสู่ 

พระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนนมัสการพระพุทธนฤมิตร พระพุทธรูป ฉลองพระองค์
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เสด็จฯ เข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียน

นมัสการพระรัตนตรัย และเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมราชสรีรังคาร 

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงศีลแล้วทรงสดับพระสงฆ์ ๒๐๐ รูป  

มีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วทรงประเคนและ 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์ประเคนภัตตาหารพระสงฆ์ในพระอุโบสถ  

๑๐ รปู ส่วนพระสงฆ์ทีร่บัพระราชทานฉนัในพระวหิารคต โปรดเกล้าฯ ให้ราชสกลุใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประเคน เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉัน 

เสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร โปรดเกล้าฯ ให้ราชสกุลทอดอีก ๑๙๐ ไตร  

พระสงฆส์ดบัปกรณ์ ถวายอนโุมทนาถวายอดิเรก เสด็จฯ กลับและระหว่างเวลา ๙ น. 

ถึง ๑๖ น. พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ประชาชนเข้านมัสการพระพุทธ 

มหามณีรัตนปฏิมากร และถวายบังคมพระบรมรูปในปราสาทพระเทพบิดร กับให้

จังหวัดสมุทรสงคราม ซ่ึงเป็นจังหวัดที่ทรงพระราชสมภพ จัดงานฉลองตามสมควร 

ท่านผูบ้�าเพ็ญประโยชน์เป็นผูท่ี้คนไม่ลืม ดงัทีเ่รียกกันว่า ‘อมตะ’ อย่าแต่ว่า ๒๐๐ ปีเลย 

แม้สองพนัห้าร้อยปีเศษ คนกไ็ม่ลมื คอื พระพทุธเจ้าผูเ้ลศิล�า้แห่งดินฟ้าและน�า้ทัง้หมด 

ดังที่ได้ถวายพระนามว่า “พระพุทธเลิศหล้านภาลัย”
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เครื่องรางของขลังกับการปฏบิัตติน

๑

ในคราวทีโ่ลกคอืกลุม่มนษุย์เรานีเ่อง ก�าลงัเส่ียงต่อสงครามใหญ่อยู่ในปัจจบุนั 

ความแทรกซึมบ่อนท�าลายมีมากขึ้นและกระชั้นชิดเข้ามา ประชาชนก็พากันแสวงหา 

ที่พ่ึงยึดเหนี่ยวทางใจมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนย่อมไม่เห็นที่พึ่ง 

ยดึเหนีย่วอืน่ย่ิงกว่าพระรตันตรยั ส่วนทีเ่ป็นบคุคลอนัมเีพยีงหนึง่ คอื พระพทุธเจ้าซึง่

ได้พากันสร้างพระพทุธปฏิมาใหญ่เล็กส�าหรับเคารพบชูากนัมากมายทัว่ไปแต่โบราณกาล 

ในปัจจุบันยิ่งมีการสร้างกันมาก โดยเฉพาะ พระพุทธปฏิมาขนาดเล็กน�าติดตัวไปได้ 

อนักลายเป็นของขลังส�าหรบัป้องกันอันตรายหรอืเพือ่เจรญิลาภผลทีต้่องการ ดังทีเ่รยีก

ว่าอยู่ยง แคล้วคลาด เมตตามหานยิม นอกจากนี ้พระสงฆ์ซ่ึงเป็นบุคคลเหมอืนกันแต่มี

จ�านวนมาก มใิช่หนึง่เหมอืนพระพุทธเจ้า กไ็ด้รับความนิยมสร้างรูปกันมากข้ึน โดยเฉพาะ 

รูปพระภิกษุซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ แต่ก่อนนี้ นิยมสร้างเพียงรูปเหมือนขนาดใหญ่ 

หนึ่งองค์สององค์เพื่อประจ�าไว้ในวัด และที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านเท่านั้น บัดนี้มีนิยม

สร้างองค์เล็ก ๆ เป็นของขลังส�าหรับติดตัว 

ความคับขันของโลกทั้งในที่ไกลและใกล้ยิ่งมากข้ึน ความแสวงหาพระเป็น

เครื่องป้องกันตัวก็มากขึ้น เป็นโอกาสให้มีการสร้างพระกันมากขึ้นในที่ทั่วไป บางทีก็

มีการช่วยโฆษณาความดีวิเศษอย่างครึกโครมน�าให้คนสนใจพากันไปเช่าซ้ือมากขึ้น 

เพราะผู้สร้างก็ย่อมมุ่งผลที่ได้ เพื่อการก่อสร้างถาวรวัตถุหรือท�าสาธารณประโยชน์ 

บางอย่าง ทีมุ่ง่ผลเป็นอาชพีส่วนตนกม็ ีประชาชนเม่ือได้ฟังข่าวอภนิหิารมิใช่ว่าจะเชือ่

ทีเดียว แต่สนใจที่จะมีไว้ประจ�าตัว ถึงอย่างไรก็ท�าใจให้สบาย เป็นที่มั่นใจ 
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คนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่เป็นโสดาบัน ย่อมยังมีความเชื่อถือของขลังอยู่ 

เช่นน้ีไม่อาจห้ามได้ เพราะศรัทธายังไม่ดึงไปในพระรัตนตรัยและในกรรมโดยตรง  

ยังไปโดยอ้อมซ่ึงมักวกเข้าหาตนเองอยู่เสมอ แม้เช่นน้ีก็ควรจะต้องใช้ความคิดตาม

เหตุผล และปฏิบัติตนตามทางที่ถูกต่อผลที่ประสงค์ 

เรื่องของใจที่อยากจะมีของขลังไว้ประจ�าตัว เพื่อให้ใจสบายก็ไม่ห้าม แต่การ

ปฏิบติัหน้าทีข่องตนให้เข้มแขง็โดยสจุรติและด้วยความไม่ประมาท กต้็องม ีถ้าของขลงั

เป็นเครือ่งส่งเสริมให้ปฏบิตัหิน้าทีส่�าเรจ็ดียิง่ขึน้ ยิง่เป็นประโยชน์มาก หน้าทีข่องแต่ละ

คนนัน้ ทีเ่ป็นส่วนบคุคล คือ การงานของตนทีพ่งึท�าประจ�าวนั เช่น การศกึษา การอาชพี 

ผู้มีพระประจ�าตัวควรจะประกอบอาชีพที่ชอบ ท�างานโดยสุจริต เพราะพระเป็นสิ่ง

บริสุทธิ์ คุ ้มครองคนสุจริตมากกว่าจะคุ้มครองคนทุจริต และยังมีหน้าท่ีอันเป็น 

ส่วนรวม คือ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตน ผู้มีพระประจ�าตัว ซึ่งมี

ซื่อตรงจงรักภักดีมั่นคงในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติรักษาไว้ด้วยชีวิตโดย

ความพร้อมเพรียงกัน พระย่อมคุ้มครองแน่นอน 

ฉะนั้น เมื่อมีของขลังก็ต้องขลังให้มีเหตุผล ให้ส�าเร็จประโยชน์ ในการธ�ารง

รกัษาไตรรงค์ดงักล่าวไว้ให้คงอยู ่แคล้วคลาดและให้มเีมตตามหานยิม เพือ่ความผาสกุ

สมบูรณ์ของส่วนรวมคือชาติไทยทั้งหมด

๒

ความเช่ือในเครื่องรางของขลัง ที่ท�าขึ้นอาศัยคุณพระรัตนตรัยเป็นหัวใจ  

เพื่อท�าใจให้เข้มแข็ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธ�ารงรักษาไตรรงค์ คือ ชาติ ศาสนา พระมหา-

กษตัรย์ิ ย่อมเป็นประโยชน์ และกพึ็งระวงัมใิห้เชือ่เกนิขอบเขตทีค่วร มใิห้ความเชือ่ใน

วัตถุเหล่าน้ีท�าให้งมงายจนเป็นผู้ถูกหลอกให้ตายเปล่า จ�าต้องใช้เหตุผลเพื่อปฏิบัติ

กิจการทั้งหลายตามหลักวิทยาการและด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายให้เหมาะสม 

อีกด้วย เหมือนอย่างจะขุดดินก็ต้องใช้เครื่องขุด และใช้ด้วยความไม่ประมาท มิใช่ว่า

จะขุดถูกมือเท้าบ้างก็ได้ เพราะมีของท�าให้เหนียวอยู่แล้ว 
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เรือ่งความระเรงิหลงในเคร่ืองรางได้มตีวัอย่างอยูม่ากทีเ่ป็นโทษ แม้ในพงศาวดาร 

เช่นเร่ืองเมือ่กรงุเก่าจะแตก คนกลุม่หนึง่ลงเรอืออกไปเพือ่รบป้องกนัเมอืง หวัหน้าเชือ่

ตนเองว่าอยู่ยงจึงร�าออกไปเป็นเป้าของข้าศึก ก็ถูกอาวุธตกน�้า นอกจากนี้ ยังควร 

ทราบอีกด้วยว่า ความเชื่ออันตรงต่อหลักพระพุทธศาสนานั้น คือความเชื่อในกรรม

และผลของกรรมเพื่อที่จะได้ละกรรมที่ชั่วที่ผิด ท�ากรรมที่ดีที่ชอบ หากจะมีเครื่องราง

ของขลังอันใด ที่ท�าให้ละกรรมชั่วท�ากรรมดีได้ ก็จะเป็นยอดของเครื่องรางของขลัง

ทั้งหมด ประวัติความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธรูปในชั้นแรกว่าสร้างขึ้นส�าหรับสักการบูชา 

เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นพุทธานุสสติ และสร้างองค์เล็ก ๆ เพื่อน�าติดตนไปได้  

ดูก็มีความมุ่งหมายส�าหรับเป็นเครื่องคุ้มกันใจดังกล่าว ฉะนั้น ถ้าระลึกถึงหลักการที ่

แท้จริง และน้อมใจมานกึเพือ่ท่ีจะสงัวรระวงัทางกรรมให้มากขึน้ จะยิง่ได้ประโยชน์มาก 

เช่น เมื่อมีพระผูกติดอยู่กับตัว จะท�าอะไรก็พิจารณาก่อนว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่ว  

ถ้ารู้ว่านี่ผิดไม่ดี ก็นึกว่า จะท�ากรรมเช่นนี้ พระพุทธเจ้าไม่โปรดไม่ควรท�า ถ้ารู้ว่านี่ดี 

ถกูต้อง กน็กึว่าท�ากรรมเช่นนี ้พระพทุธเจ้าโปรด ท่านสอนให้ท�าและเตือนใจให้ท�า ดงันี้

เรยีกว่าเป็นพทุธานสุสต ิเมือ่มพีระอยูก่บัตน กค็วรทีจ่ะเจรญิพทุธานสุสตดิงันีไ้ว้เสมอ 

จะท�าให้หนงัเหนยีวอยูย่งหรอืแคล้วคลาดข้ึนอกีลกัษณะหนึง่ คอือยูย่งแคล้วคลาดจาก

ความชั่วความผิดทั้งปวง 

พระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้น น�าคนเข้าหาเหตุผล เช่น กรรมและผลของกรรม 

ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เป็นต้น สอนให้คนใช้ปัญญามากกว่าที่จะใช้ความเช่ือดายไป 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้ความเชื่อถือมากอย่างเข้าหาเหตุผลที่ถูกต้อง เช่น ผู้ที่จะชื่อว่า

รักษาตน คือ ผู้ที่ประพฤติธรรม เว้นประพฤติธรรมเสีย จะมีเครื่องแวดล้อมป้องกัน

อย่างไรก็หาชื่อว่ารักษาตนไม่ ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์ ดวงดาวท้ังหลายจะ

ท�าอะไรได้ และพึงถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง ในฐานะที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ชู

ดวงประทปีส่องให้เหน็ทางด�าเนนิ พระธรรมเป็นทางด�าเนนิ พระสงฆ์เป็นผูท้ีไ่ด้เดินน�า

ไปในเบ้ืองหน้า ส่วนการด�าเนินไปในทางท่ีพระพุทธเจ้าส่องให้เห็นนั้นเป็นหน้าท่ีของ 

ทุกคนที่จะต้องเดินเอง ที่ตรงจุดนี้เองถึงค�าสอนที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งของตน” 

ฉะนั้น แม้ยังมีสันดานชอบเชื่อไปตามข่าวลือหรือขลัง ก็ต้องพยายามท�าใจ

เข้าหาเหตผุลตามหลกัของพระพทุธเจ้า ไม่ตืน่เตลดิไปโดยปราศจากเหตผุลทางปัญญา 

จึงจะสมที่เป็นพุทธศาสนิกชน.
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ช้างส�าคัญของพระราชา

๑

ช้างเป็นสัตว์ที่มีร่างกายใหญ่ มีก�าลังมาก มีความฉลาด แต่คนเราม ี

ความฉลาดกว่า สามารถจับช้างมาฝึกให้เป็นพาหนะและใช้ให้ท�าการงานได้ ในสมัย

โบราณ ใช้ช้างในการสงคราม จัดเป็นกองทัพอย่างหนึ่ง เรียกว่ากองทัพช้าง  

ในเมืองไทยสมัยเก่าก่อนจนถึงเมืองไทยสมัยสุโขทัยและอยุธยา พระมหากษัตริย ์

หลายพระองค์ทรงพระราชทานพาหนะช้างออกสงคราม ป้องกันประเทศชาติและ

พระพุทธศาสนา เช่นสมเดจ็พระนเรศวรเป็นเจ้า ทรงท�าสงครามยุทธหัตถีกบัพระมหา

อุปราชาแห่งกรุงหงสาวดี 

พระพุทธเจ้าขณะที่มีหมู่พาลชนกล่าววาจาจ้วงจาบ ได้ทรงประกาศพระองค์

เปรียบด้วยช้างส�าคัญทนทานศรที่ตกจากแล่งในสงคราม และได้ทรงแสดงช้างแก้ว 

ในรัตนะ ๗ ของพระเจ้าจักรพรรดิ อันหมายถึงช้างที่มีลักษณะพิเศษมีอานุภาพมาก 

ได้มตี�าราแสดงลกัษณะช้างส�าคญั มลีกัษณะพเิศษกว่าช้างสามญัมาต้ังแต่สมยัโบราณ 

เรยีกว่าพระคชลกัษณะ ซึง่พเิศษโดยพงศ์เป็น ๔ คอืพรหมพงศ์ พษิณพุงศ์ อศิวรพงศ์ 

อัคนิพงศ์ พิเศษโดยตระกูล เป็น ๑๐ คือ ฉัททันต์ เหมหัตถี คันธหัตถี ตัมพ  

(หรอืตามพ) หตัถี คังเคยนาเคนทร์ อโุบสถ มงัคลหตัถ ีปิงคลหตัถ ีปัณฑรนาเคนทร์ 

กาฬวกหัตถี 
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ช้างส�าคัญประกอบด้วยพระคชลักษณะพิเศษ ย่อมควรเป็นพระราชพาหนะ

แห่งสมเดจ็พระมหากษัตราธิราชเจ้า จงึได้มีกฎมาแต่เก่าก่อน เมือ่มช้ีางส�าคัญเกดิขึน้

ในบ้านหรือในป่าก็ตาม ผู้ที่ได้มาหรือได้ทราบต้องแจ้งความขึ้นมาโดยล�าดับเพื่อกราบ

บังคมทูลพระกรุณา เจ้าพนักงานผู้รู้พระคชลักษณะจักได้ออกไปตรวจสอบ ครั้นเป็น 

การแน่ชัดว่า เป็นช้างส�าคัญมีลักษณะพิเศษต้องต�าราพระคชลักษณะจริงแล้ว จักได้

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้จดังานพระราชพธีิ รบั สมโภช และขึน้ระวางช้างส�าคญั 

ตามพระราชประเพณีสืบต่อไป 

แม้ในปัจจุบันน้ีก็คงถือปฏิบัติเช่นเดียวกัน เพราะช้างส�าคัญเป็นสิ่งหาได้ยาก 

ย่อมเกดิขึน้สู่พระบารมีส�าหรบัพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมพีระบญุญาธิการเท่านัน้ แสดงว่า

ทรงมพีระบารมีคุ้มครองประเทศชาต ิพระพทุธศาสนา พร้อมท้ังสมณชพีรหมณาจารย์ 

และอาณาประชาราษฎรท้ังปวงให้เกษมสวสัด ีเป็นทีอุ่น่ใจและเพิม่ก�าลงัใจรวมกนัแห่ง

ประชาชนทั้งชาติ ข้อนี้แหละเรียกได้ว่า คือความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติโดย

ส่วนรวม 

บัดน้ีช้างส�าคัญได้เกิดสู่พระบารมีแล้วอีกหนึ่ง คือเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๑๐ นายเจ๊ะเฮง หะระตี กลัวว่าจะมีโขลงช้างป่ามาติดตามท�าร้าย จึงรีบน�าพัง

สะอาดกลับบ้าน พลายน้อยได้วิ่งตาม ข่าวทราบถึงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  

ได้รับมาเลี้ยงไว้ก่อน ปรากฏว่าเป็นช้างส�าคัญ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัด 

พระราชพิธีทั้งปวงตามพระราชประเพณี.

๒

พระพุทธเจ้า ได้ตรัสสอนพระราหุลโดยความว่า ช้างส�าคัญของพระราชา  

มีงางอนเกิดจากตระกูลสูง เข้าสงคราม ท�าการรบด้วยเท้าหน้าทั้งสอง ด้วยเท้าหลัง 

ทั้งสอง ด้วยศีรษะ หู งา หาง รักษางวง ก็ชื่อว่ายังไม่สละชีวิตเพื่อพระราชา แต่เมื่อ

ท�าการรบด้วยอวัยวะทั้งหมดตลอดถึงด้วยงวง จึงจะชื่อว่าสละชีวิตเพื่อพระราชาได้  

ไม่มีอะไรที่ช้างส�าคัญของพระราชาจะท�าไม่ได้ฉันใด บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่มีความ
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ละอายในการกล่าวเทจ็ทัง้รู ้กไ็ม่มบีาปกรรมอะไรทีผู่น้ัน้จะท�าไม่ได้ฉนันัน้ เพราะฉะนัน้  

จงึควรศกึษาว่า เราจะไม่กล่าวเท็จแม้เพราะเหตจุะหัวเราะเล่น ช้างส�าคัญของพระราชา

สละชีวิตเพื่อพระองค์ได้ในสงครามดังนี้ แม้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยกมาเป็นอุปมาใน 

พระโอวาท แม้จะเป็นข้อเปรียบในทางหนึ่ง แต่ก็อาจเปรียบในอีกทางหนึ่งได้ว่า ผู้ที่มี

ความละอายไม่พูดเท็จท้ังรู้ ย่อมจะละอายในการท่ีจะท�าบาปกรรมอื่น ๆ ทุกอย่าง  

และช้างทีเ่กดิในตระกลูส�าคญั ได้เป็นทีน่บัถอืว่าเป็นช้างส�าคญัมาแต่เก่าก่อนพทุธกาล

ในบัดนี้ เม่ือได้พบช้างส�าคัญขึ้นท่ีจังหวัดยะลา ซึ่งแยกออกจากโขลงช้างป่า

มาสูพ่ระบารมเีองอย่างน่าอศัจรรย์ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินออกไปทรงรับการน้อมเกล้าฯ ถวายช้าง

ส�าคัญที่จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๑ รุ่งขึ้นวันที่ ๑๐ มีพระราชพิธีขึ้น

ระวางสมโภช เวลาหลังเที่ยง ช้างส�าคัญยาตราลอดโขลนทวาร ไปเข้ากระบวนที่ 

สนามเดก็เล่น ยาตรากระบวนไปตามถนนสายต่าง ๆ สู่สถานทีต่ัง้มณฑลพระราชพธิี  

เสด็จฯ ประทับพลับพลาหน้าโรงพระราชพิธี โปรดเกล้าฯ ให้กระบวนแห่ช้างส�าคัญ

ยาตราผ่านหน้าพระที่นั่ง และน�าช้างส�าคัญเข้ายืนแท่นในโรงพระราชพิธี เสด็จฯ  

สู่โรงพระราชพิธี พระสงฆ์ ๒๐ รูปเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและ 

สัตตปริตร จบแล้วประกอบพิธีทางพราหมณ์ต่อไป วันท่ี ๑๑ มีนาคม ได้เวลา 

พระฤกษ์เวลา + ๑๔.๒๓-๑๔.๔๗ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน�้า 

พระพทุธมนต์ด้วยพระเต้าเทวบิฐ และพระมหาสังขพระราชทานแก่ช้างส�าคญั ทรงเจมิ

ที่กระพองช้างส�าคัญแล้ว พระราชทานอ้อยแดงซึ่งจารึกนามที่พระราชทานข้ึนระวาง

เป็นพระยาช้างต้นว่า “พระเศวตสุรคชาธาร (พระเศวตคชาธารคอืช้างทรงทีแ่กล้วกล้า) 

บรมนฤบาลสวามภิกัด์ิ (ภกัดีต่อพระเจ้าผู้ปกครองนรชนผูย้ิง่ใหญ่) ศภุลกัษณ์เนตราทคิณุ 

(มตีาเป็นต้น เป็นคณุลกัษณะงาม) ทศกลุวิศิษฏพราหมพงศ์ (เป็นพรหมพงศ์และอยู่

ในตระกูลประเสริฐสิบ) อดุลยวงศ์ดามพหัตถี (คือตระกูลดามพหัตถีซึ่งเป็นวงศ์ไม่มี

เสมอ) ประชาชนสวสัดวีบิลุยศกัดิ ์(มศีกัดิอ์นัก่อให้เกดิความสวัสดไีพบลูย์แก่ประชาชน) 

อคัรสยามนาถสุรพาหน (เป็นพระราชพาหนะทีแ่กล้วกล้าแห่งพระนาถะผู้เป็นยอดแห่ง

สยาม) มงคลสารเลิศฟ้า (เป็นสารคือช้างมงคลเลิศฟ้า)
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พรเกดิจากการท�าบุญ

ชีวิตของทุก ๆ คนที่ผ่านพ้นไปในรอบปีหนึ่ง ๆ นับว่าเป็นลาภอย่างย่ิง  

เมื่อถึงวันเกิด บรรดาผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา จึงถือเป็นปรารภเหตุท�าบุญน้อย 

หรอืมาก เพื่อฉลองอายุที่ผ่านมาและเพื่อความเจริญอายุพร้อมทั้งวรรณะ สุขะ พละ 

ยิ่งขึ้น ความเจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นพรที่ทุก ๆ คนปรารถนา แต่พร 

เหล่านี้หาได้เกิดขึ้นด้วยล�าพังความปรารถนาเท่านั้นไม่ ย่อมเกิดขึ้นจากการท�าบุญ 

ฉะน้ัน คนไทยเราส่วนมากจึงยินดีในการท�าบุญ และยินดีได้รับพรอนุโมทนาจาก 

พระสงฆ์หรือผู้ใหญ่ ยินดีรับประพรมน�้าพระพุทธมนต์ ในที่สุดแห่งการท�าบุญ ถือว่า

เป็นสิริมงคล 

พจิารณาดถูงึพฤตกิรรมในเรือ่งนีโ้ดยตลอดแล้ว จะเห็นว่าพงึเป็นสิรมิงคลจรงิ 

เพราะสาระส�าคัญของเรื่องนี้ อยู่ที่ว่าได้ท�าบุญแล้ว ค�าอวยพรต่าง ๆ จึงตามมาทีหลัง 

สนับสนุนกันให้จิตใจมีความสุขขึ้นในปัจจุบันทันที ความสุขอันบริสุทธิ์นี้แหละคือบุญ 

ดังมีพุทธภาษิตตรัสไว้แปลความว่า ‘ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย ค�าว่าบุญนี้เป็น

ชื่อแห่งความสุข’ หมายถึงความสุขที่บริสุทธิ์ คือความสุขอันเกิดจากกรรมท่ีบริสุทธ์ิ 

ซึง่กเ็รียกว่าบุญเช่นเดยีวกนั พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้แปลความว่า ‘ผู้ทีไ่ด้ท�าบญุไว้ บนัเทงิ

เบกิบานเพราะเหน็ความบรสิทุธิแ์ห่งกรรมของตน ผูท้ีไ่ด้ท�าบาปไว้อบัเศร้า เพราะเหน็

ความเศร้าหมองแห่งกรรมของตน’ 
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อนักรรมท่ีบรสิทุธิเ์กดิจากจติใจท่ีบรสุิทธิ ์เพราะสงบความโลภโกรธหลงประกอบ

ด้วยธรรมมีเมตตากรุณาเป็นต้น จะเห็นได้จากจิตใจของผู้ที่ท�าการบริจาคในการบุญ

ต่าง ๆ ของผู้ทีร่กัษาศลีและอบรมจติใจกบัปัญญา ใคร ๆ ทีเ่คยท�าทาน รกัษาศลี และ

อบรมจติกับปัญญาดงักล่าว ย่อมจะทราบได้ว่ามคีวามสขุอย่างไร ตรงกนัข้ามกบัจติใจ

ที่เร่าร้อนด้วยกิเลสต่าง ๆ และแม้จะได้อะไรมาด้วยกิเลสมีความสุขตื่นเต้น ลองคิดดู

ให้ดีแล้วจะเห็นว่าเป็นความสุขจอมปลอม เพราะเป็นความสุขของคนท่ีหลงไปแล้ว 

เหมอืนความสขุของคนทีถ่กูเขาหลอกลวงน�าไปท�าร้ายด้วยหลอกให้ตายใจและดใีจด้วย

เครือ่งล่ออย่างใดอย่างหนึง่ คนท่ีตายใจเสยีเพราะเหตนุี ้คอืคนทีป่ระมาทไปแล้ว ดงัที่

พระพทุธเจ้าตรสัว่า ‘คนประมาทแล้วเหมือนคนตาย’ ไม่อาจจะเหน็สจัจะคอืความจรงิ

ตามธรรมของพระพุทธเจ้า อาจคัดค้านค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าได้ อย่างที่คิดว่า 

ตนฉลาด ไม่มีอะไรจะช่วยบุคคลประเภทนี้ได้ นอกจากการท�าบุญ เพราะการท�าบุญ

ทกุครัง้ไปย่อมเป็นการฟอกช�าระจติให้บรสิทุธิส์ะอาดขึน้ทกุท ีเหมอืนอย่างการอาบน�า้ 

ช�าระร่างกาย ซ่ึงท�าให้ร่างกายสะอาดสบาย เมื่อจิตใจมีความสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นตาม

สมควรแล้ว จะมองเห็นได้เองว่าความสุขที่บริสุทธิ์แท้จริงนั้นเกิดจากกรรมที่บริสุทธิ์

เท่านั้น จะได้ปัญญาซาบซึ้งถึงคุณพระทั้งสามว่า 

‘ความเกิดข้ึนของพระพุทธะท้ังหลายให้เกิดสุขจริง การแสดงพระสัทธรรม 

ให้เกิดสขุจรงิ ความพร้อมเพรยีงของสงฆ์ คอืหมูใ่ห้เกดิสขุจรงิ ความเพยีรของหมูท่ี่ 

พร้อมเพรยีงกันให้เกิดสุขจริง’ 

ผู้ท่ีมีจิตใจ กรรมและความสุขที่บริสุทธิ์ดังนี้ ชื่อว่าผู้มีบุญอันได้ท�าแล้วใน

ปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความมั่นคงในตนเองอย่างที่ใคร ๆ หรืออะไรจะท�าลายมิได้ และจะ

เจริญพร คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ยิ่ง ๆ ด้วยเดชบุญ
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ความเปลี่ยนแปลงของโลกกับธรรมะ

ความเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท้ังที่เป็นเหตุการณ์ส่วนตนและ 

ส่วนรวม ตลอดถงึท่ีเรียกว่าเหตุการณ์ของโลกได้เกดิขึน้ บางทกีร็วดเรว็อย่างนกึไม่ถงึ

กับท�าให้คนท้ังปวงพากันตะลึงงันก็มี เหตุการณ์ในวันนี้เป็นอย่างนี้ แต่วันพรุ่งนี้เล่า  

ยากที่จะคาดว่าจะเป็นอย่างไร วันนี้ยังอยู่ดี ๆ พรุ่งนี้มีข่าวออกมาว่า สิ้นชีพเสียแล้ว 

ก็มี เมื่อวานนี้ระเบิดกันตูมตามอยู่ วันนี้ประกาศออกไปว่าหยุดระเบิดส่วนใหญ่ก็มี  

วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรอีกก็ยากที่จะทราบ ความเปลี่ยนแปลงของโลกดังนี้ ผู้ที่ศึกษา

ธรรมของพระพทุธเจ้าย่อมไม่เหน็เป็นของแปลก ถ้าโลกจกัหยดุเปล่ียนแปลงนัน่แหละ

จงึจะแปลก ซึง่ไม่เป็นฐานะทีจ่ะมไีด้ เพราะข้ึนชือ่ว่าโลกแล้วต้องเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 

ทีเ่รียกว่าความเปล่ียนแปลงนัน้ คือเหตกุารณ์อย่างหนึง่ดบัไป เหตกุารณ์อีกอย่างหนึง่

ก็เกิดข้ึนแทน ฉะนั้น ความเปล่ียนแปลงก็คือความดับ-เกิด หรือ ความเกิดดับของ 

สิ่งทั้งหลาย นี้เป็นวบิากคอืเป็นผล ถ้าเป็นผลที่เกดิขึน้ตามธรรมชาติ ก็มีค�าเรียกว่า

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ ซึ่งจะยกไว้ไม่พูดถึงในท่ีนี้ จะพูดถึงแต่ท่ีเกี่ยวกับบุคคล 

คือที่บุคคลก่อขึ้นเอง 

อันเหตุการณ์ที่คนก่อให้เกิดขึ้นนั้น นับว่าเป็นกรรมของคนหมายความว่า  

การทีค่นท�าขึน้ ไม่ใช่หมายความว่ากรรมเก่าอะไรทีไ่ม่รู ้กรรมคอืการทีท่�าทีรู่ ้ๆ อยู่นีแ่หละ 

เมื่อก่อขึ้นด้วยกิเลสก็เป็นเหตุท�าลายล้าง แต่เมื่อก่อขึ้นด้วยธรรม ก็เป็นเหตุเกื้อกูลให้

เกิดความสุข เหตุการณ์ส่วนใหญ่ของโลกนั้นมีขึ้นด้วยกิเลส หรือกรรมของคนไม่มาก

คนนัก แต่มีผลถึงคนทั้งปวงมากมาย 
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ถ้าจะถามว่า กิเลสซึ่งนับว่าอธรรม กับธรรมนั้นก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่างกัน

ตรงกนัข้าม ใคร ๆ กน่็าจะมองเหน็ แต่ไฉนจงึยงัใช้กิเลสกนัอยู ่พระพทุธศาสนา หรอื

ศาสนาอื่น ๆ จะช่วยให้คนใช้ธรรมกันให้มากกว่านี้มิได้หรือ ถ้ามีค�าถามมาดังนี้ก็น่า

จะมีค�าถามย้อนไปบ้างว่า เมื่อเป็นสิ่งที่น่ามองเห็นกันง่ายดังนั้น ท�าไมใคร ๆ จึงไม่

สนใจที่จะปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้ากันให้มากขึ้นเล่า พระพุทธศาสนาพร้อมท่ีจะ

ช่วยทุก ๆ คนอยู่ทุกขณะ แต่เม่ือใครปิดประตูใจไม่เปิดรับธรรม พระพุทธศาสนา 

ก็เข้าไปช่วยไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ โลกจึงต้องปราบกันลงไปด้วยก�าลังต่าง ๆ แม้ฝ่าย 

ถูกกต้็องใช้ก�าลงัแก่ฝ่ายผิด นับว่าเป็นเรือ่งของโลก ซึง่มีวุ่นวายมีสงบสลบักนัไป และ

มนุษย์เรานั้นแม้มีก�าลังกายด้อยกว่าช้างม้า เป็นต้น แต่มีก�าลังปัญญาสูงกว่า ก�าลัง

ปัญญาน้ีเองที่สร้างแสนยานุภาพได้ยิ่งใหญ่ ท้ังสร้างระบอบธรรมอย่างดีวิเศษขึ้นด้วย 

ฉะนั้น ในขณะท่ีมีจิตใจได้ส�านึกได้สติขึ้น แม้จะหลังที่ตีกันมาพักใหญ่แล้ว ก็จะเป็น

โอกาสทีม่ปัีญญามองเห็นธรรม และกลับมาใช้ธรรม สร้างความเจรญิและความสขุกนั

ต่อไป
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อ�านาจเป็นใหญ่ในโลก

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า ‘วโส อิสฺสริย� โลเก อ�านาจเป็นใหญ่ในโลก’ ข้อนี้

ไม่มีปัญหา เพราะผู้เป็นใหญ่จะต้องมีอ�านาจ ถ้าขาดอ�านาจก็เป็นใหญ่ไม่ได้ ค�าว่า  

เป็นใหญ่ แปลจากค�าว่า ‘อิสฺสริย�’ ความเป็นอิสระ เหมือนดังประเทศที่เป็นอิสรภาพ  

ย่อมมอี�านาจตัง้รัฐบาลของตนปกครองกนัได้เอง ไม่ต้องขึน้แก่คนต่างด้าวท้าวต่างแดน 

อิสรภาพในทางโลกจึงต้องมีอ�านาจเป็นเครื่องรักษา ยังมีปัญหาว่าอะไรเรียกว่าอ�านาจ 

ทีเ่ป็นเครือ่งรกัษาความเป็นใหญ่ไว้ได้ แสนยานุภาพคืออานภุาพแห่งกองทัพ เป็นอ�านาจ

อย่างหน่ึงที่โลกใช้กันอยู่ตั้งแต่สมัยโบราณดึกด�าบรรพ์มาจนถึงสมัยปัจจุบัน จึงมีการ

แข่งขนักนัสร้างอาวธุและกองทัพให้เหนอืกันไว้ ซึง่จะท�าให้ใหญ่โตได้เฉพาะบางประเทศ

ที่ใหญ่โตเท่านั้น 

อีกอย่างหนึ่ง ปัญญาและธรรมต่าง ๆ เป็นอ�านาจ ดังจะพึงเห็นได้ว่าทุก ๆ

ฝ่ายต่างใช้ปัญญาวางแผนการต่าง ๆ แม้การสร้างอาวุธสร้างกองทพัให้มปีระสิทธภิาพสูง

ก็ต้องใช้ปัญญา ส่วนธรรมต่าง ๆ เช่น ความจงรักภักดี ความสามัคคพีร้อมเพรยีงกัน 

ความปฏบิตัหิน้าทีข่องตนโดยสจุริต ถงึจะมปัีญญาสร้าง แต่ขาดปัญญาใช้ และขาดธรรม

อืน่ ๆ เช่น ความจงรกัภกัดี ความสามคัค ีเป็นต้น กไ็ม่ส�าเรจ็ผลตามประสงค์ ฉะนัน้ 

หากพิจารณาดูให้ดีแล้ว จะเห็นว่า อ�านาจภายนอกที่เป็นวัตถุหรือเครื่องมือรักษา 

ความเป็นใหญ่ต่าง ๆ กับอ�านาจภายในหมายถึงปัญญาและธรรมอีกหลายข้อ เป็นสิ่ง

จ�าเป็นต้องมีควบคู่กันไปในทางโลก ประเทศใหญ่ที่มีแสนยานุภาพ ก็จ�าต้องมีปัญญา
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กับความสามัคคี เป็นต้น ใหญ่ตามไปด้วย ส่วนประเทศเล็กที่มีแสนยานุภาพเล็กลง

ตามส่วน หากมปัีญญา มคีวามจงรกัภกัด ีมคีวามสามคัคกีบัความสจุรติในหน้าทีด่อียู่ 

ก็ยังมีอ�านาจที่รักษาอิสรภาพของตนไว้ได้ 

ลองพิจารณาดูทีละข้อ ปัญญา ความรู้ เช่นรู้จักพึ่งตนเอง รู้จักรักษาตน  

โดยเฉพาะคนไทยรู้จักรักษาไตรรงค์ของตนไว้ รู้จักวางตนให้เหมาะสม รู้จักวิธีปฏิบัติ

ให้เป็นผู้ชนะไม่แพ้ 

ความจงรกัภกัดเีป็นสิง่จ�าเป็น โดยเฉพาะคนไทย คือจงรกัภกัดต่ีอชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ ซ่ึงเป็นหลักไตรรงค์ของตน ความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน ซึ่งเกิดจากความไม่แตกความเห็นกัน ไม่ประพฤติเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน 

ประกอบกับประพฤติเกื้อกูลด้วยเมตตาต่อกัน 

ความสจุรติในหน้าท่ี ข้อหลังนีถ้้าคดิดูให้ดจีะเหน็ว่ามคีวามส�าคญัมากข้อหนึง่ 

เพราะความรกัษาสจุรติในหน้าท่ีนัน้ เท่ากบัเป็นการช่วยเหลอืคนอืน่ ส่วนความประพฤติ

ทุจริตในหน้าที่เท่ากับเป็นการเบียดเบียนคนอื่น ในวงแคบหรือวงกว้างสุดแต่อ�านาจ

หน้าที่ของผู้ท�า เป็นการก่อศัตรู ท�าลายสามัคคีในหมู่คณะ เหตุร้ายมิใช่น้อยเกิดจาก

ความเกลียดชังผู้ไม่สุจริตในหน้าที่ ทุก ๆ ข้อมีความส�าคัญทั้งนั้น 

แม้เหตุการณ์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ถ้าคนไทยซึ่งอยู่ในประเทศ

นับถือพระพุทธศาสนา มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประมุข ยังใช้ปัญญา มีความจงรัก

ภักดี มีสามัคคี และปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยความสุจริต นี้จักเป็นอ�านาจที่รักษา 

ความเป็นใหญ่ไว้ได้แน่ พระพทุธศาสนากจ็กัส่องสว่างอยูใ่นเมอืงไทย ท�าให้โลกทัง้ปวง

มองเห็นเป็นอัศจรรย์
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ตนเป็นที่พึ่งของตนอย่างไร

ถ้าจะมีปัญหาว่า พระพุทธศาสนาสอนให้พึ่งใคร คือ พึ่งตนเองหรือพึ่งผู้อื่น  

อาจตอบได้ว่า ในส่วนที่เกี่ยวกับสังคม สอนให้เกื้อกูลกันและกัน สอนให้เป็นมิตรกัน 

ไม่ให้เป็นศัตรูกัน เพราะคนท่ีอยู่ร่วมกันจ�าต้องพึ่งพาอาศัยกันไม่ทางใดก็ทางหน่ึง  

ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม เช่นคนจนต้องอาศัยก�าลังทรัพย์ของคนมี ส่วนคนมีก็ต้องอาศัย

ก�าลงัแรงงานของคนจน คนโง่ต้องอาศยัปัญญาคนฉลาด ส่วนคนฉลาดต้องอาศยัก�าลงั

กายของคนโง่ ชาวนาต้องอาศัยผลไม้ของชาวสวน ส่วนชาวสวนต้องอาศัยข้าวของ

ชาวนา แต่ทุก ๆ คนจะมุ่งอาศัยคนอื่นแต่ฝ่ายเดียวหาได้ไม่ ตนเองจะต้องท�าตนให้

เป็นที่พึ่งอาศัยของคนอื่นได้ด้วย และคนที่จะท�าตนเช่นนั้นได้ ก็จะต้องท�าตนให้เป็นที่

พึ่งของตนเองได้ก่อน เช่นคนหนึ่งหกล้ม อีกคนหนึ่งจะช่วยอุ้มขึ้นมา คนที่จะช่วยนั้น

ต้องยืนต้ังหลักของตนเองให้ดีก่อน จึงจะก้มลงไปอุ้มคนที่ล้มขึ้นมาได้โดยที่ตนเอง 

ไม่หกล้มไปด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะหกล้มไปด้วยกันทั้งคู่ หรือเช่นชาวนาจะต้องท�านาให้

ได้ข้าวของตนจึงจะพึ่งชาวสวนได้ด้วยการแลกเปลี่ยนกัน ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงต้องท�า

ตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนว่า “ตนแลเป็นที่พึ่งของตน”  

ทั้งควรจะทราบด้วยว่า 

อันคนที่มีตนเป็นที่พึ่งของตนได้นั้น จะต้องมีสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้อยู่ในตนหรือ

เป็นของตน เช่น มีวิชา มีการงาน มีทรัพย์ มียศ ตลอดถึงมีคุณงามความดีเป็นที่

นบัถอื จะต้องมเีพยีงพอทีจ่ะเลีย้งตน อดุหนนุตนให้มคีวามสขุความเจรญิ ทีจ่ะป้องกนั
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ตนให้พ้นอันตราย การแสวงหาวิชาและทรัพย์เป็นต้นนั้น ตลอดถึงการผูกมิตรกับผู้ที่

ควรเป็นมิตรทั้งหลายเพ่ือผลดังกล่าว หาชื่อว่าเป็นการพึ่งผู้อื่นไม่ แต่เป็นการสร้าง

ตนเองให้พร้อมที่จะเป็นที่พ่ึงของตนได้นั่นเอง เหมือนอย่างผู้นับถือพระพุทธศาสนา  

ถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่หรือพดูง่าย ๆ ว่า พึง่พระรตันตรยั 

ก็เพื่อท�าตนให้มีที่พึ่งที่จะสร้างตนเองให้เป็นที่พึ่งของตนได้ หรือเหมือนอย่างบุตรธิดา

พึ่งมารดาบิดา ศิษย์พึ่งครู ก็เพื่อที่จะสร้างตนเองให้เก่งกล้าสามารถที่จะเป็นที่พึ่งของ

ตนเองได้ต่อไป การสร้างตนเองให้เป็นทีพ่ึง่ของตนได้ ทัง้ในทางสามารถป้องกนัอนัตราย

และในทางด�ารงตนให้เจรญิ จงึเป็นหลกัส�าคัญ และในขณะเดียวกนักยั็งต้องมีการพ่ึงพา

อาศัยกันอยู่ในสังคมโลก คนเราต้องเข้าอยู่ในสังคมใดสังคมหนึ่งในโลก ตามระบอบ

ธรรมที่นับถือ เช่นคนนับถือธรรมของพระพุทธเจ้า ก็เข้าสังคมแห่งพุทธศาสนิกชน 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ในที่หนึ่งมีความว่า 

“ท่านทั้งหลาย จงมีตนเป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง จงมีธรรมเป็นเกาะ เป็นที่พึ่ง” 

ถือเอาความได้ว่า อันผู้ที่จะมีตนเป็นที่พึ่งได้ ก็คือคนที่มีธรรม เช่นธรรมเป็น

ที่พึ่ง ๑๐ ประการ มีศีลเป็นต้น พระพุทธศาสนาจึงเป็นค�าสอนที่บริสุทธิ์ เพื่อความ

ประพฤตทิีบ่รสิทุธิข์องทุกคน ไม่ใช่ส�าหรับใครจะยกไปอ้างเพือ่เหตผุลอย่างอืน่ทางอ่ืน.
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รลียิั่นและฟิโลโซฟี

ผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนาหลายคน กล่าวว่า พระพุทธศาสนามิใช่เป็น 

รีลิยั่น (Religion) ที่เราแปลกันว่าศาสนา แต่เป็นฟิโลโซฟี (Philosophy) ซึ่งไทยเรา

แปลว่า ‘ปรัชญา’ เพราะเมือ่เทยีบกบัศาสนาพราหมณ์ หรอืฮนิด ูทีเ่ขาได้เหน็ในอินเดีย

แล้วต่างกัน ศาสนานั้นเต็มไปด้วยพิธีบูชาต่าง ๆ (ริทชวล = Ritual) 

อนัทีจ่รงิค�าว่า ‘รลียิัน่’ ต�าราศพัท์ให้ค�าแปลไว้ถึงมูลศัพท์ว่า ผกูพนัไว้ด้วยกัน 

หมายถึงกับเทวะในความเชื่อ จึงใช้แสดงถึงความเชื่อถือในอ�านาจแห่งเทวะที่เหนือ

มนษุย์ ตลอดถงึอ�านาจท้ังหลายท่ีพึงเช่ือและบชูา ในฐานะเป็นผูส้ร้าง ผูป้กครองจกัรวาล

โลก ทัง้หมายถงึความแสดงความเชือ่นีอ้อกไปเป็นการกระท�าและพธิกีรรมบชูา ก�าเนดิ

ค�ารีลิยั่นเกี่ยวแก่เทวะ ดังนี้ แต่ก็มาใช้กว้างขวางออกไปจนถึงระบบพิเศษแห่งศรัทธา 

การบูชาและความประพฤติเป็นต้น ที่เกี่ยวแก่ประมวลจริยธรรมและปรัชญา ดังที่เรา

เรียกในค�าไทยว่า ศาสนา เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ ตลอดถึงศาสนาพุทธ

เป็นต้น เลยเรยีกว่า รลิียัน่ ไปด้วยท้ังหมด เม่ือว่าโดยก�าเนดิค�าแล้ว ควรใช้เรยีกเฉพาะ

ศาสนาที่มีการผูกพันผู้นับถือให้เนื่องอยู่กับเทวะเท่านั้น ซึ่งไม่พ้นไปจากพิธีกรรมบูชา  

เพราะจะต้องบชูาเทวะซึง่เชือ่ว่าเป็นผูส้ร้าง เป็นผูป้กครอง ด้วยวิธทีีจ่ะท�าให้เทวะตาม 

ความเชื่อถือ 

ถ้าว่าโดยความวิวัฒนาการของภาษา ซึ่งใช้กว้างขวางออกไปถึงระบบพิเศษ

ต่าง ๆ ของศรัทธาเป็นต้น ดังกล่าวในศาสนาทั้งปวง จนถึงเลยใช้ค�าน้ีเรียกศาสนา 
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ทั้งหลาย ก็ควรใช้ไปกับเขาด้วยได้ จะใช้อย่างอื่นคนก็จะไม่เข้าใจว่าเป็นศาสนา ใน

พระพุทธศาสนาเองก็ได้น�าเอาค�าเก่าของพราหมณ์มาใช้เป็นอันมาก เช่น อรหันต์ 

นิพพาน ภควา เมื่อน�ามาใช้ให้ค�าอธิบายใหม่ตามหลักของพระพุทธศาสนาเอง นับว่า

เป็นวิวัฒนาการของภาษาได้เหมือนกัน แม้เช่นนั้นก็ควรทราบว่าพระพุทธศาสนามิได้

มีความหมายให้มีความผูกพันอย่างนั้น แสดงสัจจธรรมเพ่ือให้บุคคลได้รู้และปฏิบัติ

ตนเองเพื่อความเป็นไทแก่ตนอย่างสมบูรณ์ และในขั้นสมบูรณ์ย่อมไม่มีความผูกพัน

ด้วยสิ่งใดทั้งสิ้น ค�าว่า ‘ศาสนา’ เป็นค�าท่ีเหมาะที่สุด เราแปลว่า ‘ค�าสอน’ หรือ  

‘ค�าสั่งสอน’ เพราะพระพุทธศาสนาเป็นค�าสอนที่บริสุทธิ์ คือสอนให้ละความชั่ว  

ให้ท�าความดี ให้ช�าระจิตของตนให้บริสุทธิ์ ไม่มีที่จะสอนให้ท�าชั่ว ให้เพิกเฉยละเลย

ความดี ให้ท�าจิตให้มัวหมองแม้แต่น้อย เพียงเท่านี้ก็เห็นได้แล้วว่า เป็นศาสนาคือ 

ค�าสอนที่บริสุทธิ์ 

ส่วนที่ว่าเป็น ฟิโลโซฟี นั้น ต�าราศัพท์แสดงความหมายก�าเนิดค�านี้ไว้ว่า  

รกัรู ้รกัฉลาด ใช้หมายถงึการเรียน การส�าเหนยีกกระบวนการทัง้หลายทีค่รอบความคดิ

และการกระท�า ตลอดถึงทฤษฎีหรือการสอบสวนค้นคว้า หลักหรือกฎซึ่งจัดระเบียบ

จักรวาลโลกเป็นต้น ไทยเราแปลว่า ปรัชญา ซึ่งเป็นค�าสันสกฤต ตรงกับค�าบาลีว่า 

ปัญญา ซึง่เป็นค�าแปลเพยีงครึง่ค�าของฟิโลโซฟี (ฟิโล รัก + โซฟี ปัญญา หรือ ปรชัญา) 

ยังขาดค�าว่ารัก และเมื่อได้เติมค�าที่ขาดน้ีเข้าไป ซึ่งหมายถึงเพียงรักค้นคว้าแสวงหา

ปัญญา ยังเป็นความรูท้ีไ่ม่จบท้ังยงัยนืยนัไม่ได้ว่าถูกต้อง จะเหน็ได้ทนัทว่ีา พระพุทธศาสนา

ไม่ใช่ฟิโลโซฟี แน่ เพราะเป็นศาสนาของพระพทุธเจ้า ผูท้รงมพีระปัญญาคณุสมบรูณ์แล้ว
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วันฉัตรมงคล

วนัที ่๕ พฤษภาคม ๒๕๑๑ ตรงกบัวนัพระราชพธิฉีตัรมงคล พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ 

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายสมเด็จพระบรมราชบุรพการีในวันที่ ๓ พฤษภาคม  

ทรงสดับพระสงฆ์มสีมเด็จพระสงัฆราชเป็นประธาน เจรญิพระพทุธมนต์ในพระราชพธิี

ฉัตรมงคล เฉลิมฉลองพระสิริราชสมบัติในวันที่ ๔ พฤษภาคม ทรงถวายภัตตาหาร

พระสงฆ์รับพระราชทานฉัน ในวันที่ ๕ พฤษภาคม เหมือนดังที่เคยทรงปฏิบัติมา 

พระราชพิธีส่วนใหญ่ย่อมเนื่องด้วยการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในพระพุทธ-

ศาสนา เหตุการณ์เช่นนี้ย่อมหาไม่ได้ในประเทศอื่น แม้ที่ประชาชนส่วนใหญ่ยังนับถือ

พระพทุธศาสนา เพราะไม่มีพระมหากษัตรย์ิเป็นองค์พระประมขุ และไม่มคีวามเรยีบร้อย 

สงบสขุในบ้านเมอืงเหมอืนอย่างบ้านเมอืงไทย เป็นเหตสุบืเนือ่งมาถงึพระพทุธศาสนา  

ซึ่งถึงแม้จะมีผู้นับถือและมีพระสงฆ์ ก็ไม่เรียบร้อยมั่นคง ส่วนประกอบที่ประชาชน 

ส่วนใหญ่มไิด้นับถอืพระพทุธศาสนานัน้ไม่ต้องกล่าวถงึ ผูท้ีม่โีอกาสพลดัไปในประเทศ

เช่นนั้นยากที่จะได้มีโอกาสได้พบพระสงฆ์ ถ้าพระภิกษุเองพลัดไป ก็กลายเป็นบุคคล

แปลกประหลาด ผูท้ีส่นใจกจ็ะถามว่า มาจากประเทศไหน เมือ่ตอบว่ามาจากประเทศไทย 

เขาก็จะร้องอุทานขึ้นถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ แสดงความยินดีต้อนรับช่วยเหลือ บางคนถามภิกษุว่า มาเยี่ยมลูกที่มา 

เรียนหนังสืออยู่ท่ีนี่หรือ ผู้ชายไทยแต่งตัวอย่างนี้ ผู้หญิงแต่งตัวอย่างนี้ เรื่องเหล่านี ้
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แสดงว่า พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถได้แผ่ปกคลุมให้ความร่มเย็นแก่คนไทย มิใช่แต่ภายในประเทศ

เท่านั้น แต่ตลอดถึงในต่างประเทศด้วย พระองค์จึงทรงเป็นฉัตรเป็นร่มเกล้าของ 

ชาวไทยทั้งปวงโดยแท้ 

กล่าวโดยเฉพาะพระพทุธศาสนาทีต้ั่งด�ารงมัน่อยูใ่นประเทศไทยตัง้แต่อดตีมา 

มีวัดหลวงวัดราษฎร์ตั้งอยู่ท่ัวไป มีพุทธเจดีย์มากมายดังค�ากลอนว่า ‘เจดีย์ระดะแซง 

เสียดยอด’ มีพระสงฆ์ทั่วไปหมด มีบาทหลวงผู้หนึ่งจับจีวรภิกษุรูปหนึง่ในต่างประเทศ

กล่าวว่า ในกรงุเทพฯ เวลาเช้ามสีอีย่างนีเ้ตม็ไปหมด เพราะพระมหากษัตรย์ิไทยได้ทรง

เป็นพุทธมามกะ ทรงอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาเคียงคู่กับประเทศชาติ ตั้งแต่อดีตกาล

นานไกลโดยไม่ขาดสาย ตลอดถึงปัจจุบัน เมืองไทยจึงคงเป็นไทย และเป็นเมืองพุทธ 

เมืองแห่งกาสาวพัสตร์ เมืองแห่งความสงบสุข เพราะพระมหากษัตริย์ได้ทรงเป็นฉัตร

ชยักางกัน้ มิให้ผองภยัพบัิตมิาตกต้องท้ังชาต ิศาสนา และประชาชนทัง้ปวง เหตุการณ์

ในปัจจบุนัประกอบด้วยพระราชจริยาวตัรทีท่รงปฏบิตั ิเป็นประโยชน์ย่ิงใหญ่ไพศาลแก่

ประชาชนและประเทศชาติ แสดงให้เห็นประจักษ์ว่าทรงเป็นฉัตรที่เป็นอุดมมงคลของ

ชาวไทยชาติไทยโดยแท้จริง

ในโอกาสอันเป็นมงคลย่ิงแห่งพระราชพิธีฉัตรมงคลนี้ ขออ�านาจคุณพระศรี-

รัตนตรัยและอ�านาจพระราชกุศล อภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว  

สมเด็จพระภัทรมหาราชเจ้า พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ 

พระราชโอรสธิดา ให้ทรงพระเกษมส�าราญ ปราศจากโรคาพยาธิ อุปัทวอันตราย  

หากมีศัตรูมุ่งร้ายก็ให้พ่ายแพ้แก่ภัยตนเอง และให้ทรงเจริญในพระสิริราชสมบัติ  

เป็นฉัตรชัยฉัตรมงคลที่ร่มเกล้าของชาวไทยชาติไทยตลอดกาลนาน
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ได้อะไรในวันวสิาขบูชา

วนัที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๑ นี ้วดัทัง้หลายทัว่ประเทศไทย ได้สว่างไสวด้วย

แสงเทียนและโคมไฟต่างชนิด อบอวลไปด้วยกลิ่นดอกไม้และธูป ซึ่งพุทธศาสนิกชน

ทั้งปวงได้น�าบูชาพระพุทธเจ้า เน่ืองในวันที่ตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

ของพระองค์ ทีเ่รียกว่าวนัวสิาขบูชา เสยีงสวด เสียงกล่าวค�าบชูา และเสียงแสดงธรรม

ของพระภกิษ ุได้ดงัอยูท่ัว่ไปทกุวดั ความรูส้กึของทกุ ๆ คนมุง่ไปรวมอยูท่ีอ่งค์พระพทุธเจ้า 

แม้พระองค์จะได้เสด็จดับขันธ์ไปนับได้ ๒๕๑๑ ปีบริบูรณ์แล้ว ย่างเข้าปีท่ี ๒๕๑๒  

ในวนัวสิาขะนีแ้ล้วกต็าม แต่ทกุคนกร็ูส้กึเหมอืนยังทรงด�ารงอยู่ในจติใจ ต่างจากทีรู่สึ้ก

ในคนอ่ืน ๆ แม้เป็นญาตเิป็นมิตรสนิทท่ีตายไปแล้ว ซึง่รู้สึกว่าคนเหล่านัน้ได้จากไปแล้ว 

ถ้ารู ้สึกว่าคนเหล่านั้นยังอยู่ด้วย ก็จะเกิดความกลัว อย่างท่ีพูดกันว่ากลัวผี คือ 

กลวัวญิญาณของคนตายมาหาหรอืมาอยู่ด้วย ความรูส้กึทีเ่กดิข้ึนในพระพทุธเจ้า พระองค์

ไม่ได้เสด็จจากไป แต่ไม่กลัว กลับมีความอบอุ่น มีสุข ซ�้ายังกันและแก้ความกลัวผี 

ได้ด้วย 

ควรท�าความสงัเกตว่า ความรูสึ้กในพระพุทธเจ้าดังกล่าว มไิด้รูสึ้กว่าพระองค์

มีดวงวิญญาณมาอยู่ด้วย แต่รู ้สึกเหมือนดังเป็นสิ่งที่บริสุทธ์ิที่สุด ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  

ช่วยคุม้ครองได้ทีส่ดุ สิง่นัน้เป็นสิง่อมตะโดยแท้ ความเข้าใจดงันีส้�าหรบัปถุชุน ยงัเป็น

ชั้นสีลัพพตปรามาส (แปลว่ายึดถือศีลและวัตร หมายถึงถือเป็นของขลังเป็นต้น)  

แต่ก็เห็นว่าไม่ควรต�าหนิ เพราะยังมีเครื่องยึดเหนี่ยวของใจ และมีศรัทธาที่มั่นคง  
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ดกีว่าผูท้ีไ่ม่มพีระเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วของใจ แต่กค็วรทีจ่ะศกึษาให้รูจ้กัธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงสั่งสอน ที่เรียกว่าปริยัติธรรม คือธรรมที่พึงเล่าเรียนศึกษา อันมีอยู่เป็น ๒ ชั้น 

คือชัน้นอก กบั ชัน้ใน ชัน้นอกหมายถงึเรยีนตามแบบแผน ต้องท่องบ่นเล่าเรียน หรอื

แม้ฟัง เช่นฟังเทศน์หรืออ่านหนังสือ ส่วนช้ันในหมายถึงความรู้จักทางที่จะปฏิบัติได้

จรงิ ๆ เช่นเม่ือใจเกิดอยากจะได้อะไร จะเป็นอะไร โดยปกต ิกจ็ะท�าไปตามทีใ่จบงการ 

ซึ่งอาจจะผิดก็ได้ ถูกก็ได้ 

คนที่มีปริยัติชั้นในจะรู้ได้ทันทีว่า พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ระงับความอยาก  

ให้เว้นสิง่ทีผิ่ด ให้ท�าส่ิงท่ีถกู มีผลเท่ากบัพระพุทธองค์ได้เสดจ็มาโปรดในทีเ่ฉพาะหน้า

เดี๋ยวนั้นเอง เป็นเหตุให้เกิดธรรมขึ้นอีกข้อหนึ่งคือ ‘ปฏิบัติธรรม’ คือการปฏิบัติระงับ

ความอยากลงไปงดเว้นทางที่ผิด ท�าแต่ทางที่ถูกตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า จะต้อง

มคีวามเพยีร ความอดทน เป็นต้น เมือ่ปฏบิตัไิปได้ผลเท่าไร กจ็ะรูไ้ด้ทีใ่จของผูท้ีป่ฏบิตัิ

เอง ความรู้จักผลเป็นธรรมอีกข้อหนึ่ง เรียกว่า ‘ปฏิเวธธรรม’ แปลว่า ธรรมคือความรู้

แจ้งแทงตลอด เป็นความรูจ้กัความสงบว่าเป็นสขุอย่างยิง่ ดังท่ีมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้

ว่า ‘สุขที่ยิ่งกว่าสันติไม่มี’ ทุกคนเข้าใกล้พระพุทธเจ้าด้วยปฏิบัติธรรม เข้าถึงด้วย 

ปฏเิวธธรรม ได้เห็นพระองค์จรงิ ๆ เม่ือได้เหน็ธรรมด้วยปัญญา ความเหน็ธรรมนีเ้อง

เป็นตัวปฏิเวธ พระพุทธเจ้าจึงทรงปรากฏพระองค์เป็นอมตะอยู่ในธรรม ที่ด�ารงเป็น

สัจจะอยู่ทุกเมื่อ.
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ได้อะไรในวันวสิาขอัฏฐมี

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๑๑ เป็นวันท�าพิธีบูชาส�าคัญอีกวันหนึ่งทาง 

พระพทุธศาสนา เพือ่เป็นอนสุสตใินการถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ ทีก่ล่าวไว้ว่าได้

ท�าการหลังเสด็จปรินิพพานได้ ๗ วัน เมื่อได้ถวายพระเพลิงแล้ว สิ่งที่ยังเหลืออยู่ คือ 

พระบรมสารีริกธาตุที่เรียกกันสั้น ๆ พระบรมธาตุ ในเมืองไทยเราได้มีพระบรมธาต ุ

ที่นับถือกันอยู่ไม่น้อย ที่มีประวัติก็มี ไม่มีประวัติก็มี ที่มีประวัตินั้น เช่นที่ได้มาจาก

ประเทศอินเดีย จากสถานที่ขุดได้ อันมีจารึกที่เข้าใจว่าเป็นพระบรมธาตุพระพุทธเจ้า 

เช่นที่เชิญมาบรรจุประดิษฐานไว้ที่พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) วัดสระเกศ 

ส่วนที่ไม่มีประวัตินั้น เช่นที่ได้จากพระเจดีย์เก่า ๆ ทางภาคพายัพแห่ง

ประเทศไทย มีลักษณะคล้ายเมล็ดข้าวสารหักบ้าง คล้ายเมล็ดพันธุ์ผัดกาดบ้าง  

มสีขีาวอย่างสงัข์ หรอือย่างไข่มกุ หรอือย่างดอกพกิลุแห้ง บางทก็ีมสีีต่าง ๆ ข้อส�าคัญ

นั้น นิยมกันว่า ถ้าเป็นพระบรมธาตุจะลอยน�้า ดูก็คล้าย ๆ ก้อนหินผิวเกลี้ยงสะอาด 

มีสีดังกล่าว แต่ลอยน�้า มีต�าราแสดงลักษณะพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า และ 

พระธาตุของพระอรหันตสาวกมากองค์ด้วยกนั ไม่ทราบได้ว่าใครเป็นผูเ้ขียนต�ารานีไ้ว้

ตัง้แต่เมือ่ไร แต่กไ็ด้มีมานานแล้ว 

พระธาตพุระสาวกนัน้ โดยมากคล้ายก้อนหินทีเ่กดิจากหยดน�า้ในถ�า้ของภเูขา 

แต่เกลีย้งเกลากว่า ไม่ขรขุระ และมลีกัษณะต่าง ๆ อย่างทีแ่สดงไว้ในต�าราดพูระธาตุ 

และไม่ลอยน�้า ไม่มีสีแสงงามเหมือนอย่างพระบรมธาตุพระพุทธเจ้า ทั้งโดยมากม ี
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ขนาดโตกว่า พระบรมธาตุดังกล่าวนี้มีมากในเมืองไทย กล่าวกันว่าท�าขึ้นใหม่ก็มี  

ในถ�า้แก้วทีใ่กล้น�า้ตกไทรโยค กาญจนบุร ีมหิีนเกดิจากน�า้หยด ลกัษณะคล้ายพระธาตุ 

คงจะได้มีผู้สังเกตเห็นและเก็บกันมานานแล้ว ของท�าใหม่หรือที่เป็นก้อนหินยกไว้ ว่า

แต่ที่เป็นของเก่าที่ได้จากพระเจดีย์เก่า ๆ ก็มีมาก จะเป็นพระบรมธาตุจริงหรือจะท�า

กันขึ้นในสมัยโบราณ ก็ไม่อาจทราบได้ แต่มแีปลกอยูท่ีไ่ด้อ่านพบในหนงัสือและได้ฟัง

จากผูท้ีเ่ชือ่ได้ว่า ได้มีพระธาตุท่ีมาได้เองไปได้เองแก่บางท่านบางคน บางคนได้เห็น 

แสงสว่างปรากฏในท่ีบชูา แล้วกไ็ด้พระบรมธาตใุนทีน่ัน้ เพิม่ขึน้จากทีม่อียูแ่ล้ว หรือ 

ได้เป็นครั้งแรกของตน บางทีคนเป็นอันมากเห็นแสงสว่างลอยมาหายไปในเขตบ้าน  

เป็นที่เชื่อว่าพระบรมธาตุปาฏิหาริย์มา และบ้านนั้นต่อมาก็เจริญขึ้นท้ังเป็นที่เผยแพร ่

ธรรมของพระพุทธเจ้า บางทีมีแสงสว่างปรากฏขึ้นท่ีพระเจดีย์เป็นต้น เป็นท่ีเชื่อว่า

พระบรมธาตุปาฏิหาริย์ ดังเช่นท่ีมีกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั และพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ได้เคยทอดพระเนตรเห็นแสงสว่างที่องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ในวาระ 

ต่าง ๆ กัน 

เพราะเหตุท่ีมีปาฏิหาริย์ดังน้ี จะปฏิเสธว่าไม่ใช่พระบรมธาตุจริงไปทั้งหมดก็

ไม่ได้ และแม้จะมีท�าหรือสมมติขึ้นใหม่ภายหลัง เมื่อท�าอุทิศพระพุทธเจ้า ก็เป็น 

อุทเทสิกเจดีย์ได้ เหมือนดังพระพุทธรูป เป็นปูชนียวัตถุ อันเป็นที่ตั้งแห่งพุทธานุสสติ 

ควรกราบไหว้บูชาได้โดยแท้.
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อย่าตามอ�านาจใจ

ความคดิเรือ่งยอดของความสขุหรอืทีส่ดุของความทกุข์ได้มมีานานนกัหนาแล้ว 

ดังที่ได้มีเล่าถึงความเห็นของพวกพราหมณ์ลัทธิหนึ่งก่อนท่ีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นว่า 

พวกน้ันถือว่าความได้ท�าตามท่ีใจใคร่จะท�าให้เต็มที่ เป็นความส้ินทุกข์ซึ่งเขาเรียกว่า

นิพพานของเขาเช่นบริโภคกามให้เต็มท่ี บางลัทธิก็ถือว่าความที่ร่างกายไร้โรคม ี

ความผาสกุเป็นนพิพาน ความเหน็เช่นนีด้กูน่็าจะหมดไปแล้ว แต่กน่็าประหลาดท่ียงัมี

อยูใ่นบางกลุ่มของคนในประเทศทีเ่จริญด้วยการศกึษา คือยังมคีนบางคนทีม่กัจะอยู่ใน

วยัทีเ่รยีกว่าทรามคะนอง นบัถอืวธิทีีน่่าจะเรียกว่า แผลงออกไปนอกลูน่อกทางของคน 

ทั้งปวง คือท�าอะไรก็ได้ตามใจที่ใคร่ที่อยากจะท�า ไม่ต้องอยู่ในระบอบของศีลธรรม

ขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรท้ังน้ัน แสดงตนผดิแผกแปลกออกไปจากสามญัชนทัว่ไป 

อยากจะแต่งกายอย่างไรกแ็ต่ง อยากจะสบูของมนึเมาอะไรกส็บู อยากจะใคร่กนักใ็คร่ 

ท�านองลัทธินิพพานในกามดังกล่าวข้างต้น 

พวกน้ีบางทีโอ้อวดว่าวิธีของเขาเป็นปรัชญาชั้นสูงทางจิตใจ เพราะจิตใจย่อม

มีความคิด ความใคร่ ความอยาก เป็นธรรมชาติธรรมดา จึงไม่ควรจะฝืนธรรมชาติ

ของจิตใจ เมือ่ใจใคร่อยากจะท�าอย่างไรกท็�าไปตามใจ ความคดิและการท�าดงันัน้เป็นการ

วิปริตจริง ๆ เพราะจะต่างอะไรจากสัตว์ดิรัจฉาน ซึ่งน่าจะเรียกได้ว่าเป็นพวกถือลัทธิ

ท�าอะไรได้ตามใจท่ีใคร่จะท�าเหมือนกัน เม่ือเกิดมาเป็นคนซึ่งมีระดับแห่งจิตใจที่สูง  

ย่อมจะรู้จักว่าภาวะของจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่จะปล่อยตามไปทุกอย่างไม่ได้ เพราะถ้าเป็น
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กเิลสจะปล่อยไปตามใจได้อย่างไร ความใคร่ความอยากท่ีผดิ ๆ เป็นกเิลส เป็นตณัหา 

คนทีเ่ป็นทาสของตัณหาเท่าน้ันจงึท�าได้ตามใจทีใ่คร่ทีอ่ยาก คอืตามตณัหาทีค่อยบงการ

ให้ท�าอยู่น้ันเอง พระพุทธเจ้าทรงปรารภจิตใจเช่นนี้ที่ตรัสไว้ว่า “ผู้ที่ประพฤติไปตาม

อ�านาจจติย่อมเดอืดร้อน” ทาสพวกนีป้ลาบปลืม้ยนิดว่ีาปลดพนัธะ (ศลีธรรมเป็นต้น) 

ออกได้หมดแล้วมเีสรเีตม็ทีแ่ล้ว โดยลมืตวัเองว่าเป็นทาสของใจหรือตณัหา เข้าใจว่ามี

อิสรเสรีแล้ว แต่โดยที่แท้ยิ่งจมปลักลงไปในภาวะเป็นทาสมากขึ้น 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้รู้จักธรรมชาติแท้ของจิตใจว่าผุดผ่อง แต่เศร้าหมอง

ไปเพราะเครือ่งเศร้าหมองทีจ่รเข้ามา กเิลสตณัหาทัง้ปวง เป็นส่ิงเศร้าหมองทีจ่รเข้ามา

จมปลกัหมกัหมม ไม่ใช่เป็นเนือ้แท้ของจติ เป็นส่ิงท่ีอาจช�าระให้พ้นออกไปจากจติใจได้ 

พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนธรรมเพื่อช�าระสิ่งที่เศร้าหมองเหล่านี้ให้หมดสิ้น จิตใจที่ช�าระ

ให้สะอาดจะสงบความใคร่ความอยากท่ีจะท�าสิ่งที่แผลง ๆ ผิด ๆ ทุกอย่าง ฉะนั้น  

พวกท่ีถือว่าท�าอะไรตามใจเป็นทางส้ินกิเลสหรือส้ินทุกข์จึงผิดหวัง พระพุทธศาสนา 

ตรงกันข้าม พระพุทธเจ้าตรัสมิให้ท�าตามอ�านาจของใจแต่ให้ส�ารวม ข่มฝึก รกัษา ช�าระ

จิตใจให้บรสิทุธิส์ะอาดให้พ้นจากเครือ่งเศร้าหมองทัง้หลาย แสดงว่าสามารถปฏบัิตแิยก

ความใคร่ความอยากออกจากจิตใจได้ ดังจะเห็นได้ว่าความใคร่ความอยากสงบไปได้ 

เปลีย่นไปได้ ไม่ต้ังอยูค่งตวั ทกุคนจงึปฏบิตัริะงบัใจตนเองได้ตามหลกัพระพทุธศาสนา
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สร้างตน

การก่อร่างสร้างตนให้มีความเจริญและความสุขในโลกย่อมเป็นที่ปรารถนา

ของคนทกุชาตภิาษา แต่อาจมแีนวทางต่าง ๆ กนั เช่นบางพวกมุ่งคดิสร้างวัตถุต่าง ๆ 

ที่จะบ�ารุงชีวิตให้มีความสุขเฉพาะตนเป็นข้อส�าคัญ มารดาบิดาเมื่อเลี้ยงดูบุตรธิดา 

จนเติบใหญ่ สามารถท�าการงานเลี้ยงตนเองได้แล้ว ก็ปลดภาระปล่อยให้แยกออกไป

ตั้งตนเอง เมื่อบุตรธิดาแยกออกไปตั้งครอบครัวของตนเองแล้ว ก็ประกอบอาชีพเลี้ยง

ดคูรอบครวัของตนไป ไม่ต้องหนัมาเหลยีวแลเลีย้งดมูารดาบดิาอกี มารดาบดิาแก่ชรา

เข้า บางทีก็ต้องไปอยู่ในที่ส�าหรับเลี้ยงคนแก่ ต้องว้าเหว่ เลี้ยงสัตว์ เช่น สุนัขไว้เป็น

เพื่อนก็มี บุตรธิดาเองเมื่อแก่เข้าก็ต้องแยกออกไปว้าเหว่อยู่เช่นเดียวกัน พวกนี้มักมี 

ความเจริญทางวัตถุกันมากมาย มักเล่าเรียนและท�างานกันตัวเป็นเกลียว แต่ตัวใคร 

ก็ตัวใคร เพราะท�าไมจะต้องช่วยกัน ในเมื่อทุกคนก็สามารถที่จะท�างานหารายได้ด้วย

ตนเอง 

ส่วนบางพวกไม่ได้คดิสร้างทางวตัถมุากมายนกั ชอบบ�ารงุจติใจให้สบายมากกว่า

มีความผูกพันระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดากันตลอดไป มารดาบิดามักจะเห็นบุตร

ธดิาของตนเป็นเด็กอยูเ่สมอ มคีวามเป็นห่วงใยกนัเรือ่ยไป บุตรธดิากไ็ม่ทอดทิง้มารดา

บิดาให้ว้าเหว่ มักจะมีลูกคือหลานของท่านให้ท่านเลี้ยงโดยที่ท่านไม่ต้องไปหาสุนัข 

มาเลี้ยงเป็นเพื่อน มีลูกหลานเป็นเพื่อนที่ออกจะมากเกินไปเสียอีก พวกนี้มักจะม ี

ความคิดซึ่งพวกแรกอาจจะทึ่งว่าเป็นปรัชญา เช่นบางทีอยู่กระท่อมเล็ก ๆ กลางไร่นา 
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แต่ก็เป่าขลุ่ยร้องเพลงกันอย่างสบายใจ เพราะเห็นว่าจะหาเงินให้มากเพื่ออะไร ก็เพื่อ

จะมีบ้านอยู่ใหญ่โตสวยงาม มีวัตถุต่าง ๆ ใช้ เพื่ออะไร ก็เพื่อความสุข ก็อยู่กระท่อม

เพียงเท่าน้ี มีความพอใจมีความสุขแล้ว จะต้องไปทะเยอทะยานหาบ้านหารถยนต์ 

เป็นต้นให้ล�าบากท�าไมอีกเล่า 

ในเรือ่งนีถ้้ามีปัญหาว่าพระพทุธศาสนาสอนอย่างไร กต็อบได้ว่าทางพระพทุธ-

ศาสนาสอนคฤหสัถ์ให้ก่อสร้างตนให้มีความเจรญิและความสุขทัง้ทางวัตถุและทางจติใจ 

ทั้งในส่วนตัวและสังคม ทางวัตถุสอนให้ปฏิบัติในประโยชน์ปัจจุบัน คือมีความเพียร

เล่าเรียน และท�างานหาทรัพย์เป็นต้น ทางจิตใจสอนให้ปฏิบัติในประโยชน์ภายหน้า 

คือมีความเชื่อที่ถูกต้อง มีความประพฤติดี มีความเผ่ือแผ่และมีปัญญารู้จักผิดชอบ 

ชั่วดี ในทางสังคมสอนให้ปฏิบัติชอบต่อกันในระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดาเป็นต้น 

เช่น สอนบุตรธิดาว่า “ท่านเลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ” ส่วนความพอใจท่ีเรียกว่า 

“สนัโดษ” นัน้ เมือ่ยงัจะต้องท�าเหตุคอืความดใีห้มากขึน้ กส็อนมิให้พอใจเพยีงเท่านัน้ 

แต่สอนให้ใช้วิริยะ ท�าเหตุให้ยิ่งขึ้น ถ้าจะนอนเป่าขลุ่ยเสียไม่ท�าดีอะไรยิ่งขึ้นก็กลาย

เป็นมีพอใจและความสุขอยู่ในความเกียจคร้าน ส่วนผลที่ได้รับสอนให้พอใจ ถ้าจะ 

เป่าขลุ่ยเพราะพอใจอยู่ในผลของความเพียรที่ตนได้รับ ก็ถูกต้อง
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มองโลกสองด้าน

โลกในปัจจุบันนี้ เต็มไปด้วยเหตุการณ์ต่าง ๆ ในด้านท�าลายคือการรบ 

ราฆ่าฟันกันในส่วนต่าง ๆ ของโลก ในด้านสร้าง คือ การสร้างสิ่งที่อ�านวยความสุข

ความสะดวกต่าง ๆ ตลอดถึงความเจริญขึ้นของการแพทย์ที่สามารถผ่าตัดเปลี่ยน 

หวัใจของคนได้ เป็นต้น ทัง้นี ้ด้วยอ�านาจแห่งความรู้ของคนทีเ่จรญิขึน้มากอนัเรยีกกนั

ว่าวิทยาศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์ก็ได้สร้างอาวุธที่มีอ�านาจท�าลาย 

ร้ายแรงยิง่นกั ถงึขนาดท�าลายโลกทัง้หมดได้ เช่นเดยีวกบัทีส่ามารถสร้างพาหนะไปสู่ 

ดวงจันทร์ได้ นับว่ามนุษย์เราเดี๋ยวนี้มีฤทธิ์เดชมากอย่างไม่น่าเชื่อ เช่นเดียวกับไม่น่า

เชื่ออิทธิวิธิคือการแสดงฤทธิ์ ตามท่ีแสดงไว้ว่า ผู้มีอิทธิวิธิย่อมลูบคล�าพระอาทิตย์

พระจันทร์ได้ด้วยมือ 

นอกจากน้ี ยังเตม็ไปด้วยความแข่งขนักนัในทางต่าง ๆ จ�านวนคนกม็ากยิง่ขึน้

ทุกที พร้อมกันกับความมากยิ่งขึ้นของความขาดแคลนไม่เพียงพอ ซึ่งท�าให้ต้องเร่ง

ความปรารถนาขวนขวายเพือ่ประโยชน์ตนเองก่อนคนอืน่ จนถงึอย่างแรงคอืเพือ่ประโยชน์

ตนเองเท่านัน้ ถ้าเกดิขดัประโยชน์กนักเ็กดิอารมณ์รนุแรง ถงึกับประหตัประหารกนัลง

ไปได้โดยง่าย คนมีอารมณ์หุนหันพลันแล่นมากขึ้น การท�าลายกัน ตั้งแต่ในชั้นคน

สามัญจนถึงคนส�าคัญได้เกิดเป็นข่าวขึ้นเนือง ๆ ตั้งแต่ข่าวเล็ก ๆ จนถึงเป็นข่าวใหญ่ 

อย่างที่ไม่น่าคิดว่าจะมีขึ้นได้ ก็คงจะมิได้คิดกันจริง เพราะถ้าคิดระแวงสงสัย ก็คงจะ

ต้องมีการระมัดระวังมากขึ้น เหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเร็วเหมือนอย่างท่ีเรียกว่าหน้ามือ
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เป็นหลังมือ จึงได้มีขึ้นเนือง ๆ ก�าลังชมชื่นร่ืนเริงกันอยู่ในนาทีนี ้ อกีนาทีหนึง่ต่อมา 

กลายเป็นความโกลาหลอลหม่านและความเศร้าโศกซึ่งทุกคนมิได้คาดว่าจะต้องประสบ 

แต่ก็ต้องประสบ 

รวมความเข้าแล้วความเจริญส่วนใหญ่เป็นความเจริญทางวัตถุ และจิตใจของ

คนเต็มไปด้วยความปรารถนา เพื่อประโยชน์ตนมากขึ้น ภาวะของจิตใจดิ้นรนและ 

ข้ึนลงได้ตามกระแสของความได้ความเสียทางลาภผล ทางยศอ�านาจ ทางการสรรเสรญิ

เยินยอ และทางบ�ารุงบ�าเรอความสุข ทุก ๆ คนย่อมเห็นว่าภาวะของโลกเป็นอย่างไร 

มีความวุ่นวายเดือดร้อนอย่างไร และก็พยายามหาทางระงับความวุ่นวายเดือดร้อน  

แต่ก็น่าแปลกท่ีมักใช้วิธีเหมือนอย่างท่ีว่าดับไฟด้วยการราดน�้ามันให้แก่ไฟ หรือน่าจะ

เป็นดังค�าว่า “ปิ้งปลาประชดแมว” ท�าไมโลกซึ่งมากไปด้วยคนฉลาดในศาสตร์ต่าง ๆ 

จึงเป็นเช่นนี้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเฉลยไว้แล้วเมื่อกว่า ๒๐๐๐ ปีมาแล้วว่า 

“โลกอันอวิชชา (ความไม่รู้จริง หรือความหลงใหล) หุ้มห่อไว้ โลกไม่สว่าง

เพราะความประมาทปรารถนาต่าง ๆ โลกมทีะยานอยากทีก่ระซบิใจเป็นเครือ่งฉาบทา 

โลกมีภัยใหญ่คือความทุกข์” 

น่าท�าความเข้าใจย่อ ๆ ตามท่ีตรสัไว้นีว่้า ภาวะทีเ่ป็นทกุข์ภยัต่าง ๆ ของโลก

เป็นผลที่เกิดจากความหลง ความประมาทปรารถนา ความทะยานอยากในจิตใจของ

คนเท่าน้ัน ฉะนัน้ จงึมทีางเดยีวทีจ่ะสงบทกุข์ภยัต่าง ๆ ของโลกได้ คอืสงบความหลง

ความอยากใหญ่ต่าง ๆ ในใจของคนลงไป ด้วยสติและปัญญาที่ชอบ
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ความกตัญญู

พระพุทธศาสนาสอนให้มีความกตัญญูต่อผู้มีคุณ เพราะผู้มีคุณได้เป็นผู้ให้

อุปการะต่าง ๆ ถ้าไม่มีผู้ให้อุปการะเสียแล้ว ก็จะเป็นผู้แร้นแค้นเอาตัวไม่รอด ข้อนี ้

ทุก ๆ คนเห็นได้ไม่ยากเลย เพราะไม่มีอะไรซ่อนเร้น คนที่เคยได้รับอุปการะของผู้ให้

อุปการะ หรือที่เรียกว่าผู้มีคุณ ย่อมจะทราบอยู่เต็มใจ จึงดูน่าจะต้องมีความกตัญญู

ต่อผูม้คีณุแก่ตนอย่างไม่น่ามปัีญหา ถงึคนทีไ่ม่ปรากฏว่าได้มีความดอีย่างอืน่ แต่ส�าหรับ

ความกตัญญูนี้น่าจะมี เพราะใครได้ช่วยเหลือตนมาอย่างไรย่อมจะรู้ดีแน่ ฉะนั้น  

ถ้าใครไม่มีความกตัญญูเสียแต่อย่างเดียวแล้ว ก็กล่าวได้ว่าเขาจะไม่มีคุณธรรมอย่าง

อื่น ๆ จะเรียกว่าเป็นสาธุชนหรือคนดีไม่ได้เลย เพราะคุณธรรมอื่น ๆ นั้นเป็นข้อที่

เตือนใจให้ทราบได้ยากกว่าความกตัญญู คนอาจจะยังไม่มีความส�านึกในความเกื้อกูล

ของคุณธรรมนั้น ๆ ส่วนผู้มีคุณนั้นทุกคนจะต้องส�านึกด้วยเหตุที่เคยได้รับอุปการะ 

มาแล้ว ถงึขนาดนีย้งัไม่รูค้ณุ จะไปรูค้ณุในอะไรหรอืในใครได้เล่า คนท่ีขาดความกตัญญู

จึงเป็นผู้ที่มีจิตใจชั่วร้ายอย่างยิ่ง เป็นคนประทุษร้ายมิตร พระพุทธเจ้าได้ทรงผจญมา

กับคนอกตัญญูไม่น้อย จนถึงมีเรื่องเล่าไว้ในนิทานชาดกหลายเรื่อง ดังเช่นเรื่องหนึ่ง

เล่าว่า 

ในป่าใหญ่แห่งหนึง่ในรฐักาส ีได้มวีานรอาศยัอยูฝู่งใหญ่ แต่น�า้ทีจ่ะต้องอาศยั

ขดัข้องไม่สะดวก เพราะมีบ่อท่ีมีน�า้อยูลึ่ก พวกคนทีสั่ญจรผ่านไปทางนัน้มคีวามสงสาร

พวกสัตว์ป่า ก็ช่วยตักน�้าขึ้นมาใส่ไว้ในล�าธาร แต่เมื่อไม่มีคนสัญจรผ่านสัก ๒-๓ วัน 
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ก็เกิดขัดข้องล�าบากอีก คร้ังนั้นมีวานรตัวหนึ่งระหายน�้า เท่ียวหาน�้าดื่มไปจนถึงบ่อ 

น�้าลึก ก็ได้แต่นั่งจับเจ่ามองดูน�้าในบ่อลึก ไม่อาจจะลงไปหรือตักขึ้นมาได้ บังเอิญม ี

คนใจดีผู้หนึ่งเดินมาถึง ได้เห็นวานรแสดงอาการระหายน�้าเช่นนั้น เกิดมีจิตเมตตา  

จงึตักน�า้ขึน้มาใส่ล�ารางให้ แล้วนอนพกัภายใต้ต้นไม้ ฝ่ายวานรได้ดืม่น�า้แล้ว ได้เข้าไป

ใกล้คนผูใ้จดนีัน้ ท�าหน้าลงิขู่ให้กลวั แล้วขึน้ต้นไม้ถ่ายมลูรดลงมา ชายผูใ้จดีนัน้จงึปลง

อนิจจังว่า อุปการะท่ีท�าให้แก่คนชั่วน่ีไม่มีประโยชน์เลย เราให้น�้าแก่เจ้าลิงซึ่งก�าลัง

ระหายจะตายอยูแ่ล้ว เจ้านีไ่ด้ดืม่น�า้รอดตายแล้ว ยังท�าขูข่่มเหงคะเนงร้าย สมาคมกบั

คนบาปนีไ่ม่ดเีลย ส่วนวานรร้ายกค็ล้ายจะตอบโต้ว่า “เคยเหน็เคยได้ยนิว่าวานรทีไ่หน

สุภาพเรียบร้อย ธรรมดาของวานรเป็นเช่นน้ี” เรื่องนี้แสดงถึงสัญชาติท่ีอกตัญญูและ

ประทุษร้ายมิตรผู้มีคุณแก่ตน 

ท่านเล่าไว้ในชาดกเพื่อสาธกเป็นค�าสอนว่า “อย่าเป็นคนไม่กตัญญูอย่าง 

วานรสันดานโหด” อันท่ีจริงเป็นวานรอกตัญญู ยังพอให้อภัยว่าเป็นสัตว์ดิรัจฉาน  

ส่วนเป็นคนอกตญัญแูม้ผูม้คีณุจะให้อภยั แต่ธรรมดายากทีจ่ะหวังว่าจะให้อภยั เว้นไว้

แต่จะกลับตัวกลับใจเสียใหม่เท่านั้น
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หลักธรรมที่ใช้ในการงานทั่วไป

คนเราต่างมกีารงานทีจ่ะต้องท�าเพือ่ให้เกดิความส�าเรจ็ ถ้าจะมีค�าถามว่าจะใช้

ธรรมหมวดไหนของพระพุทธเจ้าช่วยในการท�าการงานทกุอย่าง กอ็าจตอบได้ว่า ควรใช้

พละคือธรรมท่ีเป็นก�าลัง ๕ อย่างคอื 

๑.  ศรทัธา ความเชือ่มัน่ 

๒.  วริยิะ ความเพียร 

๓.  สติ ความระลึกได้ 

๔.  สมาธิ ความตั้งใจมั่น 

๕.  ปัญญา ความรู้ทั่วถึง 

เพราะจะต้องมีความเชื่อท่ีตั้งม่ันในทางที่ด�าเนินตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นที่สุด  

จะต้องมคีวามเชือ่ทีต่ัง้มัน่ในตนเอง ปราศจากความลงัเลใจกบัจะต้องมคีวามเพยีร คือ 

ความกล้าหาญทีจ่ะท�า ไม่ย่อท้อ ไม่อ่อนแอ ไม่ยอมให้มีจดุอ่อนในตน กับจะต้องมสีติ

รอบคอบ ไม่ประมาท ไม่มองข้ามแม้ในสิ่งที่เล็กน้อย ไม่ให้เส้นผมบังภูเขา ทั้งไม่ให้

ภูเขาบังเส้นผม กับจะต้องมีความตั้งใจมั่นคง จะต้องมีปัญญารู้ทั่วถึง ด้วยการตรวจ

ตราพินิจพิจารณาให้ทั่วถ้วนธรรมเหล่านี้ 

ศรัทธากับปัญญาต้องให้มีพอสมควรแก่กัน บางทีอาจจะมีศรัทธาเกินปัญญา 

เช่นเชื่อในทางที่อยากจะเชื่อหรือที่ชอบจะเชื่อ ไม่พินิจให้ดีด้วยปัญญาก็จะเป็นศรัทธา
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ที่ขาดปัญญาไป เพราะความอยากหรือความชอบน้ันเป็นคนละอย่างกับปัญญา หรือ

บางทต้ีองการแต่เหตผุลทางปัญญาเท่านัน้ ไม่ยอมจะเช่ืออะไรส�าหรับทีจ่ะเป็นทีพ่ึ่งท�าใจ

ให้มั่นคง ก็จะขาดก�าลังที่ส�าคัญไปเพราะสิ่งที่มองกันไม่เห็น คิดไปไม่รู้นั้น ยังมีอยู่อีก

เป็นอนัมาก ฉะนัน้ ต้องให้ได้ทัง้เหตผุลและทางปัญญา ทัง้ความเชือ่ทีต่ัง้ม่ัน แม้ในส่ิง

มองไม่เห็น เช่นในอ�านาจของธรรม คนที่มีธรรมย่อมจะได้เปรียบคนที่ไม่มีธรรมมาก

ที่ตรงจุดนี้ เพราะอธรรมน้ันช่วยใครไม่ได้ ถึงจะพยายามกลบเกลื่อนเท่าไรก็ไม่มิด 

เหมือนอย่างช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด จะมองเห็นแจ่มแจ้งแก่ใจตนเองนั่นแหละ 

จติใจของคนทีไ่ม่พอกด้วยโมหะอย่างหนาแน่นเกินไปย่อมจะรูธ้รรมกบัอธรรมอยู่ด้วยกนั 

จิตใจจะมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนอย่างส่องกระจกที่แจ่มแจ้งเห็นเงาหน้าของตนเอง 

ส่วนความเพยีรกบัความตัง้ใจม่ันกต้็องให้มพีอสมควรแก่กนั เพราะจะมเีพยีง

ขวนขวายมากไป ก็จะท�าให้ฟุ้งซ่าน ขาดความมั่นคง ถ้าท�าใจให้ตั้งม่ันมากไป ก็จะ

ท�าให้หยุดความเพียร หรือท�าให้ช้าไปกว่าที่ควร ฉะนั้น ต้องให้มีความพอสมควรกัน 

ส่วนสตท่ีิรอบคอบจะต้องให้มีมากอยูเ่สมอ ในทุกเรือ่ง ทกุเวลา ธรรมเหล่านี้

จะรวมกันเป็นก�าลังสนับสนุนการท�าการงานทุกอย่างให้ส�าเร็จ 

คนที่มีธรรมคือคุณงามความดีที่ท�าไว้มาก หากได้มีพละทั้ง ๕ นี้เพิ่มเข้าอีก 

กยิ็ง่จะส่งเสรมิความส�าเรจ็ได้ดีมากข้ึน เพราะ “ธรรมย่อมรกัษาบคุคลผู้ประพฤติธรรม” 

เพียงมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้ตรัสพระธรรมบทนี้ไว้โดยมั่นคง ก็เพียงพอส�าหรับข้อ

ศรัทธา และธรรมนีเ้องจะเป็นเครือ่งมอืป้องกนัอปุสรรคศตัรมูใิห้ท�าลายล้างได้ จะรกัษา

ส่งเสริมให้ด�ารงอยู่และมีความเจริญ ซึ่งผลนี้จะส�าเร็จโดยไม่ชักช้าอย่างน่าอัศจรรย์
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พุทธปฏปิทาเกี่ยวกับวาจา

พุทธปฏิปทาเกี่ยวกับวาจาของพระพุทธเจ้า บางอย่างตรัสสอนให้นิ่งหรือ 

พูดแต่ที่เป็นธรรม เช่นครั้งหนึ่ง เมื่อประทับอยู่ที่พระเชตวันใกล้กรุงสาวัตถี ภิกษุหมู่

หนึ่งเที่ยวบิณฑบาตกลับมานั่งสนทนากันว่า ไปบิณฑบาต ได้เห็นรูป ได้ยินเสียง  

เป็นต้น ที่น่ายินดีพอใจ และคนให้ความเคารพบูชา พระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงถามถึง

เรื่องที่พูดกันค้างอยู่ พวกภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลให้ทรงทราบ ตรัสว่า พวกภิกษุที่มี

ศรัทธาออกบวชแล้วไม่ควรทีจ่ะพูดสนทนากนัด้วยเร่ืองเช่นนัน้ เม่ือประชมุกนักมี็ข้อที่

ควรท�า ๒ อย่าง คือ พูดเรื่องธรรมะ หรือนิ่งแบบอริยะ 

อีกเรื่องหนึ่ง พวกภิกษุกลับจากบิณฑบาตนั่งสนทนากัน เรียนวิชาอะไรดี  

ซึง่เป็นเรือ่งวิชาทางโลกต่าง ๆ พระพทุธเจ้าเสดจ็มาทรงถามและทรงได้รบัค�ากราบทลู

ตอบแล้ว ได้ตรัสเช่นเดียวกัน 

และได้มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นครั้งหนึ่ง คือ พวกนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนา

เกดิรษิยาพระพทุธเจ้า ด้วยเหตทุีท่รงได้รบัความนบัถอืบชูาจากประชาชนมากกว่าพวก

ของตน จึงได้คิดกลวิธีท�าลายโดยเกล้ียกล่อมนักบวชหญิงซึ่งเป็นฝ่ายของตนคนหนึ่ง 

ชือ่สนุทรใีห้ไปทีพ่ระเชตวนับ่อย ๆ แล้วแต่งคนให้ไปดกัลอบฆ่านางเสยี น�าศพไปหมก

ไว้ในที่ใกล้พระเชตวัน แล้วไปแจ้งความว่านางได้หายไปหลายวัน ก่อนที่จะหายไปได้

ไปที่พระเชตวันบ่อย ๆ จึงน�าเจ้าหน้าที่ไปค้นหา จนถึงไปพบศพที่ถูกหมกไว้ แล้วได้

กล่าวโพนทะนาพระพุทธองค์และพระสงฆ์สาวกว่าเป็นผู้มีส่วนในการฆาตกรรมนั้น 
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ท�าให้คนเป็นอนัมากเชือ่คล้อยตามไป และพากันด่าว่าพวกภกิษใุนทีซ่ึง่ได้พบเห็นทัว่ไป  

พวกภกิษไุด้กราบทูลพระพทุธเจ้า พระองค์ได้ตรสัว่าเสียงนีจ้กัมอีย่างนานกเ็พยีง ๗ วัน

และได้ตรสัสอนให้พวกภกิษุกล่าวตอบ เม่ือพวกคนพดูโพนทะนาว่าร้ายความว่า 

“คน″ ที่พูดไม่จริง จะไปนรก แม้คนที่ท�าแล้วพูดว่าไม่ท�า ก็เช่นเดียวกัน  

คนทั้งสองพวกนั้นท�าการเลวทราม ละไปแล้วจะเสมอกันในปรโลก” 

พวกคนจึงได้คิดว่า “พวกศากยบุตรเหล่านี้ไม่ใช่เป็นผู้ท�า” เสียงโพนทะนา 

จึงค่อย ๆ สงบหายไปภายใน ๗ วันตามพระพุทธด�ารัสที่ตรัสไว้และต่อมาเจ้าหน้าที่

ได้สบืจบัตวัผูท่ี้เป็นตวัการก่อเรือ่งน้ีกับพวกร่วมคดิได้ เมือ่ท�าการสอบสวนได้ความสัตย์

แล้วกน็�าตวัไปลงทัณฑ์อย่างหนักตามกฎหมายบ้านเมอืง พวกภิกษุได้น�าความกราบทลู

ว่าน่าอศัจรรย์ ซึง่ได้ตรสัว่าเสยีงนัน้จกัมอีย่างนานไม่เกนิ ๗ วัน เสียงนัน้เงยีบหายไป

หมดแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงเปล่งพระอุทาน ความว่า 

“พวกคนทีไ่ม่ส�ารวมพากนัท่ิมแทงด้วยวาจา ภกิษุมีจิตไม่มุง่ร้ายได้ยนิแล้วพึง

อดกลั้นถ้อยค�าหยาบช้าที่เขาพูด เหมือนอย่างช้างเข้าสงคราม อดทนปรปักษ์” 

พระพุทธปฏิปทานี้พึงถือเป็นเนติได้ว่า พึงนิ่งในคราวหรือในเรื่องที่ควรนิ่ง  

พึงพูดในคราวหรือในเรื่องท่ีควรพูด และพึงมีความอดกลั้นทนทานในคราวเผชิญ 

ถ้อยค�าจ้วงจาบหยาบช้า เหมือนช้างออกศึกทนทานการโจมตีของฝ่ายปรปักษ์.
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พรรษกาล พุทธศักราช ๒๕๑๑

เวลาน้ี เป็นเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๑ พระสงฆ์จะท�าการ

อธิษฐาน คือท�าการตั้งใจเข้าพรรษาในวันแรม ๑ ค�่า เดือน ๘ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ 

กรกฎาคม ๒๕๑๑ ก่อนถงึวนัเข้าพรรษา วดัต่าง ๆ พากันรบักลุบตุรต่างวัย ต่างอาชพี

การงานเข้ารบัการบรรพชาอปุสมบทเป็นภกิษุ โดยทัว่ไป จะได้เหน็คนเป็นจ�านวนมาก

มาประชุมกันในบ้านหรือในวัด จะได้ยินเสียงท�าขวัญนาค จะได้เห็นการแห่นาคไปวัด 

จะได้เห็นพิธีอุปสมบทในโบสถ์ แสดงว่า เมืองไทยเรายังแสนที่จะผาสุกสนุกสบาย  

แสงสแีห่งกาสาวพสัตร์ยงัส่องอร่ามอยูทุ่กหนทกุแห่ง กลิน่แห่งกาสาวพสัตร์กย็งัฟุง้ขจร

ไปทั้งในที่ตามลมและทวนลม แสดงถึงเสถียรภาพแห่งเมืองไทย ซึ่งเป็นเมืองพุทธ  

เมอืงกษตัริย์ พระพุทธศาสนาด�ารงอยู่โดยม่ันคงแจ่มใส พระมหากษตัริย์ทรงด�ารงอยู่

มั่นคงเป็นหลักชัย แผ่พระบรมโพธิสมภารปกป้องประชาชนให้พ้นภัยพิบัติประสบ 

ความเกษมส�าราญ ประชาชนมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ลักษณะดังนี้หาได้ยากใน 

ประเทศอืน่ แม้ท่ีนบัถอืพระพทุธศาสนาด้วยกนั ความรูส้กึของคนทัว่ไป ย่อมมใีนองค์

พระพุทธเจ้า เหมือนพระองค์ยังทรงด�ารงอยู่ และทรงคุ้มครองป้องกันผองภัยพิบัติ 

ต่าง ๆ 

ฉะนั้น ในเทศกาลเข้าพรรษานี้ น่าจะสมมติตนเป็นนาคเข้าขออุปสมบท 

เบือ้งหน้าพระอุปัชฌาย์แล้วท่านย่อมจะสอนนาคให้รูจ้กัซาบซึง้ในคณุพระรตันตรยั คอื 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เช่นว่า 
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พระพุทธเจ้าน้ันโดยพระประวติั ทรงเป็นโอรสของกษตัรย์ิ ทรงมพีระรปูลกัษณะ

สมบูรณ์ตามต�ารบัลกัษณะของมหาบรุษุ มพีระปัญญามาก มคีวามพากเพยีรเป็นยอด 

ทรงศกึษาศลิปศาสตร์ส�าเรจ็เป็นเยีย่ม ทรงศึกษาจบแล้ว พระบิดาทรงจดัให้ทรงอภเิษก

กบัขตัตยิานีท่ีคู่ควรกนั พร้อมท้ังประทานเครือ่งบ�ารงุความสขุทกุอย่าง ด้วยทรงหวงัที่

จะผูกพันพระองค์ไว้ในฆราวาส แต่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ คือ ผู้ที่จะตรัสรู้ เพราะ

ได้ทรงบ�าเพญ็พระบารมมีาใกล้จะเตม็เป่ียมแล้ว จงึทรงรูเ้ท่าทนัไม่ทรงตดิอยู่ในเครือ่ง

ผูกพันทั้งปวง ทรงเห็นเทวทูตที่คนทั้งปวงไม่เห็น คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และ

สมณะ 

ทรงสลดพระทัยเมือ่ทรงเหน็คนแก่ คนเจบ็ คนตาย ทรงปรารถนาโมกขธรรม 

คือธรรมเป็นเครือ่งหลดุพ้นจากความแก่เจบ็ตายนัน้ ทรงพอพระทยัในสมณะว่า ผูบ้วช

ซึง่สละสิง่ผกูพนัทัง้หมดออกไป สามารถจะปฏิบตัเิพือ่ประสบโมกขธรรมได้ มพีระหฤทยั

น้อมไปในการบวช จึงได้เสด็จออกทรงผนวช ท่องเที่ยวไปล�าพังพระองค์เดียว เที่ยว

แสวงหาธรรม ข้อควรเตอืนใจในค�าสอนนีคื้อ เทวทตู ซึง่จะต้องเหน็ได้ด้วยปัญญาเท่านัน้ 

ถ้าได้เหน็แม้สกัแวบหน่ึงจะเป็นประโยชน์มาก เพราะกเิลสจะซบเซาลงไปทีเดียว.
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ก�าลังใจ

ก�าลังใจ เป็นข้อส�าคัญที่จะอุปการะให้เกิดความส�าเร็จในกิจท่ีจะท�าทั้งปวง  

เหตุที่จะท�าให้เสียก�าลังใจมีมาก ดังที่ทราบกันอยู่ แต่ในทางตรงกันข้าม เหตุที่ท�าให้

เกิดก�าลังใจก็มีมากเช่นเดียวกัน มิใช่ว่าจะมีแต่เหตุให้เสียก�าลังใจเท่านั้น จึงควรคิด 

ค้นหาให้พบเหตุแห่งก�าลังใจ ธรรมท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ปฏิบัติอบรมจิตใจ  

ล้วนเป็นเหตุให้เกิดก�าลังใจ เช่น ศรัทธาความเชื่อในผู้อื่นท่ีควรเชื่อ และความเชื่อ 

ในตนเอง เม่ือมีความเชื่อสองอย่างนี้ประกอบกันตามส่วน ก็เป็นก�าลังใจส�าคัญ 

ประการหนึ่ง ความวางใจเป็นอุเบกขา ในนินทาและสรรเสริญ คือไม่ถือเสียงซุบซิบ

หรอืเซง็แซ่ในทางต่าง ๆ เป็นใหญ่ แต่ถอืประโยชน์ของตนเป็นประมาณ หมายความว่า 

ด�าเนนิทางรกัษาประโยชน์ของตนไว้ ใครจะว่าอย่างไรไม่ถอืเป็นส�าคญั เพราะถ้าไปถอื

เป็นส�าคัญเข้า ก็จะเสื่อมประโยชน์ จะท�าให้ใจระทมย่อท้อเพราะนินทา ให้ใจก�าเริบ 

เสิบสานเพราะสรรเสริญ นับว่าเป็นเหตุให้เสียก�าลังใจด้วยกัน วางใจเป็นอุเบกขา 

ในเรื่องนี้ได้ จึงเป็นก�าลังใจประการหนึ่ง 

ความปลงใจลงในกรรมและผลของกรรม โดยก�าหนดคิดว่าเป็นไปตามกรรม

ที่แต่ละคนได้ท�าไว้ ตนเองก็มีกรรมเป็นของของตน ไม่ได้ท�าไว้ในชาตินี้ ก็ควรเชื่อว่า

ได้ท�าไว้ในอดีตชาติ ทุกคนจึงต้องเผชิญบุคคลหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ อยู่บ่อย ๆ  

ทีต่นเองไม่ชอบใจปรารถนา แต่กต้็องพบต้องเผชญิอย่างหลกีเลีย่งไม่พ้น เมือ่เป็นดงันี้

ก็ต้องยอมเผชิญ ถือว่าเป็นกรรมและผลของกรรม จึงต้องปฏิบัติไปตามกรรมวิบาก 
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คือท�าไปตามกระบวนเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยสติปัญญาเต็มที่ ไม่หลีกเลี่ยงย่อท้อ ความ

ปลงใจลงในกรรมและผลของกรรม จึงเป็นก�าลังใจประการหนึ่ง ความคิดให้เหมือน

อดีต คือล่วงไปแล้ว เหตุการณ์ทั้งปวงพร้อมท้ังอายุล่วงไปโดยล�าดับ ถึงเรื่องท่ีก�าลัง

เกิดข้ึนก็จักล่วงไปท้ังหมด จักมอดไปเหมือนเถ้าถ่านที่หมดไฟแล้ว ฉะนั้น ในขณะ

เผชญิเรือ่ง คดิว่าเหมอืนกบัเรือ่งทีล่่วงไปแล้ว จะท�าให้จิตใจรูส้กึเป็นปกต ิเพราะเท่ากบั

เห็นความดบัสนทิ ความคดิให้เหมือนอดตีจงึเป็นก�าลงัใจประการหนึง่ ความเหน็ทางออก 

หมายถงึสตปัิญญาทีเ่หนอืกว่า เหน็ทางออกจากข้อขดัข้องในทุกทางด้วยวิธีท่ีไม่เป็นทุกข์ 

เป็นก�าลังใจประการหนึ่ง ความไม่แพ้ต่อเหตุการณ์แม้จะรุนแรง จิตใจเผชิญได้อย่าง

เยือกเย็นสุขุมรอบคอบ ไม่กลัว กล้าอย่างทหารหาญ พระเจ้าอุเทนเมื่อถูกพระเจ้า 

จัณฑปัชโชตจับไปเป็นชเลย ทรงถูกขู่ว่าจะประหารจึงตรัสว่า 

“ทรงเป็นเชลยแต่ร่างกาย แต่จติไม่เป็นเชลย ราชศตัรจูงึเป็นใหญ่แต่ทางกาย 

ไม่เป็นใหญ่แห่งจิต จะท�าอะไรแก่ร่างกายก็ท�าไปเถิด″ 

ความมีใจหาญดังนี้เป็นก�าลังใจส�าคัญ รวมความว่าคนฉลาดย่อมรู้วิธีเสริม

ก�าลังให้แก่จิตใจ คนโง่เท่านั้นที่นอนเสียก�าลังใจ ไม่รู้จะแก้ไขของตนอย่างไร.
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วันอาสาฬหบูชา ๒๕๑๑ และต้นสาละ

เมือ่วนัอาสาฬหบชูาที ่๙ กรกฎาคม ๒๕๑๑ นี ้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 

ได้เสด็จฯ ถวายพุ่มเข้าพรรษาพระพุทธชินสีห์ พระศาสดา ทรงบูชาปูชนียวัตถุส�าคัญ

ในวัดบวรนิเวศวิหาร เสร็จแล้วได้เสด็จฯ ไปยังบริเวณหน้าวัดด้านต�าหนักเพ็ชร ทรง

ปลกูต้นสาละและต้นรงัรวม ๓ ต้นตามแนวรมิคจูากทศิตะวันออกมายงัทิศตะวันตกคือ 

ต้นสาละอินเดีย ต้นรัง (หรือจะเรียกว่าสาละไทย) ต้นสาละลังกาโดยล�าดับ 

เรือ่งต้นสาละมกีล่าวในคัมภร์ีทางพระพทุธศาสนาว่า เป็นต้นไม้ทีพ่ระพทุธเจ้า

ประสตูแิละปรินพิพานภายใต้ร่มเงา ฝ่ายไทยเราเข้าใจว่า ต้นรงัในเมอืงไทยคอืต้นสาละ  

ดังกล่าวถึงในคัมภีร์นั้น แต่ท่านที่ได้ไปอินเดีย ได้เห็นต้นสาละอินเดียกล่าวว่า ต้นรัง

ไม่ใช่ต้นสาละที่เห็นในอินเดีย ทั้งต้นสาละที่ชาวลังกาถือว่าเป็นต้นสาละในลังกา  

ยังแตกต่างออกไปอีก ประจวบกับทางวัดบวรนิเวศวิหาร ได้ต้นสาละ ต้นรัง มาครบ

ทั้ง ๓ ต้น โดยได้ต้นสาละอินเดียมาจากรัฐอุตตรประเทศในอินเดีย ได้ต้นรังหรือ 

สาละไทย จากป่าสงวนแห่งชาตทิีเ่ขาบิน ราชบรีุ ทัง้ ๒ นี ้กรมป่าไม้เป็นผูจ้ดัหาให้ และ

ได้ต้นสาละลังกามาจากสวนพฤกษชาติ ที่แคนดี ประเทศศรีลังกา ซึ่งทางราชการ 

ศรีลังกาถวายสมเด็จพระสังฆราช คราวเสด็จเยือนศรีลังกาเมื่อศกที่แล้ว 

อธิบดีกรมป่าไม้ได้เขียนค�าชี้แจง เรื่องต้นไม้ท้ัง ๓ นี้ทางวิชาพฤกษศาสตร์ 

รวมความโดยย่อว่า 
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ต้นสาละอินเดีย (Shorea robusta) อยู่ในวงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) 

เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ประเภทผลัดใบ สูง ๒๐-๒๕ เมตร โตวัดรอบ ๑๐๐-๑๘๐ ซม. 

พบขึ้นอยู่ทั่ว ๆ ไปในแคว้นอุตตรประเทศของประเทศอินเดีย และตามเทือกเขาใน

ระดบัต�า่ในประเทศเนปาล เรือ่ยลงมาถึงเทอืกเขากาส ีในแคว้นอสัสมั และตามภาคเหนอื

ของประเทศพม่า ตามปรกติจะขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ท�านองเดียวกับป่าเต็งรังใน

ประเทศไทย ใบ ดอก ผล มีลักษณะคล้ายกันกับไม้รังมาก 

ต้นรังหรือสาละไทย (Pentacme suavis) มีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นสาละ

อินเดียมาก เพราะเป็นพันธ์ุไม้ในวงศ์เดียวกัน แต่ต้นรังมีข้อแตกต่าง คือกลีบดอก 

จะหักพับและเวียนตามกันไปเป็นรูปกังหัน ปีกของผล ๕ ปีกยาวเกือบเท่ากัน ใบแก่

จัดจะมีสีแดงเหมือนสีอิฐ พบทั่ว ๆ ไปตามป่าแล้งในประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา

และเวียดนาม 

ส่วนต้นสาละลังกา (Couroupita guianensis) อยูใ่นวงศ์ไม้กระโดน (Lecyth-

idaceae) เป็นต้นไม้ขนาดกลาง ไม่ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ต้นสูงประมาณ  

๑๕ เมตร โตวัดรอบ ๘๐-๑๐๐ ซม. ดอกสีชมพูขนาดใหญ่ ออกเป็นกระจุกตามกิ่ง

แก่และล�าต้น ผลกลมสเีขยีว โตวดัผ่าศนูย์กลาง ๖-๗ ซม. (มชีือ่เรียกในภาษาอังกฤษ

ว่า Connon Ball Tree หรอืแปลว่าต้นลกูปืนใหญ่) เป็นพนัธุ์พชืประจ�าประเทศอเมรกิา

เขตร้อน ต่างวงศ์ห่างกันจากต้นสาละอินเดียมาก
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ปัญหาของเทพ

ครั้งหนึ่ง ได้มีเทพกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า “อะไรเป็นที่ตั้งของหมู่มนุษย์ 

อะไรเป็นเพื่อนอย่างยิ่ง ปวงสัตว์ที่อาศัยแผ่นดิน อาศัยอะไรเป็นอยู่″ พระพุทธเจ้า 

ได้ทรงมีพระพุทธบรรหารว่า “บุตรเป็นที่ตั้งของหมู่มนุษย์ ภริยาเป็นเพื่อนอย่างยิ่ง  

สัตว์ที่อาศัยแผ่นดิน อาศัยฝนเป็นอยู่″ พระพุทธภาษิตนี้แสดงทางคดีโลก หมู่มนุษย์

เมื่อมีบุตรสืบต่อกันไป จึงด�ารงอยู่ได้ ภริยาเป็นผู้ที่เป็นที่รักใกล้ชิดสนิทสนมและ 

ให้เกดิบตุรแก่สาม ีจงึชือ่ว่าเป็นเพือ่นอย่างยิง่ และทกุ ๆ สตัว์บคุคลจะด�ารงชวิีตอยู่ได้ 

ก็ด้วยอาศัยฝน คือน�้าส�าหรับบริโภคและส�าหรับเพาะปลูก เคร่ืองอาศัยส�าหรับด�ารง

ชีวิตมีอยู่มากอย่าง แต่ถ้าขาดน�้าเสียอย่างเดียว อย่างอื่น ๆ ก็ไม่เกิดมี หรือไม่อาจใช้

ให้ส�าเร็จการด�ารงชีพ น�้าจึงมีความส�าคัญในการครองชีวิต เช่นเดียวกับบุตรภริยามี

ความส�าคัญในฐานเป็นผู้สืบต่อวงศ์มนุษย์และเป็นเพื่อนสนิทใกล้ชิด 

ในหมู่มนุษย์ที่รวมกันอยู่เป็นชาติเดียวกัน บุตรชื่อว่าเป็นที่ตั้งของชาติด้วย 

มารดาบิดาท่ีดีทั้งหลายจึงพยายามบ�ารุงบุตรธิดาในเบ้ืองต้นคือห้ามมิให้ท�าความชั่ว  

ให้ตั้งอยู่ในความดี ให้ศึกษาศิลปวิทยา เพื่อจะให้เป็นที่ตั้งที่ดีต่อไปภายหน้า แม้บุตร

ทกุ ๆ คนจะชือ่ว่าเป็นทีต่ัง้ของชาตอิยูด้่วยกนั แต่บตุรผูท้ีจ่ะเป็นประมขุของชาตต่ิอไป

ย่อมด�ารงความส�าคัญเป็นพิเศษ เพราะความด�ารงอยู่ ความเจริญรุ่งเรือง ชื่อเสียง

เกียรติคุณ ตลอดถึงม่ิงขวัญซ่ึงเป็นท่ีรวมแห่งจิตใจทั้งหมด ย่อมเนื่องด้วยท่านผู้เป็น

ประมุข 
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ฉะนั้น ทุก ๆ คนในชาติจึงมีปรารถนาต้องการตรงกัน เพื่อให้จัดการบ�ารุง

ด้วยให้ศึกษาฝึกฝนให้เต็มท่ี เพราะจะเป็นยอดแห่งผู้ปกครองปวงชนต่อไป เมื่อผู้

ปกครองฉลาดสามารถและมีความสุจริต หมู่ชนท่ีอยู่ในปกครองก็ได้รับความร่มเย็น

เป็นสุข แต่ท้ังนี้ก็ต้องอาศัยความตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมมา ตั้งแต่ระยะเบื้องต้น  

ซึ่งเรียกว่าเป็นขั้นเตรียมตน

เป็นโชคดีอย่างยิ่งแห่งประเทศชาติไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ได้ทรงอบรมสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ พระเจ้า

ลูกเธอ ทุกพระองค์อย่างดียิ่ง ได้ทรงส่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ 

ไปทรงศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ และได้ทรงก�าหนดจะส่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 

พระองค์ใหญ่ไปทรงศกึษาต่อในประเทศอเมรกิา เป็นทีช่ืน่ชมยินดขีองประชาชนทัว่ไป 

ทุก ๆ คนย่อมปรารถนาประมุขหรือผู้น�าของตนที่มีความรู้ความสามารถ และมีความ

สุจริต ซึ่งจะเป็นผู้รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ น�าความสุขความเจริญมาให้

แก่ประชาชนทั้งปวง 

ในระยะเวลานี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ได้เสด็จกลับมาในระหว่างโรงเรียน

ปิดและวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๑ นี้ ตรงกับวันประสูติ มีพระชันษาครบ ๑๖  

พระพรรษา จึงขอถวายพระพรและขออ�านาจคณุพระศรรัีตนตรยัอภบิาลรกัษา สมเด็จ

พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ์ ทรงปราศจากอุปสรรคอันตราย ทรงเจริญด้วย

พระมงคลทั้งหลาย และทรงเจริญด้วยพระปัญญาในการศึกษา จนกระทั่งบรรลุถึง 

ความส�าเรจ็ 

ความสุขและความส�าเร็จของพระองค์ ย่อมเป็นความสุขความส�าเร็จของ 

ประชาชนประเทศชาติไทยทั้งหมด
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เฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

ได้มีพระชนมายุครบ ๓ รอบปีนักษัตร คือ ครบ ๓๖ พระพรรษา ได้มีพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมายุครบ ๓ รอบทางพระพุทธศาสนา ทางรัฐบาลได้จัดสร้างเหรียญเป็น

อนุสรณ์ ทางด้านประชาชนได้มีจดังานแสดงเป็นต้น ด้วยจติใจเคารพรกัและตามสมควร

แก่กาลสมัย เพราะเป็นที่ทราบว่า ไม่มีพระราชประสงค์ให้จัดท�าอะไรพิเศษใหญ่โต 

ในขณะนี้ แต่เมื่อถึงสมัยที่ควรแสดงออก ก็อดมิได้ท่ีจะแสดงออกเพ่ือถวายพระพร 

เหมือนอย่างเม่ือมีจิตใจเปี่ยมด้วยความเมตตากรุณาและความชื่นบาน ก็อดมิได้ที ่

จะยิ้มแย้ม เพราะสมัยที่มีพระชนมพรรษาครบรอบดังนี้ไม่ใช่มีบ่อยนัก ๑๒ ปี  

จึงมีครั้งหน่ึง จึงนับว่าถึงสมัยท่ีควรแสดงออกได้แล้ว และการแสดงออกเพื่อถวาย

พระพร เมื่อนึกดูแล้ว จะเห็นว่าเป็นการแสดงน้อยมากไปเสียอีก เมื่อเทียบกับจิตใจ 

ที่อยากจะแสดง และเมื่อเทียบกับพระมหากรุณาท่ีได้พระราชทานแล้วแก่คนท้ังปวง 

หรือเมื่อเทียบกับพระราชกรณียกิจท่ีได้ทรงบ�าเพ็ญส�าเร็จไปแล้ว แก่ประชาชน 

และประเทศชาติ ก็ยิ่งจะเห็นว่าการแสดงออกนี้ยังน้อยยิ่งนัก 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ได้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนปูถัมภก และทรง

เป็นพุทธมามกะ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ ย่อมทรงอยู่ในฐานะเดียวกัน ในระหว่างเวลา

ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงพระผนวช สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ ทรงเป็นผูส้�าเร็จ

ราชการแผ่นดนิ ได้ทรงปฏิบัตพิระราชกรณยีกจิในฐานะเป็นองค์เอกอคัรศาสนปูถัมภก

ทุกประการ ดังที่ได้เสด็จฯ ทรงถวายผ้าพระกฐิน 
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เมือ่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

ได้เสด็จฯ เยือนประเทศอเมริกาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ได้พระราชทานสัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์อเมริกัน ตามที่ปรากฏข่าวว่า สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ได้ทรงเป็นทีป่รกึษาดเียีย่ม และได้ทรงแบ่งพระราช

ภารกิจไปมาก ท้ังได้ทรงเป็นพระราชมารดาท่ีดีของพระราชโอรสธิดา ชวนให้นึกถึง

พระพทุธภาษติทีแ่ปลว่า “ภริยาเป็นเพื่อนอย่างยิ่ง″ “มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน″ 

สมเดจ็พระนางเจ้าฯ ชือ่ว่า ได้ทรงมีส่วนช่วยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ในพระราช

กรณียกิจทั้งปวง ได้ทรงท�าให้เกิดความสมบูรณ์

ในมงคลสมัยพเิศษนี ้ ขอถวายพระพรให้ทรงพระเจรญิ ขออ�านาจคณุพระศรี

รัตนตรัย และอ�านาจพระกศุลบารมีบรมโพธสิมภาร จงอภบิาลรกัษาสมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทั้งปวง เสด็จสถิต

อยู่เป็นคู่พระบารมี คู่พระราชหฤทัย เป็นมิ่งขวัญแห่งประเทศชาติ ศาสนา พระมหา

กษัตริย์ พร้อมทั้งประชาชนทั้งปวง ตลอดกาลนาน.
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พระพุทธศาสนาคอือะไร

ถ้าจะต้ังปัญหาว่าพระพุุทธศาสนาคืออะไร ซึ่งเป็นค�าถามรวมทั้งหมด ย่อม

ตอบให้หมดสิน้ได้ยาก นอกจากจะตอบอย่างส้ัน ๆ ว่า “คอืค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า″ 

ได้เคยมีค�าถามเช่นน้ีมาแล้วในครั้งพุทธกาล และท่านก็ได้เคยตอบกันมาแล้ว เป็น 

ค�าตอบทีถู่กเหมาะทีส่ดุ ซึง่มกัเป็นค�าตอบทีส่ัน้ ๆ แต่กนิความรวมยอด แต่กไ็ด้ในทาง

หรือนัยหนึ่ง ๆ การท่ีจะตอบให้ถูกเหมาะได้อย่างรวบรัดที่สุด ก็จ�าต้องศึกษาให้ม ี

ความรู้พระพุทธศาสนาอย่างท่ัวถึง ถึงอย่างนั้นก็ยังมีปัญหาอีกว่า อย่างไรจึงจะเรียก

ว่ามีความรู้ทั่วถึง อ่านศึกษาจบพระไตรปิฎกอย่างนั้นหรือ ถ้ารับรองอย่างนั้น ก็ยังจะ

มีค�าค้านได้อีกว่า น่ันเป็นเพียงความรู้ต�าราเท่านั้น เหมือนอย่างรู้ต�ารายาสมุนไพร  

แต่ไม่รู้จักต้นไม้ที่เป็นตัวยาแต่สักต้นเดียว ซึ่งก็เป็นความจริง 

อ่านศึกษาจบพระไตรปิฎกอย่างเดียว เป็นความรู้ขั้นปริยัติ คือ ขั้นเล่าเรียน

ท่องบ่นจดจ�า ถ้ายังมิได้ปฏิบัติก็ยังไม่มีความรู้ในปฏิบัติ แม้ปฏิบัติไปยังไม่ได้ผลที่เป็น

ความรู้แจ้งทะลุตลอด ก็ยังไม่รู้ในปฏิเวธ ที่แปลว่าความแทงตลอด หมายถึงปัญญาที่

รู้แจ้งทะลุตลอด ถึงดังนั้น ก็ยังมีปัญญาดังกล่าวนี้อีกหลายระดับ 

ฉะนัน้ ความรูพ้ระพทุธศาสนาท่ัวถงึจะมไีด้ต่อเมือ่ได้ปฏบิติัจนได้ปัญญาทีเ่ป็น

ตัวปฏิเวธขั้นสูงสุดแล้วเท่านั้น เมื่อได้ปัญญาถึงขั้นนี้ จึงจะตอบปัญหาข้างต้นได้อย่าง

ถกูต้องรวบรดั และแม้เช่นนัน้ กต็อบได้ในทางหรอืนยัหน่ึง ๆ ดงักล่าว เพราะตามตวัอย่าง

ค�าตอบที่ท่านได้ตอบกันมาแล้ว แต่ละท่านก็ตอบไปแต่ละนัย ซึ่งต่างก็ถูกต้องตรงจุด
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หมายเดียวกันด้วยกัน ส่วนผู้ที่ยังมีความรู้ไม่ทั่วถึงตามความหมายที่สมบูรณ์นั้น  

ถ้าแม้ได้สนใจศกึษาให้มคีวามรูใ้นแบบแผน คอื พระพทุธวจนะในพระไตรปิฎก จนถงึ

พอจับทางของพระพุทธศาสนาได้ อันพอตอบให้ถูกแบบ ก็พอใช้ได้ 

พระภกิษุสงฆ์ตัง้แต่เก่าก่อนได้ถอืกนัเคร่งครดัทีจ่ะพดูจะแสดงให้ถูกแบบแผน 

เพราะเกรงว่าจะเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้า ที่เรียกว่ากล่าวตู่นี้ คือเช่นที่กล่าวว่า 

พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นอย่างนี้ โดยที่พระองค์ไม่ได้ตรัสไว้อย่างท่ีอ้างนั้นเลย ดังนี้

เรยีกว่ากล่าวตู ่ฉะนัน้ เทศน์ของพระจงึต้องมยีกพระบาลขีึน้เป็นแม่บท แล้วอธบิายไป

ตามแนวความของธรรมในพระบาล ี ท้ังเมือ่จะว่าอะไรทีจ่ะให้เป็นหลักฐานจริงจังยังอ้าง

พระพุทธวจนะอ่ืน ๆ มาอีก กล่าวได้ว่านี้เป็นธรรมเนียมนิยมในฝ่ายเถรวาท จึงได้

รักษาพระพุทธศาสนาสายเดิมไว้ได้เรื่อยมา นี้น่าจะเป็นเหตุหนึ่งที่ท�าให้พูดกันว่าฟัง

เทศน์ไม่ค่อยจะรู้เรื่อง แต่พระก็ยังเทศน์ คนก็ยังฟัง ทั้งพระพุทธศาสนาสายเดิมก็ยัง

ด�ารงอยู่ต่อไป ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่น.
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ที่เที่ยวของใจ

คนเรานั้นเกิดมาแล้วก็โตวันโตคืน แก่วันแก่คืน อายุ ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี  

เรื่อย ๆ ไป ไม่นานเท่าไรก็ถึง ๑๐ ๒๐ เป็นหนุ่มเป็นสาว ร่างกายจิตใจเติบโตเจริญ 

ในระยะนี้ จิตใจท่องเที่ยวไปกับอารมณ์ทั้งหลายเต็มที่ บางทีก็ดีใจ บางทีก็เสียใจ  

บางทีก็เฉยเมย แต่โลกนี้ไม่เคยท�าให้ใครดีใจโดยส่วนเดียว ในทางตรงกันข้าม ก็ไม่

เคยท�าให้ใครเสียใจโดยส่วนเดียวเหมือนกัน ทั้งก็ไม่เคยท�าให้ใครเฉยเมยเสียทุกส่ิง 

ทุกอย่าง เว้นแต่ท่านผู้ที่มีจิตสูงพ้นจากโลก 

พระพทุธเจ้าจงึได้ตรัสไว้ว่า คนนีม้ทีีท่่องเทีย่วไปของใจ ๑๘ อย่าง คอื เรือ่งรปู

ทีต่ามองเห็นอยู่ เสยีงท่ีหไูด้ยนิอยู ่กล่ินท่ีจมกูสูดดมอยู่ รสทีล่ิน้ลิม้อยู ่ส่ิงถกูต้องทีก่าย

ถกูต้องอยู ่ กบัเร่ืองรปูเสยีงเป็นต้นเหล่านีท่ี้ได้ประสบมาแล้วท่ีใจเกบ็มาคิด เรือ่งเหล่านี้

รวมเป็น ๖ บางอย่างเย้ายวนให้ดใีจ บางอย่างบดบบีให้เสยีใจ บางอย่างกลบัให้เฉยเมย 

แบ่งออกได้เป็น ๓ ชนิดดังนี้ จึงรวมเป็น ๑๘ เรียกว่า “มโนปวิจาร ที่ท่องเที่ยวไป 

ของใจ ๑๘″ คนหนุ่มสาวสมมุติว่าอายุ ๑๘ ปี ก�าลังอยู่ในวัยที่มีจิตใจก�าลังท่องเที่ยว

ไปในที่ท่องเที่ยวของใจทั้ง ๑๘ นี้เต็มที่ ถึงที่ดีใจ ก็ดีใจเหมือนอย่างว่าทุกอย่างน่ารัก

น่ายินดีทั้งหมด ถึงที่เสียใจ ก็เสียใจเหมือนอย่างว่าทุกอย่างน่าเกลียดน่าชังไปท้ังนั้น 

ถงึทีเ่ฉยเมย กเ็ฉยเมยไม่สนใจด้วย จติใจก�าลงัต่ืนตวัในเรือ่งท้ังหลาย ถ้าขาดสติปัญญา

รักษาตนรักษาใจอยู่อย่างเพียงพอ ก็น่ากลัวอันตราย เพราะจะเห็นเป็นจริงจังไปกับ

เรื่องที่ไม่จริงจังเหล่านั้น แต่ถ้ามีสติปัญญาเพียงพอ ก็จะรักษาใจให้สงบ รักษาตนให้
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สวัสดีได้ ไม่ใช่จ�าเพาะคนหนุ่มสาวเท่านั้น ถึงคนปูนอื่นทุกปูนอายุ ก็ต้องพบกับเรื่อง

ที่น่าดีใจเสียใจและที่ท�าให้เฉยเมยเหล่านั้น และจ�าต้องมีสติปัญญาเป็นเกราะป้องกัน

เหมือนกัน พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ไม่ควรเผลอปัญญา ควรตามรักษาสัจจะ ควร

พอกพนูการสละ ควรศกึษาสนัต″ิ เพราะถ้าไม่เผลอปัญญาพร้อมท้ังสตหิมัน่คิดพจิารณา

ว่าอะไรจรงิอะไรไม่จรงิ จะรูไ้ด้ว่าอะไรเป็นความจรงิทีค่วรรกัษาไว้ อะไรทีไ่ม่จรงิ เป็นอสตัย์ 

อธรรม ก็สละออกไปให้หมด ไม่ให้เข้ามาสิงสถิตอยู่ในจิตใจ ดังนี้จึงจะได้สันติ คือ

ความสงบของใจ 

คนที่มีจิตใจเร่าร้อนอยู่ด้วย โลภ โกรธ หลง ไม่สงบเพราะมีผีสิงอยู่ในใจ คือ

ความผูกพันอยู่กับสิ่งอสัตย์อธรรมทั้งปวง บิดผันครอบง�าจิตใจให้วิปริต เหมือนอย่าง

คนถกูผสีงิ ส่วนคนทีม่จิีตใจสงบ เพราะไม่ยอมให้ผอีสตัย์อธรรมสงิใจ ท�าการสละออก

ไปให้เหลือแต่ของจริงแท้เป็นสัตย์เป็นธรรม และรักษาไว้ด้วยปัญญาที่เลือกเฟ้น แต่

ทั้งนี้ก็ต้องไม่เผลอปัญญา 

ในโอกาสที่ ‘ศรีสัปดาห์’ มีอายุได้ ๑๘ ปีเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๑  

จึงขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจกุศลทั้งปวงที่ได้บ�าเพ็ญแล้ว โปรดอภิบาล

รักษา ‘ศรีสัปดาห์’ ซึ่งมีอายุก�าลังเสี่ยงอยู่กับเรื่องร้ายหรือดีหรือเสมอตัวทั้ง ๑๘ นั้น

เตม็ที ่ให้ผ่องพ้นอุปสรรคศัตรอุูปัทวอันตราย เจรญิอาย ุวรรณ สุข พล บ�าเพญ็กรณย์ี

เป็นที่นิยมชมชื่นยิ่งขึ้น สถิตสถาพรเป็นศรีสัปดาห์อยู่ตลอดจิรกาล.
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พระพุทธวจนะเกี่ยวกับเวลา

“ขณะอย่าได้ล่วงท่านท้ังหลายไปเสีย″ “ควรรีบท�าความเพียรในวันนี้ทีเดียว 

ใครเล่าจะรูว่้าความตายจะมาในวนัพรุง่นี″้ “กาลกินสรรพสตัว์ พร้อมทัง้ตัวเอง″ ข้อความ

ทัง้ ๓ น้ีเป็นค�าแปลพระพทุธภาษติซึง่สอนให้ทกุ ๆ คนใช้เวลาทัง้หมดให้เป็นประโยชน์

ด้วยรีบท�าการที่ควรท�าแต่ในวันนี้ อย่าผัดวันไว้ว่าพรุ่งนี้จึงจะท�า เพราะจะสายหรือช้า

ไปวันหนึ่ง หรืออาจจะช้าสายไปเสียทั้งหมดก็ได้ เพราะใครจะรู้ความแน่นอนของชีวิต

ในวันพรุ่งนี้ ประโยชน์ท่ีจะพึงได้หลายอย่างขึ้นอยู่แก่กาลเวลา ถ้าพลาดเวลาไปแม ้

ครูเ่ดยีว กพ็ลาดประโยชน์น้ันไปเลยกมี็ ต้องรออกีรอบหนึง่ คล้ายพลาดเวลารถไฟกม็ี 

ฉะนั้น เมื่อถึงเวลาท�าก็ต้องท�า จึงดีกว่า 

ค�าที่ตรัสสอนเกี่ยวแก่กาลเวลาดังกล่าวนี้ จึงเป็นค�าสอนที่ถูกต้องใช้ได้อยู่แก่

ทุกคน ทุกกาลสมัย ถ้าพูดอย่างภาษาโลกของบางคนก็ว่า ‘ทันสมัย’ แต่ค�าที่ว่านี ้

ถ้าคิดดูก็ชอบกล คือสมัยแห่งความนิยมของโลกเปลี่ยนไปอยู่เสมอ ไม่มีหยุดในเรื่อง

ทั้งปวง ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่า ‘ทันสมัย’ ก็น่าจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเสมอไม่ 

แพ้กนั จงึจะทนักนั ถ้าไม่เปลีย่นแปลงไป หยดุอยูก่บัทีจ่ะไปทนักนัอย่างไร แม้ถ้าฝ่าย

หนึ่งหยุดอยู่กับที่ อีกฝ่ายหนึ่งว่ิงวนไปเป็นวงกลมก็อาจเวียนมาบรรจบเข้าอีกได้  

แต่กว่าจะมาบรรจบก็จะต้องใช้เวลาเร็วหรือช้า สุดแต่วงที่วิ่งวนนั้นจะใหญ่หรือเล็ก 

เพียงไร 
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ธรรมของพระพทุธเจ้านัน้เป็นพวกหยดุอยูก่บัที ่คอืตรสัไว้เมือ่กว่า ๒๕๐๐ ปี

มาแล้วอย่างไรก็อยู่อย่างนั้น ไม่เปลี่ยนแปลง จึงจะทันสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไปเรื่อยได้

อย่างไร ถ้าจะรอให้โลกวนมาพบอกีรอบหนึง่ กจ็ะต้องนาน ๆ จงึจะทนัสมยัเข้าสกัรอบ

หนึ่ง แล้วเม่ือไรโลกจึงจะวนมาบรรจบเข้ากับธรรมอย่างนั้น นึกดูถึงคนที่ท�าตนให้ 

ทนัสมยั กค็อืปรบัปรงุเปล่ียนแปลงความประพฤตติน เช่นท่ีเกีย่วแก่การแต่งกายเป็นต้น

ให้ต้องด้วยสมัยนิยม จะให้ธรรมทันสมัยจะต้องท�าอย่างนั้นหรือไม่ น่าจะมีผู้เข้าใจ 

อย่างน้ีอยูเ่หมอืนกนั ประสงค์ให้แก้ไขธรรมของพระพทุธเจ้าเสียใหม่ให้เหมาะแก่สมัย 

ด้วยให้เหตผุลว่าพระองค์ตรสัไว้นานมาแล้ว บดันีก้าลเวลาล่วงไป โลกเปลีย่นแปลงไป

มากมาย ในครั้งก่อนไม่มีรถยนต์รถไฟ ไม่มีเรือเหาะ ไม่มีวิทยุ ไม่มโีทรทศัน์ ไม่มสีิง่

ต่าง ๆ เหมอืนอย่างเดีย๋วนี ้ ธรรมท่ีตรสัไว้จึงน่าจะเก่าเข้าทกุ ๆ วัน เมื่อพูดถึงธรรม 

ก็น่าจะคล้ายกับน�าเกวียนหรือระแทะมาลากในถนนที่เต็มไปด้วยรถยนต์ ซึ่งต่างสมัย

กนัไกล เพราะค�าว่าทนัสมยัค�าเดยีวท�าให้วิพากษ์วิจารณ์ไปเสียใหญ่โต แต่ถ้าว่าดังนัน้

ได้ กจ็ะต้องว่าดวงอาทติย์เกดิมานานเก่าไปไม่ทนัสมยัเสยีแล้ว น่าคดิถงึค�าของใคร ๒ 

คนทีก่ล่าวไว้ว่า “ไม่มีอะไรใหม่ภายใต้ดวงอาทติย์นี″้ และว่า “นบัจากวนัทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสรู้ที่ภายใต้โพธิพฤกษ์นั้น ไม่มีธรรมใหม่เกิดขึ้นอีก″ ทั้งเมื่อระลึกถงึพระธรรมคณุ

ว่า ‘อกาลโิก ไม่ประกอบด้วยกาล’ ก็จะรูสึ้กว่า “ทุกสมยัขึน้อยูแ่ก่ธรรม” เพราะไม่มี

อะไรออกนอกไปจากกฎธรรมดา.
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ดวงประทปีของโลก

พระพุทธเจ้าได้ทรงเป็นที่นับถือว่า เป็นพระบรมครูหรือพระบรมศาสดา 

ของโลก เพราะได้ทรงสอนโลกให้มองเห็นธรรมเหมือนอย่างทรงชูประทีปขึ้นในที่มืด  

ท�าให้คนที่มีจักษุมองเห็นทางเดิน ถ้าจะถามว่าธรรมที่เห็นคืออะไร ก็น่าจะตอบได้ว่า

คือ “เหตุผลตามท่ีเป็นจริง″ หรือ “ความจริงตามเหตุและผล″ ซึ่งจะผุดขึ้นแก่จิตใจ 

น�าวถิชีวีติให้เป็นไปโดยหลกีจากทางเสือ่มตรงไปในทางเจรญิ ดงัจะยกตวัอย่างค�าส่ังสอน

หมวดหนึ่งที่ตรัสไว้แปลความว่า 

“ความอยู่ในปฏิรูปเทศคือประเทศถิ่นที่สมควร ความมีบุญอันได้ท�าไว้ก่อน 

ความตั้งตนไว้ชอบ นี้เป็นมงคล คือ เหตุให้ถึงความเจริญอันอุดม″ 

ข้อท่ีตรัสไว้นี้มีเหตุผลสมบูรณ์ เหตุก็คือความอยู่ในประเทศถิ่นอันสมควร

เป็นต้น ผลคือมงคล ส่วนผลอันหมายถึงความเจริญ เหตุผลที่ตรัสไว้น้ีจริงหรือ  

ถ้ามีปัญหาขึ้นดังนี้ ใคร ๆ ก็อาจตอบได้ทันทีว่าจริงโดยมิต้องสงสัย เพราะเป็นข้อที่

เข้าใจง่าย เหน็ได้ง่าย ประการแรก ความเจริญย่อมเกี่ยวแก่สถานที่ เช่น ความเจริญ

ทางวชิาย่อมเกีย่วแก่สถานทีม่คีนมวีชิาทีต้่องการ ความเจรญิทางการงานย่อมเกีย่วแก่

สถานที่ซึ่งมีการงานนั้น ความเจริญทางทรัพย์ย่อมเกี่ยวแก่สถานที่ซึ่งจะหาทรัพย ์

นั้นได้ ฉะน้ัน เม่ือต้องการความเจริญ ก็จ�าต้องไปแสวงหายังสถานที่มีความเจริญ 

ตามที่ต้องการนั้น ๆ ดังที่กล่าวรวมในข้อว่า “ความอยู่ในปฏิรูปเทศ คือประเทศถิ่น 

ที่สมควร″ ก็คือสถานที่ซึ่งจะให้ผู้อยู่ได้รับความเจริญได้ดังกล่าว 
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แต่การที่จะไปอยู่ในถิ่นเช่นนั้นได้ ต้องอาศัยความมีบุญอันได้ท�าไว้ก่อน คือ 

ต้องได้ท�าบญุอนัหมายถงึความดไีว้ พอเพยีงแล้วทีจ่ะไปและพอเพยีงทีจ่ะอยู่ หมายถึง

ความดีอันเป็นพ้ืนฐานอุดหนุนเปรียบเหมือนบันไดขั้นต�่า เป็นพื้นฐานส�าหรับเหยียบ

ก้าวข้ึนไปสูบั่นไดขัน้สงูข้ึน ถ้าไม่มีบันไดขัน้ต�า่ไฉนจะก้าวขึน้ไปได้เล่า หมายถงึความดีที่

เป็นพื้นฐานนี้ จึงตรัสว่า “ความมีบุญอันได้ท�าไว้ก่อน″ 

แม้เช่นนี ้เมือ่ก้าวขึน้ไปโดยล�าดบัแล้ว กย็งัต้องด�ารงตนไว้ให้ด ีคอื เมือ่ได้อยู่

ในประเทศถิ่นที่สมควร มีบุญคือความดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ก็ต้องมีความพากเพียร

ฉวยเอาความเจรญิตามทีต้่องการ ด�ารงตนไว้ให้ชอบในทางของความเจรญิจงึได้ตรสัไว้

ว่า “ความตั้งตนไว้ชอบ″ 

ทั้งสามข้อนี้เป็นมงคล เหตุให้ถึงความเจริญโดยแท้

ขอถวายพระพรด้วยมงคลภาษิตนี ้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอบุลรตัน-

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งจะเสด็จไปทรงศึกษาต่อในประเทศอเมริกา  

ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั อ�านาจพระราชบารมี พร้อมทัง้อ�านาจพระกุศลอภบิาล

รักษาให้ทรงพระเกษมส�าราญสวสัด ีทรงพระเจรญิในการศกึษาส�าเรจ็โดยพระประสงค์

ทุกประการ.
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บุญ บาป

เรืื่องบุญ บาป หรือ ความดี ความชั่ว เป็นเรื่องที่น่าท�าความเข้าใจกันให้ดี  

เพราะเป็นเรื่องส�าหรับภูมิปัญญาของมนุษย์ พวกสัตว์ดิรัจฉานท่านว่าเป็นอเหตุกสัตว์ 

คือ ท�าอะไรไม่เป็นบุญบาป เช่น เสือกินสัตว์เป็นอาหาร ไม่มีอาหารอย่างอื่น แมวกัด

หนกูนิเพราะไม่มคีวามรูจ้กับญุบาป คอืมคีวามรูต้�า่เสยีเหลอืเกนิ ถงึเป็นมนษุย์จ�าพวก

เป็นบ้าไม่มีสติท�าอะไรก็ไม่เป็นบาป เพราะไม่มีความรู้สึกในการท�านั้น กฎหมาย 

ก็ยกเว้น วินัยก็ยกเว้น ฉะนั้น ที่จะท�าอะไรเป็นบุญบาป จึงต้องมีความรู้ขั้นปกติชน 

คอื รู้จัก บญุ บาป ด ีชัว่ พดูง่าย ๆ คอืรูว่้าท�าสิง่นีด้ ีท�าสิง่นีไ้ม่ด ีอย่างทีค่น ๆ ทัว่ไป 

รู้กัน 

ถ้าจะมีปัญหาว่าคนทัว่ ๆ ไปรูก้นัอย่างไร กต็อบได้ว่ารูเ้ช่นว่าช่วยเหลอืเกือ้กลู

กันเป็นดี ก่อทุกข์แก่กันเป็นชั่ว ประจักษ์พยานในเรื่องน้ีคือ ตนเองของทุก ๆ คน  

เมื่อมีใครมาช่วยเหลือเก้ือกูลหรือแม้เพียงเขาไม่มาเบียดเบียนก็ว่าดี แต่เมื่อมีใครมา

ท�าร้ายกว่็าชัว่ ไม่ด ีนอกจากนี ้คนทัว่ ๆ ไปยงัรูจ้กัภาวะต่าง ๆ ของจติใจ เช่นทีพ่ดูว่า

ใจดใีจร้าย โดยจบัจากอาการท่ีแสดงออกหรอืกรรมทีท่�า เพราะเนือ่งด้วยจติใจ คนทีม่ี

ใจโลภโกรธหลงแรงมาก กว่็ากนัว่าคนใจร้ายใจด�า คนทีม่ใีจสงบกิเลสเหล่านี ้ประกอบ

ด้วยเมตตากรณุา กว่็ากันว่าคนใจดใีจบริสุทธิ ์คนทัว่ไปย่อมรูรั้บรองกนัดงันี ้ทกุประเทศ

ในโลกจึงมีหลักกฎหมายใหญ่ ๆ คล้ายคลึงกัน ไม่ต้องพูดถึงศาสนาต่าง ๆ ซึ่งแสดง

หลกัของความดคีวามชัว่ละเอียดกว่า เพราะคนมภีมูปัิญญารูจ้กับญุบาปดชีัว่ดงันีแ้หละ 
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ท�าอะไรไปจึงรู้ว่านีด่นีีไ่ม่ด ีนีแ่หละคอืบญุบาป ถงึแม้ว่าจะมีความเห็นผดิหรอืเข้าใจผดิ 

ท�าไม่ดีด้วยเข้าใจว่าดี ก็คงเป็นบาปอยู่น่ันเอง เพราะมีความรู้ที่เป็นตัวเจตนา คือ  

ความจงใจท�า และก็ควรจะรู้ หากเป็นผู้ไม่ประมาท เมื่อควรจะรู้ได้แต่ไม่รู้เพราะได้

ประมาทไปเสีย จึงไม่ใช่เป็นข้อยกเว้น เป็นบ้าไปเสียต่างหากซึ่งอยู่ในฐานะที่ไม่ควร 

จะรู้ได้จึงเป็นบุคคลยกเว้น 

เรือ่งบญุบาปจงึเป็นเรือ่งส�าหรบัปกตชินทีมี่ปัญญาอย่างสามัญชนทัว่ไป ไม่ใช่

เรื่องลุ่มลึกอันใด และทุก ๆ คนก็มีความส�านึกรู้กันอยู่น้อยหรือมาก ถ้ามีปัญหาว่า 

เมื่อรู้แล้วท�าไมจึงท�าบาปหรือท�าชั่ว ก็ตอบได้ว่าเพราะอกุศลมูล คือมีจิตประกอบด้วย

รากเหง้าของอกุศล ๓ อย่าง ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ หรือที่พูดกันว่า โลภ โกรธ 

หลง จึงท�าให้มคีวามคดิเหน็วปิริตผดิไปต่างจากเมือ่จติสงบ ไม่มรีากเหง้าเหล่านี ้ฉะนัน้ 

ย่อมจะได้ความส�านึกเมื่อได้ท�าไปแล้วและจิตใจกลับมาสู่ความสงบ 

ทุก ๆ คนท่ีมีปัญญาเพียงของมนุษย์จึงปฏิเสธบุญบาปมิได้ ความรู้สึกของ

ตนเองนั่นแหละรับรอง เว้นไว้แต่จะเป็นคนบ้าไปเสียหรือมีภูมิปัญญาต�่าเสียเหลือเกิน 

หรือน่าจะเพิ่มอีกพวกหน่ึงว่ามีกิเลสหนามากจนไร้ความรู้สึกส�านึกของมนุษย์ อันไม่

น่าจะเรียกว่ามนุษย์.



.
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 จติวทิยาทางพระพุทธศาสนา

จิตวิทยา คือความรู้เรื่องจิต ทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องควรศึกษาให้รู้  

เพราะการปฏบิตัธิรรมของพระพทุธเจ้าย่อมเนือ่งด้วยจติเป็นข้อส�าคัญ พระพทุธวจนะ

ที่สั่งสอนเก่ียวกับจิตเป็นส่วนใหญ่ จึงจะได้กล่าวถึงเร่ืองจิต จากค�าสอนในพระพุทธ-

ศาสนาไปโดยล�าดับ 

จิตกับกายเป็นของมีอยู่เป็นคู่กัน แก่ทุก ๆ คนตั้งแต่ถือก�าเนิดเกิดมาจนตาย 

จิต หมายถึงสิ่งที่เรียกกันว่าจิตใจของทุก ๆ คน กาย ก็หมายถึงร่างกายนี้ เพราะจิต

เป็นสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุ ที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเป็นต้น จึงได้มีความเห็นในปัญหาว่าจิตคือ

อะไร อยู่ที่ไหนกันต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยดึกด�าบรรพ์เก่าก่อนมาจนถึงปัจจุบัน เช่นว่า จิต 

เป็นธรรมชาติที่ให้ส�าเร็จความคิดนึก เป็นความคิดนึก เป็นธาตุรู้ เป็นที่ก่อเก็บกิเลส

กรรมต่าง ๆ จนถึงว่าเป็นอาการของมันสมอง 

ส่วนท่ีเกีย่วแก่ท่ีอยู่กมี็ความเหน็เช่นว่า จติอาศยัอยูท่ีห่ทยั คอืเนือ้หวัใจทีเ่ต้น

สูบฉีดโลหิตอยู่นี้ อยู่ที่มันสมองเพราะเป็นงานของมันสมองนั่นเอง ถึงจะมีความเห็น

และว่าต่าง ๆ กนัอย่างไร แต่ทกุ ๆ คนกค็งรบัรองตรงกนัว่า จติใจมีอยู่จริง และย่อม

รู้ว่า จิตนี้เป็นดวงชีวิตทีเดียว ดับจิตเสียเมื่อใด ชีวิตนี้ก็ดับเมื่อนั้น และร่างกายก็จะ

เน่าเป่ือยผพุงัไปสิน้ เมือ่จติด�ารงอยู ่ชวีติจงึด�ารงอยูด้่วยร่างกายนีจ้งึคมุอยูแ่ละปฏบิตัิ

หน้าท่ีต่าง ๆ ได้ เช่น ตามองเหน็ หูฟังได้ยนิ คอื ประสาทต่าง ๆ ท�าหน้าทีข่องตนได้ 
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คนจึงนึกคิดอะไรได้ รู้อะไรได้ทางประสาททั้งปวง แต่ถ้าร่างกายบกพร่องเสียหาย  

จิตก็ประสบความขัดข้องเหมือนกัน เช่น ถ้าตาบอด หูหนวกเสีย จิตก็ออกมาเห็นมา

ฟังรู้อะไรทางประสาทท่ีเสยีไปนัน้มไิด้ ถ้าร่างกายส่วนกายประสาทเสยี เช่นเป็นอมัพาตไป

หรอืถกูฉดียาชากเ็ช่นเดยีวกนั ถ้าถกูกระทบอย่างแรงเช่นประสบอบุตัเิหต ุถึงวิสัญญภีาพ

สลบไป ก็คือร่างกายเกิดขัดข้อง จิตจึงขัดข้องที่จะแสดงความรู้อะไรออกมาทางกาย 

ในขณะน้ัน ถ้าร่างกายช�ารุดอย่างมาก จนถึงท่ีเรียกว่าแตกท�าลาย จิตก็ต้องดับ  

หรือออกจากร่างที่แตกท�าลายนั้น สุดแต่จะเห็นกันว่ากัน เพราะจิตไม่ใช่เป็นวัตถุ 

ดังกล่าวข้างต้น จึงได้มีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวแก่จิต ถ้าเป็นวัตถ ุ

ก็คงจะไม่เกิดปัญหาเช่นนี้ 

สิง่ทีเ่รยีกว่าเป็นวตัถนุัน้ คอืเป็นรปูทีม่องเห็นได้ด้วยตา เป็นเสียงทีฟั่งได้ด้วย

หู เป็นกลิน่ทีส่ดูดมได้ด้วยจมกู เป็นรสทีล่ิม้ได้ด้วยลิน้ เป็นส่ิงถูกต้องทีถู่กต้องได้ด้วย

กาย จิตไม่ใช่เป็นวัตถุดังนี้ก็จริง แต่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยแน่นอนในทุก ๆ คน ทุกคน

ต่างมีสิ่งที่เรียกว่าจิตใจนี้อยู่ด้วยกัน 

ถ้าจะลองตัง้ปัญหาว่ารูไ้ด้อย่างไรว่ามี เพราะไม่ใช่วัตถุ ก็ตอบได้ว่ารูด้้วยจตินี้

เอง ทกุคนมจีติทีไ่ม่ใช่วตัถอุยูใ่นตนแล้วจึงรูจ้ติของตนได้ด้วยจตินีแ้หละ ถ้าไม่มีจติอยู่

ในตัวนั่นแหละ จึงจะรู้ไม่ได้ และรู้ไม่ได้ทุกอย่าง.
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จติอาศัยอยู่ที่ไหน ?

ในพระธรรมบท ซึ่งเป็นพระพุทธวจนะ ได้กล่าวไว้ว่า จิต ไม่มีสรีระหรือ 

ไม่ใช่สรีระ (อสรีระ) มีคูหาเป็นที่อาศัย (คุหาสยะ) เที่ยวไปไกล เที่ยวไปผู้เดียวหรือ 

ดวงเดียว ตามลกัษณะดังนี ้จติจงึมใิช่มันสมองซึง่เป็นสรีระ และค�าว่าคหูาในค�าสามญั

แปลว่าถ�า้ เช่น ถ�า้ของภเูขา แต่ในเรือ่งจตินี ้พระอาจารย์ผูก้ล่าวอธบิายได้กล่าวอธบิาย

ไว้อย่างกว้าง ๆ คือกายน้ี จึงให้ค�าแปลโดยความว่ามีกายนี้เป็นที่อาศัย ซึ่งไม่ผิด 

แน่แบบค�าว่าก�าปั้นทุบดิน 

แต่ในคัมภีร์อธิบายอื่น เช่น คัมภีร์วิสุทธิมรรค และคัมภีร์อธิบายอภิธรรม  

ได้ระบุหทัยวัตถุ คือเน้ือหทัยท่ีเต้นสูบฉีดโลหิตอยู่นี้ว่า เป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณธาตุ 

อันหมายถึงจิต ตามอธิบายนี้จิตจึงอาศัยอยู่ที่หทัยวัตถุ 

มาถึงสมัยปัจจุบัน แพทย์ผ่าตัดเปลี่ยนเนื้อหัวใจของคนได้ส�าเร็จแล้ว คือ 

ตัดเน้ือหัวใจของคนไข้ออก น�าเอาเนือ้หวัใจของคนทีต่ายแล้วมาเปลีย่นให้ จงึเกดิปัญหา

ขึน้ถงึจติของคนไข้ว่าจะพลอยถกูตัดออกไปหรอืไม่ ถ้าจติอาศยัอยูก่บัเนือ้หนงัดังกล่าวนัน้ 

และจะมจีติอะไรของใครมาแทน จะว่าจติของคนตายทีเ่ป็นเจ้าของเนือ้หวัใจทีถ่กูน�ามา

เปลี่ยนให้ก็คงไม่ได้ เพราะคนนั้นตายไปแล้ว อันหมายถึงว่าดับจิตไปแล้ว (เรียกเต็ม

ว่าดับจิตตสังขาร) แต่ผลที่ปรากฏ คนไข้ที่ถูกเปล่ียนเนื้อหัวใจแล้ว ก็เป็นผู้ที่มีจิต 

ของคนอย่างเก่านัน้เอง ไม่ได้เปลีย่นไปเป็นอย่างอืน่ จงึน่าจะต้องคดิว่า เม่ือเป็นเช่นนี้ 

จิตอาศัยอยู่ที่ไหน 
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เรือ่งนีไ้ม่น่าจะต้องไปคดิให้มากไปถึงไหน คดิถึงทีค่�านีเ้พยีงค�าเดยีวกพ็อ คอื

ค�าว่ามีคูหาเป็นที่อาศัยดังยกมาข้างต้น ถ้าถือตามค�าอธิบายของพระอาจารย์ดังกล่าว

ว่า คหูานัน้คอืกายนี ้กย็ติุปัญหานีล้งได้ เพราะมโีอกาสผดิแน่ แต่คนเรานัน้ไม่ค่อยจะ

ชอบยตุเิรือ่งลงอย่างกว้าง ๆ แม้ไม่ผดิเสมอไป ยังอยากทีจ่ะค้นหาอกีว่าอยู่ทีส่่วนไหน

ของกายกันแน่ จึงลองจับศพขึ้นมาวิจารณ์กันก่อนว่า คูหาหรือถ�้าในความหมายทั่วไป

นัน้มลีกัษณะเป็นโพรง มเีพดานโค้งไปตามธรรมชาต ิลองค้นหาดใูนร่างกายของคนว่า 

ส่วนไหนมีลักษณะดังนั้น น่าจะได้พบในที่สองแห่งคือกะโหลกศีรษะ และส่วนหน้าอก

ทีป่ระกอบด้วยกระดกูซีโ่ครง และกระดกูสนัหลงั ส่วนหลงันีม้ลีกัษณะเป็นโพรงเหมอืนกนั 

ซึ่งมีเนื้อหัวใจปอดตับเป็นต้นรวมอยู่ในโพรงแห่งกระดูกหลายชิ้นนี้ แต่ไม่เหมือนส่วน

แรกคือกะโหลกศีรษะ ซึ่งมีลักษณะเป็นคูหามากกว่า ทั้งเป็นที่อาศัยของมันสมอง  

ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญเก่ียวแก่ความรู้ความคิดความจ�าต่าง ๆ ตามที่ศึกษาทราบกันใน

ปัจจุบัน จึงน่าจะต้องตั้งฐานแห่งความคิดขึ้นใหม่ว่า หรือจิตจะอาศัยอยู่ในคูหาส่วนนี้ 

คืออาศัยอยู่ที่มันสมองในกะโหลกศีรษะนี้
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 จติกับมันสมอง

ในอาการของร่างกายทีจ่�าแนกออกเพือ่พจิารณาทางกรรมฐาน เดิมจ�าแนกไว้ 

๓๑ ไม่มมัีนสมอง อาการเหล่าน้ีท่านสนันิษฐานว่า คงได้จากต�าราแพทย์ในสมยัโบราณ 

แพทย์ในสมยัน้ันคงจะได้เหน็มนัสมองในกะโหลกศรีษะแล้ว แต่น่าจะยังคงไว้ในอาการ 

ข้อหนึ่งใน ๓๑ ข้อเหล่านั้น ซึ่งน่าจะเป็นข้อเยื่อในกระดูก ต่อมาจึงได้แยกมันสมอง

ออกเป็นข้อหนึ่งต่างหาก เรียงอันดับต่อจากเยื่อในกระดูก จึงเป็นอาการ ๓๒ ถ้าจิต 

มีคูหานี้เป็นที่อยู่อาศัย คืออาศัยอยู่กับมันสมอง ก็จะแก้ปัญหาเรื่องการผ่าตัดเปลี่ยน

เน้ือหัวใจได้ง่ายเข้า และเรือ่งการผ่าตดัต่อไปนีจ้ะสนบัสนนุในข้อนีอ้กี คอืได้มข่ีาวพร้อม

ทั้งภาพในหนังสือพิมพ์ไล้ฟ์เมื่อหลายปีมาแล้วว่า 

นายแพทย์รัสเซียได้ตัดศีรษะสุนัขตัวหนึ่งมาต่อเข้ากับสุนัขอีกตัวหนึ่ง เป็น

สุนัขตัวเดียวแต่มีสองศีรษะ มีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไรจ�าไม่ถนัด ศีรษะสุนัขตัวเดิมแสดง

อาการของตนอย่างหนึ่ง ศรีษะสุนัขที่มาต่อเข้าใหม่แสดงอาการของตนอีกอย่างหนึ่ง 

คือต่างแสดงเหมือนอย่างเป็นสนุขัสองตวั แสดงว่าจติใจของสนุขัได้มากบัศรีษะ เพราะ

ว่าอยู่ที่ศีรษะ มิได้อยู่ที่หัวใจที่เต้นอยู่นั้น 

และในบดันีไ้ด้เกดิมปัีญหาว่า คนเราจะตายจรงิเมือ่ไร ได้ยินว่าแพทย์หมูห่นึง่

ลงความเห็นว่า ไม่ใช่เมื่อหัวใจหยุดเต้น แต่เม่ือสมองหยุดท�างาน ความเห็นของคน 

โดยมากตั้งแต่โบราณกาลมา น่าจะว่าตายเมื่อหยุดลมหายใจ หรือดับลม ถือว่า 

ลมหายใจเป็นตวัชวีติ ดงัค�าว่า ปาโณ หรอื ปาณ แปลว่า สัตว์มีชวิีต คอืมีปราณหรอื

ลมหายใจนั้นเอง ฉะนั้น เมื่อดับลมปราณก็เป็นการดับชีวิตไปด้วย 
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แต่เรื่องน้ีมีกล่าวไว้ในธรรมบางหมวด ที่น่าหยิบยกขึ้นมาพิจารณาว่า ทาง

พระพุทธศาสนามีแสดงว่า ชื่อว่าตายแน่เมื่อไร ในหมวดสังขาร ๓ คือ กายสังขาร 

(เครื่องปรุงกาย) ได้แก่ลมหายใจเข้าออก เพราะปรุงกายให้ด�ารงชีวิตให้เกิดเวทนา  

วจีสังขาร (เครื่องปรุงวจี คือวาจา) ได้แก่ วิตกวิจาร เพราะเป็นเครื่องปรุงให้พูด  

จิตตสังขาร (เครื่องปรุงจิต) ได้แก่สัญญาเวทนา เพราะเป็นเครื่องปรุงจิตให้คิดไป 

ท่านแสดงว่าเม่ือคนจะตาย วจีสังขารดับไปก่อน คือดับวิตกวิจารที่จะพูด  

ต่อจากน้ันดบักายสงัขาร คอืลมหายใจเข้าออก แล้วจึงดบัจติตสงัขาร คอืสญัญาเวทนา

เป็นท่ีสดุ ตามล�าดบันีด้บักายสงัขาร คือดบัลมแล้ว กย็งัไม่ตาย จะต้องดบัจติตสงัขาร 

จึงตาย เมื่อจิตอาศัยอยู่กับมันสมอง ดับจิตตสังขาร กล่าวได้ว่าดับมันสมอง คือ 

มนัสมองหยดุท�างาน และในอภธิรรมแสดงยกจติเป็นข้อส�าคญัส�าหรบัในเวลาตาย คอื

จุติจิต จึงอยู่ในระดับเดียวกันกับเหตุผลที่กล่าวมานั้น 

รวมความว่าจะตายแน่ต่อเมื่อดับจิตตสังขาร หรือถึงจุติจิต จะตรงกับที่เรียก

ว่าสมองหยดุท�างานก็ได้กระมงั เพราะยากทีจ่ะรูเ้รือ่งจติกบัมันสมอง เช่นเดยีวกับยาก

ที่จะว่าสมองหยุดท�างานเมื่อไร
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ลักษณะของจติกับมันสมอง

เรือ่งจติกบัมนัสมอง เมือ่ดตูามลกัษณะทีแ่สดงไว้ในธรรมบทว่า จติไม่ใช่หรอื

ไม่มีสรีระ ก็กล่าวได้ว่า จิตไม่ใช่มันสมอง หรือไม่ใช่อาการของมันสมอง เพราะ 

มนัสมองเป็นสรีระอย่างหนึง่ คราวนีม้าลองคดิดูเอาเองถึงลักษณะหลายอย่างท่ีแตกต่างกัน 

ในเรือ่งต่อไปน้ีคือ อาการ อาหาร โรค เป็นต้น 

อาการของจิตใจ เช่น เบิกบาน ผ่องใสเศร้าหมอง อาการของมันสมองเช่น

แจ่มใส ปวดมึน อาการเหล่านี้บางทีขัดกัน เช่น บางคราวใจแจ่มใสอยากจะท�างาน 

ต่อไป แต่สมองปวดมึน บางคราวสมองโปร่ง แต่ใจท้อแท้ไม่มีก�าลังจะท�า แม้อาการ

ดังกล่าวนี้แสดงว่าจิตกับมันสมองต่างกัน 

อาหารก็เหมือนกัน อาหารของจิตใจคืออารมณ์ ได้แก่เรื่องที่จิตคิด ที่จิตด�าริ 

ที่จิตครุ่นคิดถึงต่าง ๆ อันส่งเสริมก�าลังให้แก่จิต อาหารของมันสมองได้แก่อาหาร 

ของร่างกายทีบ่ริโภคอยู่โดยปกต ิบางคราวร่างกายได้รบัอาหารเพยีงพอ ซึง่หมายความ

ว่าสมองได้รับบ�ารุงด้วยอาหาร มีก�าลังเรี่ยวแรงที่จะใช้ท�างานได้ แต่จิตใจขาดอาหาร 

คือขาดเรื่องเป็นเครื่องบ�ารุงใจให้มีก�าลัง บางคราวจิตใจไม่ขาดเรื่องบ�ารุงใจ เป็นจิตใจ

ที่มีก�าลัง แต่สมองขาดอาหารอ่อนเพลียไม่มีก�าลังที่จะท�างาน แม้เรื่องอาหารดังกล่าว

นี้ก็แสดงว่า จิตกับมันสมองต่างกัน 

โรคก็เช่นเดียวกัน คือต่างกันอีก เช่นโรคของจิตใจคือกิเลสได้แก่เครื่องเศร้า

หมองของจิตใจต่าง ๆ เช่น ความโลภอยากได้ ความโกรธแค้นขดัเคอืง ความหลงใหล 
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ส่วนโรคของสมอง คือความเจบ็ป่วยทางสมอง จนถึงเป็นผูเ้สียจรติ นบัว่าเป็นโรคทาง

ร่างกายนั่นเอง เมื่อโรคต่างกันดังนี้ สมุฏฐานของโรคก็ต่างกัน อารมณ์เป็นสมุฏฐาน

ของโรคทางจติ กล่าวตามโวหารทางศาสนาว่า อารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้แห่งความโลภกเ็ป็น

สมุฏฐานแห่งโรคทางจิต คือความโลภเป็นต้น ส่วนสมุฏฐานของโรคทางสมองนั้น  

ก็มีดังที่กล่าวไว้ในต�าราแพทย์ คนเป็นบ้าเกี่ยวแก่ความวิปริตของประสาทสมอง  

บางคนเรียกว่าโรคจิต เรียกดังนี้ไม่ถูก ควรเรียกว่าโรคสมองถูกกว่า 

โรคจิตตามความหมายในอริยวินัยของพระพุทธเจ้า พึงหมายถึงกิเลส คนมี

กิเลสชื่อว่าเป็นโรคจิตด้วยกันทั้งนั้น โรคสมองเยียวยาแก้ไขด้วยยาของแพทย์ โรคจิต

เยียวยาด้วยธรรมของพระพุทธเจ้า ธรรมจึงเป็นยาแก้โรคจิต และพระพุทธเจ้าจึงทรง

ชื่อว่า เป็นแพทย์ผู้รักษาคนเป็นโรคนี้ให้หายได้อย่างเด็ดขาด แม้เรื่องโรค สมุฏฐาน

ของโรค ยาแก้โรค ตลอดถงึแพทย์ผูร้กัษากต่็างกนัดงักล่าวนี ้กแ็สดงว่าจติกับมนัสมอง

ต่างกัน ข้อท่ีจิตและมันสมองต่างกันดังกล่าวนี้ มิได้หมายความว่า ทั้งสองนี้ไม่ต้อง

อาศัยกัน ไม่ต้องเนื่องกัน เพราะต้องอาศัยกันเนื่องกันอยู่มาก อาการ อาหาร และ

โรคของอย่างหนึ่งอาจเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อีกอย่างหนึ่งเกิดความกระทบกระเทือน 

ขึน้ได้ด้วย เช่นความโลภความโกรธเกิดข้ึนรุนแรง แม้เป็นโรคทางจิต แต่กท็�าให้ร่างกาย

เกิดเป็นโรคทางกายขึ้นได้.
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จติอาศัยกาย-กายอาศัยจติ

จิตตภาวนา ความอบรมจิต ซึ่งกล่าวโดยย่อ คือ สมาธิภาวนา ความอบรม

สมาธิ และปัญญาภาวนา ความอบรมปัญญา พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้โดยครบถ้วน 

ความรู้เร่ืองจติตภาวนาตามท่ีทรงสอนไว้นัน้เรยีกในทีน่ีว่้า จติวิทยา ทางพระพทุธศาสนา 

ในการศึกษาเพื่อทราบเรื่องจิตวิทยานี้ นอกจากควรทราบเร่ืองกายและจิตตามคต ิ

ทางพระพุทธศาสนาว่าอาศัยกัน แต่ว่าต่างกันอย่างไร กล่าวโดยเฉพาะจิตมีลักษณะ 

อย่างไรแล้ว ก็พึงทราบอีกว่า ข้อที่ว่าอาศัยกันนั้น คือ ความมีอยู่ด้วยกันทั้งสองอย่าง 

ซึ่งเป็นความหมายรวม กับความหมายแยก คือ กายอาศัยจิต และจิตอาศัยกาย  

ตามความหมายรวม ความมอียูด้่วยกันทัง้สองอย่าง เป็นเหตใุห้มคีวามเป็นบรุษุบคุคล 

คือทีเ่รียกว่าเป็นบุคคลหรอืเป็นคน คนเรานีต้้องมกีายและจติอาศยักันอยู ่ ถ้ามแีต่กาย

ปราศจากจิต ความเป็นบุคคลกส็ิน้ไป พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ (ในธาตวุภิงัคสตูร) ว่า  

บรุษุนีม้ธีาต ุ ๖ คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุน�้า) เตโชธาตุ (ธาตุไฟ)  

วาโยธาต ุ(ธาตลุม) อากาสธาต ุ(ธาตอุากาศคือช่องว่าง) วญิญาณธาต ุ(ธาตรุู)้ ดงันี้ 

เมื่อจะจัดสรุปเข้าในกายและจิต ธาตุ ๕ ข้างต้นเป็นกาย ธาตุที่ ๖ เป็นจิตหรือ 

เป็นอาการของจิต เป็นเรื่องของจิต ในธาตุ ๕ ข้างต้นนั้น ธาตุ ๔ ข้างต้นเป็นวัตถุ 

ส่วนธาตุที่ ๕ หมายถึงช่องว่างในกายนี้ ถ้าหมายถึงช่องว่างจริง ๆ ซึ่งไม่มีอะไร 

เป็นความว่างหรือสเปซ (Space) ก็ไม่ใช่เป็นวัตถุ ถ้าหมายถึงสิ่งละเอียดมองไม่เห็น

ที่มีอยู่ในช่องว่างนั้น เช่นที่เรียกว่า ออกซเิจน ไฮโดรเจน (ทีใ่นค�าพดูภาษาไทยเรยีก 

กนัว่าอากาศอย่างหนึง่ ๆ เหมอืนกนั) ก็เป็นวัตถุละเอียดอย่างหนึ่ง 
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ตามรูปศัพท์ อากาศแปลว่าที่ท่ีไถหรือขีดให้มีรอยไม่ได้ เพราะเป็นท่ีว่าง  

ดังทีม่พีทุธภาษติว่า “รอยเท้าไม่มีในอากาศ” ตรงกนัข้ามกบัค�าว่าโอกาส ทีแ่ปลว่าทีท่ี่

ไถหรอืขีดให้มรีอยได้ อันหมายถงึพ้ืนพิภพเป็นต้น ท้ังสองค�านีม้าจากธาตศุพัท์เดยีวกนั

กบัค�าว่า กส ิในค�าว่า กสกิรรม กส ิแปลว่าการไถ หมายถึงการท�านา ตามอรรถคือ 

ความหมาย อากาศ ที่กล่าวถึงในธาตุ ๖ นี้ หมายถึงช่องว่างในกายนี้ตามที่กล่าวแล้ว 

ดังที่ยกแสดงในพระสูตรนั้นว่า ช่องที่เนื้อและเลือดไม่สัมผัสกัน เช่นช่องหู ช่องจมูก 

ช่องปาก ช่องท่ีอาหารท่ีกลืนเข้าไป ช่องท่ีอาหารเก่าออกไปภายล่าง ผู้ศึกษาวิชา

สรีรวิทยาในปัจจุบันนี้บางคนกล่าวว่า ในร่างกายน้ี มีช่องว่างใหญ่เล็กอยู่มากมาย เมือ่ดู

ด้วยกล้องขยายอย่างละเอยีดแล้ว จะเห็นร่างกายนี้มีช่องเป็นโพรงไปทั่ว และกล่าวว่า

เมือ่ยบุรวมส่วนทีเ่ป็นเนือ้เข้าทัง้หมดไม่ให้มช่ีองว่างหรือโพรงเหลอือยูเ่ลยแล้ว จะเหลอื

ก้อนเล็กนิดเดียว ฉะนั้น อากาสธาตุจึงหมายถึงช่องว่างดังกล่าว เรียกว่าเป็นธาตุ 

อย่างหน่ึง เพราะเป็นส่วนประกอบอยู่ในกายนี้ ท�าให้กายนี้ด�ารงสภาพอยู่อย่างปกต ิ

นี้ได้ ไม่ยุบรวมตัวกันเป็นก้อนเล็ก ๆ ดังกล่าวนั้น.
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จติดับเมื่อไร ?

ร่างกายของคนเราน้ี เม่ือส่องดูด้วยกล้องจุลทรรศน์หรือด้วยอะไรที่ละเอียด

กว่าน้ัน คงจะได้พบช่องว่างพรนุไปหมดท้ังตวั ส่วนทีไ่ม่ใช่ช่องว่าง กค็งเป็นส่ิงทีเ่รยีกว่า 

ธาตุดินบ้าง ธาตุน�้าบ้าง ธาตุไฟบ้าง ธาตุลมบ้าง ประกอบกันอยู่ ปรากฏเป็นร่างที่น่า

จะเป็นอย่างแมงกะพรุนหรือร่างแหนั้นแหละ แต่เพราะสายตาปกติของคนเราเห็นได้

อย่างหยาบไม่ละเอยีด จงึมองเหน็เป็นร่างทีเ่รยีบร้อย แต่ถึงเช่นนัน้ทีค่มุเป็นร่างอยู่ได้ 

ก็เพราะมีจิตใจรวมอยู่ด้วย คือส่วนร่างนั้นเป็นกาย ซึ่งจะไม่มีความรู้สึกอะไรเลย  

ถ้าไม่มีจิตใจ ในทางตรงกันข้าม ถ้าร่างกายไม่คุมกันอยู่ ต้องแตกท�าลายเหมือนอย่าง

ผู้ที่ต้องประสบอุบัติเหตุ เช่นถูกรถยนต์ทับร่างกายย่อยยับ จิตใจก็อยู่ไม่ได้ เพราะจิต

กต้็องอาศยัร่างกายเป็นทีส่ถติ ตกว่าทัง้สองต้องมีอยู่ด้วยกนั ความเป็นบคุคลหรอืสภาพ

เป็นบคุคลจึงมีอยู ่ความมีอยูด้่วยกนัท้ังสองอย่าง หรอืจะเรยีกว่าเอกภีาพ หรอืสามคัคี

ภาพของทั้งสองอย่างหมดไปเมื่อใด สภาพเป็นบุคคลก็สิ้นไปเมื่อนั้น ดังที่เรียกว่า 

ความตาย ปัญหาว่าความตายมเีมือ่ไร ได้ทราบว่าทางการแพทย์ปัจจบุนัได้มคีวามเห็น

ว่ามีเมื่อสมองหยุดท�าหน้าที่โดยสิ้นเชิง ดังท่ีมีข่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาปัญหา

การหมดหน้าที่ของคลื่นสมองมนุษย์ เพื่อก�าหนดจุดเริ่มต้นของความตายที่แท้จริง  

ได้เปิดเผยผลสรุป โดยให้หลักเกณฑ์ไว้ว่า 

๑.  สมองจะต้องหยุดท�างานโดยสิ้นเชิง 

๒.  การหยดุงานของสมองน้ันจะต้องเป็นลกัษณะทีส่มองหมดหน้าที ่โดยไม่ม ี

 ทางคืนกลับมาท�างานได้อีก 
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๓.  หน้าที่ของสมองต้องพิจารณาทั้งสมองซีกหน้าและสมองส่วนล่าง 

๔.  คลื่นสมองจะเป็นเครื่องก�าหนดว่าสมองยังท�าหน้าที่อยู่หรือไม่ 

ทัง้น้ีโดยพิจารณาจากคลืน่สมองจากทกุส่วนสมอง ในข่าวนีย้งัแจ้งด้วยว่า การ

ชี้ขาดว่าหน้าท่ีของสมองสิ้นสุดแล้วหรือไม่นั้นเป็นการยาก โดยเฉพาะการจะวินิจฉัย

คลืน่สมองของสมองส่วนล่างนัน้ เร่ืองความตายมเีมือ่ไรนี ้ได้มแีสดงในพระพทุธศาสนา 

ในเรือ่งสงัขาร ๓ นัน้แล้ว คอืดบัวจสีงัขาร เครือ่งปรงุวาจา อันหมายถงึวติกวจิารก่อน 

ต่อไปดับกายสังขาร เครื่องปรุงกาย อันหมายถึงลมอัสสาสะปัสสาสะ (ลมหายใจ 

เข้าออก) แล้วจึงดับจิตตสังขาร เครื่องปรุงจิตอันหมายถึงสัญญาเวทนา เป็นอันถึง 

จิตดวงที่สุด เรียกในอภิธรรมว่าจุติจิต เป็นจุดถึงความตายที่แท้จริง หลักเกณฑ์เรื่อง

ความตายทางพระพุทธศาสนานี้ แม้แสดงในทางจิตเป็นส�าคัญ แต่ก็ต้องอาศัยกาย 

ดังกล่าวมาข้างต้นนั้น และอวัยวะของกายส่วนที่จิตต้องอาศัยส�าคัญที่สุดก็คือสมอง 

ฉะน้ัน สัญญาเวทนาซ่ึงเป็นอาการของจิตก็ต้องอาศัยสมอง แต่สมองส่วนไหนเป็นที่

อาศัยของสัญญาเวทนา และจิตกับสมองส่วนนั้นหรือทุกส่วนต่างอาศัยกันอย่างไร  

จะหยุดอาศัยกันอย่างไร เมื่อไร เป็นปัญหาที่จะต้องศึกษากันต่อไป เรียกได้ว่า  

เป็นข้อยากที่จะรู้
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จติเกี่ยวข้องกับรูป 

คนเรามีกายและจติอาศัยกนัอยู่ จะกล่าวว่ากายกต้็องอาศยัจติ หรอืจติกต้็อง

อาศัยกายดังนี้ก็ได้ ลองคิดว่ากายต้องอาศัยจิตอย่างไรก่อน กายหมายถึงรูปกาย  

แบ่งออกตามอภิธรรมเป็น ๒ อย่าง คือ มหาภูตรูป และอุปาทายรูป อธิบายอย่าง 

ง่าย ๆ ว่า ในรปูกายนี ้เมือ่ดรูวม ๆ โดยเป็นหมวดใหญ่ ๆ กแ็บ่งออกได้เป็น ๔ หมวด 

คือหมวดแห่งส่วนที่แข้นแข็ง เรียกว่า ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) หมวดที่เอิบอาบเหลว  

เรียก อาโปธาตุ (ธาตุน�้า) หมวดที่อบอุ่นเรียกว่า เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ส่วนที่พัดไหว 

เรียกว่า วาโยธาตุ (ธาตุลม) รูปที่จัดหมวดโดยวิธีนี้ เรียกว่า มหาภูตรูป แปลว่า  

รูปที่เป็นส่วนใหญ่ 

ค�าว่า ภตู ไทยเราเรยีกควบกบัผว่ีาภตูผปีีศาจกม็ ีจงึมกัเข้าใจกนัว่าผ ีแต่ตาม

ความหมายในธรรมโดยทัว่ไป หมายถงึสตัว์โลกทีเ่กิดมานีท้กุจ�าพวก แปลตามศพัท์ว่า 

ผู้เป็นแล้ว หมายถึงมีภพชาติแล้ว ไม่ว่าจะเป็นภพชาติอะไร เมื่อได้ภพชาติขึ้นแล้ว 

ก็เรียกว่าภูตได้ เช่นมนุษย์ทุกคนผู้เกิดมาแล้ว เรียกว่าภูต สัตว์ดิรัจฉานทุกอย่าง 

แม้มดด�ามดแดงเกิดมาเป็นมดแล้วก็เป็นภูต ถึงจะเกิดเป็นเทพ หรือเกิดเป็นสัตว์นรก 

เป็นเปรตอสุรกาย ก็เป็นภูตอย่างหนึ่ง ๆ 

แต่มีอีกค�าหนึ่งว่าสัมภเวสี แปลว่าผู้แสวงหาสมภพ คือที่เกิด หมายถึงผู้ที่ยัง

ไม่มภีพชาติท่ีแน่นอน ยังเร่ร่อนอยู ่จงึยงัไม่เรยีกว่าภตู พดูตามภาษาชาวบ้านว่าวญิญาณ

ที่เร่ร่อนอาจจะปรากฏแก่ญาติเป็นต้น ดังที่เรียกว่าผีในขณะที่สิ้นชีวิตไปจากโลกนี ้
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ไม่นานนัก ยังเร่ร่อนอยู่ชั่วขณะหนึ่ง ในขณะดังกล่าวนี้เรียกสัมภเวสี ครั้นได้ภพชาติ

ที่แน่นอนแล้วก็เป็นภูต 

แต่บางอาจารย์อธิบายต่างออกไปว่า สัมภเวสี ได้แก่คนสัตว์ทั่ว ๆ ไป ที่ต้อง

เกิดอีก เพราะยังต้องแสวงหาภพชาติกันต่อไป ส่วนภูตได้แก่พระอรหันต์ อธิบายนี ้

ไม่ค่อยใช้อธิบายกัน มักใช้ตามที่กล่าวมาข้างต้น 

มหาภตู หมายถงึรปูส่วนทีเ่ป็นใหญ่ อาจหมายถงึว่าเป็นไม่ใช่ตายกไ็ด้ เพราะ

แม้รปูท่ีเป็นส่วนใหญ่นัน้กเ็ป็นรปูทีเ่ป็นคอืไม่ใช่ตายด้วยเหตทุีม่จีติอยู ่ส่วนอุปาทายรปู 

แปลว่า ‘รูปอาศัย’ คืออาศัยอยู่กับรูปส่วนใหญ่นั้นเอง พูดอย่างง่าย ๆ ก็คือ เมื่อดู

แยกแยะออกไปในมหาภตูรปูนัน้กอ็าจจ�าแนกเป็นรปูย่อย ๆ ออกไปในลักษณะต่าง ๆ 

ได้อีกมาก เช่น ปสาทรูป (รปูคอืประสาท) ๕ ได้แก่จกัขุ (ประสาทตา) โสตะ (ประสาทห)ู 

ฆานะ (ประสาทจมูก) ชิวหา (ประสาทลิ้น) กาย (ประสาทกาย) เป็นต้น แม้รูปเหล่านี้

ก็เป็นรูปเป็น ไม่ใช่ตาย เพราะอาศัยจิตเช่นเดียวกัน 

ตกว่ารูปกายทั้งหมดต้องอาศัยจิต จึงเป็นรูปเป็น อยู่ได้แม้โดยปกติ จะรู้สึก

เหมอืนอย่างท�าหน้าทีข่องตนอย่างอิสระกต็าม เช่นหวัใจสบูฉดีโลหติ ถึงดงันัน้ ถ้าไม่มี

จิต หัวใจก็ต้องหยุดเต้น และเมื่อว่าถึงกรรมที่ท�าอาศัยรูปเหล่านี้ ก็ต้องอาศัยจิต 

ที่บังเกิดมีเจตนา (ความจงใจ) ขึ้นก่อน จึงจะท�ากรรม ซึ่งต้องใช้รูปกายนั่นเอง  

กล่าวได้ว่าจิตเป็นผู้ใช้เหมือนนาย กายเหมือนบ่าว
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จติเป็นผู้น�าโลก 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “โลกอันจิตย่อมน�าไป” แต่จิตแม้จะเป็นผู้น�าโลก  

กต้็องอาศยักายนีเ้ป็นเรอืนอยู่และเป็นทีท่�างานต่าง ๆ เพราะจติโดยปกตอิาศยัอายตนะ 

(ที่ต่อ) ภายในรับอายตนะภายนอก อายตนะทั้งสองนี้ มีเป็นคู่กัน คือ ตากับรูป  

หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น ลิ้นกับรส กายกับโผฏฐัพพะ (สิ่งที่กายถูกต้อง) มนะ (ใจ) 

กบัธรรม (คอืเรือ่งของรปูเสยีงเป็นต้นทีไ่ด้ประสบพบผ่านแล้วในอดตี) อายตนะทีคู่ก่นั

น้ีอนัแรกเป็นภายใน อนัหลงัเป็นภายนอกเป็น ๖ คู ่๑๒ ข้อ อายตนะภายในเรยีกอกี

อย่างหนึ่งว่า ‘ทวาร’ (ประตู, ช่องทาง) เมื่อเรียกว่าทวาร ก็เรียกอายตนะภายนอกที่

คู่กันว่า ‘อารมณ์’ จึงเป็นทวาร ๖ อารมณ์ ๖ ส�าหรับอายตนะภายในนั้น ๕ ข้อแรก

ก็คือประสาท ๕ ซึ่งเป็นอุปาทายรูป (รูปอาศัยอยู่กับมหาภูตรูป) ส่วนข้อที่ ๖ ได้แก ่

มนะ (ใจ) อธิบายกันมาแต่เก่าก่อนว่าไม่ใช่รูป แต่มีปัญหาว่าจะเป็นอันเดียวกับ 

จิตหรือไม่ ในคัมภีร์อธิบายอภิธรรมแสดงว่าเป็นอันเดียวกันกับจิต แต่ในพระสูตร 

แสดงฐานะแห่งธรรมต่างกันเช่นแสดงว่าอายตนะทั้งปวงรวมทั้งมนะด้วย ไม่เที่ยง  

ต้องแปรปรวนเกดิดบั และแสดงให้บคุคลพจิารณา ครัน้พจิารณาจนเกดิปัญญาเหน็ชอบ

แล้ว จิตก็วิมุตหลุดพ้นจากอาสวกิเลส ตามฐานะแห่งธรรมที่แสดงนี้ มนะจึงเป็นส่วน

ที่ถูกยกขึ้นพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นต้น ส่วนจิตแม้จะไม่ได้แสดงไว้โดยตรงว่าเป็นผู้

พจิารณา กพ็งึเหน็ว่ามฐีานะเป็นอายตนะ กเ็ห็นได้ชดัว่ามนะมหีน้าทีเ่ป็นอายตนะหรอื

เป็นทวารข้อหนึ่ง ฉะนั้น มนะจึงไม่ใช่จิต เป็นเพียงอายตนะหรือทวารข้อหนึ่งของจิต 

เช่นเดียวกับอายตนะหรือทวารข้ออื่น ๆ 
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ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีของอายตนะทุกข้อมีแสดงไว้ในพระสูตรโดยเรียกช่ือว่า

อินทรีย์แปลว่าเป็นใหญ่ ก็หมายถึงอ�านาจหน้าที่นั่นเอง มีแสดงไว้ว่าดังนี้ อินทรีย์ ๕ 

คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย มีวิสัยการรับอารมณ์ต่าง ๆ กัน ไม่รับอารมณ์ของกัน 

และกัน คือมีอารมณ์เฉพาะตน เช่น ตาก็มีวิสัยรับได้แต่รูป หูก็มีวิสัยรับได้แต่เสียง 

เพราะตาจะฟัง หูจะดูแทนกันนั้นไม่ได้ ส่วนอินทรีย์ข้อที่ ๖ คือมนะเป็นที่พึ่งอาศัย 

ของอินทรีย์ ๕ เหล่านั้น และมีวิสัยรับอารมณ์ของอินทรีย์ ๕ เหล่านั้นได้เลย  

โดยอธิบายในพระสูตรดังน้ี มนะจึงมีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ครอบคลุมอายตนะ 

ข้ออื่น ๆ และรับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่เป็นวิสัยของอายตนะนั้น ๆ  

ได้ด้วย
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จติใจกับประสาททั้ง ๕ 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสอายตนะ (ที่ต่อ) ภายในหรือทวาร (ช่องทางหรือประต ู

ที่จิตจะรับรู้อารมณ์) ไว้ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ ข้อที่ ๖ นี้ มีปัญหา

ทางการชี้ตัวว่าคืออะไร แต่ไม่มีปัญหาทางความมุ่งหมาย อันประสาทที่เป็นรูปชัด ๆ 

ปรากฏวัตถุเป็นที่รับรองกันทั่วไปคือ ๕ ข้อข้างต้น แต่ก็จะต้องมีอีกข้อหนึ่ง ซึ่งท�าให้ 

๕ ข้อข้างต้นท�าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่นเสียงที่มากระทบกับโสตประสาท 

บางคราวก็ฟังได้ยิน บางคราว (ที่ควรจะฟังได้ยิน) ก็ฟังไม่ได้ยิน เพราะเสียงนั้นมา 

กระทบแน่และหูกไ็ม่หนวก เช่นขณะฟังเทศน์ ฟังค�าสอน เสียงทีเ่ทศน์ทีส่อนดงัแจ้ว ๆ 

อยู่ตลอดเวลานัน้ บางคราวฟังไม่ได้ยนิ ไม่ได้ยินเป็นตอน ๆ กม็ ีสังเกตว่าเพราะอะไร 

จะจับได้ว่าเพราะใจ คอืถ้าตัง้ใจฟัง จะฟังได้ยิน ถ้าไม่ตัง้ใจฟัง ใจคดิถงึเรือ่งอืน่ ๆ เพลนิ

ไปอยู่ จะฟังไม่ได้ยิน เสียงคงมากระทบหูอยู่นั่นแหละ แต่ฟังไม่ได้ยิน ฉะนั้น  

พูดง่าย ๆ ใจต้องฟังด้วย ใจจึงต้องประกอบอยู่กับประสาททั้ง ๕ ทุกข้อ นี้แหละที่

เรียกว่ามนะ ที่เป็นข้อที่ ๖ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ครอบคลุม

อายตนะข้ออื่น ๆ และรับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่เป็นวิสัยของอายตนะข้อ

น้ัน ๆ ด้วย กริยิาทีท่�าให้ใจรบัดรูบัฟังเป็นต้น เรยีกว่า ‘มนสกิาร ความท�าไว้ในใจ’ คอื

ท�าเร่ืองรูปเสียงเป็นต้นไว้ในใจด้วย หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าท�าใจไว้ในเรื่องเหล่านั้น 

คือรับเรื่องเหล่านั้นด้วย 
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มีอธิบายในอภิธรรมว่า รูปเป็นต้นที่มาประจวบกับตา เป็นต้น ต้องประจวบ

กับมนะที่เป็นข้อที่ ๖ คู่กันไปด้วย จึงจะส�าเร็จกิริยาที่เห็นรูปเป็นต้น ระยะเวลาท่ี

ประจวบถึงสองอย่างนี้เร็วมาก เหมือนอย่างนกจับที่ยอดไม้ เงาของนกทอดถึงพื้นดิน

ทันที 

เรื่องมนะน้ีในวิปัลลาสกถา พระนิพนธ์สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาวชิร-

ญาณวโรส อธิบายว่า แต่ครั้งโบราณอาจารย์ทั้งหลายทั้งในฝ่ายวิชาแพทย์ทั้งในฝ่าย

ศาสนาเข้าใจว่ามนะคือสิ่งที่เกิดจิตและเจตสิกนั้น ได้แก่หทัยคือเนื้อหัวใจอันตั้งอยู่ใน

ท่ามกลางอก แต่ในช้ันหลังอาจารย์ในฝ่ายวิชาแพทย์ลงสันนิษฐานว่า มนะนั้นได้แก่

มัตถลุงค์ (ก้อนมันในขมอง คือ มันสมอง) หาใช่หทัย (เนื้อหัวใจ) ไม่ ด้วยเหตุเส้น

ประสาทโยงจากทวารท้ัง ๕ เข้าไปถงึมัตถลงุค์ หาได้เกีย่วกบัหทยัไม่ และเส้นประสาท

เหล่านี้วิบัติ ความรู้ทางทวารนั้นก็ไม่มี มัตถลุงค์พิการ เช่นของคนบ้า ความคิดอ่าน 

ก็ฟั่นเฟือน เขาได้ลองตัดมันสมองของสัตว์เช่นนกพิราบแบ่งเอาออกเสีย สัตว์นั้นก็มี

อาการเนือยผิดจากเดิม คนแก่ผู้หลง ก็ว่าเป็นเพราะมัตถลุงค์เล็กลีบลงไป เด็กอ่อน

ยังไม่มีความคิด ก็ว่าเป็นเพราะมัตถุลุงค์ยังไม่บริบูรณ์ ส่วนหทัยนั้นว่าเป็นแต่อวัยวะ

มหีน้าทีเ่ฉพาะฉดีโลหติด�าเข้าปอดและรับโลหติแดงจากปอดฉดีไปทัว่สกนธ์กายเท่านัน้ 

อย่างไรก็ดี ความเพี้ยนกันก็เฉพาะวัตถุเท่านั้น ความเกิดแห่งจิตและเจตสิกก็ต้องกัน.
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การบ�ารุงกายและการบ�ารุงจติ 

ในพระพุทธศาสนาแสดงเรื่องกายและจิต ซึ่งทั้งสองนี้ต่างต้องอาศัยกัน  

กายต้องอาศัยจิต และจิตก็ต้องอาศัยกาย เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ เป็นเรื่องธรรมชาติ

ธรรมดา ที่เรียกในภาษาธรรมว่าเป็นสภาวธรรม แปลว่าเป็นธรรมดาที่มีภาวะ (ความมี

ความเป็น) ของตนเอง ดังจะเห็นได้ว่าทุก ๆ คนที่เกิดมาก็มีกายและจิตซึ่งต้องอาศัย

กันเป็นธรรมชาติธรรมดาอยู่ด้วยกัน โดยที่ทุก ๆ คนไม่ต้องรับรู้ก็ได้ แต่มีเร่ืองที่ 

ทุก ๆ คนจะต้องรับรู้ก็คือการบ�ารุงเลี้ยงกายและจิตใจให้ด�ารงอยู่และมีความสุข คือ

จะต้องบ�ารงุเลีย้งกายด้วยเครือ่งอาศยัต่าง ๆ ทีจ่�าเป็น เช่นอาหาร ผ้านุง่ห่ม ทีอ่ยู่อาศยั 

ยาแก้ไข้ ที่เรียกว่าปัจจัย (เครื่องอาศัย) ๔ กับเครื่องบ�ารุงร่างกายต่าง ๆ ทั้งจะต้อง

บ�ารุงเลี้ยงจิตใจด้วยเหมือนกัน ด้วยเครื่องบ�ารุงจิตใจต่าง ๆ เช่นเครื่องที่ให้จิตใจ 

เจรญิสขุ คนบางพวกกล่าวว่า เมือ่ร่างกายสบาย จติใจกส็บาย ค�ากล่าวนีย้งัไม่ถกูต้อง

สมบูรณ์ เพราะบางทีร่างกายสบาย แต่จิตใจไม่สบายก็มีอยู่เรื่อย ๆ จึงต้องบ�ารุงเลี้ยง

จิตใจอีกด้วย 

บางคนกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาไม่เอื้ออ�านวยต่อร่างกาย สอนแต่ให้สงวน

รกัษาจติใจ ทิง้ร่างกายเสยี แต่ความจรงิท่านไม่ได้สอนให้ทิง้ขว้าง เพราะจะปฏบิตัทิาง

จิตใจได้ ก็ต้องมีร่างกายปราศจากโรคที่ท�าให้ทุพพลภาพไร้สามารถ ตามพุทธประวัติ 

พระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนแต่ได้ตรสัรูย้งัเป็นพระโพธสิตัว์ ทรงบ�าเพญ็ทกุกรกิรยิา คอืทรมาน

พระกายให้ล�าบากต่าง ๆ จนถึงอดพระกระยาหาร ในที่สุดทรงเห็นว่าไร้ประโยชน์ 
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เพราะการท�าเช่นนั้นไม่เป็นการอบรมจิตใจให้ดีขึ้นได้อย่างไร จึงทรงเลิกการทรมาน

ร่างกาย เร่ิมเสวยพระกระยาหาร บ�ารุงพระกายให้กลับมีก�าลังขึ้นอีกแล้วก็ทรงเริ่ม

บ�าเพ็ญความเพยีรทางจติต่อไป ครัน้ได้ตรสัรูแ้ล้ว กท็รงบ�ารงุพระกายด้วยเครือ่งอาศยั

ดังกล่าวทีส่มควรแก่สมณะจะบรโิภค เวลาประชวรกท็รงระงบัด้วยขนัต ิคือความอดกลัน้ 

หรือด้วยให้แพทย์เยียวยา เสวยพระโอสถ ตามควรแก่โรคนั้น ๆ เมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ 

ท่านว่ามารมาทูลอาราธนาให้เสด็จปรินิพพาน ก็ไม่ทรงรับ ทรงอธิษฐานพระหทัย 

ด�ารงสังขารคือร่างกายชีวิต เพ่ือทรงประกาศพระพุทธศาสนาประดิษฐานพุทธบริษัท

ให้ตัง้ลงมัน่คงในโลก คอืยงัทรงรกัษากายนีไ้ว้นัน้เอง เพือ่ทรงบ�าเพญ็ประโยชน์แก่โลก

ต่อไปก่อน 

เรื่องน้ีแสดงว่าไม่ได้ทรงทอดท้ิงกาย ทรงรักษาไว้ และจะต้องบ�ารุงกายให้มี

ก�าลังจึงจะปฏิบัติธรรมได้ ดังที่กล่าวกันในบัดนี้ว่า บ�ารุงสุขภาพทางกาย แต่คติทาง

พระพทุธศาสนานัน้ มสีขุภาพทางกายกเ็พือ่ปฏบิตัอิบรมจติ หรอืทีก่ล่าวกันในบดันีว่้า

เพ่ือปฏิบัติให้มีสุขภาพทางจิต มิใช่ว่าเม่ือมีสุขภาพทางกายแล้ว สุขภาพทางจิตจะมี

ตามข้ึนมาเองด้วย จะต้องมีวธิปีฏิบัตอีิกส่วนหนึง่ ต่างไปจากวธิบี�ารงุกาย จึงเป็นเรือ่ง

ที่ควรศึกษา.
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สุขภาพกายและสุขภาพจติ

ทางพระพุทธศาสนามิได้ถอืว่า เม่ือร่างกายสบายมสีขุภาพดแีล้ว จติจะมสุีขด้วย 

และมไิด้ถือว่าเพยีงแค่ใจพลอยสบายไปตามร่างกายทีส่บาย ชือ่ว่าจิตมีสุขแล้ว จรงิอยู่ 

ร่างกายและจติใจย่อมเนือ่งกนั อาศยักนั ถ้าร่างกายไม่สบายจิตกย่็อมจะรบัมาไม่สบาย

ด้วย คนทัว่ไปยากท่ีจะแยกจติออกไปได้ เช่นร่างกายอ่อนเพลยี จติใจก็ละเหีย่ ร่างกาย

เจ็บไข้ จิตใจกเ็หมอืนเจบ็ไข้ด้วย จะคดิอ่านท�าการงานอะไรกไ็ม่ได้ ในทางตรงกนัข้าม 

เมื่อร่างกายสบาย จิตใจก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะร่างกายที่เนื่องกัน ชื่อว่าสบายไปด้วย

ในทางดังกล่าว แต่จติใจทีส่บายเน่ืองไปกบัร่างกายดงันี ้ไม่ควรเรยีกว่าจติมสุีข ควรจะ

เรียกว่าร่างกายมีสขุภาพแต่อย่างเดยีว ส่วนความสุขของจติควรจะแยกกล่าวอกีส่วนหนึง่ 

เพราะมีลักษณะที่แตกต่างออกไป 

ก่อนที่จะกล่าวถึงลักษณะที่แตกต่างกันนั้น จะลองนึกดูถึงฝ่ายที่ถือว่าเมื่อ

ร่างกายสบายจิตก็สบาย ว่าจะเป็นไปอย่างไร ฝ่ายท่ีเห็นดังนั้นก็จะตั้งหน้าบ�ารุง 

แต่ร่างกายด้วยอาหารนานาชนิด เครื่องนุ่งห่มที่งดงาม ที่อยู่อาศัยที่สุขสบาย พร้อม

ด้วยเครื่องใช้เครื่องบ�ารุงความสุขความสวยงามต่าง ๆ สิ่งทั้งปวงเหล่านี้ล้วนเป็นวัตถุ

ทีคิ่ดสร้างคิดจดัหาและเปล่ียนไปอยูเ่สมอ เพราะร่างกายเป็นวัตถ ุส่ิงเครือ่งบ�ารงุร่างกาย

ก็ต้องเป็นวัตถุด้วยกัน ฝ่ายที่เห็นดังนี้ จึงเป็นฝ่ายวัตถุนิยม ต้องการท่ีจะสร้างวัตถุ

ส�าหรับบ�ารุงกายเป็นข้อส�าคัญ หรือเป็นข้อหลัก ทางจิตใจเป็นข้อรอง บางพวกไม่ถือ

เป็นส�าคัญเอาทีเดียว เพราะเมื่อกายเป็นสุข จิตก็เป็นสุขด้วยแล้ว จะต้องมาค�านึงถึง
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จิตใจท�าไม เมือ่ไม่ค�านงึถึงจติใจเช่นนี ้กเ็ลยไม่ค�านงึถงึศาสนาหรอืธรรมหรอืหลกัปฏบิติั

ทางจิตใจทั้งปวง 

บางพวกนอกจากไม่ค�านึงถึงแล้วยังต้องการท�าลาย เพราะเห็นว่าขัดแย้งหรือ

เป็นอันตรายต่อหลกัทางวตัถุ ด้วยเหตท่ีุเหน็สดุโต่งไปว่าวตัถเุพือ่ร่างกายเท่านัน้ ฉะนัน้ 

ค�าที่พูดกันว่าเมื่อร่างกายเป็นสุข จิตก็เป็นสุขนั้น หากคิดทบทวนดูแล้ว จะเห็นว่า 

ความเห็นนี้เป็นมูลฐานแห่งความนิยมวัตถุ ตั้งแต่ขั้นปกติสามัญทั่ว ๆ ไป จนถึง 

ข้ันรุนแรงที่สุด เพราะเท่ากับปฏิเสธความส�าคัญของจิตใจ ถือว่าร่างกายเป็นส�าคัญ 

เป็นข้อน�า ฝ่ายที่ถืออย่างสุดโต่งไปนั้นอาจลืมคิดไปว่าคนเรามีจิตใจอยู่ด้วย และจิตใจ

นี้เองเป็นตัวผู้คิดท�าน่ันท�าน่ีต่าง ๆ ทุกอย่าง เป็นตัวผู้เห็นไปต่าง ๆ แม้ที่เห็นว่า 

อย่างน้ันก็จิตใจนี้เองเป็นตัวผู้เห็นไป แต่เขาอาจจะไม่รู้จักไม่เข้าใจจิตใจอย่างผู้นับถือ

พระพุทธศาสนาเข้าใจกัน เขาอาจเข้าใจว่าเป็นเรื่องของมันสมอง ซึ่งก็เป็นร่างกาย 

น่ันแหละ ไม่มจีติใจทีไ่หน ผ่าร่างกายนีอ้อกค้น กจ็ะไม่พบจติใจได้เลย พบแต่มนัสมอง

กบัประสาทต่าง ๆ เม่ือไม่เข้าใจจิตใจ ไม่เห็นว่าจิตใจม ีจึงไม่มีจติใจท่ีจะลืมดงัท่ีกล่าวน้ัน 

น่ายินดีที่เมืองไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา จึงพูดเรื่องจิตใจกันพอเข้าใจ ไม่เช่นนั้น 

น่าจะล�าบากกันยิ่งกว่านี้อีกมาก.
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ธรรมทั้งหลายมใีจเป็นใหญ่

“ธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า มใีจเป็นใหญ่ ส�าเรจ็ด้วยใจ ถ้าบุคคลมใีจร้ายแล้ว 

พดูกต็าม ท�าก็ตาม ทกุข์ย่อมไปตามเขาเพราะเหตนุัน้ เหมอืนดังล้อเกวยีนไปตามรอย

เท้าโคทีล่ากเกวยีนไปฉะน้ัน ธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า มใีจเป็นใหญ่ ส�าเรจ็ด้วยใจ 

ถ้าบคุคลมใีจผ่องใสแล้ว พดูก็ตาม ท�าก็ตาม สขุย่อมไปตามเขาเพราะเหตนุัน้ เหมอืน

ดังเงาไม่ละตัวบุคคลฉะนั้น”

ข้อความข้างต้นนีเ้ป็นค�าแปลพระพทุธภาษติบทน�าในหมวดพระธรรมบท แสดง

ว่าพระพทุธเจ้าทรงช้ีให้เหน็ความส�าคัญของจติใจว่าเป็นเบือ้งต้นของกรรม (การงานท่ีท�า) 

ทัง้ปวง และด้วยเหตน้ัุนจงึเชือ่ว่าเป็นเบ้ืองต้นแห่งความดคีวามชัว่และแห่งสุขทกุข์ทีเ่ป็น

ผลทกุอย่าง และอะไรคอืจติใจในแง่แห่งพระพทุธศาสนา มใิช่เป็นปัญหาทางสรรีวทิยา

ที่จะยกขึ้นค้นหาค�าตอบว่าเป็นมันสมองหรือมิใช่ ทั้งมิใช่เป็นปัญหาทางความสัมพันธ์

กันของกายและจิตประเด็นต่าง ๆ แต่เป็นปัญหาทางปฏิบัติโดยตรง ที่ทุก ๆ คนจะ

ตอบได้ง่าย ๆ ด้วยก�าหนดดูตัวความคิดของตนเอง และก�าหนดดูราคะ (ความติด

ความยนิดี พอใจ) หรอืโลภะ (ความโลภ อยากได้) โทสะ (ความโกรธแค้น ขดัเคอืง)

โมหะ (ความหลง เข้าใจผดิ) หรือภาวะท่ีตรงกนัข้าม อาการเหล่านีเ้ป็นอาการของจติใจ 

จะเรียกว่า ‘ใจคิด’ หรือ ‘ใจมีราคะโทสะโมหะ’ ก็ได้ ใจที่มีลักษณะดังนี้คนทั้งปวง 

ก็เข้าใจกัน มีค�าเรียกกันทุกชาติทุกภาษา เช่นภาษาไทยว่า ‘ใจ’ ภาษาบาลีมคธว่า  

‘จิต หรือมนะ’ ภาษาอังกฤษ ว่า ‘ไมนด์’ (mind) เป็นต้น ไทยเรายังมีค�าพูดเกี่ยวแก่

ใจอีกมากเช่น ‘ใจดี ใจร้าย ใจด�า ใจจืด ใจโอบอ้อมอารี’ เป็นต้น 
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ทางพระพุทธศาสนาไม่ประสงค์ให้ไปตั้งปัญหาค้นคิดกันต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา

ข้างต้น แต่ต้องการให้ปฏิบัติเกี่ยวแก่ใจตามที่รู้ที่เข้าใจกันนี่แหละ กล่าวคือทุก ๆ คน

ม ี‘ใจ’ ดงักล่าว เช่นเดยีวกบัมีร่างกายทกุส่วนอยู่ด้วยกนัแล้ว ใจจะเป็นมนัสมอง หรอื

มันสมองจะเป็นใจอย่างไรไม่ต้องไปสนใจ ต้องการให้สนใจแต่ในประเด็นว่า ‘ใจเป็น 

ใจด ีใจเป็นใจร้าย ใจเป็นใจโลภ โกรธ หลง หรอืเป็นใจทีส่งบโลภ โกรธ หลง อย่างไร’ 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในพระสูตรว่า ด้วยการตั้งสติว่า ‘ตั้งสติ ตามดูจิตในจิตดังนี้ 

จิตมีราคะ โทสะ โมหะ ก็รู้’ เป็นต้น 

ในหลายพระสูตร พระพุทธเจ้าไม่ตรัสเรียกว่าจิต แต่ตรัสเรียกว่าวิตกที่แปล

ว่า ‘ความคิด’ โดยตรัสสอนให้รู้จักความคิดของตนเอง คิดดีก็รู้ คิดชั่วก็รู้ ตรัสให้ปัน

ความคิดออกเป็น ๒ ส่วน ดีส่วนหนึ่ง ชั่วส่วนหนึ่ง ถ้าคิดชั่วไม่ดี ก็ให้รู้ว่านี่เราก�าลัง

คิดเป็นอกุศล ถ้าคิดดี ก็ให้รู้ว่านี่เราก�าลังคิดเป็นกุศล จะคิดอะไรก็คิดไป แต่ให้รู้

ประเภทของความคดิว่านีป่ระเภทชัว่ นีป่ระเภทด ีเท่ากบัปันความคดิออกเป็นสองส่วน

อยู่ในตัว

พรปีใหม่คอื ท�าความรูจ้กัประเภทแห่งความคดิของตนเองอยูเ่สมอ ๆ ด้วยใจ

ที่มั่นคง แล้วจะได้ความสงบแห่งใจ จะเจริญอายุ วรรณ สุข พล ดีนักแล.
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จติตภาวนา

๑

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ประภัสสร คือ ผุดผ่อง แต่ว่า

จิตนั้นเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลส (เคร่ืองเข้าไปท�าให้เศร้าหมอง) ท่ีจรมา ปุถุชน 

(คนกิเลสหนา) มิได้สดับข้อนั้นย่อมไม่รู้ตามเป็นจริง เพราะฉะนั้น เรากล่าวว่า  

จิตตภาวนา (ความอบรมจิต) ไม่มีแก่ปุถุชนผู้มิได้สดับนั้น” และพระพุทธองค์ได้ทรง

ตรัสไว้ในทางตรงกันข้ามว่า “ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ประภัสสร (ผุดผ่อง) และจิตนั้นพ้น

จากอุปกิเลสที่จรมา ศิษย์ของพระอริยะสดับข้อนี้ย่อมรู้ตามเป็นจริง เพราะฉะนั้น  

เรากล่าวว่าจติตภาวนามีแก่ศิษย์ของพระอรยิะผูไ้ด้สดับนัน้” 

พระพุทธภาษิตทั้งสองตอนนี้ แสดงธรรมชาติของจิตว่าประภัสสร (ผุดผ่อง) 

และแสดงกิเลสว่าเป็นสิ่งท่ีจรมา เหมือนอย่างอาคันตุกะหรือแขก มิใช่เป็นเนื้อแท ้

ของจิตเอง เหมือนอย่างมิใช่เป็นเจ้าของบ้าน เป็นเพียงแขก กิเลสแปลว่าเคร่ือง 

เศร้าหมองของจิต หมายถึงอาการที่เกิดขึ้นในจิต ซึ่งท�าให้จิตเศร้าหมองไม่ผ่องใส  

ไม่เกิดปัญญาท่ีจะเปิดเผยให้เห็นความจริง เช่นความโลภ อยากได้ ความโกรธแค้น 

ขัดเคือง ความหลงใหล เมื่อเกิดขึ้นก็ท�าให้จิตใจดิ้นรนกวัดแกว่ง มัว ขุ่น ทึบ จึงเรียก

ว่ากิเลส และเพราะเป็นสิ่งท่ีเข้าไป อันหมายถึงว่าเป็นของนอกจิต แต่เข้าไปในจิต  

จึงเรียกว่าอุปกิเลส ค�าว่า ‘อุป’ แปลว่า ‘เข้าไป’ ใช้น�าหน้าค�านี้ เพื่อชี้ว่าเป็นของจร 

ดงักล่าว และท่ีต้องเศร้าหมองไปก็เพราะไม่มจีติตภาวนา ผูไ้ม่มจีติตภาวนา เป็นปถุุชน
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ผูม้ไิด้สดบัค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า แต่จิตนีว้มิตุ (หลดุพ้น) จากอปุกเิลสทีจ่รมาได้ 

เพราะมีจิตตภาวนา (ความอบรมจิต) ผู้มีจิตตภาวนาก็คือศิษย์ของพระอริยะผู้ที่ได้

สดบัแล้วนัน่เอง โดยนยันี ้จติตภาวนาจงึเป็นข้อส�าคัญทางจติใจ ถ้าไม่มจีติก็รับอปุกเิลส

เข้าไปท�าให้เศร้าหมองอยู่เสมอ ถ้ามี ก็หลุดพ้นจากอุปกิเลสนั้นได้ จึงควรท�าความ

เข้าใจเกี่ยวแก่จิตแตกแขนงออกไปอีกว่า พระพุทธศาสนาแสดงว่าช�าระจิตให้บริสุทธิ์

ได้จากกิเลสทุกชนิดด้วยจิตตภาวนา 

ปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าจิตตภาวนา ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “ภิกษุ 

ทั้งหลาย ท่านทั้งหลาย จงท�าสมาธิภาวนา คือ อบรมสมาธิให้มีข้ึน ผู้ท่ีมีจิตต้ังม่ัน 

(เป็นสมาธิ) แล้ว ย่อมรู้ตามเป็นจริง” ฉะนั้น กล่าวโดยย่อ จิตตภาวนา ก็คือ สมาธิ

ภาวนา ตลอดถึงปัญญาภาวนา พึงทราบว่า ‘ภาวนา’ แปลว่า ‘ท�าให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น’ 

คือปฏิบัติ มิใช่หมายความว่าพร�่าบ่นบทสวดด้วยปากหรือด้วยจิต

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ นี้ เป็นมงคลสมัยตรงกับวันประสูติ สมเด็จ 

พระราชชนนีผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระองค์ได้ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ต�ารวจ 

ทหาร และประชาราษฎร ในทางต่าง ๆ เป็นอนัมาก ทรงประกาศเผยแพร่ธรรมจรยิา

และวิธีบริหารจิตให้ดี คือจิตตภาวนาแก่ประชาชนท่ัวไป ขอถวายพระพรให้ทรง 

พระเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล พระชนมสุข ๆ ยิ่งขึ้นเทอญ

๒

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่า “ท่านทั้งหลายจงอบรมสมาธิ เพราะว่าผู้

ท่ีมีจติตัง้มัน่เป็นสมาธ ิย่อมรูต้ามเป็นจรงิ” การปฏบิตัติามพระพทุธโอวาทนีเ้ป็นการท�า

จติตภาวนา (ความอบรมจติ) โดยตรง ฉะนัน้ จงสรปุได้หัวข้อใหญ่ไว้ก่อนว่า จติตภาวนา

ม ี๒ คอื สมาธภิาวนา (อบรมสมาธ)ิ และ ปัญญาภาวนา (อบรมปัญญา) หรอืกล่าว

อีกช่ือหน่ึงว่า สมถภาวนา (อบรมสมถะ) และ วิปัสสนาภาวนา (อบรมวิปัสสนา) 

พระพุทธโอวาทท่อนต้นที่ว่า “ท่านทั้งหลาย จงอบรมสมาธิ” เป็นการตรัสสอนให้ท�า
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สมาธิภาวนาหรือสมถภาวนา พระพุทธโอวาทท่อนหลังที่ว่า “ผู้มีจิตต้ังมั่นเป็นสมาธิ 

ย่อมรู้ตามเป็นจริง” เป็นการทรงแสดงถึงปัญญาภาวนา หรือวิปัสสนาภาวนา 

ค�าว่า “ภาวนา” แปลในที่นี้ว่า “อบรม” แต่ตามพยัญชนะแปลว่า “การท�าให้

มขีึน้ ให้เป็นขึน้” มกัจะแปลกันตามอรรถ (เนือ้ความ) “อบรมเจรญิ” ซึง่มคีวามหมาย

ถึงการปฏิบัตินั้นเอง ค�าว่า “สมาธิ” แปลว่า “ความตั้งจิตมั่น” ตรงกันข้ามกับ 

ความคิดฟุ้งซ่าน ค�าว่า “สมถะ” แปลว่า “ความสงบจิตใจ” ตรงกันข้ามกับความ 

ไม่สงบ ทั้งสองค�าน้ีหมายถึงภูมิปฏิบัติแห่งจิตชั้นเดียวกัน ซึ่งมีค�าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 

“จิตตสิกขา” แปลว่า “ศึกษาในจิต” เพราะจิตจะตั้งมั่นได้ต้องเป็นจิตที่สงบ หรือจิตที่

จะสงบต้องเป็นจิตท่ีตั้งม่ัน ฉะน้ัน ภาวะแห่งจิตที่เป็นสมาธิ และจิตที่เป็นสมถะต้อง

รวมอยู่ในขณะเดียวกัน ถ้าจะถามว่าท�าไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็ตอบได้ว่า เพราะจิตนี้มี

นิวรณ์ แปลว่า “เครือ่งกัน้” ทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงไว้ ๕ ประการ คือ ๑. กามฉันท์ 

ความพอใจรักใคร่ในกาม (สิ่งที่น่าใคร่ปรารถนาพอใจทั้งหลาย) ๒. พยาบาท (ความ

โกรธแค้นขดัเคือง) ๓. ถนีมทิธะ (ความง่วงงนุเคลิบเคล้ิม) ๔. อทุธจัจกกุกจุจะ (ความ

ฟุง้ซ่านร�าคาญใจ) ๕. วจิกิจิฉา (ความเคลอืบแคลงสงสยั) อย่างใดอย่างหนึง่อยูเ่สมอ 

เรียกว่านิวรณ์ คือ เครื่องกั้น ก็เพราะเป็นเครื่องกั้นจิตไว้ไม่ให้สงบตั้งมั่นลงได้ 

ยกตัวอย่างสามัญธรรมดา เช่นจะอ่านหนังสือต�าราเรียนหรือจะท�างานใจจะ

ต้องตั้งมั่นอยู่ในเรื่องที่อ่านหรือในการงานที่ท�า แต่ถ้าใจมีนิวรณ์ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ เช่น

ใจไปผูกพันอยู่ในเรื่องอื่นที่ชอบหรือก�าลังโกรธหงุดหงิด หรือง่วงเงาหาวนอน หรือ 

คิดอะไรฟุ้งซ่านไป หรือลังเลสงสัยอะไรอยู่ นิวรณ์เหล่านี้ก็กั้นจิตไว้ให้ไม่สามารถจะ

อ่านหนังสือให้รู้เรื่องได้ หรือกั้นจิตไว้ให้ไม่สามารถท�าการงานได้ ใจที่อยู่ในภาวะดังนี้

เรียกว่าไม่มีสมาธิหรือไม่มีสมถะ เป็นใจที่ไม่มีก�าลัง ไร้ความสามารถที่จะท�าการงาน

ทุกอย่างที่มีค�าเรียกว่าไม่ควรแก่การงาน จะต้องสงบหรือระงับใจจากนิวรณ์ ด้วยวิธี

การอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นตั้งใจไว้ในเรื่องที่เลือกขึ้นส�าหรับตั้งใจสักเรื่องหนึ่ง จนถอน

ใจออกจากเรื่องที่เป็นแรงกระตุ้นแห่งนิวรณ์เสียได้ นิวรณ์จะสงบ ใจจึงจะเกิดมีสมาธิ 

คือสงบตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ในหนังสือที่อ่านหรือในการงานที่ท�า ใจดังนี้เป็นใจที่มีก�าลัง  

มีสมรรถภาพ ควรแก่การงาน จึงสมควรอบรมสมาธิโดยแท้.
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อุปมาของนวิรณ์ ๕

ได้มีพราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อสคารวะ ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าขณะที่พระองค์ประทับ

อยู่ที่พระเชตวัน ใกล้กรุงสาวัตถีแห่งโกศลรัฐ กราบทูลว่า อะไรเป็นเหตุที่ท�าให้มนต ์

ทีส่าธยายตลอดมานานไม่แจ่มแจ้ง ไม่ต้องกล่าวถึงท่ีไม่ได้สาธยายมานาน พระพุทธองค์

ตรัสตอบว่าเพราะใจกลัดกลุ้มอยู่ด้วยนิวรณ์ท้ัง ๕ ไม่รู้ไม่เห็นวิธีท่ีจะท�าให้ออกจาก

นวิรณ์ทัง้ ๕ นัน้ได้ เวลานัน้ย่อมไม่รูไ้ม่เหน็ประโยชน์ตน ประโยชน์ผูอ้ืน่ หรอืประโยชน์

ทั้ง ๒ ตามที่เป็นจริง ถึงมนต์ที่สาธยายตลอดมานานก็ไม่แจ่มแจ้ง ไม่ต้องกล่าวถึง 

ที่ไม่ได้สาธยายมานานและได้ตรัสอุปมานิวรณ์ทั้ง ๕ ทีละข้อว่า ใจที่กลัดกลุ้มอยู ่

ด้วยกามฉันท์ (ความพอใจรักใคร่ในกาม) เปรียบเหมือนโอเต็มด้วยน�้าที่ผสมด้วย 

สีต่าง ๆ ใจที่กลัดกลุ้มด้วยพยาบาท (ความโกรธแค้นขัดเคือง) เปรียบเหมือนโอเต็ม

ด้วยน�้าร้อนด้วยไฟเดือดพล่าน ใจที่กลัดกลุ้มด้วยถีนมิทธะ (ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม) 

เปรียบเหมือนโอเต็มด้วยน�้าที่จอกแหนปกคลุม ใจที่กลัดกลุ้มด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ 

(ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ) เปรียบเหมือนโอเต็มด้วยน�้าที่กระฉอกด้วยลมป่วนปั่น 

เป็นคลืน่ ใจท่ีกลัดกลุ้มด้วยวจิกิิจฉา (ความเคลอืบแคลงสงสัย) เปรยีบเหมอืนโอทีเ่ต็ม

ด้วยน�้าที่ขุ่นเป็นตม ท้ังวางไว้ในท่ีมืด บุรุษบุคคลผู้มีจักษุเมื่อส่องดูเงาหน้าของตน 

ในน�้าที่มีลักษณะดังกล่าวทั้ง ๕ อย่างนั้น ไม่พึงรู้พึงเห็นเงาหน้าตามที่เป็นอย่างไรได้ 

ฉะนั้น 
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ส่วนใจทีไ่ม่กลดักลุม้ด้วยนวิรณ์ทัง้ ๕ หรอืแม้มนีวิรณ์เกดิขึน้กร็ูเ้ห็นวิธทีีท่�าใจ

ให้ออกจากนวิรณ์ทัง้ ๕ นัน้ได้ย่อมเป็นไปตรงกันข้าม คอืรู้เหน็ประโยชน์ตน ประโยชน์

ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้ง ๒ ดังกล่าว ถึงมนต์ที่ไม่ได้สาธยายมานานก็แจ่มแจ้ง ไม่ต้อง

กล่าวถึงที่ได้สาธยายประจ�า เปรียบเหมือนน�้าท่ีมีลักษณะตรงกันข้ามกับท่ีกล่าวแล้ว 

บุรุษบุคคลผู้มีจักษุเมื่อส่องดูเงาหน้าของตน ย่อมจะรู้เห็นเงาหน้าของตนได้ตามที่เป็น

อย่างไร ทั้งนี้เพราะนิวรณ์เป็นอุปกิเลส (เครื่องเข้าไปเศร้าหมอง) แห่งจิต ดังที่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเปรียบกับเครื่องเศร้าหมองแห่งทองค�าไว้ว่า เหล็ก ทองแดง ดีบุก 

ตะกั่ว เงิน เป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งทองค�า เพราะเมื่อปนผสมเข้าไปกับทองค�า  

กท็�าให้ทองค�าไม่อ่อน ไม่ควรแก่การ ไม่ผดุผ่อง ผกุร่อนได้ ไม่ควรใช้ท�าทองรูปพรรณ

อย่างดี ฉันใด นิวรณ์ทั้ง ๕ ก็ฉันนั้น เป็นเครื่องเข้าไปท�าจิตให้เศร้าหมอง เพราะจิต

ที่มีนิวรณ์ย่อมไม่อ่อน ไม่ควรแก่การ ไม่ผุดผ่อง เป็นจิตเสีย ไม่มีสมาธิ นอกจากนี ้

ยังท�าให้ปัญญาอ่อนก�าลัง 

พระพทุธเจ้าตรสัชีโ้ทษของนวิรณ์ดงันี ้เพือ่ชกัน�าให้ท�าจติตภาวนาเพือ่สงบนวิรณ์ 

จะได้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิได้ในการงานที่ท�าทั้งปวง และจะเกิดปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นในการ

ศึกษา หรือในกิจที่เป็นประโยชน์ทั้งปวง
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เหตุของนวิรณ์ ๕

จะอ่านหนงัสอืหรอืจะท�างาน เมือ่จิตมสีมาธจิงึจะอ่านหรอืท�างานได้ด ีจติจะมี

สมาธิได้ต่อเมื่อไม่มีนิวรณ์มารบกวน ฉะนั้น สมาธิจิตจึงเป็นข้อส�าคัญที่จะต้องมี และ

ควรจะต้องรู้วิธีท�าสมาธิจิตด้วย จิตที่สงบจากนิวรณ์ได้เรียกว่าเป็นจิตมีสมาธิ แต่โดย

ปกตมิกัจะมเีรือ่งมาท�าให้เกดินวิรณ์อยูเ่สมอ โดยทีจ่ติมกัจับเรือ่งดงักล่าวมาเป็นนวิรณ์ 

ก็คือเรื่องที่ผ่านเข้ามาทางทวารท้ัง ๖ ของจิตนั้นเอง ได้แก่เรื่องรูปท่ีผ่านเข้ามาทาง

ทวารตา เรียกเป็นค�าบาลีว่ารูปารมณ์ เร่ืองเสียงที่ผ่านเข้ามาทางทวารหู เรียกว่า 

สทัทารมณ์ เรือ่งกลิน่ทีผ่่านเข้ามาทางทวารจมกู เรยีกว่าคนัธารมณ์ เรือ่งรสทีผ่่านเข้า

มาทางทวารล้ิน เรียกว่ารสารมณ์ เรื่องสิ่งถูกต้องกายที่ผ่านเข้ามาทางทวารกาย  

เรียกว่าโผฏฐัพพารมณ์ เรื่องรูปเป็นต้นดังกล่าวที่ประสบพบผ่านมาแล้ว ที่ยังปรากฏ

อยู่ทางทวารมโน (ใจ) เรียกว่าธมัมารมณ์ เรือ่งเหล่านีเ้องทีจิ่ตยงัจบัยดึอยู ่ เร่ืองทีล่่วง 

มาแล้วกไ็ม่ปล่อยให้ล่วงไป ยงัเกบ็เป็นอารมณ์ค้างอยู่ในจิต เร่ืองทียั่งไม่มาถึงก็ไปหวัง 

เอามาเป็นอารมณ์หวงัอยูใ่นจติ ทั้งหวั่นไหวอยู่ในเรื่องที่ประสบเฉพาะหน้า เหตุที่เป็น

ดังน้ี โดยย่อท่ีสุดมีข้อเดียว ท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้คือ “อโยนิโสมนสิการ  

การท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคาย” หมายถึงความขาดปัญญาเป็นข้อส�าคัญ ข้อนี้เรียกว่า

เป็น “อาหาร” ของนิวรณ์ทุกอย่าง 

แต่ก็ควรทราบเหตุเฉพาะของนิวรณ์ทุกอย่าง แต่ก็ควรทราบเหตุเฉพาะของ

นวิรณ์แต่ละข้อด้วย คอื ศภุนมิติเครือ่งก�าหนดหมายว่างามเป็นเหตกุ่อให้เกดิกามฉนัท์ 
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เพราะเมือ่จิตก�าหนดหมายลงไปในส่วนไหนของกายเป็นต้นว่างาม กามฉนัท์กย่็อมเกดิ 

ปฏิฆนิมิต เครื่องก�าหนดหมายเป็นเหตุกระทบกระทั่ง เป็นเหตุก่อให้เกิดพยาบาท 

ความไม่ยินดี ความเกียจคร้าน ความซบเซา ความเมาภัตร ความท้อแท้แห่งใจ  

เป็นเหตุก่อให้เกิดถีนมิทธะ ความไม่สงบแห่งใจ เป็นเหตุก่อให้เกิดอุทธัจจกุกกุจจะ 

เครื่องเป็นที่ตั้งแห่งความลังเลสงสัย เป็นเหตุก่อให้เกิดวิจิกิจฉา เหตุเฉพาะดังกล่าวนี้

จะต้องประกอบด้วยอโยนิโสมนสิการด้วยทุกข้อ จึงจะส�าเร็จเป็นอาหารของนิวรณ์ 

ยกตวัอย่าง บุรษุสตรเีห็นกนัและกนัว่างามหรือไม่งาม ย่อมมเีป็นปกตสิามญั 

ดังที่พูดกันว่าคนนั้นสวยงามคนนี้ไม่สวยงาม ก็หมดเรื่องกันเพียงเท่านั้น แต่ถ้าจิตใจ

ไปจดจ่ออย่างขาดโยนโิสมนสกิาร คอืขาดความรูจ้กัควรไม่ควร กย่็อมจะเกดิกามฉนัท์

ขึน้ในทีไ่ม่ควรเกดิหรอืในเวลาไม่ควรเกดิ เร่ืองกระทบกระทัง่กนักเ็หมอืนกนั กย่็อมจะ

ต้องมี ยิ่งอยู่ใกล้กันอย่างลิ้นกับฟันก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดกระทบกระทั่งกันได้ด้วยเรื่อง

แม้เล็กน้อย แต่ถ้ามีโยนิโสมนสิการอยู่ ก็จะท�าให้เกิดความยับยั้งไม่โกรธ หรือโกรธ

บ้างก็หายเร็ว ไม่ถึงก่อเรื่องทะเลาะวิวาท
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ตัวอย่างของโยนโิสมนสกิาร

คนเราน้ันเม่ือเห็นประโยชน์และเกิดความต้องการส่ิงใด ย่อมจะเกิดความ

พยายามแสวงหาเพื่อให้ได้สิ่งนั้น แม้เป็นส่ิงที่ได้ด้วยยาก ก็พยายาม อยู่ใต้ดิน  

ก็พยายามขุดคุ้ยขึ้นมาจนได้ อยู่ในน�้าก็งมเอาขึ้นมาได้ อยู่บนอากาศ ก็พยายามสอย

ลงมา หรือหาทางให้ได้มา ฉะนั้น ไฉนสิ่งที่อยู่ในจิตใจตนเอง จะพยายามท�าให้ได้มา 

ไม่ได้ คือธรรมท่ีเป็นเครือ่งบ�ารงุใจให้เป็นสขุ อาจท�าให้ได้มาโดยไม่ต้องไปหาเครือ่งมอื

ที่ไหน เพียงแต่ปฏิบัติท�าจิตตภาวนาตามค�าสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น สละเวลา 

วนัหนึง่เพยีงครึง่ช่ัวโมงหรอืหนึง่ชัว่โมงมาท�า ไม่ใช่มากมายอะไร ทัง้บดันีต้�ารบัต�าราที่

แสดงเรือ่งจติตภาวนา หรอือาจารย์ทีบ่อกสอนเรือ่งนีไ้ด้กม็อียู่เป็นอนัมาก ถ้าจะว่าอ่าน

หนังสือหรือฟังค�าสอนเรื่องนี้ไม่ค่อยเข้าใจ ติดศัพท์แสงเป็นอันมาก ทั้งถ้อยค�าส�านวน

ก็ฟังยาก อ่านฟังได้สักหน่อยก็เบื่อเสียแล้ว ต้องวาง ขืนอ่านหรือฟังก็ปวดศีรษะ  

กอ็าจจะเป็นจรงิ แต่นกึถงึการขดุหาทองหาเพชรเป็นการยากเพยีงไร ท�าไมจึงท�ากนัได้ 

เมื่อเห็นคุณค่ามีความต้องการ จะเป็นยากอะไรเพียงแต่ศัพท์หรือถ้อยค�าไม่ก่ีค�า  

ค�าที่เป็นปริศนาแบบบอกให้แปลเอาเอง ยังพยายามแปลกันออกไปจนถูกได้ก็มี  

เพราะต้องการจะได้ ขโมยย่องเบาไม่รูว่้าทรัพย์เจ้าของเกบ็ไว้ทีไ่หน ยงัพยายามขึน้ค้น

จนพบกม็เีป็นอนัมาก จงึมคี�ากล่าวเป็นกลาง ๆ ว่า “ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความส�าเรจ็

กอ็ยูท่ีน่ัน่” เม่ือลองคิดดูดงันีแ้ล้ว เร่ืองค�าศพัท์แสงหรอืถ้อยค�าส�านวนไม่ใช่เป็นปัญหา

ทีย่ากทีห่นกัเลย ถ้าหากจะเหน็คุณค่าของธรรมเหมือนอย่างเพชรทองของทีป่รารถนา
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ปัญหาที่แท้จริง จึงอยู่ที่การเห็นประโยชน์หรือที่เรียกว่า คุณค่าของธรรม  

ซึ่งเก่ียวกับปัญญาของคน คุณค่าของวัตถุที่เป็นส่ิงภายนอกเห็นได้ง่ายเพราะปรากฏ 

แก่ตา บางสิ่งก็เกื้อกูลให้เกิดความสุขน้อยหรือมาก บางส่ิงก็สวยงาม น่ารักน่าชม  

จึงชวนใจให้เกิดความปรารถนาต้องการเกิดมีค่าขึ้นตามความต้องการ และตามที ่

ตนเองก�าหนดขึ้น และข้อส�าคัญท�าให้เกิดความเข้าใจว่า “วัตถุท่ีน่าใคร่น่าปรารถนา 

ทั้งหลายดังกล่าวเป็นตัวผู้ให้ความสุข มองข้ามความจริงไปเสียว่า “จิตใจต่างหากเป็น

ตัวผู้ให้ความสุข และเป็นตัวผู้เสวยสุข” และ “จิตใจที่จะเป็นผู้ให้ความสุขได้นั้น  

ต้องเป็นจิตใจที่ไม่เป็นทาสของตัณหา (ความอยากที่ผิด)” และ “จิตใจเช่นนั้นจะต้อง

ประกอบด้วยธรรม เช่น สติ สมาธิ ปัญญา อันเกิดจากจิตตภาวนา” คนที่มีธรรม 

ในจิตใจจะมีสุข เพราะจิตใจเองเป็นตัวผู้ให้สุข ในฐานะทั้งปวง จะมั่งมีหรือจะยากจน 

จะมียศสูงหรือมียศต�่า ก็มีสุข ทั้งจะรักษาความดีไว้ได้ เพราะไม่เป็นทาสแห่งฐานะ 

ดังกล่าว แต่เป็นนายทีจ่ะใช้ฐานะทัง้ปวงให้เป็นประโยชน์ ข้อความทีก่ล่าวนีเ้ป็นตวัอย่าง

ของค�าว่าโยนิโสมนสิการ (ท�าไว้ในใจโดยแยบคาย)
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โยนโิสมนสกิารห้ามความคดิอื่น ๆ 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้มีโยนิโสมนสิการ (ความท�าไว้ในใจโดยแยบคาย) 

เท่ากบัตรสัสอนให้ใช้ความคิดเม่ือประสบเรือ่งทกุอย่าง โดยเฉพาะเรือ่งทางใจอันเรยีก

ว่าอารมณ์ เพราะค�าว่าอารมณ์ ก็ได้แก่เรือ่งทางใจนัน้เอง ในอภธิรรมเรยีกว่า อาลมัพนะ 

แปลว่า เครือ่งหน่วงใจ เหนีย่วใจ กห็มายถึงอารมณ์ดงักล่าวนัน่แหละ อารมณ์นีแ้หละ

มาหน่วงเหนี่ยวใจไปให้เสียสมาธิในกิจที่ควรท�าทุกอย่าง ยกตัวอย่างเช่นก�าลังอ่าน

หนังสือ หรือก�าลังฟังครูสอน หรือฟังพระเทศน์ มีเรื่องอื่นมาผุดขึ้นในใจเหนี่ยวใจไป

คิดเสียในเรื่องนั้น ก็เสียสมาธิในกิจที่ก�าลังท�านั้น อ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง ฟังครูอธิบาย

ไม่รู้เรื่อง ฟังเทศน์ไม่รู้เรื่อง ฉะน้ัน ถ้ามีความคิดถึงเรื่องอื่นเกิดขึ้นก็ต้องมีโยนิโส-

มนสิการ คือคิดใคร่ครวญว่า ไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงเรื่องอื่น แล้วเพ่งใจลงไปในเรื่องที่

ก�าลงัท�าอันต้องการความรวมใจนัน้ เมือ่เพ่งใจลงไปจรงิ กจ็ะเกดิสมาธใินจติของตนได้ 

แต่ถ้าจติมนีวิรณ์ท�าให้ฟุง้ซ่าน อนัเป็นเหมอืนคลืน่ท�าให้น�า้ในทะเลกระฉอกเป็นระลอก

อยู่ ก็ยากที่จะข่มจิตให้เพ่งอยู่ในกิจของตนได้ และคนทั่วไปได้ปล่อยจิตให้มีนิวรณ์

ประจ�าอยู่ไม่ว่างเว้น จิตนี้จึงปรากฏว่า ดิ้นรนกวัดแกว่งกระสับกระส่ายรักษายาก 

ห้ามยาก มักวิ่งออกไปหาอารมณ์ที่เป็นอาหารของนิวรณ์แต่ละข้อ เช่น วิ่งออกไปหา

กามารมณ์มาเป็นอาหารของกามฉันท์ (ความพอใจรักใคร่ในกาม) หมายถึงสุภนิมิต 

(ก�าหนดหมายว่างาม) เมื่อใจก�าหนดหมายลงไปในสิ่งใดว่างาม เกิดความรักใคร่

ปรารถนาขึ้น สิ่งนั้นแหละเรียกว่าศุภนิมิตหรือกามารมณ์ หรือวัตถุกาม 
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พระพทุธเจ้าจงึตรสัสอนให้ใช้ความคดิในเวลาทีไ่ด้เหน็อะไร ได้ยนิอะไร ตลอด

จนถึงได้คิดถึงเรื่องอะไรในใจ อันจะเป็นชนวนให้เกิดกามฉันท์ขึ้นในทางที่ตรงกันข้าม

ว่าไม่งาม ซึ่งเรียกชื่อตรงกันข้ามว่าอสุภนิมิต (ก�าหนดหมายว่าไม่งาม) ความคิดที่จะ

ใช้ในเร่ืองน้ีต้องเป็นชนิดที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ อันจะต้องมีวิธีคิดท่ีพอเหมาะแก่

ภูมจิิตใจของตน เช่นทีแรกจะไปคดิว่า เน่าเหมน็ในสิง่ทีส่วยสดงดงามย่อมไม่อาจท�าได้ 

จึงต้องคิดว่าควรหรือไม่ควร ในการที่จะไปชอบในสิ่งที่มองเห็นว่าสวยสดงดงามนั้น  

มีสติที่จะระมัดระวังใจมิให้ถล�าลึกในสิ่งที่ไม่สมควรจะชอบ ความชอบจนถึงว้าวุ่นใน 

สิ่งที่ไม่สมควรจะชอบ ย่อมเป็นความไม่งามโดยแท้ ต้องมีความคิดที่จะป้องกันใจ  

ที่จะหักห้ามใจเสียจากกามฉันท์หรือที่เรียกง่าย ๆ ว่าความชอบนั้น 

ถ้าใช้ความคิดให้ถกูต้องแล้ว ย่อมจะต้องป้องกนัหรือหกัห้ามใจได้แน่นอน และ

หดัคดิในทางความจรงิว่าโดยท่ีแท้ความสวยงามทัง้หลายเป็นมายาท่ีเคลอืบอยูภ่ายนอก 

เหมอืนอย่างเครือ่งลบูไล้ผดัแต่ง เมือ่ใช้ความคดิให้ดเีจาะแทงทะลมุายาลงไปได้แล้วจะ

พบความจริงที่ตรงกันข้ามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อสุภะ ไม่งาม” นั้นแหละ จะท�าให้

กามฉันท์ที่เกิดขึ้นเร่าร้อนใจอยู่สงบลงได้ จิตก็จะเป็นสมาธิในกิจของตน
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อนิทรยีสังวร

จิตตภาวนาเพื่อหักห้ามราคะหรือความโลภในสุภารมณ์ (อารมณ์ที่งดงาม) 

ด้วยพิจารณาในทางอสุภะนี้ บางทีได้ผลตรงกันข้าม ไม่สามารถจะข่มใจลงได้ จ�าต้อง

มคีวามส�ารวมระมดัระวงัทางตาหเูป็นต้น ทีเ่รยีกว่า “อนิทรียสังวร ความส�ารวมอนิทรย์ี” 

ดังมีเรื่องเล่าไว้ว่า 

พระเจ้าอุเทนพระราชาแห่งรัฐวังสะ ซึง่มีเมอืงหลวงชือ่โกสมัพ ีได้รู้จกัคุ้นเคย

กับพระอรหันต์องค์หน่ึงชื่อพระปิณโฑลภารทวาชเถระ วันหนึ่งเกิดทรงสงสัยว่าท�าไม

พระจึงบวชกันอยู่ได้ เมื่อได้พบพระเถระในโอกาสหนึ่งจึงตรัสถามว่า “ท�าไมพวก 

พระหนุ่ม ๆ ซ่ึงอยู่ในวัยท่ีก�าลังเริงสนุกทางกาม จึงบวชกันอยู่ได้” พระเถระถวาย

พระพรว่า “เพราะตัง้จติตามทีพ่ระบรมศาสดาตรสัสอนไว้ คอื ต้ังจิตว่าเป็นแม่ในหญงิ

ทั้งหลายปูนแม่ ว่าเป็นพี่น้อง ว่าเป็นลูกในหญิงท้ังหลายปูนเหล่านั้น” ตรัสซักว่า  

“จิตเป็นธรรมชาติโลเลเหลวไหล บางคราวพยายามตั้งจิตไว้เพื่อให้เป็นอย่างนั้นก็ไม่

เป็นอย่างนั้น กลับเกิดความโลภข้ึนมา จะมีวิธีอื่นอย่างไร” ท่านถวายพระพรว่า  

“ก็ให้พิจารณาทางอสุภะว่า ร่างกายนี้ทั้งหมดเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการ 

ต่าง ๆ” ตรัสซักว่า “พวกพระที่ได้อบรมกาย อบรมศีล อบรมจิตและปัญญาดีแล้ว  

ก็ท�าได้ไม่ยาก แต่พวกที่ไม่ได้อบรมท�าได้ยาก บางคราวพิจารณาไป ๆ ก็กลับเห็น 

เป็นสุภะ (งาม) ไปเสีย จะมีวิธีอื่นอย่างไรอีก” ท่านถวายพระพรว่า “ปฏิบัติส�ารวม

อนิทรย์ี คอืมสีตคิุม้ครองใจในเวลาทีเ่ห็นรูปด้วยตา ได้ยนิเสยีงด้วยห ูสดูกลิน่ด้วยจมกู 
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ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องด้วยกาย คิดเรื่องต่าง ๆ ด้วยใจ ไม่รวบถือว่า 

ทั้งหมดงาม ไม่แยกถือว่าส่วนนั้นส่วนน้ีงาม ส�ารวมตาหูเป็นต้นโดยมีสติคุ้มครองใจ  

มิให้อกุศลธรรมมีความยินดียินร้ายเป็นต้นเกิดขึ้นครอบง�าได้” ถึงข้อมีสติคุ้มครองใจ 

ส�ารวมอนิทรย์ีน้ี พระเจ้าอุเทนทรงยนิยอมว่าอยู่ได้ และได้ตรสัสารภาพถึงพระองค์เอง

ว่า “แม้พระองค์เอง ในสมัยที่มิได้ทรงรักษากาย มิได้ทรงรักษาวาจา มิได้ทรงรักษา

จิต มิได้ทรงตั้งพระสติ มิได้ทรงส�ารวมอินทรีย์ เวลาเสด็จเข้าไปภายในบุรี ก็ยังเกิด 

ความโลภ (ในสตรี) ทั้งหลายครอบง�าใจอย่างเหลือเกิน แต่ในสมัยที่ทรงรักษากาย

เป็นต้น ตั้งสติส�ารวมอินทรีย์เข้าไป ความโลภทั้งหลาย ก็ไม่สามารถครอบง�าพระองค์

ได้” แล้วได้ทรงประกาศความเลือ่มใสในพระพทุธศาสนา แสดงพระองค์ถงึพระพทุธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ แสดงพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

ตลอดชีวิตจ�าเดิมแต่วันนั้น 

ฉะนัน้ ความส�ารวมอนิทรย์ีคอืมสีตสิ�ารวมใจในเวลาทีเ่หน็รปูด้วยตา ฟังเสยีง

ด้วยหูเป็นต้น ให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไป ไม่เก็บมาคิดก่อความโลภ เหมือนดังเล่าในเรื่อง

ข้างต้นนั้นแหละเป็นการดีแน่
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เหตุให้บุรุษสตรมีวีรรณะงาม

อะไรเป็นเหตุให้สตรีบุรุษมีวรรณะคือผิวพรรณงาม อะไรเป็นเหตุให้มีวรรณะ 

เศร้าหมอง ปัญหานีพ้ระพทุธเจ้าได้ตรสัตอบไว้แล้วในพระสตูรหนึง่ว่า “ความโกรธเป็น

เหตใุห้คนมวีรรณะเศร้า ความไม่โกรธเป็นเหตใุห้มวีรรณะงาม” ตามทีต่รสัตอบน้ีแสดง

ว่าจติใจเป็นต้นเหตคุอืจติใจทีโ่กรธหรอืไม่โกรธ คนทัว่ไปไม่ว่าชายหรอืหญงิย่อมมโีกรธ

อยูด้่วยกนัทัง้นัน้ ต่างแต่ว่าใครจะมขีนัตแิละมีความคิดใช้เหตุผลเพ่ือระงบัโกรธดกีว่ากนั 

ซึ่งขึ้นอยู่แก่จิตตภาวนา (ความอบรมจิต) บางคนดูสงบเสงี่ยมน่ารักน่านับถือ เพราะ

ยังไม่มีเรื่องมากระทบ ดังมีเรื่องเล่าว่า

มีแม่บ้านผู้หนึ่ง ชื่อนางเวเทหิกา ในกรุงสาวัตถี เป็นคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อย 

เป็นทีก่ล่าวขวญัชมเชยกนัทัว่ไป นางมคีนใช้อยูค่นหนึง่ชือ่ว่ากาลเีป็นคนขยันไม่เกยีจคร้าน

ท�าการงานดี นางคนใช้นั้นคิดสงสัยว่า นายของตนยังมีโกรธ แต่ไม่ท�าให้ปรากฏหรือ

หมดความโกรธแล้ว อยากจะทดลอง จึงวันหนึ่งท�านอนตื่นสายผิดปกติ นางเวเทหิกา

เริ่มถามเสียงขุ่น ๆ ว่า ท�าไมจึงตื่นสาย เจ็บป่วยเป็นอะไรไปหรือ นางคนใช้ตอบว่า 

ไม่ได้เจบ็ป่วยเป็นอะไร นางเวเทหกิาได้ฟังดงันัน้กห็น้านิว่ วนัต่อมา นางคนใช้ท�านอน

ตื่นสายมากขึ้นอีก คราวนี้นางเวเทหิกาโกรธมากถึงกับคว้าเอากลอนประตูฟาดศีรษะ

นางคนใช้นักทดลองแตก ข่าวเรื่องนี้ก็กระพือออกไป เสียงท่ีเคยสรรเสริญกันทั่วไป 

ก็เปลี่ยนเป็นเสียงนินทาว่า นางเวเทหิกาผู้ดุร้าย 
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นึกดูตามเรื่องน้ี เดิมทีนางเวเทหิกายังเป็นคนสงบเสงี่ยมน่ารักน่านับถือ  

ก็เพราะนางคนใช้คอยเอาใจทุกอย่างไม่ใช่เพราะมีขันติและเหตุผลทางปัญญา ฉะนั้น 

พอถูกทดลองขัดใจเข้าหน่อยเดียว ก็โกรธข้ึนทันทีมากมาย เป็นเหตุให้เส่ือมเสีย 

ชื่อเสียง 

พระพุทธเจ้าได้ตรสัเตือนไว้มากในเรือ่งนีเ้ป็นต้นว่า “ฆ่า (คอืดบั) ความโกรธ

เสียได้เป็นสุข ฆ่าความโกรธเสียได้จะไม่เศร้าโศก” แต่การที่จะดับความโกรธเสีย 

ได้น้ัน จะต้องท�าขนัต ิ(ความอดทน) ประกอบด้วยเมตตาในผูท้ีม่าก่อให้เกดิความโกรธ 

และต้องใช้เหตุผลทางปัญญา 

พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนไว้ว่า “พึงละความโกรธ พงึละทิง้มานะ พงึล่วงความ

ผูกพันทั้งปวง” น่าคิดด้วยเหตุผลทางปัญญาว่า ความโกรธนั้นย่อมเนื่องมาจากมานะ

และมานะย่อมเนื่องมาจากความผูกพัน มานะคือความถือตัว ควรหมายตลอดถึง 

ความถือว่าเป็นของตัวด้วย เมื่อขยายความผูกพันว่าเป็นของตนเท่านั้นเป็นต้น ฉะนั้น 

เมื่อพิจารณาให้ดีว่า มีอะไรบ้างท่ีจะเป็นของของตนแต่ผู้เดียวหรือของตนของใคร ๆ 

ทั้งน้ัน โดยแท้จริงนอกจากกรรมดีกรรมชั่ว ซึ่งเป็นของของตนโดยแท้ จึงสู้รักษา 

ความดีไว้ไม่ได้ ไม่มีใครจะแย่งไปได้ เว้นไว้แต่ตนจะทิ้งความดีเสียเอง 

คิดให้ดีฉะน้ี ความผูกพันก็จะคลาย มานะก็จะถอยแล้วความโกรธก็จะหาย 

เป็นอันดับความโกรธได้ด้วยปัญญาทางเหตุผล แล้วส�าทับด้วยแผ่เมตตาจิตออกไป 

ก็จะกลับมีความสุข หมดเศร้าหมอง จะมีวรรณะงดงามยิ่งขึ้นอย่างไม่มีใครสู้ได้
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ความระวังรักษาจติ

ครั้งหนึ่ง เมื่อท่านพระสารีบุตรพักอยู่ในอารามชื่อเชตวันของอนาถบิณฑิก-

คฤหบดีใกล้กรุงสาวัตถี มีพระภิกษุรูปหนึ่งได้เข้าไปหาท่าน สนทนาด้วยเรื่องเบื้องต้น

กันแล้ว ก็ได้เรียนท่านว่า ภิกษุที่เป็นสัทธิวิหาริก (ผู้อยู่ด้วย หมายถึงภิกษุที่เป็นศิษย์

ในอปุสมบทของพระอุปัชฌาย์) ลาสกิขาไปแล้ว ท่านพระสารบีตุรได้กล่าวว่า นัน่อย่าง

น้ันทีเดียวละ ส�าหรบัผูท่ี้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรย์ีทัง้หลาย ไม่รู้ประมาณในการบรโิภค 

ไม่ประกอบความเพียรท่ีให้ตืน่อยู ่ภิกษุน้ันผูไ้ม่คุม้ครองทวารในอนิทรย์ีทัง้หลายเป็นต้น 

คดิว่าเราจกัสบืต่อพรหมจรรย์ให้บรสิทุธิบ์รบิรูณ์ตลอดชวีติดังนี ้ย่อมเป็นฐานะทีจ่ะเป็นไป

ไม่ได้ ส่วนภกิษผุูคุ้ม้ครองทวารในอนิทรย์ีทัง้หลาย รูป้ระมาณในการบรโิภค ประกอบ 

ความเพยีรทีใ่ห้ตืน่อยู ่คดิว่าเราจกัสบืต่อพรหมจรรย์ให้บริสุทธิบ์รบิรูณ์ตลอดชวิีตดงันี้ 

ย่อมเป็นฐานะที่จะเป็นได้ ต่อจากนั้น ท่านพระสารีบุตรได้อธิบายข้อปฏิบัติทั้ง ๓ นั้น 

รวมความโดยย่อว่า 

ข้อที่ ๑ คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย คือส�ารวมรักษาจิตในขณะที่เห็น

รปูด้วยตา ฟังเสยีงด้วยห ูดมกล่ินด้วยจมกู ลิม้รสด้วยลิน้ ถูกต้องสิง่ท่ีถกูต้องด้วยกาย 

รู้เรื่องด้วยมนะคือใจ ไม่ให้ความยินดียินร้ายบาปอกุศลไหลเข้ามา 

ข้อท่ี ๒ รู้ประมาณในการบริโภค คือพิจารณาว่าบริโภคเพื่อบ�ารุงกายไว้ 

ท�าประโยชน์ มิใช่เพื่อบ�ารุงกิเลสตัณหา และบริโภคพอสมควร 
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ข้อที ่๓ ประกอบความเพยีรทีใ่ห้ตืน่อยู ่คอืไม่เอาแต่นอน ท�าความเพยีรช�าระ

จิตให้บริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองที่มากีดกั้นขวางปัญญา 

โอวาทของพระเถระนี้แม้จะปรารภภิกษุ แต่ก็เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดส�าหรับ 

คนทั่วไปได้ด้วย เพราะความระวังรักษาจิตใจในขณะที่ประสบอารมณ์ทางทวารหรือ

อินทรีย์ทั้ง ๖ มีตาหูเป็นต้น เป็นสิ่งจ�าเป็นต้องมีอยู่เสมอ คนเราต้องพบอารมณ์ 

ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ถ้าขาดความระวังรักษาจิต ก็จะคุมความยินดียินร้ายไว้มิได้จะ

แสดงออกมา เรยีกว่าคมุใจไว้มิได้ คนเราเป็นคนอยูไ่ด้กด้็วยรูจ้กัคมุใจให้อยูใ่นระเบยีบ

ทีดี่น้ันเอง ซึง่ต้องอาศัยความรูคุ้้มครองรักษาทวารในอนิทรย์ีนีแ้หละ กบัเรือ่งการบรโิภค 

หรือที่เรียกว่าการกินก็เป็นเรื่องส�าคัญ ต้องรู้ประมาณคือความพอดี อีกข้อหนึ่งเรื่อง

ความตืน่ทีห่มายถงึไม่เหน็แก่หลบันอนมากนกั และไม่หลงเข้าใจผดิ คอยช�าระจติจาก

เคร่ืองปิดปัญญาอยู่เสมอ ยิง่เป็นข้อส�าคญั กล่าวเฉพาะความไม่หลง ซึง่ชือ่ว่าความตืน่

อย่างยิ่ง ตรงกันข้ามกับความหลงซึ่งชื่อว่า เป็นความหลับอย่างยิ่ง จึงจ�าเป็นที่จะต้อง

คอยเพียรช�าระจิตจากสิ่งที่จะท�าให้หลง จึงจะตื่นอยู่เสมอได้ด้วยปัญญา
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อ�านาจการอธษิฐานจติ

มีนิทานเก่าเล่ามาว่า เด็กคนหนึ่งเป็นคนดื้อดึงต่อมารดา วันหนึ่งจะออกไป

เที่ยวป่า มารดาห้ามมิให้ไป เด็กนั้นไม่เชื่อฟังจะขืนไป มารดาจึงกล่าวว่าให้กระบือดุ

ไล่ขวดิเจ้าเดก็ดือ้นีใ้นป่าเถดิ ถงึมารดาจะกล่าวเหมอืนแช่งดงันี ้เด็กนัน้กค็งไม่ฟัง เดิน

ออกจากบ้านเข้าไปเทีย่วในป่ากไ็ปพบกระบือป่าเข้าจรงิ กระบอืเห็นเดก็ก็ตัง้ท่าจะว่ิงไล่ 

ฝ่ายเด็กเห็นภัยเกิดขึ้นจวนตัวก็คิดถึงมารดาขึ้นมาทันที และเพราะเป็นเด็กฉลาด  

จึงสงบใจคิดว่า ขออย่าให้เป็นอย่างปากของมารดา แต่ขอให้เป็นอย่างใจของมารดาเถดิ 

พอเด็กตัง้ความคดิขึน้ดงันี ้กระบือดนุัน้กยื็นนิง่เหมอืนถูกตรงึไว้ เดก็กพ้็นภยั เดนิกลบั

บ้านโดยสวัสดี เมื่อกลับถึงบ้านพบมารดา ก็ตรงเข้าท�าความเคารพมารดา เล่าเรื่องที่

เกิดขึ้นให้ฟังโดยตลอด ฝ่ายมารดาฟังบุตรเล่าเรื่องด้วยใจระทึก แล้วก็โล่งใจเมื่อบุตร

พ้นภัย บุตรซึ่งเป็นเด็กดื้อนั้นก็กลับเป็นเด็กดีมีความเคารพเชื่อฟังต่อมารดาบิดา  

มคีวามสุขความเจริญสบืมา 

นิทานเรือ่งนีแ้สดงถงึมารดาของเดก็ฝ่ายหนึง่ เดก็อกีฝ่ายหนึง่ มารดาบดิานัน้

ท่านว่าเป็นบุรพาจารย์ คอืครคูนแรกของบตุรธดิาหรอืของคนทกุคน เพราะเป็นผูใ้ห้การ

อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่เริ่มแรก ครูอื่น ๆ เป็นอาจารย์ภายหลัง อาจารย์ที่ดีทั้งหลาย 

ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คนแรกหรอืภายหลงัย่อมมจีติใจประกอบด้วยเมตตากรณุาในศษิย์ 

ปรารถนาให้ศษิย์เจรญิด้วยปัญญาและความสขุความเจรญิทัง้ปวงถงึในบางคราวเหมอืน

อย่างทีม่ารดาของเดก็นัน้ว่ากล่าว ส่วนใจนัน้ไม่ปรารถนาจะให้ศษิย์เป็นอนัตรายแม้แต่
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น้อย การที่ครูท�าโทษนักเรียนต่าง ๆ ก็ด้วยหวังที่จะฝึกให้ดีส่วนเดียว แต่ครูทั้งปวง

อาจจะมีคุณสมบัติทางใจดังกล่าวต่างกันบ้าง ถึงดังนั้นก็จะมีคุณสมบัติดังกล่าวอยู่ 

ไม่มากกน้็อย และครเูองกค็วรส�านกึในหน้าทีข่องคร ูฝึกตนเองให้ประกอบด้วยเมตตา

กรุณาเป็นต้น อันเป็นคุณสมบัติท่ีจ�าเป็นของครูจะพึงมี ส่วนเด็กซึ่งเป็นศิษย์ของครู

อาจารย์ทั้งปวงตั้งต้นแต่มารดาบิดาเอง ก็จะต้องมีดื้อมากดื้อน้อยอยู่บ้าง ส�าหรับเด็ก

ทีดี่อยูโ่ดยปกตย่ิอมไม่ก่อให้เกดิปัญหาอะไรมาก แต่เดก็ทีไ่ม่ดเีพราะมพีืน้ไม่ดีมา หรอื

เพราะเสวนา (การคบเพื่อน) และเหตุการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ก็ตาม ย่อมก่อให้เกิด

ปัญหามาก 

วธิทีีจ่ะอบรมเดก็เช่นนีใ้ห้กลบัตัวกน่็าจะต้องมต่ีาง ๆ เดก็บางคนเลกิประพฤติ

ไม่ดด้ีวยเพยีงได้รบัการอบรมอย่างละเอียด เช่นแนะน�าสัง่สอนให้ส�านกึตวั แต่บางคน

ต้องใช้อบรมอย่างหยาบ จึงจะเกิดความส�านึกตัว จุดส�าคัญจึงอยู่ที่จะท�าให้เด็กเกิด

ความส�านกึดงัในนทิานนี ้เดก็ในเรือ่งเกดิความส�านกึในเมือ่เกดิความกลวัภยั จงึคิดหา

ทีพ่ึง่ กไ็ด้พบทีพ่ึ่งคอืใจทีเ่ป่ียมด้วยเมตตาของมารดา ฉะนัน้ ปัญหาจงึมอียู่ว่าบดัน้ีเดก็

มีใจของใครเป็นที่พึ่งได้อยู่หรือยัง และท�าอย่างไรจึงจะให้เด็กเกิดความส�านึกวิ่งเข้าอยู่

ในความโอบอุ้มของใจนั้น 

คุณค่าอันสูงทางใจของครูย่อมจะจับเด็กแม้ที่เตลิดไปให้กลับมาหาได้ วันครู

และเด็กจึงควรเหมือนเป็นวันเดียวกันอยู่ตลอดเวลา



348 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคปลาย

ฉลอง ๑๐๐ ปี 

สวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๑๑ กล่าวได้ว่าเป็นวัน “เทวตานสุสต”ิ “ระลึกถึงเทวดา” 

คือพระราชามหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นสมมติเทพในหมู่มนุษย์ โดยเฉพาะในหมู่คนไทย 

เพราะเป็นวนัครบ ๑๐๐ ปี นบัจากวาระเสดจ็สวรรคต แห่งพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ และพร้อมกันนี้ นับจากวาระเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  

สืบพระราชสันตติวงศ์ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕  

ได้มงีานแสดงความระลกึถงึอนัเรยีกว่าอนสุรณ์ ท�าสิง่อนัเป็นเครือ่งแสดงความระลกึถงึ 

อันเรียกว่า ‘อนุสสรณีย์’ โดยแยกท�าบ้างรวมท�าบ้าง ตั้งแต่เวลาเช้า ๑๐.๐๐ น.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน  

ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ท่ีพระราชวงศ์ ราชตระกูล สายรัชกาลที่ ๔  

จัดน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการเปิดงานอนสุรณ์ 

๑๐๐ ปี ที่คณะสงฆ์ฝ่ายหนึ่งและมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร 

น้อมถวาย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทัง้ ๒ พระองค์นัน้ ตัง้แต่วันท่ี ๑ ถึง ๗ ตลุาคม 

๒๕๑๑ เสร็จแล้ว เวลา ๑๐.๓๐ น. เสด็จฯ ในพระราชพิธีทักษิณานุปทาน ณ  

พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร ท่ีคณะรัฐมนตรีจัดขึ้น ในงานเฉลิมฉลองวันเสวยราช

สมบัติครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่วันท่ี ๑ ถึง  

๓๑ ตุลาคม ๒๕๑๑ ครั้นเวลาบ่าย ๑๖.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อม

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็ฯ ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลทกัษณิา-
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นปุทาน ณ พระทีน่ัง่อมรนิทรวนิิจฉยั ในพระบรมมหาราชวงั น้อมเกล้าฯ ถวายสมเดจ็

พระมหากษัตราธิราชเจ้าทั้ง ๒ พระองค์ เวลาค�่าได้มีนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัย

และสถาบันการศึกษาหลายแห่งรวมกันเดินแห่โคมเท่าจ�านวนปีพุทธศักราช จาก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่ลานพระบรมรูปทรงม้า แปรขบวนร�าโคมถวายวาระครบ 

๑๐๐ ปี ครั้งนี้ย่อมเนื่องด้วยสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าทั้ง ๒ พระองค์ 

มบีางคนเหน็ว่า เนือ่งด้วยรชักาลที ่๔ ซึง่ได้เสด็จสวรรคตในวนัที ่๑ ตุลาคม 

เท่านั้น รัชกาลที่ ๕ ยังมิได้ทรงรับบรมราชาภิเษกในวันนั้น แต่ความเห็นดังนี้ไม่ต้อง

ด้วยราชประเพณี เพราะถือว่าได้เสด็จขึ้นเสวยราชย์ต่อกันไปทีเดียว ส่วนพระราชพิธี

บรมราชาภิเษกเป็นอกีเรือ่งหนึง่ ฉะนัน้ จงึเนือ่งด้วยท้ัง ๒ พระองค์ และท้ัง ๒ พระองค์

ได้ทรงมีพระราชคุณูปการที่ยิ่งใหญ่อันควรเป็นที่ตั้งแห่งอนุสสติด้วยกัน เพราะได้ทรง

ประพฤติธรรมของพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ ถึงคนรุ่นนี้โดยมากเกิดไม่ทันทั้ง ๒ 

รชักาล แต่ถ้าสนใจศกึษาเปิดหเูปิดตาสักหน่อยกจ็ะรูต้ระหนกัในพระคณุ จนถึงทนอยู่

มิได้ที่จะต้องแสดงให้ปรากฏเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่สมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้า

ทั้ง ๒ พระองค์ ซึ่งร่วมอภิลักขิตกาลครบ ๑๐๐ ปีด้วยกัน
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เสด็จพระราชด�าเนนิพระราชทานพระพุทธนวราชบพติร 

ณ วัดบวรนเิวศวหิาร

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ ได้มีเรื่องที่ควรจารึกไว้เป็นประวัติการณ ์

เกีย่วแก่พระพทุธเจ้า และพระมหากษตัรย์ิ คอื พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวได้เสดจ็

พระราชด�าเนนิพระราชทานพระพทุธนวราชบพติรไว้ ณ พระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร 

ดังปรากฏตามหมายรับสั่งและก�าหนดการโดยสังเขปว่า เวลา ๑๖.๓๐ น. เสด็จฯ  

เข้าสู่พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วยพระพุทธนวราชบพิตร ซ่ึงเชิญมาใน

กระบวนเสด็จฯ เจ้าพนักงานเชิญไปประดิษฐานบนโต๊ะข้างพระราชอาสน์ ทรงจุดธูป

เทยีนบชูาพระรตันตรยัสักการะพระบรมราชสรรีางคารพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าฯ 

สักการะพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทั้ง ๒ พระองค์ และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชอุปัธยาจารย์แล้ว ทรงศีล ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม

พระพุทธนวราชบพิตร ทรงยกพระด้วยพระองค์เอง เสด็จพระราชด�าเนินไปทรง

ประดิษฐาน ณ ยอดโต๊ะหมู่ที่บูชาทางทิศตะวันออกแห่งพระอุโบสถ ซึ่งเป็นที่เคยทรง

จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เม่ือคราวทรงพระผนวชและเสด็จฯ ลงทรงท�าวัตรเช้า

เยน็ประจ�าวนั ตัง้แต่เวลาทีท่รงพระสหุร่ายและทรงเจิมเป็นต้นไป พระสงฆ์วดับวรนเิวศ

วหิารทัง้วดัทีไ่ด้ประชมุเฝ้าอยูพ่ร้อมกนัทัง้หมดในพระอโุบสถ เจรญิชยัมงัคลคาถาพเิศษ 

ที่โปรดให้รวบรวมขึ้นส�าหรับสวดรับพระราชทานพระพุทธนวราชบพิตร ชาวพนักงาน

ประโคมฆ้องชัยแตรดุริยางค์ จบแล้วเจ้าอาวาสถวายสัมโมทนียกถา ถวายพระพร  

ถวายอดิเรก พระสงฆ์ ถวายอนุโมทนา เสด็จพระราชด�าเนินกลับ 
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ในสัมโมทนียกถาท่ีถวายน้ัน มีความตอนหนึ่งว่าพระราชามหากษัตริย์ทรง

ประเสริฐสุดในหมู่ชนทุกตระกูลท่ีรวมกันเข้าเป็นชาติ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงถึง

พร้อมด้วยวิชชาและจรณะ (ข้อปฏิบัติด�าเนินถึงวิชชา) ทรงประเสริฐสุดในเทพและ

มนุษย์ พระพุทธนวราชบพิตรย่อมเป็นที่รวมแห่งส่วนประเสริฐสุดท้ังสองนั้น เป็นท่ี

รวมใจอันจักยังให้เกิดผลมีความสามัคคีเป็นต้นอย่างประเสริฐ จึงเป็นสิริมงคลล�้าเลิศ

ทีส่มเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าได้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแล้ว

แก่ชาติ ศาสนา และประชาชนทั้งนั้น 

“พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้ทรงบรรลปุรมาภเิษกสมัโพธญิาณแล้ว มพีระกรณุา

คุณผ่องแผ้ว ทรงบ�าเพ็ญพระพุทธกิจโดยไม่ทรงค�านึงถึงความเหนื่อยยาก เสด็จจาริก

ตรากตร�าพระวรกายไปในคามนิคมชนบทนั้น ๆ โปรดเวไนยนิกรให้ประสบประโยชน์

และความสุขฉันใด สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าก็ฉันนั้น ทรงได้รับบรม

ราชาภิเษกแล้ว กไ็ด้ทรงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิทัง้ปวง โดยไม่ทรงห่วงความเหนือ่ย

ยากใด ๆ ทรงตรากตร�าปฏิบัติพระราชภาระและเสด็จพระราชด�าเนินไปทั้งในที่ไกล

และใกล้ แม้ในที่เสี่ยงภัยอันตราย เพื่อทรงบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ประชาชนท้ังหลาย 

พระราชทานความสบายเบิกบานอบอุ่นใจ และความปีติยินดียิ่งใหญ่แก่ปวงชนในที ่

ทุกสถาน”
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พระราชพธิดีื่มน�้าพระพพิัฒน์สัตยา

๑

ในพระราชพิธีดื่มน�้าพระพิพัฒน์สัตยาเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๒ นั้น  

คร้ันสมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดี ได้ถวายค�าสัตย์ปฏิญาณสาบานตน  

เฉพาะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร  

และเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถจบแล้ว พระราชครูวามเทพมุนีฯ ตักน�้าพระพิพัฒน์สัตยาด้วย 

จอกทองค�าเทลงในจอกทองค�าส�าหรับทูลเกล้าฯ ถวาย แล้วเชิญจอกทองค�าบรรจุน�้า 

พระพิพัฒน์สัตยาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงยนืขึน้ผนัพระพกัตร์

สู่พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม (ทรงท�าอัญชลี ประนมพระราชหัตถ์  

ถวายนมสัการ) แล้วทรงรบัน�า้พระพพิฒัน์สตัยาทรงดืม่แล้วทรงคม ต่อจากนัน้ สมาชกิ

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์รามาธิบดี ซึ่งได้กล่าวถวายค�าสัตย์ฯ ดื่มน�้าพระพิพัฒน์สัตยา

ตามล�าดับ น�าด้วยท่านจอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เดินเข้าไปที่ 

ขันน�้าพระพิพัฒน์สัตยา ยกมือประนมนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้ว  

รับน�้าพระพิพัฒน์สัตยาท่ีพระราชครูฯ เป็นผู้ตักส่งให้มาด่ืมแล้ว ท�าอัญชลีนมัสการ 

พระอกีคร้ังหนึง่ แล้วตรงเข้าไปหมอบกราบพระยคุลบาทพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ครั้งหน่ึง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครั้งหนึ่งแล้วกลับไปน่ังตามที่  

คนต่อ ๆ มาก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันครบทุกคนเสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์มีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานถวาย
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อนุโมทนาถวายอดเิรก เสดจ็พระราชด�าเนนิกลบั ตามหมายรบัสัง่ วนัที ่๒๔ แต่งกาย

เคร่ืองแบบปรกติขาว ส่วนวันที่ ๒๕ แต่งกายเครื่องแบบปรกติขาวประดับเหรียญ 

สจัจคาถาทีก่ล่าวในหมายรบัสัง่ว่า “พระสงฆ์เจรญิพระพทุธมนต์สจัจคาถา” นัน้ขึน้ต้น

ว่า “สจฺจ� เว อมตา วาจา” รวม ๖ คาถา แปลความว่า 

“ค�าสตัย์แลเป็นวาจาอนัไม่ตาย ธรรมนีเ้ป็นของเก่า ผูส้งบ (คอืคนด)ี ทัง้หลาย

ด�ารงอยูใ่นสจัจะทีเ่ป็นประโยชน์และเป็นธรรม ศรทัธา (ความเชือ่ทีถู่กต้อง) เป็นทรพัย์

เคร่ืองปลื้มใจของคนในโลกน้ี ธรรมที่ประพฤติดีแล้วน�าสุขมาให้ สัจจะแลเป็นรส 

ที่ให้ส�าเร็จประโยชน์กว่ารสท้ังหลาย นักปราชญ์กล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่า

ประเสริฐ เมือ่บคุคลเชือ่ธรรมของพระอรหนัต์ทัง้หลาย (ว่าเป็นไป) เพือ่บรรลนุพิพาน 

(ความดบัทกุข์ร้อน) ตัง้ใจฟัง (ธรรมนัน้) เป็นผูไ้ม่ประมาท ใคร่ครวญ ย่อมได้ปัญญา 

บุคคลผู้ขยันด�าเนินธุรกิจท�าให้เหมาะ ย่อมได้ทรัพย์ บุคคลย่อมถึงเกียรติด้วยสัจจะ  

ผู้ให้ย่อมผูกมิตรได้ ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ มีอยู่แก่บุคคลใด ซึ่งเป็นผู้มีศรัทธาอยู่

ครองเรือน คือ สัจจะ (ความสัตย์จริง) ทมะ (ความข่มใจ) ธิติ (ความอดทน) จาคะ 

(ความสละ) บุคคลผูน้ัน้ไปเบือ้งหน้าไม่เศร้าโศก เชญิท่านถามสมณพราหมณ์ทัง้หลาย

เหล่าอื่นดูบ้างว่า ถ้าจะมีธรรมอะไรในโลกนี้ที่ยิ่งไปกว่าสัจจะ ทมะ ธิติ จาคะ” ดังนี้แล

๒

ในพระราชพิธีถือน�้าพระพิพัฒน์สัตยา มีพิธีทางพระพุทธศาสนาและทาง

พราหมณ์ประกอบกัน พิธีทางพระพุทธศาสนานั้น ประกอบด้วยพระพุทธปฏิมาที่

ศักด์ิสิทธิ์ คัมภีร์พระไตรปิฎก และพระสงฆ์ซึ่งเจริญพระพุทธมนต์ในวันต้น และ 

ซึ่งเจริญสัจจคาถาในวันถือน�้า พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)  

เป็นพระประธานในพระราชพิธี ยังมีพระพุทธปฏิมาที่ส�าคัญที่เชิญมาในพระราชพิธ ี

อีก ๒ องค์ ประดิษฐานพระแท่นธรรมาสน์ศิลา คัมภีร์พระไตรปิฎกหนึ่งห่อตั้งอยู ่

เบื้องหน้าพระ ๒ องค์นั้น พระแสงศรพระแสงศัสตราวุธส�าหรับแทงน�้าทั้งปวงวาง

แวดล้อมอยู่ในที่อันเหมาะสม พระแสงทั้งปวงนี้ย่อมเป็นสัญลักษณ์แห่งขัตติยะ คือ 
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นกัรบ พระราชาทรงเป็นหัวหน้าแห่งขัตติยะดังที่ถวายพระนามว่า “พระมหากษัตริย์” 

ซึ่งเป็นค�าสันสกฤต ถ้าเป็นภาษาบาลี ก็คงเป็น “มหาขัตติยะ” โดยความก็คือ  

“จอมนักรบ” ดังท่ีเรียกในบัดนี้ว่า “จอมทัพ” ทรงมีหน้าที่รักษาชาติพระศาสนา  

พร้อมทัง้สมณชีพราหมณาจารย์ อาณาประชาราษฎรให้สวสัด ีพระสงฆ์ได้สวดพระปรติร

ท�าน�า้พระพทุธมนต์ขึน้ก่อนแล้ว พราหมณ์จงึได้ประกอบพธิทีางไสยศาสตร์อกีทางหนึง่ 

ฉะน้ัน น�า้ทีผู่ถื้อน�า้ด่ืม จึงเป็นน�า้ศักดิส์ทิธิ ์๒ ชัน้ เพราะเป็นน�า้พระพทุธมนต์ชัน้หนึง่ 

เป็นน�้าที่แช่งโดยโองการแช่งน�้าและที่แทงด้วยพระแสงทั้งปวงอีกชั้นหนึ่ง ทั้งพระสงฆ์

ก็ได้สวด “ครอบ” ด้วยสัจจคาถา แต่บทที่พระสงฆ์สวดนี้ไม่ใช่เป็นบทแช่ง เพราะ 

พระสงฆ์ย่อมไม่แช่งใคร แต่เป็นบทพระธรรมที่เกี่ยวแก่สัจจะและธรรมที่เนื่องกัน  

ซึ่งเป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

ความศักด์ิสิทธิ์แห่งพระธรรมนี้ย่อมมีอยู่ในตัวพระธรรมแล้วโดยสมบูรณ์  

ดังที่มีบทแสดงว่าพระธรรมมีปาฏิหาริย์ คือให้ผลจริงตามท่ีตรัสไว้ ค�าใดท่ีได้ให้สัตย์

ปฏิญญาณสาบานไปแล้ว ค�านั้นย่อมเป็นอมตะถึงแม้ผู้ให้ค�าสัตย์จะไม่รักษาค�าสัตย ์

ของตน กไ็ม่ท�าค�าสตัย์นัน้ให้เป็นอ่ืนไปได้ ตนเองเสยีค�าสตัย์ แต่ค�าสตัย์คงเป็นค�าสตัย์ 

ซึ่งจะต้องให้เกิดผลทั้งแก่ผู้ที่รักษาค�าสัตย์ ทั้งแก่ผู้ที่เสียค�าสัตย์ ด้วยผลที่แตกต่างกัน 

ผู้ที่รักษาสัตย์เรียกว่าท�าถูกต้องต่อน�้าพระพิพัฒน์ฯ ส่วนผู้ที่เสียสัตย์เรียกว่าท�าผิดต่อ

น�า้พระพพิฒัน์ฯ และน�า้พระพพิฒัน์ฯ ท่ีดืม่นัน้จะบนัดาลให้เป็นไปตามโองการหรอืไม่ 

เรื่องนี้ถ้าดูเพียงด้วยตาก็จะเห็นว่าเป็นเพียงน�้า ๆ ซึ่งดูไม่ต่างจากน�้าธรรมดา 

แต่ถ้าดูทางความศักดิ์สิทธิ์ แม้ยังไม่ประจักษ์ผลแก่ตาก็ควรเชื่อควรถือไว้ก่อนดีกว่า 

เพราะส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ตาคนมองไม่เห็นมีอยู่แน่ สิ่งที่ตาคนมองเห็นน้อยกว่าสิ่งที่มอง 

ไม่เห็นมากนักหนา เพราะวิสัยของตาท่ีเห็นมีขอบเขตจ�ากัดมาก ทั้งถ้าดูทางเหตุผล  

ก็ต้องมาถึงสัจจะ ก็เมื่อความซื่อสัตย์ภักดีนั้นเป็นความดี ตรงกันข้ามกับเป็นความชั่ว 

ไฉนความดีจะไม่ให้ผลดี และความชั่วจักไม่ให้ผลชั่วเล่า เป็นสัจจะที่เป็นอมตะแท้
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พระราชพธิสีัจจปานกาล

สจฺจ� เว อมตา วาจา พระพุทธภาษิตบทนี้เป็นอมตพจน์ ถึงไม่ต้องแปล  

ทุกคนก็จะพอจับความได้ เป็นบาทต้นแห่งคาถาท่ีพระสงฆ์สวดในพระราชพิธีถือ 

น�้าพระพิพัฒน์สัตยา หรือเรียกว่า พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล (กาลเป็นที่ดื่มน�้า 

ศรสีตัยา หรอื ศรสีจัจะ) ในหนงัสอืพระราชพธิสิีบสองเดอืน พระราชนพินธ์พระบาท

สมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั กล่าวว่า เป็นพระราชพธิใีหญ่ส�าหรับแผ่นดนิมสีบืมา

แต่โบราณ ไม่มีเวลาเว้นว่างมีค�าอ้างถึงว่าเป็นพิธีระงับยุคเข็ญของบ้านเมืองก�าหนด 

มีปีละสองครั้ง คือในเดือน ๕ ขึ้น ๓ ค�่าครั้งหนึ่ง เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค�่าครั้งหนึ่ง 

การถือน�้าที่มีอยู่ในกรุงเทพฯ นี้มี ๕ อย่าง คือ ถือน�้าแรกพระเจ้าแผ่นดินได้รับราช

สมบตัอิย่างหน่ึง ถอืน�า้ปกต ิผูท่ี้ได้รบัราชการอยูแ่ล้วต้องถอืน�า้ปีละ ๒ ครัง้อย่างหนึง่ 

ผู้ซึ่งมาแต่เมืองปัจจามิตรเข้ามาสู่พระบรมโพธิสมภารอย่างหนึ่ง ๓ อย่างนี้เป็นถือ 

น�้าอย่างเก่า ยังทหารซึ่งเป็นผู้ถืออาวุธอยู่เสมอ ต้องถือน�้าทุกเดือนพวกหนึ่ง ผู้ซึ่งเป็น

ที่ปรึกษาราชการต้องถือน�้าพิเศษในเวลาแรกเข้ารับต�าแหน่งอีกพวกหนึ่ง ในสองพวกนี้

เป็นถือน�้าเกิดขึ้นใหม่ 

ธรรมเนียมเดิมมาพระเจ้าแผ่นดินก็ไม่ได้เสวยน�้าพระราชพิธี เพ่ิงมาเกิดใน

แผ่นดนิพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ด้วยทรงถือว่าช�าระพระแสงศรนัน้เป็น

สวัสดิมงคลอย่างหนึ่ง เพื่อจะแสดงพระราชหฤทัยเมตตากรุณาโดยเที่ยงธรรม ซึ่งได้

ทรงปฏิบัติอธิษฐานในพระราชหฤทัยเป็นนิตย์ ให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการ
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ทั้งปวงได้ทราบ เป็นที่ชื่นชมยินดีทั่วหน้า จึงโปรดให้พระมหาราชครูพิธีน�าน�้าซึ่ง 

สรงเทวรปูและพระแสงศรมาถวายเสวยก่อน ต่อมาในรชักาลที ่๕ ได้เลกิเสยีเมือ่เสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติปีแรก ๆ ครั้นทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งหลังแล้ว  

จึงโปรดให้น�าน�้ามาถวายเสวยก่อน ดังปรากฏในพระราชนิพนธ์ในหนังสือนั้นว่า  

“เม่ือแรก ๆ ท่านผูบั้ญชาในการพระราชพธีิท้ังปวงกไ็ด้ยกเลิกน�า้ท่ีถวายพระเจ้าแผ่นดนิ

เสวยเสยี จะเป็นด้วยตดัสินกนัประการใด หรอืเกรงใจว่าไม่ได้รบัสัง่เรยีกกไ็ม่ทราบเลย 

ภายหลังมาเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเป็นอย่างไว้แล้ว  

เมื่อยกเลิกเสียโดยมิได้ปรากฏเหตุการณ์อย่างไร ก็ดูเหมือนหนึ่งไม่ตั้งใจที่จะรักษา

ความสุจริตกระด้างกระเดื่องอย่างไรอยู ่ จึงได้สั่งให้มีข้ึนตามแบบเดิม ต้ังแต่ป ี

บรมราชาภิเษกครั้งหลังมา” พระมหากษัตริย์ในรัชกาลต่อ ๆ มาก็ได้ทรงปฏิบัติตาม 

พระราชปฏิปทานี้ 

แม้ในพระราชพิธีถือน�้าที่ได้ท�าครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงปฏิบัติตามพระราชปฏิปทานั้นเช่นเดียวกัน ดังท่ีทุก ๆ คนได้

ทราบว่า พระราชครูฯ ได้เชิญน�้าพระพิพัฒน์สัตยา ทูลเกล้าฯถวาย ทรงรับมาเสวย

ก่อนใครหมด แสดงถึงพระราชสัจจาธิษฐานอันมั่นคงต่อบ้านเมือง ประชาชน และ

หน้าที่ เป็นพระมหากรุณาธิคุณพ้นประมาณ

“ค�าสัตย์แลเป็นวาจาอันไม่ตาย”
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สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ชาตไิทย เราได้มฉีตัรใหญ่คอืพระมหากษตัรย์ิเป็นทีร่่มเกล้าสบืต่อกนัมาตลอด

เวลาช้านาน ครั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงบังเกิดขึ้นในโลก และศาสนาของพระองค์ได้แผ่

มาถึงถ่ินของคนไทย ธรรมในพระพทุธศาสนาได้มาเป็นฉัตรใหญ่แห่งจติใจหรือเป็นร่ม

ใจของชาตไิทยสบืต่อมา สองสถาบันน้ีรวมกนัเป็นเส้นเลอืดใหญ่แห่งชาตไิทย พระมหา

กษัตริย์ไทยได้ทรงปกป้องชาติไทยให้พ้นจากพิบัติให้พัฒนาสถาพรมาโดยล�าดับ

ดังเช่น สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง 

พระอนสุรณ์ถงึ ได้เสดจ็ฯ ไปทรงบวงสรวงสงัเวย ณ อ�าเภอศรสีชันาลยัจงัหวดัสโุขทยั 

เมื่อวันอังคารท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๐๙ ปรากฏในค�าประกาศ รวมความโดยย่อว่า 

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชคร้ันทรงประกาศอิสรภาพ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๗ แล้ว  

เสด็จยกกองทพักลบัจากเมืองแครงมารวมก�าลงัต้ังรกัษาพระนครมัน่ไว้ โปรดให้เกณฑ์

ทพัหัวเมอืงเหนอืไปขบัไล่ข้าศกึทีย่งัตัง้คุมไทยอยูท่ีเ่มอืงก�าแพงเพชรจนต้องแตกหนอีอก

ไปหมดสิ้น 

ในครั้งนั้น พระยาสวรรคโลกและพระยาพิชัยมิได้ยกมาตามรับส่ัง ซ�้ากลับ 

ตั้งแข็งเมืองไว้คอยให้ทัพข้าศึกยกมาช่วย สมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้ประชุมทัพที่

เมืองตาก เสด็จยกไปทางบ้านลานหอยถึงสุโขทัย ต้ังพลับพลาประทับข้างวัดศรีชุม  

มีพระราชด�าริว่า ไทยคุมกันเข้าได้ใหม่ ผู้มีใจเกรงกลัวพม่าจะยังมี จึงโปรดให้ตั้งพิธี

ตกัน�า้ตระพงัโพยศรมีาท�าน�า้พระพพิฒัน์สจัจา ให้นายทพันายกองและพลเสนาทกุหมู่
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เหล่าถือน�า้กระท�าสตัย์ว่าจะร่วมใจกนัต่อสูก้อบกูช้าตไิทยรกัษาอสิรภาพทีไ่ด้ทรงประกาศ

แล้วนั้นให้จงได้ แล้วทรงยกทัพหลวงขึ้นไปล้อมเมืองสวรรคโลก ทรงมีพระมหากรุณา

โปรดให้ไปร้องบอกพระยาทั้งสองให้ออกมาสารภาพผิดจะทรงไว้ชีวิตยกโทษให้  

แต่พระยาท้ังสองมิได้ฟังค�า กลับล่วงพระราชอาชญาโดยตดัศรีษะกรมการผูส้จุรติโยน

ออกมา จึงตรสัสัง่ทพัให้เข้าโจมตเีมอืงพร้อมกนั แต่เพราะเมืองมีเชงิเทนิป้อมปราการ

ก่อท�าด้วยศิลาแลง จึงแข็งแกร่งหักเอามิได้โดยง่าย ต้องโปรดให้ตั้งค่ายประชิดและ 

ปลูกหอรบให้สูงเท่าก�าแพงเมือง รวมพลตั้งปืนจังก้าระดมยิงเข้าไปให้ร้ีพลข้างใน

ระส�่าระสายแล้วเข้าเผาท�าลายประตูดอนแหลมพังลง ทัพหลวงยกเข้าไปยึดเมือง  

ได้จับตัวขบถทั้งสองได้ส�าเร็จโทษแล้ว เสด็จเลิกทัพกลับเมืองพิษณุโลก โยกย้ายผู้คน

และสิ่งต่าง ๆ มารวมก�าลังยังอยุธยา ตั้งรักษาอิสรภาพไว้ได้ยั่งยืนนาน

ในมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๒ นี้ ขอถวายพระพร

ชัยมงคล ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย อ�านาจพระราชกุศลบารมี พร้อมทั้งอ�านาจ

อดีตพระมหาราชเจ้า และสมเด็จพระบรมราชบุรพการี โปรดอภิบาลรักษาพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ 

พระราชโอรสธิดาให้ทรงพระเกษมส�าราญนิรมล เสด็จสถิตในพระมหาเศวตฉัตร  

เป็นที่พึ่งร่มเย็นแก่ประชาชนชาวไทยทั้งปวงตลอดจิรกาล
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ตัณหาและกรรม ผู้สร้างให้เกดิ

“เราเกิดมาท�าไม” ปัญหานี้ถ้าตั้งขึ้นคิดก็น่าจะจน เพราะขณะเมื่อทุกคนเกิด

น้ันไม่มีใครรู้ มารู้เม่ือเกิดมาและพอรู้เดียงสาแล้วว่า มีตัวเราขึ้นคนหนึ่งในโลก  

แต่ทกุ ๆ คนย่อมมคีวามไม่อยากตาย กลัวความตาย อยากจะด�ารงชวิีตอยูน่านเท่านาน 

นอกจากนี้ยังมีความอยากในสิ่งต่าง ๆ อีกมากมาย คล้ายกับว่าความที่ต้องเกิดมานี้

ไม่อยู่ในอ�านาจของตนเอง มีอ�านาจอย่างหนึ่งท�าให้เกิดมา ตนเองจึงไม่มีอ�านาจ  

หรือไม่มีส่วนที่จะตั้งวัตถุประสงค์แห่งความเกิดของตนว่า เกิดมาเพื่อท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้  

หรือเพื่อเป็นอย่างน้ันอย่างน้ี ดูคล้าย ๆ กับจะเป็นดั่งที่ว่ามานี้ ที่ว่าดูคล้าย ๆ  

ก็เพราะความไม่รู้ หรือจะเรียกว่า ‘อวิชชา’ ก็น่าจะได้ แต่ถ้าจะยอมจนต่อความไม่รู ้

ก็ดูจะมักง่ายมากไป น่าจะลองท�าตามหลักอันหนึ่ง ท่ีว่าอนุมานและศึกษา คือ 

สิง่ทีป่ระจักษ์แก่สายตากรู้็ได้ง่าย แต่สิง่ทีไ่ม่ประจกัษ์แก่สายตากใ็ช้อนมุาน โดยอาศัย

การสันนิษฐาน และใช้ศึกษาในถ้อยค�าของท่านผู้ตรัสรู้ พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ได้ตรัสไว้

แปลความว่า ‘ตัณหา (ความอยาก) ยังคนให้เกิด’ และว่า ‘โลกคือหมู่สัตว์ ย่อมเป็น

ไปตามกรรม’ 

ลองอนุมานดูตามค�าของท่านผู้ตรัสรู้นี้ดูในกระแสปัจจุบันก่อนว่า สมมติว่า

อยากเป็นผูแ้ทนราษฎร กส็มคัรรบัเลอืกตัง้และท�าการหาเสยีง เมือ่ได้ชนะคะแนน ก็ได้

เป็นผู้แทนราษฎร นี้คือความอยากเป็นเหตุให้ท�ากรรม คือท�าการต่าง ๆ ตั้งต้นแต ่

การสมัคร การหาเสียงเป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับผลคือได้เป็นผู้แทน หรือแม้ไม่ได้
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เป็น ถ้าจะตดัตอนเอาเฉพาะความเกดิมาในช่วงแห่งชวีติตอนนี ้กจ็ะตอบปัญหาข้างต้น

นั้นได้ว่า ‘เกิดมาเพื่อเป็นผู้แทน’ ตัวอย่างนี้เป็นรายละเอียดเฉพาะเรื่อง ถ้าจะตอบให้

ครอบคลุมทั้งหมดก็ควรตอบได้ว่า ‘เกิดมาเพื่อสนองความอยากและสนองกรรมของ

ตนเอง’ ถ้าจะแย้งว่า ตอบอย่างนั้นฟังได้ส�าหรับกระแสชีวิตปัจจุบัน แต่เมื่อเกิดมา 

ทีแรกยังมองไม่เห็น เพราะไม่รู้จริง ๆ ถ้าแย้งดังนี้ก็ต้องตอบว่า ฉะนั้น จึงว่าต้องใช ้

วิธีอนุมานโดยสันนิษฐาน ถ้ารู้จริงแล้วจะต้องอนุมานท�าไม และก็อาศัยค�าของท่าน 

ผู้ตรัสรู้เป็นหลัก ดังจะลองอนุมานต่อไปว่า 

จริงอยู่เมื่อเกิดมาไม่รู้ แต่เมื่อรู้ขึ้นแล้วก็มีความกลัวตาย อยากด�ารงชีวิตอยู่

นานเท่านาน แสดงว่าทุกคนมีความอยากท่ีเป็นตัวตัณหานี้ประจ�าเป็นจิตสันดาน  

ความอยากเกิดย่อมรวมอยู่ในความอยากด�ารงอยู่นี้ เพราะความตายเป็นความสิ้นสุด

แห่งชีวิตในภพชาติอันหนึ่ง ๆ เมื่อยังมีความอยากด�ารงอยู่ประจ�าอยู่ในจิตสันดาน  

ก็เท่ากับความอยากเกิดอีกเพื่อให้ด�ารงอยู่ตามที่อยากนั้น ทั้งก็ต้องเกิดตามกรรมเป็น

ไปตามกรรม 

ฉะนัน้ จงึสรุปได้ว่า ‘เราเกดิมาด้วยตณัหา (ความอยากและกรรม) เพือ่สนอง

ตัณหาและกรรมของตนเอง’ ตัณหาและกรรมจึงเป็นตัวอ�านาจหรือผู้สร้างให้เกิดมา 

ใครเล่าเป็นผู้สร้างตัวอ�านาจนี้ ตอบได้ว่าคือตนเอง เพราะตนเองเป็นผู้อยากเองและ

เป็นผู้ท�ากรรม ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า ตนเองนี้แหละเป็นผู้สร้างตนเองให้เกิดมา
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กรรมลขิติ

ชีวิตของคนเรานี้ ผู้ถือทางไสยกล่าวว่ามีพรหมลิขิตคือพระพรหมก�าหนด 

เหมือนอย่างเขียนมาเสร็จว่า จะเป็นอย่างไร แต่ผู้ถือทางพุทธมายักใช้ว่ากรรมลิขิต  

คือกรรมก�าหนดมา โดยผลก็เป็นอย่างเดียวกัน คือ มีสิ่งก�าหนดให้เป็นอย่างนั้น 

อย่างนี้ น่าพิจารณาว่าทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้จริง ๆ อย่างไร ได้มีพระพทุธภาษติ

ตรสัไว้ว่า “มา กตเหตุ อย่าถือว่าเพราะเหตุแห่งกรรมที่ได้ท�าไว้” คืออย่าถือว่าทุก ๆ 

อย่างที่จะได้รับ มีเพราะเหตุแห่งกรรมที่ได้ท�าไว้แล้ว เพราะถ้าถืออย่างนั้นก็จะไม่ต้อง

ท�าอะไรข้ึนใหม่ รออยู่เฉย ๆ อย่างเดียว เพื่อให้กรรมเก่าสนองผลต่าง ๆ ขึ้นเอง  

ถือเอาความดังนี้ก็เท่ากับไม่ให้ถือกรรมลิขิตนั่นเอง 

มีปัญหาว่าถ้าเช่นน้ันพระพุทธศาสนา แสดงเรื่องกรรมไว้ท�าไม พิจารณาดู  

จะตอบได้ว่า แสดงเรื่องกรรมไว้เพื่อให้รู้ว่า กรรมเป็นเหตุให้วิบากคือผลตั้งแต่ให้ถือ

ก�าเนิดเกิดมา และตดิตามให้ผลต่าง ๆ แก่ชวิีต ท�านองกรรมลขิตินัน่แหละ แต่กระบวน

ของกรรมท่ีท�าไว้มสีลบัซบัซ้อนมาก ทัง้เกีย่วกบัเวลาทีก่รรมให้ผล และข้อทีส่�าคญัทีส่ดุ 

คือ เกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคลในปัจจุบัน คือทางพระพุทธศาสนา

สอนให้ไม่เป็นทาสของกรรมเก่า เช่นเดยีวกบัให้ไม่เป็นทาสของตณัหา แต่ให้ละกรรมชัว่ 

กระท�ากรรมดี และช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์สะอาด ตามหลักพระโอวาท ๓ หรือ

กล่าวโดยทั่วไป มีกิจอะไรที่ควรท�าก็ท�าโดยไม่ต้องนั่งรอนอนรอผลของกรรมเก่าอะไร 
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ความพิจารณาเพื่อให้รู้กรรมและผลของกรรมนั้น ก็เพื่อให้จิตเกิดอุเบกขา  

ในเวลาทีเ่กดิเหตกุารณ์เหลอืทีจ่ะช่วยแก้ทัง้คนทีเ่ป็นท่ีรกัและทีช่งั กบัเพือ่จะได้ปฏบัิติ

ตนตามหลักพระโอวาท ๓ ข้อน้ัน ทั้งคนเรามีจิตใจที่เป็นต้นเดิมของกรรมทุกอย่าง  

ไม่ว่าเก่าหรอืใหม่ เพราะจะต้องมีจติเจตนาข้ึนก่อนแล้ว จงึท�ากรรมอะไรออกไป ฉะนัน้ 

จงึสามารถจะท�าอธษิฐาน คอืตัง้ใจว่าจะประสงค์ผลอนัใด เมือ่ประกอบกรรมให้เหมาะ

แก่ผลอันนั้น ก็จะได้รับความส�าเร็จ และจึงสามารถตอบปัญหาว่า “เราเกิดมาท�าไม” 

ได้อกีว่า “เราเกดิมาตามท่ีตัง้ใจว่าจะมาท�า” เป็นอนัไม่พ้นไปจากค�าตอบทีว่่า “เราเกดิ

มาเพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนเอง” 

แต่คนดี ๆ ย่อมมีอธิษฐานใจที่ดี ดังพระโพธิสัตว์ทรงอธิษฐานพระหทัยเพื่อ

บ�าเพ็ญพระบารมี ความเกิดมาของพระองค์ในชาติทั้งหลาย จึงเพื่อบ�าเพ็ญบารมีคือ

ความดีต่าง ๆ ให้บริบูรณ์ อันที่จริงทุก ๆ คนมีสิทธิ์ที่จะถือว่าตนเกิดมาเพื่อบ�าเพ็ญ

ความดีให้มากขึ้นและสามารถที่จะบ�าเพ็ญความดีได้
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ชวีติเนื่องด้วยกรรมเก่า

‘เราเกดิมาเพ่ือท�าความด’ี ‘เราเกดิมาเพ่ือเพ่ิมพูนปัญญาคอืความรูค้วามฉลาด’ 

ความส�านึกเข้าใจตนเองไว้ดังนี้ย่อมมีประโยชน์ ไม่มีโทษ เพราะจะท�าให้ขวนขวาย

ท�าความดี และศกึษาเพิม่ความรู้ของตนอยูเ่สมอ แต่ชีวติของคนเรากยั็งเนือ่งด้วยกรรม

เก่าและยังเนื่องด้วยกิเลสในจิตใจ สิ่งที่ทุกคนได้มา ตั้งต้นแต่ร่างกายและชีวิตนี้เป็น

วบิาก คอืผลของกรรมและกเิลสของตนเอง แต่ยงัมอีีกส่วนหนึง่ คอืความดีทีแ่ต่ละคน

ได้อบรมสัง่สมมา อนัเรยีกว่า ‘บารม’ี คอืความดทีีเ่ก็บพอกพนูขึน้เร่ือย ๆ ซึง่จะส่งเสริม

จิตใจให้เกิดความเห็นที่ถูกต้อง และด�าเนินไปในทางที่ถูก 

ท่านกล่าวไว้ว่ามนุษย์เราเกิดมาด้วยอ�านาจของกศุลคอื กศุลจติและกศุลกรรม 

ไม่ว่าจะเกิดมายากดีมีจนอย่างไร เพราะมนุษยภูมิเป็นผลของกุศล ทุกคนจึงชื่อว่ามี

กศุลหนนุให้มาเกดิด้วยกนัทัง้นัน้ ฉะนัน้ จงึได้ชือ่ว่ามนษุย์ ทีแ่ปลอย่างหนึง่ว่าผูม้ใีจสูง 

คอืมคีวามรูสู้ง ดงัจะเหน็ได้ว่า คนเรามีพืน้ปัญญาสูงกว่าสัตว์ดริจัฉานมากมายสามารถ

รูจั้กเปรยีบเทยีบในความดคีวามชัว่ ความควรท�าไม่ควรท�า รูจ้กัละอาย รูจ้กัเกรง รูจ้กั

ปรบัปรงุสร้างสรรค์สิง่ท่ีเรยีกว่า ‘วฒันธรรม’ ‘อารยธรรม’ ‘ศาสนา’ เป็นต้น แสดงว่า

มีความดีที่ได้สั่งสมมา โดยเฉพาะปัญญาเป็นรัตนะอันส่องแสงสว่างน�าทางแห่งชีวิต  

ถึงดังนั้น คนเราก็ยังมีความมืด ที่มาเกิดก�าบังจิตใจให้เห็นผิดเป็นชอบ ความมืดที่

ส�าคัญน้ัน กค็อืกเิลสในจติใจและกรรมเก่าทัง้หลาย อะไรคอืกรรมเก่า ไม่มอีธบิายอืน่

จะอธิบายอย่างมองเห็น เช่นพระพุทธาธิบายท่ีตรัสไว้ความว่า ‘กรรมเก่าคือ ตา หู 
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จมูก ลิ้น กายและมนะ (ใจ)’ กล่าวคือร่างกายที่ประกอบด้วยอายตนะทั้ง ๖ นี้แหละ

เป็นตัวกรรมเก่า เป็นกรรมเก่าที่ทุก ๆ คนมองเห็น นอกจากนี้ ยังเป็นวัตถุที่ตั้งแห่ง

กรรมใหม่ทั้งปวงอีกด้วย เพราะกรรมที่ท�าขึ้นในปัจจุบันจะเป็นกายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรมก็ตาม ก็อาศัยกรรมเก่าน้ีแหละเป็นเครื่องมือกระท�า ทั้งกรรมเก่านี้ยังเป็น

ชนวนให้เกิดเจตนาท่ีท�ากรรมใหม่ ๆ ท้ังหลายด้วย เพราะตาหูเป็นต้นมิใช่ว่าจะมีไว้

เฉย ๆ ต้องดูต้องฟังแล้วก็ก่อกิเลสเช่นราคะ (ความติดความยินดี) โทสะ (ความ

ขัดเคือง) โมหะ (ความหลงใหล) ให้เกิดขึ้นขณะที่ร่างกายเจริญในวัยหนุ่มสาว  

ซึ่งกล่าวได้ว่ากรรมเก่าก�าลังเติบโตเป็นหนุ่มสาว ตาหูเป็นต้นก็ยิ่งเป็นสื่อแห่งราคะ 

โทสะ และเป็นสื่อแห่งกรรมต่าง ๆ ตามอ�านาจของจิตใจที่ก�าลังระเริงหลง จึงจ�าต้อง

มีการควบคุมปกครอง จะปล่อยเสียหาได้ไม่ 

ถ้าตนเองควบคุมตนเองได้ก็เป็นวิเศษที่สุด แต่ถ้าควบคุมตนเองไม่ได้ ก็ต้อง

มีผู้ใหญ่เช่นมารดาบิดาและผู้ใหญ่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องควบคุม ให้อยู่ในระเบียบวินัยที ่

ดีงาม ให้เกิดความส�านึกว่า ‘เรานี่เกิดมาเพื่อท�าความดี’
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การอวตาร

๑

ความเชื่อของคนในโลกนี้ ว่าตายเกิดน่าจะมากกว่าตายสูญมากนัก และเมื่อ

เชื่อว่าตายเกิด จึงมีคติความเชื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องเกิดอีกมาก เช่นความสัมพันธ์

เก่ียวข้องกันระหว่างบุคคล ตั้งแต่สองคนขึ้นไปจนถึงกลุ่มใหญ่ในอดีตชาติ ซึ่งให้เกิด

ผลสบืมาถึงปัจจบุนัชาต ิและความเชือ่ว่ามสีิง่หรอืเครือ่งก�าหนดให้เกดิมา เพือ่ท�าหน้าที่

อย่างหนึง่เป็นต้น ซึง่กเ็ป็นเรือ่งสบืเนือ่งมาจากอดตีนัน้เอง แม้ความเชือ่ในเรือ่งอวตาร

ก็แสดงว่ามีอดีต 

ค�าว่า อวตาร ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ค�าแปลว่า “การลง

มาเกิด การแบ่งภาคมาเกิด” ตามค�าแปลหลังแสดงว่าไม่ได้มาทั้งหมด แต่แบ่งภาค  

คอื แบ่งส่วนใดส่วนหนึง่มาเกดิ คือยังมีตวัเดมิอยูใ่นทีข่องตน สมมตว่ิาสวรรค์ชัน้หนึง่ 

ส่วนที่มาเกิดน้ันเป็นส่วนหน่ึงของตัวเดิม เมื่อสิ้นวาระในโลกนี้แล้ว ก็กลับไปรวมเข้า

กับตัวเดิม จะแปลความอย่างนี้หรือจะแปลความว่าแบ่งภาค ก็คือ แบ่งภาค (ส่วน) 

ของเวลามาเกิด หมายความว่าเวลาของตนในท่ีนั้นสมมติว่าสวรรค์ชั้นหนึ่งนั้นยัง 

ไม่หมด ยังจะอยู่ต่อไปอีกนาน หรืออยู่ไปเป็นนิรันดร 

ตามความเชือ่ของบางลทัธ ิเช่น พระนารายณ์ของฮนิด ูแต่แบ่งเวลาส่วนหนึง่

ลงมาเกิดในมนุษย์ โดยตัวเดิมนั่นแหละลงมาเกิดไม่ใช่แบ่งตัวเล็กตัวน้อยลงมา  

เมื่อท�าธุระเสร็จแล้ว ตัวเดิมก็กลับไปยังที่ของตน ค�าว่าแบ่งภาค จึงยังมีปัญหาจนกว่า

จะมีผู้รู้มาแสดงให้เชื่อว่าอย่างไรแน่ 
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คมัภีร์พระพุทธศาสนาแสดงเรือ่งนีไ้ว้อย่างไร ถ้าจะให้ตอบตามคมัภร์ี กค็วรจะ

กล่าวก่อนว่า คัมภีร์ต่าง ๆ แต่งกนัหลายยุคหลายสมยั ปรากฏว่ามคีตคิวามเชือ่ต่าง ๆ 

แทรกเข้ามาเป็นอันมาก แต่ก็ยังไม่พบเรื่องแบ่งภาคมาเกิด เรื่องท�านองแบ่งภาคเวลา 

มีอยู่เรื่องหนึ่งในอรรถกถาธรรมบท ถึงดังนั้นก็ไม่ทิ้งหลักกรรมและความต้ัง

ปรารถนา นิทานธรรมบทนั้นมีความย่อว่า เทพธิดาองค์หนึ่งก�าลังชมสวนกับเทพบุตร

ผู้สามีกับหมู่เทพธิดาทั้งปวง จุติลงมาเกิดเป็นนางมนุษย์ ในขณะนั้น ระลึกชาติได ้

จึงตั้งความปรารถนาไปเกิดอยู่กับสามีตามเดิม และได้ท�าบุญกุศลต่าง ๆ ถึงแก่กรรม

แล้วกไ็ปเกดิในสวนสวรรค์นัน้อกี ขณะทีไ่ปเกดินัน้หมู่เทพกยั็งชมสวนกนัอยู่ แสดงว่า

เวลานานหลายสิบปีในมนุษย์เท่ากับครู่หนึ่งของสวรรค์ เรื่องนี้เข้าท�านองแบ่งภาคแห่ง

เวลามาเกดิอยูบ้่างเหมอืนกนั แต่กก็ล่าวว่าได้อธษิฐานใจตัง้ความปรารถนา (นบัว่าเป็น

ตัณหาอย่างหนึ่ง) และท�าบุญกุศลเพื่อให้ไปเกิดเป็นเทพ (นับว่าเป็นกรรมท่ีเป็น 

ชนกกรรม คือกรรมที่ให้เกิด) จึงเข้าหลักพระพุทธพจน์ที่แปลความว่า “ตัณหายังคน

ให้เกิด โลกคือหมู่สัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรม”

๒

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่า ‘ตัณหา (ความอยาก) ยังคนให้เกิด’  

และว่า ‘โลกคอืหมูส่ตัว์ย่อมเป็นไปตามกรรม’ จงึสรปุกล่าวได้ว่า ‘เราเกดิมาเพือ่สนอง

ความอยาก และสนองกรรมของตนเอง’ แต่การกล่าวดังนี้ เป็นการกล่าวครอบคลุม

ทัง้หมดเหมอืนอย่างทีเ่รยีกว่า พดูอย่างก�าป้ันทบุดนิ เพราะยังอาจกล่าวจ�าแนกออกไป

ได้อีกหลายลักษณะหลายประการ 

ตัวอย่างในด้านดี เช่นบางคนเป็นผู้เหมือนอย่างที่ค�าเก่าเรียกว่า ฟ้าดินส่งให้

มาเกิด เพื่อดับทุกข์ยุคเข็ญในโลก หรือเพื่อเป็นประมุขแห่งประชาชน 

ในคตขิองพราหมณ์ก็มีเรือ่งนารายณ์อวตาร เมือ่เกดิยคุเข็ญแก่เทพและมนษุย์ 

ไม่มีใครจะแก้ไขได้ พระนารายณ์ก็ได้รับอัญเชิญให้อวตารลงมาเกิดในโลก เพื่อปราบ

ยุคเข็ญเสียคราวหนึ่ง 



367เล่ม ๙ พ.ศ. ๒๕๑๒ - ๒๕๑๓

ในเรือ่งทางพระพทุธศาสนาเอง กม็แีสดงว่า พระโพธสิตัว์ประทบัอยูบ่นสรวง

สวรรค์ชัน้ดสิุต ทรงได้รบัอัญเชิญจากทวยเทพให้จตุลิงมาเกดิเป็นมนษุย์ เพือ่จะได้ตรัส

เป็นพระพุทธเจ้าโปรดโลก 

ในประวัติของชาติไทยเอง ถึงคราวที่ประเทศชาติเกิดยุคเข็ญ ก็ได้เกิดคนดี

เข้ามาแก้ไขเป็นคราว ๆ เช่นเมือ่กรงุศรอียธุยาเสียแก่พม่าข้าศกึครัง้แรก กไ็ด้มสีมเดจ็

พระนเรศวรเป็นเจ้า กับพระเอกาทศรถ พระอนุชาธิราชทรงกอบกู้อิสรภาพของชาติ

กลับคืนมาได้ และทรงรวบรวมประเทศชาติให้เป็นปึกแผ่นแข็งแรง ต่อมาเมื่อ 

กรุงศรีอยุธยาถูกเผาพินาศ ก็ได้เกิดสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี และสมเด็จพระพุทธ- 

ยอดฟ้าจฬุาโลก กบัสมเดจ็พระอนชุาธิราช กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาท ได้ทรง

กอบกู้อิสรภาพกลับคืนมาได้ และได้ทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ ทรงรวบรวม

ประเทศชาตใิห้เป็นปึกแผ่นแข็งแรงข้ึนอีก จงึได้มคี�ากล่าวว่า ‘กรงุศรอียุธยาไม่สิน้คนด’ี 

แม้ในสมัยต่อมาถึงปัจจุบันก็ปรากฏว่าได้มีบุคคลที่เหมือนอย่างเป็นผู้ที่ดินฟ้า

ส่งมาให้เกดิ เพือ่ป้องกนัหรือแก้หรอืปราบ และเพือ่ด�ารงรักษาประเทศชาตสิบืต่อกันมา 

ส่วนตัวอย่างในด้านร้าย เช่น บางคนเป็นผู้เหมือนผีปีศาจร้ายมาเกิด เพราะ

ก่อยคุเขญ็เดือดร้อนข้ึนมากมาย ดงัท่ีกล่าวในทางคตชิาวจนีว่า ดาวร้ายจตุมิาเกดิหรอื

ปีศาจหนีมาเกิด ดูเหตุการณ์ในโลก จะเห็นว่ามีดีกับร้าย หรือร้ายกับดีเกิดเป็นคู่กัน

อยู่เสมอ ว่าถึงคน มคีนดเีกดิมาท�าประโยชน์เกือ้กลู กม็คีนร้ายมาก่อทุกข์โทษเดอืดร้อน 

แล้วมีคนดีมาปราบมาแก้ให้สงบเรียบร้อย แล้วก็มีคนร้ายมาก่อความเดือดร้อนขึ้นอีก 

เหตกุารณ์เหล่านีส่้องให้เหน็เหมอืนกบัว่าคนร้ายย่อมมกี�าหนดให้เกดิมาเพือ่ก่อการร้าย 

ส่วนคนดีย่อมมีก�าหนดให้เกิดมา เพื่อปราบหรือแก้ไขให้กลับคืนดี เมื่อท�ากิจเหมือน

ดงัทีไ่ด้รบัก�าหนดมาเสรจ็แล้วก็หมดหน้าท่ี ได้รบัการพกัผ่อนอยูใ่นโลกนี ้หรอืต้องกลบั

ไปสู่ทิพยสถานตามเดิม ส�าหรับคนร้ายเช่นผีปีศาจก็ถูกมาตามพบและถูกจับตัว 

(วญิญาณ) กลบัไปสูส่ถานทีต่นหนมีา จงึได้มีคตคิวามเชือ่ของตน ดงัเช่นทีก่ล่าวมานี้

ก็มี
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วันวสิาขบูชา

วนัวสิาขบชูาศกนี ้ตรงกบัวนัศกุร์ที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒ เป็นวนับชูาของ

พุทธศาสนิกชนทั้งปวงแด่องค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งได้ประสูติ ตรัสรู้ 

และปรนิพิพานในวนัวสิาขปุณณมี คือวนัพระจนัทร์เพญ็เสวยกลุม่ดาวฤกษ์ชือ่ว่าวิสาขะ 

ในปีปกตติรงกบัวนัเพญ็กลางเดือน ๖ แต่ในปีทีม่อีธกิมาสเช่นปีนีต้รงกับวันเพญ็กลาง

เดือน ๗ ทางจนัทรคต ินบัจ�านวนปีจ�าเดมิแต่เสดจ็ปรนิพิพานตามแบบลงักา ทีพ่ระสงฆ์

และประชาชนผู้นับถือพระพุทธศาสนาสายเถรวาท ในทุกประเทศรับนับถือกันก็ได้ถึง 

๒๕๑๒ ปีบริบูรณ์ นับว่านานมาก แต่องค์พระบรมศาสดาก็ยังเสด็จรุ่งเรืองอยู่พร้อม

ทัง้พระพุทธศาสนาในส่วนต่าง ๆ ของโลก ไม่ต้องกล่าวถงึท่านผูป้ฏิบตัธิรรม ผูไ้ด้บรรลุ

ถงึภมูธิรรมขัน้สงู ซึง่ได้รูไ้ด้เหน็พระพทุธองค์อยู ่และสิน้ความสงสัยในความเป็นอมตะ

ของพระองค์แล้ว จะกล่าวถงึแต่คนทัว่ไป แม้เม่ือได้ตัง้ใจระลกึถึงพระองค์โดยพระคณุ 

กย่็อมได้ความมใีจอาจหาญหายความหวาดกลวั เหมือนดงัพระองค์ได้เสดจ็มาประทบั

อยู่ด้วยในจิตใจ และโดยเฉพาะย่อมได้ความเลื่อมใสในพระคุณเป็นเหตุน้อมน�าใจให้

เข้าถงึพระรัตนตรยั คือ พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ทีน่บัถอื

อย่างแท้จริง และน�าให้ปฏิบัติตนในศีลธรรมตามพระพุทธศาสโนวาท พระคุณที่พึง

ระลึกถึงนั้นกล่าวโดยย่อ คือ พระปัญญา ความตรัสรู้ในสัจจธรรม เป็นเหตุท�ากเิลส

ทั้งหมดให้ส้ินไป พระวิสุทธิ ความบริสุทธ์ิแห่งจิตใจจากกิเลสและกองทุกข์ส้ินเชิง  

พระกรณุา ความมพีระหฤทยัเอน็ดกูรณุาช่วยโปรดหมูช่นทีเ่ป็นเวไนย คอืทีพ่งึแนะน�า

อบรมได้ให้พ้นความทุกข์ พระคุณเหล่านี้ปรากฏอยู่ในพระพุทธศาสนาทุกข้อทุกบท  
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ซึ่งทุก ๆ คนผู้ได้สดับฟังศึกษาปฏิบัติจะได้รับส่วนแห่งพระคุณของพระองค์ทุกคนไป 

จนถึงจะได้รู้ได้เห็นพระองค์ในที่สุด สมตามที่ได้ตรัสไว้ว่า “โย ธมฺม� ปสฺสติ ผู้ใดเห็น

ธรรม โส ม� ปสฺสติ ผู้นั้นเห็นเรา” 

ความเลื่อมใสในพระคุณของพระองค์นี้ ยังน�าให้เล่ือมใสนับถือในสถานและ

วัตถุต่าง ๆ ที่เนื่องกับพระองค์อีกด้วย ดังเช่นสถานท่ีเคยทรงบริโภคใช้สอยประทับ

ก็ได้รับนับถือเป็นบริโภคเจดีย์ ที่เป็นสถานส�าคัญก็คือที่ประสูติ ที่ตรัสรู้ ที่ทรงแสดง

ปฐมเทศนา และที่เสด็จปรินิพพาน แต่สถานที่เหล่านี้มีอยู่ในชมพูทวีปคือประเทศ

อนิเดยี เนปาล ในปัจจบุนั ชาวประเทศอืน่เช่นชาวไทยน้อยคนจะมีโอกาสไปนมัสการ 

แต่ถึงมีโอกาสไปก็สู้มีขึ้นในประเทศของตนเองไม่ได้ จึงได้มีปูชนียสถานท่ีนับถือกัน  

ในฐานะเป็นพุทธบริโภคหลายแห่ง เช่นพระแท่นศิลาอาสน์ (พระแท่นศิลาที่เสด็จมา

ประทับนั่ง) จังหวัดอุตรดิตถ์ พระแท่นดงรัง (พระแท่นศิลาที่ทรงบรรทมปรินิพพาน) 

จังหวัดกาญจนบุรี พระพุทธบาท พระฉาย จังหวัดสระบุรี ปรากฏว่าประชาชนนับถือ

กันจริง ๆ จนถึงมีก�าหนดงานเทศกาลนมัสการ มีประชาชนไปประชมนมัสการกัน

ล้นหลาม ทั้งนี้เพราะแรงความเลื่อมใสในพระพุทธคุณของพระองค์ซึ่งได้ประสูติตรัสรู้

และปรินิพพานในวันวิสาขปุณณมีตรงกันทั้ง ๓ วาระ เมื่อกว่า ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว 

นั้นเอง
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เสด็จพระราชด�าเนนิฯ วัดพระแท่นดงรัง

วันศุกร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒ พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยได้ท�า

วิสาขบูชาในวัดท้ังปวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ 

วัดพระแท่นดงรัง จังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏตามหมายก�าหนดการว่า เวลาประมาณ 

๑๔.๒๐ น. เฮลคิอปเตอร์พระทีน่ัง่ถงึบรเิวณวดัพระแท่นดงรงั เสดจ็ฯ เข้าสูพ่ระอโุบสถ

ทรงนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้ว เสด็จฯไปยังวิหารพระแท่น ทรงพระสุหร่าย 

ทรงเจมิพระแท่น พระราชทานผ้าคลุมพระแท่น ทรงบชูานมสัการพระแท่นแล้ว เสดจ็ฯ 

ออกลานหน้าวหิารพระแท่น ทรงสรรเสรญิคุณพระรตันตรัยจบแล้ว ทรงพระราชด�าเนนิ

ประทักษิณพุทธเจดียสถาน ๓ รอบแล้ว เสด็จฯ เข้าสู่อุโบสถ ทรงสดับพระธรรม

เทศนาวิสาขกถากัณฑ์หนึ่งจบแล้ว พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัย

ไทยธรรม ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อุโบสถท่ีจะสร้างใหม่ ทรงลง 

พระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาที่จะเชิญไปผนึกผนังอุโบสถ พระสงฆ์

ถวายอดิเรก เสด็จฯออกจากอุโบสถ ผู้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล 

เข้าเฝ้าฯ และรับพระราชทานของท่ีระลึกของวัดแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทรงปลกูต้นโพธิพ์นัธุพ์ทุธคยา ประเทศอนิเดีย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ

ทรงปลูกต้นรัง ที่หน้าพระวิหารพระแท่นแล้ว เสด็จฯ ทรงเย่ียมราษฎรท่ีมาเฝ้าฯ  

อยู่ในบริเวณวัด 
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พระแท่นดงรังที่เสด็จฯ ครั้งนี้ เป็นปูชนียสถานส�าคัญในฐานะเป็นพระแท่นที่

เสด็จบรรทมปรินิพพานแห่งพระพุทธเจ้า องค์พระแท่นเป็นศิลาแท่งทึบหน้าลาดเขา 

เป็นพืชหินเนื่องมาจากเขาขนาดเล็กลูกหนึ่ง ซึ่งอยู่ด้านหลังออกไปตั้งอยู่บนเนินดิน 

เตี้ย ๆ ยาวไปทางทิศเหนือและทิศใต้ประมาณ ๒ วา ๓ ศอก ๑ คืบ กว้างทาง 

ด้านเหนือ ๔ ศอก ๘ นิ้ว ทางด้านใต้ ๔ ศอก ทางด้านเหนือสูง ๑ ศอก ๑ คืบ  

ด้านล่าง ๑ คืบ ๔ นิ้ว ทางด้านบนคือ ด้านเหนือเป็นตะเพิงพักขึ้นไปเกือบคืบเศษ  

สูงหนึ่งคืบดูคล้ายพระเขนย เม่ือถึงเทศกาลไหว้ (ประจ�าปี ตั้งแต่วันขึ้น ๘ ค�่า  

เดอืน ๔ ถึงเพ็ญกลางเดอืน ๔ ทกุปี) มชีาวบ้านน�าผ้าไปห่มคลมุเข้ามาก ๆ จงึดเูป็น

รูปคนนอนอยู่บนแท่น ได้มีวิหารที่สร้างคร่อมแท่นนี้เข้าไว้มีจารึกบอกว่าสร้างเมื่อ  

พ.ศ. ๒๓๘๑ ในรัชกาลที่ ๓ บริเวณพระแท่นเป็นป่าไม้รังและไม้อื่นอีกหลายชนิด 

ลกัษณะภมิูประเทศและแท่นศิลา กบัต้นรงัทีแ่ต่เดมิกล่าวว่ามอียูส่องข้างของแท่นศลิา 

ชวนให้เห็นเป็นสาลวโนทยานคืออุทยานแห่งป่าสาละ (ที่ไทยเราแปลกันมาว่าต้นรัง) 

แห่งมัลลกษัตริย์ เมืองกุสินารา ที่พระพุทธองค์ทรงบรรทมปรินิพพาน แท่นศิลาที่มี

อยู่โดยธรรมชาตินี้ จึงได้กลายเป็นพระแท่นปรินิพพานขึ้น และเป็นที่นับถือกราบไหว้

บูชาของมหาชนอย่างสนิทใจ
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พระเจดยี์ ๔ ประเภท

วันเสาร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๑๒ เป็นวันวิสาขบูชาที่ ๒ เรียกว่า วิสาขอัฏฐมี

บูชา คือ บูชาวันแรม ๘ ค�่า นับจากวันวิสาขปุณณมี เป็นการบูชาเนื่องในการถวาย

พระเพลงิพระพทุธสรรีะ พธีิบูชาท่ีท�ากันกค็ล้ายคลงึกบัวันวิสาขบชูาท่ี ๑ ในวันปณุณมี 

เทศนาในวดัท้ังปวงในวนัอัฏฐมีนี ้โดยมากมเีรือ่งถวายพระเพลงิพระพทุธสรรีะ เรือ่งการ

แจกพระบรมธาตุ พระเจดีย์ ๔ ประเภท และความเป็นมาแห่งพระธรรมวินัย วัดที่มี

เทศน์ตลอดรุ่ง ก็มีก�าหนดหมวดธรรมอื่น ๆ ผลัดเปลี่ยนกันแสดงเป็นกัณฑ์ ๆ  

ไปตลอดคืน เพื่อไม่ต้องไปค้นที่อื่น 

จะกล่าวถึงเจดีย์ ๔ ประเภท คือพระบรมธาตุที่บรรจุไว้สักการบูชา เรียกว่า 

พระธาตเุจดย์ี สงัเวชนยีสถาน ๔ ต�าบล คอื ทีป่ระสตู ิทีต่รสัรู ้ทีท่รงแสดงธรรมจกัร 

ปฐมเทศนา ที่เสด็จปรินิพพาน และวัตถุบริขารที่ทรงใช้สอยต่าง ๆ เช่นบาตรจีวร 

ที่บรรจุไว้ในที่ต่าง ๆ เรียกว่า บริโภคเจดีย์ พระธรรมที่จารึกลงในแผ่นศิลาและลาน

เป็นต้น ที่บรรจุไว้ในท่ีท้ังปวงเรียกว่า ธรรมเจดีย์ ส่ิงที่สร้างอุทิศพระพุทธองค์เช่น

พระพุทธปฏิมา เรียกว่า อุทเทสิกเจดีย์ 

เรือ่งความเป็นมาแห่งพระธรรมวนัิย คอืเร่ืองการท�าสังคายนารักษาพระธรรมวินยั 

น�าสืบต่อกันมาโดยล�าดับจนถึงปัจจุบัน 

พระแท่นดงรังที่เสด็จพระราชด�าเนินทรงท�าวิสาขบูชาในครั้งนี้ ได้มีเขาถวาย

พระเพลิงอยู่ด้วย ในบริเวณพระแท่น มีเทือกเขาอยู่สองหย่อม หย่อมทางตะวันตก
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เรียกกันว่าเขาถวายพระเพลิง ตอนที่เป็นยอดสูง ๕๕ เมตร อยู่แถบตะวันออก  

แล้วมีเทือกลดลาดลงไปทางทิศตะวันตก ในตอนที่เป็นยอดเขาสูงนั้นมีมณฑปขนาด

เตี้ยรูป ๑๒ เหลี่ยม ภายในที่พระพุทธบาทจ�าลอง ท่ีตรงนี้เองนับถือว่าเป็นท่ีถวาย 

พระเพลิงพระพุทธสรีระ ส่วนเทือกเขาทางด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาเตี้ย ๆ ลดไป

ทางเหนือ มีหินแท่งทึบหน้าลาดรูปคล้ายแท่นหรือเตียงนอนอยู่ทางด้านใต้ คือที่เรียก

กนัว่าพระแท่นดงรงัน้ันแหละ บรเิวณโดยรอบพระแท่นดงรังมเีนือ้ที ่๒,๓๙๐ ไร่ ก�าหนด

เป็นเขตป่าคุ้มครอง ๑,๑๒๐ ไร่ เป็นป่าโปร่ง มต้ีนรงัขึน้อยู่ทัว่ไป ในนริาศของสามเณร

กลั่นซึ่งเดินทางไปนมัสการกับสุนทรภู่เมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๖ ว่า 

“ถึงพระแท่นแสนสงัดเห็นวัดมี ทั้งโบสถ์ที่ครอบพระแท่นแผ่นศิลา 

กับต้นรังทั้งคู่ยังอยู่พร้อม ดูยอดน้อมมาข้างแท่นที่แผ่นผา” 

แสดงว่าได้มโีบสถ์ทีค่งหมายถงึวหิารครอบอยูแ่ล้ว การบรูณะใน พ.ศ. ๒๓๘๑ 

ในรัชกาลที่ ๓ จึงไม่ใช่เป็นการสร้างขึ้นทีแรก คนในครั้งเก่า ๆ นั้น คงมีที่ชื่อว่า 

เป็นที่ปรินิพพานและเป็นท่ีถวายพระเพลิงจริง ๆ จึงได้มีนิทานที่เล่าว่าที่นั้นเป็น 

เมืองโกสินนาราย ในบัดนี้ก็มีวัดชื่อโกสินนาราย มีสระโกสินนารายอยู่ในท้องท่ี 

ต�าบลท่าผา อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบรุ ีในนริาศพระแท่นดงรังของนายมี (๒๓๗๙) 

มีกล่าวว่า 

“โอ้พระแท่นแผ่นผาอยู่ป่าดอน แต่ปางก่อนที่นี้เป็นที่เมือง 

ชื่อกรุงโกสินนารายสบายนัก เป็นเอกอรรคออกชื่อย่อมฦๅเลื่อง” 

ความเช่ือดังนีเ้กดิจากความรัก ความเลือ่มใสศรทัธาในพระพุทธเจ้า พร้อมทัง้

รกัเมอืงไทย จงึอพยพทกุ ๆ อย่างทีต่นรกัมาไว้เมอืงไทย บางคนปรากฏว่ามใีจรกัทีจ่ะ

ให้เป็นอย่างนี้ จนไม่ยอมฟังค�าค้านจากใคร ๆ ทั้งหมด.
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พระมหากษัตรยิ์กับพระแท่นดงรัง

“ผู้ท่ีรู้อยู่ทั่วถึง จะไหว้กราบในที่มีพระพุทธรูปสถูป หรือสิ่งอ่ืน ๆ ท่ีเป็น 

เจดียฐาน ฤๅจะไหว้กราบในท่ีแจ้ง ในชายคาที่ไม่มีเจดียฐานก็ดี ต้องส่งใจระลึกถึง

พระคุณพระพุทธเจ้า แล้วกราบไหว้บูชาทุกครั้งทุกคราว แลพระแท่นดงรังนี้เล่า 

ก็เป็นเจดียฐานอัน ๑ ควรจะส่งใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าท่ีเสด็จปรินิพพาน ในเมือง 

กุสินาราย ที่เป็นป่ารังของมัลลกษัตริย์ ก็เหมือนหนึ่งได้นมัสการในที่นั้นเหมือนกัน...

เจดียฐานต่าง ๆ ยกไว้เป็นเครื่องชักน�าใจให้ส่งไประลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าโดยง่ายขึ้น

กว่าที่จะนึกเปล่า ๆ เพราะดังนั้น ถ้าเจดียฐานแห่งใด ความเป็นที่เชื่อ ที่เลื่อมใส  

เพราะมีหลักฐานเป็นพยานส�าคัญได้ ก็มีแรงจะชักจูงความเลื่อมใสให้มากขึ้น ซึ่งว่า

เปรียบเทยีบมาดังนี ้เพราะจะให้เป็นประโยชน์ทีจ่ะได้น�าความเลือ่มใสเท่านัน้ ใช่จะว่า

พระแท่นไม่แท้ ไหว้ไม่ได้บุญ... ถ้าเป็นเจดียฐานแห่งใด ๆ ก็ดี ฤๅไม่มีเจดียฐานก็ดี  

ผูใ้ดมนี�า้ใจไหว้ด ีกจ็ะมอีานสิงส์ ถ้าไหว้ไม่ด ีกจ็ะเหมอืนเดนิไกวแขนเล่นเหมอืนกนั...” 

ค�าข้างต้นนีเ้ป็นพระราชนพินธ์พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั เมือ่ครัง้เสดจ็

พระราชด�าเนินไปนมัสการพระแท่นดงรังใน พ.ศ. ๒๔๒๐ 

ปรากฏตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๔ ว่า ได้มีพระมหากษัตริย์เสด็จฯ วัดพระแท่นดงรัง

ต่อกันมาเกือบทุกรัชกาล ในรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(ก่อนแต่บวรราชาภเิษก ทรงธ�ารงพระอสิรยิยศเป็น เจ้าฟ้าจฑุามณ ีกรมขนุอศิเรศรงัสรรค์ 

พระราชอนุชาในรัชกาลที่ ๔) เสด็จเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
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เจ้าอยู่หัวได้โปรดให้บุรณะปฏิสังขรณ์วิหารอุโบสถ ดังที่กล่าวในพระราชพงศาวดารว่า 

“เมื่อปีกุนเบญจศก (พ.ศ. ๒๔๐๖) ..ท่ีพระแท่นดงรัง ก็โปรดให้ผู้ว่าราชการเมือง 

กรมการเมืองราชบุรี ท�าวิหารพระอุโบสถที่ค้างอยู่เสียให้แล้ว ๆ แล้วให้ท�าพระเจดีย์

ข้ึนที่หลังพระแท่นองค์ ๑ การได้ท�าอิฐไว้ ภายหลังโปรดให้เลิกเสีย การจึงค้างมา” 

และได้เสด็จพระราชด�าเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ครั้งทรงพระเยาว์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘

ในรัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๐ ดังกล่าวแล้ว เป็นการเสด็จฯ 

ครั้งที่ ๒ ดังท่ีทรงพระราชนิพนธ์เล่าว่า “...พื้นกลางพระแท่นนั้น จะเป็นอย่างไร 

ไม่เห็น ด้วยผ้าที่ห่มนั้นคลุมสูงขึ้นไปสักศอก ๑ ท�าเป็นคล้าย ๆ รูปคนนอนคลุมหัว 

เมื่อ ๑๒ ปีมาแล้ว เราตามเสด็จทูลกระหม่อมมายังเด็กอยู่ พอเยี่ยมหน้าเข้าไปเห็นที่

คลุมผ้าตกใจ นึกว่าศพอะไรคลุมอยู่นั้น...” 

ต่อมาในรัชกาลท่ี ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ  

เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๔ เว้นต่อมา ๒ รชักาลถงึในรชักาลปัจจบุนั พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั่ว

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ใน พ.ศ. ๒๕๑๒ นี้ 

พระแท่นดงรงัได้เป็นปูชนยีสถานส�าคญัขึน้ดงันี ้ซึง่ผูไ้ปนมสัการ เมือ่ท�าใจให้

ถึงพระพุทธคณุทีเ่รยีกว่า ‘ไหว้ด’ี กจ็ะได้รับอานสิงส์เหมอืนดงัได้ไปในทีเ่สดจ็ปรนิพิพาน

เหมือนกัน.
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การพูดและการไม่พูด ๒ อย่าง

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสรรเสริญกิจ ๒ อย่างว่าควรท�า คือ พูดถูกต้องหรือนิ่ง

อย่างประเสรฐิ ได้ทรงปฏบัิตเิองและได้ทรงส่ังสอนให้ปฏบิตักิิจท้ังสองอย่างนี ้ตรสัเรียก

ว่าเป็นกรณยีะ คือข้อท่ีควรท�าทีเดยีว นกึถึงคนมปีากกจ็ะต้องพดู ถงึไม่พดูกจ็ะต้องคดิ 

เพราะมีใจที่จะคิด จึงยากที่จะห้ามปากคนได้ ทั้งคนโดยมากย่อมพูดกันโดยไม่ 

ส�ารวมระวงั เป็นเหตใุห้เกดิความกระเทือนใจแก่ผู้ทีเ่กีย่วข้อง เว้นแต่ผูท้ีเ่ป็นบณัฑติมใีจ

เข้มแข็ง 

พระพุทธเจ้าเองก็ได้เคยทรงถูกกระพือข่าวนินทาว่าร้าย โดยมีต้นตอมาจาก

ศัตรูแห่งพระศาสนาสร้างเรื่องขึ้น แต่ได้ตรัสว่าเสียงนี้จักมีไม่นาน จักมีประมาณ ๗ 

วันเท่านั้น และได้ตรัสสอนให้พวกภิกษุตอบในเมื่อถูกพวกคนด่าว่า “คนที่พูดด้วยค�า

ไม่จริงจะไปนิรยะ (นรก)” เป็นต้น ฝ่ายพวกคนที่ได้ฟังค�าตอบนั้น ก็เกิดสะกิดใจคิด

ว่าจะไม่จริงกระมัง แล้วก็เริ่มประหยัดถ้อยค�าจนถึงสงบเงียบไปเองภายใน ๗ วัน  

ตามพระพุทธด�ารัสตรัสก�าหนดไว้ พระพุทธองค์ได้ทรงปรารภถึงปากคนนี้ จึงได้ตรัส

อุทานขึ้นว่า “คนที่ไม่ส�ารวมย่อมพูดทิ่มแทง (คนอ่ืน) ด้วยวาจา ภิกษุฟังถ้อยค�า 

หยาบคายที่คนอื่น ๆ เปล่งออกมา พึงมีจิตไม่ขุ่นเคือง ท�าใจให้ยับยั้งอดกลั้นเหมือน

อย่างช้างที่เข้าสงคราม” 

เร่ืองท่ีศัตรูพระศาสนาก่อขึ้นกระพือข่าวใส่ร้ายพระศาสดาครั้งนั้นร้ายแรง  

เพื่อให้คนท้ังปวงหมดศรัทธาเล่ือมใสในพระศาสดา การตอบที่ทรงใช้ก็มีทั้ง ๒ วิธ ี
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ดังกล่าวข้างต้น คือนิ่งกับพูด การที่ไม่พูดโต้แบบต่อค�าหรือตรงต่อเรื่อง เรียกได้ว่านิ่ง 

การที่ตอบด้วยวาจาที่สะกิดใจให้ได้คิดว่าไม่จริงกระมัง จนถึงตกลงใจว่าไม่จริง เรียก

ว่าพูด การนิ่งหรือพูดชนิดที่ได้ผลดีเป็นกิจที่ควรท�า คนที่จะท�าได้จะต้องเป็นคนฉลาด 

ที่ใช้ความคิดใช้ปัญญาให้รอบคอบแยบคาย ถ้าท�าอย่างไม่ฉลาดก็จะเสียผล เช่นนิ่ง 

ในคราวท่ีไม่ควรนิ่ง จะกลายเป็นรับในเรื่องที่ไม่ต้องการรับหรือปฏิเสธในเรื่องที่ 

ไม่ต้องการปฏิเสธไปเสีย หรือพูดไม่ถูกไม่เหมาะจะกลายเป็นช่วยต่อเรื่องให้ยาวให ้

ดังไกลออกไปอีก ฉะนั้น จึงต้องการปัญญาหรือคนมีปัญญาในการตัดสินว่า จะพูด 

หรือจะนิ่ง หรือจะพูดจะนิ่งอย่างไร 

ปัญญาที่ต้องการก็อยู่ที่ความคิดนี่เอง ซึ่งทุก ๆ คนมีอยู่ แต่อาจจะมีเครื่อง

ท�าให้เผลอปัญญา หรือท�าให้ปัญญาพิการไปแม้ชั่วคราว ได้แก่ตัณหา ความด้ินรน

ทะยานอยากและความยึดถือ อยากจะได้ส่ิงท่ีชอบใจเข้ามา อยากจะเป็นในภาวะท่ี

ชอบใจ อยากจะผลักสิง่หรือภาวะท่ีไม่ชอบใจออกไปให้พ้น ความยดึถอืย่อมตรงึจติอยู่

ในสิ่งที่อยากนั้น นี้เองเป็นเครื่องบังปัญญา เป็นผงเข้าตา ฉะนั้น จึงต้องระงับตัณหา

ดังกล่าวเสียก่อน ปัญญาจะแจ่มใส จิตใจจะมีสุข เรื่องพูดหรือเรื่องนิ่ง ไม่เป็นปัญหา

อะไรต่อไป 

พระพุทธเจ้าได้ทรงปรารภความสุขระดับต่าง ๆ ทรงอุทานขึ้นว่า “กามสุขใด

ในโลก และทิพยสุขใด สุขเหล่านั้นไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งสุขเพราะสิ้นตัณหา”
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สภาธรรม (หลักของสภา)

การบรหิารกจิการตลอดถงึการบรหิารหมู่ชนโดยมสีภาเป็นทีป่ระชมุหารอืกนั 

ได้มีมาแล้วแต่โบราณกาลดังมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค

พุทธเจ้าประทับอยู่ในรัฐสักกะ มีอ�าเภอหนึ่งเป็นอ�าเภอของเจ้าศากยะครอบครอง  

ชื่อโขมทุสสะ เช้าวันหนึ่ง พระองค์เสด็จเข้าไปบิณฑบาตในอ�าเภอนั้น ขณะนั้น  

พวกพราหมณ์ผู้เป็นคหบดีก�าลังประชุมกันในสภาด้วยกรณียะอย่างหนึ่ง และฝนก็ตก 

ปรอย ๆ พระองค์ได้เสด็จเข้าไปยังสภานั้น พวกชาวโขมทุสสะซึ่งก�าลังประชุมได้เห็น

พระองค์เสดจ็มาแต่ไกล ได้พดูกนัว่า สมณะโล้นพวกไหน ใครจกัรูส้ภาธรรม พระผูมี้

พระภาคพทุธเจ้าได้ตรัสว่า “ทีป่ระชมุซึง่ไม่มคีนสงบ (คอืคนด)ี ไม่ชือ่ว่าสภา คนทีพู่ด

ไม่เป็นธรรม ไม่ชื่อว่าคนสงบ คนที่ละราคะ โทสะ โมหะ พูดเป็นธรรม จึงชื่อว่าเป็น

คนสงบ” พวกสภาชาวโขมทุสสะได้ฟังพระพุทธด�ารัสตรัสสภาธรรมดังนั้น ก็มีความ

เลื่อมใสแสดงตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต 

เรื่องนี้แสดงว่า สักกรัฐซึ่งพระราชวงศ์ศากยะของพระพุทธเจ้าปกครองอยู่  

ได้มีวิธีปกครองด้วยมีสภา ถ้าไม่ใช่ท้ังหมดก็บางเมือง ดังเช่นเมืองโขมทุสสะนั้น  

เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไป พวกที่เข้าประชุมกันอยู่นั้นอาจจะเห็นว่า ไม่ทรงทราบ 

สภาธรรม (ธรรมคอืระเบยีบเป็นต้นของสภา) กไ็ด้ เพราะคนอืน่นอกจากสมาชกิของ

สภาไม่ควรเข้าไป หรือประสงค์จะตั้งกระทู้ถามพระองค์ก็ได้ว่า ธรรมของสภานั้นพึง

เป็นเช่นไร 
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อนัทีจ่รงิพระองค์เสดจ็เข้าไป มใิช่ด้วยมพีระประสงค์จะเข้าประชมุด้วยแน่นอน 

เพราะสภานั้นเป็นกิจของคฤหัสถ์ แต่น่าจะเป็นเพราะมีฝนตกปรอย ๆ ประจวบกับ

เวลาที่เสด็จมาถึงท่ีน้ัน จึงเสด็จเข้าไป เมื่อทรงได้สดับถ้อยค�าว่า ใครจักรู้สภาธรรม  

จึงได้ตรัสประกาศสภาธรรมขึ้นทันทีว่า “ที่ประชุมที่ไม่มีคนสงบ (คือคนดี) ไม่ชื่อว่า

สภา” เป็นโวหารด้านปฏิเสธ แต่เม่ือกลับความเสีย เป็นโวหารในทางรับรองก็ว่า  

“ทีป่ระชมุทีม่คีนสงบ ชือ่ว่าสภา” และเพือ่ให้ความชดัขึน้ว่า “คนสงบนัน้คอืคนเช่นไร” 

จึงตรัสชี้ลักษณะของคนสงบว่าคือ “คนที่พูดเป็นธรรม” และเพื่อให้ชัดขึ้นอีกว่า  

“คนพดูเป็นธรรมท่ีเป็นคนสงบนัน้ คือคนเช่นไร” จงึได้ตรสัแสดงอกีว่า “คนทีล่ะราคะ 

โทสะ โมหะ” ถือเอาความว่า คนที่เข้าประชุมเมื่อละราคะ โทสะ โมหะ จึงจะพูดเป็น

ธรรม แสดงว่าเป็นคนสงบ ท�าให้สภาเป็นสภาที่ดี หลักส�าคัญที่แสดงออกของสภาคือ 

“การพูดเป็นธรรม” ด้วยจิตใจที่ไม่ลุอ�านาจหรือไม่ล�าเอียงไปด้วย ราคะ หรือ โลภะ 

โทสะ โมหะ 

ค�าว่าพูดเป็นธรรมมิได้หมายความว่าพูดเร่ืองธรรม แต่หมายความว่าพูด 

ถูกต้องมเีหตผุล ไม่เป็นไปเพือ่เบยีดเบยีน แต่เป็นไปเพือ่เกือ้กลู จะพดูดงันีไ้ด้กต้็องมี

จิตใจสงูกว่ากเิลสดงักล่าว ถ้าจติใจเกลอืกกล้ัวอยู่ด้วยกเิลสจะพดูธรรมไม่ได้เลย ผลก็

คือสภาไม่เป็นสภา 

ฉะนั้น สภาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสัจจะอยู่ทุกกาลสมัย
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การสังวรวาจา

เมอืงหน่ึงมีคนแปลกประหลาด คือมปีากเป็นขวาน เมือ่ไม่ชอบผูใ้ด กใ็ช้ขวาน

ทีป่ากฟันผูน้ัน้ แต่กม็ข้ีอแปลกประหลาดคอืฟันไม่ถกูทีร่่างกาย แต่ไปถกูทีจ่ติใจทีท่�าให้

เจ็บยิ่งกว่าร่างกาย คนที่ถูกฟันก็มีขวานที่ปากอีกเหมือนกัน ก็ฟันตอบเข้าบ้าง และ 

ก็ไปถูกตรงที่ใจอีกเหมือนกัน เม่ือใช้ปากขวานฟันกันไปฟันกันมา ก็มีคนมารุมดูกัน

มากมาย สนับสนุนข้างโน้นบ้างข้างน้ีบ้าง บางทีก็เข้าช่วยตะลุมบอนกันเป็นสองฝ่าย 

เพราะต่างฝ่ายกม็ปีากเป็นขวานอยูด้่วยกนั และมข้ีอแปลกประหลาดอกีอย่างหนึง่ คือ

นอกจากเป็นขวานที่ฟันไม่ถูกร่างกายของใคร ถูกแต่ใจแล้ว ยังเป็นขวานที่เมื่อเหวี่ยง

ออกไปที่ใครอื่นแล้ว ยังหมุนกลับมาถูกตัวเจ้าของขวานเองอีกด้วย บางคราวมีผู้วิเศษ

มาเป่ามนต์ลงไปว่า น�้า-ลม ลม-น�้า อ�านาจมนต์ท�าให้ขวานหลุดจากปาก หมดอ�านาจ

ที่จะฟาดฟันกันต่อไป เมืองที่มีคนปากขวานแปลกประหลาดนี้ก็กลับเป็นเมืองคนปาก

งามตามปกต ิเมอืงคนแปลกประหลาดนีส้มมตขิึน้ตามพระพทุธภาษิตในพระสูตรหนึง่ 

ที่แปลความว่า 

“ขวานเกดิทีป่ากของคนผูเ้กดิมาแล้ว เป็นเครือ่งตดัตนเองของคนโฉดผูช้ัว่ร้าย 

ผูใ้ดสรรเสรญิผูท้ีค่วรตเิตยีนหรอืตเิตยีนผูท้ีค่วรสรรเสริญ ผูน้ัน้ย่อมก่อโทษขึน้ด้วยปาก 

ย่อมไม่ได้ความสขุเพราะโทษน้ัน ความเล่นการพนนัเสยีทรพัย์หมดสิน้ พร้อมทัง้ตนเอง

ต้องล้มละลาย โทษยังนับว่าน้อย ส่วนผู้ท่ีมีใจมุ่งร้ายในคนดีบริสุทธิ์ท้ังหลาย โทษ 

นี้แหละใหญ่ยิ่งกว่านัก” 
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พระพุทธภาษิตนี้ตรัสสอนให้คนสังวรปาก สังวรวาจา เพื่อที่จะไม่ใช้วาจา 

ฟาดฟันใครด้วยความคะนอง เพราะวาจาน้ันเองจะกลับมาเป็นขวานฟันตนเองเข้าให้ 

ข้อที่ว่า “ขวานเกิดที่ปาก” เป็นข้อเตือนด้วยว่า เม่ือว่าเขาได้ก็เป็นเหตุให้เขาว่าตอบ 

เข้าบ้าง เพราะเท่ากับปากของตนเองเป็นขวานที่หวนกลับมาฟันตนเอง 

เรื่องของความคะนองวาจา ถึงจะไม่ไปท�าอันตรายทางร่างกายแก่ใคร ๆ แต่

กไ็ปท�าให้คนท่ีมุ่งจะว่าเกดิความเจบ็ใจหรือทกุข์ใจขึน้ได้แม้อย่างสาหสั ทัง้อาจเป็นชนวน

แห่งความวิวาทแตกร้าว ตลอดถึงเหตุที่รุนแรงอื่น ๆ ดังที่มีตัวอย่างอยู่เป็นอันมาก  

พูดไม่ดีหน่อยเดียวก่อให้เกิดผลร้ายมากมาย หรือพูดดีไม่กี่ค�าก่อให้เกิดผลดีเป็น 

อันมาก ผู้วิเศษที่มาช่วยเป่ามนต์นั้น คือใครก็ตามที่จะช่วยเตือนสติ หรือแม้สติของ

ตนเองที่เกิดเตือนใจว่า วาจาท่ีพูดนั้นเป็นเพียงลมปากหรือน�้าลายเพื่อผู้ท่ีจะพูดจะได้

พดูสงบลมปากของตน หรอืระงบัน�า้ลายไว้ไม่เป่าไม่พ่นออกไปแก่ใคร และผูท้ีฟั่งจะได้

คิดว่าเพียงแต่ลมปาก หรือเพียงแต่น�้าลาย ถ้าตนเองไม่รับเอาลมหรือน�้าลายมาปรุง

ปั้นข้ึนให้เป็นตัว ก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นพิษสงอะไรทั้งนั้น แต่ถ้ารับมาปรุงมาแต่ง 

มาปรุงมาปั้นเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นแล้ว ลมปากก็จะกลายเป็นลมกรดแรงยิ่งกว่าพายุ 

น�า้ลายกจ็ะกลายเป็นน�า้มรีะลอกคลืน่ยิง่กว่าน�า้ในมหาสมทุร จงึอยู่ทีใ่จนีเ้อง “ความสงบ

ระงับสังขาร (ความปรุงแต่งในใจนี่แหละ) เสียได้เป็นสุข”
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มนุษย์เหยยีบโลกพระจันทร์

วนัท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๒ น้ี ตรงกบัวนัอาสาฬหบชูา คอื วนัทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแสดงปฐมเทศนา และตรงกบัวนัประสตูแิห่งสมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชิรา- 

ลงกรณ์ รุง่ข้ึนวนัท่ี ๒๙ เป็นวนัเข้าปุรมิพรรษาของพระสงฆ์ ในเทศกาลเข้าพรรษาศกนี้ 

กไ็ด้มผีูอ้ปุสมบทในวดัต่าง ๆ ทัว่ราชอาณาจกัรเป็นจ�านวนมากเช่นเคย แสดงว่าศรทัธา

ในการออกบวชชัว่พรรษกาลหนึง่ของคนทัง้หลายยงัมัน่คง นอกจากนีป้รากฏว่าได้มคีน

ออกบวชกันในระยะสั้นในฤดูร้อนมากขึ้น ได้มีเด็กบวชกลุ่มเป็นสามเณรกันในวัด 

ต่าง ๆ มากขึ้น น่ายินดีว่าคนสนใจในศาสนากันมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าคนต้องการ

ท�าความด ีต้องการอบรมตนเองและจติใจ ตามพระธรรมวินยัของพระพทุธเจ้า วิธีการ

ที่ท�าให้คนหนุ่มผู้ก�าลังมีจิตใจคะนอง มาสมัครเก็บตัวเองอยู่อย่างสงบเป็นเวลากว่า 

สามเดือนนั้น เป็นวิธีการที่รับรองกันมาตั้งแต่ชั้นปู่ย่าตาทวดแล้วว่าดี ผู้ที่ผ่านการ 

ถูกเก็บตัวด้วยวิธีนี้แล้ว ส่วนใหญ่ปรากฏว่าเป็นผู้มีสติในการยับย้ังตนเองหรือยับย้ัง 

ใจดีขึ้น อาจรักษาตนรักษาใจได้ อาจตั้งตนไว้โดยชอบได้ 

และในเทศกาลเข้าพรรษาน้ี ก็ได้มีเหตุการณ์อันแสดงถึงภูมิปัญญาของคน

อย่างน่าอศัจรรย์ คือ มนษุย์แห่งโลกเรานีไ้ด้สร้างยานน�าตนเองไปลงเหยยีบดวงจนัทร์

ได้ ด้วยได้ยงิจรวดทีม่คีนอยู่ข้างใน ๓ คนข้ึนไปจากแหลมเคเนดี ้ในสหรัฐอเมรกิาเมือ่

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๑๒ จรวดนั้นเรียกว่าอพอลโล ๑๑ ได้ลอยขึ้นไปโคจรรอบ

ดวงจันทร์ แล้วคนสองคนได้เข้าไปอยู่ในยานเล็กพ่วงติดกันไปแล้วแยกออกไปลงพื้น
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ดวงจันทร์ ยานเลก็นีเ้รยีกว่าอเีกลิ ได้ลงไปแปะลงพืน้ดวงจนัทร์ตรงต�าแหน่งทีเ่รยีกว่า 

ทะเลแห่งความสงบ เม่ือวันจันทร์ท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เวลา ๓.๑๗-๑๘ น.  

ตามเวลาในประเทศไทย แล้วคนสองคนนั้นได้ไต่บันไดแห่งยานเล็กลงไปเหยียบพื้น 

ดวงจันทร์ในวันที่ ๒๑ นั้น คนแรกที่ลงไปชื่อ นีล เอ.อาร์มสตรอง ได้ลงไปเหยียบถึง

พืน้ดวงจันทร์เม่ือเวลา ๙.๕๖-๑๓ น. ต่อมาคนทีส่องชือ่ เอดวนิ ด.ี อลัดรนิ จงึลงจาก

ยานเล็กนั้นไปยังพื้นดวงจันทร์ เมื่อเวลา ๑๐.๑๖ น. คนทั้งสองเดินอยู่บนดวงจันทร์

หลายชั่วโมง ได้ท�ากิจหลายอย่าง เป็นต้นว่า ปักธงชาติอเมริกันไว้ และเก็บก้อนหิน

ก้อนดนิบนดวงจนัทร์เพ่ือน�ากลับมาสูโ่ลกน้ีเพือ่ตรวจสอบ ข้อส�าคญัได้วางเครือ่งถ่ายทอด

ภาพและเสยีงฝากฟ้า (วทิยุ) มาให้คนในโลกนีไ้ด้มองเหน็และยนิเสยีงอกีด้วย เมือ่ได้

ท�ากิจบนดวงจันทร์เสร็จแล้วก็เคลื่อนยานเล็กขึ้นจากดวงจันทร์ เมื่อเวลา ๐๐.๕๔ น. 

ของวันอังคารไปต่อเข้ากับยานใหญ่ที่คนที่ ๓ ชื่อ ไมเกิล คอลลินส์ ก�ากับวนรออยู่ 

รวมเวลาที่อยู่บนดวงจันทร์ถึง ๒๑ ชั่วโมง ๓๖ นาที แล้วก็ได้กลับสู่โลก มาลงใน

มหาสมุทรแปซิฟิกในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๒ เวลา ๒๓.๔๙ น.

ในอภิลักขิตสมัยตรงกับวันประสูติ ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ขอให้ทรงพระเจริญด้วยพระอิทธิบาทธรรมและพรมงคลทั้งปวง 

ยิ่ง ๆ ขึ้น เทอญ
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พระพุทธศาสนากับดวงจันทร์

พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับดวงจันทร์อย่างไร ประการแรกเกี่ยวกับดวงจันทร์

ทางการนบัดิถ ีคือขึน้แรมแห่งปักข์ขึน้แรมทางจนัทรคต ิวนัธรรมสวนะคอืวนัเป็นทีฟั่ง

ธรรมก�าหนดวนัจนัทร์เพญ็ จนัทร์ดบัและวนักึง่ปักข์ คอืแปดค�า่ทัง้ขึน้และแรม วนัเหล่านี้

เป็นวันอุโบสถคือวันถือศีลอุโบสถ (ศีลแปด) ของคฤหัสถ์ด้วย ส่วนวันอุโบสถของ 

พระสงฆ์ก�าหนดวันเพ็ญวันดับรวมเดือนละ ๒ คร้ัง ปฏิทินของคนแต่โบราณใช้ทาง

จันทรคติกันมาก 

ทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยที่เกี่ยวแก่การนับวันเดือน

ฤดูก็ใช้ทางจันทรคติ ทรงอนุญาตให้ภิกษุเรียนปักขคณนาเพ่ือท่ีจะได้รู้วิธีนับดิถีของ 

บ้านเมือง จะได้ตอบเขาได้และจะได้ใช้ได้ถูกต้องตามพระพุทธบัญญัติ นอกจากนี้ 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสั่งสอนเปรียบเทียบอาการบางอย่างกับดวงจันทร์ก็มีอยู่

หลายแห่ง เช่น ในธรรมบทแปลความว่า “บาปท่ีบุคคลใดท�าแล้วย่อมละเสียได้ด้วย

การกุศล บุคคลนั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่าง เหมือนอย่างดวงจันทร์พ้นแล้วจากหมอก 

ส่องโลกให้สว่างอยู่ฉะน้ัน” ในพระพุทธภาษิตทีแ่สดงถงึประมขุต่าง ๆ มว่ีา “ยัญทัง้หลาย

มีไฟบูชาเป็นประมุข ฉันท์ชื่อว่าสาวิตติเป็นประมุขแห่งฉันท์ทั้งหลาย พระราชาเป็น

ประมขุแห่งมนษุย์ท้ังหลาย สาครเป็นประมขุแห่งแม่น�า้ทัง้หลาย จนัทร์เป็นประมขุแห่ง

ดาวนกัษตัร์ทัง้หลาย อาทติย์เป็นประมขุแห่งผูบ้�าเพญ็ตบะท้ังหลาย พระสงฆ์เป็นประมุข

แห่งผูจ้�านงบุญบชูาอยู่ท้ังหลาย” ข้อท่ีเกีย่วกบัดวงจนัทร์เหล่านีก้เ็ป็นการเกีย่วในลกัษณะ
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ทีค่นทัว่ไปเกีย่วด้วย เช่น การนบัดถิทีางจนัทรคติ และแสงสว่างจากดวงจนัทร์ข้างขึน้ 

แต่ไม่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาโดยตรง 

พระพทุธศาสนาสอนให้ละความชัว่ท�าความด ีและให้ช�าระจติให้ผ่องแผ้วสะอาด

บริสุทธิ์ หรือเม่ือกล่าวโดยหมวดเป็นที่ประมวลเข้าทั้งหมด ก็คืออริยสัจจ์ ๔ ได้แก่ 

แสดงทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ข้อท้ายนี้ 

ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ คือ ความเห็นชอบ ความด�าริชอบ (รวมเป็นปัญญาสิกขา)  

เจรจาชอบ การงานชอบ อาชีพชอบ (รวมเป็นสีลสิกขา) เพียรชอบ ระลึกชอบ  

ตั้งใจชอบ (รวมเป็นจิตตสิกขาหรือสมาธิ) ละความชั่วเป็นต้น ก็สงเคราะห์เข้าเป็น

สิกขาทั้งสามน้ี มีค�าสอนให้ท�าความเพียรตั้งแต่ในวันนี้ทีเดียว ได้มีค�าต�าหนิผู้ที่คอย 

รอฤกษ์ยามไว้ว่า “ประโยชน์ล่วงเลยคนเขลาทีม่วัถอืนกัษตัร์อยู”่ ดวงจนัทร์จงึไม่มคีวาม

ส�าคัญเกี่ยวกับธรรมหรือสัจจะในพระพุทธศาสนาแต่อย่างไร 

ดวงจันทร์ได้เป็นท่ีเช่ือถือของคนไม่น้อยตั้งแต่โบราณว่า เป็นเทพหรือมีเทพ

เป็นเจ้าของ ไทยเรากร็บัความเชือ่นีม้า จงึตัง้ให้ดวงจนัทร์เป็นพระจนัทร์ขึน้ ความเช่ือถอื

ดังนี้ได้แทรกเข้ามาในคัมภีร์ด้วย ดังที่ได้มีพระสูตรว่าด้วยราหูอมจันทร์ อาทิตย์ 

พระพุทธเจ้าตรัสคาถาไล่เพื่อช่วยพระจันทร์ คนก็พลอยตีเกราะเคาะไม้ช่วยไปด้วยใน

เวลามีจันทรคราสหรือสุริยคราส ฟังดูเอะอะ น่าสนุก !
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เทวดาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า

ในคมัภร์ีพระไตรปิฎกเล่าเรือ่งเทพยดามาเฝ้าพระพทุธเจ้ามากครัง้ และมกัจะ

มาเฝ้าเมื่อปฐมยามแห่งราตรีล่วงไปแล้ว เช่น ครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ 

พระเชตวัน อารามแห่งอนาถปิณฑิกะ ใกล้กรุงสาวัตถี ครั้นเวลาปฐมยามล่วงไปแล้ว 

เทพยดาเป็นอนัมากมวีรรณงดงามมาเฝ้าพระผูม้พีระภาคเจ้าส่องพระเชตวนัทัง้ส้ินให้สว่าง 

ถวายอภิวาทแล้วยืน ณ ส่วนข้างหนึ่ง เทพยดาองค์หนึ่งกราบทูลว่า “ควรคบกับคนดี 

ควรท�าความสนิทสนมกบัคนด ีรูธ้รรมทีด่ขีองคนดย่ีอมประเสริฐไม่เส่ือม” อกี ๔ องค์

กราบทลูด้วยค�าข้างต้นเหมอืนกนั ต่างกนัแต่ค�าท้าย องค์หนึง่ว่า “รูธ้รรมท่ีดขีองคนดี

ย่อมได้ปัญญา หาได้จากที่อื่นไม่” อีกองค์หนึ่งว่า “รู ้ธรรมท่ีดีของคนดีย่อมไม่ 

เศร้าโศกในท่ามกลางความเศร้าโศก” อีกองค์หนึ่งว่า “รู้ธรรมที่ดีของคนดีย่อมแจ่มใส 

ในท่ามกลางญาติ” อีกองค์หนึ่งว่า “รู้ธรรมที่ดีของคนดีย่อมไปสู่สุคติ” อีกองค์หนึ่งว่า 

“รูธ้รรมท่ีดขีองคนดย่ีอมด�ารงอยูเ่ป็นสขุยืนนาน” เทพยดาอกีองค์หนึง่กราบทลูถามว่า 

“ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ค�าของใครเป็นสุภาษิต” 

พระพุทธองค์ได้ตรัสว่า “ค�าของเทพยดาทั้งปวงเป็นสุภาษิตโดยปริยาย  

(โดยอ้อมหรือนัยหนึ่ง ๆ) จงฟังค�าของเราบ้าง” แล้วตรัสว่า “ควรคบกับคนดี  

ควรท�าความสนิทสนมกับคนดี รู้ธรรมที่ดีของคนดีย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวง” 

บางคราวเทพยดามาเฝ้ากราบทูลถามปัญหา เช่น ถามว่า “อะไรให้ส�าเร็จ

ประโยชน์ตราบเท่าชรา อะไรตั้งมั่นแล้วให้เกิดสุข อะไรเป็นรัตนะของนรชน อะไรอัน
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โจรลักไม่ได้” ตรัสตอบว่า “ศีลให้ส�าเร็จประโยชน์ตราบเท่าชรา ศรัทธาตั้งมั่นแล้วให้

เกิดสุข ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน บุญอันโจรลักไม่ได้” ถามว่า “อะไรเป็นมิตรใน

เรอืนของตน อะไรเป็นมิตรเม่ือเกิดความต้องการให้ช่วย อะไรเป็นมติรในสัมปรายภพ” 

ตรัสตอบว่า “มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน สหายเป็นมิตรเมื่อเกิดความต้องการ 

ให้ช่วย บุญที่ท�าแล้วเองเป็นมิตรในสัมปรายภพ” 

ถามว่าเรื่องเทพยดามาเฝ้าพระพุทธเจ้ามีอยู่มากดังเช่นที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ 

แม้เป็นเรื่องที่คนทั่วไปไม่เห็น ก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มี เพราะสิ่งที่ตาไม่เห็นหู

ฟังไม่ได้ยินนั้นมีอยู่มากมายนัก เพราะวิสัยแห่งตาหูของคนเราที่จะเห็นจะได้ยินมี 

เขตจ�ากดั ท่านท่ีมีจติอันได้รบัความอบรมดีแล้วให้รูเ้ห็นมากยิง่กว่าตาเนือ้ จงึไม่ปฏเิสธ

เรื่องเทวดา และเทวดาย่อมคุ้มครองท่านผู้มีสิริอันเกิดจากบุญคือความดีที่ได้ท�าไว้

ในอภิลักขิตสมัยตรงกับวันพระบรมราชสมภพวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๒  

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจพระราชกุศลบารมี อภิบาลรักษาสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิมงคลทั้งปวง เสด็จสถิต

อยู่เป็นคู่พระบารมี ร่วมพระราชหฤทัยเป็นมิ่งขวัญแห่งประชาชนชาวไทยตลอด 

นิตยกาล
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พธิสีวดขอฝน

ในฤดูร้อน อากาศร้อนตามธรรมดาของฤดูที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป  

คนกบ่็นกนัว่าร้อน ซึง่กเ็ป็นธรรมดาของคนทีเ่มือ่ร้อนกบ่็นร้อนกนั จะผดิธรรมดากเ็ม่ือ

ถ้าจะมใีครบ่นว่าหนาว นอกจากร้อนยังมีความแล้งฝน ท�าให้ขาดแคลนน�า้ในท้องทีม่าก

แห่งเช่นในปีนี้ เรื่องความแล้งฝนผิดปกติได้เคยมีมาแล้วเป็นคราว ๆ นักสถิติบางคน

บอกว่าความแล้งฝนอย่างมากราว ๕๐ ปีจะมีครั้งหนึ่ง เช่นปีที่แล้วนี้ถึงรอบดังกล่าว 

จะผิดถูกอย่างไรไม่รับรอง แต่ก่อนนี้เมื่อเกิดแล้งฝน ในชนบทบางแห่งชาวบ้านนัดแห่

นางแมวร้องขอฝนและแห่กันอย่างอ่ืนตามนิยมของแต่ละแห่ง ถึงฝนไม่ตกก็ยังได้  

ความร่ืนเริงพร้อมเพรียงกัน และยังมีพิธีนิมนต์พระสวดขอฝน จัดสถานที่กลางแจ้ง

กลางทุ่งนา บางทีขุดท�าเป็นสระเล็ก ๆ ปั้นเป็นรูปปูปลาด้วยดินวางไว้ในสระเล็ก ๆ  

ซึง่ไม่มนี�า้น้ัน เมือ่พระมาแล้ว หวัหน้าชาวบ้านจดุธปูเทยีนบชูาพระรตันตรยั อาราธนา

ศีล ๕ พร้อมท้ังสรณคมน์แล้ว พระสวดคาถาขอฝน มีความกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์

หลายอย่างเก่ียวแก่พระพุทธเจ้า และพระสาวกบางท่านกับเหตุการณ์อื่นบางอย่าง  

มาตั้งเป็นสัจจกิริยาขอให้ฝนตก 

ย่อความว่าคราวหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จจ�าพรรษาอยู่ในเชตวนารามของ 

อนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถี ครั้งนั้นเกิดฝนแล้งในภูมิภาคทั้งหลายในโกศล  

เกดิทพุภกิขภยั (ภยัคอืภกิษาหารขาดแคลน) ขึน้ เมือ่พระผูมี้พระภาคเจ้าเสดจ็เข้าไป

บิณฑบาต มหาชนจึงพากันกราบทูลวิงวอนเพื่อให้ฝนตกในที่นั้น ๆ พระพุทธองค์ทรง
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มีพระกรุณาเสด็จไปสู่พระเชตวันแล้ว ประทับยืนที่สระโบกขรณีแห้ง เพื่อจะทรงสรง

สนาน ทรงนุ่งผ้าส�าหรับสรงด้วยชายข้างหนึ่ง ทรงห่มด้วยชายข้างหนึ่ง ประทับยืนที่

บันไดสระโบกขรณีนั้น ทีนั้นมหาเมฆต้ังเค้าขึ้นทางทิศปัศจิม ฝนตกเต็มท่ีตามความ

ต้องการ ในคาถาขอฝนอ้างเรื่องน้ีแล้ว อ้างพระมหากรุณาของพระพุทธองค์ที่ทรง

บ�าเพ็ญพระบารมีทั้งปวง เพื่อประโยชน์ที่ต้องการ เพื่อเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่สรรพสัตว์ 

แล้วอ้างถึงพระสุภูตมหาเถระผู้มีกายใหญ่ มีท้องใหญ่ มีผิวดังนิล มีเดชมาก แล้วอ้าง

ข้ออื่น ๆ เช่นว่ากุฏิมุงบังอยู่สบายกันลมได้ ให้ฝนตกตามสบายเถิด (ไม่ต้องเป็นห่วง

ว่ากุฏิจะรั่ว) เป็นต้น 

คาถาขอฝนนี้แต่ก่อนได้สวดในพระราชพิธีพรุณศาสตร์ด้วย จึงเรียกว่าคาถา

สวดพระราชพิธีพรุณศาสตร์ แสดงว่าได้เคยมีสวดขอฝนในพิธีหลวง ราษฎรจึงปฏิบัติ

ตามบดันี ้พระราชพธิขีอฝนสวดคาถาดงักล่าวได้เลกิแล้วยังท�าแต่พระราชพธิพืีชมงคล

และจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งในศกนี้ ก�าหนดวันที่ ๘ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๑๒ 

ความส�าคัญในพิธีขอฝนน่าพิจารณาถึงสิ่งท่ีเรียกว่า ‘สัจจกิริยา การกระท�าสัจจะ’  

คือท�าสัจจะด้วยอ้างถึงพระพุทธเจ้า พระสาวกผู้บริสุทธิ์ อ้างถึงศีลธรรมอันบริสุทธิ์ 

ดีงาม เมื่อสิ่งเหล่านี้มีจริง พระก็มีจริง ศีลธรรมก็มีจริง โดยเฉพาะในบรรดาคนที่ 

ขอฝน ก็ขอให้ฝนตกลงมาให้พอเพียงความต้องการ 

สัจจกิริยาดังนี้เป็นที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณว่าประสิทธิผลขลังนัก
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พระพุทธรูปปางขอฝน

พระพุทธรูปปางหนึ่งเป็นปางขอฝน เรียกว่าพระพุทธคันธารราษฎร์ เพราะมี

ประวัติว่าสร้างขึ้นในประเทศคันธารราษฎร์เป็นคร้ังแรก ด้วยว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่ง

ประเทศนั้น ได้ทรงฟังเรื่องพระพุทธเจ้าทรงบันดาลให้ฝนตกได้ ทรงเลื่อมใสจึงโปรด

ให้สร้างพระพทุธปฏมิาแสดงพระอาการจะสรงน�า้ ทรงผ้าอาบน�า้ฝนทีเ่รยีกว่าอทุกสาฎก

ด้วยชายข้างหนึง่ ตระหวดัขึน้เหนอืพระองัสะด้วยชายข้างหนึง่ ท�าพระหัตถ์ขวาให้กวัก

เรียกฝน พระหัตถ์ซ้ายหงายรองน�้าฝน ปีใดฝนแล้งก็ให้เชิญพระพุทธปฏิมาปางนี้ออก

ตั้งบูชาขอฝน 

เรื่องเมืองคันธารราษฎร์นี้มีเล่าในต�านานสังคายนาครั้งที่ ๓ ของพระสงฆ์ 

สายเถรวาท ว่าเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงเป็นองค์อุปถัมภกท�าสังคายนา 

ครัง้ที ่๓ แล้ว ได้ทรงส่งพระสงฆ์ไปประกาศพระพทุธศาสนาในประเทศต่าง ๆ ทรงส่ง

พระมชัฌนัตกิเถระไปยังกศัมีระและคนัธาระคอืทีเ่รียกว่าแคชเมยีร์และอาฟฆานสิถาน

ในบัดนี้ ภายหลังพุทธปรินิพพาน ๒๐๐ ปีเศษ พระราชาแห่งประเทศนั้นรับนับถือ

พระพุทธศาสนา และพระราชาองค์หนึ่งในต่อมา ได้คิดสร้างพระปางขอฝนขึ้น ได้มีผู้

สร้างตามกันต่อมา และเรียกว่าพระพุทธคันธาราษฎร์จนถึงปัจจุบัน 

ความคดิสร้างพระขอฝนได้เกดิขึน้จากฝนแล้ง แสดงว่าฝนได้เคยแล้งมาตัง้แต่

สมยัโบราณกาลแล้ว ท้ังคนและสตัว์ดริจัฉานต้องพึง่ฝน ครัน้ฝนแล้งกต้็องคดิหาคิดท�า 

เพ่ือให้ฝนตกด้วยวิธีต่าง ๆ ตามศรัทธาและปัญญา ว่าถึงศรัทธาคือความเช่ือก็ม ี
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ต่าง ๆ เช่นวิธีแห่งนางแมวนั้น น่าแปลกที่ความนิยมแห่งนางแมวได้มีตรงกันในหลาย

จังหวัด ใช้น�้าสาดแมวให้เปียกด้วยในหนังสือเล่มหนึ่งเล่าว่า ในเกาะสุมาตราและชวา 

กม็กีารท�าแมวให้เปียกน�า้เพือ่ให้ฝนตก ได้ขอให้ผูสู้งอายุคนหนึง่ในจงัหวัดหนึง่บอกให้

จดค�าร้องในเวลาแห่นางแมวว่าดงันี ้“นางแมวเอยมาร้องแป๊ว ๆ ขอฟ้าขอฝนขอน�า้มนต์

รดแมวข้ามั่ง ข้าจ้างแมวมาเป็นเบี้ยยี่สิบ มาซื้อหมากดิบมาล่อสมัย นางแมวขาดใจ 

แมวกัดหนู งูพันกัน ยกเบี้ยจิงหัน ฝนบันดาลลงมา เท ๆ ลงมา เท ๆ ลงมา  

เท ๆ ลงมา เทวดาฝนเอย” และเมือ่มศีรทัธาในพระพทุธศาสนาเชือ่ในความศักดิส์ทิธิ์

ของพระรัตนตรัย ก็สร้างพระขอฝนและท�าพิธีทางศาสนา แต่ผลจะเป็นอย่างไร  

ว่าตามทีป่รากฏ ฝนตกลงมาให้กมี็ ไม่ตกก็ม ีน่าจะไม่ตกให้มากกว่า พธิขีอฝนต่าง ๆ 

จึงจืดจางจนเลิกไปแล้วโดยมาก จึงน่าจะสู้ท�าการขอน�้าฝนด้วยปัญญาไม่ได้ ดังท่ีท�า

เขื่อนท�าอ่างเก็บน�้าท�าเหมืองท�าฝายท�าคูคลองระบายน�้าขุดบ่อหรือท�าอย่างอ่ืนให้ม ี

น�้าใช้ และช่วยกันรักษาป่าปลูกต้นไม้เป็นต้น 

อันที่จริงพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้มีศรัทธาประกอบด้วยปัญญา เพื่อเลือกเชื่อ

ในสิ่งที่ควรเชื่อประกอบด้วยเหตุผล โดยตรงให้เชื่อในหลักของกรรมตามพระธรรมค�า

สัง่สอน การสร้างเขือ่นเป็นต้นกเ็ป็นกรรมประกอบด้วยปัญญาของคนอย่างหนึง่นัน่เอง 

ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นกรรมดี เพราะอ�านวยน�้าให้ได้แน่นอน
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พระอุปคุตต์ (พระบัวเข็ม)

๑

พระอปุคตุต์ หรอื อปุคปุต์ คนไทยโดยเฉพาะนกัสะสมพระบวัเข็มมอญพม่า 

คงได้ทราบเรื่องหรือแม้ได้ยินชื่อเสียงของท่าน ในมอญพม่านับถือท่านมาก ท่านมิได้

ด�ารงชวีติอยูใ่นสมยันี ้แต่ปรากฏในต�านานทางสายนกิายอ่ืนจากนกิายเถรวาท เช่นใน

อโศกาวทานหรือในทิวยาวทานว่า ท่านเป็นบุตรของพ่อค้าของหอม ต่อมาได้เข้ามา

อุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา ได้เป็นพระธรรมกถึกใหญ่และเป็นท่ีปรึกษา

ส�าคัญของพระเจ้าอโศกมหาราช แต่ในคัมภีร์สายเถรวาทหาได้กล่าวถึงท่านไว้ไม ่

ในหนังสืออวทาน (ประวัติ) ดังกล่าวนั้นได้เล่าประวัติของท่านไว้ว่า

ในกรงุมถรุา มนีครโสภณิคีนหนึง่ชือ่ว่าวาสวทตัตา หญงิคนใช้ของนางเคยไป

หาอปุคุปต์ (เม่ือเป็นคฤหสัถ์) เพือ่ซ้ือของหอม นางวาสวทตัตาให้พดูกบัหญงิคนใช้ว่า 

คนขายของหอมจะต้องตกอยูใ่นความรกักบัหญงิคนใช้ จงึได้ของหอมมามาก เดก็หญงิ

ตอบว่า อุปคุปต์บุตรของพ่อค้าของหอมเป็นชายงามมาก เต็มไปด้วยไมตรีจิตและ 

ความอ่อนหวาน ทัง้ค้าขายโดยสจุรติ เมือ่นางวาสวทตัตาได้ฟังดงันัน้ กเ็กดิความรูสึ้ก

รกัใคร่ปรารถนาอุปคุปต์ จงึส่งหญงิคนใช้ไปบอกอุปคปุต์ว่า นางต้องการให้มาและแสดง

ความรักกบันาง อุปคุปต์ตอบว่ายังไม่ใช่เวลาทีจ่ะไปพบกับนาง โดยปกตนิางวาสวทัตตา

วางความพอใจของนางราคา ๕๐๐ ปรุาณะ จึงเกดิความคิดขึน้ว่า อปุคปุต์จะไม่สามารถ 

ที่จะให้ตามราคานั้นได้ จึงส่งหญิงรับใช้ไปหาอุปคุปต์อีก ให้บอกว่านางไม่ต้องการแม้

สักหนึ่งกหาปณะจากอุปคุปต์ นางเพียงต้องการที่จะท�าความรักกับอุปคุปต์เท่านั้น  

แต่อุปคุปต์ก็คงตอบว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะไปพบกับนาง แล้วหาได้ไปพบกับนางไม่ 
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ครั้งน้ันบุตรของหัวหน้าพ่อค้าคนหนึ่งได้ไปเยี่ยมนาง และพ่อค้าคนหนึ่งจาก

เหนือน�าสินค้าบรรทุกม้ามา ๕๐๐ ม้ามาถึงกรุงมถุรา สืบถามถึงนครโสภิณีคนส�าคัญ

ในกรงุ กไ็ด้ทราบว่าคอืนางวาสวทตัตาจงึน�าเงนิ ๕๐๐ ปุราณะไปหานาง นางเกดิความ

โลภด้วยเงินจ�านวนนั้น หลังจากผลักบุตรของหัวหน้าพ่อค้า โดยผลักเข้าไปขังไว้ใน 

ห้องพิเศษก็ได้ท�าความรักกับพ่อค้านั้น ฝ่ายบุตรของหัวหน้าพ่อค้าหนีออกไปจากห้อง

ที่คุมขังได้ ก็ไปเฝ้ากราบทูลฟ้องพระราชา ก็ได้มีพระราชโองการให้เจ้าพนักงานไป 

จับนางวาสวทัตตาไปตัดแขนขาหูและจมูกและทิ้งนางไว้ในป่าช้า เจ้าพนักงานรับ 

พระราชโองการไปปฏิบัติอย่างนั้น 

ฝ่ายอปุคปุต์ได้ยนิข่าวว่านางวาสวทตัตาต้องพระราชอาญา ต้องถกูตดัแขนขา

หูจมูกถูกทิ้งไว้ในป่าช้า จึงเกิดความคิดว่า ก่อนแต่นี้ นางต้องการที่จะให้ตนไปหาเพื่อ

เหตุทางกาม แต่คราวนี้แขนขาหูจมูกของนางได้ถูกตัดออกแล้ว เวลานี้จึงเป็นเวลา 

ทีจ่ะไปหานางได้ เขาได้กล่าวว่า “เม่ือร่างกายของนางห่อหุม้อยูใ่นเครือ่งนุง่ห่มทีง่ดงาม 

นางประดับด้วยเครื่องประดับทีช่วนให้เคลิ้มรัก เปน็การดีกว่าทีจ่ะไมไ่ปหานางส�าหรับ

ผู้ที่มุ ่งความหลุดพ้น ไม่ประสงค์ท่ีจะเกิดอีก แต่บัดนี้เป็นเวลาที่จะไปดูนางแล้ว  

เมื่อความหย่ิง ความเร่าร้อนรัก ความรื่นเริง ของนางสิ้นไปแล้ว เมื่อนางได้ถูกดาบ 

ที่คมเชือดเฉือนแล้ว ร่างกายของนางปรากฏอยู่ในรูปที่แท้จริงของมัน.”

๒

อปุคปุต์หนุม่ถอืร่มไปยงัป่าช้ากบัเดก็รบัใช้คนหนึง่ด้วยอาการอนัสงบ เดก็หญงิ

ผู้ที่เคยส่งข่าวติดต่อได้ยืนเฝ้านายหญิงของตนอยู่ด้วยความรัก คอยไล่นกและสัตว์ 

อื่น ๆ ที่จะมารบกวน ได้บอกนางวาสวทัตตาว่าอุปคุปต์ได้มาแล้ว เขาจะต้องเจ็บปวด

รวดร้าวใจมากด้วยความรกั นางได้ตอบว่า ความงามของนางถกูท�าลายแล้ว ก�าลงัเสวย

ความทกุข์ นอนอยูบ่นแผ่นดนิเป้ือนด้วยเลอืด เมือ่เขาเหน็นางในภาวะน้ี จะเกิดความรกั 

(ตัณหาราคะ) ได้อย่างไรเล่า แล้วนางสั่งให้เด็กหญิงรับใช้เก็บมือเท้าแขนขาหูจมูกที่

ถูกตัดทิ้งอยู่เรี่ยราดห่อซ่อนเสีย อุปคุปต์ได้มายืนอยู่เบื้องหน้านางในขณะนั้น นางได้

กล่าวว่า เมือ่ร่างกายของนางก�าลงังามพริง้เหมาะส�าหรบัเรงิสนกุทางกามแล้ว นางกไ็ด้

ส่งคนไปเชื้อเชิญครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ได้รับค�าตอบว่ายังไม่ใช่เวลาท่ีจะมาหา บัดนี้  
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เมื่อนางถูกตัดแขนขาหูจมูกสิ้นแล้ว นอนจมกองเลือดและสิ่งสกปรก จะมาท�าไมเล่า 

“เมื่อกายน้ีของดิฉันงามเฉิดเหมือนหทัยดอกอุบลประดับประดาด้วยพัสตราภรณ ์

อนัล�า้ค่า เป็นเวลาทีค่วรจะมาชมเชยจรงิ ๆ แล้วดฉินักไ็ม่มโีชคดแีม้แต่น้อยทีจ่ะได้เหน็

ท่านมาสู ่บดันีจ้ะเป็นประโยชน์อะไรทีท่่านจะมาชม เม่ือกายนีไ้ม่น่าจะดชูมต่อไปแล้ว 

ความงามอย่างน่าประหลาด ความยินดีร่าเริงสนุกสิ้นไปหมดแล้ว มันเป็นสิ่งที่น่ากลัว

แปดเปื้อนไปด้วยเลือดและดินตม” 

อุปคุปต์ได้กล่าวว่า “น้องหญิง ฉันมาพบเธอที่นี่ มิใช่เพราะทุกข์ระทมใจด้วย

ตณัหา แต่เพือ่จะดคูวามปฏกูิลแห่งสิง่อนัเป็นทีต่ัง้แห่งราคะและธรรมชาตท่ีิจรงิแท้ของ

มัน จึงได้มาในที่นี้ ถึงแม้ว่าจะซ่อนอยู่ด้วยพัสตราภรณ์ และเสน่ห์ภายนอกแห่งเธอ 

ซึง่ยัว่ยวนราคะ เมือ่พจิารณาอย่างประจกัษ์จรงิแล้ว จะไม่เหน็เหมอืนเช่นนัน้ แต่บดันี้

กายของเธอนีเ้ป็นทีเ่หน็ได้ประจกัษ์อยูท่ีน่ีแ่ล้วในภาวะทีแ่ท้จรงิของมนั ปราศจากเครือ่ง

ตบแต่งอ�าพราง คนเขลาซ่ึงควรต�าหนิจึงยินดีพอใจซากทั่วไปนี้ ในกายนี้ซึ่งประกอบ

ด้วยกระดูกเป็นโครงร่าง ฉาบไล้ไปด้วยก้อนเนื้อ ใครจะควรยินดีในมันโดยแท้จริง  

และจะยินดีเพ่ืออะไร” อุปคุปต์ได้กล่าวต่อไปว่า “เม่ือเห็นรูปแห่งความงามภายนอก 

คนเขลาเท่าน้ันจึงยินดีพอใจในมัน แต่คนฉลาดครั้นรู้ถึงความปฏิกูลภายในของมัน  

ย่อมไม่พบส่ิงท่ีน่ายินดีพอใจในมันเลย ศพที่ปฏิกูลคือกายของเธอซึ่งได้ถูกทิ้งอยู่แล้ว 

กจ็งทิง้เสยีเถิด ผูท่ี้บริสทุธิย่์อมถอนใจได้จากราคะวัตถทุัง้หลาย ส่วนผูท้ีม่ากด้วยตณัหา 

ย่อมมองสิ่งเหล่านั้นเหมือนอย่างเป็นสิ่งบริสุทธิ์ แต่ผู้ที่ได้สดับพระสุรเสียงอันไพเราะ

แห่งองค์พระสพัพญัญพูทุธเจ้าและปฏิบตัลิะราคะตณัหา ซึง่เป็นเหตแุห่งทกุข์โศกทรมาน 

อนัสาธชุนต�าหนอิยูเ่สมอ ด้วยจติท่ีเป็นอิสระจากตณัหาทีเ่ป็นเหตแุห่งทกุข์ ไปแล้วสูป่่า

แห่งสันตโิดยสารแพคอืมรรคข้ามมหาสมทุรแห่งภพ จะไปถึงฝ่ังอนัเป็นท่ีสดุแห่งภพได้”

๓

นางวาสวทัตตา เม่ือได้ฟังค�าท่ีเป็นธรรมภาษิตของอุปคุปต์ ได้มีจิตผ่องแผ้ว

จากภาวะทางโลก จติของนางได้น้อมไปด้วยความหน่วงระลึกถึงพระพทุธคุณเป็นอารมณ์ 

นางได้กล่าวว่า “ข้อน้ีจริงเหมือนดังท่ีท่านพูดทั้งหมด ท่านผู้เป็นปราชญ์ ดิฉันได้พบ

ท่านผู้สาธุชนจึงได้สดับพระพุทธพจน์ดังนี้” ต่อจากนั้นอุปคุปต์ได้แสดงอนุปุพพิกถา
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อรยิสจัจะแก่นาง อปุคปุต์เองครัน้ได้พจิารณาภาวะท่ีแท้จรงิแห่งร่างกายของนางวาสวทตัตา 

ก็ได้ถึงความสิ้นปรารถนาในอาณาจักรแห่งตัณหา ได้บรรลุถึงอนาคามิผล ด้วยธรรม

ทีเ่ขาสอนเอง พร้อมกบัด้วยความรูแ้จ้งแทงตลอดสัจจะ และนางวาสทตัตาได้บรรลถึุง 

โสดาปัตตผิล ครัน้นางได้ประจกัษ์แจ้งสจัจะแล้ว ได้กล่าวด้วยความเล่ือมใสแก่อุปคุปต์

ว่า “อาศัยความอนุเคราะห์ของท่าน ทางอบายอันน่าสะพรึงกลัวเต็มไปด้วยความชั่ว

ร้ายเป็นอันมากได้ปิดแล้ว ทางแห่งสวรรค์อันงดงามได้เปิดแล้ว ดิฉันได้ประสบทางสู่

นิรวาณแล้ว” นางกล่าวต่อไปว่า “ข้าพเจ้าถึงพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เป็นสรณะ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ ข้าพเจ้าถึงพระสาวกสงฆ์เป็นสรณะ”  

และนางได้กล่าวย�า้ว่า “ข้าพเจ้าถงึสรณะในพระองค์ด้วยจกัษทุีบ่รสิทุธิเ์หมอืนดงัดอกบัว

ที่บานใหม่ ในพระองค์ผู้ทรงเป็นพระชินะซึ่งปราศจากกิเลส พร้อมทั้งในพระธรรมซึ่ง

เป็นเครือ่งน�าให้เกดิอมฤตปัญญา และในพระสงฆ์” ครัน้อปุคปุต์ได้สอนนางวาสวทัตตา

เสร็จแล้วได้กลับไป ต่อมาไม่นานนางวาสวทัตตาได้ถึงแก่กาลกิริยา 

คร้ังน้ันหมู่เทพได้ประกาศในกรงุมถรุาว่า “นางวาสวทตัตาได้ฟังค�าสอนธรรม

จากอุปคุปต์ได้เห็นอริยสัจจ์และได้เกิดในหมู่เทพทั้งหลายแล้ว” ฝ่ายมหาชนชาวเมือง

เมถุราได้ฟังเสียงประกาศดังนั้น ก็พากันไปบูชาสรีระของนางวาสวทัตตา 

เร่ืองพระอุปคุปต์ไม่มีกล่าวถึงในคัมภีร์ต�านานสังคายนาสมัยพระเจ้าอโศก

มหาราชทางสายเถรวาท แต่มีเล่าในคัมภีร์สายอื่น ดังเช่นอโศกาวทานตามที่กล่าวมา

ตอนหนึ่งข้างต้น ในพระปฐมสมโพธิกถา พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระปรมานุชิตชิโนรสได้กล่าวถึงตอนพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสร้างพระสถูป

เจดีย์ ๘๔,๐๐๐ ทั่วชมพูทวีป แล้วเสด็จไปทรงนมัสการทั่วทุกแห่ง มีมารมารังควาน 

พระอุปคุปต์ได้ปราบมารด้วยฤทธิ์ต่าง ๆ จนมารพ่ายแพ้ และปรารถนาพุทธภูมิต่อไป 

พระเจ้าอโศกมหาราชจึงเสด็จไปทรงนมัสการพระธาตุเจดีย์ที่ทรงสร้างข้ึน ได้ครบทุก

ต�าบล ท่านได้อปุสมบทเมือ่ไรมปีระวัตมิาอย่างไร ไม่ได้กล่าวไว้ในพระปฐมสมโพธิกถา

น้ัน จับกล่าวตอนทีไ่ปอาราธนาท่านข้ึนมาจากทีอ่ยูเ่ข้าฌานสมาบัติของท่านภายใต้ทะเล

ลึกทีเดียว 

ทางมอญพม่านับถือท่านมากสร้างปฏิมาของท่านขึ้นบูชา ที่ข้างไทยเราเรียก

ว่าพระบัวเข็ม
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ธรรมะของผู้ปกครอง

“เม่ือโคท้ังหลายข้ามไปอยู ่ถ้าโคน�าฝงูไปคด โคท้ังปวงย่อมไปคดเมือ่โคน�าฝงู

ไปคดอยู่ ในหมู่มนษุย์กเ็หมือนกนั ผูใ้ดได้รบัความรบัรองว่าเป็นหวัหน้าถ้าผูน้ัน้ประพฤติ

อธรรม หมู่ชนนอกนี้ย่อมประพฤติตาม ทั่วทั้งรัฐพากันเป็นอยู่เป็นทุกข์ ถ้าผู้ปกครอง

ไม่ตั้งอยู่ในธรรม เมื่อโคทั้งหลายข้ามไปอยู่ถ้าโคตัวน�าฝูงไปตรง โคทั้งปวงย่อมไปตรง

เมื่อโคน�าไปตรงอยู่ ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับความรับรองว่าเป็นหัวหน้า  

ถ้าผู้น้ันประพฤติธรรม หมู่ชนนอกนี้ย่อมประพฤติตาม ทั่วทั้งรัฐพากันอยู่เป็นสุข  

ถ้าผู้ปกครองคงอยู่ในธรรม” ข้อความนี้เป็นค�าแปลพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้า 

ได้ตรัสสั่งสอนไว้ เมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ได้มีพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ 

เป็นโคลงสี่สุภาพไว้ว่า

ยามฝูงโคข้ามฟาก  นที

โคโจกน�าตรงดี  ไป่เลี้ยว

ปวงโคอื่นตามรี่  รุดข้าม

ทั้งหมดบ่คดเคี้ยว  ไต่เต้าตามกัน

แม้ท่านผู้ปกป้อง  ครองประชา

สถิตสุธรรมา  เที่ยงแท้

พสกก็ยอมพา  กันรัก ธรรมแล

ประดุจฝูงโคแล้  ไต่เต้าตามขุน
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ด้วยพระพทุธภาษตินี ้พระพทุธเจ้าตรัสสอนเหมอืนผูม้หีน้าทีป่กครองประชาชน 

ให้เว้นข้อหนึง่คือความคด ให้มีธรรมข้อหน่ึงคือความตรง ซ่ึงเรยีกในทศพธิราชธรรมว่า 

“อาชชวะ ความเป็นผู้ตรง” สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรง

อธิบายไว้ในพระธรรมเทศนาทศพิธราชธรรมกถา ว่า 

“ความเป็นผู้มีอัธยาศัยตรง คือปฏิบัติซื่อตรง ท้ังฝ่ายผู้ปกครอง ท้ังฝ่ายผู้ 

อยู่ในปกครอง ปราศจากมายาสาไถย ไม่ปฏิบัติลวงกันหรือหลีกเลี่ยงแอบแฝง ชื่อว่า

อาชชวะ คนผูอ้ยูร่่วมกนัเป็นหมวดหมู ่ถ้าปฏบิตัไิม่ตรงในการงานตามหน้าที ่ไม่ซ่ือตรง

ต่อกันและกัน ก็จะเกิดความระแวงไม่เช่ือถือไว้วางใจกัน จะกระด้างกระเดื่องแตก 

ร้าวกัน แม้ในหมู่ญาติและหมู่มิตรก็เช่นกัน แต่ถ้าปฏิบัติตรงต่อกัน ก็จะไว้วางใจ 

และกลมเกลียวกันอยู่เป็นสุขด้วยกัน กล่าวโดยเฉพาะ ข้อที่พระมหากษัตราธิราชเจ้า 

มีพระราชอัธยาศัยประกอบด้วยความตรง ปราศจากมายาสาไถย ด�ารงในสัตย์สุจริต

ซื่อตรงต่อพระราชสัมพันธมิตร และพระราชวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท 

ทั้งปวง ไม่ทรงคิดหลอกลวงประทุษร้ายโดยอุบายผิดยุกติธรรมดังนี้จัดเป็นอาชชวะ”

ในมหามงคลสมัย เฉลมิพระชนมพรรษา วันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๑๑ นี ้ขอเดชะ

อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจพระกุศลบารมี อภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั สมเด็จพระภทัรมหาราชเจ้า ผูท้รงบรบิรูณ์ด้วยมทัทวธรรมและราชธรรม

ทั้งหลายในประชาชนทั้งปวง พร้อมท้ังสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

พระราชโอรสธิดาให้ทรงพระเจริญชัยมงคลทั้งปวง เสด็จสถิตสถาพรในพระสิริราช

สมบัติ เป็นที่พึ่งร่มเย็นแห่งพระราชวงศ์ รัฐบาล ทหาร พลเรือน ต�ารวจ อาณา-

ประชาราษฎร สมณชีพราหมณาจารย์ ตลอดกาลนาน
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ปัญญาเครื่องรักษาตน

คนไม่น้อยต้องเผชิญปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่ซึ่งตนจะต้องปฏิบัติ แต่ฝืนความรู้

ในทางธรรมตามที่ได้ศึกษามา จึงเป็นทุกข์เดือดร้อน ถึงกับกล่าวว่า ถ้ามิได้ศึกษามา

ให้รูท้างธรรมจะดกีว่า เพราะจะไม่ต้องคดิว่าเป็นผดิเป็นบาป จะไม่ต้องเป็นทกุข์เพราะ

ความรู้ บางคนดื่มเหล้าเพื่อดับความกลุ้มในเรื่องนี้ก็มี บางคนไปหาท่านผู้ที่นับถือว่า 

มีความรู้เป็นนักปราชญ์เป็นครูอาจารย์ด้วยหวังว่าจะได้รับค�าตอบเพื่อให้ใจสบาย  

ปรากฏว่าท่านก็ได้ตอบด้วยอาการต่าง ๆ กัน เดินหนีไปก็มี ตอบว่าไม่ค่อยจะเข้าใจ

เรื่องทางโลกก็มี 

อันที่จริงอาการเหล่านี้เป็นค�าตอบทั้งนั้นว่า ผู้ถามต้องตอบเอาเอง โดยใช้

ปัญญาหาทางคิดให้ออก เม่ือรบัหน้าท่ีอันใดอนัหนึง่ จะต้องปฏบิตัหิน้าทีน่ัน้ กต้็องคดิ

ในทางที่ท�าให้ใจสบาย ทีแรกต้องยอมรับความจริงว่าอยู่ในโลกจะหนีบุญ หนีบาป 

ไม่พ้น เว้นแต่จะออกจากโลก ความรู้ในธรรมที่ศึกษามาเกี่ยวกับบุญบาปเป็นต้น  

เป็นความรู้ที่พึงเคารพ เพราะเป็นสัจจธรรม 

แต่ก็ต้องรู้อีกชั้นหนึ่งว่า เมื่อมีหน้าที่ดังนี้ ๆ จะปฏิบัติธรรมได้ในข้อไหน  

จะปฏิบัติไม่ได้ในข้อไหน ท้ังต้องรู้ว่าหน้าที่นั้นเพื่ออะไร ถ้าผลท่ีจะต้องได้ย่ิงใหญ่  

เช่นเป็นการรกัษาชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ผลทีย่ิง่ใหญ่นีจ้ะเป็นผลตอบแทนทาง

ใจได้มาก ผู้ที่เป็นทุกข์เพราะความรู้ ก็เพราะยังขาดความรู้อีกอย่างหนึ่งท่ีเป็นเคร่ือง

ดับทุกข์ จึงต้องหาความรู้อย่างนี้ไว้ด้วย พยายามใช้ปัญญาของตนเองนั้นแหละดีที่สุด 
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ปัญญาในทางโลกนั้นต้องการรักษาตนและสมบัติของตนให้สวัสดี เป็นข้อส�าคัญ ดังมี

เล่าในนิทานชาดกเรื่องวานรเผาบ้านว่า 

มีวานรฝูงหนึ่ง อาศัยอยู่ในป่าใหญ่ ใกล้ป่าน้ันมีหมู่บ้านอยู่หมู่หนึ่ง ซึ่งบาง

คราวก็มีคนมาอยู่ บางคราวก็ไม่มีคนอยู่ กลางหมู่บ้านนั้นมีต้นมะพลับต้นใหญ่ผลดก 

ในคราวที่หมู่บ้านนั้นร้าง ฝูงวานรก็มาเก็บกินอยู่เนือง ๆ แต่ในคราวที่มีคนมาอยู่กัน 

ฝูงวานรก็ไม่มา แต่คราวหนึ่งฝูงวานรเกิดอยากกินลูกมะพลับ ทั้งรู้ว่ามีคนก็ยังลอบ

เข้าไปในหมู่บ้านในเวลาดึก ขณะที่คนนอนหลับแล้ว พากันขึ้นเก็บลูกมะพลับกินกัน 

พวกคนตื่นขึ้นได้ยินเสียงก็พากันถืออาวุธมาตั้งวงล้อมต้นมะพลับเพื่อจะยิงวานร 

เมื่อสว่างแล้ว วานรนายฝูงก็พูดปลอบโยนพวกวานรให้หายตกใจ ถามหาวานรอีกตัว

หนึ่งซึ่งเป็นหลานทราบว่าไม่ได้มา ก็กล่าวว่าหลานตนจะช่วยแก้ไขได้ 

ฝ่ายวานรซ่ึงเป็นหลานน้ัน มัวหลับเสียไม่ได้มาขึ้นต้นมะพลับกับฝูง ตื่นขึ้น

มองไม่เห็นพรรคพวก เที่ยวหาก็ทราบว่าก�าลังถูกพวกคนล้อมอยู่ที่ต้นมะพลับนั้น  

จงึรบีไปท้ายบ้าน เหน็หญิงแก่คนหนึง่จดุไฟนัง่ทอหกูอยู่จงึวิง่ไปคว้าไฟจดุเผาบ้านทีอ่ยู่

เหนือลม เกดิไฟไหม้บ้านขึน้ พวกคนทีล้่อมต้นมะพลบัเหน็ไฟไหม้บ้าน กท็ิง้ต้นมะพลบั

พากันวิ่งไปดับไฟทั้งหมด พวกวานรก็รีบพากันลงจากต้นมะพลับหนีรอดไปได้ทั้งหมด 

ในเรือ่งน้ีวานรผูเ้ป็นหลานได้รบัยกย่องว่ามปัีญญา ในข้อทีค่ดิแก้ไขให้พรรคพวก

พ้นภัยได้ แต่ไม่กล่าวถึงเรื่องเผาบ้านว่าผิดหรือถูก.



.



พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลศิล�้า

เล่ม ๑๐

พ.ศ. ๒๕๑๓ - ๒๕๑๔



.



ล้อที่ปราศจากดุม

“มหาวิทยาลัยให้ล้อแก่เรา แต่มิได้ให้ดุมแก่เรา พวกเรามากไปด้วยความรู้ 

แต่ไม่มีจุดหมาย และพวกเราอยู่ในระหว่างเขาควาย” นี้เป็นค�ากล่าวของบัณฑิตแห่ง

มหาวทิยาลยัคนหนึง่ ทีน่กัพดูผูม้ชีือ่เสยีงมากของอเมรกิาเขียนลงในวารสาร ทีม่ผีูน้ยิม

อ่านมากฉบับหนึ่ง ท่านผู้นั้นได้เล่าถึงล้อที่ปราศจากดุม ของคนวัยรุ่นที่มีความรู้สูง ๆ 

ไว้มากมาย และว่าไม่มีท่ีไหนอื่นจะสูญเสียมาตรฐานท่ีม่ันคงซึ่งเป็นการผิดอย่างมาก 

เป็นการท�าให้ฟ่ันเฝืออย่างมากในคนวยัรุน่ในเรือ่งเพศ ไม่มใีนประวัติศาสตร์ทีม่าตรฐาน 

ในเรื่องนี้ได้ดิ่งต�่าลงไปอย่างนั้น 

บทความเรือ่งนีแ้สดงว่าคนอเมรกินัเองยงัเหน็ว่า สงัคมของเขาวุน่วายเสยีหาย

เพียงไร จนถึงท่านประธานาธิบดีคนปัจจุบันเรียกว่า ‘วิกฤติแห่งจิต A Crisis of the 

Spirit’ ต่างกโ็ทษกนัว่าเป็นความผดิของฝ่ายนัน้ฝ่ายนีท้ีท่�าให้คนวัยรุน่เสยีหาย แต่ท่าน

ผูน้ัน้กว่็าจะต้องเก่ียวแก่ทุกฝ่าย เช่นบิดามารดาด�าเนินชวิีตอย่างไม่มจีดุหมายถ่ายทอด

ให้เด็กเห็น ระบบการศึกษาท่ีสอนให้แต่ความรู้ แต่ปราศจากปัญญารู้ผิดชอบชั่วดี  

ทั้งวัดก็ละเลยหน้าที่ส�าคัญคืออบรมทางจิตใจ เมื่อสังคมของผู้ใหญ่ก็วุ่นวาย ไม่ม ี

จุดหมายแห่งชีวิต สังคมเด็กจึงวุ่นวายเป็นล้อที่ปราศจากดุม หรือจะเรียกว่ารถที่ไม่มี

เบรกก็น่าจะได้ ดังเล่าไว้ในบทความนั้นว่า บัณฑิตใหม่คนหนึ่งรับปริญญาบัตร 

ในท่ามกลางประชุม แล้วฉีกทิ้งเสียทันทีแล้วร้องตะโกนว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัย

ของเขาไม่มีความหมาย มันตอบปัญหาท่ีเป็นมลูฐานทีเ่ขาและพวกเขาต้องการค�าตอบ
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ไม่ได้ บางคนพูดว่า เขาอยากจะฉีกประเทศของเขาออกเป็นชิ้น ๆ เมื่อถูกถามว่า 

แล้วจะได้อะไรมาแทน ก็ตอบว่าไม่รู้เหมือนกัน แต่อะไรก็ได้ที่จะดีกว่าที่เขามีอยู่นี้  

วัยรุ่นคนหนึ่งออกจากโรงเรียนเสียเฉย ๆ กลับมาบอกบิดาว่าเพราะเกลียดพ่อ บิดา

บอกว่ากไ็ด้ให้ทุก ๆ อย่างอยูแ่ล้ว บตุรตอบว่าให้ทกุ ๆ อย่างจรงิ เว้นแต่สิง่ทีจ่ะเชือ่ได้ 

เรื่องเหล่าน้ีแสดงว่าพวกล้อท่ีไม่มีดุมย่อมมีความต้องการ มีความปรารถนา

อยูเ่หมอืนกนัในจดุมุ่งหมายท่ีแท้จรงิของชวีติ ในหลกัของความประพฤต ิในทางปฏบิตัิ 

ตลอดถึงในสิ่งที่เขาอยากจะเชื่อ แต่เมื่อไม่มีบิดามารดา โรงเรียน วิทยาลัย ตลอดถึง

วัดที่จะให้ความเชื่อ ทางปฏิบัติ หลักของความประพฤติ ตลอดถึงจุดหมายของชีวิต 

ที่ถูกต้องได้จึงวิ่งพล่านไปตามอัตโนมัติ เป็นล้อไม่มีดุม เป็นรถไม่มีเบรก ผลก็คือ 

ต้องเข้ารกเข้าพงตกเหวลึกแห่งความชั่วร้ายเสียหาย พวกล้อไม่มีดุมที่เห็นชั่วเป็นดีไป

ก็มีมาก ที่เกิดสับสนลังเลสงสัยต้องการแสวงหาอะไรถูกก็มีมาก 

เป็นโชคดขีองคนไทยเมืองไทย ซ่ึงเป็นเมอืงพระพทุธศาสนา พระมหากษตัรย์ิ 

พรัง่พร้อมด้วยพระบรมพุทโธวาทและพระบรมราโชวาทเกีย่วแก่หลกัทีด่งีามของความ

ประพฤติ หลักความเชื่อ ทางปฏิบัติที่งดงาม พร้อมทั้งจุดหมายของชีวิต ซึ่งจะสร้าง

ดุมให้แก่ล้อสร้างเบรกให้แก่รถได้เป็นอย่างดี ผู้ที่น้อมรับไปปฏิบัติจักเป็นเช่นล้อมีดุม 

รถมีเบรก ก็จะมีความสวัสดีในที่ทุกสถาน.
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ปัญญาและสตปิระดุจดุมกับล้อ

ผู้คงแก่เรียนชาวตะวันตกผู้หนึ่งได้เขียนไว้ความว่า “คนละเมิดกฎหมายอยู่

เสมอนั้น ไม่ใช่เป็นของใหม่ ส่วนที่เป็นของใหม่คือ การรับรองว่าไม่มีความจริงเกี่ยว

แก่วตัถปุระสงค์ทีแ่ท้จรงิว่า ความประพฤตขิองบคุคลควรจะเป็นอย่างไร ฐานะใหม่นัน้

ไม่เพียงว่ากฎเก่า ๆ ใช้ไม่ได้เท่านั้น แต่ค่อนข้างจะว่ากฎแห่งศีลธรรมอะไรก็ตาม  

ถูกจ�ากัดอยู่ในข้ออ้างที่แสดงออกเป็นการกระท�าไม่ได้” เขาเห็นว่า คนวัยรุ่นทุกวันนี้มี

การศึกษาดีมาก น่ารักมาก สามารถมาก แต่ท�าไมจึงไม่ค่อยจะราบรื่น ไม่มีสุข ไม่มี

ความพอใจ เขาต้องการอะไรโดยแท้จริง ว่าถึงความรู้ต่าง ๆ เขาก็พากันเรียนศึกษา

ได้จากแหล่งศึกษาต่าง ๆ ครั้นเรียนมากไปก็กลับเห็นว่าตอบปัญหาชีวิตไม่ได้ ไม่มี

ความหมาย ว่าถงึวตัถตุ่าง ๆ กส็ร้างขึน้มามากมาย จนเขาเห็นว่า วัตถุนยิมทีไ่ร้จติใจ

ของสังคม ว่าถึงเสรีภาพ เขาก็ได้มีเสียอย่างฟุ่มเฟือยน่าจะเรียกว่าลัทธิปล่อยตามใจ 

ตัง้แต่บดิามารดากป็ล่อยตามใจลูก จนถึงลูกมาบอกบดิามารดาเมือ่ไรกไ็ด้ว่า ฉันเกลยีด

พ่อเสยีเหลอืเกินแล้ว เขาต้องการรู้ว่าจะเผชิญชวิีตอย่างไร จะพบความหมายและความ

ประสงค์ที่เขาก�าลังแสวงหาได้อย่างไร เขาพากันแสวงหาอย่างล้อที่ปราศจากดุม หรือ

อย่างรถทีไ่ม่มีเบรกแล้ว ฉะน้ัน ผลจงึปรากฏว่า พากนัตกดิง่ลงไปในห้วงแห่งกามารมณ์

และความวปิรติต่าง ๆ เพราะอ�านาจตณัหาและโมหะ ใครจะเป็นผูใ้ห้ดุมคอืปัญญาและ

สตแิก่ล้อทีก่�าลงัหมนุเหล่านีไ้ด้ กไ็ม่มใีครอืน่นอกจากมารดาบดิา ครอูาจารย์หรอืโรงเรยีน

มหาวิทยาลัยและศาสนา โดยบุคคลและองค์การท่ีเกี่ยวข้องท้ังปวงปฏิบัติตนให้เป็น

ตัวอย่างที่ดีและให้ปัญญากับสติเด็กในปกครอง 
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ความปล่อยตามใจนัน้ ถ้ามีปัญญาและสตเิพียงพอทีจ่ะปกครองตนเองได้แล้ว 

ก็ปล่อยได้ ถ้าหย่อนปัญญาและสติ ก็ปล่อยไม่ได้ ต้องควบคุมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง  

และความเผชญิชีวตินั้น มไิดห้มายความวา่ความคะนองแห่งวยัพาไป ควรจะหมายถงึ

ความรูจ้กัระงับจิตใจจากความคะนองจงึจะมโีอกาสได้พบกับชวีติทีแ่ท้จรงิ ซึง่อยูน่อกจาก

สถานหรอืชมุนมุท่ีเตม็ไปด้วยเครือ่งลวงต่าง ๆ เมือ่หลงไปกบัสิง่ลวงจะพบกบัสจัจะได้

อย่างไร 

พระพุทธเจ้าได้ทรงพบวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งก�าลังแสวงหาหญิงงามที่พาไปบ�าเรอ 

ซึ่งลักของมีค่าหนีไป ตรัสถามทราบความแล้วตรัสทักว่าจะแสวงหาตนไม่ดีกว่าหรือ  

วยัรุน่กลุม่น้ันได้สตขิึน้ พระองค์ก็ทรงแสดงธรรมโปรดต่อไป ให้เขาได้พบทีพ่ึ่งอันเกษม

แห่งจติใจ พระพทุธเจ้าได้ตรสัถงึชวีติอนัอดุมซ่ึงจะพึงมไีด้ด้วยองค์ประกอบคอื การงาน 

วิชชา ธรรม และศีลและตรัสว่าจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยองค์สมบัติเหล่านี้.
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ชวีติอันอุดม

ชีวิตอันอุดม เป็นจุดหมายที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนปฏิบัติให้ถึง ถ้าจะตั้ง

ปัญหาว่าอะไรคอืชีวติอนัอดุมกน่็าจะต้องพจิารณากนั ค�าว่าอดุมแปลว่าสงูสุด ชวิีตอนั

อุดมคือชีวิตที่สูงสุด ผลที่ปรารถนาจะได้อย่างสูงสุดในชีวิตใช่ไหมเป็นชีวิตอันอุดม  

ถ้าถือเอาความปรารถนาเป็นเกณฑ์ดังนี้ ก็ตอบได้ว่าไม่ใช่เกณฑ์จัดระดับชีวิตของ

พระพุทธเจ้าแน่นอน เพราะแต่ละคนย่อมมีความปรารถนาต่าง ๆ กัน ทั้งเพิ่มความ

ปรารถนาข้ึนได้เสมอจนถึงทีพ่ระพุทธภาษติตรัสไว้ว่า “แม่น�า้เสมอด้วยตณัหา (ความอยาก) 

ไม่มี” เช่น บางคนอยากเรียนให้ส�าเร็จปริญญาข้ันนั้นขั้นนี้ บางคนอยากเป็นเศรษฐี  

บางคนอยากเป็นเจ้าเมอืง อยากเป็นอธบิด ีอยากเป็นผูแ้ทนราษฎร อยากเป็นรฐัมนตรี 

อยากเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นต้น แต่คนที่มีความอยากดังนี้ จะประสบความส�าเร็จ 

ดงัทีอ่ยากได้สกักีค่น ต�าแหน่งต่าง ๆ เหล่านีย่้อมมจี�านวนจ�ากดั จะเป็นด้วยกนัทกุคน

หาได้ไม่ บางทคีนทีไ่ม่ได้คดิปรารถนาว่าจะเป็นกไ็ด้เป็น บางคนคิดอยากและขวนขวาย

ต่าง ๆ มากมายกไ็ม่ได้เป็น ต้องไปเป็นอย่างทีไ่ม่อยากกม็อียูม่าก ฉะนัน้ ผลทีไ่ด้ด้วย

ความอยากอันเป็นตัณหา จึงมิใช่เป็นเกณฑ์จัดว่าเป็นชีวิตอันอุดม เช่นว่าเม่ือได้เป็น

อย่างนั้น ๆ แล้ว ก็เป็นอันได้ถึงชีวิตอันอุดม ในทางโลกอาจจะเข้าใจกันเช่นนั้น เช่น

ที่พูดว่าก�าลังรุ่งเรือง หมายถึงอยู่ในต�าแหน่งสูง มีทรัพย์ มีบริวารมาก ก็ว่าชีวิตขึ้นถึง

ขีดสูง แต่ละคนย่อมมีขีดสูงสุดต่างกัน ขีดสูงสุดของผู้ใดก็เป็นชีวิตอันอุดมของผู้นั้น 

แต่ความขึ้นถึงขีดสูงสุดของชีวิตแบบน้ีตามสายตาของท่านผู้รู้ย่อมว่าเป็นเหมือนอย่าง

ความขึ้นของพลุหรือความขึ้นของปรอทคนเป็นไข้คือเป็นของชั่วคราว 
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บางทีในขณะท่ีชะตาชีวิตขึ้นสูงนั้น กลับมีชีวิตไม่เป็นสุขต้องเป็นทุกข์มาก 

เสยีอกี บางคนอาจจะไม่ต้องการต�าแหน่งอะไรสงูนกั แต่อยากเรียนให้รูม้าก ๆ ให้ส�าเรจ็

ชั้นสูง ๆ สิ่งอื่น ๆ ไม่ส�าคัญ แต่ความมีวิชาสูง (ทางโลก) จะหมายความว่ามีชีวิต 

สูงขึ้นด้วยหรือไม่ อันชีวิตย่อมเป็นปัจจัยอุดหนุนชีวิตขึ้นอย่างหนึ่ง แต่จะต้องมีปัจจัย

อื่นร่วมสนับสนุนอีกหลายอย่าง ดังจะเห็นตัวอย่าง คนที่เรียนมามีวิชาสูง ๆ แต่รักษา

ตวัไม่รอด หรอืรกัษาตวัให้ดตีามสมควรไม่ได้ ทัง้ไม่ได้รบัความนบัถือจากคนทัง้หลาย 

ก็มีอยู่ไม่น้อย เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ จึงได้ทรงวางเกณฑ์ของชีวิตไว้ว่า 

ชีวิตมี ๓ อย่างก่อน คือ ทุชีวิต ชีวิตชั่วร้าย หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตท�ากรรมชั่วร้าย 

ต่าง ๆ โมฆชีวิต ชีวิตเปล่า หมายถึงคนท่ีปล่อยให้ชีวิตล่วงไปเปล่า ปราศจาก 

ประโยชน์ และสุชีวิต ชีวิตดี หมายถึงคนท่ีใช้ชีวิตประกอบกรรมที่ดีที่ชอบต่าง ๆ  

และชีวิตนี้นี่เองเมื่อมีมาก ๆ ขึ้น จะกลายเป็นชีวิตอุดมในที่สุด

ในโอกาสทีว่นัทวิงคตแห่งสมเดจ็พระราชบดิาเวยีนมาบรรจบ ขอถวายพระกศุล

เพื่อทรงได้เสวยสุขในพระคติภพทุกประการ.
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องค์ประกอบของชวีติอันอุดม

ชีวิตอันอุดม คือ ชีวิตอันสูงสุด ในแง่ของพระพุทธศาสนา คือ ชีวิตที่ดี  

อันเรียกว่าสุชีวิต หมายถึง ความดีที่อาศัยชีวิตท�าขึ้น ชีวิตของผู้ท่ีท�าดี จึงเรียกว่า 

ชวีติด ี เมื่อท�าดีมากชีวิตก็สูงขึ้นมาก ท�าดีที่สุดชีวิตก็สูงสุด ที่เรียกว่า ชีวิตอุดมนั้น  

องค์ประกอบของสิง่ทีเ่รยีกว่าความดใีนชวีติม ี ๔ ประการ คอื กรรม วชิา ศลี และ  

ธรรม อธบิายสัน้ ๆ กรรม คือการงานท่ีเป็นประโยชน์ต่าง ๆ วชิาคอืความรูใ้นศลิปวทิยา 

ศีล คือความประพฤติท่ีดี ธรรม คือคุณสมบัติที่ดีในจิตใจ ชีวิตที่ดีจะต้องมีองคคุณ 

ทั้ง ๔ ประการนี้ ชีวิตจะสูงขึ้นเพียงไร ก็สุดแต่องคคุณทั้ง ๔ นี้จะสูงขึ้นเท่าไร 

นึกดูถึงบุคคลในโลกที่คนเป็นอันมากรู้จักเรียกว่าคนมีชื่อเสียง ลองตรวจดูว่า

อะไรท�าให้เขาเป็นคนส�าคญัขึน้ กจ็ะเหน็ได้ว่า ข้อแรกกค็อืกรรม การงานทีเ่ขาได้ท�าให้

ปรากฏ เป็นการงานทีส่�าคญัในทางดก็ีได้ ในทางเสียทางร้ายก็ได้ ในทางดเีช่นคนทีไ่ด้

ท�าอะไรเป็นสิ่งเกื้อกูลมาก เหล่านี้เกี่ยวแก่กรรมทั้งนั้น ไม่ต้องไปคิดออกไปให้ไกลตัว 

คิดเข้ามาที่ตนเอง ก็จะเห็นว่าการงานของตนเป็นองค์ประกอบส�าคัญของชีวิต คนเรา

ทุกคนจะเป็นอะไรขึ้นมาก็เพราะการงานของตน เช่น จะเป็นชาวนาก็เพราะท�านา 

กสกิรรมเป็นการงานของตนของผูท้ีเ่ป็นชาวนา จะเป็นพ่อค้า กเ็พราะท�าพาณชิการคือ

การค้า จะเป็นหมอกเ็พราะประกอบเวชกรรม จะเป็นนกัเรยีนนกัศกึษากเ็พราะท�าการ

เรียนการศึกษา จะเป็นโจรก็เพราะท�าโจรกรรมดังนี้เป็นต้น 
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กรรมท้ังปวงนี้ไม่ว่าดีหรือชั่วย่อมเกิดจากการท�า อยู่เฉย ๆ จะเป็นกรรม 

อะไรข้ึนมาหาได้ไม่ จะเป็นกรรมชัว่กเ็พราะท�า อยู่เฉย ๆ กรรมชัว่ไม่เกดิขึน้มาเองได้ 

แต่ท�ากรรมชั่วอาจรู้สึกว่าท�าได้ง่าย เพราะมักมีความอยากจะท�า มีแรงกระตุ้นให้ท�า  

ในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “กรรมชั่วคนชั่วท�าง่าย แต่คนดีท�ายาก” ฉะนั้น ใครที่

รู ้สึกตนว่าท�าชั่วได้ง่ายก็ต้องเข้าใจว่าตนเองยังเป็นคนชั่วอยู่ในเรื่องน้ัน ถ้าตนเอง 

เป็นคนดีขึ้นแล้ว จะท�าชั่วในเรื่องน้ันได้ยากหรือท�าไม่ได้เอาทีเดียว ชีวิตชั่วย่อม 

เกิดจากการท�าชั่วนี่แหละ ส่วนกรรมดีก็เหมือนกัน อยู่เฉย ๆ จะเกิดเป็นกรรมดีขึ้น

มาเองหาได้ไม่ แต่อาจรู้สึกว่าท�ากรรมดียาก จะต้องใช้ความต้ังใจความเพียรมาก  

แม้ในเรื่องของกรรมดี พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้ว่า “กรรมดีคนดีท�าง่าย แต่คนช่ัว 

ท�ายาก” 

ฉะน้ัน ใครที่ท�าดียากในข้อใดก็พึงทราบว่าตนเองยังไม่ดีพอ ต้องส่งเสริม 

ตนเองให้ดข้ึีนอีกด้วยความพากเพยีรท�ากรรมดีนีแ่หละ ถ้าเกยีจคร้านไม่ท�ากรรมดอีะไร 

ถึงจะไม่ท�ากรรมช่ัว ชีวิตก็เป็นโมฆชีวิต คือชีวิตเปล่าประโยชน์ ค่าของชีวิตจึงมีได้ 

ด้วยกรรมดี ท�ากรรมดีมากค่าของชีวิตก็สูงมาก.
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ชวีติเกี่ยวข้องกับกรรม

ชีวิตของทุกคนเกี่ยวข้องกับกรรม ทั้งที่เป็นกรรมเก่าทั้งที่เป็นกรรมใหม่  

จะกล่าวว่าชวีติเป็นผลของกรรมกไ็ด้ ค�าว่ากรรมเก่ากรรมใหม่นี ้อธบิายได้หลายระยะ 

เช่นระยะไกล กรรมที่ท�าแล้วในอดีตชาติเรียกว่ากรรมเก่า กรรมท่ีท�าแล้วในปัจจุบัน

ชาติเรียกว่ากรรมใหม่ อธิบายอย่างนี้อาจจะไกลมากไป จนคนท่ีไม่เชื่ออดีตชาติเกิด

ความคลางแคลงไม่เชื่อ จึงเปลี่ยนมาอธิบายระยะใกล้ว่าในปัจจุบันชาตินี้แหละ กรรม

ทีท่�าไปแล้วตัง้แต่เกดิมาเป็นกรรมเก่า ส่วนกรรมทีเ่พิง่ท�าเสรจ็ลงไปใหม่ ๆ เป็นกรรมใหม่ 

แม้กรรมที่ก�าลังท�าหรือที่จะท�าก็เป็นกรรมใหม่ ความมีชีวิตดีหรือชั่วย่อมขึ้นอยู ่

แก่กรรมที่ท�าแล้วนี้ กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ความขึ้นหรือลงแห่งชีวิตย่อมแล้วแต่กรรม 

แต่กอ็าจจะกล่าวว่าย่อมแล้วแต่บคุคลด้วย เพราะบคุคลเป็นผูท้�ากรรมเป็นเจ้าของกรรม 

สามารถท่ีจะละอกศุลกรรมด้วยกศุลกรรมได้ คอืสร้างกศุลกรรมขึน้อยูเ่สมอ เมือ่กศุล

กรรมมีก�าลังแรงกว่า อกุศลกรรมจะตามไม่ทันหรือจะเป็นอโหสิกรรมไป 

แต่ในการสร้างกศุลกรรมนัน้ย่อมขึน้อยูแ่ก่จติใจเป็นประการส�าคญั คอืจะต้อง

มีจิตใจประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ตั้งต้นแต่เห็นว่าอะไรเป็นบาปอกุศล 

อะไรเป็นบุญกุศล ตลอดถึงเห็นในเหตุผลแห่งทุกข์และความดับทุกข์ตามเป็นจริง  

ความเห็นชอบดังนี้ จะมีขึ้นก็ต้องอาศัยวิชาท่ีแปลว่าความรู้ อันค�าท่ีหมายถึงความรู้ 

มีอยู่หลายค�า เช่น วิชา ปัญญาญาณ เฉพาะค�าว่า วิชา หมายถึงความรู้ ดังกล่าว 

ก็ได้หมายถึงวิชาที่เรียนรู้ ดังที่พูดกันว่าเรียนวิชานั้นวิชานี้ก็ได้ ในที่นี้หมายถึงรวม ๆ 
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กันไป จะเป็นความรู้โดยตรงก็ได้ จะเป็นความรู้ที่เรียนดังที่เรียกว่าเรียนวิชาก็ได้  

เมือ่หมายถงึตวัความรูโ้ดยตรงกเ็ป็นอย่างเดยีวกบัปัญญา วชิาเป็นองค์ประกอบส�าคญั

แห่งชีวิตอีกข้อหนึ่ง และเมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่า กรรมทุก ๆ อย่างย่อมต้อง 

อาศัยวิชา ถ้าขาดวิชาเสีย จะท�ากรรมอะไรหาได้ไม่ คือจะต้องมีวิชาความรู้ จึงจะท�า

อะไรได้ 

ทุกคนจึงต้องเรียนวิชาส�าหรับใช้ในการประกอบกรรมตามที่ประสงค์ เช่น 

ผู้ที่ประสงค์จะประกอบกสิกรรมก็ต้องเรียนวิชาทางกสิกรรม จะประกอบอาชีพทาง

ตลุาการหรอืทนายความ กต้็องเรยีนวชิากฎหมายดงันี ้เป็นต้น นีเ้ป็นวิชาความรู้ท่ัวไป

วชิาอกีอย่างหนึง่คอืวชิาทีจ่ะท�าให้เป็นสัมมาทฏิฐดัิงกล่าวมาข้างต้น ซึง่จะเป็น

เหตใุห้ละอกุศลกรรมด้วยกศุลกรรม และทีจ่ะเป็นเหตใุห้ละความทกุข์ทีเ่กดิขึน้ทางใจได้ 

วชิาละอกศุลกรรมและวชิาละความทุกข์ใจนี ้เป็นวชิาส�าคัญทีจ่ะต้องเรยีนให้รูแ้ละเป็น

วิชาของพระพุทธเจ้าโดยตรง ถึงจะรู้วิชาอื่นท่วมท้น แต่ขาดวิชาหลังน้ี ก็จะรักษา 

ตัวรอดได้โดยยาก.
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ภาพชวีติ

ค�าว่า ชีวิต มิได้มีความหมายเพียงความเป็นอยู่แห่งร่างกายแต่หมายถึง 

ความสขุความทุกข์ความเจริญความเสือ่มของบคุคลในทางต่าง ๆ ด้วย บางคนมปัีญหา

ว่าจะวาดภาพชีวิตของตนอย่างไรในอนาคต หรืออะไรควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิต 

และจะไปถึงจุดที่มุ่งหมายนั้น หรือที่นึกวาดภาพไว้นั้นด้วยอะไร ปัญหาที่ถามคลุมไป

ดงันี ้น่าจะตอบให้ตรงจดุเฉพาะบุคคลได้ยาก เพราะไม่รูว่้าทางแห่งชวิีตของแต่ละบคุคล

ตามทีก่รรมก�าหนดไว้เป็นอย่างไร และถ้าวาดภาพของชวีติอนาคตไว้เกนิวิสยัของตนที่

จะพึงได้พึงถึงแบบที่เรียกว่าสร้างวิมานบนอากาศ ก็จะเกิดความส�าเร็จขึ้นมาไม่ได้แน่ 

หรอืแม้วาดภาพชีวติไว้ในวสิยัทีจ่ะพึงได้พึงถงึ แต่ขาดเหตทุีจ่ะอปุการะให้ไปจงึจุดหมายนัน้ 

ก็ยากอีกเหมือนกันที่จะเกิดเป็นความจริงขึ้นมา 

ภาพของชีวติท่ีวาดไว้ก็จะเทียบได้กบัแบบแปลนของสิง่ทีจ่ะสร้างขึน้ในพิมพ์เขียว 

คนทีไ่ม่มบ้ีานคิดจะสร้างบ้านอยูข่องตนเองจะต้องมทีีท่างมทีนุก่อสร้าง ทแีรกกจ็ะต้อง

มีแบบแปลนในแผ่นกระดาษตามที่ตนชอบ แต่ก็ต้องตามควรแก่ก�าลังทรัพย์ของตน  

ถ้าอยากจะได้บ้านทีใ่หญ่โตเกนิก�าลงัมากไปก็จะท�าไม่ได้แน่ แต่ตัวอย่างนีมี้จดุมุง่หมาย

ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะสร้างบ้าน 

ส่วนปัญหาข้างต้นที่ว่าอะไรควรจะเป็นจุดหมายของชีวิตนั้นยังไม่มีจุดหมาย

ชดัเจนจงึว่าเป็นจดุหมายของชวีตินัน้ยงัไม่มจีดุหมายชดัเจนจงึว่าเป็นปัญหาทีถ่ามคลมุ

ตอบได้ยาก เหมือนอย่างจะถามว่าจะสร้างอะไรจึงจะดี ซึ่งตอบได้ยาก ถึงมีจุดหมาย
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แน่นอนว่าจะสร้างบ้านอยู่ ก็พอจะช่วยกันคิดว่าจะสร้างแบบไหน ด้วยเครื่องอุปกรณ์

อะไรบ้าง อันจุดหมายแห่งชีวิตของคนนั้นมีต่าง ๆ กัน บางคนมีจุดหมายของตนเอง 

คือมีความคิดเองว่าจะเรียนจะท�างานอะไรทางไหน บางคนมีผู้อื่นเช่นผู้ปกครองหรือ

มิตรสหายแนะน�า บางคนก็เป็นไปตามที่คิดไว้ตั้งแต่ต้น บางคนก็เป็นไปในทางอื่น  

เพราะมีเหตุการณ์บางอย่างมาท�าให้เปลี่ยนไปเสีย 

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาจากที่แห่งหนึ่งพร้อมกันเมื่อหลาย

สิบปีมาแล้ว นัดมาบ�าเพ็ญกุศลพร้อมกันในวัดหนึ่ง บัดนี้นักเรียนเหล่านั้นมีอายุเกิน 

๖๐ ด้วยกันแล้ว ท่ีรับราชการก็เกษียณอายุราชการแล้ว และก็ไม่ใช่นักเรียนแล้ว  

ต่างได้ผ่านการสร้างชีวิตของตนมาด้วยกันแล้ว มีอายุแห่งชีวิตอยู่ในระยะพักในบั้น

สุดท้าย กล่าวได้ว่าทุกคนได้มาถึงจุดสูงสุดแห่งการสร้างชีวิตของตนแล้ว จะสร้างให้ดี

ยิง่ขึน้ไปอกีกค็งไม่ได้มากเท่าไร ลองส�ารวจดูแต่ละคนมทีางชวิีตไปคนละทาง คอืท�างาน

ต่าง ๆ กันไปถึงระดับที่สูงต�่าต่าง ๆ กัน ทั้งทางทรัพย์ทางยศทางเกียรติชื่อเสียง 

ชีวิตจริงของแต่ละคนเม่ืออายุหลังจาก ๖๐ ปี ย่อมเป็นเครื่องตัดสินว่า  

ภาพของชีวติทีว่าดไว้ เม่ือเป็นนกัเรยีนนัน้ผดิหรอืถูกเพยีงไหน ขณะนัน้ใครเล่าจะทราบ

นอกจากพระผู้รู้

วนัที ่๒๑ ตลุาคม เป็นมงคลสมยัตรงกบัวนัประสตูสิมเดจ็พระราชชนน ีผูท้รง

พระคุณอันประเสริฐ ได้ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ต�ารวจ ทหารและประชาราษฎร  

ในทางต่าง ๆ เป็นอันมาก ท้ังยงัได้ทรงประกาศเผยแพร่ธรรมจรยิา และวิธบีรหิารจติ 

ให้ด ี คือจิตตภาวนา แก่ประชาชนทั่วไป ขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญสิริสวัสดิ์ 

พิพัฒนมงคล พระชนมสุขทุกประการ.
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ชวีติไม่แน่นอน

ภาพชีวิตที่ทุกคนวาดไว้เมื่อเป็นเด็กหรือในวัยรุ่นกับชีวิตจริงเม่ืออายุ ๖๐  

อาจต่างกนัมาก ทุกคนขณะอยูใ่นวยัเด็กหรอืในวยัรุน่ อาจจะวาดภาพชวีติอนาคตของ

ตนเองไว้ด้วยตน หรอืบางท่ีผูใ้หญ่ช่วยคิดแนะน�าให้ โดยปกตกิต้็องสงัเกตดูสตปัิญญา

ความถนัดความชอบ และต้องพจิารณาถงึก�าลงัสนบัสนนุต่าง ๆ ตลอดถึงอธัยาศยันสิยั 

การศกึษาตัง้แต่ในเบือ้งต้นคอืประถมศกึษากบัมธัยมศกึษา เป็นเครือ่งช่วยชีบ้อกได้ว่า

ทางอนาคตจะไปได้อย่างไร ผูท้ีม่พ้ืีนสติปัญญาต�า่เรยีนได้แค่ประถมศกึษา กจ็ะต้องไป

ท�างานด้านใช้ก�าลังกายมากกว่าใช้สมอง แต่เมือ่จบัอาชพีถกูทาง มคีวามขยันหมัน่เพยีร 

รู้จักเก็บหอมรอมริบ ก็อาจตั้งตัวได้ดีเหมือนกัน ผู้ที่มีสติปัญญาปานกลางเรียนได้จบ

มัธยมศึกษาหรือเรียนจบทางการช่างเป็นต้นต่าง ๆ ก็สามารถท�างานใช้วิชาได้บ้าง  

เมื่อตั้งใจท�างานการให้ดี และประพฤติตนดีดังกล่าว ก็ตั้งตนได้ดีตามสภาพ ส่วนผู้ที่

มีสติปัญญาดีทั้งมีปัจจัยสนับสนุน เรียนส�าเร็จอุดมศึกษาทางใดทางหนึ่ง จะสามารถ

ท�างานได้ประณีตกว่า อาจตั้งตนได้ดีมาก 

แต่ความส�าเร็จผลอย่างดีนั้น นอกจากต้องอาศัยก�าลังสติปัญญาวิชาความรู้ 

ดังกล่าว ยังต้องอาศัยปัจจัยอุปถัมภ์อย่างอื่นอีก ฉะนั้น คนท่ีบรรลุความส�าเร็จเช่น 

เป็นพ่อค้าใหญ่ เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เป็นชาวนาชาวสวนที่มีฐานะมั่นคงเป็นต้น  

จึงมิใช่เป็นผูท้ีม่าจากมหาวทิยาลยั จากวทิยาลัยเทคนิค หรือจากโรงเรียนมธัยมเสมอไป 

ใครจะถึงความส�าเรจ็แค่ไหนเพยีงไหนนัน้ เมือ่ได้ผ่านบางตอนของชวีติไปแล้ว กพ็อจะ
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คิดคาดคะเนเอาได้ว่าจะไปได้สูงเพียงไหน เว้นไว้แต่มีเหตุพิเศษทั้งในด้านสนับสนุน 

ทัง้ในด้านตดัรอน เช่น บางคนถกูลอ็ตเตอรีท่ี ่๑ ก็เปลีย่นเป็นมัง่มข้ึีนทนัท ีหรอืบางคน

ก�าลังจะดี แต่มีเหตุมาตัดรอน เช่น ประสบอุบัติเหตุ หรือมีโรคร้ายมาตัดรอน 

มีเร่ืองเล่าเกี่ยวแก่ผู้ท่ีเรียกได้ว่าตายฟรี คือตายเปล่าอยู่รายหนึ่งว่า มีคน 

ผูห้นึง่ซือ้ลอ็ตเตอรีไ่ว้ฉบับหนึง่ ต่อมาล็อตเตอรีอ่อก ปรากฏว่ารางวลัที ่๑ ตรงกบัเลข

ลอ็ตเตอรีท่ีผู่น้ัน้ซือ้เกบ็ไว้ เขาเห็นตวัเลขเข้าก็ดใีจจนสิน้ใจไปในขณะน้ันเอง แต่ความจริง

เขาหาได้ถกูรางวัลที ่๑ ไม่ เพราะลอ็ตเตอรีท่ี่เขาซือ้ไว้ไม่ใช่งวดท่ีออกคราวนัน้ เหตกุารณ์

พิเศษต่าง ๆ เช่นนี้มีอยู่เหมือนกัน 

ฉะนัน้ ชวีติจรงิของทกุ ๆ คน จงึไม่แน่อย่างทีค่าดคิดไว้หรอือย่างทีน่่าจะเป็น 

เมื่อถึงเข้าแล้วนั่นแหละจึงเป็นการแน่นอน เหมือนอย่างเม่ือเกษียณอายุราชการแล้ว 

จึงจะรู้ว่าความเจริญทางราชการของตนไปได้สูงแค่ไหน ทั้งนี้ก็ต้องเว้นแต่ท่านผู้รู้  

แต่ท่านผู้รู้ก็ไม่ต้องการชีวิตเหมือนอย่างที่คนเป็นอันมากต้องการแล้ว.
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ชวีติต้องการอะไร

ชวิีตน้ีต้องการอะไร อาจจะเป็นปัญหาเดยีวกบัปัญหาทีว่่า ควรจะวาดภาพชวิีต

อนาคตอย่างไร หรืออาจจะต่างกันก็ได้ สุดแต่ความประสงค์ของผู้ถาม อาจจะมุ่งถึง

ผลทางวัตถุหรือทางโลกทั่ว ๆ ไปก็ได้ อาจจะหมายถึงผลที่พิเศษไปกว่านั้นก็ได้ ว่าถึง

ผลทางวัตถุหรือทางโลกทั่ว ๆ ไป ทุกคนก็น่าจะมีทางของตน หรือมีความคิดเห็นของ

ตนเอง เกี่ยวแก่การเรียนอาชีพการงานเป็นต้น แต่ถ้าหมายถึงผลที่พิเศษไปกว่านั้นก็

น่าคดิว่านอกจากสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นบคุคลเป็นวัตถุเป็นชือ่เสียงเป็นต้น ทีโ่ลกต้องการแล้ว 

ชวีตินีต้้องการอะไรอีก เพราะสิง่ท่ีโลกต้องการทัง้ปวงกด็คูล้าย ๆ กนั เช่นต้องการวิชา 

ต้องการอาชีพ ต้องการภริยาสามี ต้องการบุตรบุตรี ต้องการทรัพย์ ต้องการยศ 

ต้องการชื่อเสียงเป็นต้น เช่นเดียวกับชีวิตต้องแก่เจ็บตายซึ่งเหมือนกันทุก ๆ ชีวิต 

ชีวิตและเหตุการณ์ของชีวิตท�าให้คนมีความเห็นต่อชีวิตต่าง ๆ กัน บางคน

ร่ืนเริงยินดีอยู่กับชีวิต มักจะเป็นคนวัยรุ่นก�าลังมีร่างกายเจริญ มองเห็นอะไรในโลก 

ยิ้มแย้มแช่มชื่นไปทั้งนั้น บางคนระทมอยู่กับชีวิตจนถึงคิดหนีชีวิตก็มี เพราะความไม่

สมหวังน้อยหรือมาก บางคนก็ดูเฉย ๆ ต่อชีวิต แต่มิใช่เฉยเพราะรู้สัจจะของชีวิต  

หากเฉย ๆ เพราะไม่รู ้ทัง้ไม่ต้องการทีจ่ะศกึษาเพือ่รู้ จงึอยูไ่ปท�าไปตามเคย วนัหนึง่ ๆ 

โดยมากน่าจะอยู่ในลกัษณะนี ้ไม่สูจ้ะเป็นสขุหรอืเป็นทกุข์อะไรมากนัก เพราะไม่อยาก

จะคิดรู้อะไรมากนกั หรอืเพราะไม่มอีะไรจะท�าให้เป็นสุขหรอืเป็นทกุข์มากนกั สรปุลง

ว่ายินดีต่อชีวิตบ้าง ยินร้ายต่อชีวิตบ้าง หลงงมงายเช่นที่มีความเฉย ๆ เพราะไม่รู ้
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ดังกล่าวนั้นบ้าง คนท่ัว ๆ ไปย่อมเป็นดังนี้ จะต้องพบทั้งความยินดีทั้งความยินร้าย  

ทั้งความหลงในชีวิตจะต้องพบทั้งสุขทั้งทุกข์ ทั้งได้ทั้งเสีย ขณะเป็นเด็กหรือเป็นวัยรุ่น 

อาจจะมีสุขมีสนุกรื่นเริงมาก แล้วจะค่อย ๆ พบทุกข์เข้ามาแทนสุข น้อยหรือมาก 

ตามวัยที่เพิ่มขึ้นตามเหตุการณ์ของชีวิตที่ต้องการมากขึ้น จะต้องพบทั้งความยิ้มแย้ม

ทั้งความระทม หรือจะต้องทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ นั้นแหละเป็นชีวิตหรือเป็นโลก 

ว่าถึงชาวโลกทั่วไป เมื่อได้มีประสบการณ์จากโลกทั้งสองด้านแล้ว จึงจะรู้จัก

โลกดีขึ้น แต่ก็มีอยู่สองจ�าพวกเหมือนกัน คือพวกหน่ึงแพ้โลก คือต้องเป็นทุกข์น้อย 

หรือมาก ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้ คล้ายกับรอให้โลกช่วย คือให้เหตุการณ์ข้างดีตาม

ทีป่รารถนาเกดิขึน้ อกีพวกหนึง่ไม่แพ้โลก คอืไม่ยอมเป็นทกุข์ ถึงจะต้องเป็นทกุข์บ้าง

อย่างสามญัชน กไ็ม่ยอมให้เป็นมากหรอืเป็นนานนกั พยายามแก้ทกุข์ได้ ไม่ต้องรอให้

เหตุการณ์ข้างดีที่ปรารถนาต้องการเกิดช่วย ซึ่งเป็นการไม่แน่ แต่ท�าความรู้จักโลก 

นัน่แหละให้ดขีึน้ ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนไว้ เช่นว่า “สูจงมาดโูลกนี.้...ทีพ่วกคน

เขลาติดอยู่ แต่ผู้รู ้หาข้องอยู่ไม่” คือศึกษาท�าความรู้ชนิดที่ไม่ติดข้องให้เกิดข้ึน  

ด้วยปล่อยโลกให้เป็นไปตามวิถีของโลก เหมือนอย่างไม่คิดถึงดวงอาทิตย์ให้หยุดหรือ

ให้กลับ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ 

หน้าทีข่องบคุคล คอืดงึใจให้หยดุหรอืให้กลบัจากกเิลสและความทกุข์ ให้ด�าเนนิ

ไปในทางที่ดี ไม่ยอมพ่ายแพ้แก่ชีวิตและโลก.
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สิ่งที่ชวีติต้องการ

คนเราต้องพบชีวติ หมายถงึเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้แก่ชวีติ ตามทีป่รารถนา

ไว้ก็มี ท่ีมิได้ปรารถนาก็มี ว่าถึงปัญหาที่คนเราควรจะวาดภาพชีวิตอนาคตของตน

อย่างไร หรือจะให้ชีวิตเป็นอย่างไร ถ้าตอบตามวิถีชีวิตทั่วไป ก็คงจะว่าจะให้เป็นชีวิต

ที่บริบูรณ์ด้วยผลตามที่ปรารถนากันทางโลกทั่วไปนี้แหละ รวมเข้าก็คือ ลาภ ยศ 

สรรเสรญิ สุข อันเรยีกว่าโลกธรรม (ธรรมคอืเรือ่งของโลก) ส่วนทีน่่าปรารถนาพอใจ

แต่ดังทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า จะต้องพบชีวติส่วนทีม่ไิด้ปรารถนาอกีด้วย คอืส่วนทีต่รงกนัข้าม 

รวมเข้าก็คือ ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ชีวิตของทุกคนจะต้องพบกับ

โลกธรรมทั้งสองฝ่ายนี้อยู่ด้วยกัน 

ค�าว่าโลกธรรม พดูง่าย ๆ กค็อืธรรมดาโลก เพราะขึน้ชือ่ว่าโลก ย่อมมธีรรมดา

เป็นความได้ความเสียหรือความทุกข์เช่นนั้น ส่ิงท่ีได้มาบางทีรู้สึกว่าให้ความสุขมาก

เหลือเกิน แต่สิ่งนั้นเองกลับให้ความทุกข์มากก็มี พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสชี้ให้เห็นทุกข์

ไว้ก่อน 

ดังเช่นเม่ือมีเทพมากล่าวคาถาแปลความว่า “ผู้มีบุตรย่อมบันเทิงเพราะบุตร 

ผู้มีโคย่อมบันเทิงเพราะโค นรชนย่อมบันเทิงเพราะทรัพย์สมบัติ ผู้ไม่มีทรัพย์สมบัติ

ย่อมไม่บันเทิง” 
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พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก้ว่า “ผู้มีบุตรย่อมโศกเพราะบุตร ผู้มีโคย่อมโศก 

เพราะโค นรชนย่อมโศกเพราะทรัพย์สมบัติ ผู้ไม่มีทรพัย์สมบตั ิ (เป็นเหตกุ่อกเิลส) 

ย่อมไม่โศก” 

ค�าของเทวดากล่าวได้ว่า เป็นภาษติทางโลก เพราะโลกท่ัวไปย่อมเห็นดังนั้น 

ส่วนค�าของพระพุทธเจ้ากล่าวได้ว่าเป็นภาษิตทางธรรม แต่ก็เป็นความจริง เพราะเป็น

ธรรมดาโลก ที่จะต้องพบทั้งสุขและทุกข์ที่แม้เกิดจากสิ่งเดียวกัน ฉะนั้น ทุก ๆ คน 

ผู้ต้องการโลก คือปรารถนาจะได้สิ่งที่น่าปรารถนา หรือต้องการท่ีจะให้เป็นไปตาม

ปรารถนา ก็ควรต้องการธรรมอีกส่วนหนึ่งที่จะเป็นเครื่องช่วยรักษาตนทั้งในคราวได้ 

ทั้งในคราวเสีย 

พระพทุธศาสนาได้เข้ามาเก่ียวข้องกบัชวิีตของทกุ ๆ คนตรงจดุนี ้พระพทุธเจ้า

ได้ตรัสสอนให้พิจารณาว่า สุขหรือทุกข์ข้อนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็น

ของไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ คอืแปรปรวนไปเป็นธรรมดา เมือ่พจิารณาอยูด่งันีจ้นเกดิปัญญา

เห็นจริง สุขหรือทุกข์นั้น ๆ ก็จะไม่ตั้งครอบง�าจิตอยู่ได้ ผู้ที่มีปัญญาพิจารณาเห็นจริง

อยูด่งัน้ัน จะไม่ยินดใีนเพราะสขุ จะไม่ยนิร้ายในเพราะทกุข์นัน้ ๆ ความสงบจติซึง่เป็น

ความสุขจะมีได้ด้วยวิธีนี้.
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การศกึษาชวีติสองด้าน

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่า “ความโศกย่อมเกิดจากสิ่งเป็นที่รัก  

ภัยคือความกลัว ย่อมเกิดจากสิ่งเป็นที่รัก ส�าหรับผู้ที่พ้นแล้วจากสิ่งเป็นที่รักจะไม่มี

ความโศก ภัยจักมีแต่ที่ไหน” พระพุทธภาษิตนี้ ดูคล้ายกับมองในทางร้ายว่าส่ิงเป็น

ที่รัก จะเป็นแหล่งเกิดความโศกและภัยเสมอ แต่ก็เป็นความจริงที่ความโศกและภัย 

ทุกอย่างเกิดจากแหล่งรักทั้งนั้น ใครก็ตามท่ีได้รับความสุขจากส่ิงเป็นท่ีรักเพียง 

อย่างเดียว ยังไม่ช่ือว่าได้พบโลกหรือผ่านโลกทั้งสองด้าน ต่อเมื่อได้รับความทุกข ์

จากสิ่งเป็นที่รัก อีกอย่างหน่ึง จึงจะช่ือว่าได้ผ่านพบโลกครบสองด้าน เป็นโอกาสที่

ท�าให้รู้จักโลกดีขึ้น 

อันที่จริงชีวิตที่ด�าเนินผ่านสุขทุกข์ต่าง ๆ ในโลก หรือผ่านโลกที่มีทั้งสุข 

ทั้งทุกข์ เท่ากับเป็นการศึกษาให้เกิดเจริญปัญญาขึ้นอยู่เสมอ อาจจะมีการหลงผิดไป

ในบางคราว กไ็ม่ใช่ตลอดไป และทกุคนทีเ่กดิมาย่อมมีพืน้ปัญญาทีจ่ะเพิม่เตมิได้เสมอ 

ทัง้ปัญญาทีจ่ะเป็นปัญญาท่ีสมบูรณ์ขึน้ กเ็พราะรู้ทัง้สองด้านคือรู้ทัง้สขุทัง้ทกุข์ ถ้ารูจ้กั

แต่สุข ไม่รู้จักทุกข์ ก็ยังไม่ใช่ปัญญาสมบูรณ์

จะรู้จักทุกข์ได้ก็ต้องประสบกับความทุกข์ และดูเข้าไปที่ทุกข์ หรือดูเข้ามาที่

จิตใจอันมีทุกข์ว่า จิตใจนี้มีทุกข์ ดูอาการจิตใจที่มีทุกข์ว่าเป็นอย่างไร อาการคือ 

แห้งผากใจปราศจากความสดชืน่ เหมอืนอย่างต้นไม้เหีย่ว คร�า่ครวญใจด้วยความคดิถงึ

สิ่งที่ล่วงมาแล้ว หรือถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ไขว่คว้าในสิ่งที่สิ้นไปหายไปแล้วเหมือนอย่าง
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ไล่จบัเงา หรอืกลวัสิง่ทีย่งัอยูว่่าจะหายไปเสยีหรือกลัวว่าอะไรท่ีน่ากลัวจะเกดิขึน้ ตรอมใจ

ไม่มีความผาสุก คับแค้นใจเหมือนอย่างถูกอัดถูกบีบ อาการใจเหล่านี้ แสดงออกมา

ให้เห็นทางกายอันเป็นเรือนอาศัยของจิตใจ อวัยวะทางกายที่บอกใจอย่างดีท่ีสุดคือ

ดวงตาและสีหน้า ดวงตาจะเศร้า สีหน้าจะหมอง ร่างกายทั่วไปจะซูบ อาการทางกาย

เหล่านีก้ล่าวได้ว่าเป็นผลพลอยเสีย ดอูาการจติใจทีม่ทีกุข์ว่าเป็นอย่างนี ้ๆ ดใูห้เห็นชัด

ให้คล้ายกบัส่องกระจกเหน็เงาหน้าของตนชดัเจน แล้วศกึษาคอืพยายามค้นหาความจรงิ

ในจิตใจของตนเองต่อไปว่า เป็นอาการประจ�าหรือเป็นอาการจร เทียบอย่างเป็นโรค

ประจ�าหรอืเป็นโรคจร มีอะไรเป็นเหตเุป็นสมฏุฐาน จะเหน็ว่าเป็นอาการจร เพราะแต่

ก่อนนี้ไม่เคยมีเคยเป็น เคยมีแต่อาการท่ีเป็นความสขุอันตรงกนัข้าม ถงึอาการทีเ่ป็น

ความสขุก็เหมือนกันคือเป็นอาการจร เพราะก่อนแต่นั้นก็ไม่เคยมีเคยเป็น ได้แก่เมื่อ

เป็นเด็กยังไม่มีอาการจิตใจเช่นนี้ มาเริ่มมีขึ้นตั้งแต่เมื่อย่างเข้าดรุณวัยเริ่มมีสิ่งเป็น 

ที่ขึ้น ตั้งแต่หนึ่งสิ่งสองสามสิ่งเป็นต้น 

เมือ่ศกึษาจติใจของตนเองไปดงันี ้จกัได้พบสจัจะขึน้สมจรงิตามพระพทุธพยากรณ์ 

นี้แหละเป็นเหตุเป็นสมุฏฐาน.
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การศกึษากระบวนแห่งจติ

การหัดศึกษาให้รู้จักกระบวนแห่งจิตใจของตนเองนั้นเป็นข้อที่ควรท�า ทั้งใน

คราวมีสุขและในคราวมีทุกข์ เหตุแห่งสุขและทุกข์ ข้อท่ีส�าคัญก็คือส่ิงท่ีเป็นท่ีรัก  

ในขณะทีม่สุีขจะยกไว้ก่อน จะกล่าวแต่ทีม่ทีกุข์ ให้รวมใจดท่ีูตวัความทุกข์ท่ีก�าลังเสวยอยู่ 

ดูอาการของจิตที่เป็นทุกข์ว่าเป็นอย่างไร มีอาการเศร้าหมองอย่างไร ห่อเหี่ยวอย่างไร 

หมดรสความส�าราญอย่างไร ดูความคิดว่าในขณะที่จิตเป็นทุกข์เช่นนี้ จิตมีความคิด

อย่างไร คิดถงึอะไร กจ็ะรูว่้าก�าลังคิดถึงเรือ่งท่ีท�าให้ทกุข์นัน้แหละ เพราะจติผกูอยูก่บั

เรือ่งน้ันมาก ความผกูจิตมมีากในเรือ่งใด กด็งึจติให้คดิถงึเรือ่งนัน้มากและเป็นทกุข์มาก 

ฉะนั้น ความทุกข์จึงเป็นผลตามความผูกจิต (สังโยชน์) ซึ่งคอยดึงจิตให้คิดไปถึงเรื่อง

ที่ผูกไว้ในใจ 

อนัทีจ่รงิเรือ่งทีผ่กูใจไว้นีมิ้ใช่เฉพาะแต่ส่ิงทีเ่ป็นทีร่กัเท่านัน้ ถงึสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กั

ก็ผูกใจไว้เหมือนกัน จึงเกิดความชอบใจและความไม่ชอบใจ ถ้าไม่มีความผูกใจไว ้

เสยีเลยกจ็ะไม่มทีกุสิง่ คอืทีร่กักไ็ม่มทีีไ่ม่รกักไ็ม่ม ีตลอดถงึความยนิดยีนิร้ายกจ็ะไม่มี 

ตามทีก่ล่าวมานีเ้ป็นกระบวนทางจติ กล่าวสัน้คอื ความผกูจติอยูก่บัเรือ่ง (อันเรยีกว่า

อารมณ์) ที่ทุก ๆ คนประสบพบผ่านมาทางอายตนะมีตาหูเป็นต้น และความคิด 

ถูกดึงให้คิดไปในเรื่องท่ีผูกใจอยู่เสมอ ถ้าเป็นเรื่องของสิ่งท่ีเป็นที่รักและไม่เป็นไป 

ตามที่ปรารถนาต้องการ ยิ่งคิดไปก็ยิ่งเป็นทุกข์ไป จิตครุ่นคิดไปด้วยเสวยทุกข์ไปด้วย 

“หยุดคิดได้เมื่อใด ก็หยุดทุกข์ลงเมื่อนั้น” 
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ค�าว่าหยุดคิด หมายถึงหยุดคิดถึงเรื่องท่ีท�าให้เป็นทุกข์ ถ้ากล่าวดังนี้แก่ใคร 

ก็น่าจะได้รับตอบว่าส�าหรับหลักการที่ว่านั้นไม่เถียง แต่ท�าไม่ได้ คือจะห้ามมิให้คิด 

ไม่ได้ ถ้าแย้งดังนี้ ก็ต้องรับรองว่าห้ามไม่ได้จริง ด้วยเหตุที่ยังมีความผูกจิตอยู่ใน 

เร่ืองน้ันดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่า ความผูกจิตไว้นี้เอง คอยดึงจิตให้คิดไปในเรื่องที่ 

ผูกไว้ เป็นดังนี้จนกว่าจะปล่อยความผูกนี้ได้ 

ถ้าว่าดังนี้ ก็น่าจะถูกประท้วงอีกว่า ปล่อยไม่ได้ เพราะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งเป็น

ที่รักและสามัญชนท่ัวไปก็จะต้องมีสิ่งเป็นที่รัก เช่นจะต้องมีพ่อแม่ ลูกหลานเป็นต้น 

ที่เป็นที่รัก เมื่อมีขึ้นจิตใจก็จะต้องผูกพัน ที่เรียกว่าความผูกจิต จึงไม่สามารถจะ 

ปล่อยได้ ถ้ามีการประท้วงดังนี้ ก็ตอบชี้แจงได้ว่ารับรองว่าสามารถแน่ ถ้าลองปฏิบัติ

ดูตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เพราะความผูกพันแห่งจิตใจนี้เป็นกิเลส เพ่ือท่ีจะ 

ชี้ให้เห็นหน้าตาให้ชัดขึ้น พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในธรรมบท แปลความรวมกันว่า 

“ความโศก ความกลัว เกิดจากความรัก ความยินดี ความใคร่ (กาม)  

ความอยาก (ตัณหา) ส�าหรับผู้ที่พ้นแล้วจากความรัก ความยินดี ความใคร่ (กาม) 

ความอยาก (ตัณหา) จะไม่มีความโศก ความกลัว จักมีแต่ที่ไหน.”
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ตนเป็นที่รักยิ่งของตน

คนทัว่ไปนัน่ย่อมมคีวามรกั ความยินด ีความใคร่ ความอยาก ว่าถึงความรกั

เพียงข้อเดียวก่อน ทุก ๆ คนก็มีอยู่ในบุคคลและในส่วนต่าง ๆ มาก เช่นบุตรธิดารัก

มารดาบิดา มารดาบิดาก็รักบุตรธิดา สามีก็รักภรรยา ภรรยาก็รักสามี แต่มักจะลืม

นึกถึงอีกผู้หน่ึงซ่ึงเป็นท่ีรักของตนเองอย่างลึกซึ้งคือตนเอง คือลืมนึกรักตนเอง คิดดู

ให้ดีจะเห็นว่าตนเป็นที่รักยิ่งของตนเองอยู่แล้ว ดังที่มีเรื่องเล่าว่า 

ครั้งหนึ่งพระเจ้าปเสนทิโกศลตรัสถามพระนางมัลลิกาเทวีของพระองค์ว่า  

ใครเป็นที่รักของพระนางย่ิงกว่าตนเอง (ของพระนาง) พระนางกราบทูลว่าไม่มี  

แล้วกราบทลูถามพระราชาเช่นเดยีวกนัว่า ใครเป็นทีร่กัของพระองค์ยิง่กว่าพระองค์เอง 

ตรสัตอบว่าไม่มเีช่นเดยีวกนั พระเจ้าปเสนทโิกศลได้เสด็จไปเฝ้าพระพทุธเจ้า กราบทลู

ข้อที่ตรัสโต้ตอบกันนี้ พระพุทธเจ้าตรัสอุทานขึ้นในเวลานั้นว่า “ตรวจดูด้วยใจไปทุก 

ทิศแล้ว ก็ไม่พบผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าตนในที่ไหน ตนเป็นที่รักมากของคนอื่น ๆ อย่างนั้น 

เพราะเหตุนั้นผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น” 

พระพุทธอุทานนี้ตรัสสอนให้คิดถึงใจเราเทียบกับใจเขา ดังที่กล่าวกันว่าน�าใจ

เขามาใส่ใจเรา เพื่อจะได้สังวรจากการท�าที่เป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืน แต่ก็เป็นอันทรง

รบัรองข้อทีพ่ระนางมลัลกิากราบทูลกระเจ้าปเสนทิโกศลนัน้ว่า ไม่มใีครจะเป็นทีรั่กของ

ตนยิ่งกว่าตน และพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระธรรมบทว่า “ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก  

พึงรักษาตนไว้ให้ดี บัณฑิตพึงประคับประคองตนตลอดยาม (คือวัย) ทั้งสามยามใด
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ยามหนึ่ง” นี้เป็นพระพุทธโอวาทตรัสเตือนไว้เพ่ือมิให้หลงลืมตนเองไปเสีย หน้าที ่

ของตนนั้นจะต้องรักษาประคับประคองตนเองไว้ให้ดี 

ควรสังเกตว่าพระพุทธองค์มิได้ตรัสสอนว่า จงรักตนหรือควรรักตนหรือต้อง

รักตน เพราะตนเป็นที่รักของตนอยู่แล้วแก่ทุก ๆ คน คือทุก ๆ คนต่างรักตนเองอยู่

ด้วยกนัแล้ว และรักยิง่กว่าสิง่อ่ืนหรอืใครอ่ืนทัง้หมด เมือ่มคีวามจรงิอยูด่งันีจ้งึไม่จ�าเป็น

จะต้องตรัสสอนให้รักตนเข้าอีก แต่ตรัสสอนให้ท�าความรู้ดังกล่าวและให้รักษาตน 

ให้ดี 

คดิดอีูกสกัหน่อย เมือ่เกดิมากม็าตนผูเ้ดียว คราวจะตายไปกค็งไปตนผูเ้ดยีว

อีกเหมือนกัน บุคคลและสิ่งทั้งปวงแม้จะเป็นที่รักยิ่งนัก ก็เกิดขึ้นหรือมาพบกันเข้าใน 

ภายหลังและมีอยู่เฉพาะในชีวิตนี้ ไม่มีที่จะไปด้วยกันกับตนในภพหน้า สิ่งที่จะไปด้วย

คือบุญหรือบาปที่ท�าไว้เอง แม้ในชีวิตนี้ก็มิใช่ว่าจะร่วมสุขร่วมทุกข์ไปด้วยกันทุกอย่าง 

เช่นถงึคราวเจบ็ก็ต้องเจบ็เอง ใครจะเจบ็แทนกนัหาได้ไม่ ตนเองเท่านัน้ต้องร่วมสุขทกุข์

กับตนเองตลอดไป ในคราวเกิด แก่ เจ็บ ตาย ในโลกนี้โลกหน้า ในมนุษย์ ในนรก 

ในสวรรค์ ตลอดถึงนิพพาน ก็เป็นเรื่องของตนเองผู้เดียวทั้งหมด 

พจิารณาให้ตระหนกัในความจรงิดงันี ้จะช่วยถอนความผกูใจเป็นทกุข์ออกไป

ได้บ้างไม่มากก็น้อย.
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การแสวงหาตนนั้นประเสรฐิ

ในครั้งพุทธกาล เมื่อพระเจ้ามหากัปปินะทรงสละราชสมบัติเสด็จออกจากรัฐ

ของพระองค์ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า ทรงขออปุสมบทเป็นภิกษใุนพระพทุธศาสนา พระพทุธเจ้า

ได้ประทานอุปสมบทให้เป็นภิกษุแล้ว ฝ่ายพระเทวีของพระองค์มีพระนามว่าอโนชา  

ได้เสดจ็ตดิตามไปเฝ้าพระพทุธเจ้า ทรงสอดส่ายพระเนตรหาพระราชาว่าจะประทบัอยู่

ทีไ่หน ในหมูพ่ระพทุธสาวกท่ีนัง่แวดล้อมพระพทุธองค์อยูน่ัน้ เมือ่ไม่ทรงเหน็ กก็ราบทลู

ถามพระพุทธองค์ว่า ได้ทรงเห็นพระราชาบ้างหรือ พระพุทธองค์ได้ตรัสถามว่า  

ทรงแสวงหาพระราชาประเสริฐหรือว่าแสวงหาพระองค์เอง (ตน) ประเสริฐ พระนาง

ทรงได้สตกิราบทูลว่า แสวงหาตนประเสรฐิ ทรงสงบพระทยัฟังธรรมได้ ครัน้ทรงสดับ

ธรรมไป ก็ทรงเกิดธรรมจักษุ คือดวงตาเห็นธรรม 

ที่เรียกว่าธรรมจักษุนี้ มีแสดงไว้ในที่อื่นว่า คือเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นว่า  

“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา” 

ได้แก่เห็นธรรมดาที่เป็นของคู่กัน คือเกิดและดับ จะกล่าวว่าเห็นความดับของทุกสิ่งที่

เกิดมาก็ได้ 

ชวีตินีเ้รยีกได้ว่าเป็นความเกดิส่ิงแรก ซึง่เป็นทีเ่กดิของส่ิงท้ังหลายในภายหลัง 

ก็ต้องมีความดับ สิ่งที่ได้มาพร้อมกับชีวิตก็คือตนเอง นอกจากตนเองไม่มีอะไรทั้งนั้น 

สามภีรรยาบตุรธดิาทรพัย์สินเงนิทองไม่มทีัง้นัน้ เรยีกว่าเกดิมาตวัเปล่า มาตวัคนเดยีว 
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พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า “ตนแลเป็นคต ิ(ทีไ่ปหรอืการไป) ของตน” ในเวลา

ดบัชวีติ กต็นเองเท่านัน้ต้องไปแต่ผูเ้ดียวตามกรรม ทิง้ทกุส่ิงไว้ในโลกนี ้แม้ชวิีตร่างกาย

นี้ก็น�าไปด้วยไม่ได้ พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า 

“บุคคลผู้จะต้องตายท�าบุญและบาปทั้งสองอันใดไว้ในโลกนี้ บุญบาปทั้งสอง

นัน้เป็นของผูน้ั้น ผูน้ั้นพาเอาบุญบาปท้ังสองน้ันไป บญุบาปทัง้สองนัน้ตดิตามผูน้ัน้ไป

เหมือนอย่างเงาที่ไม่ละตัว” ก็เมื่อตนเองเป็นผู้มาคนเดียวไปคนเดียว เมื่อมาก็มา 

ตามกรรม เม่ือไปก็ไปตามกรรม ถึงผู้อ่ืนก็เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้น คือ 

จะเป็นสามี ภรรยา เป็นบุตรธิดา เป็นญาติมิตร หรือแม้นเป็นศัตรู ต่างก็มาคนเดียว

ตามกรรม ไปตามกรรม ฉะนั้น ก็ควรที่จะต้องรักตน สงวนตน แสวงหาตนมากกว่า

ที่จะรัก จะสงวน จะแสวงหาใครทั้งนั้น 

ค�าว่า ‘แสวงหาตน’ เป็นค�ามีคติที่ซึ้ง คิดพิจารณาให้เข้าใจให้ดี จะบังเกิด 

ผลดียิ่งนัก แต่ที่จะเริ่มแสวงหาตนได้ก็ต้องได้สติย้อนมาถึงตนในทางที่ถูกที่ควร และ

ค�าว่าแสวงหาตน หาได้มีความหมายว่าเห็นแก่ตนไม่ เพราะผู้เห็นแก่ตน หาใช่ผู้ท่ี

แสวงหาตนไม่ กลายเป็นแสวงหาสิ่งที่มิใช่ตนไปเสีย.
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ธรรมกับความเป็นใหญ่

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “วโส อิสฺสริย� โลเก อ�านาจเป็นใหญ่ในโลก” ข้อนี้

เป็นความจรงิ ผูซ่ึ้งเป็นใหญ่ย่อมต้องมีอ�านาจ ปราศจากอ�านาจเสยีแล้ว ย่อมเป็นใหญ่

ไม่ได้ แต่ก็มีความจริงอีกข้อหนึ่งว่า ผู้มีอ�านาจจ�าต้องมีธรรมจึงจะใช้อ�านาจให้เป็นไป

โดยชอบ ยังให้เกิดความสุขแก่ตนและผู้อ่ืน ถ้าไม่มีธรรมก็จะใช้อ�านาจในทางมิชอบ 

ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนได้มากหรือน้อยสุดแต่อ�านาจที่มีอยู่ และใช้ไปโดย 

สถานะอย่างไร เพราะไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องยับยั้งผู้มีอ�านาจได้นอกจากธรรม การ

ลงโทษต่าง ๆ ตลอดถึงคุกตะรางนั้น ส�าหรับผู้มีอ�านาจใช้แก่ผู้อื่น มิใช่ส�าหรับตนเอง 

กรรมเท่าน้ันจะให้ผลแก่ผูก่้อกรรมทกุคน ในเม่ือแก่งอม ดงัทีเ่รียกว่า “วิบากแก่งอม” 

เหมอืนอย่างผลไม้ทีแ่ก่งอมแล้ว กห็ลดุจากขัว้เอง โดยไม่ต้องมีใครปลดิ แต่เมือ่ไรเล่า 

กรรมจะให้ผลดั่งนั้น คนทั่วไปมองไม่ค่อยเห็น นอกจากผู้มีปัญญาพิจารณา จึงจะ 

เห็นว่ากรรมให้ผลอยู่ตั้งแต่ท�าแล้ว 

พระมหากษัตริย์และผู้ปกครองประชาชนทุกระดับ ย่อมทรงพระราชอ�านาจ

และทรงอ�านาจตามระดบั นกัปราชญ์ตัง้แต่ก่อนพทุธกาลจนถงึพระพทุธเจ้า จงึได้แสดง

ราชธรรมไว้เป็นอันมาก เช่นที่เรียกว่าทศพิธราชธรรม โดยเฉพาะข้อ ๕ คือมัททวะ 

ความอ่อนโยน มีอธบิายตามพระธรรมเทศนาทศพิธราชธรรมทีส่มเดจ็พระสงัฆราชเจ้า 

กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ได้ทรงถวายในการพระราชพธิบีรมราชาภเิษกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๓ ว่า 
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“ความเป็นผูม้อีธัยาศยัอ่อนโยน ไม่ดงึดือ้ด้วยอ�านาจถมัภะ (ความดือ้ดจุเสา) 

มีความอ่อนโอนไปตามเหตุผลตามความสมควรดังที่เรียกว่า การณวสิกะ เป็นไป 

ในอ�านาจแห่งเหตุที่ควรด�าเนิน และมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมต่อท่านผู้ใหญ่ผู้เจริญ  

อ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกันและต�่ากว่า วางตนสม�่าเสมอไม่กระด้างดูหมิ่นผู้อื่น 

ด้วยอ�านาจมานะเพราะชาติ โคตร ยศ ทรัพย์ เป็นต้น ชื่อว่า มัททวะ คุณข้อนี้ท�าให้

ผู้ใหญ่และผู้น้อยเป็นท่ีนับถือของกันและกัน ยังหมู่ให้ด�าเนินไปโดยสวัสดีกล่าวโดย

เฉพาะ ข้อทีพ่ระมหากษตัราธริาชเจ้ามพีระราชอธัยาศยัอ่อนโยน ไม่ดงึดือ้ถอืพระองค์

ด้วยอ�านาจถัมภะ เมือ่มผีูม้ากราบทลูตักเตอืนด้วยข้ออรรถข้อธรรม ท่ีกอปรด้วยเหตุผล

ซึง่เป็นวิสัยของบณัฑติชน มิได้ทรงห้ามปรามคดัค้าน ทรงวจิารณ์โดยถ้วนถี ่ถ้าดชีอบ

ก็ทรงอนุโมทนาแล้วทรงอนุวัตรตาม และไม่ทรงถือพระองค์ด้วยอ�านาจมานะ ทรงมี

สัมมาคารวะอ่อนน้อมแก่ท่านผู้เจริญโดยวัยและเจริญโดยคุณ ไม่ทรงดูหมิ่น ดังนี ้

จัดเป็นมัททวะ บทที่ ๕”

ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๒ นี้ ขอเดชะ

อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจพระกุศลบารมี อภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั พระภทัรมหาราช ผูท้รงบรบิรูณ์ด้วยมทัทวธรรมและราชธรรมทัง้หลาย 

ในประชาชนท้ังปวง พร้อมท้ังสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ และพระราชโอรส

ธิดาทุกพระองค์.
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แสวงหาตนคอืแสวงหาธรรม

ค�าสอนของพระพทุธเจ้าบางค�า ผูท่ี้ขาดความไตร่ตรองอาจฉวยเอาไปในทางผดิ 

ดงัเช่นทีต่รสัสอนให้แสวงหาตนว่าดกีว่าแสวงหาใครอ่ืน ฉะนัน้ ท่านจงึสอนให้พจิารณา

ให้รู้ทัว่ถึงอรรถ (ความหรอืผล) ให้รูท้ัว่ถงึธรรม (ข้อธรรมหรอืเหต)ุ แล้วปฏบิติัธรรม

สมควรแก่ธรรม ท่านสอนไว้อย่างรอบคอบดังนี้ จึงควรท�าความเข้าใจกันว่าค�าว่า 

‘แสวงหาตน’ มีอรรถมีธรรมอย่างไร 

ทีแรกควรจะแยกค�าออกไปก่อนว่าค�านี้ประกอบด้วยค�า ๒ ค�าคือ ‘แสวงหา’ 

ค�าหน่ึง ‘ตน’ อีกค�าหนึ่ง ค�าว่า ‘ตน’ มีอรรถคือความหมายอย่างไร ตนหมายถึง 

ตัวเราเองของทุก ๆ คนและหมายถึงสิ่งที่เป็นของตนหรือเนื่องอยู่กับตนด้วย เช่น 

ตัวเราน้ีเกิดมามีชาติตระกูลเป็นอย่างน้ี ได้เล่าเรียนศึกษามีวิชาความรู้อย่างนี้ ได้ท�า 

การงานมีฐานะต�าแหน่งอย่างนี้ ได้ท�ากรรมดีเป็นคนดีอย่างนี้ หรือได้ท�ากรรมชั่วไม่ดี

เป็นคนไม่ดีอย่างน้ี ตนหมายถึงตัวเราในตัวอย่างนี้ ส่วนชาติตระกูล วิชาความรู้  

ฐานะต�าแหน่งการงาน กรรมดีหรือชั่วที่ท�า เป็นส่ิงที่เป็นของตนหรือเนื่องกับตน  

ในสปัปรุสิธรรมข้ออตัตญัญตุา (ความเป็นผูรู้จ้กัตน) กม็อีธบิายโดยนยัดังกล่าว ว่าคือ

รู้จักตนโดยชาติตระกูลเป็นต้น ว่าเรามีชาติตระกูลเป็นต้นอย่างนี้ ๆ

ค�าว่า ‘แสวงหา’ ก็คือพยายามเสาะหาค้นหาให้พบให้ได้ เพ่ือที่จะเข้าใจ 

ค�าว่า ‘แสวงหาตน’ ให้ดีก็ควรคิดถึงเรื่องท่ีเป็นเหตุให้ตรัสค�านี้สอน เรื่องหนึ่งก็คือ  

นางอโนชาเทวี เสด็จติดตามแสวงหาพระราชสวามี อีกเรื่องหนึ่งเมื่อต้นพุทธกาล  
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ภัททวัคคีย์กุมาร ๓๐ คน เที่ยวติดตามหญิงบ�าเรอคนหนึ่ง ที่ลักห่อของมีค่าหนีไป 

พระพุทธเจ้าตรสัสอนให้แสวงหาตนทัง้สองเรือ่ง และบคุคลในเรือ่งทัง้สองกไ็ด้สตริบัรอง

ขึ้นทันทีว่าแสวงหาตนประเสริฐกว่า จิตท่ีถอนจากความผูกพันไขว่คว้าในบุคคลอื่น 

สิง่อืน่ กลบัมาตัง้สงบอยู่ได้ในทางธรรม และกจ็ะได้พบตวัเอง ทีม่คีวามสขุอนัเกดิจาก

ความมีจิตสงบนั้น 

ข้อว่าในธรรมจะเป็นในธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือในธรรมเทศนา

คือค�าแสดงอธิบายธรรมหรือในทางที่ถูกที่ชอบตามเหตุผล แม้ที่เคยทราบก็ได้ เพราะ

ถ้าจิตไม่สงบตั้งมั่น จะฟังจะอ่านธรรมหาได้ไม่ พอจิตตั้งสงบลงได้ ก็จะอ่านจะฟังได้ 

และจะได้ปัญญาในธรรม จะมองเห็นสัจจะในตนเอง ทั้งที่เป็นตัวทุกข์ทั้งที่เป็นตัวเหตุ

เกิดทุกข์คือความปรารถนายึดถือ นี้แหละเป็นความรู้ธรรมในข้อว่า ‘รู้ทั่วถึงธรรม’  

รู้ข้ึนดังน้ีเมื่อใด จิตจะสงบลงได้เมื่อนั้น และการปฏิบัติทุกอย่างท่ีเป็นไปในทางข่มใจ

ให้สงบตั้งมั่นในธรรม ให้ได้ปัญญาในธรรม เรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่

ธรรมทุกอย่าง 

แสวงหาตนจึงหมายถึงแสวงหาธรรมที่จะเป็นที่พึ่งดับทุกข์ของตนลงได้แล.
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อบรมปัญญาเพื่อความสิ้นทุกข์

ในขณะท่ีจติใจเป็นสมาธิจะปรากฏวิเวก คอื ความสงบสงดั น�าให้เกดิความสุข

ซึ่งเป็นความสุขอันประณีตลึกซ้ึง ยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากภายนอก และเมื่อได้ 

ความสุขอันเกิดจากวิเวกแม้สักครั้งหนึ่ง ก็จะได้ปัญญา คือตัวความรู้ขึ้นด้วยตนเองว่า 

สมาธิให้ความสุขย่ิงกว่าความสุขในอารมณ์ภายนอก จะท�าให้เกิดฉันทะ ความพอใจ

ในสมาธิยิ่งขึ้น ในวิเวกคือความสงบสงัดอันเกิดจากท�าสมาธินี้จะไม่มีอารมณ์คือเร่ือง

ทั้งหลาย จะไม่มีกิเลสเป็นต้นว่าความชอบ ความชัง ความหลงในอารมณ์ทั้งหลาย  

จะไม่มีความกระวนกระวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนในอารมณ์ทั้งหลาย จะไม่มีการ

บ่นว่าเป็นทุกข์ บ่นว่าเดือดร้อน บ่นว่าร�าคาญ บ่นว่าชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ จะไม่มี

การนึกถึงสิง่นัน้สิง่นี ้คนนัน้คนนีเ้รือ่งนัน้เรือ่งนี ้เป็นการปลอดโปร่ง เป็นความว่างจาก

สิ่งที่จะท�าให้เดือดร้อนกระสับกระส่ายทุกอย่าง แต่ว่าความสงบสงัดอันเกิดจากสมาธิ

นี้จะได้ก็ในขณะที่ท�าสมาธิ เมื่อออกจากสมาธิแล้วความสงบสงัดนั้นก็หายไปก็จะกลับ

มาพวัพนักบัอารมณ์ คอืเร่ืองทัง้หลายไปตามเก่า กจ็ะชอบบ้างจะชงับ้างจะหลงบ้างใน

อารมณ์นั้น ๆ 

เพราะฉะนัน้ ท่านจงึสอนให้อบรมปัญญา คือตัวความรู ้แต่ว่าการอบรมปัญญา

จะท�าได้ให้บังเกิดผลก็ต่อเม่ือจิตใจมีความสงบสงัดอันเกิดจากสมาธิ เพราะว่าจิตใจ 

ที่มีลักษณะดังนั้น เป็นอุเบกขา คือความวางเฉยอันได้แก่เคยยึดอะไรไว้ถืออะไรไว้ก็

วางลงได้ เคยยุ่งเคยกระสับกระส่าย เคยพัวพัน อยู่กับเรื่องทั้งหลาย ก็หยุดก็เฉยได้ 
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เมือ่มคีวามวาง และมคีวามเฉยอยูไ่ด้ดงักล่าวมานี ้จงึจะได้เป็นตัววิเวก คอื ความสงบ

สงดั และเมือ่เป็นเช่นนี ้จติใจก็ปราศจากความล�าเอยีงไปเพราะชอบบ้าง เพราะชังบ้าง  

เพราะหลงบ้าง เป็นการยกจิตใจข้ึนเหนืออารมณ์และเหนือกิเลสทั้งหลาย เมื่อเป็น 

เช่นน้ีกส็ามารถทีจ่ะใช้จติ ท่ีก�าลงัสงบสงดัเป็นอเุบกขาเช่นนี ้พจิารณาดใูห้เหน็อารมณ์ 

ทัง้หลาย โดยตรงกคื็อพจิารณาดนูามรปูอันนีซ้ึง่เป็นทีต่ัง้แห่งสมมตบิญัญตั ิว่าเป็นเรา

เป็นเขา เป็นที่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นของเขา ซึ่งเป็นตัวยุ่งเหยิงพัวพันอยู่ พิจารณา

ดูย้อนกลับเข้าไปในขณะที่จิตยังไม่ได้สมาธิก็ย่อมจะพบว่า นามรูปอันเป็นที่ตั้งแห่ง 

ความยึดถือนี้ เป็นตัวยุ่งเหยิงพัวพันอยู่เป็นอันมาก และก็เพราะตัวกิเลสคือตัวตัณหา

ความดิน้รนทะยานอยาก อปุาทาน ความยดึถือน้ีเองเป็นตวัก่อให้เกดิความยุ่งเหยิงขึน้ 

แม้สงบได้ด้วยสมาธิเป็นความสงบสงัด ซ่ึงให้บังเกิดความสุขได้เป็นอย่างประณีต  

แต่เมื่อยังมีความยึดถือพัวพันอยู่ ยังปลงลงไปไม่ตก ก็ย่อมจะยังไม่สามารถจะก�าจัด

จะบรรเทาตัวกิเลสในใจเหล่านี้ไปได้ 

เพราะฉะนัน้ กห็ดัพจิารณาเป็นเครือ่งปลงใจลงให้เหน็อนจิจงั ไม่เทีย่ง ทกุขงั 

มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา และอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนของนามรูปและของสิ่ง 

ทั้งหลาย บรรเทาความยึดมั่นถือม่ันลง สิ่งไรท่ีเคยแบกเอาไว้เป็นทุกข์มากก็จะผ่อน 

ลงไป อันนี้แหละเป็นตัวปัญญา 

เม่ือท�าสมาธิและคอยอบรมปัญญาเพิ่มเติมอยู่เสมอ ก็ย่อมจะได้ความรู้ถึง

ความจริง อันจะท�าให้ความทุกข์สิ้นไปได้โดยล�าดับ.
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หลักคดิสอนใจ ๓ ประการ

บัดนี้ ปีเก่า ๒๕๑๒ ได้ล่วงไป ย่างขึ้นปีใหม่ ๒๕๑๓ ได้มีการบ�าเพ็ญกุศล

การรื่นเริง ส่งปีเก่ารับปีใหม่กันตามประเพณี เหมือนดังที่เคยท�ามาทุก ๆ ปี และ 

ทุก ๆ คนก็ได้ผ่านปีเก่าพบปีใหม่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคร้ัง ใครที่มีโชคไม่ค่อยดีในรอบป ี

ที่ผ่านมาก็ปรารถนาจะพบโชคที่ดีในปีใหม่ ใครที่พบโชคดีมาแล้วก็อยากจะพบอีก  

ใครที่มีทุกข์มากในรอบปีที่ผ่านมา ก็ปรารถนาจะพบสุขบ้างในรอบปีใหม่ แต่ผลที่

ปรารถนาทั้งหลายหาได้เกิดขึ้นเพราะเพียงความปรารถนาเท่านั้นไม่ ย่อมเกิดแต่เหตุ

แห่งผลน้ัน ๆ คอื กรรมอันได้แก่การท่ีกระท�าของแต่ละบคุคลตามหลกักรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสไว้ว่า “ท�ากรรมดีย่อมได้รับผลดี ท�ากรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่ว” 

ในปีใหม่นี้จึงน่าจะตรวจพิจารณากรรมกันเสียสักทีว่า กรรมของเราที่ท�าอยู่

เป็นอย่างไร ควรจะเว้นอะไร ท�าอะไร ส่วนกรรมท่ีท�าไปแล้วในรอบปีเก่า ๆ ก็เป็น 

อันท�าไปแล้วจะแก้ให้เป็นอันไม่ท�าหาได้ไม่ จะแก้ได้ก็ท่ีจะท�าขึ้นใหม่เท่านั้น ทุกคน 

ย่อมมีหน้าที่เป็นภาระธุระท่ีจะปฏิบัติสืบต่อไปตามต�าแหน่งหรือตามหน้าที่ของตน  

การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตเป็นกรรมดี หรือกุศลกรรมอย่างหนึ่งที่ควรจะท�า 

ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่มั่นคง ควรตั้งใจเว้นกรรมที่เป็นทุจริตต่าง ๆ ตั้งใจที่จะเลิกใช้

ความโลภ โกรธ หลง เป็นผู้น�าแห่งชีวิต แต่ใช้ปัญญาที่บริสุทธิ์เป็นผู้น�า โดยใช ้

ความคิดที่เป็นสามัญส�านึกนี้แหละเป็นเครื่องแหวกกิเลสที่ปกคลุมจิตใจอยู่อย่าง 

หนาแน่น ดังเช่นใช้ความคิดว่า 
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ข้อ ๑ เราได้มีความปลอดภัยจากความชั่วทุจริต ในรอบปีที่แล้ว หรือในเวลา

ที่แล้วมา (ถ้าเราได้ท�า) เพราะผลแห่งความดีคุ้มครองอยู่ ดังที่กฎหมายเอง ก็ถือว่า

ทกุคนยังไม่ชือ่ว่าได้ท�าผดิในเม่ือความผดิแม้ทีไ่ด้ท�าแล้ว ยงัไม่ถูกยกข้ึนพสูิจน์ตามหลกั

กฎหมาย ทางหลักแห่งกรรมก็แสดงว่า “บาปยังไม่ให้ผลเพียงใด แม้คนบาปก็ยังเห็น

ผลดีอยู่เพียงนั้น” ฉะนั้น เราควรขอบใจความดี เห็นคุณของความดีที่คุ้มครองเราอยู่ 

และตั้งใจละกรรมชั่วท�ากรรมดีกันเสียแต่บัดนี้ 

ข้อ ๒ เราได้มีมาโดยล�าดับเพราะไม่มีคนชั่วมาคอยตัดรอนเบียดเบียนเรา 

ฉะนั้น เราก็ควรเห็นคุณของคนท้ังหลายที่เขาดี ๆ ที่เขาอดกลั้นต่อเรามาได้จนบัดนี้ 

และตั้งใจสนองคุณเขาด้วยเลิกท�าอะไรที่เป็นการตัดรอน เบียดเบียนเขาเสียสักทีเถิด 

ข้อ ๓ เราก็อายุล่วงเข้ามาถึงเพียงนี้แล้ว ใกล้ตายเข้ามาทุกที จะเอาไป 

ข้างไหนกัน พอเสียสักที และต้ังใจใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ที่น้อยกว่าที่ล่วงไปนี้ ท�าความดี 

ให้แก่ชีวิตกันเสียสักทีเถิด ข้อที่เราได้ให้กิเลสน�าชีวิตมานานแล้ว จะยอมเป็นทาส 

ของกิเลสไปถึงไหนกัน จะให้น�าไปนรกหรือน�าไปสู่ความสาปแช่งของคนทั้งหลาย 

ในภายหลังกันถึงไหน พอเสียทีแก่กิเลส ให้ความดีน�าชีวิตแทนเถิด จะได้อยู่ก็เป็นสุข

ตายก็เป็นสุข 

สอนใจด้วยความคดิท�านองนีอ้ยู่เนอืง ๆ จะเกดิความดคีวามสขุปีใหม่ข้ึนอย่าง

แน่นอน.
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ส�าคัญที่ใจ

“ธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า มใีจประเสรฐิสดุ ส�าเรจ็แล้วด้วยใจ ถ้าบคุคล

มีใจร้ายแล้วจะพูดหรือจะท�า ทุกข์ย่อมติดตามผู้นั้นไปเพราะเหตุนั้น เหมือนอย่างล้อ

ไปตามรอยเท้าโคทีล่ากเกวยีนไปฉะนัน้” นีเ้ป็นค�าแปลพระพทุธภาษติในพระธรรมบท

คาถาต้น กบัอกีบทหนึง่ในล�าดบัต่อไปว่า “ธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า มใีจประเสรฐิสดุ 

ส�าเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว จะพูดหรือจะท�า สุขย่อมติดตามผู้นั้นไป

เพราะเหตุนั้นเหมือนอย่างเงาไม่ละตัวฉะนั้น” 

พระธรรมบท ๒ ข้อนี้ควรถือเป็นข้อเตอืนใจของทกุ ๆ คน ทราบว่ามชีาวต่าง

ประเทศหลายคนได้หนัมานบัถอืพระพทุธศาสนา เพราะได้อ่านพบพระธรรมบทคาถา

แรกนี้ เป็นเหตุเริ่มแรก เพราะได้เกิดสะกิดใจข้อความที่น�าให้เกิดแสงสว่างขึ้น ท�าให้

มองเหน็สจัจะซึง่ไม่เคยคดิเหน็มาแต่ก่อน จงึน่าจะลองเพ่งพนิจิดูว่า มขีองดทีีน่่าอศัจรรย์

อยู่ที่ตรงไหน 

ของดีได้มีตั้งแต่ค�าแรกว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า” และค�าขยาย 

ต่อไปว่า “มีใจประเสริฐสุด ส�าเร็จแล้วด้วยใจ” เพราะไม่มีค�าสอนที่ไหนแสดงสอน 

อย่างนี้ และทุก ๆ คนก็มิได้เคยคิดอย่างนี้ เคยแต่คิดออกไปข้างนอก ไม่ได้ย้อน 

คดิกลบัเข้ามาถงึใจเอง ครัน้เม่ือได้สดบัฟังหรอืได้อ่านข้อความนีจ้ะเกดิทึง่ และจะเหน็

ด้วยว่าจริงทีเดียว ทุก ๆ อย่างมีใจนี่แหละเป็นหัวหน้าใหญ่ เกิดจากใจจะพูดจะท�า 

อะไรจากใจท้ังนัน้ เพราะค�าว่าธรรมทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า มใีจประเสรฐิ อธบิายง่าย ๆ 
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ว่าสิง่ท้ังหลาย ทกุ ๆ อย่างมใีจเป็นหวัหน้าใหญ่นัน่เอง ทีว่่าส�าเรจ็ด้วยใจกค็อืเกดิจากใจ 

ดงัจะเห็นได้จากการพูด การท�าทกุอย่างว่าเกดิจากใจนีเ้อง มใิช่เกดิจากเทวะหรอืมนษุย์

ทีไ่หนมาบงการมาสัง่มาบันดาล เพราะถ้าใจไม่ส่ังไม่ตัง้เจตนาทีจ่ะพดูจะท�าแล้ว จะไม่

เกิดการพูดการท�าใด ๆ ขึ้นเลย เช่น ถ้ามีใครมาส่ังให้พูดให้ท�าอะไร ถ้าใจของเรา

ปฏิเสธ เราก็จะไม่พูดไม่ท�าตามที่เขาสั่ง ถ้าใจของเรารับหรือเชื่อฟัง เราจึงพูดหรือท�า 

เมื่อดูเผิน ๆ ก็เหมือนว่าเราได้พูดหรือท�าตามที่เขาสั่ง แต่เมื่อดูให้ซึ้งเข้ามา จะเห็นว่า

ใจเรานั่นเองสั่งต่างหาก ฉะนั้น ความส�าคัญจึงอยู่ที่ใจของเราเอง 

เป็นอันตรัสสอนให้กลับเข้ามาเห็นความส�าคัญของใจตนว่า เป็นผู้ยิ่งใหญ่จะ 

บนัดาลให้เกดิอะไรแก่ชวีติทกุอย่าง ไม่ว่าชัว่ด ีทกุข์สขุอยู่ทีใ่จน่ีแหละ เป็นอันตรสัสอน

ให้กลับมาแสวงหาตนกันเสียที จะได้หยุดเชื่อฟังสิ่งภายนอก หันกลับมาใช้สติปัญญา

พนิิจพจิารณาด้วยตนเอง จะได้รูจ้กัใจตนเองกนัเสยีท ีแทนทีจ่ะไปเทีย่วแสวงหาหวัหน้า

ผูบ้นัดาลในภายนอก และข้อความต่อไปกช็ีช้ดัเจนแล้วว่า ถ้าใจร้าย กจ็ะพดูจะท�าทีจ่ะ

เป็นเหตุก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นตามหลังมาทันที ถ้าใจดีผ่องใสก็จะพูดจะท�า ท่ีจะเป็นเหต ุ

ก่อสุขให้เกิดขึ้นตามหลังมาทันทีเหมือนกัน โดยไม่ต้องรอไปเมื่อนั่นเมื่อนี่ในอนาคต 

เหมือนอย่างล้อตามหลังโคท่ีลากเกวียน หรืออย่างเงาไม่ละตัว น่าคิดให้สะกิดใจ 

อย่างยิ่ง.
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เวรไม่ระงับด้วยเวร

“ผู้ใดผูกใจโกรธถึงการล่วงเกินนั้นว่า ‘คนน้ันด่าเรา ประหารเรา ชนะเรา  

ลกัทรพัย์ของเรา’ เวรของคนเหล่าน้ันย่อมไม่สงบ ส่วนผูใ้ดไม่ผกูใจโกรธถงึการล่วงเกนินัน้ 

เวรของพวกเขาย่อมสงบ อันเวรย่อมไม่สงบด้วยเวรในที่ไหน ๆ แต่ย่อมสงบด้วย 

ความไม่จองเวร นี้เป็นธรรมเก่า ก็คนพวกอื่น (จากบัณฑิต) ย่อมไม่รู้ว่าเราพากัน

ย่อยยบัในท่ามกลางการทะเลาะววิาทน้ี ชนเหล่าใดแลในกลุม่นัน้ย่อมรู ้ความหมายมัน่

วิวาท ย่อมสงบได้จากชนเหล่านั้น” นี้เป็นพระพุทธภาษิตในธรรมบทที่มีความชัดเจน 

อันใคร ๆ อ่านก็อาจเข้าใจได้ทันที และเป็นข้อสะกิดใจอย่างดียิ่ง 

แต่กอ็าจจะค้านว่าเป็นค�าสอนทีบ่รสิทุธิเ์กนิไปกว่าท่ีจะพงึปฏบิตัไิด้ในทางคดีโลก 

เพราะในทางคดีโลก จะต้องมีการต่อสู้กัน ทั้งในทางท่ีผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย 

ในทางผิดกฎหมายเช่นเม่ือเขาประหาร ก็ประหารตอบ ในทางถูกกฎหมายก็คือ 

แจ้งความเจ้าหน้าที่ และฟ้องร้องกันเพื่อลงโทษผู้กระท�าผิด ข้อค้านนี้ถ้าพิจารณาด ู

ให้ดีแล้วจะเห็นว่า ค้านขึ้นเพราะยังไม่เข้าใจพระพุทธภาษิตนี้ดีพอ การต่อสู้ในทางผิด

กฎหมายนั้นก็เป็นการผิดทางคดีโลกอยู่แล้ว ส่วนการต่อสู้กันตามกฎหมายก็เป็นการ

ปฏิบัติไปตามวิถีที่ทางโลกรับรองว่าถูก ส�าหรับผู้ที่อยู่ในโลก 

พระพุทธเจ้าก็มิได้ทรงส่ังสอนให้คนละเมิดกฎหมายของบ้านเมือง แต่กลับ

ทรงบัญญัติพระวินัยอนุวัตรกฎหมายก็มี และเมื่อมีใครมาเบียดเบียนภิกษุ ก็โปรดให้

ขออารักขาจากทางบ้านเมืองได้ การขออารักขานี้ก็คือขอความคุ้มครอง มิให้พวก
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อนัธพาลมาเบียดเบยีน มิใช่ขอให้ทางบ้านเมอืงลงโทษใคร เพยีงแต่เพือ่รกัษาตนให้พ้น

อันตรายจากคนพาลสันดานชั่วเท่านั้น นี้แสดงว่าแม้ทางพระพุทธศาสนาก็มองเห็น

ความจ�าเป็นของระบอบการปกครองของบ้านเมอืงทีต้่องมรีฐับาล มทีหารต�ารวจมศีาล

มีคุกตะราง เป็นต้น 

แต่ก็เปน็ความจริงอยูว่่า ขึ้นชื่อว่าเวรทั้งปวงย่อมเกิดจากการผูกใจโกรธ ดงัที่

ตรัสไว้นั้น คือเมื่อมีใครมาประพฤติล่วงละเมิดใครเข้าก่อน คนที่ประพฤติล่วงละเมิด 

เรียกว่าบุคคลที่ ๑ คนที่ถูกล่วงละเมิดเรียกว่าบุคคลที่ ๒ เมื่อบุคคลที่ ๒ ผูกใจโกรธ

ขึ้นมา เวรคือความเป็นศัตรูกันก็เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้ง ๒ นั้นทันที และเมื่อบุคคลที่ ๒ 

ไปประพฤติล่วงละเมิดตอบก็กลายเป็นบุคคลที่ ๑ และบุคคลที่ ๑ เดิมก็กลายเป็น

บุคคลที่ ๒ คือถูกเบียดเบียน เป็นการตอบแทน ทั้ง ๒ ฝ่ายนี้จึงสืบต่อความเป็นศัตรู

กันให้ยืดยาวจนกว่าจะมองเห็นทุกข์โทษของความผูกเวรหรือความเป็นศัตรูกันว่า 

พากันย่อยยับ ล่มจมไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย แล้วสงบความผูกใจโกรธเสียได้นั่นแหละ

เวรจึงสงบลงได้ 

นี้เป็นสัจจะที่เป็นความจริงทุกกาลสมัยดังที่ตรัสเรียกว่าเป็นธรรมเก่า ฉะนั้น 

ประโยชน์อะไรจะต้องผูกเวรกัน เมื่อควรจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายก็ท�าไป ส่วนใจ 

กไ็ม่ควรผกูโกรธจองเวรดงัทีเ่รียกว่าผกูอาฆาต ซึง่จะท�าให้ใจไม่มคีวามสขุมแีต่ความร้อน 

ความผูกโกรธผูกอาฆาตนั้นโดยที่แท้เป็นการอาฆาตตนเอง คือ ประหารความสุข 

ความดีของตนเอง เป็นการก่อไฟเผาตนเอง.
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ความไม่เบยีดเบยีนกันเป็นสุข

“ความไม่เบียดเบียน คือ ความส�ารวมระวังในสัตว์ทั้งหลาย เป็นสุขในโลก” 

“ผู้ส�ารวมอยู่ย่อมไม่ก่อเวร” พระพุทธอุทานและพระพุทธภาษิตข้างต้นนี้ ท�าให้นึกถึง

พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมครูในโลก พระองค์ทรงมีพระมหา

กรุณาแก่บุคคลทุกฝ่าย ดังจะพึงเห็นได้เช่นในเรื่องคนที่จองเวรเป็นศัตรูกัน ฝ่ายหนึ่ง

เป็นผู้ประพฤติล่วงเกินในอีกฝ่ายหนึ่งขึ้นก่อน ฝ่ายที่ถูกล่วงเกินนั้นก็ผูกโกรธตอบ  

เกดิความจองเวรกนัขึน้แล้วกโ็ต้ตอบกนัไปมา พระองค์จะได้ตรัสสอนแต่บุคคลทีล่่วงเกนิ 

ดังจะกล่าวว่าบุคคลท่ี ๒ เพียงฝ่ายเดียวว่าอย่าผูกเวรโต้ตอบเท่านั้นก็หามิได้ แต่ได้

ตรัสสอนบคุคลที ่๑ คอืผูท้ีจ่ะล่วงเกินเขาก่อนว่าให้มคีวามส�ารวม อย่าได้ประพฤตล่ิวง

เกินต่อใคร ๆ เพราะถ้าจะตรัสสอนแต่ฝ่ายเดียวก็ย่อมจะเป็นการประทานพระกรุณา

ไม่ทั่ว เช่น สอนแต่บุคคลที่ ๒ มิให้โต้ตอบ ส่วนบุคคลที่ ๑ ไม่ตรัสสอนคล้ายกับจะ

ปล่อยให้รังแกเอาได้ตามใจชอบ แล้วก็สอนผู้ที่ถูกรังแกแต่ฝ่ายเดียวให้ไม่จองเวร  

ไม่โต้ตอบ 

เมื่อตรวจดูค�าสั่งสอนทั้งปวงด้วยดีแล้ว พอจะประมวลกล่าวได้ว่า พระองค์

แล้วตรัสสอนบุคคลที่ ๑ หรือบุคคลที่จะเป็นบุคคลที่ ๑ ให้มีความส�ารวมระวังในสัตว ์

ทั้งหลาย เป็นเหตุให้เกิดความงดเว้นจากความประพฤติเบียดเบียนใคร ๆ ทั้งหมด  

ค�าสั่งสอนเรื่องศีลย่อมรวมอยู่ในข้อนี้ 
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ศีลเป็นข้อปฏิบัติป้องกันความประพฤติเบียดเบียนกัน ตรัสสอนเรื่องนี้แก่คน

เป็นประการแรก ทรงเห็นว่าความสุขในโลกก็คือความไม่เบียดเบียนกัน อันได้แก่ 

ความส�ารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายดังที่ได้ตรัสอุทานขึ้น และข้อนี้ก็คือศีลนั้นเอง ทั้งยัง

ได้ตรัสชี้อีกว่า ผู้ที่ส�ารวมระวังอยู่ย่อมไม่ก่อเวร 

นอกจากนีย้งัได้ตรสัสอนให้ท�าอจัจโยโทษคอืยอมรบัว่าท�าผดิ ถ้าได้ท�าผดิ คอื

ประพฤติล่วงละเมิดออกไปแก่ใคร ๆ ดังที่เรียกว่า “ขอโทษ” หรือ “ลุกะโทษ” หรือ 

“แสดงโทษ” เพราะสามญัชนที่ยังมีกิเลสคือโลภโกรธหลงอาจล่วงละเมิดแก่ใคร ๆ ได้ 

ในเมื่อความส�ารวมระวังซึ่งเป็นตัวสติเครื่องเหนี่ยวรั้งมีก�าลังไม่พอ ถ้าเป็นดังนี้ก็ให้รู้

ส�านกึในความผดิของตน ถ้าสามารถจะแสดงความขอโทษแก่ผูท้ีต่นล่วงเกนิได้ กแ็สดง 

ความขอโทษเสีย ถ้าไม่อาจจะแสดงได้ ก็ให้แสดงแก่บุคคลผู้บริสุทธิ์หรือผู้มีศีล ถ้าไม่

อาจจะหาบุคคลเช่นนั้นได้ก็แสดงแก่ตนเอง คือสารภาพแก่ใจตนเองในเบื้องหน้า  

ที่บูชาหรือที่ไหนก็ได้ และตั้งใจส�ารวมระวังที่จะไม่ประพฤติเช่นนั้นอีก 

ข้อนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นธรรมเครื่องเจริญในพระธรรมวินัยของพระองค์ 

อกีฝ่ายหนึง่ดงัทีเ่รยีกบคุคลที ่๒ คอืผูท้ีถ่กูเบยีดเบยีน ตรัสสอนให้ไม่ผกูเวรตอบ และ

ตรัสสอนให้มีการให้อภัย ดังท่ีเรียกว่า “ยกโทษให้” ทั้งได้ตรัสสอนให้ทุก ๆ คน  

ทกุ ๆ ฝ่ายเจริญพรหมวหิารธรรม คอืแผ่เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา ในกนัและกัน 

ตลอดจนถึงในสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในทิศทั้งปวง 

พระพุทธเจ้าได้ประทานพระมหากรณุาไว้ครบถ้วน แม้ฉะนี ้จึงทรงเป็นพระบรมครู

ในโลก.
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ทางปิดกั้นมาร ๕

“ผู้ที่มัวแต่เห็นอารมณ์ว่างาม ไม่ส�ารวมในอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ ไม่รู้ประมาณ

ในโภชนะ เกียจคร้าน หย่อนความเพยีร มารย่อมรังควานเอาได้เหมือนอย่างลมรังควาน

ต้นไม้ท่ีอ่อนก�าลังต้านทาน ส่วนผู้ที่ไม่มัวเห็นแต่อารมณ์ว่างาม ส�ารวมดีในอินทรีย ์

ทั้งหลายอยู่ รู้ประมาณในโภชนะ มีความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ เริ่มความเพียรไปแล้ว 

มารย่อมไม่รังควานเอาได้ เหมือนอย่างลมไม่รังควานภูเขาหินได้”

ข้อความข้างบนนี้ เป็นค�าแปลคาถา ๒ คาถาในพระธรรมบทซึ่งมีเนื้อความ

เป็นคู่กนัแต่ตรงกนัข้าม เป็นค�าท่ีเตอืนใจคนทัง้ปวงได้เป็นอย่างดี 

มีค�าที่น่าจะชี้แจงก่อน คือค�าว่า อารมณ์ มักพูดหมายกันถึงอาการหรือภาวะ

ทางจิตใจ เช่นว่า อารมณ์ด ีอารมณ์ไม่ด ีหรืออารมณ์หงดุหงดิ หรอืไม่หงดุหงดิ เป็นต้น 

แต่อันที่จริงค�านี้หมายถึงเรื่องในใจ คือเรื่องที่จิตคิดหรือด�าริหรือหมกมุ่นถึง จะเป็น

เรือ่งอะไรกต็าม เรยีกว่าอารมณ์ท้ังนัน้ และการเขียนค�านีก้ม็กัจะผดิ คือเขยีน ใช้ ‘ย’ 

การันต์ (ว่าอารมย์) ต้องใช้ ‘ณ’ การันต์ จึงจะถูก ส่วนที่ใช้ ย การันต์นั้นคือ ‘รมย์’ 

แปลว่า ‘ยินดีบันเทิง’ เช่นที่พูดว่า ‘รื่นรมย์’ ก็อารมณ์คือเรื่องนี้เอง ที่ก่อให้เกิดภาวะ

ทางจิตใจ เช่น ‘ความยินดี คือชอบใจ ความยินร้าย คือไม่ชอบใจ ความหลงงมงาย 

คือความติด ความไม่รู้’ ที่เรียกว่า ‘กิเลส’ แปลว่า ‘เครื่องเศร้าหมองใจ’ 

จิตใจของคนท่ัวไปย่อมมีอารมณ์และกิเลสประจ�าอยู่เสมอ เพราะทุกคนมี 

‘อนิทรีย์’ เป็นทีร่บัอารมณ์ ค�าว่า ‘อนิทรย์ี’ แปลว่า ‘ส่วนทีเ่ป็นใหญ่’ ทีม่อียูใ่นตวับคุคล 



444 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคปลาย

ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ มนะหรือมโน (ใจ) ๕ ส่วนข้างต้น หมายถึง 

ส่วนที่เป็นประสาททั้ง ๕ แต่ละข้อเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน คือ ตาในการเห็นรูป  

หูในการฟังเสียง จมูกในการสูดดมกล่ิน ล้ินในการลิ้มรส กายในการถูกต้องสิ่งท่ีมา 

ถูกต้อง ส่วนมนะในการรู้ทุก ๆ อย่าง ประกอบอยู่กับส่วนทั้ง ๕ นั้นได้ รู้โดยคิดไป

โดยล�าพังด้วย และจิตใจทั่วไปก็มักจะชอบดูชอบฟัง เป็นต้น แต่สิ่งที่เป็นของสวย 

ของงาม มักจะตะกละคือไม่รู้จักอิ่มจักพอ ในการ ‘กิน’ ทั้งทางกายทั้งทางใจ 

อารมณ์ทั้ง ๖ มีเรื่องรูปเป็นต้น เป็น ‘โภชนะ’ ของจิตที่กระหายจะกินแต่ที่

งาม ๆ ดี ๆ ท�าให้เกียจคร้านขาดความเพียรที่จะละความชั่วท�าความดี มารที่แปลว่า 

‘ผู้ฆ่าผู้ท�าลาย’ ก็ได้โอกาสเข้าย�่ายีรังควาน ท่านจ�าแนกได้ ๕ อย่างคือ ขันธมาร  

มารคือขันธ์ ได้แก่รูปและนามซ่ึงเป็นส่วนกายใจของทุก ๆ คน กิเลสมาร มารคือ 

กิเลสในจิต อภิสังขารมาร มารคือกรรม มัจจุมาร มารคือความตาย เทวปุตตมาร 

มารคือเทพผู้มุ่งร้าย มารเหล่านี้ย่อมไม่สามารถรังควานย�่ายีผู้ที่ไม่มัวเห็นแต่อารมณ์ 

ว่างาม ส�ารวมอินทรีย์เป็นอย่างดี รู้ประมาณในการกิน มีความเชื่อในพระรัตนตรัย

และในกรรม มีความเพียรปฏิบัติจัดท�ากิจที่ควรท�าทั้งหลาย.
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สาระและอสาระ

“ผู้ที่มีความเห็นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ มีความเห็นในสิ่งที่เป็นสาระ

ว่าไม่เป็นสาระ มีความด�าริผิดเป็นทางด�าเนินนั้น ย่อมไม่บรรลุสิ่งที่เป็นสาระ ส่วนผู้

ที่รู้สิ่งเป็นสาระโดยเป็นสิ่งที่เป็นสาระ และสิ่งที่ไม่เป็นสาระโดยเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระ  

มีความด�าริชอบเป็นทางด�าเนินนั้นย่อมบรรลุสิ่งที่เป็นสาระ” นี้เป็นพระพุทธภาษิตใน

พระธรรมบท แสดงถึงความรู้ความเห็นกับทั้งความด�าริที่ด�าเนินไปของบุคคล ว่าเป็น

เรื่องส�าคัญ 

สิ่งทั้งหลายที่ทุก ๆ คนเผชิญอยู่เป็นส่ิงไม่เป็นสาระ คือไม่มีแก่นสารก็มี  

เป็นสิ่งที่เป็นสาระก็มี ซ่ึงจะต้องเลือกว่าจะถือเอาอย่างไหน ถ้ามีความรู้เห็นผิด ก็มี

ความด�าริคือความคิดเห็นผิด ก็จะปล่อยสิ่งที่เป็นสาระ คว้าเอาสิ่งที่ไม่เป็นสาระเข้าไว้ 

ถ้าเห็นถูกจึงจะเป็นไปตรงกันข้าม 

คนบางคนมีความคดิเหน็ของตนแน่นอนอยูแ่ล้วในเร่ืองใดเรือ่งหนึง่ ซึง่เปลีย่น

ได้ยาก และก็จะด�าริคือคิดไปตามความรู้เห็นนั้น ถ้าถูกก็เป็นการดี แต่ถ้าผิดก็มีโทษ

มากเพราะจะดิ่งไปในทางผิดอย่างไม่กลับหลังหัน 

การที่เปลี่ยนยากมิใช่เพราะเห็นผิดดิ่งลงอย่างเดียว ยังแถมมีทิฏฐิมานะหรือ

ความดื้อดึงอีกด้วย คือความไม่ยอม บางทีก็รู้ว่าไม่ดีไม่ถูก แต่ก็จะถืออย่างนี้ ดังเช่น

สัญชัยปริพาชก อาจารย์เก่าของท่านพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ท่านทั้งสอง

บวชเป็นปรพิาชกในส�านกัของอาจารย์สญัชยัมาก่อน เมือ่ได้พบพระอสัสช ิฟังค�าสอน
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โดยย่อของท่านว่า “ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น

และความดบัแห่งธรรมเหล่านัน้ พระมหาสมณะมีวาทะอย่างนี”้ เกิดดวงตาเห็นธรรม 

จงึไปหาอาจารย์ลาไปบวชในส�านกัพระพทุธเจ้า และชกัชวนอาจารย์ให้ไปด้วย แต่อาจารย์

สัญชัยไม่ยอมไป ถามท่านท้ังสองนั้นว่า ในโลกนี้คนโง่มากหรือคนฉลาดมาก ท่าน 

ทั้งสองตอบว่าคนโง่มาก จึงว่าถ้าเช่นนั้นให้คนฉลาดไปหาพระพุทธเจ้า ส่วนคนโง่จัก

มาหาตน 

เร่ืองนี้แสดงว่าเม่ือไม่ยอมสละความเห็นเก่า ก็ไม่อาจรับส่ิงใหม่ได้ เหมือน

อย่างเรื่องถ้วยเต็มในเรื่อง ‘ถ้วยชา’ ในพระพุทธศาสนานิกายเซนของญี่ปุ ่นมีว่า  

ท่านนานอิน อาจารย์ชาวญี่ปุ่นผู้หน่ึงสมัยพระเจ้าเมจิ (๑๘๖๘-๑๙๑๒) ได้ต้อนรับ

ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยคนหนึ่ง ผู้มาเพื่อจะไต่ถามเรื่องเซน ท่านนานอินเลี้ยง

น�้าชา ท่านได้รินน�้าชาเต็มถ้วยอาคันตุกะของท่านแล้วก็ยังรินเรื่อยไป ศาสตราจารย ์

ผู้นั้นมองดูน�้าชาล้นถ้วยดังนั้น นานเข้าจนไม่อาจจะเฉยอยู่ต่อไปได้ จึงกล่าวขึ้นว่า  

“ถ้วยล้นแล้ว น�้าชาจะไม่เข้าไปอีก” ท่านนานอินกล่าวว่า “ก็เหมือนถ้วยนี้ ท่านเต็ม

ด้วยความคดิความเหน็ของท่านเอง ข้าพเจ้าอาจจะแสดงเซนแก่ท่านได้อย่างไร ถ้าท่าน

ไม่เทถ้วยของท่านให้เป็นถ้วยเปล่าเสียก่อน”
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จติที่อบรมดยี่อมให้ผลดี

“ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดีฉันใด ราคะ (ความติดใจชอบ) ย่อมรั่วรดจิตที่

มไิด้อบรมแล้วฉนันัน้ ฝนไม่รัว่รดเรอืนทีมุ่งดแีล้วฉนัใด ราคะไม่รัว่รดจติทีอ่บรมดแีล้ว

ฉันนั้น” นี้เป็นพระพุทธภาษิตในธรรมบทอีก ๒ คาถาที่ตรัสเป็นคู่กัน มีอุปมา (ข้อที่

น�ามาเปรยีบ) อุปไมย (ข้อท่ีถกูเปรยีบเทียบ) สมบูรณ์ และเป็นความจริงส�าหรับบคุคล

ทั่วไป ไม่จ�าเพาะแก่บรรพชิต และผู้ท่ีอบรมจิตดียังเปรียบเหมือนเพชรในนิทาน 

เรื่องหนึ่งว่า 

คร้ังหนึ่งท่านกุโดซึ่งเป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าจักรพรรดิ ได้เดินทาง 

ท่องเที่ยวไปผู้เดียวมุ่งจะไปยังเมืองอีโดซึ่งเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและการเมืองแห่ง

โชกนุ ครัน้มาถงึหมูบ้่านเลก็ ๆ แห่งหนึง่ชือ่ตาเกนากาในเวลาเยน็ บงัเอิญฝนตกหนกั  

ท่านกุโดเปียกชุ่มไปท้ังตัวและรองเท้าฟางก็เปียกหลุดเป็นชิ้น ๆ จึงแวะเข้าไปที่บ้าน

หนึ่งเพื่อซื้อรองเท้าฟางเปล่ียนใหม่ สตรีแห่งบ้านได้ให้รองเท้าแก่ท่าน เมื่อเห็น 

ท่านเปียกชุ่มไปทั้งตัวก็เช้ือเชิญให้ท่านพักแรมเพราะฝนก�าลังตกหนัก ท่านยอมรับ 

พักที่บ้านน้ัน ฝ่ายสตรีแห่งบ้านได้น�าท่านไปพบมารดาของตนและพวกเด็ก ๆ ท่าน

สงัเกตเหน็พวกเขาเศร้าหมองมทีกุข์จงึไต่ถาม สตรีผูน้ัน้กเ็ล่าความว่า สามขีองตนเป็น 

นักเลงการพนันและเป็นนักเลงสุรา ได้พนันก็ซื้อสุราดื่มเมาน่าละอาย เสียพนัน 

ก็หยิบยืมเงินเขา บางคราวเมามากจนไม่กลับบ้าน จะท�าอย่างไร ท่านกุโดกล่าวว่า 

ท่านจะช่วยเอง แล้วท่านก็มอบเงนิให้คนในบ้านนัน้ไปซือ้เหล้าไวน์และอาหารอย่างดมีา 
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ท่านนั่งท�าสมาธิเบื้องหน้าที่บูชาในบ้านนั้น บอกให้คนอื่น ๆ ไปพัก ฝ่ายชายแห่งบ้าน

นั้นได้กลับบ้านประมาณเท่ียงคืน ร้องเอะอะเรียกภรรยาให้จัดอาหารมาให้ ท่านกุโด

กล่าวว่าท่านมอีาหารเตรยีมไว้ให้คอืเหล้าไวน์และปลา ท่านบงัเอญิถูกฝนและได้รับเชญิ

ให้พักที่นี่ ท่านเชิญเขาให้บริโภค ชายผู้นั้นดื่มเหล้าไวน์หมดแล้วก็เหยียดกายลงนอน

ข้าง ๆ ท่านหลับไปจนถึงรุ่งเช้า เขาตื่นขึ้นลืมเรื่องเมื่อคืนนี้หมด ถามท่านกุโดซึ่งยัง 

นั่งสมาธิอยู่ว่า ท่านเป็นใคร ครั้นท่านแสดงตัวว่าท่านคือกุโดแห่งกโยโต เขาก็เกิด 

ความละอาย ขอขมาท่าน ท่านจงึกล่าวโอวาทว่าทกุส่ิงในชวิีตนีไ้ม่เทีย่ง ชวิีตนีส้ั้นมาก 

ถ้าชายผูน้ัน้ยงัเล่นการพนนัและดืม่ต่อไป กจ็ะไม่มเีวลาเหลอืส�าหรบัจะพบความส�าเรจ็

อย่างอืน่ ทัง้จะท�าให้ครอบครวัเป็นทกุข์เดอืดร้อนด้วย ชายผูน้ัน้ได้ความส�านกึขึน้ทนัที

เหมือนดังตื่นขึ้นจากหลับ เขาร้องขึ้นว่า ท่านว่าถูกต้อง เขาจะตอบแทนค�าสอนอันน่า

อัศจรรย์ของท่านได้อย่างไร เขาขอร้องที่จะช่วยถือส่ิงเล็กน้อยของท่านเดินไปส่งท่าน

ในระยะทางเล็กน้อย ท่านอนุญาตเขาเดินตามท่านไป ๓ ไมล์ ท่านบอกให้เขากลับ 

เขาขอต่อไปอีก ๕ ไมล์ แล้วอีก ๑๐ ไมล์ เมื่อครบ ๑๐ ไมล์หลังนี้แล้วท่านบอกให้

เขากลับ เขากล่าวว่าเขาขอตามท่านไปตลอดระยะเวลาที่เหลือแห่งชีวิต 

เรื่องนี้แสดงว่าจิตท่ีอบรมดีก็เหมือนอย่างเพชร แม้พบตามถนนก็เป็นลาภ 

อย่างยิ่งของผู้พบ.
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ศรัทธาเป็นเครื่องกั้นใจจากบาป

“ผู้ท�าบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ เศร้าโศกในโลกหน้า ชื่อว่าเศร้าโศกในโลก

ทั้งสอง เขาเห็นกรรมที่เศร้าหมองของตน ย่อมเศร้าโศกเดือดร้อน” นี้เป็นพระพุทธ

ภาษิตในธรรมบทอีกบทหน่ึงท่ีตรัสปรารภคนอาศัยหมูเลี้ยงชีวิตผู้หนึ่งชื่อว่านายจุนทะ 

เรื่องย่อมีว่า 

นายจุนทะมีอาชีพเล้ียงและฆ่าหมูขายมาต้ังแต่หนุ่มจนแก่ วิธีฆ่าหมูของ 

นายจุนทะกเ็ป็นการทารณุ นายจนุทะไปเทีย่วกว้านซือ้ลูกหมชูาวบ้าน ในชนบทต่าง ๆ 

มาเลี้ยงไว้ เมื่อโตได้ขนาดก็จับผูกเอาค้อนทุบเพื่อให้เนือ้หนาขึ้น แล้วจบัสอดไม้เข้าไป

ในปากให้ปากอ้าแล้วกรอกน�้าร้อนเข้าไปล้างสิ่งสกปรกในท้องให้ออกทางเบ้ืองล่าง  

และราดที่ตามตัวจนหนังด�าถลกออก ท้ังใช้คบไฟหญ้าเผาขน ตัดศีรษะรองโลหิตดื่ม

บรโิภคเนือ้กนัในครอบครวั และขายเนือ้สกุรเลีย้งชวีติท�านองนีม้านานจนแก่ ไม่ท�าบญุ

แม้สักอย่างหนึ่ง 

วันหนึ่งล้มเจ็บลง มีอาการมากขึ้นจนถึงเพ้อเป็นเสียงสุกรขณะที่ถูกฆ่าคลาน

ไปด้วยมอืและเข่าแบบสีข่าไปในห้องเรอืน ไม่มใีครสามารถจะจบัห้ามไว้ได้ เขาได้คลาน

ไปมา ร้องเป็นเสียงสุกรอยู่ดังนั้นถึง ๗ วัน จึงถึงแก่กรรมในวันที่ ๘ 

พวกภิกษุได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระพุทธเจ้า พระองค์จึงได้ตรัสพระคาถาดังที่

ได้แปลไว้ข้างต้นนั้น เรื่องท�านองท่ีเล่านี้ได้มีอยู่หลายเรื่อง แม้ในสมัยหลัง ๆ มานี้  

ผู้ที่ได้ท�าอกุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งไว้มาก เมื่อเวลาใกล้จะตายมีอาการเพ้อแสดง
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กิริยาทางกาย และเสียงวิปริตคล้ายสัตว์ มีตัวอย่างอยู่มากราย แสดงว่าบาปและ 

ผลของบาปมีจรงิ ใครจะเชือ่หรือไม่เชือ่กต็ามท ีแต่ผูท้ีไ่ม่เช่ือย่อมยากทีจ่ะละบาปและ

ท�าบุญ มักจะท�าบาปต่าง ๆ โดยปราศจากความตะขิดตะขวง จะเดินดิ่งไปสู่นรกคือ

ความทุกข์วบิตัท้ัิงปวง เม่ือยังไม่ถงึนรก กอ็าจร่าเริง เหมอืนอย่างคนตาบอดเดนิหวัเราะ

ไปหาเหวลึก ถึงนรกเข้าเมื่อไรจึงจะเห็นผลของอกุศลกรรม ทั้งโดยปกติคนทั่วไปย่อม

มีสามัญส�านึกในบาปบุญคุณโทษอยู่ไม่มากก็น้อย ความส�านึกของตนก็อาจจะหลอน

ตนเองอยู่เสมอ เมื่อระลึกกรรมที่ชั่วของตน ส่วนผู้ที่เชื่อ จะท�าบาปได้ยาก จะม ี

ความเชื่อเป็นเครื่องกั้นใจได้เป็นอย่างดีจากบาป 

เรื่องโลกนี้โลกหน้าเป็นเรื่องส�าคัญที่ควรเชื่อว่ามี เช่นเดียวกับผลของกรรม 

ที่ควรเช่ือว่ามี ตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่ากรรมดีให้ผลดี กรรมชั่วให้ผลชั่ว  

ในโลกนี้ หรือในโลกหน้า หรือในโลกที่ต่อไปจากโลกหน้า เพราะควรจะเชื่อพระวาจา

ของพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ เหมือนดังสีหเสนาบดีฟังพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องอานิสงส ์

ของทาน แล้วกราบทลูว่าอานสิงส์ในปัจจบุนั ตนกร็ูเ้องได้ ส่วนอานสิงส์ในชาตหิน้าตน

ไม่รู้ แต่ก็เชื่อในพระพุทธเจ้า 

เอาอย่างสหีเสนาบดน่ีาจะดีกว่า จะได้ไม่ต้องตายอย่างน่าสังเวชแบบนายจนุทะ

ในเรื่องนี้.
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คตขิองผู้ท�าบุญและท�าบาป

“ผู้ท�าบุญไว้แล้วย่อมบันเทิงในโลกนี้ บันเทิงในโลกหน้า ชื่อว่าบันเทิงในโลก

ท้ังสอง เขาเห็นกรรมที่บริสุทธิ์ของตนย่อมบันเทิงยินดี” นี้เป็นพระพุทธภาษิตใน

ธรรมบทท่ีแสดงถงึผลทีผู่ท้�าบุญไว้ได้รบั ซึง่ตรงกนัข้ามกบัผูท้ีท่�าบาปไว้ โดยทรงปรารภ

อุบาสกผู้ประพฤติธรรมคนหนึ่ง ซึ่งป่วยหนักใกล้จะตาย ได้เห็นคตินิมิต (นิมิตคือ 

สิ่งที่ปรากฏขึ้นแสดงคติท่ีจะไป) ท่ีดี แต่ปรารถนาที่จะอยู่ฟังพระสวดให้จบเสียก่อน 

จึงร้องบอกให้รอก่อน พวกบุตรหลานคิดว่าเพ้อไปจึงพูดเตือนสติ แต่อุบาสกผู้นั้น 

ก็กล่าวว่าเขามิได้เพ้อ เขาได้เห็นอย่างนั้น ๆ จริง ๆ 

อันคติของคนเราที่เป็นไปตามกรรมนั้นเมื่อยังไม่ถึงตัวของใครเข้าก็ยังไม่รู้ 

เพราะคนที่ยังไม่ตายก็ยังไม่รู้วาระจิตขณะที่จะตาย ถึงจะไม่รู้ก็ต้องรู้เข้าวันหนึ่งจนได้

ด้วยกันทุกสัตว์บุคคล แต่การท่ีไปรู้เข้าในวาระสุดท้ายนั้น แก้ไขอะไรไม่ทันเสียแล้ว 

และอะไรกช่็วยไม่ได้ จะมทีรพัย์สนิเงนิทองเท่าไร จะมีอ�านาจวาสนาเท่าไรกช่็วยไม่ได้ 

ฉะนั้น จะท�าความรู้เสียตั้งแต่ขณะที่ชีวิตยังดี ๆ อยู่นี้ไม่ดีกว่าหรือ คือท�าความรู้ 

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าท่ีตรัสไว้ ดังในพระธรรมบทข้างต้น หรือที่ตรัสไว้ใน 

ทางตรงกันข้ามว่าผู้ที่ท�าบาปไว้ ก็เศร้าโศกในโลกนี้ ในโลกหน้าเป็นต้น แสดงว่าคติ

ของผูท้�าบญุหรอืท�าบาปย่อมมอียูต่ัง้แต่ในโลกนี ้จะกล่าวว่ามีตัง้แต่ท�ากไ็ด้ คอื ท�าบาป

เมื่อใด ทางด�าเนินก็เป็นทุคติ (คติที่ชั่ว) เมื่อนั้น ท�าบุญเมื่อใด ทางด�าเนินก็เป็นสุคติ 

(คติที่ดี) เมื่อนั้น ในปัจจุบันบัดนี้เอง แต่ว่าผลเก่า ๆ และกิเลสก�าบังจิตใจอยู่มากจึง

มองไม่เห็น ผลเก่า ๆ นั้นก็คือผลของกรรมเก่าที่ก�าลังให้ผลอยู่ 
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ยกตัวอย่างร่างกายที่ยังแข็งแรง เมื่อมีโรคอะไรเริ่มเกิดขึ้น สมมติว่าเกิดเป็น

มะเรง็ล�าไส้ขึน้ ทีแรกกยั็งไม่รูเ้พราะความแขง็แรงของร่างกายต้านทานอยู ่จนกว่าก�าลงั

ของโรคร้ายแรงกล้ากว่าก�าลงัต้านทาน จงึปรากฏอาการของโรคให้รู ้แต่กส็ายไปเสยีแล้ว 

อันที่จริงคติของโรคร้ายเริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่เมื่อเริ่มเป็น หากจะคิดถึงหมอให้หมอตรวจ

ร่างกายอยู่ และเชื่อปฏิบัติตามค�าแนะน�าของหมอ ก็จะบ�าบัดโรคที่พึงบ�าบัดได้ตั้งแต่

ต้นมือ 

อกีอย่างหนึง่คอืกเิลสแรงท่ีก�าบังปัญญาได้แก่ความโลภ โกรธ หลง แรง ท�าให้

มองไม่เห็นสัจจะ ลาภยศเป็นต้นที่สั่งสมเข้ามาด้วยอ�านาจกิเลสแรงกล้า เท่ากับเป็น

เชื้อไฟที่สั่งสมเข้ามากองไว้เพ่ือเผาตัวเองแต่ก็ไม่รู้ เหมือนอย่างคนท่ีถูกเขาหลอกไป

เพื่อจะท�าลายล้าง เดินหัวเราะร่าเริงไปสู่ความวิบัติ อันที่จริงหลอกตัวเองต่างหาก คือ

กิเลสแรงที่ก�าบังปัญญานี้แหละ 

ฉะนั้น ถ้าหาโอกาสไปหาหมอกันบ้าง ให้ตรวจทางจิตใจ คือพระบรมศาสดา 

หมายความว่า หาโอกาสฟังธรรม รักษาศีล ท�าความสงบใจและอบรมปัญญาในธรรม

กันบ้าง ก็จะท�าให้เกิดสติปัญญาที่ถูกต้องขึ้นได้บ้าง จะท�าให้ปฏิบัติ กาย วาจา ใจ  

ให้เป็นไปตามคลองธรรมตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา  

สังฆบูชาในวันมาฆปุณณมีนี้แล.
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ธรรมอันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรม

“ผู้ท�าบาปย่อมเดือดร้อนในโลกนี้ เดือดร้อนในโลกหน้า จึงเดือดร้อนในโลก

ท้ังสอง เดือดร้อนอยูว่่าเราท�าบาปแล้วไปทคุต ิ(คตทิีช่ัว่) ย่อมเดอืดร้อนอย่างยิง่ (ส่วน) 

ผู้ท�าบุญไว้ย่อมชื่นบานในโลกนี้ ชื่นบานในโลกหน้า จึงชื่นบานในโลกทั้งสอง ชื่นบาน

อยู่ว่าเราท�าบญุแล้ว ไปสคุต ิ(คตทิีด่)ี ย่อมชืน่บานอย่างยิง่” พระพทุธภาษติในธรรมบท

นี้ตรัสย�้าเรื่องบุญบาป และผลของบุญบาป เพื่อเตือนใจอยู่บ่อย ๆ เพราะคนเป็นอัน

มากมกัจะท�าดยีาก แต่ท�าชัว่ง่าย “กรรมทีไ่ม่ดไีม่เกือ้กลู คนท�าง่าย กรรมทีด่ทีีเ่กือ้กลู

ท�ายากยิ่งนัก” ดูก็ไม่น่าจะเป็นดังนี้กันโดยมาก ด้วยเหตุที่ขาดธรรมอันเป็นเบื้องต้น

ของกุศลธรรมทั้ง ๒ ประการ คือ ศีล กับ ความเห็นที่ตรง ศีลนั้นหมายถึงความที่

สามารถงดเว้นใจได้จากการท่ีจะท�าไปตามอ�านาจของโลภ โกรธ หลง เช่น เหน็ทรัพย์

ของผู้อื่นเกิดอยากได้ แต่ก็งดเว้นใจได้ โกรธใครขึ้นมาอยากจะท�าร้ายก็งดเว้นใจได้ 

เช่นเดียวกัน มีใครเขายอให้ท�าอะไรผิด ๆ รู้สึกว่าตัวพองไปตามลูกยอ แต่ก็งดเว้นใจ

ไว้ได้ หรือมีใครมายุยงบอกกล่าวให้เชื่อให้ท�าไปตามเขา แต่ก็งดเว้นใจได้ 

นี่แหละเป็นศีลที่จะต้องมีเป็นภาคพื้นก่อน กับอีกข้อหนึ่ง คือความเห็นที่ตรง 

อันหมายถึงตรงต่อค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า นี่แหละเป็นข้อส�าคัญ เพราะโดยมาก

ท่านตรัสสอนไว้อย่างหนึ่ง ส่วนตนมีความเห็นไปเสียอีกอย่างหนึ่ง ไม่ตรงกันกับ 

ของท่าน เหตุดังนี้แหละจึงท�าดียากท�าบาปง่าย 
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เครื่องวัดความเป็นคนดีคนชั่วคือศีล และความเห็นนี้เองซึ่งทุก ๆ คนอาจรู้

ได้ทีต่นเอง ถ้ายงังดเว้นใจตนเองไม่ได้จากการทีจ่ะต้องท�าไปตามอ�านาจกเิลสกยั็งเป็น

คนช่ัวอยู่ และถ้าความเห็นยังไม่ตรงกับค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นคนชั่วอยู่  

แต่ถ้างดเว้นใจตนเองได้ มีความเห็นตรงต่อค�าสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นคนดี  

ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า ความดีคนดีท�าง่ายคนช่ัวท�ายาก ส่วนความชั่วคนชั่ว 

ท�าง่าย (แต่) คนดีคนประเสริฐท�ายาก (คือท�าไม่ได้เอาทีเดียว) 

วธิฝึีกตนทีจ่ะให้เป็นคนดนีัน้ เบ้ืองต้นคอืใช้เครือ่งวดัดงักล่าววัดดตูนเองว่าเป็น

คนเช่นไร วัดให้รู้จักตนเองตามเป็นจริงเสียก่อน 

อนัเรือ่งของกเิลสนัน้สามญัชนทุกคนย่อมมอียู ่พระพทุธศาสนาเกดิมีขึน้กเ็พือ่

สอนคนที่มีกิเลสน้ีแหละ ถ้าคนท้ังปวงไม่มีกิเลสกันแล้ว พระพุทธศาสนาก็ไม่จ�าเป็น

ต้องมี ฉะนั้น ความมีกิเลสจึงมิใช่เป็นเรื่องเสียหายหรือผิดธรรมดาส�าหรับสามัญชน 

เร่ืองเสียหายอยู่ท่ีความงดเว้นใจตนเองไม่ได้ และมีความเห็นไม่ตรงต่อค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าต่างหาก เสียหายอย่างไร คือต้องเป็นคนบาป คิดถึงบาปก็เดือดร้อน  

และคนบาปก็ต้องไปตามทางของคนบาป อันเรียกว่าทุคติ ต้องเดือดร้อนยิ่งขึ้น 

คิดถึงพระพุทธวจนะข้างต้นดังกล่าวนี้อยู่บ่อย ๆ จะช่วยให้ละบาปท�าบุญได้

สะดวกข้ึนและมากขึน้ เป็นการน�าตนให้เข้าพวกคนดมีคีวามช่ืนบานอยู่ในความดทีัง้ใน

ปัจจุบันและภายหน้า.
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พูดอย่างท�า-ท�าอย่างพูด

“ถ้านรชนกล่าวค�าท่ีมปีระโยชน์แม้มาก แต่เป็นผูป้ระมาทไม่ท�า (คอืปฏบิตัติาม) 

ค�านั้น เขาไม่เป็นผู้มีส่วนแห่งสามัญผล (ผลที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ)  

เหมือนคนเลี้ยงโคนับโคของผู้อ่ืน ไม่มีส่วนแห่งเบญจโครส ฉะน้ัน ถ้านรชนกล่าว 

ค�าที่มีประโยชน์แม้น้อย เป็นผู้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ละราคะ โทสะ โมหะ 

มีความรู้ชอบ มีจิตหลุดพ้นเป็นอย่างดี ไม่ยึดมั่นในโลกนี้และโลกอื่น เขาเป็นผู้มี 

ส่วนแห่งสามัญผล” นีเ้ป็นพุทธภาษิตในธรรมบทอกี ๒ บท ทีต่รสัปรารภภกิษ ุ๒ รปู

ผู้เป็นสหายกันมาแต่ก่อนบวช เมื่อเข้ามาบวชพร้อมกันแล้ว รูปหนึ่งเรียนรู้พระพุทธ-

วจนะมาก แต่ไม่ปฏบิตัเิพยีงแต่สัง่สอน มศีษิย์เรียนธรรมมาก อกีรปูหนึง่ไม่ได้เรยีนรู้

อะไรมาก เรียนทางปฏิบัติกรรมฐานโดยตรง เพียรปฏิบัติบรรลุมรรคผลถึงที่สุด  

เป็นอาจารย์มีศิษย์ทางปฏิบัติมากเหมือนกัน 

คราวหนึ่งได้ไปเฝ้าพระบรมศาสดา พักอยู่กับภิกษุสหายผู้เป็นอาจารย์บอก

ปริยัติ ภิกษุผู้สหายนั้นคิดจะไล่เลียงแบบท่าน เพราะคิดหมิ่นว่าท่านไม่ได้เรียนรู้อะไร

มาก จะได้ปรากฏว่าท่านไม่ค่อยจะรู้อะไร พระบรมศาสดาทรงพระกรุณาภิกษุปุถุชน

นั้นว่าจะไปอบายเสียเปล่า จึงเสด็จไปยังที่อยู่ของภิกษุท้ัง ๒ รูปนั้น ประทับนั่งบน 

พุทธาสนะแล้ว ตรัสถามปัญหาทางปฏิบัติต้ังแต่ขั้นสมาธิช้ันสูงคือฌานสมาธิจนถึง

มรรคผลทุกชั้นโดยล�าดับ ภิกษุปุถุชนผู้เรียนรู้มากตอบไม่ได้ทุกข้อ แต่พระภิกษุ 

ผู้อรหันต์ตอบได้ทุกข้อ พระองค์ได้ประทานสาธุการโดยล�าดับ และได้ตรัสธรรมบทที่
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แปลไว้ข้างต้นนั้น มีความเทียบกันแจ่มแจ้งแล้วว่า ระหว่างคนที่พูดมากแต่ไม่ท�า  

กับคนที่พูดน้อยแต่ท�านั้น ข้างไหนจะดีกว่ากัน 

ที่ว่าพูดมากหรือน้อยนั้นก็หมายถึงพูดส่ิงที่ดีมีประโยชน์ เช่นค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้า ข้ออุปมาก็แจ่มแจ้ง คือท่ีเทียบกับคนเลี้ยงโค ก็หมายถึงคนที่รับจ้าง 

เขาเลี้ยง มิได้เป็นเจ้าของโค เมื่อเลี้ยงตลอดวันแล้วก็นับโคส่งเจ้าของ รับค่าจ้างไป  

ไม่ได้ปริโภคเบญจโครส ที่แปลว่ารสของ (นม) โค ๕ อย่าง ได้แก่ นมสด นมส้ม 

เนยใส เปรียง เนยข้น 

คนทีพ่ดูธรรมมากแต่ก็ไม่ปฏิบัติกเ็หมอืนเช่นคนรับจ้างเขาเลีย้งโคนัน้ ย่อมไม่มี

ส่วนแห่งสมณภาวะ คือ อริยมรรคผลทุกชั้น หรือแม้ผลของการปฏิบัติธรรมขั้นต�่า 

ลงมา เพราะไม่ท�า ได้แต่พูดธรรมของท่านเท่านั้น ของตนเองไม่มี ส่วนเจ้าของโค 

ย่อมได้บรโิภคเบญจโครส ผูท่ี้ปฏิบตัธิรรมกเ็หมอืนเช่นนัน้ แม้จะพูดน้อยแต่ปฏบัิตเิพือ่

ละกิเลสทั้งปวงได้ ย่อมมีส่วนแห่งสมณภาวะทุกชั้น 

พระพุทธภาษิตนี้นอกจากเป็นค�าเตือนพวกภิกษุ หรือจะกล่าวว่าตลอดถึง

พุทธศาสนิกชนทั้งปวงในทางคดีธรรมโดยตรงแล้ว ยังเป็นค�าเตือนในทางคดีโลกได ้

อีกด้วย คือเมื่อพูดดีแล้ว จะเป็นการพูดด้วยจ�าค�าดี ๆ ของใครมาพูดก็ตาม พูดด้วย

คิดปรุงค�าดี ๆ ขึ้นก็ตาม ก็ควรท�าดีด้วยตนอย่างที่พูดนั้นด้วย.
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ความไม่ประมาท

“ความไม่ประมาท เป็นทางแห่งความไม่ตาย ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย 

ผูไ้ม่ประมาทแล้วชือ่ว่าย่อมไม่ตาย ผูป้ระมาทแล้วย่อมเป็นเหมอืนผูท้ีต่ายแล้ว บณัฑติ

ทราบข้อนี้โดยความแตกต่างกันตั้งอยู่ในความไม่ประมาท บันเทิงยินดีในความไม่

ประมาท ยินดีในธรรมที่เป็นทางประพฤติของพระอริยะทั้งหลาย บัณฑิตเหล่านั้นมี

ความเพียรติดต่อเพ่งพินิจก้าวไปเบื้องหน้ามั่นคงเป็นนิตย์ เป็นผู้ทรงปัญญา ย่อมถูก

ต้องนิพพานอนัเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยีย่ม” นีเ้ป็นธรรมบททีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสแสดงความแตกต่างกัน แห่งความไม่ประมาทกับความประมาท ทั้งคู่นี้เป็นค�า 

ที่พูดเปรียบเทียบกันเป็นที่รู้และเข้าใจกันโดยมาก การท�าอะไรที่ขาดความระมัดระวัง 

ขาดความรอบคอบ ตลอดถงึขาดความเพียร ไม่รบีท�าให้ทนักาลเวลาทนัท่วงท ีกเ็รยีก

กันว่าความประมาท คือความที่ปล่อยสติหรือความหลงลืมสติเสีย ฉะนั้น สติจึงเป็น

ธรรมทีเ่ป็นอปุการะส�าคัญ ถ้าขาดสตไิปเสยี กเ็ป็นความประมาท มสีตริกัษาอยู่กเ็ป็น

ความไม่ประมาท 

สติคือความระลึกได้หรือความส�านึกขึ้นมาได้ มีอาการเป็นความรู้ความตื่น 

เป็นเคร่ืองรักษาใจ รักษาตน เป็นเครื่องห้ามหรือยับย้ังไว้ ท�าให้ตื่นเหมือนอย่างตื่น

จากหลบั ท�าให้รูเ้หมอืนอย่างรูเ้มือ่ตืน่ขึน้ เมือ่มีสติอยู่จงึเป็นผูไ้ม่ประมาท คือไม่เลินเล่อ

เผลอเพลิน 
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ในโลกนีม้สีิง่ทีท่�าให้เลนิเล่อเผลอเพลนิอยูม่าก เช่นความตัง้อยูใ่นวยัหนุม่สาว 

ความไม่มีโรค ชีวิต ความประจวบกับลาภยศสรรเสริญสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรารถนา 

ทั้งปวง เมื่อขาดสติเสียอย่างเดียวก็จะเกิดความเลินเล่อเผลอเพลินไปในส่ิงเหล่านี้  

โลภ โกรธ หลง กจ็ะเกิดตามมา พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้หดัท�าสตด้ิวยการหมัน่

พิจารณาเนือง ๆ ว่าเราต้องแก่เจ็บตาย ต้องพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักชอบใจทั้งสิ้น 

เพ่ือให้เกิดสติระลึกได้หรือส�านึกข้ึนได้ จะช่วยแก้ความเลินเล่อเผลอเพลินซึ่งเป็นตัว

ความประมาทได้ เพราะจะท�าให้เกิดความส�านึกรอบคอบขึ้น ไม่เผลอสติเผลอปัญญา 

และไม่มัวเมาเพลิดเพลินไปด้วยอ�านาจความยินดี และสติน้ีเองจะเป็นเครื่องกระตุ้น

เตือนให้รีบเร่งท�าความเพียรในกรณียะ คือกิจที่ควรท�าทั้งปวง ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไป

โดยเปล่าประโยชน์ หรอืใช้เวลาไปในทางกระท�าทีผ่ดิต่าง ๆ นีแ้หละคอืความไม่ประมาท 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทางแห่งความไม่ตาย ส่วนความประมาทตรงกันข้าม 

พระพุทธโอวาทนี้น�ามาใช้ตักเตือนกันในเรื่องทั้งหลายเป็นอันมาก เช่นใน 

เรื่องขับรถ เพื่อให้ขับด้วยความไม่ประมาท คือด้วยความมีสติระมัดระวัง มิฉะนั้น 

จะก่ออุบัติเหตุต้องบาดเจ็บล้มตาย เรียกได้ว่าความประมาทเป็นทางแห่งความตาย  

แต่ก็ควรใช้ตกัเตอืนให้มากกว่านัน้ เพราะการท�าทจุรติทกุอย่าง กเ็กดิจากความประมาท

เช่นเดียวกัน 

กล่าวได้ว่าความเลินเล่อเผลอเพลินนี้เอง เป็นเหตุให้ท�าทุจริตซึ่งท�าให้เหมือน

อย่างตายทั้งเป็น
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ธรรมเครื่องเจรญิยศ

“ผู้ที่มีความหม่ัน มีสติ มีการงานสะอาด มีปกติใคร่ครวญกระท�า ส�ารวม 

เลี้ยงชีวิตโดยธรรม ไม่ประมาท ย่อมเจริญยศยิ่ง” นี้เป็นพุทธภาษิตในพระธรรมบทที่

ตรัสสอนชาวโลกทั่วไป มีความเข้าใจได้ง่าย แต่ก็ควรจะทราบอธิบายบางประการ 

ค�าว่ายศ ตามที่พูดกันมักจะหมายถึงสิ่งที่เรียกว่ายศศักดิ์ คือความเป็นนั่น 

เป็นนี่ที่ได้รับยกย่อง หรือแต่งตั้งขึ้นสูงกว่าพื้นเพสามัญ นั่นก็เป็นยศอย่างหนึ่งใน 

หลายอย่าง เพราะค�าว่ายศนีแ้จกออกได้เป็น ๓ คือ อิสรยิยศ (ยศคอืความเป็นใหญ่) 

บริวารยศ (ยศคือบริวารได้แก่คนที่แวดล้อม) กิตติยศ (ยศคือเกียรติได้แก่ช่ือเสียง 

ที่ดี) แม้ความมีโภคสมบัติ ความได้รับการยกย่องก็จัดเป็นยศด้วย อาจรวมเข้าใน

อิสริยยศ ฉะนั้น ยศจึงเป็นผลส่วนดีต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวแก่ความเป็นใหญ่ในทางต่าง ๆ 

ทัง้ทีเ่กีย่วแก่ความมีผูค้นนบัหน้าถอืตา ทัง้ทีเ่กีย่วแก่ช่ือเสียงทีด่เีป็นทีย่กย่องสรรเสรญิ 

ตลอดถึงที่เกี่ยวแก่ความมีหลักฐานทางทรัพย์สมบัติเป็นต้น 

ผลท่ีดีเหล่านี้เกิดจากเหตุท่ีดี คือการปฏิบัติที่ดีของบุคคลเอง ๗ ประการ 

ได้แก่ 

๑.  ความหมั่น มีความพากเพียรพยายามไม่เกียจคร้าน เพียรข่มใจตนเองที่

จะไม่ท�าการที่ไม่ควรท�า เพียรกระตุ้นใจตนเองให้ท�าการที่ควรท�า 

๒.  สต ิมคีวามระลกึส�านกึรูเ้ป็นเหตหุ้ามใจไว้ได้ มใิห้มุ่งไปในทางผดิ แต่ส่งเสรมิ

ให้มุ่งไปในทางถูก เป็นเครื่องรักษาตนรักษาใจ มิให้หลงลืมและหลงผิดไป 
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๓.  การงานสะอาด ท�าการงานที่สะอาดปราศจากโทษ ทั้งที่เป็น กายกรรม 

วจีกรรม มโนกรรม 

๔.  ใคร่ครวญกระท�า พจิารณาให้รูส้าเหตวุ่า ถ้าจกัเป็นเช่นนัน้กต้็องท�าอย่างนี้ 

หรือว่า ถ้าท�าการอย่างนี้ จักเกิดผลอย่างนี้ แล้วจึงท�าลงไป เหมือนอย่างการวางยา

แก้ไขโรค ก็ต้องรู้สมุฏฐานแล้วจึงวางยา วางการรักษาให้เหมาะแก่โรค 

๕.  ส�ารวมระมัดระวังทางกายเป็นต้น มิให้เกิดความผิดพลาดบกพร่อง 

๖.  เลี้ยงชีวิตโดยธรรม ประกอบอาชีพในทางที่ถูก เช่นเป็นคฤหัสถ์ก็เว้น 

มิจฉาอาชีพต่าง ๆ ประกอบสัมมาอาชีพในทางต่าง ๆ เช่น กสิกรรม เป็นต้น  

เป็นบรรพชิตก็เว้นการแสวงหาที่ผิดพระวินัยต่าง ๆ เทีย่วบณิฑบาตหรอืรบัไทยธรรมที่

เขาน�ามาถวายตามทางท่ีถกูต้อง 

๗. ไม่ประมาท ไม่เลินเล่อเผลอเพลินมีสติควบคุมใจไว้ได้ดี ไม่มัวเมา  

ไม่เลินเล่อเผลอเพลินไปในอารมณ์เครื่องยั่วเย้าต่าง ๆ 

ทั้ง ๗ ข้อเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่ดีจริง คงไม่มีใครค้านและเป็นเหตุให้ได้ยศ

ทีเ่ป็นส่วนผลดต่ีาง ๆ มาโดยบรสิทุธิ ์นอกจากจะได้ยศดงักล่าวมานัน้แล้ว ยังจะได้ยศ

ภายในอกีอย่างหนึง่คือ “ความเป็นใหญ่เหนอืความชัว่” หรอื “ความเป็นใหญ่เหนอืตน

หรือจิตใจของตนเอง เพราะอาจชนะตนเอง หรือ ชนะใจตนเองได้” 

น้ีเป็นเกียรติที่แท้จริงที่ตั้งขึ้นในใจของตนเองและของผู้รู้ทั้งหลาย และจะมี

ความดนีีแ่หละแวดล้อมเป็นเครือ่งแวดล้อมทีไ่ม่มทีิง้ จะตดิตามไปช่วยเกือ้กลูตลอดไป.
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ธรรมที่เป็นดุจเกาะของใจ

“ผู้มีปัญญาพึงท�าเกาะท่ีห้วงน�้าท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่น ความไม่ประมาท 

ความส�ารวมระวัง ความข่มฝึก” นี้เป็นพระพุทธภาษิตในธรรมบทที่พึงศึกษาให้เข้าใจ

อกีบทหนึง่ แสดงเหตผุลทางจติใจด้วยถ้อยค�าอ้างองิวัตถุภายนอกเป็นการเปรยีบเทยีบ

ให้มองเห็นชัดเจน คือ ค�าว่า ‘พึงท�าเกาะที่น�้าท่วมไม่ได้’ เป็นค�าที่ท�าให้มองเห็นภาพ

น�า้ท่วม เพราะมห้ีวงน�า้ไหลบ่ามามากโดยเรว็ ภมูภิาคกว้างใหญ่จมอยูภ่ายใต้น�า้ มนษุย์

และสัตว์ดิรัจฉานประสบอุทกภัยใหญ่ กระเสือกกระสนอยู่ บ้างก็จมน�า้เป็นอันตราย 

ส่วนทีย่งัมชีวีติอยูต่่างกม็ุง่จะไปให้ถงึฝ่ังหรอืเกาะ ผูท้ีไ่ปถงึได้ย่อมรอดชีวติ เพราะห้วง

น�้าท่วมไม่ได้ 

คดิดถูงึหมูค่นทีต้่องถกูกระแสน�า้พดัพาไปในห้วงน�า้อนักว้างใหญ่ มองหาเกาะ

ไม่พบว่าจะเป็นทุกข์เพียงไร ในภาวะเช่นนี้ทุก ๆ คนย่อมประสงค์จะได้ที่พึ่งที่จะช่วย

ชีวิตไว้ได้ คือเกาะอันอาจจะขึ้นไปอาศัยให้พ้นจากการจมน�้าตาย พระพุทธเจ้าได้ทรง

แสดงธรรม ด้วยทรงใช้ค�าแสดงภาพของเกาะที่ห้วงน�้าท่วมทับไม่ได้ อันเป็นท่ีรู้สึกว่า

เป็นที่พึ่งช่วยให้พ้นภัยเพราะน�้าได้จริง ชวนให้นึกถึงภาพที่ตรงกันข้ามคือความที่ไม่มี

เกาะเช่นนัน้ คนท้ังปวงลอยอยู่ในกระแสน�า้ และทรงน้อมเข้ามาถงึเกาะซึง่เป็นท่ีพึง่ใน

ภายใน คือในจิตใจของแต่ละคน คือจิตใจก็ต้องมีเกาะมีที่พึ่ง ไม่เช่นนั้นก็ต้องถูก 

ห้วงน�้าคือกระแสกิเลสท่วมทับให้เป็นอันตราย เพราะจิตใจของคนเราต้องรับอารมณ์

คอืเรือ่งทัง้หลายอยู่เสมอ ทางอายตนะ (ทีต่่อ) หรอืทวาร (ประต)ู ทัง้ ๖ แล้ว ได้แก่ 
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ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ (ใจ) เรื่องเหล่านี้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจทางทวารเหล่านี้

เหมือนอย่างกระแสน�้า ถ้าจิตใจไม่มีเกาะส�าหรับเป็นที่อาศัยให้สูงยิ่งกว่า ก็จะถูกท่วม

ด้วยอารมณ์ทัง้ปวงนี ้จะต้องกระสบักระส่ายวุน่วายอยูด้่วยความโลภ โกรธ หลง หรอื

ด้วยความดิ้นรนทะยานอยากต่าง ๆ จะก่อเจตนาก่อกรรมท�าเข็ญ ให้แก่ตนเองและ 

แก่ผู้อื่นน้ีเท่ากับถูกกระแสน�้าคืออารมณ์หรือกิเลสท่วม ต้องถูกซัดให้ลอยละล่องไป 

และให้จมลงในอบายภูมิตามกรรม คนไม่น้อยตกอยู่ในภาวะเช่นนี้ 

พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ดูเข้ามาให้เห็นตนเองว่าอยู่ในภาวะเช่นไร และตรัส

สอนให้ท�าเกาะซ่ึงจะเป็นทีพ่ึง่ขึน้ทีห้่วงน�า้กเิลสท่วมไม่ได้ ด้วยปฏบิตัใินธรรม ๔ ประการ 

คอื 

๑.  ความหมัน่ละความชั่ว ท�าความดีต่าง ๆ 

๒.  ความไม่ประมาท คือไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน มีสติรักษาอยู่ 

๓.  ความส�ารวมระวัง คือมีสติระวังจิตใจในเวลาที่รับอารมณ์ต่าง ๆ ทางตา

หูเป็นต้น มิให้กลายเป็นกระแสกิเลสท่วมจิต 

๔.  ความข่มฝึก คือใช้ปัญญาข่มฝึกจิตตนเองให้สิ้นพยศร้าย 

ปฏิบัติดังนี้แหละเป็นการสร้างหรือท�าเกาะขึ้นส�าหรับจิตใจ

ในมงคลดิถี ท่ีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา  

และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธร พระเทพรัตนราชสุดาฯ เวียนมาบรรจบ  

ขอประทานถวายพระพร ให้ทรงม่ันในพระบวรพุทธศาสนา เพื่อจักได้ทรงถึงพร้อม 

พระเกษมสวสัดทีกุประการ ทัง้พระหฤทยัและพระวรกาย เพราะพระรัตนตรัยจักถวาย

ความคุม้ครองได้จรงิ ในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ.
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ผู้ทรงปัญญากับผู้โฉดปัญญา

“คนเขลาโฉดปัญญาย่อมตามประกอบความประมาท ส่วนคนผู้ทรงปัญญา

ย่อมรกัษาความไม่ประมาทเหมอืนรกัษาทรพัย์อนัประเสรฐิ” นีเ้ป็นพระพทุธภาษติใน

ธรรมบทที่ตรัสถึงคน ๒ จ�าพวก คือ คนเขลาโฉดปัญญากับคนที่ทรงปัญญา ซึ่งต่าง

กันเหมือนอย่างด�ากับขาว เพราะจ�าพวกต้นตามประกอบหรือรักษาความประมาท 

เอาไว้ ส่วนจ�าพวกหลังรกัษาหรอืตามประกอบความไม่ประมาท เหตไุฉนจงึเป็นเช่นนัน้ 

ในการที่จะท�าความเข้าใจข้อนี้ ก็ควรท�าความเข้าใจว่า

ปัญญาในท่ีนี้ มุ่งหมายถึงความรู้จักสัจจะคือความจริงตั้งแต่ในเรื่องบาปบุญ

คุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ท่ัว ๆ ไป เพราะท่ีจะชื่อว่าเป็นปัญญานั้นต้องเป็น 

ความรู้จริง คือรู้บวก สัจจะ รู้จริงในเรื่องใดก็เป็นปัญญาในเรื่องนั้น ขาดความรู้จริง 

ก็ไม่เป็นปัญญา สมมติว่าคนผู้หนึ่งไปเรียนส�าเร็จวิชาชั้นสูง เรียกว่าเป็นคนเรียนดี  

เรียนเก่ง แต่จะเรียกว่ามีปัญญายังไม่ได้ เพราะความรู้ที่เรียนรู้นั้น ก็เหมือนเป็นการ

บันทึกสิ่งที่รู้ต่าง ๆ ไว้ในสมอง ฉะนั้น สมองของคนจึงเหมือนอย่างเป็นเครื่องบันทึก 

สมองดีและขยันกอ็าจบันทกึไว้ได้มาก อันทีจ่รงิก็ไม่มใีครเรยีกเคร่ืองบนัทึกว่ามปัีญญา 

ปัจจุบันมนุษย์เรายังประดิษฐ์เครื่องสมองกล (เครื่องคอมพิวเตอร์) ที่ท�างานได้ดีกว่า

จะใช้สมองคิดเสียอีก ก็ไม่มีใครชมเครื่องเช่นนี้ว่ามีปัญญาเหมือนกัน 

ปัญญาจงึหมายถงึความรูท้ีป่ระกอบด้วยสัจจะดงัทีก่ล่าวแล้ว เช่นรู้ว่าข้อนีเ้ป็น

บาปเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ ส่วนข้อนีเ้ป็นบญุเป็นคณุเป็นประโยชน์ คนทีข่าดปัญญา

เช่นนีเ้รยีกว่าคนเขลาโฉดปัญญา ส่วนคนท่ีประกอบด้วยปัญญาเช่นนีเ้รยีกว่าทรงปัญญา 
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คนที่เขลาโฉดปัญญาย่อมตามประกอบความประมาทคือท�ากิจต่าง ๆ ท่ีไม่

ควรท�าด้วยความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินปราศจากสติรักษาตนรักษาใจ เช่นการ 

เล่นสนุกสนานไปตามอ�านาจจิตใจที่คะนอง ความปล่อยตัวไปตามความปรารถนา  

ความประพฤตเิสือ่มเสยีต่าง ๆ ซึง่ทกุ ๆ อย่างเกดิจากความมวัเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิ 

ขาดสติยับยั้งเหมือนอย่างคนเมา หรืออย่างแรงก็คนบ้า พูดกันไม่รู้เรื่อง เรียกว่า 

ตามประกอบความประมาทหรือรักษาความประมาทไว้ทั้งนั้น คนเขลาโฉดปัญญา 

ย่อมท�าดงันี ้เพราะไม่รูว่้านีแ้หละเป็นความประมาท คอืความมวัเมา กล่าวอกีอย่างหนึง่ 

เมื่อเมาเสียแล้วก็กลายเป็นคนเขลาโฉดปัญญาไปทันที 

เขาว่าคนเราเห็นช้างเท่าหมู ใครจะไปชี้แจงว่าช้างโตเท่าช้าง คนเมาก็จะต้อง

เถยีงว่าเท่าหมู เพราะเขาเหน็อย่างนัน้ จะพดูกนัรูเ้รือ่งตามเป็นจรงิกจ็ะต้องท�าให้ผ่อน

ความเมาเสียก่อน คือให้มีสติระลึกได้ถึงสัจจะ ว่านี่ดีนี่ชั่ว เป็นต้น แล้วจะเกิดความ

ไม่ประมาท จะสร่างเมา จะมองเห็นสัจจะขึ้น นี้แหละจะเริ่มเป็นผู้ทรงปัญญา ซึ่งจะ

รักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนอย่างทรัพย์อันประเสริฐแล.
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ผู้ไม่ประมาทย่อมได้สุขอันไพบูลย์

“อย่ามัวประกอบความประมาท อย่ามัวประกอบความเชยชมยินดีในส่ิงที่

ยั่วยวนใจ ผู้ที่ไม่ประมาท เพ่งพินิจอยู่แล จึงจะบรรลุสุขอันไพบูลย์” นี้เป็นพระพุทธ

ภาษิตที่ตรัสเตือนไว้ให้ไม่ประมาทอีกบทหนึ่ง ซึ่งควรจะน้อมรับไว้ปฏิบัติ 

ความประมาทคือความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินเป็นส่ิงท่ีมีโทษ ใคร ๆ  

ย่อมจะรบัรองไม่คดัค้าน แม้เช่นนัน้ ใคร ๆ ทีร่บัรองดงันัน้นัน่เอง กม็กัมวัเมาเลินเล่อ

เผลอเพลินเสียเอง ต้องประสบผลเสียหาย “มัวประกอบความประมาท” ก็คือใช้เวลา

ให้หมดไปด้วยความประมาท อยู่กับความประมาท ท�าความประมาทให้อยู่กับใจ 

หรือท�าใจให้ประกอบอยู่กับความประมาท จิตใจเช่นนี้พึงเห็นได้ว่ามีอาการมัวเมา คือ

หลงยนิดีเพลดิเพลนิไม่มีทีจ่ะนกึถึงแก่เจบ็ตายความพลดัพรากและกรรมดีชัว่ มอีาการ

เลนิเล่อเผลอเพลิน ขาดสติทีจ่ะพินจิให้เหน็สจัจะ เมือ่เป็นเช่นนี ้กย่็อมจะไม่ระมดัระวงัใจ 

จะปล่อยใจให้ก�าหนัดยินดี ให้ขัดเคืองให้หลง ให้มัวเมาไปในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย 

เป็นเหตุให้ประกอบทุจริตต่าง ๆ ได้ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ จึงเป็นเหตุให้

ประกอบอยู่กับทุกข์วิบัติต่าง ๆ ปราศจากความเกษมสวัสดี ฉะนั้น จึงตรัสเตือนให้ 

ไม่มัวประกอบความประมาท แต่ความประมาทดังกล่าวย่อมเกิดจากสิ่งที่ยั่วยวนใจ 

ทั้งหลาย อันท�าให้จิตใจเกิดครึ้มขึ้นมาเหมือนดังครึ้มฝน 

สิ่งดังกล่าวนี้เรียกเป็นศัพท์ทางธรรมว่า ‘กาม’ ค�าแปลว่า ‘ใคร่ ปรารถนา’ 

หมายถึงอาการของใจเองก็ได้ หมายถึงวัตถุภายนอกทั้งหลายก็ได้ ประการแรก 
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แปลว่า ‘ความใคร่ ความปรารถนา’ ประการหลังแปลว่า ‘ส่ิงท่ีน่าใคร่น่าปรารถนา’  

มักจะยกขึ้นกล่าวคือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กายถูกต้อง) เพราะทั้ง ๕ 

นี้เป็นสิ่งที่เป็นวิสัยแห่งตา หู จมูก ลิ้น และกายของทุก ๆ คน ทุก ๆ คนย่อม 

ท่องเทีย่วอยู่ในโลกต้ังแต่เกดิมาจนตาย กใ็นรูป เสยีง เป็นต้นทัง้ ๕ อย่างนี ้ด้วยอาศยั

ตาหูเป็นต้นท้ัง ๕ อย่างนี้ สิ่งเหล่าน้ีแหละที่น่าใคร่น่าปรารถนา เรียกว่ากาม  

เหมือนกัน คนท่ัวไปพากันปรารถนาต้องการเชยชมยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านี้ จึงเกิด 

ความประมาท คือมัวเมา เลินเล่อ เผลอเพลินอยู่ในส่ิงเหล่านี้ด้วย เป็นเหตุให้เกิด 

ความชั่วร้ายทุกข์ร้อนต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น จึงตรัสสอนให้ไม่มัวประกอบความ

เชยชมยินดีในสิ่งยั่วยวนใจ แต่จะปฏิบัติได้ก็จ�าต้องไม่ประมาท คือ ปฏิบัติให้มีสติ 

รักษาตนระมัดระวังใจมิให้เกิดความเชยชมยินดีในสิ่งที่ย่ัวยวนใจ มีความเพ่งพินิจ  

คอืพิจารณาสิง่ทัง้หลายมรีปูทีต่าเหน็เป็นต้นอยูเ่สมอ มใิห้เผลอสต ิ เผลอปัญญา ดังนี้ 

จะพบสัจจะขึ้นอีกข้อหนึ่งว่า สิ่งที่ยั่วยวนทั้งหลายนั้น 

อนัทีจ่ริงเป็นสิง่ธรรมดาโลก ใจของตนเองต่างหากทีไ่ปด�ารกิ�าหนดปรงุแต่งขึน้ 

ถ้าใจไม่รับมาปรุง ก็ไม่มีอะไรที่ยั่วยวนได้ ถ้าหยุดใจที่ปรุงได้ ก็จะได้พบความสุข 

ขึ้นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เคยพบมาก่อน จะรู้ได้ว่าเป็นสุขที่ไพบูลย์เพียงไร.
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ความไม่ประมาทส่งเสรมิปัญญา 

“บณัฑติบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทในกาลใด ในกาลนัน้เขา

ขึน้สูป่ราสาท คอืปัญญา เป็นผูไ้ม่มโีศกมองเหน็หมูส่ตัว์ผูม้โีศกเหมอืนอย่างผูท้ีย่นืบน

ภเูขามองเหน็ผูท้ีย่นือยู่ท่ีพ้ืนดนิ เพราะว่าธรีชนย่อมมองเหน็คนพาลท้ังหลายได้” นีเ้ป็น

พระพุทธภาษิตในธรรมบทท่ีสอนให้บรรเทาความประมาทออกเสียด้วยปฏิบัติเพิ่มพูน

ความไม่ประมาทอยูเ่นอืง ๆ และผูท่ี้ปฏิบัติในทางบรรเทาดงันี ้จงึจะเรยีกได้ว่าบณัฑติ 

ผู้ด�าเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญา ตรงกันข้ามกับพาลชนคนเขลา ค�าคู่นี้ คือบัณฑิต

และพาลตามที่เข้าใจกันอาจต่างจากความหมายในพระพุทธภาษิตนี้ 

ตามท่ีเข้าใจกันน้ัน บัณฑิตคือผูท่ี้ได้ศกึษามคีวามรูม้าก ตามขัน้ของการศกึษา

ในบัดนี้เป็นขั้นปริญญา มุ่งทางเรียนรู้มากยิ่งกว่าทางความประพฤติดี ค�าว่าพาลมุ่งถึง

คนที่ประพฤติไม่ดี เรียกว่าประพฤติเป็นพาลเกเรเกะกะระรานชาวบ้าน 

ส่วนความหมายทางพระพุทธภาษิตนี้ บัณฑิตหมายถึงคนดี พาลหมายถึง 

คนชั่วที่ตรงกันข้าม ค�าว่าคนดีคนชั่วนี้ ฟังดูก็คล้ายกับหมายเอาความประพฤติดีชั่ว 

เป็นส�าคัญ แต่ความหมายโดยตรงคนดีหรือคนชั่วคือคนท่ีทรงปัญญาหรือขาดปัญญา 

ความประพฤตินัน้เกดิตามปัญญา คนมีปัญญาย่อมประพฤติด ีส่วนคนขาดปัญญาย่อม

ประพฤติชั่ว 

ค�าว่าปัญญาในทีน่ีไ้ม่ได้หมายถงึการเล่าเรยีนแต่อย่างเดยีว แต่หมายถงึความ

รู้ท่ีเข้าถึงสัจจะคือความจริง โดยเฉพาะคือสัจจะในบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่
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ประโยชน์ สัจจะนี้แหละคือที่เรียกว่าธรรม รู้ธรรมก็คือรู้สัจจะ ใครก็ตามเมื่อมารู้จัก

บาปบญุคณุโทษประโยชน์มใิช่ประโยชน์ย่อมเรียกได้ว่ามปัีญญา ผู้มปัีญญาดังน้ี ย่อมจะ

ละบาปละโทษละสิง่มใิช่ประโยชน์ จะปฏบัิตดิ�าเนนิไปแต่ในส่ิงท่ีเป็นบญุเป็นคุณประโยชน์

ต่าง ๆ น้ีแหละเรียกว่าบัณฑิตผู้ด�าเนินประโยชน์กิจด้วยปัญญา ส่วนผู้ท่ีขาดปัญญา 

ดังนั้น จะประพฤติตรงกันข้ามคือจะท้ิงบุญท้ิงคุณประโยชน์ แต่จะคว้าเอาโทษมิใช่

ประโยชน์ นี่แหละคือพาลชนคนเขลา ฉะนั้น ปัญญาจึงเป็นข้อส�าคัญที่จะท�าให้คน 

เป็นบัณฑิตขึ้นได้ 

ส�าหรับค�าที่เรียกปัญญาดังกล่าว บางทีก็เรียกปัญญาเฉย ๆ บางทีก็เรียก 

สุปัญญา (ปัญญาดี) บางทีก็เรียกสัมมปัญญา คือปัญญาชอบ แต่เมื่อเรียกดังนั้น  

ก็เรียกฝ่ายที่ตรงกันข้ามว่าทุปัญญา (ปัญญาชั่ว) มิจฉาปัญญา (ปัญญาผิด) เม่ือมี 

ค�าอื่นประกอบดังนี้ ปัญญาก็กลายเป็นค�ากลาง ๆ โดยมากใช้เฉพาะค�าว่าปัญญา 

เฉย ๆ หมายถึงที่สุปัญญาหรือสัมมปัญญา 

คนที่มีปัญญาย่อมเปรียบเหมือนยืนอยู่บนที่สูง เช่นบนยอดเขา มองเห็นคน

ทั้งหลายวิ่งวนกันอยู่ท่ีเชิงเขา ซ่ึงล้วนเป็นคนขาดปัญญาดังที่เรียกว่าพาลชนคนเขลา 

เพราะเหตวุ่ายงัเป็นผูป้ระมาทอยูม่าก คอืมวัเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ขาดสตพินิจิพจิารณา

ให้เกิดปัญญา จึงกดตนให้ตกต�่าอยู่เสมอ มีสติรู้ขึ้นจะยกตนให้สูงขึ้นได้ทันที จะเริ่ม

มองเหน็ว่าทีว่ิง่วุน่อยูน่ัน้เป็นคนเขลา ความไม่ประมาทจงึเป็นธรรมส�าคัญท่ีจะเป็นเครือ่ง

ส่งปัญญาให้สูงขึ้นให้มองเห็นว่าใครเป็นใคร.
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ธรรมรักษาผู้ประพฤตธิรรม

“ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม เหมือนฉัตร (ร่ม) ใหญ่ในฤดูฝน”  

“พระราชาเป็นประมขุแห่งมนษุย์ทัง้หลาย” ค�ากล่าวทัง้สองนีเ้ป็นพระพทุธภาษติทีเ่ป็น

สัจจะอันไม่ตาย ดังค�าว่า “ค�าสัตย์แลเป็นวาจาอันไม่ตาย” 

ชาติไทยเรารักษาสัตย์ตามค�าท้ังสองนี้ไว้คือรักษาพระพุทธศาสนา และม ี

พระมหากษตัรย์ิเป็นองค์พระประมขุของชาต ิจงึเป็นชาตทิีไ่ม่ตายมาตลอดเวลาช้านาน 

และจักเป็นชาติที่ไม่ตายตลอดเวลาที่รักษาส่วนท้ังสองนี้ไว้เป็นสัจจะของชาติ ธรรม

เปรยีบเหมอืนฉตัรใหญ่ในฤดฝูนของผูป้ระพฤตธิรรมท้ังปวงฉนัใด พระราชาผูท้รงธรรม

ย่อมเป็นฉัตรใหญ่ของปวงประชานิกรฉันนั้น ประเทศไทยเราได้มีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นฉัตรใหญ่มาโดยล�าดับ แต่ละพระองค์มีพระราชกฤษฎาภินิหารต่าง ๆ กัน  

ตามควรแก่เหตุการณ์ในยุคสมัยนั้น ๆ ดูคล้ายกับทรงอวตารลงมาปราบในสมัยที่ควร

ปราบกอบกู้ในสมัยที่ควรกอบกู้ ด�ารงรักษาหรือส่งเสริม เป็นต้น ในสมัยท่ีควรแก่ 

กิจที่พึงท�าเช่นนี้ ส่งผลให้ประเทศชาติไทยด�ารงอยู่เป็น ‘อมตะ’ อย่างน่าอัศจรรย์ 

สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า เป็นพระมหาราชพระองค์หนึ่งของไทย ผู้ทรงมี

พระราชกฤษฎาภินิหารในทางกอบกู้ ซ่ึงเหมือนทรงอวตารลงมาในสมัยที่ต้องการผู ้

กอบกู้ ดังปรากฏในประกาศบวงสรวงสังเวยในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พร้อมทัง้สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถได้เสดจ็ฯ ไปทรงบ�าเพญ็พระราชกศุล

และทรงบวงสรวงสังเวยเมื่อวันพุธ ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๑๐ ณ อ�าเภอเมือง จังหวัด
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ก�าแพงเพชร ซึง่สมเดจ็พระมหาราชเจ้าพระองค์นัน้ เคยเสดจ็ฯ ผ่านไปประทบัแรมอยู่ 

๓ วนั คราวทีเ่สดจ็ฯ ยกกองทพัหลวงออกไปเมืองแครง และได้ทรงประกาศอสิรภาพ 

มีความปรากฏตามพระราชพงศาวดาร รวมความโดยย่อว่า 

เมื่อ พ.ศ. ๒๑๒๖ สมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้า ทรงยกทัพหลวงออกจาก 

เมืองพิษณุโลก เพื่อจะไปทรงช่วยพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงปราบเมืองอังวะ เมื่อจะ

เคลือ่นพล มพีระบรมธาตปุรากฏเป็นแสงสว่างลอยมาประทักษณิกองทพั ครัน้เสดจ็ฯ 

ถึงต�าบลวดัยมน่าน ท้ายเมืองก�าแพงเพชร เกดิพายฝุนห่าใหญ่แผ่นดนิไหว ทรงพกัทพั

ที่ต�าบลหนองปลิง เมืองก�าแพงเพชร ๓ วัน จึงเดินทัพไปสู่เมืองแครง พักพล ณ  

ที่ใกล้ตัวพระมหาเถรคันฉ่องก่อนจะขึ้นไปหงสาวดี ทรงทราบจากพระมหาเถรคันฉ่อง 

และพระยาเกยีรตพิระยารามว่าพระเจ้าหงสาวดคีดิการร้ายต่อพระองค์ โดยเตรยีมให้

พระมหาอุปราชยกทัพหลวง ให้พระยาทั้งสองยกทัพกระหนาบเข้าโจมตีกองทัพไทย 

เมื่อยกออกจากเมืองแครง ให้ประหารพระองค์เสียให้จงได้ จึงทรงประกาศอิสรภาพ

ของชาติไทย เสด็จฯ ยกกองทัพกลับพระนครศรีอยุธยา

ในมหามงคลสมัยวันฉัตรมงคล ๕ พฤษภาคม ๒๕๑๓ นี้ ขอถวายพระพร

ชยัมงคล ด้วยอ�านาจคุณพระศรรีตันตรยั และอ�านาจพระราชกศุลบารมทีัง้ปวง ได้ทรง

พระเกษมส�าราญ เสด็จสถิตในพระมหาเศวตฉัตร เป็นที่ร่มเย็นแก่รัฐสีมาอาณาจักร

ตลอดจิรกาล.
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ผู้ประมาทย่อมล้าหลัง

“เมือ่ชนทัง้หลายประมาทแล้วเหมอืนอย่างหลบั ผูไ้ม่ประมาทเป็นผู้ตืน่อยูม่าก 

ทรงปัญญาดี ย่อมท้ิงไปเหมือนอย่างม้ามีก�าลัง ทิ้งม้าที่ไม่มีก�าลังไปฉะนั้น” นี้เป็น

พระพุทธภาษิตในอัปปมาทวรรคอีกบทหนึ่ง ที่เป็นค�าสอนอันพึงสนใจระลึกนึกถึง 

คนเราทุกคนเป็นเหมือนม้าแข่งในสนามโลก นึกดูถึงการแข่งม้าในสนามม้า 

ซึ่งบัดน้ีปรากฏว่ามีคนไปดูกันแน่นขนัดทุกนัดแข่ง ม้าที่มีก�าลังย่อมทิ้งม้าที่ไม่มีก�าลัง

ไว้เบือ้งหลงั วิง่ไปถงึหลกัชยัได้ก่อนทกุครัง้ไป แม้ม้าท่ีใช้เป็นพาหนะขบัข่ีหรอืเทียมลาก 

ม้าที่มีก�าลังย่อมออกหน้าม้าที่ทรามก�าลังเสมอ ในสนามโลกก็เช่นเดียวกัน บรรดา 

คนทั้งปวงในโลก คนที่มีก�าลังย่อมออกหน้าคนท่ีทรามก�าลัง ทิ้งคนที่ทรามก�าลังไว ้

ข้างหลังในกิจทั้งปวง ถึงไม่คิดว่าจะแข่งขันกัน ก็เหมือนอย่างแข่งขันกัน เพราะใคร ๆ 

ก็จะเห็นปฏิปทาและผลที่ได้รับของแต่ละคน และเมื่อรวมกันเข้าก็จะมองเห็นความ

เปรียบเทียบยิ่งหย่อนกว่ากันได้อย่างถนัด 

ยกตัวอย่างในวงแคบ ๆ เช่นทุก ๆ คนย่อมเคยเป็นนักเรียนร่วมชั้นกันมาใน

สมัยเป็นเด็ก ตอนนั้นก็ยังไม่แตกต่างกันมากนัก แต่ก็เริ่มมีบ้างแล้ว เช่นบางคนมีพื้น

ปัญญาดี บางคนปานกลาง บางคนทึบ นอกจากพื้นปัญญา ก็ยังมีความเพียรและ 

ความประพฤติต่าง ๆ กัน จนถึงสอบไล่ก็ได้คะแนนไม่เท่ากัน ปีที่ ๑ ที่ ๒ เป็นต้น 

ยิง่โตข้ึน ความต่างกนัในการเรียนการงานเป็นต้น กย็ิง่เห็นได้ชดัว่า ล้าหลงัหรือก้าวหน้า

กว่ากัน บางทีไปไกลกว่ากันหรือทิ้งกันไปไกลมาก 
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กล่าวได้ว่าคนที่มีก�าลัง ย่อมทิ้งคนที่ไม่มีก�าลังไปเสมอ ค�านี้ก็เรียกเทียบม้าที่

มีก�าลังและที่ไม่มีก�าลงั แต่เมือ่จะอธบิายถงึลักษณะแห่งบุคคลท้ังสองประเภท ท่ีตรัสไว้

ในพระพทุธภาษตินี ้ ก็ได้แก่คนท่ีไม่ประมาทและคนที่ประมาท คนท่ีมีก�าลังก็คือคนที่

ไม่ประมาท ส่วนคนที่ทรามก�าลังก็คือคนท่ีประมาท เพราะเหตุว่า คนท่ีประมาทมี 

ความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินเปรียบเหมือนคนหลับ 

อันคนหลับไม่มีความรู้อะไร คนประมาทก็ไม่มีความรู้เข้าถึงสัจจะอันเป็น 

ตัวปัญญา เรียกว่า “หลับทั้งตื่น” หลับทั้งตื่นนี้มีโทษมาก เพราะท�าอะไรเป็นกรรม 

ขึ้นมาได้ ถ้าหลับเสียจริง ๆ ก็จะไม่ก่ออกุศลกรรมอะไร ๆ ขึ้นมา 

ในที่อื่นตรัสเปรียบความประมาทด้วยความตาย เพราะเมื่อประมาทก็เท่ากับ

ไม่รู้เหมือนคนตาย แต่ตายเสียจริงยังดีกว่า เพราะจะท�ากรรมอะไรต่อไปในชาตินี้อีก

ไม่ได้ ส่วน “ตายทั้งเป็น” เพราะความประมาทมีโทษมากเช่นเดียวกับ “หลับทั้งตื่น” 

ด้วยเหตทุีท่�ากรรมอะไรได้ คนประเภทนีไ้ม่สามารถจะด�าเนนิไปในทางทีเ่ป็นประโยชน์

และบรรลุประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและภายหน้า ไม่ต้องกล่าวถึงประโยชน์อย่างยิ่ง  

ต้องอยูห่ลงับคุคลผูไ้ม่ประมาท ซ่ึงเป็นผูต่ื้นอยูม่ากด้วยสต ิทรงปัญญามองเหน็ประโยชน์

มิใช่ประโยชน์เป็นต้น 

ผู้ไม่ประมาทจะก้าวหน้าไปไกลชนิดที่คนประมาทตามไม่ทันทีเดียว.
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อัปปมาทเกื้อกูลความส�าเร็จ

“ท้าวมฆวาถึงความประเสริฐสุดแห่งเทพทั้งหลาย เพราะความไม่ประมาท 

บัณฑิตท้ังหลายสรรเสริญความไม่ประมาท ติเตียนความประมาทในกาลทุกเมื่อ” 

พระพุทธภาษิตในอัปปมาทวรรคบทน้ี ยกท้าวมฆวาเป็นตัวอย่างแห่งผู้ที่ได้บรรลุถึง 

ผลสูงสุดในทางโลกด้วยความไม่ประมาท ท้าวมฆวาคือพระราชาแห่งเทพชั้นดาวดึงส์  

เรียกกันว่าท้าวสักกะเทวราชบ้าง พระอินทร์คือจอมแห่งเทพทั้งหลายบ้าง เป็นต้น  

ที่เรียกว่า ท้าวมฆวา ก็เพราะเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่มีช่ือว่ามฆมาณพ ได้ประพฤต ิ

ตนอยู่ในวัตตบท ๗ ประการ คือ 

๑.  เลี้ยงมารดาบิดา 

๒.  ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญในตระกูล 

๓.  มีวาจาอ่อนหวาน 

๔.  มีวาจาไม่ส่อเสียด 

๕.  มีใจปราศจากความตระหนี่ ยินดีในการจ�าแนกแจกทาน 

๖.  มีวาจาสัตย์ 

๗.  มีปกติไม่โกรธ ถ้าความโกรธเกิดขึ้นก็สงบได้โดยเร็ว 

และในอรรถกถาธรรมบทได้เล่าเร่ืองมฆมาณพ ได้ชักชวนพวกเพ่ือนกันได้ 

รวมทั้งหมดเป็น ๓๓ คน ช่วยกันท�าถนนให้คนเดิน สร้างศาลาพักคนเดินทาง ขุด 

สระโบกขรณี ท�าสวนดอกไม้เพือ่ประโยชน์แก่คนท้ังปวง มคีนเดนิทาง คนก�าพร้าเข็ญใจ
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เป็นต้น คร้ันสิน้ชพีในชาตมินษุย์นีแ้ล้ว มฆมาณพได้ไปบงัเกดิเป็นพระอนิทร์จอมแห่ง

เทพชัน้ดาวดงึส์นัน้ สหายนอกจากนัน้ กไ็ด้ไปเกดิเป็นเทพบรวิาร เมือ่ได้ไปบงัเกดิเป็น

เทพครองแดนสวรรค์ชั้นนั้น ก็ต้องท�าสงครามขับเคี่ยวกับอสูรผู้เป็นเจ้าของถิ่นเดิมอยู่

เสมอ ท้าวมฆวาก็ไม่ประมาท จัดอารักขาถิ่นสวรรค์ของตนเป็นอย่างดี อสูรจึงไม่อาจ

รบชนะได้ 

พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องนี้ จึงได้ตรัสพระพุทธคาถาท่ีได้แปลไว้เบื้องต้น 

เรื่องท้าวมฆวา จะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงหรือจะถือว่าเป็นนิยายเก่าท่ีเล่ากันมาก็ตาม  

เมื่อตกมาเป็นเรื่องท่ีเล่าไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา ก็ประกอบด้วยคติธรรมอันควร 

ที่คนท้ังปวงจะถือเอาเป็นเนติประพฤติปฏิบัติหลายประการ อาจสรุปได้เป็น ๒ คือ  

ความประพฤตทิีเ่ป็นการส่วนตน ได้แก่วตัตบท ๗ ประการ มเีลีย้งมารดาบดิาเป็นต้น 

และความประพฤตท่ีิเป็นการส่วนผูอ่ื้น หรอืทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ เช่นท�าถนนหนทาง

เป็นต้น 

ความประพฤติทั้งสองส่วนนี้ทุก ๆ คนควรประพฤติด้วยกันทั้งนั้น ที่เป็นการ

ส่วนตนน้ันควรประพฤตใิห้เตม็ท่ี ส่วนท่ีเป็นการส่วนผูอ้ืน่กพ็งึประพฤตติามทีค่วรท�าได้ 

ไม่ใช่แต่จะต้องท�าถนนหนทางอย่างเดียว กิจที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ก็มีอีกเป็นอันมาก 

บรรดากจิเหล่านีก้จิท่ีตนควรจะท�าหรอือาจได้รบัมอบหมายให้ท�ากมี็ ฉะนัน้ กต้ั็งใจท�า

ด้วยมุ่งประโยชน์แก่เขาจริง ๆ ตามกิจและโอกาสนั้น ๆ 

แต่การทีใ่ครจะประพฤตกิารทัง้สองส่วนนีไ้ด้ กต้็องอาศยัความไม่ประมาท คอื

ความไม่มวัเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิ มสีตริกัษาตนรกัษาจติ จงึไม่เผลอสตไิม่เผลอปัญญา

ในที่ทั้งปวง ดังนี้ จึงประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้สมบูรณ์.
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ผู้ประมาทย่อมไม่เห็นภัย

“ผู้เห็นภัย ยินดีในความไม่ประมาท ทั้งเห็นภัยในความประมาท เผาเครื่อง

ผูกเล็กใหญ่ไปเหมือนไฟเผาเชื้อฉะนั้น” นี้เป็นพระพุทธภาษิตอีกบทหนึ่งในอัปปมาท-

วรรคแห่งธรรมบท ท่ีตรสัเตอืนให้เหน็ภยัในความประมาทและปฏิบตัเิพือ่ตดัเครือ่งผกู

ต่าง ๆ แห่งความชัว่ร้ายและความทุกข์เดอืดร้อน เรือ่งท่ีเป็นต้นเหตุให้ตรสัพระธรรมบท

นี้มีเล่าไว้ว่า 

ได้มพีระภกิษุรปูหนึง่เรยีนกรรมฐานจากส�านกัพระบรมศาสดาไปปฏบิตัใินป่า

แห่งหน่ึง พากเพียรท�าไปก็ไม่ได้รับผล จึงเดินทางกลับเพื่อจะเรียนให้ยิ่งขึ้นไปใหม่  

ขณะที่ก�าลังเดินทางอยู่ในป่า เกิดไฟไหม้ป่าขึ้น จึงขึ้นไปบนยอดเขาแห่งหนึ่งมองด ู

ไฟไหม้ต้นไม้ต้นหญ้าต่าง ๆ กเ็กิดความคิดขึน้ว่า ไฟไหม้เชือ้ใหญ่เลก็ต่าง ๆ ไปฉนัใด 

ก็พึงพากเพียรเผาเครื่องผูกท้ังปวงให้ไหม้มอดหมดไปด้วยไฟคือญาณปัญญา ฉันนั้น 

พระพุทธเจ้าได้ปรากฏพระองค์ประทานพระพุทธโอวาทตรัสพระธรรมบทนี้โปรด  

ท่านก็ได้รับผลสูงสุดในขณะนั้น 

เรื่องนี้แม้เป็นเรื่องของภิกษุซึ่งมุ่งปฏิบัติเพื่อผลสูงสุด แต่หลักธรรมเป็น 

ของกลางที่พึงน้อมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้แก่บุคคลทุกชั้น ดังจะได้อธิบายเป็น 

กลาง ๆ ทั่ว ๆ ไป 

ค�าว่า ‘ผู้เห็นภัย’ แปลจากค�าว่า ‘ภิกขุ หรือภิกษุ’ ค�านี้แปลโดยทั่วไปว่า  

‘ผู้ขอโดยปกติ’ แปลโดยนัยพิเศษว่า ‘ผู้เห็นภัย’ อธิบายว่า ‘เห็นภัยในวัฏฏะ’ หรือ 
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‘เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย’ ก็ได้ ว่าถึงภัยก็คือ สิ่งที่น่ากลัว หรือสิ่งที่พึงกลัว 

พึงพรั่นพรึง คนเราย่อมกลัวภัยต่าง ๆ รอบด้านเช่น อัคคีภัย โจรภัย ตลอดถึง  

มรณภัย เพราะสามัญชนทุกคนย่อมกลัวตายอยู่ด้วยกัน 

แต่มักจะไม่ค่อยได้นึกถึงภัยภายในอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งน่ากลัวอย่างยิ่ง คือ  

ความประมาท ซึ่งมีอาการมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินขาดสติทางจิตใจ เพราะความ

ประมาทเป็นเหตุให้น�าตนเข้าไปอยูใ่นเครือ่งผกูแห่งความชัว่ร้ายและความทกุข์เดือดร้อน 

ซึ่งเป็น ‘พันธนาการ’ คือ ‘เรือนจ�า’ ทางจิตใจก่อน แล้วก็ให้เข้าเรือนจ�าทางกาย 

จติทีผู่กพนัอยูก่บัความชัว่ร้ายต่าง ๆ เช่นทจุรตินานาชนดิเรียกว่าจติเข้าเรอืน

จ�าไปแล้ว กรรมคือการที่กระท�าทางกายวาจาใจด้วยจิตใจเช่นนั้น ก็ปรากฏเป็นความ

ชั่วร้ายต่าง ๆ กาย วาจา ใจ จึงต้องเข้าเรือนจ�าไปตามจิต นี้คือเรือนจ�าแห่งความชั่ว

ร้ายอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ ซึ่งเป็นภัยอย่างยิ่ง คนที่ประมาท 

ย่อมมองไม่เห็นว่าเป็นภัย แต่กลับมองเห็นว่าเป็นอาการแห่งความสุขต่าง ๆ เช่นเห็น

ว่าเป็นอาคารที่ใหญ่โตเต็มไปด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ต่าง ๆ เหมือนอย่างเห็น

กงจักรเป็นดอกบัว จึงพยายามท่ีจะส่งตนเข้าเรือนจ�าทั้งทางจิตและทางกาย ส่วนผู้ที่

ไม่ประมาทเท่านั้น ซึ่งยินดีในความไม่ประมาท จึงจะเห็นภัยในความประมาทและใน

เครือ่งผกูทัง้หลายดังกล่าว และพยายามท่ีจะเผาให้หมดสิน้ไปด้วยปัญญาอนัประเสรฐิ 

เหมือนอย่างไฟไหม้ป่า เผาสิ่งที่เป็นเชื้อให้หมดสิ้นไป.
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นัยแห่งนพิพาน

“ผู้เห็นภัย ยินดีในความไม่ประมาท ทั้งเห็นภัยในความประมาท ไม่ควรจะ

เสือ่ม ย่อมปฏิบัตใิกล้นิพพาน” นีเ้ป็นพระพทุธภาษติบทสดุท้ายแห่งอปัปมาทวรรคใน

ธรรมบท ที่ตรัสสอนไม่ให้ประมาท ด้วยทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งผู้ปฏิบัติเจริญสมณ-

ธรรมด้วยความไม่ประมาท ท่านมีคุณสมบัติพิเศษข้อหน่ึงคือ เป็นผู้มักน้อยอย่างย่ิง 

พระคาถานี้แสดงความไม่ประมาทเป็นเหตุ แสดงผลคือไม่เสื่อม อันจะพึงกล่าวได้ว่า

ไม่เสื่อมตั้งแต่ในเบื้องต้นจนถึงสูงสุดคือนิพพาน ดังค�าว่า ‘ปฏิบัติใกล้นิพพาน’ 

ค�าว่า ‘นิพพาน’ ดูจะเข้าใจกันโดยมากว่าเป็นธรรมสุดเอ้ือม จึงไม่สนใจ 

ที่จะศึกษาจะเข้าใจ นิพพานก็เลยดูเหมือนเป็นสิ่งท่ีมืดมิดลี้ลับ เมื่อธรรมที่สูงสุดใน

พระพุทธศาสนาเป็นเช่นน้ีไป ก็กลายเป็นความลับเป็นส่ิงสุดวิสัยที่ใครจะรู ้เห็น  

แต่ความจรงิไม่ควรจะเป็นเช่นน้ัน เพราะธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนนัน้ย่อมประกอบ

ด้วยลักษณะ ๓ อย่าง คือรู้ได้ มีเหตุที่อาจตรองตามได้ ปฏิบัติได้จริง นิพพานก็เป็น

ธรรมข้อหนึ่งท่ีตรัสสอนไว้ จึงเป็นธรรมที่รู้ได้ มีเหตุที่อาจตรองตามได้และปฏิบัติให้

บรรลุได้ 

ข้อว่ารู้ได้ในขั้นต้นคือรู้ได้ด้วยพิจารณาตามเหตุผล ๒ ทางที่ตรงกันข้าม คือ

ทางกองไฟที่ร้อน และทางที่ไม่มีไฟ ทางแรกคือทางกิเลส ทางหลังคือทางที่ไม่มีกิเลส 

จิตใจที่มีกิเลส เป็นจิตใจที่ร้อน ทางนี้ทุกคนย่อมรู้ เพราะทุก ๆ คนมีกิเลสจึงรู้ว่ามี

ความร้อนเพียงไร แต่อีกทางหนึ่ง คือทางไม่มีกิเลส หมายถึงจิตใจที่สิ้นกิเลสแล้วจะมี
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ความเยน็เพยีงไร คนทีม่กีเิลสอาจไม่รู ้แต่กอ็าจนกึเทยีบเคยีงเอาได้ว่าเป็นสขุอย่างย่ิง 

เพราะรู้แล้วว่ากิเลสเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์ เมื่อดับกิเลสได้ก็ดับทุกข์ได้ จะเป็นสุข 

อย่างยิ่ง 

ทกุ ๆ คนอาจคิดรูเ้อาโดยเหตผุลเทยีบเคยีงดังนี ้นพิพานกคื็อทีด่บักเิลสและ

กองทุกข์ทั้งปวงดังกล่าว ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลี้ลับ แต่เป็นสัจจะที่เปิดเผยในด้านตรงกันข้าม 

เหมอืนอย่างสว่างตรงกนัข้ามกบัมืด เยน็ตรงกนัข้ามกบัร้อน เมือ่อยูใ่นด้านหนึง่ กอ็าจ

คดิรูใ้นอกีด้านหนึง่ว่าเป็นอย่างไรในด้านท่ีตรงกันข้ามได้นีแ้หละเป็นสาเหตุทีอ่าจตรอง

ตามได้ คือจับเอาด้านท่ีตนเองยืนอยู่นี้เป็นสาเหตุคิดตรองไปถึงด้านท่ีตรงกันข้าม  

ทุก ๆ อย่างจะเป็นไปตรงกันข้ามหมด เป็นต้นว่า ในทีน่ีม้กีเิลส ในทีน่ัน้ไม่มกีเิลส  

ในทีน้ี่มทีกุข์ ในทีน่ัน้ไม่มทีกุข์ มีสขุอย่างย่ิง นั่นแหละคือนิพพาน ซึ่งอาจปฏิบัติให้ 

บรรลไุด้ ข้อนีก็้บ่งชดัอยู่ในตัวแล้วว่ายังไม่บรรล ุแต่อาจปฏบิตัใิห้บรรลไุด้แก่คนสามญั

ทั่วไปนี้แหละ และมิใช่หมายความว่าจะเกณฑ์ให้บรรลุกันทันที 

ทุกคนเมื่อปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าก็ชื่อว่าได้หันหน้าไปสู่ทางนิพพาน  

หันหลังให้ทางกิเลส ถึงจะยังห่างไกลก็ชื่อว่าได้หันหน้าเดินเข้าไปหาแล้ว นี้แหละ 

เรียกว่าปฏิบตัใิกล้นพิพาน ผูท่ี้ยินดใีนความไม่ประมาทเหน็ภยัในความประมาทเท่านัน้

จึงจะปฏิบัติใกล้ไปอยู่เรื่อย ๆ 

ในวาระท่ีวนัวสิาขบูชา และวนัวสิาขอฏัฐมบีชูาเวยีนมาถงึ พทุธศาสนกิชนพึง

ปฏิบัติหมายนิพพานเป็นจุดบรรลุ เพื่อเป็นวิสาขปฏิบัติบูชาทั่วหน้ากัน.
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การศกึษาอบรมจติ

“ผูมี้ปัญญาย่อมท�าจติท่ีด้ินรน กวดัแกว่ง รกัษายาก ห้ามยากให้ตรงได้ เหมอืน

อย่างช่างศรท�าศรให้ตรง จตินีท้ีย่กขึน้เพือ่ละบ่วงแห่งมารย่อมดิน้รน เหมอืนอย่างปลา

ที่ซัดขึ้นจากที่อยู่คือน�้า ไปบนบก ย่อมด้ินรน” นี้เป็นพระพุทธภาษิตบทแรกใน 

จิตตวรรคแห่งพระธรรมบท ตรสัแสดงถงึลกัษณะของจติทัว่ไป กบัลกัษณะของจิตขณะ

ที่ปรารภการปฏิบัติ และวิสัยของผู้มีปัญญา 

ค�าว่าจิตหมายถึงสิ่งหรือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีอยู่ในบุคคลทุกคน ดังที่เรียก

จิตหรือจิตใจ ร่างกายนี้เมื่อมีจิตก็เป็นร่างกายเป็น ไม่เน่าเปื่อย มีชีวิต อายตนะ 

ต่าง ๆ มตีา ห ูเป็นต้นใช้ได้ จงึรูไ้ด้ คดินกึได้ ท�ากรรมอะไรได้ แต่ถ้าร่างกายปราศจาก

จิตก็เป็นร่างกายตาย เน่าเปื่อย ปราศจากชีวิต อายตนะต่าง ๆ ใช้ไม่ได้จึงไม่รู้อะไร 

เหมอืนอย่างท่อนไม้ คดินกึอะไรไม่ได้ ท�ากรรมอะไรไม่ได้ จติจงึเป็นสิง่ส�าคญัในบุคคล

ทกุคนเป็นเบือ้งต้นของกรรม เป็นเครือ่งน�าไปสูส่วรรค์นรก ทคุต ิสคุตติลอดถงึนพิพาน 

ถ้าจะถามว่าจิตอยู่ที่ไหน ก็ตอบได้อย่างง่าย ๆ ว่าอยู่ที่ความคิด ใครต้องการ

จะจบัจติหรอืจะดจิูต ก็ให้จบัความคิดดคูวามคดิของตน ลกัษณะของจติทัว่ไปคอื ดิน้รน 

กวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก จะมองเห็นได้ชัดเจนในขณะที่ปฏิบัติอบรมจิต คือ 

ท�าจิตให้เป็นสมาธิ เช่น ให้ก�าหนดลมหายใจเข้าออก ท�าความรู้อยู่ที่ลมหายใจ จิตจะ

ดิ้นเหมือนอย่างปลาที่เขาจับจากแม่น�้าซัดไปบนบกดิ้นอยู่ คือจิตจะไม่ยอมสงบง่าย ๆ 

จะดิ้นรนไปจากสมาธิคือทิ้งอารมณ์ของสมาธิคิดไปถึงเรื่องต่าง ๆ ที่จิตผูกพันอยู่  
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เมื่อปฏิบัติอบรมปัญญาในไตรลักษณ์ จิตก็ยิ่งจะดิ้นรน ไม่ยอมพิจารณาให้เกิดปัญญา

เห็นธรรม เหมือนปลาที่ดิ้นพราด ๆ อยู่บนบก 

แต่วิสัยของผู้มีปัญญาย่อมจะเอาชนะจิตของตน คือจะสามารถท�าจิตให้ตรง

เหมือนอย่างช่างศรท�าศรให้ตรงได้ ฉะนั้น ผู้มีปัญญาก็คือผู้ท่ีมีความรู้ รู้จักคุณโทษ

ของจิตที่ได้รับการอบรมและท่ีไม่ได้รับการอบรม และรู้วิธีอบรมจิต ที่เรียกในที่นี้ว่า 

ท�าจิตให้ตรง เพราะจติท่ีไม่ได้รบัการอบรม ย่อมไม่มสีมาธ ิไม่มปัีญญาทีจ่ะเข้าถงึสจัจะ  

จึงด้ินรนกวัดแกว่ง รักษายาก ห้ามยาก แม้จะอ่านหนังสือจะฟังค�าบรรยายก็ไม ่

ส�าเร็จ เพราะจิตจะดิ้นรน จะกวัดแกว่งไปในเรื่องน้ันเรื่องนี้เรียกว่าไม่มีสมาธิใน 

การอ่าน ในการฟัง จึงฟังและอ่านไม่รู้เรื่อง เรียกว่าไม่ได้ปัญญาจากการอ่านการฟัง 

จะรักษาจิตให้อยู่ที่ก็ยาก จะห้ามจิตไม่ให้เท่ียวคิดพล่านไปก็ยากอีก นี้เรียกว่าจิต 

ไม่ตรง ทัง้ถ้าคดิกวดัแกว่งไปในทางชัว่ทางผดิ กย็ิง่ไม่ตรง คอืไม่ตรงต่อทางทีถ่กูทีช่อบ

ส่วนจติทีไ่ด้รบัการอบรมจะไม่เป็นเช่นนัน้ จะด�าเนนิไปตรงต่อทางทีถ่กูทีช่อบ  

ไม่คดเคี้ยวไปในทางที่ผิด จะมีสมาธิและปัญญาในกิจท่ีท�าจะสงบจิตได้ จะรักษาจะ 

ห้ามจิตของตนได้ 

ผู้ที่เห็นโทษและคุณดังกล่าว และศึกษาวิธีอบรมจิตให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้า

ทรงสั่งสอนไว้เรียกว่าผู้มีปัญญา จะสามารถรักษาและห้ามจิตได้ดีตามภูมิชั้นของการ

ปฏิบัติ.
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การฝึกจติเป็นการดี

“ความฝึกจิตที่ข่มยาก ไว มีปรกติตกไปตามความใคร่ เป็นการดี เพราะว่า

จิตที่ฝึกแล้วน�าความสุขมาให้” พระพุทธภาษิตในจิตตวรรคแห่งธรรมบทข้อนี้ ตรัส

ปรารภภิกษุรูปหนึ่ง เรื่องย่อมีว่า 

ได้มภีกิษุหมู่หนึง่ไปจ�าพรรษาบ�าเพญ็สมณธรรมอยูใ่นป่าใกล้หมูบ้่านแห่งหนึง่ 

มารดาของนายบ้านน้ันมีศรัทธาบ�ารงุภิกษุเหล่านัน้ วันหนึง่ได้น�าน�า้ตาลเป็นต้น ไปเพือ่

จะถวายให้ฉันในเวลาเย็น แต่เม่ือไปถึงป่านั้น ก็ไม่พบพระสักรูปเดียว เที่ยวถามว่า 

พระไปไหนหมด ได้มีผู้แนะให้ตีระฆัง จงให้ตีระฆัง ภิกษุทั้งหลายเดินมาทางละองค์ 

สงสยัว่าจะวิวาทกันกระมัง จึงถามขึน้ว่าท�าไมจงึไมอ่ยู่ด้วยกนั พวกภิกษกุ็ตอบว่าแยก

กนัอยูเ่พือ่บ�าเพญ็สมณธรรม จงึถามว่าสมณธรรมนัน้คอือะไร พวกภกิษกุต็อบว่า คอื

สาธยายอาการ ๓๒ พิจารณาความสิ้นความเสื่อมในอัตภาพ จึงถามว่า จะบ�าเพ็ญได้

เฉพาะพวกท่าน หรือเราท้ังหลายก็บ�าเพ็ญได้ พวกภิกษุตอบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า 

ไม่ทรงห้ามการปฏิบัติธรรมแก่ใคร ๆ มารดาของนายบ้านจึงขอเรียนอาการ ๓๒  

จากพวกภกิษ ุแล้วก�าหนดพจิารณาความสิน้ความเสือ่มในอตัภาพ กไ็ด้บรรลอุนาคามผิล

ก่อนพวกภิกษุเหล่านั้น และได้ญาณพิเศษคือตาทิพย์หูทิพย์และรู้วาระจิตของผู้อื่น  

จงึพจิารณาดไูปถงึพวกภกิษเุหล่านัน้ว่าได้บรรลถุงึผลอะไรบ้าง กท็ราบว่ายงัไม่ได้อะไร

ทัง้น้ัน พจิารณาว่าขาดอะไร กท็ราบว่า อปุนสัิยกมี็อยู่ ทีสั่ปปายะทัง้ปวงคอืเสนาสนะ 

บุคคลก็มีอยู่ แต่อาหารยังไม่เป็นสัปปายะ จึงจัดถวายอาหารเป็นสัปปายะคือสบาย
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เหมาะแก่ความต้องการแห่งร่างกายและเหมาะแก่การปฏบิตั ิเมือ่พวกภิกษเุหล่านัน้ได้

สปัปายะทัง้ปวง กป็ฏิบัตไิด้บรรลุผลสงูสดุ พากนัลากลบัไปเฝ้าพระพทุธเจ้า กราบทลู

สรรเสริญอุบาสิกาผู้นั้นว่าเป็นผู้รู้จิตใจคนอื่น 

ภิกษุรูปหนึ่งได้ยินกิตติศัพท์นั้นจึงกราบทูลลาพระพุทธเจ้าไปสู่หมู่บ้านนั้น 

เพือ่จะทดลอง เม่ือไปถงึกไ็ด้ส่งจติคิดไปถงึอบุาสกิาผู้นัน้ว่าถ้ารูจ้ติใจจรงิ กใ็ห้ส่งคนไป

ปัดกวาดวิหารไว้รับรอง วันต่อมาก็ได้คิดว่าให้ท�าอย่างนั้นอย่างนี้ จนถึงให้ไปที่วิหาร 

อบุาสกิานัน้กท็�าได้ทุกอย่างท่ีภกิษุนัน้คิดให้ท�าจนถงึได้ไปท่ีวหิาร ภกิษุนัน้ตระหนกัแน่

ว่าอุบาสิกาผู้นี้รู้จิตของผู้อื่นได้ ก็เกิดความกลัวขึ้นมาว่า ขึ้นชื่อว่าปุถุชนย่อมคิดดีบ้าง

ไม่ดีบ้าง ถ้าคิดไม่เหมาะอะไรขึ้น อุบาสิกาผู้นี้ก็จะประกาศให้เสียหายเหมือนอย่างจับ

โจรได้พร้อมทัง้ของกลาง หนไีปเสยีก่อนดกีว่า จงึบอกลาออกเดนิทางกลบัโดยไม่ยอม

ฟังค�าขอร้องให้อยู่ 

เมือ่กลบัไปเฝ้าพระพทุธองค์ ตรสัถาม กต้็องกราบทลูไปตามสตัย์จรงิ จงึตรสั

โอวาทให้รักษาจิตและตรัสพระพุทธภาษิตบทนี้แล้วทรงส่งให้ไปอยู่ในป่าแห่งนั้นอีก 

คราวนี้ เธอไม่กลัวอุบาสิกาผู้นั้น ได้รักษาจิตฝึกจิตเป็นอันดี และได้อาศัยสัปปายะ 

ต่าง ๆ มีอาหารเป็นต้น ที่อุบาสิกานั้นจัดถวาย ก็ได้บรรลุผลสูงสุด 

ฉะนัน้ การฝึกจติจงึเป็นการด ีจติท่ีฝึกแล้วย่อมน�าความสุขมาให้โดยส่วนเดยีว.
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รักษาจติเท่ากับรักษาทุกสิ่ง

“ผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากนัก ละเอียดมาก มักตกไปสู่อารมณ ์

ตามทีช่อบ เพราะว่าจติทีรั่กษาคุม้ครองแล้วน�าสขุมาให้” พระพทุธภาษตินีต้รสัปรารภ

ภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องเล่าไว้โดยสังเขปว่า 

บุตรเศรษฐีคนหนึ่งไปหาพระเถระรูปหนึ่งขอให้ท่านบอกวิธีพ้นจากทุกข์  

ท่านก็สอนให้แบ่งทรัพย์ออกประกอบการงานบ้าง เล้ียงครอบครัวบ้าง บริจาคทาน 

การกศุลบ้าง ต่อมากไ็ปถามท่านให้บอกวิธทีีย่ิ่งกว่าทาน ท่านกส็อนให้ถือเอาสรณะ ๓ 

และศลี ๕ ถามท่านอกี ท่านกบ็อกให้รกัษาศลีทีส่งูขึน้ ถามท่านอกี ท่านกแ็นะให้บวช 

ครัน้บวชเป็นภกิษแุล้ว กไ็ด้รับการอบรมในพระธรรมวินยัว่าส่ิงนีค้วรท�า ส่ิงนีไ้ม่ควรท�า 

เธอจึงคิดว่าเป็นกรรมหนักเสียแล้ว ในที่นี้ไม่มีแม้แต่ที่จะเหยียดมือ ท�าอะไร ๆ ก็ไม่

ได้ไปเสียท้ังนั้น เป็นคฤหัสถ์ดีกว่า ความทราบถึงพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกไปเฝ้า  

ตรัสว่าถ้าอาจจะรักษาเพียงสิ่งหนึ่ง ก็ไม่ต้องรักษาส่ิงอื่นนอกจากนั้น กราบทูลถาม  

จงึตรสัสอนให้รักษาจติของตน ซึง่อาจพ้นจากทกุข์ ได้ตรัสพระพทุธโอวาทในจติตวรรค

ข้อนี้ ภิกษุนั้นปฏิบัติตามก็หายความกลัดกลุ้มมีความสุขและได้บรรลุผลแห่งความ

ปฏิบัติ

อนึ่ง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๑๓ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง

บ�าเพ็ญพระราชกศุลทักษิณานุปทานพระอัฐิสมเดจ็พระราชบดิา เจ้าฟ้ามหิดลอดลุยเดช 

กรมหลวงสงขลานครินทร์ และทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคตพระบาท
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สมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล ณ พระท่ีน่ังอมรินทรวินิจฉยั พระบรมมหาราชวัง 

ครั้นแล้ว เสด็จฯ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์

อ่านประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระนามาภไิธย สมเดจ็พระราชบดิาตามทีจ่ารกึ

ในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก” 

ทรงพระราชฐานันดรศักดิ์เสมอด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้า ในพระบรมราชวงศ์แห่ง

กรุงรัตนโกสนิทร์ และสมเดจ็พระราชชนนตีามทีจ่ารกึในพระสุพรรณบฏั ว่า “สมเดจ็

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ในท้ายแห่งประกาศฯ ว่า “ขออ�านาจแห่งคณุพระศร-ี

รัตนตรัย อ�านาจแห่งพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และเทพดาเจ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  

จงดลบันดาลอภบิาลรกัษาพระองค์สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีให้ทรงเจริญ

พระชนมายุ พรรณ สุข พล ปฏิภาณธนสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 

วิบุลศุภผลสกลเกียรติยศปรากฏมโหฬาร ตลอดจิรัฏฐิติกาลเทอญ”
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ลักษณะของจติ ๑๓ อย่าง

“จติไปไกล เทีย่วไปผูเ้ดยีว ไม่มสีรรีะ มีคหูา (คือกายนี)้ ผูท้ีจั่กส�ารวมระวงั

ได้จะพ้นจากเคร่ืองผกูแห่งมาร” พระพุทธภาษติในจิตตวรรคข้อนีต้รสัปรารภภกิษหุนุม่

รูปหนึ่ง เรื่องย่อมีว่า 

เธอได้ผ้าแปดศอกมาผืนหนึ่ง จึงน�าไปถวายพระเถระผู้เป็นลุง แต่ท่านไม่รับ

เพราะท่านมีพอแล้ว เธอจึงเสียใจคิดจะสึกจึงคิดเรื่อยไปว่าสึกแล้วจะไปท�างานอะไร  

ก็คิดว่าจะขายผ้าผืนนั้นเป็นทุนซ้ือแพะมาเลี้ยงขายลูกต่อ ๆ ไป จนมีทรัพย์ขึ้นแล้ว 

ก็แต่งงานมีภรรยา ครั้นมีบุตรก็พากันขึ้นเกวียนมาหาหลวงลุงนี้แหละ ภรรยาอุ้มบุตร 

สามีคือตนเองขับเกวียน ขณะที่เดินทางไป เห็นว่าภรรยาจะอุ้มต่อไปไม่ไหว จึงขอ 

อุ้มบุตรแทน แต่ภรรยาไม่ยอม และก็อุ้มไม่ไหวจริง ๆ เด็กก็หล่นลงไป เธอจึงใช ้

ปฏักหวดหลังภรรยาเข้าให้ ขณะน้ันเธอก�าลังยืนพัดพระเถระผู้เป็นลุงอยู่ ก็ใช้พัด 

นัน่แหละตีพระเถระท่ีศีรษะของท่านด้วยคิดว่าตภีรรยา แล้วกไ็ด้สตริบีว่ิงหน ีพวกภกิษุ

ก็ช่วยกันจับไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงถามแล้วก็ตรัสโอวาทเธอด้วยบทนี้ 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงลักษณะของจิตทั่วไปไว้ในพระโอวาทหลายคร้ัง  

จะประมวลสักคราวหนึ่งดังนี้ ๒ ดิ้นรน ๒ กวัดแกว่ง ๓ รักษายาก ๔ ห้ามยาก  

๕ ข่มยาก ๖ เบา ๗ มกัตกไปสูอ่ารมณ์ตามท่ีปรารถนา ๘ เหน็ยากมาก ๙ ละเอยีดนัก 

๑๐ ไปไกล ๑๑ เที่ยวไปผู้เดียว ๑๒ ไม่มีสรีระ ๑๓ มีคูหา (คือกายนี้) เป็นที่อาศัย 

และตรสัสอนให้ปฏบิตัเิกีย่วแก่จติในพระโอวาทต่าง ๆ พอประมวลเข้าได้ส่วนหนึง่ดงันี้ 
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ให้ท�าจติให้ตรงเหมือนช่างศรท�าศรให้ตรง เพือ่ละบ่วงแห่งมาร ให้ฝึกจติเพราะจติทีฝึ่ก

แล้วน�าสขุมาให้ ให้รกัษาคุม้ครองจิตเพราะจติทีร่กัษาคุม้ครองแล้วน�าสขุมาให้ ให้ส�ารวม

จิตเพื่อพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาร ว่าถึงลักษณะแห่งจิตทั้ง ๑๓ อย่างนั้น เป็นลักษณะ

แห่งจติสามญัท่ัวไปของทุก ๆ คน จงึเป็นลักษณะทีท่กุคนจะมองเห็นได้ทีจ่ติของตนเอง

ว่าจิตของตนเป็นสิ่งที่ดิ้นรนกวัดแกว่งเป็นต้นมากเพียงไร 

จะกล่าวขยายความเพียงบางข้อ คือไปไกล ได้แก่รับอารมณ์คือคิดไปถึง 

เรื่องต่าง ๆ ที่มีอยู่แม้ไกลแสนไกลเที่ยวไปผูเ้ดียว คอืคดิไปแต่ผู้เดยีว ไม่มร่ีวมไปกบั 

จติของใคร ไม่มสีรีระ คอืไม่มรูีปกาย ไม่ใช่วตัถ ุ ไม่ใช่ธาตุดินน�้าไฟลมอากาศ มีคูหา

เป็นที่อาศัย คืออาศัยอยู่ในกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น (ตามแบบ

เก่าว่าอาศัยอยู่ที่หทัยรูปคือเนื้อหัวใจ แต่ในปัจจุบันน่าจะว่าอาศัยอยู่ที่มันสมองใน

กะโหลกศรีษะ ซึง่ดก็ูมรีปูเป็นคหูาชอบกลอยู)่ วธิปีฏบิตัริวมเข้ากค็อืรกัษาฝึกคุม้ครอง

ด้วยความส�ารวมระวัง นี้ก็คือการท�าให้ตรง ด้วยว่าจิตน้ีมีกิเลสและอารมณ์ต่าง ๆ 

พอกพูนอยู่มาก นี้แหละที่เรียกว่า ‘บ่วงแห่งมาร’ บ้าง ‘เครื่องผูกแห่งมาร’ บ้าง  

เพราะเป็นเครื่องคล้องเครื่องผูกจิตไว้ให้ติดอยู่ จิตจึงดิ้นรนกวัดแกว่งเป็นต้น เรียกได้

ว่าไม่ตรงคือคด เต็มไปด้วยพยศร้าย 

สติและปัญญาเท่าน้ันท่ีเป็นเครื่องรักษาฝึกคุ้มครองหรือส�ารวมจิตให้พ้นจาก

มารหรือให้ด�าเนินไปตรงต่อความดีได้.
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ใจมั่นปัญญาบรบิูรณ์

“ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้ที่มีจิตไม่ตั้งม่ัน ไม่รู้สัทธรรม มีความเลื่อมใส

เลื่อนลอย” นี้เป็นพระพุทธภาษิตแปลจากจิตวรรคอีกบทหนึ่ง ที่ตรัสปรารภภิกษุรูป

หนึ่งที่บวช ๆ สึก ๆ ถึง ๗ ครั้ง แสดงว่าจิตใจไม่แน่นอน 

อันท่ีจริงจิตใจสามัญชนย่อมเปล่ียนแปรไปอยู่เสมอ ใครก็ตามที่ประพฤติไป

ตามอ�านาจจิตเช่นนี้ย่อมเดือดร้อน ทั้งไม่ได้ปัญญาท่ีสมบูรณ์ แต่คนเรามักประพฤติ

ไปตามอ�านาจจิต หรือกล่าวโดยตรงว่าอ�านาจของกิเลสในจิต เช่นความปรารถนา

ต้องการ จิตที่ไม่ตั้งมั่นก็เพราะเหตุนี้แหละ ความปรารถนาต้องการของคนเรามีในสิ่ง

ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุด ท่านจึงว่า “แม่น�้าเสมอด้วยตัณหา ไม่มี” จิตจึงซัดส่ายไปในสิ่ง

นั้นบ้าง สิ่งนี้บ้าง ๑๐๘ อย่าง เมื่อได้สิ่งหนึ่งมาตามปรารถนาแล้ว จะต้องปรารถนา

สิ่งอื่นต่อไปอีก นี้เป็นลักษณะของจิตที่เรียกว่าไม่ตั้งมั่น และอาการท่ีจิตซัดส่ายไป 

นั้นก็ไม่เลือกว่าผิดถูกดีชั่ว สุดแต่ความปรารถนาต้องการจะบงการให้เป็นไป ในเวลา

เช่นนี้ สัทธรรม คือธรรมของคนดี หรือธรรมที่ดีงาม ไม่มีโอกาสเข้าถึงจิต หรือจิต 

ไม่อาจเข้าถึงธรรม เพราะมีเครื่องกั้นคือกิเลสและอารมณ์ (เรื่องผูกใจ) ดังกล่าว 

กางกั้นไว้ 

กิริยาท่ีจิตเข้าถึงธรรมจึงหมายความว่าจิตรู ้ด้วยความรู้ที่ปราศจากโมหะ  

แต่ตราบใดที่จิตซัดส่ายไปดังกล่าว ก็ยากท่ีจะรู้ธรรมได้ ธรรมคือสัจจะอันได้แก ่

ความจริง ของจรงิเข้าไม่ถงึ สิง่ท่ีเข้าถงึล้วนแต่เป็นกเิลสและอารมณ์หรอืความปรารถนา
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ต้องการ และสิ่งที่ปรารถนาต้องการเท่านั้น อาจได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ก็ฟัง

ด้วยความง่วงเหงาหาวนอน ด้วยความไม่สนใจ ไม่รบัพิจารณา บางทกีจ็�าได้ว่าข้อธรรม

เหล่านั้นว่าอย่างไร แต่ก็เป็นเพียงสัญญาความจ�าหมายอย่างนกแก้วนกขุนทองจ�า 

ค�าพูดของมนุษย์ได้ ทั้งพูดได้บางค�า ธรรมจึงไม่ซึมเข้าไปสู่จิตใจ บางทีกลับเป็นผู้ชัง

ธรรมเกลียดธรรม เห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ที่แท้จริง เพราะธรรมมีกระแสทวนกันกับ

กระแสตณัหา ดงัจะพงึเหน็ได้ว่าตณัหาด�าเนนิไปกระแสหน่ึงเช่นอยากได้นัน่ อยากได้นี่ 

อย่าคิดถึงผิดถูก อย่าคิดถึงแก่เจ็บตาย อย่าพูดถึงเรื่องศีลธรรม ส่วนธรรมด�าเนินไป

อกีกระแสหนึง่ทีต่รงกนัข้าม ฉะนัน้ จงึชอบกนัถกูกันไม่ได้อยู่เองถึงจะนบัถอืพระศาสนา

หรอืธรรม กส็กัแต่ว่านบัถือ จะเลือ่มใสในพระรตันตรัยกเ็ป็นความเลือ่มใสทีเ่ลือ่นลอย

ไม่มั่นคง ปัญญาจึงบริบูรณ์ไม่ได้อยู่เอง เพราะโมหะยังปิดบังอยู่หนาแน่นมากยังมืด 

อยู่มาก แสงสว่างแบบฟ้าแลบในคืนเดือนมืดสนิทนั้น ไม่อาจให้มองเห็นอะไรได้มาก 

วันที่ ๔ กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 

จฬุาภรณวลยัลักษณ์อัครราชกมุารี ขอประทานพระวโรกาสถวายพระพร ขออานภุาพ

คุณพระรัตนตรัย และอานุภาพพระบุญญาธิการแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถชนนี  

อีกอานุภาพความดีทั้งหลาย ได้บันดาลให้ทรงพระเกษมส�าราญยิ่ง ๆ เทอญ.
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ภาวะของจติสามัญ

“ภยัย่อมไม่มแีก่ผูท้ีม่จีติไม่เปียกชุ่ม มีใจไม่กระทบกระทัง่ ละบญุบาปเสยีได้ 

ตื่นอยู่” นี้เป็นพระพุทธภาษิตในวรรคอีกแบบหนึ่งท่ีแสดงลักษณะของจิตของบุคคล 

ผู้บรรลุถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้ว ว่าย่อมเป็นเช่นนี้ ซึ่งสูงเกินภาวะแห่งจิต 

ของสามัญชน เพราะจิตของสามัญชนยังเป็นจิตที่เปียกชุ่ม คือเปียกชุ่มด้วยราคะ  

ความตดิความยนิดพีอใจในรปูเสยีงเป็นต้น ดงัจะพงึรูใ้จของตนเองได้ว่า เมือ่ได้เห็นรูป 

ได้ยนิเสยีงทีน่่ารกัใคร่พอใจ จติใจจะเกดิความชุม่ชืน้ครกึครืน้ยนิดพีอใจ เทยีบกบัวตัถุ

ที่เปียกชุ่มด้วยน�้า 

อนัราคะนีฝั้งจติใจคนอยูอ่ย่างลึกซึง้ ยากทีจ่ะแห้งเหือดหายไปจากจติใจถึงแม้

จะมีอายุมากที่เรียกแก่แล้ว แต่จิตใจก็มักจะยังชุ่มอยู่ไม่ยอมเห่ียวแห้งหรือแก่ไป 

ตามกาย บางทีก็กลับชุ่มมากขึ้นเหมือนเป็นการทดแทนความแห้งเหี่ยวของร่างกาย  

จงึมกัจะพดูกนัว่าร่างกายแก่แต่ใจไม่แก่ ข้อนีก็้สมกบัภาวะของกายและจติทีแ่ตกต่างกนั 

ร่างกายประกอบด้วยธาตุที่เป็นวัตถุ ต้องมีเก่าแก่ช�ารุดทรุดโทรมจนถึงต้องแตกสลาย 

แต่จิตท่านว่าไม่มีสรีระหรือมิใช่สรีระคือมิใช่ร่างกาย ฉะนั้น ที่กล่าวกันว่าจิตใจไม่แก ่

ก็ดูมีเหตุผลอยู่ และเม่ือมีราคะก็ต้องมีโทสะเป็นคู่กัน จึงเป็นจิตที่ยังมีความกระทบ

กระทั่ง คือยังโกรธ จะพึงรู้ใจของตนเองได้อีกเช่นเดียวกัน เมื่อมีเรื่องที่ไม่น่าพอใจมา 

กระทบกระทั่ง จิตก็โกรธ เรียกว่าถูกกระทบกระทั่ง 



490 พระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเลิศล�้า ภาคปลาย

ฉะนั้น จึงรวมกล่าวได้ว่า จิตสามัญทั่วไปย่อมมีความรักความชัง หรือความ

ยินดียินร้าย หรือความพอใจไม่พอใจเป็นคู่กันอยู่ในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย เมื่อเป็น

เช่นนีจ้งึยงัต้องพลอยมีบญุมบีาป คือความบรสุิทธิ ์ความเศร้าหมองทางจติใจ คอืความ

ดีความชั่วทางกรรมคือการงานที่ท�าอันเนื่องไปจากจิตใจ และความสุขความทุกข์อัน

เป็นผลของความดคีวามชัว่ ซ่ึงจติใจกต้็องเสวยอกีนัน่แหละ ความบรสิทุธิ ์ความดแีละ

ความสุขดังกล่าวจัดว่าเป็นพวกบุญ ส่วนความเศร้าหมอง ความชั่วและความทุกข์  

จัดเป็นพวกบาป ตรวจดูใจตนเองก็จะเห็นได้ว่าบางคราวก็มีจิตใจบริสุทธิ์ มีความดี  

มีความสุข แต่บางคราวก็มีจิตใจเศร้าหมอง มีความชั่ว มีความทุกข์ สับเปลี่ยนกันไป

มาไม่ยุติแน่นอน เพราะจิตมีความยึดถือว่าเป็นจริงเป็นจังในอารมณ์คือเรื่องที่ประสบ

พบผ่านทัง้หลาย เม่ือยดึถอืว่าน่ายนิดก็ียินดไีปจรงิ ๆ เมือ่ยดึถอืว่าน่ายนิร้ายก็ยนิร้าย

ไปจริง ๆ เช่นเดียวกัน เหมือนอย่างหลับฝันเห็นและยินดียินร้ายไปในนิมิตที่ฝันเห็น 

ด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องจริง ฝันเห็นสัตว์ร้ายก็เกิดความกลัวขึ้นจริง ๆ ตื่นขึ้นมายังตัวสั่น

อยู่ก็มี นี้แหละเป็นภัยคือความกลัวหรือสิ่งที่น่ากลัวย่อมเกิดตามมาดังนี้ 

ภาวะของจติสามญัย่อมเป็นดังนี ้จนกว่าจะตืน่จากหลบัคือกเิลสอาสวะทัง้ปวง

รู้ว่าฝันไปก็จะหายยินดียินร้าย หายความต้องพลอยเป็นบุญบาปไปตามความยินดี

ยินร้าย หายหลงยึดถือเอาเรื่องในฝันว่าเป็นเรื่องจริง เพราะตื่นขึ้นมาแล้วจึงหายกลัว

ทุกอย่าง นี้แหละเป็นจิตที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เต็มที่.
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จติตนคร 

นครหลวงของโลก

จะว่าถึงจิตตนครตามพระพุทธภาษิตท่ีว่า “พึงกั้นจิตนี้ที่มีอุปมาด้วยนคร”  

จิตตนครเป็นนครที่แลไม่เห็นด้วยตา น่าจะคล้ายกับเมืองลับแล แต่ก็ไม่ใช่เมืองลี้ลับ 

มีทางติดต่อกับโลกแห่งวัตถุได้ ท้ังมีการติดต่อกันอยู่เสมอ น่าจะไม่ต่างกับเมืองไทย 

ที่ติดต่อกับเมืองต่าง ๆ ได้ท่ัวโลก โดยทางอากาศ ทางบก และทางน�้า จิตตนคร 

เป็นเมืองที่ไม่สงบนัก มีเรื่องเดือดร้อนระส�่าระสายอยู่เสมอ เพราะมีโจรผู้ร้ายข้าศึก

ศัตรูอันจ�าต้องป้องกันปราบปราม โดยไม่อาจจะประมาทได้ คล้ายกับเมืองทั่ว ๆ ไป 

จิตตนครเป็นนครหลวงของโลก เป็นแหล่งเกดิแห่งสรรพวิชาการทัง้ปวง เป็น

แหล่งเกดิแห่งกรรมท้ังปวง เป็นแหล่งเกิดแห่งสขุทกุข์ ความเจรญิความเสือ่ม สมบตัวิบิตัิ

แห่งโลกทั้งสิ้น จะกล่าวว่าเป็นแหล่งเกิดแห่งสวรรค์นิพพานทุกอย่างก็น่าจะไม่เกินไป 

แต่เป็นนครหลวงลับแลเสมอไม่เห็นด้วยตาอยู่นั่นเอง จะว่าตั้งอยู่ในแดนสวรรค์วิมาน

ชั้นใดชั้นหนึ่งก็ไม่ใช่ เพราะตั้งอยู่ในเมืองมนุษย์นี้เอง แต่เป็นเมืองที่คนทั้งปวงไม่ค่อย

จะสนใจทีจ่ะไปเทีย่วดชูมทีเ่รยีกว่าไปทศันาจร คนทัง้ปวงสนใจไปเทีย่วดชูมเมอืงทีเ่หน็

ด้วยตาได้ฟังด้วยหูได้มากกว่า แม้จะไกลสักเท่าไร ก็พยายามไป พยายามไปในโลกนี้

รอบแล้ว กพ็ยายามไปในโลกอ่ืน ดังทีไ่ด้พยายามไปดวงจนัทร์มาแล้ว จงึน่าจะพยายาม

ไปดูจิตตนคร ซึ่งเป็นนครหลวงอันแท้จริงของโลก หรือของทุก ๆ คน 
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ถงึจะเป็นนครลับแล เห็นไม่ได้ด้วยตาเนือ้กอ็าจไปดไูด้ด้วยตาใจ และจติตนคร

น้ีอยูไ่ม่ไกล อยู่ใกล้ท่ีสดุ เพราะตัง้อยู่ในจติใจของทกุ ๆ คนนีแ้หละ เพยีงท�าความสงบ

จิตดูจิตของตนกจ็ะเริม่เหน็จติตนครราง ๆ อาจยงัไม่เหน็ว่าจะเป็นนครอนัน่าดทูีต่รงไหน 

เพราะเมือ่ดเูข้ามากพ็บแต่ความคดิฟุง้ซ่านกบัอารมณ์ คอืเรือ่งต่าง ๆ จนไม่อยากจะดู  

สูด้โูทรทศัน์หรอืไปเทีย่วดูอะไรอืน่ไม่ได้ มานัง่ดจูติใจของตนเองไม่น่าจะสนกุทีต่รงไหน 

จิตตนครเรียกว่าเมืองลับแล ก็น่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ 

ว่ากันว่าเมืองลับแลนั้น ถ้าใครพลัดเข้าไปพบได้ ได้เห็นภูมิประเทศบ้านเรือน

ผู้คนหญิงชายสวยงามน่าดูน่าชมยิ่งนัก ผู้ที่พลัดเข้าไปพบนั้นก็ไม่รู้ว่าพลัดเข้าไปได้

อย่างไร เมื่อกลับออกมาแล้ว อยากจะไปอีกก็ไปไม่ถูก ถึงจะเดินไปตามทางที่จ�าได้ว่า 

เป็นทางไปเมืองลับแลกไ็ม่พบเมืองลับแล ไม่พบทุง่หญ้าป่าเขา ไม่นา่ดูน่าชมอะไรเป็น

พเิศษ กน่็าจะคล้าย ๆ กบัอยากจะไปเทีย่วดจูติตนคร นัง่สงบดจูติของตน ไม่พบเมอืง

อะไรที่ไหน พบแต่ความฟุ้งซ่านกับอารมณ์ยุ่ง ๆ ต่าง ๆ ที่ไม่อยากจะคิดถึงจะพบ  

อันที่จริงจิตตนครนี้มีจริง ๆ และไปดูให้เห็นได้จริง ไม่เหมือนอย่างเมืองลับแลใน 

นิยาย พระพุทธเจ้าจึงตรัสอุปมาไว้ แต่ต้องไปดูด้วยวิธีตามที่ตรัสสอนไว้ จึงจะได้พบ

จิตตนครซึ่งตั้งอยู่ในจิตของทุกคนนี้แหละ
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ลักษณะจติตนคร

อันลักษณะแห่งจิตตนคร ก็เช่นเดียวกับนครโบราณทั้งหลาย กล่าวคือม ี

ป้อมปราการ มีประตู ๖ ประตู มีถนน ๔ แพร่ง มีนครสามี คือเจ้าเมือง ที่สถิตอยู่

ตรงที่รวมของถนน ๔ แพร่ง เจ้าเมืองนี้มีนามว่า ‘วิญญาณ’ หรือ ‘จิตต’ มีประชาชน

ชาติต่าง ๆ ไปมาหาสู่เมืองนี้กันมาก พากันอพยพมาต้ังบ้านเรือนอยู่ในเมืองนี้ก็มี  

มาพักอยู่ชั่วคราวก็มี มาเที่ยวทัศนาจรแล้วกลับไปก็มี เพราะประตูเมืองทั้ง ๖ มักจะ

เปิดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน จะปิดกันก็ต่อเมื่อเจ้าเมืองบรรทม เมื่อเจ้าเมืองยังไม ่

บรรทมแล้วกเ็ปิดประตรูบัอยูเ่สมอ ไม่ว่าจะดกึดืน่เทีย่งคืนเพยีงไร ถึงจะค�า่มืดกจ็ดุไฟ

สว่างไสว ไม่ยอมแพ้ความมืด เหมือนอย่างกรุงเทพมหานครในยามราตรีไม่มีผิด 

จิตตนครจึงเป็นเมืองที่พร้อมพรั่งไปด้วยผู้คนและสิ่งต่าง ๆ หลายหลากมาก

ประการเป็นต้นว่าพรัง่พร้อมไปด้วยรปูหลากหลาย อยากจะดูอะไรก็มกัจะมีให้ด ูพรัง่พร้อม

ไปด้วยเสยีงหลากหลาย อยากจะฟังอะไรกม็กัจะมีให้ฟัง พรัง่พร้อมไปด้วยกล่ินหลากหลาย 

รสหลากหลาย อยากจะดมจะลิ้มหรือบริโภครสเช่นไร ก็มักจะมีสนองความต้องการ 

พรัง่พร้อมไปด้วยสิง่สมัผสัหลากหลาย อยากจะสมัผสัทางกายอย่างไรเช่นไร ถ้าร่างกาย

ไม่เป็นอัมพาตเป็นร่างกายที่สมประกอบอยู่ ก็มักจะสมประสงค์ ทั้งพรั่งพร้อมไปด้วย

เรื่องราวต่าง ๆ ส�าหรับบ�ารุงบ�าเรอใจหลากหลาย ไม่มีหมดสิ้น เมื่อเข้ามาถึงเมืองนี้ 

จะมเีรือ่งเสนอสนองทางใจตัง้แต่ตืน่นอนขึน้จนถึงหลบัไปใหม่ ไม่มเีวลาว่างเว้น ดกูน่็า

จะเหน็ดเหนื่อย หรือจะกลุ้มใจตาย หรือจะกลุ้มเป็นบ้า เพราะต้องพบเรื่องต่าง ๆ 
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มากมายก็เหน็ดเหนื่อยกันจริงอยู่เหมือนกัน แต่เหนื่อยแล้วก็พักก็นอน ที่กลุ้มใจตาย

หรือที่กลุ้มเป็นบ้าไปก็มีอยู่ไม่น้อย เพราะจิตตนครมีสิ่งต่าง ๆ พรั่งพร้อม ประชาชน

ชาตต่ิาง ๆ จงึพากนัมาจากทีต่่าง ๆ ทัว่โลก และจติตนครนีแ้ม้จะมีลกัษณะเป็นอย่าง

เมืองโบราณ ก็หาเป็นเมืองโบราณหรือเป็นเมืองท่ีล้าสมัยไม่ แต่เป็นเมืองท่ีทันสมัย  

มไีฟฟ้า มวีทิย ุมีโทรทศัน์ มีสิง่ต่าง ๆ เหมอืนอย่างเมอืงท่ีทนัสมยัทัง้หลาย 

รวมความว่า เมืองในปัจจุบันนี้มีอะไร จิตตนครก็มีส่ิงนั้นครบถ้วน และอัน 

ที่จริง จะมีมากกว่าเมืองอื่น ๆ เสียอีก เพราะยังมีสิ่งที่วิเศษต่าง ๆ อยู่ในจิตตนคร 

อกีมาก ทีค่นท่ัว ๆ ไปยงัไม่รูไ้ม่เหน็ เว้นไว้แต่พระพทุธเจ้าและพระพทุธสาวกผูรู้ผู้เ้หน็

ทั้งหลาย ตามท่ีพรรณนาถึงความพรั่งพร้อมต่าง ๆ ของจิตตนครนี้น่าจะเห็นว่า 

จิตตนครเป็นนครท่ีน่าเป็นสุขสนุกสบาย ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นคือเป็นสุขสนุกสบายอยู ่

ไม่น้อย แต่กยั็งเป็นเมืองท่ีมีทุกข์ร้อนมีภยัพบัิตอิยูม่าก ทัง้โดยเปิดเผยทัง้โดยซ่อนเร้น 

อันเกิดจากภัยธรรมชาติก็มี เกิดจากภัยที่พลเมืองของจิตตนครนั้นก่อขึ้นก็มี ทั้งเจ้า

เมอืงเองบางคราวกม็คีวามหลงเข้าใจผดิ คบคนผดิ ใช้คนผดิ กย่ิ็งท�าให้เกดิความวุ่นวาย

เดือดร้อนระส�่าระสาย เป็นดังนี้จนกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรด

ในศุภวาระคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์  

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๑๓ ขอประทานน้อมถวายพระพร ให้ทรงประสบความ

เจริญสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการ
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ภัยแห่งจติตนคร

ภยัธรรมชาตแิห่งจติตนคร กค็อืภยัทีเ่กิดจากธาตทุัง้ ๔ คอื ดนิ น�า้ ไฟ และ

ลม นี่แหละ ดูก็คล้าย ๆ กับภัยธรรมชาติของโลก เช่นบางคราวดินถล่ม บางคราว 

น�้าท่วม บางคราวไฟไหม้ บางคราวลมพายุ เกิดน้อยหรือมากเป็นคราว ๆ อันที่จริง

ธาตุทั้ง ๔ นี้หาได้เป็นภัยไปทั้งหมดไม่ จะเป็นภัยในเม่ือเกิดขึ้นผิดปกติ ถ้าเป็นไป 

โดยปกติ ก็ไม่เป็นภัย ท้ังเป็นเครื่องเกื้อกูลชีวิตของสัตวโลกท้ังมนุษย์และดิรัจฉาน 

เพราะสตัวโลกทัง้หมด กต้็องอาศยัธาตทุัง้ ๔ นีเ้ป็นเครือ่งบ�ารงุเลีย้งร่างกายทีป่ระกอบ

ข้ึนด้วยธาตุท้ัง ๔ เช่นเดียวกัน ต้องบริโภคอาหารเช่นข้าว น�้า ต้องมีความอบอุ่น  

ต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปบ�ารุงเล้ียงร่างกายอยู่ทุกขณะ ชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุ

ทั้ง ๔ ก็ต้องอาศัยธาตุทั้ง ๔ บ�ารุงเลี้ยงให้ด�ารงอยู่ 

ภัยของจิตตนครก็เกิดจากธาตุทั้ง ๔ เช่นเดียวกัน ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า  

จิตตนครมีถนน ๔ แพร่ง มีนครสามี คือเจ้าเมือง ผู้สถิตอยู่ตรงที่รวมของถนน  

๔ แพร่ง ท่านผู้รู้ได้กล่าวบอกไว้ว่าถนน ๔ แพร่ง นั้นคือธาตุท้ัง ๔ คือ ธาตุดิน  

น�้า ไฟ ลม เจ้าเมืองคือจิตสถิตอยู่ตรงที่รวมของธาตุ ๔ นี้เอง ฉะนั้น เมื่อธาตุทั้ง ๔ 

ยังรวมกันอยู่เป็นปกติ ที่อยู่ของเจ้าเมืองก็เป็นปกติ ถ้าธาตทุัง้ ๔ เกดิผดิปกต ิ เช่นมี

จ�านวนลดน้อยลงไปกว่าอัตราทีค่วรมกีต็าม ธาตอุย่างใดอย่างหนึง่ น้อยหรอืมากเกนิไป

ก็ตาม จิตตนครก็ระส�่าระสายไม่เป็นสุข ทั้งเจ้าเมืองและพลเมอืงทัง้ปวงกอ็ยูไ่ม่เป็นสขุ 

แต่เหตทุีท่�าให้ธาตทุัง้ ๔ แห่งจติตนครแปรปรวนนัน้ บางทกีเ็กดิจากเจ้าเมอืงและพลเมอืง
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ท�าขึ้นเอง เช่นพากันรื่นเริงสนุกสนานเกินไป ไม่ค่อยดูแลทะนุบ�ารุงทาง ๔ แพร่ง คือ

ธาตุทั้ง ๔ ไว้ให้ดี ก็เหมือนอย่างถนนหนทาง ในบ้านเมืองเรานี่แหละ ถ้าไม่หมั่น

ทะนุบ�ารุงคือซ่อมตบแต่งอยู่เสมอแล้ว ก็จะเสียหายไปโดยล�าดับ บางทีก็เกิดจาก 

ภัยธรรมชาติ เช่นบางคราวลมก�าเริบ คล้ายกับเกิดลมพายุ ท�าให้จิตตนครหว่ันไหว 

บางคราวไฟก�าเรบิท�าให้ร้อนรุม่ เกดิไฟไหม้ในบ้านเมืองเรานีแ้หละ เจ้าเมืองและพลเมือง

ทัง้ปวงกห็มดความผาสกุ ภยัเช่นนีช้าวจิตตนครเรียกกนัว่า ‘ภยัชรา’ คอืถนน ๔ แพร่ง 

น้ันเก่าแก่ลงไปทุกวัน แสดงความช�ารุดทรุดโทรมให้เห็นอยู่เร่ือย ๆ ทั้งเจ้าเมือง 

และพลเมืองต่างก็พากันแก้ไขซ่อมแซมต่าง ๆ อย่างสุดฝีมือ บางทีก็ใช้ตัดต่อตบแต่ง  

บางทีก็ใช้สีทาให้แดงบ้าง ให้ด�าบ้าง ให้ขาวบ้างเป็นต้น สุดแต่จะเห็นว่าควรตบแต่ง

อย่างไร ต่อสู้กับ ‘ภัยชรา’ ที่มาเกิดข้ึนแก่จิตตนคร ก็พอแก้ไขปะทะปะทังไปได้  

แต่ถนน ๔ แพร่งนี้ก็ทรุดช�ารุดลงอยู่เร่ือย ๆ เจ้าเมืองเองที่ด�ารงชีวิตอยู่ตรงท่ีรวม 

ของถนน กเ็ริม่อ่อนเพลยีเมือ่ยล้าไม่ว่องไวกระฉับกระเฉงเหมือนก่อน ยังอกีภยัหนึง่ที่

ชาวจิตตนครกลวักนันกัหนากค็อื ‘ภยัมรณะ’ ซึง่จะท�าลายถนน ๔ แพร่งของจติตนคร 

เท่ากับเป็นการท�าลายเมืองกนัท้ังหมดทีเดยีว และต่างกร็ูว่้าภยันีจ้ะต้องมาถึงในวันหนึง่

ข้างหน้า แต่ก็พากันนอนใจเหมือนอย่างไม่มีภัย
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ผังเมอืงแห่งจติตนคร

อันนครสามี (เจ้าเมือง) แห่งจิตตนครนั้น มีนิวาสสถาน (ที่อยู่) ตรงที่รวม

แห่งถนน ๔ แพร่งแห่งจติตนคร คอืจติตนครมถีนนสายส�าคัญ ๔ สายทีม่าบรรจบกัน 

แต่มิใช่หมายความว่าทั้งเมืองจะมีถนนอยู่เพียง ๔ สายเท่านั้น ยังมีถนนที่ตัดจาก 

ถนน ๔ สายนั้นซอยไปในที่ต่าง ๆ อีกมากมายทั่วทั้งเมือง ส�าหรับเป็นทางคมนาคม

ของพลเมืองและส�าหรับขนล�าเลียงอาหารข้าวน�้าสินค้าต่าง ๆ ไปเลี้ยงพลเมืองได้โดย

สะดวกทั้งเมือง มีไฟและน�้าใช้สมบูรณ์ ระบบจ่ายกระแสไฟและจ่ายส่งน�้าก็เรียบร้อย 

เพราะมีสายไฟต่อทั่วไปทุกซอกเล็กตรอกน้อย เปิดสว่างอบอุ่นอยู่เสมอ มีคลองส่งน�้า

และมท่ีอน�า้ใหญ่เล็กท่ัวไปเช่นเดยีวกนั มีลมพดัผ่านได้ทัว่ไปท้ังหมด ไม่อบัลม แผ่นดนิ

ก็ชุ่มชื้นเหมาะเป็นที่เพาะปลูกพืชผลทั้งปวง 

เมืองนี้จัดระบบเรื่องปากท้องพลเมืองทั้งหมดไว้ดีมาก น่าจะไม่มีเมืองไหน ๆ 

ท�าได้เหมอืน คือตัง้โรงครัวใหญ่ไว้ส�าหรบัเลีย้งพลเมอืงทัง้หมดไว้เพยีงแห่งเดยีว เรียก

ว่าเป็นท้องของเมืองและมีปากของเมืองเพียงปากเดียวส�าหรับล�าเลียงอาหารเข้าสู่ท้อง 

โดยวางท่อจากปากเมอืงเข้าไปสูท้่องของเมอืงซึง่เป็นโรงครวัใหญ่ ครัน้ปรงุอาหารเสรจ็

แล้วก็ส่งอาหารไปเลี้ยงพลเมืองทั้งเมืองทางท่ออีกเหมือนกัน ไม่ต้องใช้รถหรือพาหนะ

อะไรบรรทุกท้ังนั้น ในคราวท่ีหาอาหารได้ไม่เพียงพอ ก็เฉลี่ยอาหารไปเลี้ยงกันทั่ว 

ทั้งเมืองเท่า ๆ กัน มีมากก็กินมาก มีน้อยก็กินน้อยเท่า ๆ กนั ไม่มกีอ็ดเหมอืนกนั 

ทั้งเมือง พลเมืองท้ังหมดไม่มีใครกินน้อยหรือมากกว่ากัน ทั้งไม่มีใครกินดีหรือเลว 
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กว่ากัน ต่างกินเหมือน ๆ กันท้ังหมด นี้เป็นระบบการเลี้ยงพลเมืองของจิตตนคร  

ระบบการถ่ายของเสียออกไปก็จัดได้อย่างดีอีกเช่นเดียวกัน มีท่ีเก็บของเสีย มีท่ีเก็บ

น�า้ทิง้ และมท่ีอระบายออกทัง้ของเสยีและน�า้ทิง้ และมท่ีอระบายเลก็ ๆ อกีนบัไม่ถ้วน

ทัว่ทัง้เมอืง น่าสงัเกตว่าเมอืงนีใ้ช้ท่อเป็นสิง่ส�าคญั ทัง้เมอืงมท่ีอฝังอยูท่ัว่ไปหมดทัง้ใหญ่

ทั้งเล็ก ดูน่าพิศวงท่ีสามารถจัดระบบท่อได้ถึงเช่นนั้น นอกจากนี้ยังมีโรงงานต่าง ๆ  

อีกมากมาย เช่นโรงงานปัปผาสะ (ปอด) โรงงานหทยะ (หัวใจ) โรงงานวักกะ (ไต) 

โรงงานยกนะ (ตับ) โรงงานปิหกะ (ม้าม) เป็นต้น ซึ่งต่างท�างานกันอย่างเต็มที่ไม่มี

หยุดด้วยเครื่องจักรพิเศษ เพื่อความด�ารงอยู่แห่งจิตตนคร น่าสังเกตว่าโรงงานเหล่านี้

สามารถท�างานได้ทนทานที่สุด เพราะท�าไม่มีเวลาหยุด ต่างจากโรงงานอื่น ๆ ทั่วไป 

ซึ่งยังมีเวลาหยุดพัก และว่าถึงขนาดของโรงงานแต่ละโรงก็เล็ก แต่สามารถท�างานได้

ผลดีมากอย่างที่ใคร ๆ ที่ไปเห็นก็คิดไม่ถึงว่าท�าไมจึงท�างานได้ถึงอย่างนี้

อนึ่ง ในอภิลักขิตสมัยตรงกับวันพระราชสมภพแห่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๓ ขอถวายพระพรมงคล ขออ�านาจ 

คุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจพระราชกุศลบารมีอภิบาลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ  

ให้ทรงพระเกษมส�าราญนิรมล ทรงปราศจากพระโรคาพาธอันตราย ทรงพระเจริญ

พระพรมงคลท้ังปวง เสด็จสถิตเป็นคู่พระบารมีเป็นมิ่งขวัญแห่งประเทศชาติตลอด 

กาลนาน
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ระบบสื่อสารแห่งจติตนคร

จิตตนครยังมีระบบสื่อสารติดต่อกันโดยทางต่าง ๆ หลายทาง และมีจุดรวม

เป็นที่รับข่าวสารท้ังปวงเพื่อรายงานแก่เจ้าเมือง ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ 

จุดไหนของเมือง เจ้าเมืองจะทราบได้ทันทีทางระบบส่ือสารเหล่านี้ โลกในปัจจุบันนี ้

มีระบบสื่อสารที่วิเศษต่าง ๆ เป็นอันมาก มีการไปรษณีย์ การโทรเลข โทรศัพท์  

มีวิทยุ มีโทรทัศน์ มีเรดาร์ มีเครื่องมือในการติดต่อตั้งแต่บนพ้ืนดินจนถึงลอยเป็น

ดาวเทียมอยู่ในอากาศ ท�าให้คนเราที่อยู่คนละมุมโลกพูดกันได้ เห็นกันได้ คล้ายกับ

อยู่ใกล้ ๆ กันแค่มือเอื้อมถึง เมื่อคราวที่คนไปถึงดวงจันทร์เมื่อไม่นานมานี้ ก็ติดต่อ

พูดกันเห็นกันกับคนในโลกนี้ได้ ทั้งที่อยู่ไกลแสนไกลจากกันและกัน การส่ือสารใน 

จติตนคร ก็น่าจะไม่ล้าสมัยกว่าในโลกดงักล่าว และมรีะบบบางอย่างท่ีวิเศษพสิดารกว่า 

อย่างที่โลกจะเอาอย่างไม่ได้ 

จติตนครมรีะบบการสือ่สารแบ่งออกเป็นสองชัน้ คอืชัน้นอกและชัน้ใน ระบบ

การสือ่สารชัน้นอกน้ันมีระบบตาเมือง มีหน้าทีเ่ป็นดวงตาส�าหรบัดูส่ิงต่าง ๆ คล้ายเป็น

เคร่ืองโทรทศัน์ มีระบบหเูมืองส�าหรบัฟังเสยีงต่าง ๆ คล้ายกบัเครือ่งวทิย ุมรีะบบจมกู

เมืองมีหน้าที่ส�าหรับดมกลิ่นต่าง ๆ มีระบบลิ้นเมืองส�าหรับลิ้มรสต่าง ๆ มีระบบกาย

เมืองส�าหรับรับสิ่งต่าง ๆ ท่ีมาถูกต้อง ระบบต่าง ๆ เหล่านี้แยกออกจากกันเป็น  

๕ ส่วน ต่างมีรายละเอียดยิบมากมายโยงจากชั้นนอกของเมืองเข้าไปสู่ระบบชั้นใน 

ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของระบบสื่อสารทั้งหมด คล้ายกับสายโทรเลข โทรศัพท์ แต่ละ

เอียดพิสดารกว่ามากนักอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ 
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ระบบชั้นในอันเป็นจุดรวมนี้เรียกว่าระบบใจเมือง หรือสมองเมือง มีหัวหน้า

ควบคมุอยูท่ีร่ะบบศนูย์กลางชือ่ว่ามโน ในสมยัปัจจุบนันี ้พวกแพทย์มักเรยีกกนัว่าสมอง

เป็นหัวหน้าระบบสื่อสารแห่งจิตตนครทั้งหมด และมีหัวหน้าควบคุมระบบสื่อสาร

ภายนอกทั้ง ๕ เรียก ‘ปสาท’ หรือ ‘ประสาท’ ทั้ง ๕ แต่ละคนมีชื่อเฉพาะตามชื่อ 

ของระบบงาน ดังนี้ คนที่ ๑ ชื่อจักขุปสาท เป็นหัวหน้าระบบตาเมือง คนที่ ๒  

ชื่อโสตปสาท เป็นหัวหน้าระบบหูเมือง คนที่ ๓ ชื่อฆานปสาท เป็นหัวหน้าระบบ 

จมกูเมอืง คนที ่๔ ชือ่ ชวิหาปสาท เป็นหวัหน้าระบบลิน้เมอืง คนที ่๕ ช่ือ กายปสาท 

เป็นหวัหน้าระบบกายเมอืง ปสาททัง้ ๕ นี ้เป็นหวัหน้าเฉพาะระบบของตน ไม่ก้าวก่ายกนั 

คนไหนได้รับข่าวสารอะไรแล้ว ก็รีบรายงานไปยังหัวหน้าใหญ่คือมโนท่ีจุดศูนย์กลาง 

อันเป็นจุดรวมทันที ฝ่ายมโนเม่ือได้รับรายงานจากระบบภายนอก ก็รายงานแก ่

เจ้าเมอืงในทนัใดนัน้ เจ้าเมอืงกไ็ด้ทราบข่าวสารต่าง ๆ ทนัท ีแม้จะสถิตอยู่กลางเมือง

ซึง่เป็นทีร่วมแห่งถนนใหญ่ ๔ สายดงักล่าวแล้ว แต่เมือ่ได้รบัทราบข่าวสารแล้วกเ็หมือน

อย่างได้ออกไปเห็น ได้ยิน ได้กล่ิน ได้รส ได้ถูกต้องสัมผัสสิ่งภายนอกต่าง ๆ  

ด้วยตนเอง วิเศษกว่าระบบสื่อสารทั้งปวงของโลก
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ระบบสื่อสารแห่งจติตนคร (ต่อ)

ระบบสือ่สารแห่งจติตนครได้มคีวามรวดเรว็อย่างน่าอศัจรรย์ ส่ือสารท่ีส่งเข้าไป

จากระบบชั้นนอก แม้จะต้องผ่านระบบชั้นในก่อน จึงจะถึงเจ้าเมือง แต่ก็รวดเร็วมาก 

คือจะทราบถึงเจ้าเมืองในทันใดนั้นเอง ความรวดเร็วจากต้นทางทั้ง ๕ ถึงปลายทาง 

ชั้นในคือมโนนั้นมีอุปมาเหมือนอย่างความเร็วแห่งเงาของนกท่ีทอดจากยอดต้นไม้ถึง

แผ่นดิน คอืเม่ือนกบินมาจบับนยอดต้นไม้ เงาของนกจะทอดลงถงึพืน้ดนิทนัท ีสือ่สาร

ที่ส่งเข้าไปจากระบบชั้นนอกจะถึงมโนทันทีฉันนั้น และมโนก็รายงานเจ้าเมืองทันที 

ข่าวสารอันใดที่ถึงมโนแล้ว ไม่มีที่มโนจะปกปิดเอาไว้ จะรายงานทันทีทั้งหมด 

แต่ก็มีเหตุบางอย่าง ท่ีท�าให้ข่าวสารจากภายนอกเข้าไปไม่ถึง คือบางคราว 

เจ้าเมืองพิจารณาข่าวสารเก่าต่าง ๆ มโนต้องคอยรายงานเรื่องจากแฟ้มเก็บเอกสาร

ต่าง ๆ อยู่ตามที่เจ้าเมืองต้องการ มโนจึงไม่ว่างที่จะรับข่าวสารใหม่ ๆ ที่ส่งทยอยกัน

เข้ามาอยู่ตลอดเวลา เมื่อมโนไม่ว่างที่จะรับเช่นนี้ ข่าวสารเหล่านั้นก็เข้าไม่ถึงเจ้าเมือง 

จนกว่ามโนจะว่างและรับข่าวสารเหล่านัน้ เจ้าเมอืงจงึจะได้ทราบข่าวสารใหม่ ๆ ต่าง ๆ 

ต่อไป

ตามปกติ มโนซึ่งเป็นหัวหน้าแห่งระบบสื่อสารทั้งหมดขึ้นตรงต่อเจ้าเมือง 

แต่ผูเ้ดียว นอกจากเป็นหวัหน้ารบัสือ่สารจากระบบชัน้นอกทัง้ ๕ แล้ว ยังเป็นเหมือน

เลขานกุารของเจ้าเมือง มีหน้าท่ีรวบรวมข่าวสารทีไ่ด้รบัมาแล้วทกุอย่างเกบ็เข้าแฟ้มไว้

ส�าหรับเจ้าเมืองเรียกหาและเจ้าเมืองก็มักเรียกหาอยู่เสมอ มโนก็ต้องเป็นผู้เสนอเรื่อง 
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บางคราวเจ้าเมืองตรวจตราเรื่องราวต่าง ๆ อยู่นาน เป็นเหตุให้มโนไม่ว่างและไม่อาจ

รับข่าวสารจากภายนอกอยู่นาน แต่ข่าวสารบางอย่างที่ส่งเข้ามาอย่างแรง อาจท�าให้

เจ้าเมืองต้องชะงักการตรวจตราเรื่องเก่า ๆ ก็มี เช่น เสียงดังที่ระบบหูเมืองรับเข้ามา 

คลื่นของเสียงเช่นน้ีแรงมากท�าให้กระเทือนถึงกับเจ้าเมืองต้องชะงักปล่อยมโนให้ว่าง 

มโนจึงรับข่าวสารของเสียงนั้นรายงานแก่เจ้าเมืองได้ บางทีก็รายงานด้วยว่าจ�าเป็น 

ต้องท�าให้เสยีงดงัเช่นน้ันเพือ่ให้ถึงเจ้าเมือง คล้ายกบัร้องเรียกปลกุคนหลบั เรียกเบา ๆ 

ไม่ตื่นก็ต้องเรียกดัง ๆ

ในขณะที่เจ้าเมืองตรวจตราเรื่องต่าง ๆ เพลินอยู่ก็เช่นเดียวกัน เจ้าเมืองจะ 

ไม่เห็น จะไม่ได้ยินอะไร เพราะมโนไม่ว่างที่จะรับเข้ามารายงานให้ทราบ จึงต้องใช้

กระแสคลืน่อย่างรนุแรงเข้ามาเตอืนให้หยุดคดิอะไรเพลนิ ๆ เสียและรบัข่าวสารปัจจบุนั

สกัท ีมโนเป็นผูท้ีท่�างานมากกว่าหวัหน้าระบบสือ่สารภายนอกทัง้ ๕ แม้ในขณะทีช่าว 

จิตตนครนอนหลับ ประสาททั้ง ๕ พักหลับกันหมด แต่มโนก็ยังไม่หลับ เพราะ 

เจ้าเมืองยังไม่ยอมหลับ ยังเรียกหามโนมารายงานเรื่องราวต่าง ๆ กันอีกโดยเฉพาะ  

ดังทีเ่รยีกกนัในภาษาจิตตนครว่า ‘ฝัน’ เจ้าเมอืงชอบฝันอยู่กบัมโนเสมอ มโนจงึมเีวลา

พักจริง ๆ วันหนึ่งไม่นานนัก
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ชื่อเจ้าเมอืงแห่งจติตนคร

นครสามี คือ เจ้าเมืองแห่งจติตนคร เรยีกกนัทัว่ไปว่า ‘จติ’ ตามชือ่ของเมอืง

นั่นแหละ แต่ก็มีนามอีก ๔ นามที่ขนานเรียกกัน คือ เวทนา สัญญา สังขาร และ 

วญิญาณ ตามอาการทีแ่สดงออกของเจ้าเมอืง เพราะเจ้าเมอืงมปีกตแิสดงอาการกริยิา

ออกมาให้ใคร ๆ เห็นได้หลายอย่าง ที่เด่น ๆ ก็ ๔ อย่าง คือ แสดงความเป็นสุข 

เป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ร่วมกันไปกับชาวเมืองทั้งปวง จะเกิดสุขทุกข์ขึ้นที่ไหน  

เจ้าเมืองก็ต้องรับรู้และร่วมสุขทุกข์ด้วยเสมอ จึงได้นามว่า ‘เวทนา’ เป็นภาษาของ 

จิตตนคร แปลกันว่า ‘รับรู้สุขทุกข์’ และเป็นผู้ที่มีความจ�าดี โดยเฉพาะสิ่งอะไรที่มา

ท�าให้เกิดสุขทุกข์ขึ้นในเมือง จะจ�าได้เสมอ ถึงบางอย่างจะลืมเร็วไปบ้างก็ยังได้นามว่า 

‘สัญญา’ เพราะความท่ีช่างจ�าอะไรได้ เป็นภาษาของจิตตนครเหมือนกัน แปลกันว่า 

“รู้จ�า” และยังเป็นผู้ช่างคิดอะไรต่าง ๆ แต่ก็มิใช่หมายความว่าจะคิดเรื่องที่ดี ๆ  

เสมอไป บางคราวกคิ็ดเรือ่งท่ีไม่ดเีป็นลม ๆ ไปเหมอืนคนทัง้หลาย แต่เจ้าเมอืงก็จ�าเป็น

ต้องคดิ เพราะกจิการทัง้หลายทีด่�าเนนิไปอยู่ในเมอืง เกิดข้ึนจากความคดิของเจ้าเมอืง 

ถ้าเจ้าเมืองหยุดคิดเสียผู้เดียว กิจการทั้งปวงก็หยุดชะงักหมด และโดยปกติเจ้าเมือง

ก็หยุดคิดไม่ได้ ไม่คิดเร่ืองน้ีก็ต้องคิดเรื่องนั้น เรียกได้ว่าขยันคิดมากที่สุด จนถึง 

ชาวเมืองทั้งปวงหลับกันหมดแล้ว เจ้าเมืองก็ยังไม่หลับยังตรวจบันทึกเรื่องต่าง ๆ  

อยู่กับมโน ท�าให้มโนต้องปวดศีรษะไปบ่อย ๆ จึงได้นามว่า ‘สังขาร’ เป็นภาษา 

ของจิตตนครที่แปลกันว่า ‘ช่างปรงุคดิ’ ท้ังยงัเป็นผูท้ีช่อบออกไปรบัข่าวสารทีส่่งเข้ามา 

จากระบบชัน้ในอยูต่ลอดเวลา มีข่าวสารอะไรส่งเข้ามา กจ็ะต้องรบัเสมอในทนัท ีเรยีกว่า
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รับข่าวสดกันทีเดียว จะต้องออกไปดูให้รู้เห็นด้วยตาตนเอง จะต้องออกไปฟังให้รู้ด้วย

หูตนเอง จะต้องออกไปดมให้รู้กลิ่นด้วยจมูกตนเอง จะต้องออกไปลิ้มให้รู้รสด้วยล้ิน

ตนเอง จะต้องออกไปถูกต้องให้รู้สิ่งที่มากระทบถูกต้องด้วยกายตนเอง ถ้าไม่ออกไป

เช่นนั้น ก็ตรวจตราเรื่องราวต่าง ๆ จากรายงานของมโนให้รู้ด้วยใจตนเองอีกเหมือน

กัน จึงได้นามว่า ‘วิญญาณ’ ซึ่งเป็นภาษาของจิตตนครอีกเหมือนกัน ท่ีแปลกันว่า  

‘ช่างรู้ต่าง ๆ’ 

นามท้ัง ๔ นีช้าวจติตนครใช้เรียกเจ้าเมอืงกนั เพราะเหตุทีเ่จ้าเมอืงมลีกัษณะ

ต่าง ๆ ดังกล่าว อันที่จริง การเรียกชื่อของใครว่าอะไรตามลักษณะพิเศษของผูน้ัน้ 

ไม่ใช่เป็นของแปลก เหมือนอย่างคนเรานี่เอง ที่เป็นคนร้ายกาจมากต้องหลบหนี 

เจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ในป่า ก็ถูกขนานนามว่า ‘เสือ’ ส่วนที่เป็นคนดีมีเมตตากรุณาใน 

คนทั้งหลาย ก็เรียกกันว่า ‘ผู้มีเมตตา’ เป็นต้น สุทัตตะเศรษฐีในสมัยพระพุทธเจ้า  

คนเรียกกันว่า ‘อนาถบิณฑิกะ’เพราะเป็นผู้มีเมตตาให้อาหารแก่คนอนาถาอยู่เสมอ 

และเรียกชื่อน้ีกันแต่ชื่อเดียวจนชื่อเดิมเกือบจะไม่รู้จักกัน บรรดานามของเจ้าเมือง 

ทัง้ ๔ นามว่า ‘วิญญาณ’ คนมักชอบเรียกกันในบางโอกาส จนถึงคล้ายกับเป็นนามที่

ส�าคัญที่สุด อันที่จริงทั้ง ๔ เป็นนามรองทั้งนั้น
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ลักษณะเจ้าเมอืงแห่งจติตนครและทวารเมอืง

เจ้าเมืองจิตตนครกล่าวได้ว่า เป็นคนขยันมากที่สุด ยกให้เป็นบุคคลขยัน

ตัวอย่างได้ทีเดียว ดังจะพึงเห็นได้ว่าขยันรับรู้สุขทุกข์ ขยันจ�า ขยันคิด ขยันออกไปรู้

สิ่งต่าง ๆ วันหนึ่ง ๆ จะหาเวลาหยุดพักจริง ๆ ได้ยาก จึงเป็นบุคคล ‘เจ้าอารมณ์’ 

อีกต�าแหน่งหนึ่ง ต�าแหน่งเจ้าเมืองจิตตนครกับต�าแหน่งเจ้าอารมณ์มักคู่กันอยู่เสมอ 

เพราะเมื่อขยันรับเรื่องราวต่าง ๆ มากเรื่องก็ต้องมากอารมณ์เป็นธรรมดา ไม่เป็น 

ของแปลก แต่ท่ีแปลกก็คือมีความผันแปรผิดแผกไปจากปกติบางอย่างในจิตตนคร 

ดังจะกล่าวต่อไป 

จิตตนครเรียกได้ว่าเป็นเมืองเปิด ใครจะผ่านเข้าออกได้อย่างเสรี ไม่ต้องมี

หนงัสอืเดนิทางส�าหรบัผ่านเข้าออก เหมอืนเมอืงทัง้หลาย อนัท่ีจรงิจติตนครมีปราการ

ล้อมรอบ มีทวารเมืองที่วางเป็นจังหวะชั้นนอก ๕ ทวาร ทั้ง ๕ ทวารนี้ใช้เป็นทวาร

แห่งระบบสือ่สารชัน้นอกทัง้ ๕ ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วด้วย จะหาเมืองท่ีไหนในโลกปัจจบุนั

ที่มีปราการและทวารเรียบร้อยเป็นระเบียบเหมือนดังจิตตนครนี้ ทั้งยังมีทวารชั้นใน 

ซึง่ใช้เป็นทวารแห่งระบบสือ่สารชัน้ในอกีด้วย แต่ถงึเช่นนัน้กค็ล้ายกบัไม่มีปราการ ไม่มี

ทวาร เพราะไม่ได้ปิด ปล่อยให้ใคร ๆ เข้าออกได้ตลอดเวลา เว้นแต่เวลาที่หลับ 

ของจิตตนคร ทวารเหล่านี้จะปิด 
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ส่วนเวลาตื่นของจิตตนคร ทวารเหล่านี้จะเปิดอยู่เสมอ จะเลยบอกช่ือทวาร

ช้ันนอกทัง้ ๕ ไว้ด้วยทเีดยีว มชีือ่ต่าง ๆ ดงันี ้จกัขทุวาร ประตตูา ๑ โสตทวาร ประตู

หู ๑ ฆานทวาร ประตูจมูก ๑ ชิวหาทวาร ประตูลิ้น ๑ กายทวาร ประตูกาย ๑  

ส่วนประตูชั้นในเรียกว่า มโนทวาร ประตูใจ รวมทั้งหมด ๖ ทวารซึ่งเป็นทวารส�าคัญ 

เพราะเหตุที่เป็นเมืองเปิดดังน้ี ผู้ท่ีเข้าไปในเมืองจึงมีหลายประเภท เป็นคนดีก็มี  

เป็นคนร้ายก็มี เข้าไปเที่ยวแบบที่เรียกว่ามาทัศนาจรแล้วก็กลับออกไปก็มี เข้าไปอยู่

นาน ๆ จนถึงมาตั้งหลักฐานอยู่ประจ�าก็มี ความวุ่นวายจึงเริ่มมีข้ึนในจิตตนคร  

จติตนครทีเ่คยสงบเรยีบร้อย กเ็ริม่ไม่สงบ ไม่เรยีบร้อย แต่อาศัยทีเ่จ้าเมอืงเป็นบคุคล

พเิศษ พวกคนร้ายจงึไม่อาจก่อเหตกุารณ์ร้ายแรงได้โดยง่าย คอื เจ้าเมืองเป็นบคุคลที่

มอี�านาจ มคีวามฉลาด มผีวิพรรณผ่องใส จนถึงใคร ๆ พากนัเรยีกเจ้าเมอืงด้วยภาษา

ของชาวจติตนครว่า ‘ปภสัสร’ ตรงกบัค�าสามญัว่า ‘ผดุผ่อง’ หรอื ‘ผ่องสว่าง’ เจ้าเมอืง

ยงัมลีกัษณะพิเศษย่ิงกว่านีอี้กมาก เม่ือเรือ่งด�าเนนิไปถึงตอนทีค่วรจะกล่าว จงึจะกล่าว

เพิ่มเติม 

แต่ส�าหรับเรื่องที่ควรจะกล่าวต่อไปตรงนี้ ก็คือ คู่บารมีของเจ้าเมือง เป็นผู้ที่

มีความงดงาม และความดีทั้งปวงอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นคู่ที่ส่งเสริมเจ้าเมืองพร้อมทั้ง

จิตตนคร ให้มีความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลา เจ้าเมืองขณะท่ีอยู่กับคู่บารมีจะมี

ความผดุผ่องงดงามเหมือนอย่างรศัมีสว่างท้ังองค์ออกไปเป็นทีป่รากฏ และชาวจิตตนคร

ก็มีความผาสุกด้วยกันทั้งหมด
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สมุทัย เพื่อนคู่หูของเจ้าเมอืงจติตนคร

เจ้าเมืองจิตตนครมีคู่บารมีที่ดีเลิศ ก็น่าจะมีแต่ความเจริญสุข แต่หาเป็น 

เช่นนั้นไม่ เพราะเจ้าเมืองจิตตนครยังมีเพื่อนคู่หูคู่คิดอีกหลายคน ผู้ที่น่าจะแนะน�าให้

รู้จักก่อนคนอื่นมีชื่อค่อนข้างจะไพเราะว่า ‘สมุทัย’ เจ้าตัวสมุทัยเองอวดชื่อของตนเอง

เสมอว่า แปลว่าอุทยัสุขพรัง่พร้อม ได้ให้ค�าแนะน�าเจ้าเมอืงในสิง่ต่าง ๆ เพือ่ให้ปกครอง

จติตนครให้มคีวามสขุสนกุสบาย เรยีกว่าเป็นเพือ่นคูหู่คูค่ดิได้ทเีดยีว เพราะจะกระซบิ

เรือ่งต่าง ๆ ทีห่ทูีใ่จอยูเ่สมอ สมทุยัผูน้ี้มลีกัษณะนสิยัทีอ่ยากได้ใคร่ดมีาก คอือยากได้

สิง่ต่าง ๆ ทีด่ ีๆ ทีส่วยงาม ทีเ่ป็นเครือ่งบ�าเรอสขุ ใคร่จะได้ต�าแหน่งทีส่งูเด่น จะเพราะ

มีปมด้อยอยู่ในตัวมาก หรือจะมีปมเด่นมากก็ยากที่จะพูดได้ 

ลกัษณะนสิยัอกีอย่างหนึง่ของสมทุยักค็อืความอยากท�าลายล้างใครหรอือะไร

กต็ามทีม่าขดัขวาง ดกูเ็ป็นธรรมดา เพราะเมือ่มคีวามอยากได้ใคร่ด ีถ้ามใีครหรอือะไร

มาขดัขวาง กจ็ะต้องเกดิความมุง่ท�าลายล้างสิง่ทีม่าขดัขวางนัน้ อกีอย่างหนึง่ อยากได้

อะไรต้องอยากได้สิ่งที่ดี ถ้าได้ไม่ดีไม่ถูกใจ ก็ต้องอยากให้สิ่งนั้นถูกท�าลายหมดสิ้นไป  

หรอืได้ต�าแหน่งอะไรทีไ่ม่ชอบ ก็ต้องอยากลาออก ไม่อยากด�ารงอยู่ 

กล่าวโดยสรุปแล้วสมุทัยมีลักษณะนิสัยเป็นไปทั้งในทางสร้างและทางท�าลาย 

ดกูค็ล้าย ๆ กบัลักษณะนสิยัของคนเราท่ัว ๆ ไปนีเ้องทีเ่ป็นไปทัง้สองทาง นสิยัในทาง

ท�าลายนั้นบางอย่างเห็นได้ชัดเช่นในเวลาเกิดไฟไหม้บ้าน มีคนชอบไปดูกันมากกว่าที่

จะอยากไปดูการสร้างบ้าน ท�าไมถึงเป็นอย่างนี้ นักจิตวิทยาปัจจุบันบางท่านกล่าวว่า 
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เพราะนิสัยของคนชอบการท�าลายมากกว่าการสร้าง จะจริงอย่างไรก็ยากท่ีจะยืนยัน 

แต่ประจักษ์พยานท่ีปรากฏออกมาน้ัน เวลาสร้างบ้านไม่ปรากฏว่ามีคนสนใจไปดูกัน 

ส่วนเวลาไฟไหม้บ้านกลับปรากฏว่ามีคนสนใจไปดูกันล้นหลาม จึงน่าให้ถูกกล่าวหา 

เช่นนั้น 

ส�าหรับสมุทัยนั้นพูดอวดอยู่เสมอว่าเขาเป็นผู้ด�าริสร้างขึ้นทุกอย่าง เมือง 

จิตตนครเองเขาก็คิดสร้างขึ้น และคิดจะสร้างเมืองใหม่ ๆ ต่อไปอีก เขาเองนั่นแหละ

เป็นผูคิ้ดให้มกีารประกวดความงามกนัขึน้ในจติตนคร เพราะสิง่ทีส่วยงามนัน้น�าให้เกดิ

ความสุขมิใช่หรือ เขาได้เสนอขึ้นดังนี้ ชาวจิตตนครเห็นดีไปกับเขากันมาก พากัน

ประกวดประขันความงามกันท่ัวไป ไม่เลือกว่าเด็กผู้ใหญ่และคนแก่ ข้อที่แปลกกว่า 

ชาวโลกทั่วไปอยู่ที่ว่า คนแก่ของจิตตนครชอบประกวดประขันความงามกันย่ิงกว่า 

คนหนุ่มสาวหรือเด็ก และประกวดประขันกันอยู่ทุกเวลา มิใช่ว่าปีหนึ่งมีหนึ่งครั้ง  

บางคราวสมุทัยก็แนะน�าให้สร้างความดีกันเหมือนกัน เพื่อประโยชน์ทางการบ้าน

การเมือง 

สมุทัยมีลักษณะเป็นนักการบ้านการเมืองเต็มตัวคือมีความกระตือรือร้น  

อยากได้ใคร่ดีในทางสร้าง มีความรุนแรงในทางท�าลาย พอ ๆ กันหรือยิ่งกว่า  

อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องกลัวบาปกรรม
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ลักษณะของสมุทัย

สมทุยัแห่งจติตนครชกัชวนให้ชาวจติตนครเพลดิเพลินยนิดอียูเ่สมอ ด้วยการ

แนะน�าส่งเสรมิให้สร้างให้ท�าสิง่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นเครือ่งกระตุน้เตอืนให้เกดิความเพลดิเพลนิ

ยินดี แนะน�าให้สร้างและให้ไปเท่ียวในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มากมายหลายอย่าง

หลายประเภท จิตตนครจึงมีโรงภาพยนตร์ โรงลิเกละครมากมาย มีโรงอะไรต่ออะไร

ต่าง ๆ อีกมากนัก สิง่อะไรท่ีเป็นเครือ่งบ�ารุงบ�าเรอความเพลดิเพลนิยนิดทีีม่อียูใ่นเมือง

ทัง้หลายในโลก จะต้องมีในจติตนครด้วยทุกอย่าง จะมลี�า้หน้าเมืองต่าง ๆ ไปเสยีอกีด้วย 

เพราะสมทัุยผูเ้ป็นต้นคดิของสิง่เหล่านีพ้�านกัอยูใ่นจติตนคร สิง่ต่าง ๆ จึงมสีร้างขึน้ใน

จิตตนครก่อน แล้วเมืองต่าง ๆ ก็เอาอย่างท�าตามกันไปทั่วโลก แต่ดังได้กล่าวแล้วว่า

สมุทัยมีลักษณะนิสัยอยากได้ใคร่ดีแรง มุ่งท�าลายล้างแรงต่อสิ่งที่ขัดขวาง และน่าจะ

ต้องชีแ้จงเพ่ิมเตมิอีก ว่าความอยากได้ใคร่ดขีองสมุทยันัน้ “ไม่มอีิม่ ไม่มพีอ ไม่มเีตม็” 

เช่นว่าอยากจะได้แก้วแหวนเงนิทอง ทีแรกกอ็ยากจะได้เพียงส่ิงหนึง่จ�านวนหนึง่ ครัน้ได้

แล้วก็อยากได้ให้มากขึ้นไปอีก และให้มากขึ้นไปอีกอยู่เรื่อย ๆ จนถึงสมมุติว่าได้ทอง

เท่าภเูขาทัง้ลกูกค็งยงัไม่อิม่ไม่พอ จะต้องอยากจะได้ภเูขาทอง ๒ ลูก ๓ ลูกดงันีเ้ป็นต้น 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ความอยากของสมุทัยก็จะต้องพบกับสิ่งท่ีขัดขวาง ทั้งที่เป็น 

สิง่ทีเ่รียกว่ากฎหมาย ศลีธรรม ทัง้ทีเ่ป็นบคุคลด้วยกนั เพราะส่ิงทีส่มุทยัอยากได้ด้วย

ความหิวกระหายเช่นนั้น บางสิ่งก็มีกฎหมายหรือศีลธรรมขัดขวางอยู่ เช่นไปอยากได้

ในสิง่ทีผ่ดิหรือขดัต่อกฎหมายศลีธรรม บางส่ิงกมี็บคุคลด้วยกนัขดัขวาง เช่นต่างกอ็ยาก
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ได้ด้วยกัน ต่างชิงได้ชิงดีกัน หรือแม้เป็นเจ้าของของส่ิงที่สมุทัยอยากได้ เมื่อสมุทัย 

ต้องพบกับส่ิงขดัขวางเช่นนี ้กเ็กดิความมุ่งท�าลายล้างสิง่ทีข่ดัขวางทัง้ปวง โดยไม่เลอืก

ว่าจะเป็นอย่างไร สมุทัยไม่นับถอืกฎหมายศลีธรรมหรอืบคุคลผูใ้ดผูห้นึง่ ถ้ารูสึ้กว่าเป็น

เครื่องขัดขวางต่อความอยาก ฉะน้ัน เหตุการณ์จึงปรากฏว่าสมุทัยชักน�าให้ชาว 

จิตตนครประพฤติหลีกเล่ียง หรือฝ่าฝืนกฎหมายศีลธรรมอยู่เนือง ๆ ทั้งโดยปกปิด 

ทัง้โดยเปิดเผย และชกัน�าให้ท�าโจรกรรมประทษุกรรมบคุคลผูเ้ป็นเจ้าของทรพัย์ หรอื

บุคคลผู้ที่ไม่ชอบหน้า 

อันท่ีจริง ถ้าจะตามใจสมุทัยก็จะต้องเลิกกฎหมายศีลธรรมทั้งปวงบรรดาท่ีมี

อยู่ในโลกเสียทั้งหมด เพราะกฎหมายศีลธรรมท้ังหลายท่ีตั้งขึ้นไว้ก็เพื่อจ�ากัดหรือ 

ก�าจดัความปรารถนาเกนิส่วน อนัความปรารถนาอยากได้ของแต่ละบคุคลน้ัน จ�าจะต้อง 

มจี�ากดัหรอืมขีอบเขต เช่นแก้วแหวนเงนิทองทีอ่ยากได้กนั กจ็ะต้องมส่ีวนจ�ากดัส�าหรับ

แต่ละบุคคล เพราะจะต้องมีเฉล่ียกันไปแก่คนทั้งปวง ทุก ๆ คนจึงต้องจ�ากัด 

ความอยากได้ของตนให้อยูใ่นขอบเขตของกฎหมายและศลีธรรม แต่สมทุยันัน้ไม่ชอบ

อย่างยิ่งต่อระบบจ�ากัดเช่นนี้ แอบบ่นเสมอว่าเป็นระบบที่ขัดต่อเสรีภาพ ขัดต่อ 

ธรรมชาติของจิตใจ ควรจะต้องโยนทิ้งเสียให้หมด และอยากจะท�าอะไรก็ท�าตามที่ใจ

ใคร่ปรารถนา เม่ือท�าไปแล้วความอยากก็จะดับ การท�าไปตามที่ใจอยาก จึงเป็นวิธี

ปฏิบัติเพื่อดับกิเลสอย่างหนึ่ง สมุทัยจะแนะน�าอยู่ดังนี้
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หัวโจกของสมุทัยและลูกมอื

สมุทัยแห่งจิตตนคร ได้มีพรรคพวกอีกมากคนด้วยกัน คนที่เป็นหัวโจก 

สักหน่อย ก็ได้แก่โลโภคนหนึ่ง โทโสคนหนึ่ง โมโหคนหนึ่ง โลโภนั้นเป็นคนโลภ  

มักอยากได้อะไรต่ออะไรต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่ิงอะไรท่ีเห็นว่าเป็นของดีมีค่าดังท่ี 

เรยีกกันว่า ‘ทรพัย์’ หรอื ‘เงนิ’ เป็นต้น ต้องอยากได้ทัง้นัน้ โทโสนัน้เป็นคนเจ้าโทสะ  

เมื่อมีใครมาขัดใจแม้นิดหนึ่งก็ต้องบันดาลโทสะเสมอ โมโหนั้นดูยากเพราะมักแสดง

ตนเป็นคนเฉย ๆ หงิม ๆ ชอบนั่งโงกง่วง หรือไม่เช่นนั้นก็ชอบนั่งคิดฟุ้งซ่าน บางท ี

ก็เป็นคนลังเลไม่แน่นอนว่าจะตกลงอย่างไร บางทีก็วางท่าเป็นคนฉลาดแต่ความจริง

ไม่รู้อะไรจริง แบบท่ีเรียกว่าโง่อวดฉลาด และโมโหยังชอบติดพันหรือพัวพันอยู่กับ 

สิง่ต่าง ๆ ชักชวนโลโภโทโสให้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่เสมอ 

สมุทัยชอบใช้หัวโจกทั้งสามคนนี้ให้เที่ยวไปในที่ต่าง ๆ เป็นสมุนที่ใช้ได้ดังใจ 

โลโภจะรูใ้จสมุทัยโดยจะพยายามรวบรวมสิง่ทีส่มุทยัชอบหรือใคร่จะได้มาให้เสมอ โลโภ

จะต้องอยากได้ในสิ่งท่ีสมุทัยใคร่จะได้เพื่อสนองความปรารถนาของสมุทัย หรือกล่าว

อีกอย่างหนึ่ง โลโภ อยากได้ เพื่อสนองความต้องการของสมุทัยเท่านั้น สมุทัยจึง 

ไว้วางใจในโลโภให้ออกไปกว้านหาสิ่งต่าง ๆ เป็นคนที่หนึ่ง ครั้นพบบุคคลหรือสิ่ง 

ขัดขวาง ก็ใช้โทโสออกไปแสดงอ�านาจข่มขู่จนถึงท�าร้ายต่าง ๆ เมื่อยังไม่พบอะไร 

ทีต้่องการหรอืขดัขวาง กเ็ป็นหน้าทีข่องโมโหออกไปท�าหน้าตาเฉย ๆ ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว

ว่าโมโหน้ันเป็นคนที่ดูยาก คนทั้งปวงจึงพากันเข้าใจโมโหในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
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บางคนเข้าใจว่าโมโหนัน้เป็นคนขีโ้กรธ เม่ือใครเกดิโกรธขึน้กม็กัจะพดูกนัว่า คนนัน้คน

น้ีเกดิโมโหขึน้แล้ว บางคนเข้าใจว่าโมโหเป็นคนมีอุเบกขา คอืวางเฉย เฉพาะคนทีรู่ถึ้ง

ธาตแุท้ของโมโหเท่านัน้จงึจะเข้าใจว่าโมโหเป็นคนทีเ่รยีกว่า ‘หลง’ เพราะไม่รู้อะไรจรงิ 

หัวโจกทั้ง ๓ คนนี้มีลูกมือที่เป็นตัวผู้ลงมือท�าตามค�าส่ังอยู่อีก ๓ คน ชื่อ  

กายทุจริตคนหนึ่ง วจีทุจริต คนหนึ่ง มโนทุจริตคนหนึ่ง สามคนนี้เป็นนักเลงหัวมีด

หัวไม้ร้ายกาจนัก ใช้ให้ไปลักของใคร ให้ไปท�าร้ายใคร ให้ไปพูดหลอกลวงใคร หรือ 

ให้คิดวางแผนทุจริตต่าง ๆ เป็นต้องได้การเสมอ ชาวจิตตนครจึงอยู่กันไม่ผาสุกนัก  

มเีหตกุารณ์ต่าง ๆ เกิดข้ึนอยูเ่นอืง ๆ เช่นมกีารท�าร้ายร่างกายกนั มีการลักขโมยปล้น

สะดมกนัเกดิขึน้ทีน่ัน่ทีน่ี ่เชือ่ถือในค�าพดูของกนัไม่ค่อยจะได้ จะไว้วางใจกนักย็ากนกั 

ขืนไว้วางใจกันง่าย ๆ ก็จะต้องถูกต้มถูกตุ๋นเปื่อยไปจนเป็นที่หวาดระแวงกันทั่วไป  

โดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีคนร้าย ไม่ใช่แต่ในวงบ้านเท่านั้น ในวงเมืองก็มีทุจริตเกิดขึ้น 

ในส่วนต่าง ๆ เพิ่มความทุกข์ร้อนให้เกิดขึ้นแก่เจ้าเมืองจิตตนคร 

ความทุกข์อันใดบังเกิดขึ้นในจิตตนคร เจ้าเมืองจะต้องรบัทกุข์อนันัน้แทนหรอื

ร่วมด้วยชาวจิตตนครท้ังส้ิน ในทางตรงกนัข้าม ความสุขที่เกิดขึ้นในจิตตนคร เจ้าเมือง

ก็ได้รับร่วมกันไปกับชาวจิตตนครทั้งสิ้นเช่นเดียวกัน
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หัวไม้อกี ๑๖ คนของสมุทัย

อันที่จริง ชาวเมืองจิตตนครเป็นคนมีความรู้ความฉลาด เป็นคนมีการศึกษา 

ในโลกมกีารศกึษาถงึระดบัไหน ในจติตนครกจ็ะมกีารศกึษาสงูถงึระดบันัน้ การศกึษา

ทุกระดับตั้งแต่ขั้นอนุบาล จนถึงขั้นมหาวิทยาลัย มีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ในจิตตนคร 

การศกึษาด้วยการค้นคว้ากก้็าวหน้าไปไกล ดูกน่็าจะรูจั้กคนดคีนชัว่ หรอืความดคีวามชัว่ 

และช่วยกันปราบปรามทุจริตต่าง ๆ ที่เที่ยวกวนบ้านกวนเมืองให้เดือดร้อน ตลอดถึง

ตวัหวัโจก แต่หาได้เป็นเช่นนัน้ไม่ เพราะสมทุยัเป็นตวัส�าคญัทีแ่สดงตนเป็นเพือ่นสนทิ

ของชาวเมอืงจติตนครทัง้ปวง ชาวเมอืงตลอดถึงเจ้าเมืองไว้วางใจขนาดทีเ่รยีกว่าเพือ่น

คู่หูคู่คิด ด้วยมีความเข้าใจและเชื่อในสมุทัยว่า เป็นผู้ช่วยสร้างความสุขความเจริญ 

ต่าง ๆ สมุทัยเป็นผู้สามารถครองใจของคนทั้งเมืองไว้ได้ และสามารถในการใช้พรรค

พวกที่เป็นหัวโจกดังที่กล่าวแล้ว คือ โลโภ โทโส โมโห หัวโจกทั้ง ๓ นี้มิได้ไปแสดง

ตัวเป็นหัวโจกวางท่าแก่ชาวเมืองโดยตรง แต่ไปแอบสิงใจชาวเมือง ให้โลภอยากได้  

ให้โกรธ พยาบาท ให้หลงใหล โมโหเป็นหวัโจกส�าคญัทีแ่อบสงิใจคนให้หลงให้เพลดิเพลนิ

ให้ติด คล้ายกับยาเสพติด โมโหชอบสิงใจอยู่นาน ๆ โลโภโทโสชอบสิงใจเป็นพัก ๆ 

แม้ทัง้ ๒ จะออกไปแล้วโมโหก็ยังประจ�าอยู ่สมทุยัได้อาศยัโมโหนีแ้หละเป็นเคร่ืองมอื

ครองใจคนทั้งเมือง 

ข้อทีน่่าสงัเกตอย่างหนึง่กค็อืในจติตนครไม่มกีารทรงวญิญาณหรอืทรงเจ้า คอื

ไม่มวีญิญาณหรอืเจ้าหรอืผมีาทรงหรอืมาเข้าสงิคนเหมอืนอย่างในบางเมอืง มแีต่หวัโจก

ทั้ง ๓ น้ีแหละเป็นตัวมาสิงใจมาเข้าทรงชาวเมืองทั้งปวง นอกจากนี้ หัวโจกทั้ง ๓  
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ยังมีพรรคพวกหัวมีดหัวไม้ต่าง ๆ อีก ๑๖ คน น่าจะแนะน�าให้รู้จักไว้บ้าง เผื่อว่าเมื่อ

พบเห็นเข้าจะได้พอรู้จักว่าใครเป็นใคร คือ 

๑.  อภิชฌาวิสมโลภะ ละโมบไม่สม�า่เสมอ คอื ความเพ่งเล็ง 

๒.  โทสะ ร้ายกาจ 

๓.  โกธะ โกรธ 

๔.  อุปนาหะ ผูกโกรธไว้ 

๕.  มักขะ ลบหลู่คุณท่าน 

๖.  ปลาสะ ตีเสมอ คือยกตนเทียมท่าน 

๗.  อิสสา ริษยา คือเห็นเขาได้ดี ทนอยู่ไม่ได้ 

๘.  มัจฉริยะ ตระหนี่ 

๙.  มายา คือ เจ้าเล่ห์ ได้แก่ปกปิดโทษที่มีอยู่ 

๑๐.  สาเถยยะ โอ้อวด คืออวดคุณที่ไม่มี 

๑๑.  ถัมภะ หัวดื้อ 

๑๒.  สารัมภะ แข่งดี 

๑๓.  มานะ ถือตัว 

๑๔.  อติมานะ ดูหมิ่นท่าน 

๑๕.  มทะ มัวเมา 

๑๖.  ปมาทะ เลินเล่อ 

ทั้ง ๑๖ คนนี้ มีลักษณะต่าง ๆ กันเหมือนดังชื่อนั่นแหละ ล้วนเป็นพวก

ก่อกวนความสงบสขุของบ้านเมืองจติตนครทัง้นัน้ และวิธก่ีอกวนกด้็วยการเทีย่วสิงใจคน 

เช่นเดียวกันกับหัวโจก ชาวเมืองจิตตนครถูกพวกหัวมีดหัวไม้เหล่านี้สิงใจก็แสดงออก

ต่าง ๆ กนัตามสิง่ท่ีสงิ เช่นถกูโกธะสงิใจกแ็สดงอาการโกรธต่าง ๆ ถูกสาเถยยะสงิใจ

ก็พูดจาโอ้อวดคุณที่ไม่มีนานัปการ การศึกษาระดับต่าง ๆ ช่วยไม่ได้ บางทีกลับน�า

ความรู้มาคุยฟุ้งอวดรู้อวดฉลาดไปเสียอีก
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เครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสาร 

ตัณหา ๑๐๘

สมุทัย มีวิธีการหลายอย่างที่จะผูกใจชาวเมืองจิตตนคร เพื่อที่จะเป็นผู้ครอง

ใจของชาวจิตตนครทั้งหมดตลอดไป นอกจากพรรคพวกที่เป็นหัวโจกทั้งสาม ลูกมือ 

คือทุจริตทั้งสาม และพรรคพวกหัวไม้หัวมีดในลักษณะต่าง ๆ อีก ๑๖ ดังกล่าวแล้ว 

สมุทัยยังวางพรรคพวกนอกจากนั้นยึดครองจุดส�าคัญ ๆ ของจิตตนคร เพื่อที่จะได้

รักษาอ�านาจของตนไว้ให้ม่ันคง คือจดุระบบส่ือสารทัง้ชัน้นอก ๕ ชัน้ และชัน้ใน ๑ ชัน้ 

รวมเป็น ๖ จุด เพราะระบบสื่อสารเหล่านี้น�าข่าวสารต่าง ๆ เข้าสู่เจ้าเมืองจิตตนคร 

โดยปกติเจ้าเมืองจะติดต่อทราบเรื่องต่าง ๆ ได้ก็แต่โดยทางสื่อสารนี้เท่านั้น 

ฉะนั้น สมุทัยจึงใช้เครื่องมือทางมายาศาสตร์อย่างหนึ่งเรียกว่า ‘อารมณ์’  

เป็นเครื่องแปลกปลอม ปกปิด ‘สัจจะ’ ในข่าวสารทั้งหลาย แต่แสดงเป็นอีกรูปหนึ่ง 

โดยแต่งต้ังพรรคพวกให้อยู่เฝ้าประจ�าระบบส่ือสารทั้ง ๖ นั้นแห่งละ ๓ คน ชื่อว่า 

‘กามตัณหา’ (ความทะยานอยากในกาม) คือรูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ  

(สิ่งที่กายถูกต้อง) ที่น่าปรารถนาพอใจ คน ๑ ‘ภวตัณหา’ (ความทะยานอยากเป็น

นัน่เป็นนี)่ คน ๑ ‘วภิวตณัหา’ (ความทะยานอยากไม่เป็นนัน่เป็นนี)่ คน ๑ มชีือ่ตรง

กันทั้ง ๖ แห่ง ๓ คนท่ีประจ�าอยู่ที่ระบบตาเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับรูปต่าง ๆ  

๓ คนที่ระบบหูเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับเสียงต่าง ๆ  ๓ คนที่ระบบจมูกเมือง 

ก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับกลิ่นต่าง ๆ ๓ คนที่ระบบลิ้นเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับรส
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ต่าง ๆ ๓ คนที่ระบบกายเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่กายถูกต้อง ทั้งอีก 

๓ คนที่ระบบใจเมืองชั้นใน ก็คอยผสมอารมณ์เข้าไปกับเรื่องต่าง ๆ อีกชั้นหนึ่ง  

รวมเข้าตอนนี้ก็ ๑๘ คนแล้ว 

แต่มิใช่เท่าน้ี สมุทัยมีความรอบคอบมากกว่านั้น คือ ได้จัดให้ประจ�ากาล 

ทั้ง ๓ เหมือนอย่างจัดยามประจ�าทุกยาม คือประจ�าอดีตกาล ๑๘ คน อนาคตกาล 

๑๘ คน ปัจจุบันกาล ๑๘ รวมเป็น ๕๔ คน ดูก็น่าจะพอ แต่ยังไม่พอส�าหรับสมุทัย

ผูร้อบคอบถีถ้่วนเป็นอย่างยิง่ ยังจดัไว้ส�าหรบัประจ�าก�ากบัตนเอง ๕๔ คน ประจ�าก�ากับ

ผู้อื่นอีก ๕๔ คน จึงรวมเป็น ๑๐๘ คน เรียกตามภาษาของชาวจิตตนครว่า ‘ตัณหา 

๑๐๘’ ฉะนั้น เจ้าเมืองและชาวเมืองจิตตนครทั้งปวง จึงได้รับข่าวที่ถูกอารมณ์เคลือบ

ไว้แล้ว เรียกได้ว่ามิใช่เป็นข่าวสารท่ีจรงิแท้อยูเ่สมอ เพราะสมทุยัได้วาง ‘ตณัหา ๑๐๘’ 

ดังกล่าว ยึดระบบสื่อสารทั้งสิ้นไว้ทั้งชั้นนอกชั้นใน เจ้าเมืองจึงถูกลวงให้หลงคือเข้าใจ

ผิดอยู่เสมอ บางคราวก็แสดงความยินดีปรีดาอยากได้นั่นได้นี่ อยากเป็นนั่นเป็นนี่  

บางคราวก็หงดุหงดิขดัเคืองขุน่แค้นอยากให้พินาศเสยีหาย สดุแต่อารมณ์ทีส่มุทยัและ

พรรคพวกส่งเข้ามา ชาวเมืองจิตตนคร จึงมีจิตใจที่ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอ ไม่สงบ 

เป็นโอกาสให้หัวโจกทั้ง ๓ เข้าสิงผสมได้โดยง่าย เพราะสมุทัยจัดให้ คอยจ้องโอกาส

อยู่ทุกขณะแล้ว ด้วยสังเกตเครื่องมือส�าคัญคือ ‘อารมณ์’ และลอบเข้ามากับอารมณ์

ทันที 

การปฏบิตังิานของสมทุยัและพรรคพวกทัง้ปวงรวดเรว็ยิง่นกั เท่ากบัความเรว็

ของจิต หรือความเร็วของแสงก็น่าจะเทียบได้
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กเิลส ๑๕๐๐

เมื่อสมุทัยได้วางตัณหา ๑๐๘ ยึดระบบสื่อสารแห่งจิตตนครไว้ทั้งสิ้นแล้ว  

ก็ยังวางพรรคพวกให้ยึดตัวชาวจิตตนครทุกคนไว้อีก โดยได้มอบให้หัวโจกท้ัง ๓  

เป็นหัวหน้าหาพรรคพวกได้อีก ๗ คน รวมเป็น ๑๐ คือ 

๑.  โลโภ (ความโลภ อยากได้ของของเขา) 

๒.  โทโส (ความโกรธ ประทุษร้ายเขา) 

๓.  โมโห (ความหลง) 

ทั้ง ๓ นี้เป็นพรรคพวกชั้นหัวโจกของสมุทัยอยู่แล้ว 

๔.  มาโน (ความถือตัว ดูหมิ่นผู้อื่น) 

๕.  ทิฏฐิ (ความเห็นผิด) 

๖.  วิจิกิจฉา (ความลังเล ไม่แน่นอนใจ) 

๗.  ถีนัง (ความง่วงเหงา เกียจคร้าน) 

๘.  อุทธัจจัง (ความฟุ้งซ่าน) 

๙.  อหิริกัง (ความไม่ละอายใจ ไม่รังเกียจ ต่อความชั่ว) 

๑๐. อโนตตัปปัง (ความไม่เกรงกลัวความชั่ว) 

ทั้ง ๑๐ น้ีต่างไปหาพรรคพวกอีกคนละ ๑๕๐ โดยแบ่งเป็น ๑๕๐ หมู่  

หมูล่ะ ๑๐ ประจ�านามธรรมและรปูธรรมของชาวจติตนครทกุคน คอื สมุทยัได้ศึกษา
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สรีรวิทยาและจิตวิทยารู้โดยถี่ถ้วนว่า ชาวจิตตนคร ทุกคนมีจิต ๘๙ ดวงนับเป็น ๑  

มีเจตสิก (ธรรมที่เกิดในจิต) ๕๒ นี้เป็นส่วนจิต กับมีรูปที่เรียกว่านิปผันนรูป (รูปที่

ส�าเร็จมาแล้ว) ๑๘ พร้อมกบัทกุข์  ๔ (คอืชาต ิชรา พยาธ ิมรณะ) นีเ้ป็นส่วนสรรีะ

หรือรูป (ตามคัมภีร์อภิธรรม) จึงรวมเป็น ๗๕ แจกเป็นนามธรรม ๗๕ แจกเป็น 

รูปธรรม ๗๕ เพราะชาวจิตตนครทุกคนประกอบด้วยนามธรรม รูปธรรมรวมกันอยู่

เป็นคนหนึง่ ๆ จะแยกถอืเอาเฉพาะอย่างเดยีวไม่ได้ ฉะนัน้ เพือ่มิให้ขาดตกบกพร่องเลย 

เพื่อที่จะได้ส่งพรรคพวกไปคุมเป็นรายหน่วย หน่วยละหมู่ เพื่อควบคุมนามรูปที่ 

แบ่งออกส่วนละ ๗๕ เป็น ๑๕๐ หน่วยนั้นกระจายก�าลังออกคุมหน่วยละหมู่ทีเดียว 

ดงันัน้ ๑๕๐ คณูด้วย ๑๐ จงึรวมเป็น ๑๕๐๐ เรยีกว่า ‘กิเลส ๑๕๐๐’ เป็นพรรคพวก

ทีส่มทุยัจัดไว้ให้มหีน้าทีป่ระจ�าก�ากบัภายในบ้านของชาวจติตนครทกุคน ทกุกระเบยีด

นิ้วก็ว่าได้ ไม่ยอมให้ใครพ้นไปจากการควบคมุเลย จะคดิอะไรจะท�าอะไรจะเดนิยนืนัง่

นอนท่ีไหน กอ็ยู่ในสายตาของหมู่ใดหมูห่นึง่แห่งกิเลสท้ัง ๑๕๐ หมูน่ีท้ั้งส้ิน 

สมทุยัจงึนบัว่าเป็น ‘นกัการโลก’ ท่ีสามารถมาก เพราะต้องการท่ีจะครองโลก

ทัง้สิน้ไว้ในอ�านาจ ไม่ประสงค์จะให้ใครพ้นไปจากอ�านาจเลย ลองนกึเขยีนรปูภาพภายใน

บ้านของชาวจิตตนครแต่ละคน รูปก็คงจะเต็มยั้วเยี้ยไปด้วยกิเลสตัณหาเดินไปเดินมา

สับสนอลหม่าน บ้างก็ครึกครื้นรื่นเริงเต้นร�าท�าเพลง บ้างก็กริ้วโกรธด่าตีออกท่ายักษ์

ท่ามารต่าง ๆ บ้างกน็ัง่โงกซึมเซาดคูล้าย ๆ กบัโง่ดกัดาน บ้างกซุ็บซบิวางแผนชัว่ร้าย

ต่าง ๆ ดังนี้เป็นต้น ต่างแสดงออกตามสันดานของตน ๆ ๑๐๘ จ�าพวกหรือ ๑๕๐๐ 

จ�าพวก ดูภาพแล้วน่าปวดเศียรเวียนเกล้าแทนยิ่งนัก

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๓ เป็นวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนน ีผูท้รงพระคุณอันประเสรฐิ ขอถวายพระพรชยัมงคลเพือ่ทรงนริมลสวัสดี

มีพระชนมายุยืนนาน.
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สมุทัยใส่ความหวัง ปิดบังทุกข์ เก็บปัญญา

สมุทัยได้ส่งสมัครพรรคพวกไปยึดครองอย่างละเอียดถี่ถ้วนและแข็งแรงที่สุด 

ดังที่ได้บรรยายมาโดยล�าดับตั้งต้นจาก ๓ มา ๑๖ มา ๑๐๘ มา ๑๕๐๐ พรรคพวก

ที่สมุทัยส่งไปควบคุมวางก�ากับไว้ตามจุดต่าง ๆ ยังมีมากกว่านี้ แต่เพราะยังมีเรื่อง 

ทีค่วรจะเล่าอย่างอืน่อยูอ่กีหลายเรือ่ง จงึน่าจะยตุไิว้เพยีง ๑๕๐๐ ก่อน ซึง่ดูก็มจี�านวน

ไม่น้อยอยู่แล้ว 

บ้านของใครมีคนไปคุมอยู่เต็มไปหมดตั้งร้อยตั้งพันดังนี้ ดูก็น่าจะต้องกลุ้มใจ

ไม่มคีวามสขุแน่ แต่กลบัปรากฏว่าชาวจติตนครไม่ค่อยจะมใีครรูส้กึว่าถกูควบคมุตวัแจ 

พากันเห็นว่าอยู่ในโลกก็ต้องมีสุขบ้างทุกข์บ้าง สิ่งสนุกสนานก็มีอยู่มาก สิ่งเจริญตา

เจริญหูก็มีอยู่โดยรอบ นอกจากนี้ ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญมากที่ชาวจิตตนครเรียกกัน

ว่า ‘ความหวัง’ เป็นอาหารใจส�าคัญของชาวจิตตนคร เมื่อเกิดความอ่อนเพลียหรือ

ขัดข้องขาดแคลนอะไรขึ้น ก็รีบบริโภค ‘ความหวัง’ ไว้รองท้อง ท�าให้กระปรี้กระเปร่า

วิ่งเต้นไปได้คราวหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ เพราะสมุทัยได้มีวิธีครองใจชาวจิตตนครอย่างแยบยล 

จนยากที่คนท่ัวไปจะรู้สึกได้ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศึกษาว่าสมุทัยท�าอย่างไร จะลองเล่าไป

ตามที่ท่าน ‘ผู้รู้’ ได้บอกไว้ 

สมุทัยได้พยายามอย่างยิ่งที่จะปิดบัง หรือบิดเบือนส่ิงหนึ่งท่ีเรียกตามภาษา

ของท่านผูรู้้ว่า ‘ทกุข์’ ไม่ยอมให้ใครรูเ้หน็ ‘ทกุข์’ ได้เป็นอนัขาด ด้วยใช้อบุายวธิต่ีาง ๆ 

ทีท่�าให้พากนัเห็นไปในทางตรงกนัข้าม ถ้าใครเหน็เป็น ‘สขุ’ ไปได้ ก็ถูกความประสงค์
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ของสมทัุยทีส่ดุ สมทุยัใส่ ‘ความหวงั’ หรือ ‘ความอยาก’ เข้าไปในใจของชาวจติตนคร 

พร้อมกับ ‘ความเพลิน’ และ ‘ความติดใจยินดี’ และคอยป้อนสิ่งที่เรียกว่า ‘อารมณ์’ 

แก่ความอยาก ความเพลิน ความติดใจยินดี โดยแทรกเข้าไปกับข่าวสารที่ผ่านทาง

ระบบสื่อสารชั้นนอก ชั้นในดังกล่าวแล้ว 

ชาวจิตตนครจึงพากันหิวกระหายต่ออารมณ์ต่าง ๆ เพลิดเพลินจิตใจยินด ี

อยูก่บัอารมณ์ต่าง ๆ สมทุยัใช้อารมณ์นีเ้องเป็นเครือ่งผกูใจชาวจติตนครไว้ให้พากนัหวงั

พากนัเพลดิเพลนิอยูต่ลอดวนัตลอดคนื พรรคพวกของสมุทัยกี่ร้อยกี่พัน ก็พากันแฝง

ตัวคุมอยู่อย่างเงียบ ๆ และผลัดกันเยี่ยมหน้าออกมาบ้างเป็นครั้งคราว ชาวจิตตนคร

จงึไม่รูไ้ม่เหน็ เหมือนอย่างท่ีคนเป็นโรคมองไม่เหน็ตวัเชือ้โรคตัง้พนัตัง้หมืน่ในร่างกาย 

ต่อเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องจึงจะมองเห็น 

อันที่จริง เจ้าเมืองจิตตนครเป็นผู้มีอาวุธพิเศษอยู่หลายอย่าง ส�าหรับปราบ

ปรามข้าศึกศัตรูทั้งปวง เหมือนอย่างผู้ปกครองบ้านเมืองทั้งปวง จะต้องมีอาวุธและ

ก�าลงัต่าง ๆ จงึจะปกครองและรักษาบ้านเมอืงไว้ได้ ถ้าเจ้าเมอืงจติตนครประสงค์จะดู

ให้เหน็พรรคพวกของสมทุยัทัง้หมดก็จะสามารถเห็นได้ เพราะมปัีญญาเป็นอาวุธพิเศษ

อย่างหนึ่งประจ�าตน แต่สมุทัยได้ลอบเก็บปัญญานี้ไว้เสียทั้งเมือง จิตตนครจึงเต็มไป 

ด้วยอารมณ์ ความหวัง ความเพลิน ความติดใจยินดี และความต่อสู้แย่งชิงอารมณ ์

กันต่าง ๆ เป็นโอกาสให้พวกหัวโจกทั้ง ๓ และพรรคพวก ๑๐๘ จ�าพวก แทรกแซง

กันอลหม่านไปหมด
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ลักษณะเครื่องมอืของสมุทัยคอืารมณ์

น่าจะได้กล่าวถงึลกัษณะเป็นต้นของอารมณ์ ซึง่เป็นเครือ่งมอืส�าคญัของสมทุยั 

ทีใ่ช้คล้องใจชาวจติตนคร ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่าในจติตนครมทีกุอย่างเหมือนอย่างในบ้าน

เมอืงทัว่ไป ว่าถงึสิง่ทัง้หลายทีจ่ะมองเหน็ได้ด้วยตา กม็อียูทั่ว่ไป เป็นสิง่ท่ีเกดิมขีึน้โดย

ธรรมชาติเช่นต้นไม้ภเูขากมี็ เป็นสิง่ท่ีท�าขึน้สร้างขึน้เช่นบ้านเรอืนอาคารกม็ ีลมืตาขึน้

กไ็ด้เหน็รอบไปหมด สมทุยัได้สร้างสรรค์ตบแต่งขึน้มากมาย และคยุนกัหนาว่าตนเป็น

ผูคิ้ดสิง่ทีเ่รยีกว่าวจิติรศลิป์ต่าง ๆ ขึน้ในโลก บ้านเรอืนปราสาทราชวัง ตลอดถึงวัดวา

อารามล้วนต้องมวีจิติรศลิป์ การตบแต่งต่าง ๆ ตลอดถึงการตบแต่งกายของบรุุษสตรี

ทัง้ปวงกต้็องมีวจิติรศิลป์ และต่างกป็ระกวดประขนักนัยิง่นกัในการแต่งกายให้ทนัสมยั

นยิมหรอืทีเ่รยีกว่าแฟชัน่ นอกจากนียั้งมกีารแสดงต่าง ๆ เช่น โขน ละคร ภาพยนตร์

การละเล่นเต้นร�า เป็นต้น ส�าหรับดูเล่นเพื่อความบันเทิง 

คนทัง้ปวงต่างทุม่เทเงนิทองไปมากมาย เพือ่ส่ิงทีส่�าหรบัจะได้ดงูามตาเท่านัน้ 

ที่สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า ‘รูป’ ที่ตามองเห็น เท่ากับว่าเป็นอาหารตานั่นแหละ ที่คน 

ทัง้ปวงต้องซือ้อาหารตานีด้้วยมลูค่าทีส่งูมาก มากยิง่กว่าอาหารทีบ่รโิภคเข้าไปทางปาก 

ยังเสยีงท่ีจะฟังทางห ูกมี็ท้ังท่ีเป็นเสียงโดยธรรมชาต ิและเสียงทีส่รรค์สร้างขึน้ 

เช่นเสยีงลม เสยีงฟ้า เสยีงสตัว์ร้อง เสียงคนพูด เสียงขับร้อง เสียงดนตรีต่างชนิด 

สมุทัยกล่าวโอ้อวดอีกเหมือนกันว่าได้สร้างเสียงที่ไพเราะต่าง ๆ ให้แก่โลก เช่นเสียง

ขบัร้อง เสยีงดนตรนีานาชนดิ ส�าหรบับรรเลงประโคมขบักล่อมให้เป็นสขุ ซึง่กส็รปุลง
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ได้ในค�าเดียวว่า ‘เสียง’ ที่หูได้ยิน เท่ากับว่าเป็นอาหารหูนั่นเอง ซึ่งบางทีคนก็ต้อง 

ซื้ออาหารหูนี้ด้วยราคาแพงอีกเหมือนกัน 

ยังกลิ่นที่จะสูดดมทางจมูกก็มีต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติเช่นกล่ินหอมเหม็น 

ของดอกไม้และของเน่า ทั้งโดยปรุงแต่งเช่นกล่ินธูปกล่ินน�้าอบ สมุทัยก็อวดอ้างอีก 

นั่นแหละว่าได้ปรุงกลิ่นที่หอมทั้งหลายส�าหรับจรุงความสุข สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า 

‘กลิน่’ ทีจ่มกูได้สดูดม เท่ากบัเป็นอาหารจมกู บางทีคนก็ต้องซ้ืออาหารนีด้้วยราคาแพง 

ยังรสท่ีจะล้ิมทางล้ิน ก็มีต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติและโดยปรุงแต่ง เช่น  

รสอาหารนานาประเภท สมุทัยอวดนักเหมือนกันว่าได้ปรุงแต่งรสอาหารอันโอชาลิ้น

นานัปการ แต่ก็สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า ‘รส’ ท่ีลิ้นลิ้ม อันคนโดยมากต้องแสวงหา 

รสมาเป็นอาหารล้ินด้วยราคาแพง 

ยงัสิง่ท่ีกายถกูต้องอ่อนแข็งต่าง ๆ ก็มทีัง้โดยธรรมชาตแิละโดยปรงุแต่ง สมทุยั

ได้คุยโอ่นักว่าได้สร้างสิ่งสัมผัสทางกายที่ละมุนละไม ส�าหรับบ�าเรอสุขมากมาย สรุป

ลงได้ในค�าเดียวว่า ‘โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ถูกต้อง)’ ทางกาย คนโดยมากก็พากันแสวงหา

สิ่งท่ีมีสมัผสัให้เกิดสขุเท่ากับเป็นอาหารกายกันด้วยราคาแพงลิว่ 

ทัง้ยงัเรือ่งต่าง ๆ ทีค่ดิทางใจ สมุทัยอวดโอ่ว่า ได้ช่วยปรุงเรื่องต่าง ๆ ให้แก่

ใจคนทั้งปวง สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า ‘ธรรม (เรื่อง)’ ที่ใจรู้ใจคิดถึง คนทั้งหลาย 

ก็พากันแสวงหาเรื่องมาเป็นอาหารใจอยู่เสมอ บางทีก็ด้วยราคาแพงเช่นเดียวกัน
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จติตนครเป็นเมอืงภาพยนตร์

จิตตนคร พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งทั้งปวง ดังที่สรุปเรียกว่า รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และเรือ่งหลายหลาก ซึง่ผ่านเข้าไปทางระบบส่ือสารชัน้นอกชัน้ใน ดังกล่าวแล้ว 

อันเรียกด้วยภาษาของชาวจิตตนครว่า ‘อารมณ์’ แปลว่า ‘สิ่งเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยว

จิตใจ’ สมุทัยเป็นผู้สร้างขึ้น และสอดแทรกเข้าไปทางระบบสื่อสารทั้งหลาย สมุทัยใช้

อารมณ์เป็นเครือ่งมอืในการครองใจคนทัง้ปวง โดยเป็นเครือ่งหน่วงเหนีย่วจติใจให้หลง

เพลิดเพลินยินดี สมุทัยคอยเติมเชื้อความอยาก ความใคร่ ความปรารถนา แก่ชาว

จติตนครและตบแต่งอารมณ์ท่ีน่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจไว้คอยสนอง ชาวจติตนคร

จึงพากันหิวกระหายอารมณ์ดังกล่าวอยู่อย่างไม่อิ่มไม่เพียงพอ ได้อารมณ์อย่างนี้แล้ว 

กใ็คร่จะได้อารมณ์อย่างนัน้อกี นอกจากนีบ้รรดาหวัโจกและสมนุทัง้ปวงกพ็ากนัแอบแฝง

หนนุให้เป็นไปต่าง ๆ เช่นบางทีไม่ได้อารมณ์ทีน่่าปรารถนาก็หนนุให้โกรธกริว้ ตรงกันข้าม 

พากันหนุนไปตามอารมณ์นี้เอง ชาวจิตตนครหาได้เห็นสิ่งที่หนุนให้เป็นไปอย่างนั้น 

อย่างน้ีคือบรรดาหวัโจกและสมนุเหล่านัน้ไม่ ถ้าจะวาดภาพของอารมณ์ให้พอมองเห็น

ได้ชัดก็พอวาดได้ดังนี้ 

อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งหลายที่ตามองเห็นมาลอยอยู่ในใจ เช่น 

เป็นภาพบ้านเรือน ต้นไม้ ภูเขา บุรุษ สตรี ถ้าเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดดุใจ หรอืเป็น 

สิง่ท่ีชอบหรอืแม้ชงั กย่ิ็งเป็นภาพท่ีปรากฏเด่นชดั บางทเีป็นวมิานลอย ดังที่เรียกว่า 

สร้างวิมานในอากาศ บางทีเป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัว เช่นภูตผีปีศาจ เม่ือปรากฏ
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เป็นภาพขึ้นในใจดังนี้แล้ว ก็ยินดีในภาพที่น่ายินดี ยินร้าย หรือโกรธแค้นขัดเคืองใน

ภาพท่ีน่ายินร้าย อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพจากเสียงท่ีหูได้ยิน เป็นภาพเสียงท่ีแว่ว 

ในใจ เป็นเสียงดนตรี เสียงลม เสียงน�้า เสียงสัตว์ร้อง เสียงคนพูดซึ่งแปลภาษาออก

มาเป็นคนเป็นวัตถุเป็นต้น เช่นได้ยินค�าพูดว่า แก้วแหวนเงินทองจะปรากฏภาพเป็น

แก้วแหวนเงนิทองลอยอยู่ในใจแล้วกเ็กดิโลภในภาพนัน้ อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพกลิน่

ที่จมูกสูดดม เป็นภาพรสที่ลิ้นได้ลิ้ม เป็นภาพสิ่งถูกต้องทางกายขึ้นในใจเช่นเดียวกัน 

แล้วก็ชอบหรือชังอยู่กับภาพนั้น อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของเรื่องทุกเรื่องที่ใจคิด  

ใจคิดถึงภูเขา ก็จะปรากฏเป็นภูเขาขึ้นทันที ใจคิดถึงบุตรภรรยาสามี จะปรากฏเป็น

ภาพบุคคลเหล่าน้ีข้ึนทันที ใจคิดถึงเสียงถึงกล่ิน ถึงรส ถึงสิ่งถูกต้อง ถึงเรื่องของ 

สิ่งเหล่านี้ ก็จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งท้ังปวงนี้ทุกอย่างสุดแต่ว่าใจจะคิดถึงอะไร  

แล้วก็ชอบหรือชังอยู่กับภาพเหล่านั้นเช่นเดียวกัน 

ชาวจิตตนครพากันพัวพันเพลิดเพลินอยู่กับภาพ คล้ายกับคนนั่งดูภาพยนตร์ 

นยิมชมชอบตวัพระตวันาง เกลยีดตวัผูร้้าย บางคราวกห็วัเราะเฮฮา บางคราวทีใ่จอ่อน

กร้็องไห้ เพราะมิได้นึกว่าเป็นภาพยนตร์ แต่นกึว่าเป็นเรือ่งจรงิหรอืเป็นชีวิตจรงิ สมทุยั

สามารถท�าให้ชาวจิตตนครคิดว่าอารมณ์ที่ปรากฏเป็นภาพในใจนี้เป็นของจริงฉันนั้น

เหมอืนกนั โดยใช้หวัโจกส�าคญัเงยีบ ๆ คอื โมหะให้เข้าแทรกแซง ท�าให้หลงเข้าใจผดิ 

อันที่จริง จิตตนครเป็นเมืองภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองใด ๆ ในโลก และชาวเมือง

จิตตนครก็ชอบดูภาพยนตร์กันมาก สามารถดูอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืน เว้นแต่หลับ 

ถึงหลับก็ยังชอบฝันดูภาพยนตร์กันอีก



527เล่ม ๑๑ พ.ศ. ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕

ยาเสพตดิและสัตว์ ๖ ชนดิในจติตนคร

ชาวจิตตนครพากันติดอารมณ์กันงอมแงม ไม่สามารถจะขาดอารมณ์ได้  

และดังที่ได้กล่าวแล้วอารมณ์ปรากฏเป็นภาพท่ีดูเป็นของจริงจัง ไม่ใช่เหมือนอย่างที ่

ชาวโลกพูดกันว่า อารมณ์ที่หมายถึงเรื่องอะไรในใจ ไม่ปรากฏรูปร่างอะไรให้มองเห็น 

ในจิตตนครอารมณ์เป็นภาพให้มองเห็นเป็นรูปร่างขึ้นจริง ๆ เช่นเป็นภาพต้นไม้ก็มอง

เห็นเป็นต้นไม้จริง ๆ เป็นภาพคนก็มองเห็นเป็นบุรุษสตรี เป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็น 

ผู้ใหญ่วัยต่าง ๆ ขึ้นจริง ๆ ฉะน้ัน อารมณ์จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญของสมุทัย และ 

สมุทัยรู้วิธีท�าให้ชาวจิตตนครติดอารมณ์คล้ายกับติดสุรายาฝิ่น ทีแรกทุกคนก็ด่ืมสุรา

ไม่เป็นสูบฝิ่นไม่ได้ แต่เมื่อหัดดื่มหัดสูบเข้าบ่อย ๆ ในที่สุดก็ติด ถึงเวลาก็จะต้องดื่ม

ต้องสูบ ถ้าไม่ได้ดื่มได้สูบก็จะกระวนกระวายหงุดหงิด เมื่อได้ดื่มได้สูบแล้วจึงจะสงบ 

ในจิตตนครไม่มีสุรายาฝิ่น ไม่มีเฮโรอีนและยาเสพติดให้โทษต่าง ๆ อย่างใน

เมืองทั่ว ๆ ไป แต่มีอารมณ์นี่แหละแทนที่ส่ิงอื่น ๆ ทีแรกก็ดูเหมือนไม่สู้สนใจกัน 

นักในจิตตนคร แต่สมุทัยแทรกเข้ามาทางระบบส่ือสารทั้งปวงสู่จิตตนครบ่อย ๆ  

โดยพยายามแทรกแต่อารมณ์ท่ีงดงามน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ ชาวจิตตนครก็ชักจะ

ตดิตาตดิหูตดิจมูกตดิลิน้ติดกาย เกดิความกระหายทีจ่ะได้รบัอารมณ์ทีง่ามอยูเ่ป็นประจ�า 

เม่ือไม่ได้กก็ระวนกระวายหงดุหงดิ ต่อเมือ่ได้จงึจะสงบ เมือ่พากนัตดิอารมณ์ดงันี ้สมทุยั

กเ็บาใจว่า ไม่มีใครจะคดิกูอ้สิรภาพแน่ เพราะพากนัคดิแต่จะได้อารมณ์ทีง่ามกนัทัง้นัน้  

เหมือนอย่างคนติดฝิ่นกัญชาก็คิดแต่จะหาฝิ่น กัญชา มาสูบเท่านั้น อารมณ์ที่งามนี้ 
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เป็นยาเสพตดิส�าคญัทีส่มทุยัวางแก่ชาวจติตนคร เช่น ชายงาม หญงิงามทีป่รากฏเป็น

ภาพให้มองเห็น 

นอกจากนี้ สมุทัยยังได้เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ไว้อีกมาก เช่น งูชนิดต่าง ๆ จระเข้ 

นกต่างชนิด ไก่ สุนัขจิ้งจอก ลิงใหญ่เล็กเป็นอันมาก และแทนที่จะสร้างสวนสัตว์ให้

อยู่เป็นส่วนสัด กลับปล่อยให้อยู่ทั่วไปในจิตตนคร ตามแต่สัตว์จ�าพวกไหนจะชอบอยู่ 

ชอบเที่ยวไปในท่ีไหน เช่น งูอยู่ในจอมปลวก จระเข้าอยู่ในน�า้ นกบินอยู่ในอากาศ  

และจับพักนอนบนต้นไม้ ไก่อยู่ในบ้าน สนุขัจิง้จอกอยูใ่นป่าช้า ลงิอยูบ่นหมูไ่ม้ บางที 

สัตว์ทั้งปวงเช่นที่กล่าวมาก็เที่ยวเพ่นพ่านทั่วไป 

บางท ีสมทุยัจบัสตัว์เหล่านีม้าผกูรวมไว้แล้วกป็ล่อยเป็นกฬีาทีส่นกุอย่างหนึง่ 

เพราะจะได้เห็นสัตว์เหล่านี้ต่างวิ่งไปสู่ที่อยู่ของตัว สมุทัยหัวเราะชอบใจแล้วกล่าวว่า 

ชาวจิตตนครก็เหมือนสัตว์เหล่านี้ เพราะพากันวิ่งไปหาอารมณ์คือรูป เหมือนอย่างงู

เลื้อยปราดไปหาจอมปลวก วิ่งไปหาอารมณ์คือกลิ่น เหมือนนกบินหวือไปในอากาศ  

วิ่งไปหาอารมณ์คือรส เหมือนไก่บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัย วิ่งไปหาอารมณ์คือสิ่งถูกต้อง

ทางกาย เหมือนสุนัขจิ้งจอกวิ่งไปสู่ป่าช้า วิ่งไปหาอารมณ์คือเรื่องทางใจเหมือนวานร

วิ่งหลุกหลิกไปบนต้นไม้ นี้เป็นกีฬาที่สนุกมากของสมุทัย ในการที่เห็นหมู่คนทั้งเมือง

วิ่งพล่านไปในทิศทางต่าง ๆ บางทีก็ชนกันปะทะกันแย่งชิงต่อสู้วางหมัดมวยแทงฟัน 

ยงิกัน เป็นคู ่ๆ เป็นกลุม่ ๆ วุน่วายไปหมด ยิง่ยุง่ยิง่วุน่วายสนัสนอลหม่านมากสมทุยั

ก็ยิ่งสนุกสนานมาก
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สมุทัยรักษาพชืพันธุ์แห่งมนุษย์และสัตว์

สิ่งที่สมุทัยระดมพลังเพื่อสืบรักษาไว้มากที่สุด คือ พืชพันธุ์แห่งมนุษย์และ

สัตว์ดิรัจฉานท่ัวไป ตลอดถึงพืชพันธุ์แห่งต้นไม้ใบหญ้าทั้งปวงในโลก สมุทัยได้แทรก

ความรู้สึกทางเพศไว้แก่ชาวจิตตนครทั้งปวงโดยแบ่งออกเป็นเพศคู่ ซึ่งมีความรู้สึกไว

ต่อกันอย่างยิ่ง เพื่อรักษาพืชพันธุ์ของคนไว้ จนถึงท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า 

“ยังไม่เห็นรูปอย่างอื่น เสียงอย่างอื่น กลิ่นอย่างอื่น รสอย่างอื่น สิ่งถูกต้อง

ทางกายอย่างอื่นสักอย่างหนึ่งที่จะครอบง�าจิตของบุรุษได้ เหมือนอย่างรูปของสตรี  

เสียงของสตรี กลิ่นของสตรี รสของสตรี ส่ิงถูกต้องทางกายของสตรี ส่ิงท้ัง ๕ น้ี 

ของสตรีย่อมครอบง�าจิตของบุรุษตั้งอยู่” 

ในทางตรงกันข้าม ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่า 

“ยังไม่เห็นรูปอย่างอื่น เสียงอย่างอื่น กลิ่นอย่างอื่น รสอย่างอื่น สิ่งถูกต้อง

ทางกายอย่างอ่ืนสักอย่างหนึ่ง ท่ีจะครอบง�าจิตของสตรีได้ เหมือนอย่างรูปของบุรุษ 

เสียงของบุรุษ กลิ่นของบุรุษ รสของบุรุษ ส่ิงถูกต้องทางกายของบุรุษ ส่ิงท้ัง ๕ นี ้

ของบุรุษย่อมครอบง�าจิตของสตรีตั้งอยู่” 

สมุทัยแทรกความรู้สึกของบุคคลทั้งสองเพศ ไว้ให้มีต่อกันรุนแรงถึงเพียงนี้  

ก็ด้วยความกลัวว่าโลกจะสูญสิ้นพืชพันธุ์ จะไม่มีใครเหลืออยู่ให้สมุทัยครอบครองใจ 

เพราะสมุทัยทราบดีว่าจิตตนครมีภัยธรรมชาติท่ีร้ายแรงท่ีชาวจิตตนครจะต้องประสบ
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อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะได้เล่าในเมื่อถึงวาระ ถ้าไม่มีพืชพันธุ์สืบต่อ ก็จะสิ้นสูญไป

หมดเมืองในเวลาไม่เกินร้อยปี หรือจะเกินไปบ้างก็ไม่มากนัก และร่างกายของบุคคล

ทั้งสองเพศนี้เล่าก็แสนที่จะสกปรก สมุทัยจ�าต้องสร้างแทรกความรู้สึกดังกล่าวไว้ 

อย่างแรง ไม่เช่นนั้น ต่างก็จะเฉยเมยต่อกันและกัน ทั้งภาระในการครองเรือนก็หนัก 

สมุทัยต้องสร้างแทรกความรักในบุตรธิดาเป็นอย่างย่ิงไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใคร

อยากมีลูกอยากเลี้ยงลูก สมุทัยจึงจ�าต้องระดมพลังแห่งความรู้สึกดังกล่าวหรือที่เรียก

กันว่า ‘ความรักความใคร่’ เพื่อสืบรักษาพืชพันธุ์ไว้ในจิตใจของชาวจิตตนครมากเป็น

พิเศษ แม้จะให้เกิดผลตามประสงค์ แต่ก็ให้เกิดผลเสียหายเดือดร้อนหลายอย่าง  

เช่นชาวจิตตนครผู้ถูกพลังความรักใคร่ครอบง�าให้กระวนกระวาย ก็ปฏิบัติระงับหรือ

บ�าบัดความรู้สึกเช่นนี้ในทางที่ผิดต่าง ๆ มีการกระท�าผิดต่าง ๆ มีสถานที่บ�าบัด  

มวีธิยีัว่ยคุวามรูส้กึต่าง ๆ บรรดาพรรคพวกของสมทุยัอกีมากมายกไ็ด้โอกาสแทรกแซง

แสดงตัวผสมผสานไปกับเรื่องนี้ ก็เป็นที่พอใจของสมุทัยอีกอย่างหนึ่ง 

จ�านวนส�ามะโนครัวคนของจิตตนคร มากขึ้นผิดสังเกตโดยรวดเร็ว เช่นเดียว

กบัจ�านวนคนของประเทศต่าง ๆ ในโลก ท�าให้เกดิปัญหาว่าคนจะล้นโลกข้ึน แต่สมทุยั

หาได้กลัวปัญหานี้ไม่ ทั้งไม่ขวนขวายที่จะควบคุมยังยั้งแต่ประการไร เพราะสมุทัย 

มีพลังในการท�าลายอยู่ในมือพร้อมแล้ว ไม่น้อยกว่าพลังแห่งการสร้าง อาจจะยิ่งกว่า

เสยีอกี เช่นในโลกปัจจบุนันี ้อาวุธปรมาณทูีพ่ากนัท�าไว้ มพีลงัแห่งการท�าลายมหาศาล 

จะท�าลายสิง่ท้ังปวงพร้อมทัง้ชวีติคนท้ังโลกได้ในเวลาพรบิตาเดยีว ถึงเวลาแห่งมคิสัญญี

เมือ่ใด สมทุยัจะระดมพลงัแห่งการท�าลายเมือ่นัน้ สมทุยัได้แทรกความรูส้กึทางท�าลาย

เข้าในจิตใจแห่งชาวจิตตนครไว้แล้ว จึงไม่วิตกว่าคนจะล้นโลก
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ธรรมส�าหรับผู้ปกครอง

ธรรมของผู้ปกครองท่านเรียกว่า ‘ราชธรรม’ แม้ตามศัพท์จะแปลว่า ‘ธรรม

ส�าหรบัพระราชา’ แต่ตามความมุง่หมาย กค็อืธรรมส�าหรบัผูป้กครองทัว่ไป และส�าหรบั

ผู้อยู่ในปกครองด้วย ท่านแสดงไว้ ๑๐ ประการ เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” จะกล่าว

เฉพาะข้อ ๖ คือ ตปะ หรือ ตบะ มีอธิบายว่า “ตปะ หรือ ตบะ” โดยพยัญชนะ 

แปลว่า ‘แผดเผา’ โดยมากท่านใช้เป็นชื่อของความเพียร จึงแปลว่า ความเพียร 

เป็นเครื่องแผดเผา (ความเกียจคร้าน) ใช้เป็นชี่อธรรมอื่นอีกบ้าง ทางลัทธิพราหมณ์

แสดงว่า ตบะของพราหมณ์ คอืการเล่าเรยีนพระเวททีศ่กัดิสิ์ทธิ ์ตบะของกษตัรย์ิ คอื

การคุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชน ตบะของเวสสะหรือไวศยะ คือการท�าบุญให้ทานแก่

พราหมณ์ ตบะของศทูรคอืการรบัใช้ ตบะของฤษคีอืการกนิอาหารทีเ่ป็นผกั มคี�าเป็น

คาถาหนึง่แสดงว่า “อาทิตย์มีตบะคอืส่องแสงสว่างในกลางวนั จนัทร์มตีบะในกลางคนื” 

ตามนัยเหล่านี้ ตบะ หมายถึง การตั้งใจก�าจัดความเกียจคร้าน หรือการท�า

ผดิหน้าที ่มุง่ท�ากจิอนัเป็นหน้าท่ีทีพ่งึท�าอนัเป็นกจิดกีจิชอบให้สม�า่เสมอ และให้ย่ิงขึน้ 

ผูบ้�าเพญ็ตบะให้บรรลถุงึความส�าเรจ็ย่อมเป็นผูม้ตีบะ ปรากฏเป็นผูม้สีง่าเป็นทีย่�าเกรง 

ดังที่พูดกันว่า “มีตบะเดชะ” คนผู้อยู่รวมกันเป็นหมู่ต้องมีตบะ คือใครมีหน้าที่ฐานะ 

อย่างใดก็ปฏิบัติไปอย่างน้ันให้ดีให้เหมาะสมแก่หน้าที่ฐานะ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ผู้ปกครอง

ก็ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครองให้ดี ให้บริบูรณ์ เมื่อเป็นผู้อยู่ในปกครอง ก็ปฏิบัติหน้าที่

ของผู้อยู่ในปกครองให้ดีให้บริบูรณ์ 
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เมื่อปฏิบัติดีอยู่ด้วยกันก็เป็นผู้มีตบะอยู่ด้วยกัน เป็นที่ย�าเกรงของกันและกัน 

แต่ตรงกันข้าม คอืผูม้หีน้าทีป่กครองไม่ปกครองให้ดี กเ็ป็นทีด่หูมิน่ของผูอ้ยูใ่นปกครอง 

รวมความว่า ผู้มีหน้าที่ฐานะอย่างใดไม่ปฏิบัติให้สมกับหน้าที่ฐานะอย่างนั้น ย่อมเป็น

ทีดู่หมิน่ดแูคลนหมดความนบัถือ ต้องเสือ่มจากเกยีรตทิีด่ ีถึงต้องตกจากฐานะของตน 

มีค�ากล่าวไว้ในสุตโสมชาดกว่า 

“พระราชาผู้เอาชนะบุคคลที่ไม่ควรชนะ ไม่ชื่อว่าพระราชา เพื่อนผู้เอาชนะ

เพ่ือนไม่ชื่อว่าเพื่อน ภริยาผู้ไม่ย�าเกรงสามีไม่ชื่อว่าภริยา บตุรผูไ้ม่เลีย้งมารดาบดิา 

ผู้แก่เฒ่าไม่ชื่อว่าบุตร สภาท่ีไม่มีสัตบุรุษ (คนดี) ไม่ชื่อว่าสภา ผู้พูดไม่เป็นธรรม  

ไม่ชื่อว่าสัตบุรุษ ผู้ละหรือสงบราคะ โทสะ โมหะ พูดเป็นธรรมชื่อว่าสัตบุรุษ” 

กล่าวโดยเฉพาะข้อที่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทรงตั้งพระราชหฤทัยก�าจัด

ความเกียจคร้าน และท�าการผิดหน้าที่ ทรงต้ังพระราชอุตสาหะวิริยภาพปฏิบัต ิ

พระราชกรณยีะให้เป็นไปด้วยดยีิง่ ๆ ขึน้ มพีระตบะเดชะเป็นท่ีย�าเกรงแห่งบุคคลทัว่ไป 

ตลอดถึงทรงสมาทานกุศลวัตร เผาผลาญก�าจัดอกุศลวิตกบาปธรรมให้เสื่อมสูญไม่ตั้ง

อยู่ได้ ดังนี้ จัดเป็นตบะบทที่ ๖

ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๑๓ นี้ ขอเดชะ

อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอ�านาจพระกุศลบารมี อภิบาลรักษาพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระภัทรมหาราช ผู้ทรงบริบูรณ์ด้วยตบธรรม และราชธรรม 

ทั้งหลายในประชาชนทั้งปวง พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถและ

พระราชโอรสธิดาทุกพระองค์ ให้ทรงพระเจริญ
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สมุทัยชาวถิ่นอื่นเกรงคู่บารมี

ฝ่ายนครสามซีึง่ได้ไว้วางใจและมอบหมายให้สมทุยัด�าเนนิการต่าง ๆ ในจติตนคร 

ได้เริ่มสังเกตเห็นความไม่ปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แต่ก็ยังจับต้นเหตุไม่ได้ สมุทัยเข้าใจ

หลบซ่อนการกระท�าของตนและพวกพ้อง เข้าใจแสดงออกให้เป็นท่ีเข้าใจว่าดีต่าง ๆ 

เจ้าเมืองเองก็เข้าใจเห็นว่า สมุทัยดีมาก อันที่จริง สมุทัยและพวกพ้องมิใช่เป็นชาว 

จิตตนครมาแต่เดิม แต่เป็นผู้ท่ีอพยพมาจากถิ่นอื่น มาจับตั้งหลักฐานอยู่ในจิตตนคร 

และชักชวนพวกพ้องให้พากันยกเข้ามายึดถิ่นฐานต่าง ๆ แผ่กระจายกันออกไปจนถึง

วางพวกไว้ควบคุมทั่วไปหมด 

สมุทัยเองได้ตั้งหลักฐานอยู่กับนครสามีที่เดียว เป็นผู้ส�าเร็จสรรพกิจในจิตต

นคร และแต่งตั้งบรรดาหัวโจกทั้ง ๓ พรรคพวกทั้ง ๑๖ กับกิเลส ๑๕๐๐ ตัณหา 

๑๐๘ ให้เป็นหัวหน้า และประจ�าหน่วยต่าง ๆ เกณฑ์ใช้ชาวจติตนครเป็นทาสกรรมกร

ท�าสิ่งต่าง ๆ ตามแต่สมุทัยจะประสงค์ นครสามีก็เพลิดเพลินอยู่กับภาพยนตร์ หรือ

โทรทศัน์ทีส่มทุยัสร้าง อนัเรียกด้วยภาษาของจติตนครว่า “อารมณ์” ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้ว 

เดิมนครสามมีกีายผดุผ่องดงัจะกล่าวว่ามรีศัมกีน่็าจะได้ มปัีญญาเฉียบแหลม 

รู้อะไรถูกต้องฉับพลัน แต่เมื่อคบกับสมุทัยมากเข้า กายที่เคยผุดผ่องก็กลายเป็น 

เศร้าหมอง ที่เคยมีรัศมีมีแสงก็อับแสง ที่เคยมีปัญญาเฉียบแหลม รู้อะไรถูกต้อง  

ก็กลายเป็นผู้มีปัญญาอ่อน รู้อะไรมักผิดพลาด ที่เคยสงบเยือกเย็นก็กลับไม่สงบและ

ร้อนรนกระวนกระวายหิวกระหายในอารมณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไปอยู่เสมอ 
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นครสามีได้มีพฤติการณ์ทั้งปวงเปล่ียนไปจากปกติแต่เดิมอย่างหน้ามือเป็น 

หลังมือ เดชะกุศลของนครสามี คือเจ้าเมืองแห่งจิตตนครนี้ยังมีอยู่ กล่าวคือ คู่บารมี

ของเจ้าเมืองเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติท้ังปวงตรงกันข้ามกับสมุทัย ได้เข้ามา 

ตักเตือนเจ้าเมืองว่า เจ้าเมืองได้มองเห็นหรือไม่ว่าเวลานี้จิตตนครได้ยุ่งเหยิงสับสน 

มากขึน้เพียงไร โจรผูร้้ายหลายก๊กหลายเหล่าท่ีขึน้ชือ่ลือนามว่า “กายทุจรติ” “วจทุีจรติ” 

หรือ “มโนทุจริต” หรือ “คอรัปชั่น” เกิดขึ้นทั่วไป โดยมีหัวโจกใหญ่ที่รู้ ๆ กันว่า  

“โลโภ โทโส โมโห” ยุยงส่งเสริมและยังมีอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่าง 

เจ้าเมอืงได้รบัค�าตกัเตอืนจากคูบ่ารมีกเ็ริม่เฉลียวใจมองเห็นความยุ่งเหยงิต่าง ๆ 

ดังกล่าว โดยปกติสมุทัยได้เข้าประชิดคุมเจ้าเมืองแจไม่ยอมถอยห่าง สมุทัยก็หาเกรง

กลัวไม ่มีอยู่เพียงคนเดียวท่ีสมุทัยเกรงมาก ก็คอืคูบ่ารมขีองเจ้าเมอืง เมือ่คู่บารมเีดิน 

เข้ามา สมทุยัจะถอยห่างออกไป ไม่กล้าอยูเ่ผชญิหน้ากบัคูบ่ารม ีค�าตกัเตอืนของคูบ่ารมี

ได้ผลท�าให้เจ้าเมอืงได้คดิขึน้ทนัทีว่า จติตนครก�าลงัยุง่เหยงิสบัสนจริง เพราะเมือ่ได้อยู่

กับคู่บารมี สมุทัยถอยห่างออกไป กายของเจ้าเมืองก็กลับผุดผ่อง มีแสง มีปัญญารู้

ถูกต้องข้ึนและความร้อนกระวนกระวายกร็ะงบัดับหาย ภาพยนตร์ต่าง ๆ ทีเ่ป็นมายา

ของสมทุยักห็ายไป ภาพแห่งสจัจะปรากฏขึน้แทนคอืผลทียุ่ง่เหยงิต่าง ๆ แต่ยงัจบัเหตุ

ไม่ถูก
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บรมครูผู้ไม่มกีาล ระยะ ระดับ ขนาด 

นครสามี ผู้เป็นเจ้าเมืองจิตตนครยังโปรดปรานพอใจในสมุทัยว่า เป็นผู้

สร้างสรรค์ความสุขความเจริญต่าง ๆ สมชื่อว่าสมุทัย ท่ีเจ้าเมืองให้ความหมายว่า  

เป็นเหตุอุทัยพร้อมแห่งความสุขต่าง ๆ ยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นสมุทัยคือเหตุแห่ง 

ความทกุข์เดอืดร้อน แต่กเ็ป็นทีน่่าสงสยัว่าไฉนจงึได้เกิดมคีวามทกุข์ เดอืดร้อนกนัมาก

ขึ้นทุกที มองเห็นผลถนัดขึ้น แต่ยังคล�าหาเหตุไม่พบ คล้ายกับพอมองเห็นได้ราง ๆ 

แต่กยั็งไม่ชดัเจนว่าอะไร 

ฝ่ายคูบ่ารมผีูท้ีเ่ข้ามาตกัเตอืนแม้จะรูอ้ยู่เต็มใจว่าใครเป็นต้นเหตุ ก็ยังเห็นว่ายัง

ไม่ถึงเวลาทีจ่ะบอก เพราะเจ้าเมอืงจะไม่ยอมเชือ่เป็นอนัขาดด้วยยังโปรดปรานกนัมาก 

ยังเห็นว่าดีด้วยประการทั้งปวง การที่จะไปชี้หน้าคนโปรดของผู้ใดว่าไม่ดี ก็เท่ากับไป

ชี้หน้าผู้นั้นเองด้วยเหมือนกัน แต่ก็จ�าท่ีจะต้องหาวิธีท�าให้เจ้าเมืองได้รู้ได้เห็นขึ้นด้วย

ตนเอง 

นครสามีเม่ือยังคิดไม่เห็นเหตุก็ถามปรึกษาคู่บารมีว่าท�าไมถึงได้เกิดผลเช่นนี้ 

และจะแก้ไขอย่างไร 

คู่บารมีตอบว่า จะไปหารือพระบรมครูก่อน 

ถามว่า พระบรมครูคือใคร 

ตอบว่า คือ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ถามว่า ท่านคือผู้ใดเล่า 
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ตอบว่า ท่านคือผู้ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงสั่งสอนคนทั้งปวง

ให้รู้ตาม ตั้งพระศาสนาขึ้นที่เรียกว่าพระพุทธศาสนา 

ถามว่า พระธรรมคืออะไรเล่า 

ตอบว่า พระธรรมคอืสจัจะ ความจรงิหรอืของจรงิ ทีเ่มือ่รูแ้ล้วพ้นทกุข์ทัง้ปวงได้ 

ถามว่า ก็ทุกข์เดือดร้อนทั้งปวงของจิตตนครนี้ เมื่อได้รู้พระธรรมแล้ว จะพ้น

ได้หรือไม่ 

ตอบว่า พ้นได้แน่ 

ถามว่า ถ้าเช่นนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมดีแน่ แต่มีพยานหรือ

ไม่ว่าพระองค์ตรัสรู้พระธรรมจริง 

ตอบว่า มีพยานแน่นอน ต่อไปจะเรียกพระองค์สัน้ ๆ ว่า พระพทุธเจ้าเท่านัน้

ก็ได้ พระบรมครูก็ได้ 

ถามว่า พยานคือใครเล่า

ตอบว่า คือพระสงฆ์ได้แก่หมู่ชนที่ได้ฟังพระธรรมค�าสั่งสอน แล้วได้รู้ตามได้

พ้นทุกข์ตามพระบรมครู ซึ่งมีอยู่จ�านวนมาก 

นครสามีได้ฟังดงัน้ันเกิดปีตโิสมนัสในพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กล่าว

สรรเสรญิคูบ่ารมีว่าเป็นกัลยาณมิตรผูป้ระเสรฐิ ผูไ้ด้แนะน�าให้ได้ฟังค�าว่าพระพทุธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ เพยีงเท่านีก้เ็ริม่ได้รบัความสบายใจ จงึถามต่อไปว่า เวลานีพ้ระองค์

ประทบัอยูท่ีไ่หน จะไปเฝ้าพระองค์ได้หรอืไม่ ตอบว่า ในโลกของกายมนษุย์ พระองค์

ได้เสด็จปรินิพพานแล้ว แต่ในจิตตนคร พระองค์ยังประทบัอยู ่ ถ้าปรารถนาจะได้เฝ้า

พระองค์ ก็ให้ปฏิบติัจนเหน็ธรรมะ ดงัท่ีได้ตรสัส่ังไว้ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นเรา” 

ฉะนั้น ถ้าไม่เห็นธรรม ก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ไกลที่สุด ไปเท่าไรก็ไม่ถึง แต่ถ้า

เห็นธรรม ก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ใกล้ที่สุด แต่อันที่จริงไม่มีเวลาอันเกี่ยวแก่อดีต 

อนาคต ปัจจบัุน ไม่มีการไปมาอันเก่ียวแก่ไกลใกล้ ไม่มพ้ืีนทีร่ะดบั ขนาดอนัเดยีวกบั

กว้าง ยาว ตื้น ลึก หนา บาง เป็นต้น.
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คู่บารมแีนะน�าศลี หริ ิ โอตตัปปะ

คู่บารมีของเจ้าเมืองจิตตนคร ได้เข้าเฝ้าพระบรมครูกราบทูลเรื่องที่เกิดขึ้นใน

จิตตนคร ตลอดถึงที่ได้เข้าเตือนนครสามี และได้แจ้งแก่นครสามีว่าจะกราบทูลถาม

พระบรมครูว่า อะไรเป็นตัวเหตุให้เกิดผลเดือดร้อนต่าง ๆ ฝ่ายองค์พระบรมครูผู้ทรง

ประกอบด้วยทศพลญาณ (พระญาณที่เป็นก�าลัง ๑๐ ประการ) ผู้ทรงรู้ทรงเห็น 

จติตนครทัง้หมด ผูท้รงตรสัรู้จตรุาริยสจัจ์ ผู้ทรงชนะมารและเสนา ทรงทราบพระญาณ

เหตผุลทีเ่กดิขึน้ในจติตนครท่ัวถ้วนทุกประการ ทรงมพีระมหากรณุาในนครสาม ีผูเ้ป็น 

เจ้าเมอืงจิตตนคร ซึง่นบัเข้าในเวไนยนิกร คือ หมูแ่ห่งชนผูท้ีพ่ระองค์จะพึงทรงแนะน�า 

สั่งสอนได้ มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าเห็นพระองค์สักคราวหนึ่งในต่อไป 

แต่เวลาปัจจุบันขณะนั้น นครสามียังมีกายเศร้าหมองอับแสงไม่อาจท่ีจะรู้จะ

เห็นพระองค์และธรรมทีล่ะเอยีดลุม่ลกึได้ เพราะสมุทยัยังครอบง�าใจให้หลงเห็นผดิอยู่

อย่างลึกซึ้ง จ�าต้องอาศัยคู่บารมีช่วยดูแลอยู่โดยใกล้ชิด ไม่ทอดทิ้งหรือทอดธุระเสีย

เหมือนอย่างแต่ก่อน เมื่อนครสามีได้มีคู่บารมีอยู่ใกล้มีกายผุดผ่องมีแสงขึ้น คู่บารมี

ค่อย ๆ ตักเตือนให้ดูเหตุผลที่ใกล้ ๆ หรือที่ตื้น ๆ แล้วเตือนให้ดูให้ไกลออกไป หรือ

ให้ดูท่ีลุม่ลกึละเอียดเข้าโดยล�าดบั กจ็ะจบัตวัต้นเหตทุีส่�าคัญได้ในทีส่ดุ พระบรมครไูด้

ตรสัประทานพระธรรมโอวาทพร้อมทัง้วธิปีฏบัิต ิเพือ่ทีคู่บ่ารมจีะได้น�าไปช่วยนครสามี

ให้พ้นภยัพบิตัท่ีิก�าลงัเกดิขึน้ในจติตนคร คูบ่ารมไีด้รบัพระพทุโธวาทแล้ว เข้าพบนครสามี

แล้วกล่าวว่า พระบรมครตูรสัให้ตัง้กระทู้ถาม ๒ ข้อก่อนว่า ๑. โลโภ ความอยากมอียากได้ 
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โทโส โกรธแค้นขดัเคอืง โมโห ความหลง มคุีณหรอืมโีทษ ๒. คนทีโ่ลภ โกรธ หลงแล้ว 

จึงฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง ลักลอบผิดลูกเมียเขาหรือผดิสามเีขาบ้าง พดูเทจ็หลอก

ลวงเขาบ้าง ดืม่น�า้เมาอันเป็นฐานประมาทบ้าง เป็นคนดหีรือคนชัว่ มีคุณหรือมีโทษ 

นครสามไีด้ฟังดงันัน้แล้ว มองเหน็เหตผุลทันทว่ีาไม่ดมีโีทษทัง้ ๒ ข้อ เหตผุล

ได้มีอยู่ในกระทู้ทั้ง ๒ ข้อนี้แล้วคือโลโภ โทโส โมโห เป็นตัวมูลเหตุการฆ่าเขา  

ลักของเขาเป็นต้น ดังที่เรียกว่าทุจริตหรือคอรัปชั่น เป็นผลแห่งมูลเหตุทั้ง ๓ นั้น  

และเป็นเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ นครสามีเริ่มจับเหตุผลได้ประจักษ์ใจ  

แล้วยกมอืพนมถวายนมัสการพระบรมครู ผู้ประทานธรรมกระทู้ให้ได้คิด และเริ่มคิด

สืบไปว่า ก็ท้ัง ๓ หัวโจกน้ีเป็นพรรคพวกของสมุทัยมิใช่หรือ เริ่มสงสัยในสมุทัยว่า  

จะเป็นผูส้ร้างแต่ความสขุอย่างเดยีวหรอืสร้างทกุข์เดอืดร้อนด้วย และจะแก้ไขอย่างไร 

คู่บารมีจึงได้แนะน�าให้เรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาใช้ คือ ศีลคนหนึ่ง หิริกับ

โอตตัปปะ คู่หนึ่งก่อนโดยด่วน นครสามีได้อนุวัตรตาม สั่งให้คู่บารมีน�าบุคคลเหล่านี้

เข้ามาทันที แต่เมื่อคู่บารมีกลับออกไป สมุทัยได้มีโอกาสเข้ามาห้ามมิให้ใช้บุคคล 

ดังกล่าวน้ัน อ้างว่าคนของตนมีเพยีงพอท่ีจะระงบัดบัทกุข์ทัง้ปวงในจติตนครได้ นครสามี

ก็ชักจะลังเล แต่ก็ไม่อาจที่จะกลับค�า เพราะความเกรงใจในคู่บารมี และความเคารพ

ที่เริ่มจะมีขึ้นในองค์บรมครู
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ค�าปราศรัยวันขึ้นปีใหม่ในจติตนคร

บัดนี้ ปีใหม่แห่งชาวโลกทั่วไปได้ย่างมาถึงตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม นับเป็น

พทุธศกัราช ๒๕๑๔ ในโอกาสนีไ้ด้มีการแสดงความยนิดรีืน่เรงิกนัเป็นพเิศษ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชด�ารัสพระราชทานพร สมเด็จพระสังฆราชก็ได้ม ี

พระโอวาทและประทานพร บุคคลส�าคัญอื่น ๆ ก็ได้กล่าวค�าปราศรัย พุทธศาสนิกชน

ต่างท�าบุญตักบาตรและพากันรื่นเริง และมักจะส่งความปรารถนาสุขให้แก่กัน 

ฝ่ายในจิตตนครก็มีการขึ้นปีใหม่เช่นกัน และได้มีบุคคลต่าง ๆ ปราศรัย 

เป็นต้นว่า นครสามีผู้เป็นเจ้าเมืองจิตตนครได้ปราศรัยว่า จิตตนครได้ด�ารงผ่านมาอีก

ขวบปีหนึง่ ในขวบปีทีผ่่านมานัน้ ได้มเีหตกุารณ์ต่าง ๆ เกดิขึน้มากทัง้ในด้านสุขทัง้ใน

ด้านทุกข์ ก็ได้พยายามแก้ไขเหตกุารณ์ในด้านทกุข์ให้กลบัเป็นสุขอย่างเตม็ความสามารถ 

ขอขอบใจผู้ที่ช่วยทั้งหลาย เช่น สมุทัยและพรรคพวก กับคู่บารมีกับพรรคพวก ในปี

ใหม่ก็ขอให้ช่วยกันต่อไปเพื่อความสุขความเจริญของจิตตนคร สมุทัยได้ปราศรัยว่า 

สมทุยัเป็นต้นเหตแุห่งความสขุ อย่าเข้าใจว่าเป็นเหตุแห่งทกุข์ สถานรืน่เริงบนัเทงิสนกุ

ทั้งปวงสมุทัยสร้างขึ้น ได้สร้างภาพยนตร์ให้ดูกันท้ังเมืองตลอดวันคืนปีใหม่ จะสร้าง 

สิ่งบ�ารุงสุขให้มากขึ้นไปอีก 

และอย่าได้กลวัต่อโลโภโทโสโมโหและพรรคพวก ต่างช่วยสร้างความม่ังมศีรสีขุ

ทั้งนั้น มิใช่เพราะโลโภดอกหรือ จึงพากันร�่ารวยเป็นเศรษฐีไปตาม ๆ กัน ถ้าใครไม่

คบหากับโลโภกย็ากท่ีจะเป็นเศรษฐ ีมิใช่เพราะโทโสดอกหรอืจงึมเีดชอ�านาจเป็นทีก่ลัว
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เกรงของใคร ๆ มใิช่เพราะโมโหดอกหรอืจงึมคีวามสขุสนกุสนานอยูใ่นโลกได้ ในปีใหม่

ใครปรารถนาสุขก็ให้เชื่อฟังสมุทัย คบหากับโลโภโทโสโมโหให้มากขึ้นเถิด 

ฝ่ายคูบ่ารมีได้ปราศรยัว่า ให้คดิทบทวนถงึเหตกุารณ์ในปีเก่า พจิารณาให้เหน็

เหตุผล อย่าด่วนเชื่อฟังใครง่าย ๆ แม้ที่คู่บารมีกล่าวนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อ ให้พิจารณาให้

ถ่องแท้ก่อน ทุกคนมีหัวคิดอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ขอให้ยั้งคิด ทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ  

เกิดจากการที่ท�าขึ้น และการที่ท�าขึ้นนั้นเล่าเกิดจากอะไร ถ้ามิใช่จากจิตใจที่ประกอบ

ด้วยโลภโกรธหลง ฉะนั้น ในปีใหม่ ก็ให้ยับยั้งจิตใจ อย่ายอมต่อความโลภโกรธหลง 

จะมีความสุขมากกว่าปีเก่าแน่นอน 

ส่วนศลีได้ปราศรยัให้พากนัประพฤตงิดเว้นทจุรติทางไตรทวาร หิรโิอตตปัปะ

กล่าวปราศรัยให้พากันละอายรังเกียจเกรงกลัวต่อความชั่วร้ายทั้งปวง แต่อย่ากลัว 

ต่อบุญที่เป็นความดี หรือการกระท�าความดีทั้งหลาย จะมีความสุขย่ิงขึ้นในปีใหม่ 

แน่นอน ในนครต่าง ๆ ของโลก ค�าปราศรัยของใคร ๆ มักตบแต่งเป็นอย่างดี เช่น 

แม้จะอยากได้ก็ตบแต่งแสดงเป็นเหมือนไม่อยากได้ ถึงจะโกรธก็ตบแต่งแสดงเป็น

เหมอืนไม่โกรธ แต่ในจติตนครต่างแสดงกนัโดยเปิดเผย ดงัจะเรียกว่าโดยสัญชาตญาณ

หรืออะไรท�านองนี้

ฝ่ายพระบรมครูก็ได้ประทานพระพุทธโอวาท ความว่า “พึงอบรมใจ ให้มี

เมตตาแผ่ไปในโลกท้ังปวงเถดิ” พระสุรเสยีงดงัไปทัว่จติตนคร แต่มข้ีอแปลกว่าหาได้ยนิ

กันทั่วไปไม่ ทั้งที่พระสุรเสียงก็ดังพอได้ยินถนัด
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ศลีวนิัยเป็นผู้รักษาไตรทวาร หริกิับโอตตัปปะเป็นนครบาล

คู่บารมีได้น�าศีลและหิริโอตตัปปะเข้าพบนครสามีทันที นครสามีได้สอบถาม

บุคคลทั้งสาม และบุคคลทั้งสามได้ตอบดังนี้ 

ถามว่า ไหน ศีลจะท�าอย่างไร 

ตอบว่า ศีลจะท�าให้เกิดความงดเว้นจากทุจริตทั้งหลาย ให้ประพฤติในทาง

สุจริตโดยไตรทวาร คือ กาย วาจา ใจ 

ถามว่า ไหน หิริโอตตัปปะจะท�าอย่างไร 

ตอบว่า หริจิะท�าให้จติใจมคีวามละอายต่อบาปทุจรติ รงัเกยีจบาปทุจรติ เหมือน

อย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้ก�าลังรักสวยงามรังเกียจต่อสิ่งสกปรกทั้งหลาย ไม่ปรารถนา

จะถูกต้อง โอตตัปปะจะท�าให้จิตใจมีความเกรงกลัวต่อบาปทุจริต คือกลัวต่อผลของ

บาปทุจริต เหมือนอย่างคนกลัวต่ออสรพิษ คือกลัวต่อผลของการจะถูกงูกัด กล่าวคือ

ความตาย 

ถามว่า จะขอเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างเล่า 

ตอบว่า ศีลจะขอผู้ช่วยชื่อว่าวินัย และขอไตรทวารเป็นที่ท�างาน ส่วนหิริ

โอตตัปปะจะขอความละอาย และความกลัวของจิตใจมาเป็นเครื่องมือ 

ถามว่า วินัยเป็นอะไร 

ตอบว่า เป็นบทบัญญัติท่ีตราขึ้นไว้ส�าหรับบ้านเมืองดังท่ีเรียกว่ากฎหมายก็มี 

เป็นบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าก็มี และคู่บารมีได้ช่วยชี้แจงว่า พระบรมครูได้ทรงตั้ง
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หิริโอตตัปปะทั้งคู่นี้ให้เป็น ‘โลกบาล’ ที่แปลว่า ‘ผู้คุ้มครองโลก’ ฉะนั้น ก็ขอให้เจ้า

เมอืงจิตตนครรบัศีลและวนิยัมาเป็นผูร้กัษาไตรทวารของจติตนครและตัง้ให้หริโิอตตปัปะ

เป็น ‘นครบาล’ ของจิตตนคร เจ้าเมืองก็ยินยอมตกลงในที่ต่อหน้าคู่บารมี 

ครั้นได้รับหน้าที่แล้ว ศีลและวินัยก็เข้าตั้งส�านักงานรักษาไตรทวารของ 

จิตตนคร วินัยรวบรวมกฎหมายของบ้านเมืองและพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า  

อันเหมาะแก่ภาวะส�าหรับชาวจิตตนครปฏิบัติ ศีลชักน�าส่งเสริมคนให้รักษาวินัย คือ 

ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า คอยห้ามคนให้งดเว้นจาก 

ความล่วงละเมิดกฎหมายและพระบัญญัติ ช่วยกันรักษาไตรทวารของจิตตนครไว้  

ก่อนที่ศีลและวินัยเข้ามากฎหมายถึงจะมีก็เหมือนไม่มี พระบัญญัติของพระพุทธเจ้า 

ไม่ต้องกล่าวถงึ พวกโจรผูร้้ายคือทุจรติต่าง ๆ พากนัเข้ามาทางไตรทวารของจติตนคร 

คอืทวารกาย ทวารวาจา ทวารใจ ท่ีเรียกตามภาษาของจติตนครว่า กายทวาร วจทีวาร 

มโนทวาร เข้าลักขโมยฉกชิงวิ่งราวปล้นสดมภ์ชาวจิตตนครอยู่เนือง ๆ ท�าให้เกิด 

ความเดือดร้อนระส�่าระสาย ครั้นเม่ือศีลและวินัยเข้ามารักษาไตรทวารของเมืองอยู่ 

พวกผู้ร้ายต่าง ๆ ก็เข้ามาไม่ได้และอาศัยนครบาลช่วยตรวจตราสอดส่องอีกส่วนหนึ่ง

ท�าให้ผูท้ีจ่ะคดิร้ายเกิดความละอายเกรงกลัว ไม่กล้าทีจ่ะท�าความผดิต่าง ๆ ท�าให้เกดิ

ความอบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขทั่วจิตตนคร
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ศลีฯ ถูกสมุทัยยดึไตรทวารให้ทุจรติ

ฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวกเมื่อเห็นเหตุการณ์เปล่ียนไปเช่นนั้น ก็มีความตกใจ

เกรงว่าตนจะสิน้อ�านาจครองใจชาวจิตตนคร เหน็ว่าจ�าจะต้องก�าจัดศลีและหริิโอตตปัปะ

ออกไปให้พ้นทาง มใิห้เข้ามาเกีย่วข้องกบันครสาม ีโอกาสทีจ่ะก�าจดัได้กค็อืคูบ่ารมถีอย

ห่างออกไปจากนครสามี เพราะในโอกาสที่คู่บารมีอยู่กับนครสามี สมุทัยก็ต้องถอย

ห่างออกไป เม่ือโอกาสดังกล่าวมาถึง สมุทัยก็เข้าหานครสามีทันทีและกล่าวฟ้องว่า  

ศีลและหิริโอตตัปปะได้มาท�าให้จิตตนครเสื่อมโทรมทรัพยากรลดถอย ความเจริญ 

ทางด้านต่าง ๆ ชะงักงัน บ้านเมืองเงียบเหงาหมดความสุขสนุกสนาน ประชาชน 

ชาวจิตตนครต่างหมดอิสรเสรีภาพ ต้องถูกควบคุมอยู่ทุกประตู จะท�าอะไรก็ขัดข้อง 

ทัง้นัน้ ทกุคนพากนัอยูเ่หมอืนอย่างถกูจ�ากดับรเิวณอนัคับแคบ หมดความสุขสนกุสนาน

ไปตาม ๆ กนั และพากันร้องทุกข์ขอให้เลิกใช้ศีลและหิริโอตตัปปะเสีย 

สมทุยัได้ชีแ้จงต่อไปว่าเพราะศลีนัน่เทยีวท�าให้ต้องเว้นส่ิงนัน้ส่ิงนี ้จงึท�าให้เสีย

โอกาสที่จะร�่ารวย การงานหลายอย่างก็ท�าไม่ได้ ทั้งการงานที่ท�าอยู่แล้วหลายอย่าง 

ก็ต้องหยุดเลิก หิริโอตตัปปะก็ท�าให้เป็นคนมักรังเกียจมักกลัว ดูอะไร ๆ เป็นบาป 

น่ารังเกียจน่ากลัวไปหมด นครสามีเมื่ออยู่กับสมุทัยฟังค�าของสมุทัยก็ชักเอนเอียงไป

ตามสมุทัย ใจหนึ่งคิดจะสั่งพักหน้าที่ศีลและหิริโอตตัปปะเสียทั้งหมด อีกใจหนึ่ง ก็ยัง

เกรงใจคูบ่ารมผีูแ้นะน�า ครัน้สมทุยัเหน็นครสามีเกดิความลงัเล รูว่้าชกัจะเอนเอยีงมา

ทางฝ่ายตนแล้ว จงึเพิม่เตมิอารมณ์แก่นครสามีให้มากขึน้ ปรากฏเหมือนอย่างภาพยนตร์ 
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ชักชวนให้ยินดีพอใจอยากได้ในอารมณ์บางอย่าง ให้ขัดใจไม่ชอบในอารมณ์บางอย่าง 

ให้เคลิบเคล้ิมหลงใหลในอารมณ์บางอย่าง ซึ่งหัวโจกท้ัง ๓ คือ โลโภ โทโส โมโห  

ได้โอกาสกเ็ข้าแทรกผสม สมุทัยได้โปรยอารมณ์ให้ฟุง้เป็นอย่างพายุฝุน่ไปตลบทัง้เมอืง 

ชาวจิตตนครพากันติดอารมณ์ เพราะพากันได้เห็นได้ยินเป็นเรื่องเป็นราว 

อย่างภาพยนตร์ หวัโจกท้ัง ๓ กเ็ข้าแทรกผสมทัง้เมอืง มใิช่แต่เท่านี ้แม้ตณัหา ๑๐๘ 

กิเลส ๑๕๐๐ ก็พากันได้โอกาสตื่นตัวเข้าแทรกผสมวุ่นวายไป ถึงตอนนี้ ศีลและ 

หิริโอตตัปปะก็ถูกสั่งพักหน้าที่ สมุทัยกับพรรคพวกก็เข้ายึดไตรทวารของจิตตนคร  

ส่งลกูมอืคือกายทุจรติ ให้ด�าเนนิการทางกายทวาร ส่งวจทีจุรติให้ด�าเนนิการทางวจทีวาร 

ส่งมโนทุจริตให้ด�าเนินการทางมโนทวาร 

จิตตนครจึงเต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่นเดียวกัน หรือน่าจะยิ่งกว่าในบ้านเมือง

ที่เรียกว่าเจริญ ๆ ในโลกปัจจุบัน สุราพาชีนารีบุรุษกีฬาบัตรมีทั่วไป ผู้คนร�่ารวยเร็ว 

ยากจนเร็ว เพราะไม่ต้องคอยงดเว้นอะไร สดุแต่อารมณ์พาไป และสดุแต่โอกาสอ�านวย 

ศีลและหิริโอตตัปปะกลายเป็นสิ่งที่หายาก ถ้าใครจะพูดถึงก็ไม่เป็นที่สนใจหรือเป็นที่

หัวเราะเยาะหรือซ�้าร้ายถูกหมิ่นแคลน สมุทัยจึงกลับมีอ�านาจครองใจชาวจิตตนคร 

ได้อีก โดยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือส�าคัญในการผูกคล้องใจคน เป็นเหตุให้ศีลและ 

หิริโอตตัปปะต้องหลีกถอยไปไกล
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ศลีฯ กลับเข้ารับหน้าที่ เพิ่มอนิทรยีสังวร 

สตสิัมปชัญญะ สันโดษ

เมือ่สมุทัยกลบัมอี�านาจครองใจชาวจติตนคร ส่งทจุรติทัง้ ๓ ยดึไตรทวารของ

จิตตนคร ตลอดถึงส่งกิเลสตัณหาทัง้ปวง มจี�านวนมากมายออกคมุทวารแห่งการสือ่สาร

ของจิตตนครทั้งชั้นนอกชั้นใน แทรกอารมณ์เข้าไปทางระบบสื่อสารทั้งหลาย ยั่วยวน

ใจชาวจิตตนคร ให้เกิดความติดความเพลิดเพลินยินดี พากันลืมศีลและหิริโอตตัปปะ 

แต่ต่อมาไม่ช้า เหตุพิบัติต่าง ๆ ก็เกิดขึ้น เช่นดินฟ้าอากาศผันผวนผิดปกติ ประทุษ

กรรมทวีมากขึ้น คนร้ายมีขึ้นทั่ว ๆ ไป อาชีพของคนชั้นกรรมาชีพทั่ว ๆ ไปล�าบาก

ขัดข้องมากขึ้น เกิดความยากจนขัดสนขึ้นในชนชั้นที่เป็นกระดูกสันหลังของจิตตนคร

ทั่วไป เม่ือเหตุพิบัติท้ังหลายปรากฏชัดขึ้น ชาวจิตตนครก็กลับระลึกถึงศีลและ 

หริโิอตตปัปะขึน้อกี เป็นเหตใุห้สมทุยัเกดิความหวัน่ไหวเกรงจะถกูพสิจูน์ตามสจัจะคอื

ความจริง จึงรีบถอยออกไปให้พ้นหน้า หลบซ่อนตัวอยู่อย่างแนบเนียนว่องไว 

คู่บารมกีไ็ด้เข้าหานครสามต่ีอว่าในเรือ่งทีพ่กัหน้าทีศ่ลีและหริิโอตตปัปะทัง้หมด 

จึงเกิดเหตุพิบัติต่าง ๆ ปรากฏอยู่ทั่วไป จนจิตตนครจะลุกเป็นไฟอยู่แล้ว ความเจริญ

ทางวัตถุต่าง ๆ หาท�าให้เกิดความสุขท่ีแท้จริงไม่ เพราะอบายมุขและทุจริตต่าง ๆ  

ที่มีอยู่ทั่วไป ล้วนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ และที่ว่าจิตตนครร�่ารวยขึ้น ประชาชน 

มีรายได้ดีขึ้น อยู่ดีกินดีขึ้น ถ้าดีขึ้นในส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ยากจนลง ก็ชื่อว่าขัดสน

นั่นเอง 
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นครสามีเมื่อเผชิญหน้ากับคู่บารมี ก็มองเห็นความจริงตามที่คู่บารมีกล่าว  

และเรียกร้องให้ศีลและหิริโอตตัปปะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ ระลึกถึงคุณของ

พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซ่ึงได้โปรดประทานศลีและหริโิอตตปัปะ ฝ่ายคู่บารมี

รู ้สึกว่าล�าพังศีลกับหิริโอตตัปปะมีก�าลังไม่เพียงพอจะต่อสู้กับสมุทัยและพรรคพวก  

จ�าจะต้องเพิม่ก�าลงัเข้าอีก จึงเสนอนครสามีขอให้เรียกเข้ามาประจ�าการช่วยเหลืออีก  

๓ คือ 

๑.  อินทรียสังวร 

๒.  สติสัมปชัญญะ 

๓.  สันโดษ 

นครสามถีามว่าทัง้ ๓ นีส้ามารถอย่างไร จะให้ท�าหน้าทีอ่ะไร ตอบว่าอนิทรยีสงัวร

มคีวามสามารถในทางระวงัรกัษาทางสือ่สารแห่งจติตนครทัง้ช้ันนอกชัน้ใน มใิห้คนร้าย

หรือข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรท้ังปวงเข้ามา จึงควรมอบหน้าที่ให้รักษาทางสื่อสารตาม 

ที่ถนัด 

สตสิมัปชัญญะมคีวามสามารถในทางอยูย่ามเฝ้าอริยิาบถทุกแห่งของจิตตนคร 

จึงควรมอบหน้าท่ีให้เฝ้าอิริยาบถทุกแห่งตามที่จัดเจน ส่วนสันโดษมีความสามารถ 

ในทางจัดปันส่วนทรัพย์สินเงินทองที่ดินเรือกสวนไร่นาบ้านเรอืนเครือ่งอปุโภคบรโิภค 

ทกุอย่าง สามารถท�าให้ผูท้ีไ่ด้รบัเกิดความพอใจตามส่วนของตน จงึควรมอบหน้าท่ีให้เป็น

ผู้ปันส่วนให้เกิดความพอใจในส่วนของตน ๆ นครสามีได้ตกลงรับให้เข้าปฏิบัติหน้าที่

ในจิตตนครทุกคนตามท่ีคู่บารมีแนะน�า ศีลกับเพื่อนวินัยก็เข้าประจ�ารักษาไตรทวาร

ของจิตตนคร ฝ่ายหิริโอตตัปปะก็เข้าประจ�าหน้าที่เป็น ‘นครบาล’ ของจิตตนคร 

อนิทรยีสงัวรกเ็ข้ารักษาระบบสือ่สารทัง้ชัน้นอกชัน้ใน สตสัิมปชญัญะกเ็ข้ารกัษาอริยิาบถ

ของจิตตนครทุกแห่ง และสันโดษก็เข้าเป็นผู้จัดปันส่วนสิ่งต่าง ๆ โดยสุจริตยุติธรรม

แก่ทุก ๆ คน เมื่อบุคคลของคู่บารมีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในจิตตนคร เหตุพิบัติต่าง ๆ  

ก็เริ่มลดน้อยถอยลงโดยล�าดับ
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คู่อาสวะ

ฝ่ายสมุทัยผู้ซึ่งต้องถอยร่นหลบหน้าออกไปนั้น ก็มิใช่ว่าจะยอมพ่ายแพ้  

สมทุยัแถลงว่า ถอยเพือ่จะตัง้ตวัท่ีจะรกุให้มาก เหมอืนอย่างถอยหลงัครึง่ก้าวเพือ่ทีจ่ะ

กระโดดไกลไปทีเดียวหลายก้าว แต่ก็เป็นถ้อยแถลงกู้หน้าเท่าน้ัน เพราะสมุทัยไม ่

กล้าอยู่สู้หน้าคู่บารมีจริง ๆ ฉะนั้น จึงคิดว่า จะหาใครให้เป็นคู่ปรับกับคู่บารมีได้  

ไม่เช่นน้ันก็จะต้องคอยถอยอยู่เร่ือย สังเกตดูคู่บารมีชักจะเข้ามายุ่งมากข้ึน มิใช ่

นาน ๆ จึงจะเข้ามาสักครั้งหนึ่ง 

นึกขึ้นมาได้ถึง คู่อาสวะ ซึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งของนครสามี เห็นว่าจะมีก�าลัง

ต้านทานคู่บารมีได้ จึงเข้าพบคู่อาสวะชักชวนให้ก�าราบปราบปรามคู่บารมีลงเสียให้ได้ 

คู่อาสวะแถลงว่าได้คอยช่วยสมุทัยอยู่ตลอดมาแล้ว แต่ได้ช่วยอยู่ลับ ๆ ในภายใน  

เมื่อคูบ่ารมแีนะน�าอะไร คูอ่าสวะกค็อยคัดค้านอยูทุ่กครัง้ดว้ยวิธกีระซิบเบา ๆ ทีก่กหู

หรอืทีใ่จ บางทกีเ็หมอืนอย่างมาอภปิรายโต้วาทะกนัต่อหน้านครสามี อนัทีจ่รงิคูอ่าสวะ

เป็นคนต่างเมือง ต่างถิ่น คือมิใช่เป็นชาวจิตตนครโดยตรง แต่เป็นคนจรหมอนหมิ่น 

มาจากต่างเมืองทีห่่างไกล เป็นผูส้ามารถท�าให้นครสามเีกดิความรกัใคร่ เกดิความเป็น

เราเป็นเขา และเกิดความงงงวยหลงใหล จึงกลายเป็นคนใกล้ชิดสนิทสนม จนถึง 

เข้าอยูป่ระจ�าองค์นครสามี ไม่ยอมออกห่าง เหมาะทีจ่ะยมืค�าว่า ‘คู’่ มาเรยีก ดงัที่ 

เรยีกว่า ‘คู่อาสวะ’ นั่นแหละ คู่อาสวะถือว่าตนเป็นคนในเช่นเดียวกับคู่บารมี จึงไม่

ค่อยยอมถอยหลังกรูดเมื่อคู่บารมีเข้ามา ยังคอยกระซิบใจนครสามีโต้แย้งคัดค้าน 

มิให้เชื่อคู่บารมี แต่ให้เชื่อสมุทัย 
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คูบ่ารมเีองเมือ่ถกูปะทะบ่อยเข้ากย็ิง่เข้มแขง็ ยิง่เข้าประจ�านครสามแีละแนะน�า

ตักเตือนบ่อยครั้งเข้า เม่ือถูกโต้แย้งมา ก็โต้ตอบกลับไปตามสัจจะคือความจริง  

เป็นเหตใุห้นครสามเีกิดความลงัเลสบัสน เรยีกใช้ฝ่ายน้ีบ้าง ฝ่ายโน้นบ้าง บางทกีเ็รยีก

ใช้ทัง้สองฝ่ายโดยแบ่งปันขอบเขตหรอืส่วนสิง่กนั เช่นไตรทวารของจติตนคร บางคราว

ศีลและวินัยเข้ารักษาทั้งหมด บางคราวทุจริตเข้ายึดไว้ได้จากศีลทั้งหมด บางคราว 

ศีลวินัยรักษาไว้ได้แต่บางส่วนบางสิ่ง ทุจริตยึดไปได้บางส่วนบางสิ่ง 

อนึง่ หริิโอตตปัปะท�าหน้าที ่‘นครบาล’ เทีย่วตรวจตราทัว่จติตนครในบางเวลา 

แล้วก็ถูกพวกกิเลสตัณหาพรรคพวกของสมุทัยมารังแกขับไล่ไปเสียได้ในบางเวลา 

อนิทรยีสงัวร สตสิมัปชญัญะ สนัโดษ กเ็ช่นเดยีวกนั ปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ในบางคราวหรอื

ในบางส่วนของจิตตนคร เพราะพรรคพวกของสมุทัยเข้ายึดหน้าที่ในบางคราวหรือ 

บางส่วน ฉะน้ัน สถานะของจิตตนครจึงมีทั้งสงบสุข ทั้งทุกข์เดือดร้อน ถ้าเป็นสีก็ 

เปรียบเหมือนสีขาวด�า มีทั้งดี ทั้งชั่ว ถ้าต้องการจะมองให้เห็นเป็นภาพ ก็น่าจะเทียบ

ได้กบับ้านเมอืงทัว่ไป เพราะบ้านเมอืงทัว่ไปก็สร้างถอดแบบออกมาจากจิตตนครนีแ้หละ 
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บ้านเมอืงทั้งปวงถอดแบบจติตนคร

ในบ้านเมืองทั่วไป มีกฎหมายห้ามการท�าร้ายร่างกายและชีวิตคน แต่ไม่ห้าม

การท�าแก่สัตว์ดิรัจฉานเหมือนอย่างคน และคนโดยมากบริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหาร 

สตัว์ดริจัฉานจงึถกูฆ่าเป็นอาหารวนัละมากมาย นอกจากนีใ้นคราวสงครามคนยังประหัต

ประหารกันเอง และคนทั่วไปเมื่อโตขึ้นก็ต้องท�างานหาเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัว 

บางทกีโ็ดยทางสจุรติ บางทกีโ็ดยทางทจุรติ และบางคนกซ็ือ่ตรงต่อครอบครวั บางคน

ก็ประพฤตินอกใจ บางคนรักษาสัตย์ บางคนไม่รักษาสัตย์ บางคนไม่ด่ืมสุรายาเมา 

บางคนดื่มสุรายาเมา 

ในบ้านเมืองท่ีเรยีกกนัว่าเจรญิในปัจจบัุน มกัจะมส่ิีงทีเ่รยีกว่าอบายมขุทกุอย่าง 

แต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง นอกจากกฎหมายยังมีศาสนาเป็น

ที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและความประพฤติ ศาสนาย่อมสอนศีลธรรมแก่ประชาชน 

บางทีก็ดูเหมือนขัดกันเช่นทางบ้านเมืองส่งเสริมอาชีพบางอย่างที่เกี่ยวแก่การใช้ 

เนื้อสัตว์เป็นอาหาร แต่ทางศาสนาห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทางบ้านเมืองตั้งโรงต้ม 

กล่ัน แต่ทางศาสนาห้ามดืม่สรุาเมรยั ดขัูดกนั ดงันีน่้าจะอยู่ด้วยกนัไม่ได้ แต่กอ็ยู่ด้วย

กนัได้ ทัง้ทางบ้านเมอืงยงัอุปถมัภ์ศาสนาอกีด้วย กเ็พราะการปฏบิตัศิาสนาเป็นไปตาม

ศรทัธาของแต่ละคน ใครยงัไม่ศรทัธาจะยงัไม่ปฏบิตักิไ็ด้ หรอืยังไม่สะดวกกยั็งไม่ต้อง

ปฏิบัติ 
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ส่วนกฎหมายเป็นการบังคับ เมื่อชาติต้องการใช้หรือต้องการให้ช่วยก็ต้องรับ

ใช้ชาติช่วยชาติก่อน ว่างจากกิจจ�าเป็นของชาติจึงปฏิบัติกิจทางศาสนาได้สะดวกตาม

ศรัทธา ศาสนาจึงไม่ขัดขวางต่อชาติ ทั้งยังช่วยชาติโดยเป็นเครื่องอบรมจิตใจคนให้ดี

งามต่าง ๆ ท่ีกฎหมายไม่อาจท�าได้ และคนในบ้านเมอืงทัง้ปวง ย่อมมรีะดบัแตกต่างกนั 

แม้จะอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกัน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติให้ประณีตยิ่งข้ึนไปกว่า

กฎหมาย กม็าปฏบิตัศิลีธรรมในศาสนาได้ จะปฏบิตัเิรว็หรอืช้าเท่าไรกสุ็ดแต่ใจสมัคร 

ลกัษณะและสิง่ท่ีเป็นไปในบ้านเมืองท้ังปวงกถ็อดแบบมาจากจติตนครทกุอย่างไม่มผีดิ

เพ้ียน เพราะนครสามีเชือ่ฟังท้ัง คูบ่ารมี และ คู่อาสวะ จงึได้สร้างโรงเรยีน โรงพยาบาล 

สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ตลอดถึงวัดวาอารามขึ้นด้วยค�าแนะน�าของคู่บารมี และได้ 

สร้างโรงอบายมุขต่าง ๆ ขึ้นด้วยค�าแนะน�าของคู่อาสวะ 

ทั้งสองต่างเป็นคู่ปรับของกันและกัน ทั้งต่างก็ขวนขวายที่จะให้พรรคพวกเข้า

มาสูจิ่ตตนครให้มากยิง่ขึน้ ชาวจติตนครจึงมีส่ิงหรอืทางทีจ่ะเลอืกท�าเลอืกปฏบิตัเิลอืก

เดินได้ทุกสิ่งทุกประการทุกทาง จะไปทางมนุษย์ ทางอบายภูมิ ทุคติภูมิก็ได้ จะไป 

ทางสุคติภูมิตลอดถึงนิพพานก็ได้ คู่อาสวะและสมุทัยพยายามชักชวนเต็มที่ให้เดินไป

ตามทางของตน ใช้อารมณ์ทีน่่าปรารถนาและสวรรค์เป็นเครือ่งโฆษณาล่อใจคนให้นยิม

ซึ่งก็ได้ผลเป็นอันมาก
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ศาสนาในจติตนคร

ในจิตตนคร ก็มีศาสนา ดูจากข้างนอก ก็คล้ายจะมีครบทุกศาสนาเหมือนดัง

ที่มีอยู่ในโลก พระพุทธศาสนาก็ได้มีอยู่ในจิตตนครเช่นเดียวกัน ศาสนาท้ังหลายท่ีมี

มาก่อนและทีม่ใีนภายหลงักด็คูล้าย ๆ กบัมใีนจติตนครโดยครบถ้วน แต่ชาวจติตนคร

นบัถอืศาสนากนัอกีแบบหนึง่ ต่างจากโลกภายนอก เมือ่พระพทุธเจ้ายังเป็นพระโพธสัิตว์

ยงัมไิด้ตรสัรู ้ ได้มีพระปณธิานต่อพระโพธญิาณ ทรงบ�าเพญ็ พระบารม ี๑๐ ประการ 

คอื ทาน ศลี เนกขมัมะ ปัญญา วริยิะ ขนัต ิสัจจะ อธษิฐานะ เมตตา อเุบกขา อย่าง

เตม็ที ่เมือ่พระบารมีแก่กล้าขึน้ ก็ได้ทรงละทางทีผ่ดิ ทรงพบทางทีถู่กต้องขึน้โดยล�าดบั 

จนถึงได้ทรงพบมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ไม่ข้องแวะด้วยทางที่พัวพันด้วยสุข

สุดโต่งในกาม และไม่ข้องแวะด้วยทางทรมานตนให้ล�าบากเปล่า คือ ทางมีองค์ ๘ 

ประการ 

ได้แก่ ความเหน็ชอบ ความด�ารชิอบ วาจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชวีติชอบ 

พยายามชอบ สติชอบ สมาธิชอบ ในวันที่จะตรัสรู้พระโพธิญาณ ได้ทรงตั้งจาตุรงค- 

มหาปธาน คือ ความเพียรประกอบด้วยองค์ ๔ ว่า เลือดเนื้อ จะเหือดแห้งไปทั้งหมด 

เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที ยังไม่ทรงบรรลุธรรมท่ีจะพึงบรรลุได้ด้วยก�าลัง

เรีย่วแรงของบุรษุกจ็ะไม่ทรงลุกขึน้จากท่ีนัง่อนันี ้ทรงตัง้ความเพยีรยกเอาเลอืดเนือ้ ๑ 

หนัง ๑ เอน็ ๑ กระดูก ๑ รวม ๔ ประการขึน้อ้างองิ จงึเรยีกว่าประกอบด้วยองค์ ๔ 

ฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวกได้เห็นพระโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติดังนั้น ก็ไม่พอใจเพราะเป็น 

การปฏิบัติที่จะให้พ้นจากอ�านาจของตน จึงได้พยายามขัดขวางต่าง ๆ ตั้งแต่เบ้ืองต้น
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ดงัทีพ่ระอาจารย์ได้เขียนเล่าไว้ว่า เม่ือพระมหาสัตว์ (คอืพระสิทธัตถราชกมุาร) ได้ทรง

ละรัชชสิริสมบัติ ทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะเป็นสหาย เสด็จออกจากพระนคร 

ฝ่าย มาร ได้มายืนท่ีประตูนคร กล่าวห้ามว่า “กลับเสียเถิด สิทธัตถะ  

จักรรัตนสมบัติ จักมีปรากฏแก่พระองค์ในวันที่ ๗ แต่วันนี้” 

พระองค์ตรัสว่า “ดูก่อนมาร เรารู้จักท่าน เราไม่ต้องการด้วยจกัรรตันสมบตั”ิ 

“ถ้าอย่างนั้น พระองค์ต้องการอะไร” 

“เราต้องการพระสพัพญัญตุญาณ (ความตรัสรู้ธรรมทั้งปวง)” 

“ถ้าอย่างนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้าพระองค์จักคิดไม่ดีสักอย่างหนึ่งเป็นต้น

ว่าคิดไปในกาม ข้าพเจ้าจะรู้กิจที่พึงท�าแก่พระองค์” 

มารท่ีพระอาจารย์เล่าถงึในเรือ่งน้ีก็คอื สมทุยักบัพรรคพวก นีแ่หละ เพราะเป็น

ผูค้อยขัดขวางท�าลายความเพยีรเพือ่โพธญิาณของทกุ ๆ คน แต่สมุทยัไม่ยอมรบัค�านี้

ไม่ชอบค�าน้ีเช่นเดยีวกนักบัคนท�าชัว่ท�าทจุรติทัง้หลายทีไ่ม่ชอบให้ใครตราหน้าตนว่าเป็น

คนชั่วทุจริต สมุทัยชอบแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างเสริมความสุขความดีงามทั้งปวง พอใจ

ให้ใคร ๆ เข้าใจตนไปเช่นน้ัน และพูดถึงเช่นนัน้ กเ็หมอืนอย่างคนชัว่คนทจุริตทัง้หลาย

ทีม่กัชอบแสดงตนว่าเป็นคนด ีชอบทีใ่คร ๆ จะพดูถึงว่าเป็นคนด ีสมุทยัได้ตดิตามหา

ช่องโอกาสทีจ่ะท�าลายความเพียรและความตัง้ใจของพระมหาสตัว์ตัง้แต่เสดจ็ออกผนวช

เรื่อยมาถึง ๖ ปี
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พระมหาสัตว์ผจญมาร

พระมหาสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ได้ทรงมีสติส�ารวมระวังความคิดของพระองค์

เองมใิห้เป็นอกุศลวติก (คือคิดไม่ด)ี อยู่ตลอดเวลา แม้จะมคีวามคดิไม่ดแีวบเข้ามาบ้าง 

ก็ทรงมีสติพิจารณาระงับเสียโดยเร็วพลัน ดังที่พระองค์ได้ตรัสแสดงถึงการปฏิบัติของ

พระองค์เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ว่าได้ทรงท�าวิตกคือความคิดเป็น ๒ ส่วน คืออกุศลวิตก

ส่วนหน่ึง กุศลวิตกส่วนหนึ่ง โดยทรงท�าความรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นตามเป็นจริง  

พร้อมทั้งรู้โทษและคุณ อกุศลวิตกจึงระงับดับหายไปเหลือแต่กุศลวิตก แต่ถ้าคิดไป 

แม้จะเป็นกุศลมากไปก็จะเกิดโทษเช่นความเหน็ดเหนื่อยฟุ้งซ่าน จึงทรงสงบความคิด 

ท�าพระจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว 

สมุทัยจึงไม่ได้โอกาสที่จะแทรกซึมเข้าไปทางความคิดที่ไม่ดี และเมื่อเห็น

พระองค์ทรงปฏิบัติจริงไม่หวั่นไหวก็เกิดหวั่นไหวขึ้นเองว่า พระองค์จะทรงพ้นไปจาก

อ�านาจของตนเป็นแน่แล้ว จึงได้ระดมพลเสนาทั้งสิ้นเข้าโจมตีพระโพธิสัตว์ ณ ควงไม้

โพธิพฤกษ์ในวนัท่ีพระองค์จะตรสัรู ้เพราะเหน็ว่าจะรอช้าต่อไปอกีมไิด้แล้ว พระมหาสัตว์

ได้ทรงตัง้ จาตรุงคมหาปธาน แล้ว พระองค์ได้ทรงเสีย่งพระบารม ีทรงเรียกพระบารมี

ทั้งปวงมาช่วย พร้อมท้ังบุรุษโยธาอีก ๗ จ�าพวก คือ สัทธาพล วิริยพล สติพล  

สมาธิพล ปัญญาพล หิริพล โอตตัปปพล พระบารมีทั้ง ๓๐ ทัศ พร้อมทั้งบุรุษโยธา

ก็มาประชุมพร้อมกันป้องกันพระมหาสัตว์ สมุทัยกับพรรคพวกที่เรียกว่า “มารและ

เสนามาร” ไม่อาจจะเข้าใกล้ถึงพระองค์ได้ แต่กพ็ยายามแสดงอาการคุกคามด้วยอาการ

ต่าง ๆ อย่างน่าสะพรึงกลัว 
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ฝ่ายพระมหาสัตว์ก็มิได้ทรงพร่ันพรึงมีพระหฤทัยตั้งมั่นไม่หวั่นไหว และเพื่อ

ทีจ่ะทรงเผดจ็ศกึมาร จงึทรงยกพระดชันชีีท้ีพ่ืน้มหินทราเพือ่เป็นสักขพียานแห่งการที่

ได้ทรงบ�าเพญ็พระบารมีมาครบถ้วน ๓๐ ทัศ ด้วยอ�านาจแห่งโพธิสัมภาร ธรณกีป็รากฏ

ข้ึนมาเป็นสักขีพยาน และด้วยอ�านาจแห่งน�้าพระหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา

กรุณา ก็ปรากฏอุทกธาราจากธรณีหลั่งไหลพัดพามารและพลพยุหเสนาออกไปจน 

หมดสิน้ ดงัทีป่รากฏในภาพคดิเขยีนเป็นรูปพระพทุธเจ้าผจญมาร พระองค์ประทบับน

บลัลงัก์หญ้าคาภายใต้โพธิพฤกษ์ พระหตัถ์ขวาพาดชีล้ง มรีปูนารยีนือยูใ่ต้พระบลัลงัก์ 

บิดน�้าในมวยผมไหลหล่ังออกมาเป็นท่อธาราทะเลหลวง เนืองนองท่วมหมู่มารเสนา 

ทั้งหลาย 

รูปนารีนี้หมายถึงธรณี จึงเรียกรูก้นัว่า ‘พระนางธรณบีดิมวยผม’ ในภาพเขยีน

เป็นรปูหมูม่ารเสนาอยูข้่าง ๆ พระพทุธองค์ ข้างหนึ่งก�าลังเงือดเงื้ออาวุธนานาชนิดเพื่อ

ท�าร้ายพระองค์ มีพญามารสถิตอยู่เหนือคอช้างชื่อคิริเมขละ มีพาหาข้างละพันทรง

อาวุธต่าง ๆ อีกข้างหนึ่ง ถูกน�้าท่วมพ่ายแพ้ไป และน�้าในมวยผมนั้นหมายถึง 

น�้าทักษิโณทกท่ีพระโพธิสัตว์ผู้ทรงบ�าเพ็ญทานบารมีหลั่งลงบนแผ่นดินตั้งแต่เบื้องต้น

มาก็มากมายยิ่งกว่าน�้าในมหาสมุทร พระมหาสัตว์ทรงชนะมารและเสนาตั้งแต่เวลา

เย็นก่อนที่อาทิตย์จะอัสดง
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พระมหาสัตว์ชนะมารและตรัสรู้

เมื่อพระมหาสัตว์ทรงผจญมารและทรงชนะมารตั้งแต่ก่อนอาทิตย์ตกในวันที่

จะตรัสรู้ ทรงด�าเนินปฏิบัติต่อไปในมัชฌิมาปฏิปทาก็ทรงบรรลุถึงพระญาณทั้งหลาย

ดงัทีไ่ด้ตรสัเล่า กล่าวโดยย่อว่า ทรงได้สมาธแิน่วแน่แล้วทรงน้อมจติทีเ่ป็น สมาธิ ไป  

เพือ่รู้ กท็รงได้พระญาณคอืความรูข้ึน้โดยล�าดบัจนถงึพระสมัโพธญิาณ คอืความตรสัรู้

ในพระจตุราริยสัจจ์ ทรงท�าลายกิเลสอาสวะอนุสัยในสันดานให้สิ้นไปหมด เรียกว่าได้

ตรัสรู้พระธรรมในปัจฉิมยามนั้น บังเกิดพระนามพิเศษขึ้นว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

หรอืพระผูต้รสัรูเ้องโดยชอบ พระสมัโพธญิาณนีเ้รยีกอกีอย่างหนึง่ว่า พระสัพพัญญตุญาณ 

แปลว่าพระญาณคือความรู้ธรรมทั้งหมด และเรียกพระนามพระพุทธองค์ผู้ทรงได้ 

พระญาณนี้ว่าพระสัพพัญญู แปลว่าพระผู้รู้ธรรมทั้งหมด 

ไทยเราเรียกกันมาแต่โบราณกาลว่าพระสรรพัชญ์หรือพระสรรเพชญ์ และ

เรยีกพระญาณว่าสรรเพชุดา ครัน้ตรสัรู้แล้ว ได้ประทบัเสวยวิมตุตสุิข ณ ควงไม้ต่าง ๆ 

ต่อมาหลายสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ ๕ ท่านแสดงว่าได้ประทับที่ควงไม้อชปาลนิโครธ 

ซึ่งมารยังได้พยายามกวนอีก ดังเรื่องเล่าว่า มารนั่งเสียใจอยู่ที่หนทางใหญ่ว่า เสียแรง

ได้ตดิตามหาช่องทางทีจ่ะขดัขวางความตรสัรูม้านานถึงเพยีงนี ้กไ็ม่พบความผดิพลาด

อะไร บดันี ้พระองค์ทรงล่วงวสิยัอ�านาจของตนไปเสยีแล้ว ค�าว่ามารตามทีเ่รยีกในทีน่ี้

เป็นการเรียกตามพระพุทธเจ้า ดังได้กล่าวแล้วว่าผู้ที่ถูกเรียกคือสมุทัยหาได้ชอบใจไม่ 

สมุทัยไม่ปรารถนาจะให้ใคร ๆ รู้จักเข้าใจตนว่าเป็นมาร แต่ไม่อาจจะปิดบังสัญชาติ
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แห่งตนจากพระสรรเพชุดาญาณได้ พระองค์ทรงเรียกระบุตรง ๆ ว่า มาร ๆ ทุกครั้ง

ที่เข้ามา 

ในขณะท่ีมารหรือสมุทัยน่ังคิดระทมใจอยูน่ัน้ ธดิาทัง้สามของมารคอื นางตณัหา 

นางอรตี และนางราคาเห็นบิดาหายไปจึงเที่ยวค้นหา ก็ไปพบบิดานั่งระทมทุกข์อยู ่

จึงไต่ถามทราบความแล้ว ก็รับอาสาจะไปน�าพระองค์มาไว้ในอ�านาจของบิดาอีก  

ฝ่ายสมทุยักล่าวห้ามว่าไม่มีใครจะสามารถท�าพระองค์ไว้ในอ�านาจได้ ธดิาทัง้สามกก็ล่าว

ว่าพวกตนเป็นสตรีย่อมรู้วิธีที่จะผูกใจบุรุษเพศ จะใช้บ่วงราคะเป็นต้นผูกจูงมาให้จงได้ 

ขอให้บิดาอย่าได้คิดวิตก 

ครั้นแล้ว นางทั้งสามได้เข้าไปหาพระพุทธองค์กล่าวทูลว่า จะขอบีบนวด 

พระยุคลบาท พระพุทธองค์ไม่ทรงใส่พระหฤทัยในถ้อยค�าของนางท้ังสาม ไม่ทรงลืม

พระเนตรขึ้นทรงดู ธิดามารคิดว่าอันความประสงค์ของบุรุษทั้งหลายย่อมสูงต�่าต่าง ๆ 

กัน บางคนชอบเด็ก ๆ บางคนชอบสตรีวัยแรก บางคนชอบวัยกลาง บางคนชอบคน

แก่ก็มี จ�าจะประเล้าประโลมพระองค์ด้วยประการต่าง ๆ จึงแสดงจ�าแลงตนเป็นสตรี

เพศเป็นอนัมาก เช่นเดก็รุน่สาวผูย้งัไม่มีบตุร ผูท้ีม่บีตุรแล้วคนหนึง่ สองคน คนวัยกลาง

จนถึงคนแก่ ครบทุกอย่าง เข้าไปเฝ้าพระองค์ ๖-๗ ครั้ง 

พระพุทธองค์ทรงเข้าผลสมาบัติเสวยวิมุตติสุข ไม่ได้สนพระทัยเลยตรัสว่า  

“ผู้ใดชนะกิเลสเด็ดขาดแล้วไม่กลับแพ้ ไม่มีกิเลสอะไรในโลกจะมาตอแยได้ ผู้ใดไม่มี

ตณัหาทีเ่หมอืนอย่างตาข่ายคล้องใจให้ตดิน�าไปท่ีไหน ๆ เจ้าทัง้หลายจกัน�าผูน้ัน้ซึง่เป็น

ผู้รู ้ มีที่เที่ยวไปแห่งพระญาณไม่มีท่ีสิ้นสุด ไม่มีร่องรอย ด้วยร่องรอยอะไรเล่า”  

ธิดามารทั้งหลายก็อันตรธานไป
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สองศาสนาในจติตนคร

เรื่องพระพุทธเจ้าทรงผจญมารตลอดจนถึงทรงผจญธิดามาร เป็นเรื่องของ

พระพทุธเจ้า ผูท้รงอบุติัขึน้ในโลกเมือ่ประมาณ ๔๕ ปีก่อนพทุธศกัราช และพระพทุธ-

ศาสนาได้เกิดขึ้นในสมัยนั้น พุทธบริษัทก็ได้เริ่มมีขึ้นในสมัยนั้นเช่นเดียวกัน ก่อนแต่

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ก็ได้มีศาสนาอื่น ๆ อยู่แล้วหลายศาสนา และยังได้มีศาสนา

ต่าง ๆ เกิดตามหลังพระพุทธศาสนามาอีกหลายศาสนา ในปัจจุบันนี้ได้มีศาสนา 

ต่าง ๆ สั่งสอนกันอยู่ในโลกหลายศาสนา แต่เป็นข้อที่แปลกอย่างย่ิงที่ในจิตตนคร  

มีอยู่เพียงสองศาสนาเท่าน้ัน คือ พุทธศาสนา และ สมุทัยศาสนา กับยังมีข้อที่ยิ่ง

แปลกคอืพระพุทธเจ้าในจติตนครหาได้เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานเหมอืนองค์พระพทุธเจ้า

ในโลกไม่ พระพุทธองค์ยังทรงด�ารงอยู่ ซึ่งผู้ท่ีเห็นธรรมเท่านั้นจึงจะเห็นพระองค์ได้  

ดังที่ได้ตรัสไว้ว่า 

“ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” ดังนี้ 

ข้อทีแ่ปลกข้อหลงันีจ้ะได้กล่าวเมือ่ถึงตอนทีค่วรจะกล่าวต่อไปอกี ในตอนนีจ้ะ

กล่าวถึงแต่ข้อแรก คือสองศาสนาดังกล่าว พุทธศาสนานั้น คือศาสนา ค�าสั่งสอน  

ของพระพุทธเจ้าตามที่เข้าใจกันนั่นแหละ ส่วนสมุทัยศาสนา คือศาสนา ค�าส่ังสอน 

ของสมทุยัทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า ‘มาร ๆ’ นัน่เอง จงึเกดิปัญหาว่ามารหรอืสมุทัย

ก็มีศาสนาด้วยหรือ เรื่องเป็นอย่างไร จึงขอเล่าเสียเลยว่า เมื่อพระพุทธเจ้าทรง 

ประกาศพระพุทธศาสนาในจติตนคร ฝ่ายสมทุยัเกรงว่าพระองค์จะทรงท�าชาวจิตตนคร
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ให้เป็นพุทธบริษัทไปเสียหมด และตนก็จะเส่ือมถอยอ�านาจ จะส้ินอ�านาจครองใจ 

คนต่อไป จ�าจะต้องตั้งศาสนาขึ้นต่อต้านไว้ 

แต่การที่จะตั้งศาสนาขึ้นนั้น จ�าจะต้องแสดงตนเป็นศาสดา กล่าวสั่งสอน 

ลทัธปิฏบิตัท่ีิชวนให้โลภโกรธหลง หวัโจกใหญ่ทัง้สามนีส้มทุยัได้ใช้ให้คมุใจคนและคอย

สอดแทรกอยู่ในใจคนอยู่แล้ว สมุทัยจึงแสดงตนเป็นศาสดากล่าวสั่งสอนลัทธิปฏิบัติ 

ดังกล่าว สอดแทรกโลภโกรธหลงหรือกิเลสตัณหาพร้อมทั้งอารมณ์ล่อให้เห็นเป็น 

รปูนมิติจรงิจงั เช่นเหน็เป็นเทพเจ้ามาปรากฏองค์ได้ยินเสียงกระซบิกระซาบบอกกล่าว

ข้ออนสุาสน์บางอย่าง เมือ่ใส่โลภเข้าไปในใจแล้ว สมทุยักร็ูว่้าสอนวธิใีห้ได้สมโลภบ้าง  

กจ็ะเกดิความนบัถอื เมือ่ใส่หลงเข้าไปในจติใจแล้วสมทุยักร็ูว่้าหลงใหลในโลกไม่อยาก

จะตาย อยากจะเกิดเสวยสุขอยู่ตลอดนิรันดร ก็สอนเรื่องภูมิแห่งสุขนิรันดรเช่นนั้น  

จงึเกดิเป็นศาสนาขึน้อีกศาสนาหน่ึง เรยีกให้ต่างจากพระพทุธศาสนาว่า ‘สมทุยัศาสนา

หรือมารศาสนา’ 

มารศาสนานีต้รงกนัข้ามกบัพระพทุธศาสนา เหมือนอย่างว่าพระพุทธศาสนา

สอนให้ไปทางทิศตะวนัออก มารศาสนากส็อนให้ไปทางทศิตะวนัตก สอนค้านกนัอยู่ดงันี้ 

เพราะพระพทุธเจ้าทรงสอนให้พ้นจากอ�านาจสมทุยั ส่วนสมทัุยสอนผูกพนัไว้ ไม่ปล่อย

ให้หลุดพ้นไปได้ ชาวจติตนครจงึพากนัพะว้าพะวงั บางคนนบัถอืทางน้ี บางคนนับถอื 

ทางโน้น คนเดยีวกันน่ันแหละบางคราวนับถอืพระ บางคราวนบัถือมาร ด้วยเข้าใจว่าเป็น

เทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปก็มี
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ผู้น�าศาสนาทั้งสองเข้าไปในจติตนคร

น่าจะมีใครสงสยับ้างกไ็ด้ว่าใครเป็นผูน้�าศาสนา ทัง้สองเข้าไปส่ังสอนในจติตนคร 

กน่็าจะบอกเสยีทีเดยีวว่า ส�าหรบัมารศาสนาหรอืสมทุยัศาสนานัน้ คูอ่าสวะนัน่เองเป็น 

ผู้น�า เข้าไปและคอยแนะน�านครสามีให้นับถือ ส่วนพระพุทธศาสนาก็คู่บารมีของ 

นครสามเีป็น ผู้น�า เข้าไปและกค็อยแนะน�านครสามีให้นบัถือ ชัน้แรกนครสามีเอนเอยีง

ไปทางคูอ่าสวะมาก สมทัุยกบัพรรคพวกครองอ�านาจในจิตตนครเต็มท่ี คุมระบบส่ือสาร

ทั้งหมด คุมชาวจิตตนครทั้งหมดทุกบ้านทุกตัวคน คุมไตรทวารของจิตตนครดังที่ได้

กล่าวมาแล้ว ต่อมาเมือ่ความยุง่ยากความทกุข์เดอืดร้อนเกดิมากขึน้ เพราะพรรคพวก

อาสวะเกิดชะล่าใจประพฤติทุจริตจะแจ้งมากขึ้นทุกที จนชาวจิตตนครเริ่มรู้สึกถึง 

ความชั่วร้ายของพรรคพวกสมุทัย 

คู่บารมีจึงได้โอกาสเริ่มเข้าพบแนะน�านครสามีให้เรียกศีลและหริโิอตตปัปะ 

มาใช้ในกจิการบ้านเมอืงดบู้างตามค�าแนะน�าสัง่สอนขององค์พระบรมครู คือพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า นครศาสนาจึงได้เริ่มเข้าไปสู่จิตตนคร เป็นเหตุให้สมุทัยหวาดสะดุ้ง  

หาโอกาสเข้ายแุหย่นครสามใีห้เลกิใช้ศลีและหริโิอตตปัปะกลับไปใช้พรรคพวกของสมทุยั

ตามเดมิ ครัน้ความทกุข์เดือดร้อนกลบัเกิดขึน้มากอกี คูบ่ารมกีเ็ข้าให้สตติกัเตอืนนคร

สามีให้เรียกศีลกับหิริโอตตัปปะกลับมาใช้อีก และคราวนี้คู่บารมีเสริมก�าลัง โดยเพิ่ม

อินทรียสังวรและสันโดษมาช่วยศีลกับหิริโอตตัปปะเข้าอีก ฝ่ายสมุทัยก็เข้าขอให ้

คูอ่าสวะช่วยให้แขง็แรงขึน้ เพราะสมุทัยนัน้มปีกตกิลวัคูบ่ารมไีม่กล้าสูห้น้า ต้องอาศยั
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คู่อาสวะซึ่งนับว่าเป็นฝ่ายข้างในนครสามีเข้าช่วยสนับสนุนตน และคู่อาสวะนั้นเป็น 

คู่ปรับส�าคัญของคู่บารมีเป็นพวกสมุทัย จึงได้เข้าช่วยสมุทัยโดยแนะน�านครสามีให ้

เลกิใช้ผูท้ีคู่่บารมนี�าเข้ามาเสยีท้ังหมด เมือ่เหน็ว่าจะไม่อาจให้นครสามเีลกิใช้ได้ท้ังหมด 

เพราะนครสามกีฟั็งคูบ่ารมอียูม่าก กแ็นะน�าให้เรยีกใช้ฝ่ายสมุทยัด้วย เพราะจะท�าให้

บ้านเมืองสนุกสนานและเจริญ 

ฝ่ายนครสามีฟังทางโน้นบ้างทางนี้บ้างในที่สุดก็เรียกใช้ทั้งสองฝ่าย เพราะมี

อยู่ทั้งคู่อาสวะทั้งคู่บารมี ในจิตตนครซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลทั้งฝ่ายอกุศล ศาสนาก็มีทั้ง

พระพุทธศาสนาและมารศาสนา ต่างก็แสดงสั่งสอนแก่ชาวจิตตนครกันอย่างเต็มที่ 

ข้อความท่ีกล่าวมาน้ีดูน่าจะซ�้ากับที่ได้กล่าวเล่ามาแล้ว เป็นข้อความที่ซ�า้จริง 

ด้วยความจงใจกล่าวเพ่ือทบทวนข้อความท่ีกล่าวมาแล้วมากและนานโดยย่อสักครัง้หนึง่ 

ก่อนที่จะเล่าต่อไป และน่าคิดว่าชาวจิตตนครก็น่าจะเหมือนกับชาวโลกทั่ว ๆ ไป  

ซึ่งต่างก็ท�าดีบ้างชั่วบ้าง เพราะความดีความชั่วย่อมมีอยู่ตามธรรมดาโลก แต่ก็มีข้อ 

ต่างกันที่ชาวจิตตนคร เป็นผู้นับถือศาสนาด้วยกันทั้งนั้น ถ้ามิใช่พุทธศาสนิกก็มาร

ศาสนิก ที่จะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยนั้นหามีไม่ และข้อที่น่าเห็นว่าแปลกอีกข้อหนึ่ง

ก็คือ โดยมากนับถือกันทั้ง ๒ ศาสนาอย่างเปิดเผย
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ความต่างแห่งสองศาสนา

น่าจะได้เล่าสกัเลก็น้อยว่าพระพทุธศาสนาสอนอย่างไร มารศาสนาสอนอย่างไร 

พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติดังน้ี ให้มีศีล คือให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

การประทุษร้ายร่างกาย การทรมานทรกรรมสัตว์ เว้นจากการลักขโมยฉ้อโกงต่าง ๆ 

เว้นจากความประพฤติผิดในทางกาม เว้นจากการพูดเท็จหลอกลวง เว้นจากการ 

ดืม่น�า้เมาคอืสรุาเมรยัทกุชนดิ ให้มหีริิคอืความละอาย รงัเกยีจความชัว่หรอืบาปทจุรติ

ต่าง ๆ เหมือนอย่างชายหนุ่ม หญิงสาว ผู้รักสวยรักงาม รังเกียจสิ่งที่สกปรก ให้มี

โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือบาปทุจริตต่าง ๆ เหมือนอย่างบุคคลผู้รัก

ชีวิต เกรงกลัวต่ออสรพิษ ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ 

ส่วนมารศาสนาสอนให้ปฏบิตัดิงันี ้ให้ฆ่า ให้ประทุษร้าย ให้ท�าทรมานทรกรรม

สัตว์ ให้ลักขโมยฉ้อโกง ให้ประพฤติผิดในทางกาม ให้พูดเท็จหลอกลวง ให้ดื่มน�้าเมา 

เมื่อมีกฎหมายห้ามและมีบทลงโทษผู้ประพฤติละเมิด กลัวจะถูกลงโทษตามกฎหมาย

ก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากจะฝืนกฎหมายก็ท�าอย่าให้ถูกจับได้ เมื่อยังไม่มีโอกาส

จะฝืนกฎหมายก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายไปก่อน มีโอกาสเมื่อใด ก็ให้ท�าตามที่อยาก 

จะท�า ไม่จ�าต้องค�านึงถึงศีลธรรมอะไร ให้นิยมยินดีในการท�าความชั่วหรือบาปทุจริต

ต่าง ๆ ให้กล้าท�าความชั่วหรือบาปทุจริตต่าง ๆ ไม่ต้องอาย ไม่ต้องรังเกียจ ไม่ต้อง

กลัวเกรงอะไร 
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นอกจากน้ี พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติในธรรมเหล่านี้ ให้มีอินทรียสังวร 

ความส�ารวมอินทรีย์คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่ตาเห็น

รูปหูได้ยินเสยีงเป็นต้น มีสตรัิกษาใจมิให้ซัดส่ายขึน้ลงเพราะความยนิดยิีนร้ายในอารมณ์

ต่าง ๆ ให้มสีตสิมัปชญัญะ คอื มสีติ ระลกึ สัมปชญัญะ รูต้วั ในเวลายืนเดนินัง่นอน 

หรือในอิริยาบถเล็กน้อยหรือในอากัปกิริยาต่าง ๆ ให้มีสันโดษ คือความยินดีด้วย 

สิ่งที่มีอยู่ แต่ก็มีความเพียรปฏิบัติในเหตุหรือในกรณียะ (กิจที่ควรท�า) ให้ย่ิงขึ้น  

ท่านอธิบายสันโดษดังกล่าวออกไปเป็นความยินดีตามได้ ความยินดีตามก�าลัง  

ความยินดีตามความสมควร 

แต่มารศาสนาสอนให้ปล่อยตาให้ดู ปล่อยหูให้ฟัง ตลอดถึงปล่อยใจให้คิดไป

ตามสบาย ให้ยินดีในสิ่งที่น่ายินดี ให้ยินร้ายในสิ่งไม่ชอบ อย่าไปฝืนจิตใจให้เป็นทุกข์

เดือดร้อน สนกุสนานไปในรปูเสยีงกล่ินรสโผฏฐัพพะดกีว่า สอนให้ปล่อยสตสัิมปชญัญะ 

ไม่จ�าเป็นต้องไปพะวงท�าความรู้ตัวอยู่ในอาการเดินยืนนั่งนอนของตนในอากัปกิริยา 

ต่าง ๆ สอนให้โลภ อยากได้ให้มาก ๆ เมื่อยังมีน้อยอยู่ก็อย่าเพิ่งไปอิ่มไปพอเสียก่อน 

แม้เมือ่มีมากขึน้แล้ว ก็อย่าเพิ่งพอเช่นเดยีวกนั เพราะจะสูค้นอืน่เขาไม่ได้ ให้อุดหนุน 

ความโลภให้เกิดขึ้นมาก ๆ นอกจากโลภ ก็ให้เพิ่มความโกรธความหลงให้มากขึ้น  

จะท�าให้ชีวิตมีรสชาติผาดโผนสนุกสนาน ไม่เงียบเหงาซบเซายากจน 

กล่าวได้ว่าศาสนาท้ัง ๒ น้ีต่างสอนกันไปในทางตรงกันข้าม คู่บารมีนับถือ

อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ส่วนคู่อาสวะนับถืออุปถัมภ์มารศาสนา ผู้อุปถัมภ์ทั้ง ๒ นี้ 

ต่างก็แขง็ด้วยกัน และด�าเนินการประกาศเผยแผ่ศาสนาของตนในจติตนครอย่างเตม็ที่
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เสรภีาพในการถอืศาสนาของจติตนคร

ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า ชาวจิตตนครส่วนใหญ่พากันนับถือทั้งพระพุทธศาสนา

และมารศาสนากันอย่างเปิดเผย และได้มีกระบวนการประกาศเผยแผ่ศาสนาทั้ง ๒ 

น้ันในจิตตนคร โดยมีคู่บารมีและคู่อาสวะของนครสามีต่างอุปถัมภ์กันข้างละหนึ่ง  

จึงเป็นเหตุให้นครสามีผู้เป็นเมืองจิตตนคร ต้องรับเป็นศาสนูปถัมภกทั้ง ๒ ศาสนา 

และประชาชนชาวจติตนคร ย่อมมีเสรภีาพในการนับถอืและปฏิบัตลิทัธพิธิกีรรมศาสนา

ตามที่นับถือ ในเมื่อการนับถือปฏิบัตินั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง  

ก็ดูจะเหมือนกับประชาชนแห่งชาติเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายในโลก ที่ประชาชนมี

เสรีภาพในการนับถือศาสนาตามศรัทธาของแต่ละคน แม้ใครจะไม่นับถือศาสนาอะไร

ก็ได้ แต่ในจิตตนครดังกล่าวแล้วทุกคนนับถือศาสนาทั้งนั้น 

ดูก็น่าเห็นว่าแปลกจากในโลกท่ัวไป อันที่จริงถ้าดูเข้าให้ถึงจิตใจแล้วก็ไม่น่า 

จะแปลก เพราะทุกคนจะต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งและนับถือความเห็นนั้น 

เช่นนับถือความเห็นทางลัทธิอย่างหนึ่ง นับถือความเห็นของตนว่า ควรนับถือหรือไม่

ควรนับถือศาสนาแม้ทั้งหมด ความเห็นนั่นแหละเท่ากับเป็นศาสนาทางจิตใจโดยตรง 

ถ้าเป็นสมัมาทฏิฐ ิความเห็นถกู กเ็ป็นพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐ ิความเห็นผดิ 

ก็เป็นมารศาสนา 

ฉะน้ัน เม่ือพูดด้วยภาษาของจติตนครทกุคนจงึนบัถอืศาสนาทัง้นัน้ ไม่พระพทุธ-

ศาสนากม็ารศาสนาหรอืท้ังสอง และจะต้องอธบิายการนบัถอืหรอืผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา
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ต่างออกไปจากทีเ่ข้าใจและถอืกนัท่ัวไปบ้าง เพราะตามที่เข้าใจและถือกัน เมื่อแสดงตน

เป็นผูน้บัถอืกช็ือ่ว่านบัถอืได้ หรอืแม้เกิดในตระกลูของผูน้บัถือกช็ือ่ว่านบัถือตามกนัมา 

แต่ตามภาษาของจิตตนครอยู่ท่ีความเหน็ดงักล่าว ไม่ใช่อยู่ทีก่ารแสดงตนดังนัน้ ฉะนัน้ 

แม้แสดงตนว่านับถือหรือเกิดในตระกูลของผู้นับถือพระพุทธศาสนาแต่มีความเห็นผิด

ยืนยันอยู่ในความเห็นผิดนั้น เช่นเห็นว่าท�าดีไม่ได้ดี ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว หรือเห็นกลับกัน

ว่าท�าดีได้ชั่ว ท�าช่ัวได้ดี เห็นว่าศีล หิริ โอตตัปปะ เป็นต้นไม่อ�านวยประโยชน์  

มัวรักษาศีลจะต้องยากจนดังนี้เป็นต้น ก็หาชื่อว่า นับถือพุทธศาสนาไม่ แต่โดยที ่

แท้กลายเป็นนับถือมารศาสนาต่างหาก 

ถ้ามีความเห็นถูกตรงกันข้าม เช่น มีความเห็นถูกต้องตามหลักของกรรม  

เป็นเหตุให้ละกรรมที่ชั่วที่ผิดประกอบกรรมที่ดีท่ีชอบ แม้จะมิได้แสดงตนว่านับถือ

พระพุทธศาสนา ก็ชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนา เพราะมีความเห็นชอบถูกต้องตาม 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกชอบตามค�าสั่งสอนของพระองค์ด้วย 

น่าพศิวงทีจ่ติตนครนีค้ล้ายกบัเป็นเมอืงช้ันในทีต่ัง้ซ่อนอยูใ่นจติใจนีเ้อง ท�านอง

เป็นเมืองลับแล มิใช่เป็นเมืองลับแลภายนอก เป็นเมืองลับแลภายในจิตใจ มีอะไร ๆ 

ที่ดูเหมือนต่างจากโลกภายนอก เป็นอย่างนี้ในโลกภายนอก แต่เป็นอีกอย่างหนึ่งใน

จติตนคร เช่นท่ีเกีย่วกบัศาสนา ในโลกภายนอกมมีากมาย แต่ในจติตนครม ี๒ เท่านัน้ 

ในโลกภายนอกใครจะนับถือหรือไม่นับถือเลยก็ได้ ในจิตตนครนับถือท่ัวหน้าหมด  

ในโลกภายนอกชื่อว่านับถือตามที่แสดงตนเป็นต้น ในจิตตนครชื่อว่านับถือศาสนา 

ไหนก็เป็นตามทิฏฐิท่ีมีอยู่จริง ๆ ของแต่ละคน ลองมนสิการให้ดี ๆ จะรู้สึกว่า  

จิตตนครมิใช่เมืองซ่อน มิใช่เมืองลับแล แต่เป็นเมืองเปิดเผย จริงแท้แน่นอน
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สมุทัย เทพแห่งชั้นปรนมิมติวสวัตตี

ฝ่ายสมุทัยหรือมารตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเรียก เมื่อกล่าวตามต�านานทาง

ศาสนาสายหนึ่ง เป็นเทพผู้เป็นราชาแห่งกามาวจรสวรรค์ชั้น ๖ คือ ช้ันปรนิมมิต-

วสวัตตี ท่านว่าสวรรค์ชั้นนั้นแบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งไม่ขัดขวางโลกุตตระ  

อกีฝ่ายหนึง่ขดัขวางโลกุตตระ ฝ่ายหลังน้ี เป็นพวกมารซึง่มรีาชาชือ่ ‘วสวัตต’ี มกัเรยีก

ในหนังสือเก่า ๆ ว่า ‘พญาวสวัตตีมาราธิราช’ พญามารน้ีเองท่ีน�าพลเสนามาผจญ 

พระพทุธเจ้าในวนัท่ีจะตรสัรู ้และยังได้มาอีกหลายครัง้จนถึงได้มาทลูให้เสดจ็ปรนิพิพาน 

และยงัได้เท่ียวรงัควานผูอ่ื้นอีก เช่นดลใจพระอานนท์มใิห้ได้สตทิีจ่ะกราบทลูอาราธนา

พระพุทธเจ้าให้ทรงเจริญอิทธิบาทภาวนาเพื่อจะทรงด�ารงพระชนม์อยู่กัปป์หนึ่ง (คือ

ประมาณ ๑๐๐ ปี) หรือเกินกัปป์หนึ่ง 

เมื่อพระเถระอรหันต์บางองค์ปรินิพพาน มารจะเที่ยวค้นหาว่าวิญญาณของ

ท่านไปข้างไหน ก็ไม่สามารถจะพบได้ ตามประวัติ มารได้มาเกี่ยวข้องแทรกแซง 

เรื่องต่าง ๆ หลายครั้งหลายหน เมื่อกล่าวตามเรื่องราวแห่งจิตตนคร มารหรือสมุทัย

สถิตอยู่ในจิตตนครนี้เอง ทั้งอยู่ในส�านักของนครสามีนั่นแหละ เป็นผู้ที่นครสามีไว ้

เนื้อเชื่อใจ มอบหมายให้ด�าเนินการปกครองและจัดแจงสิ่งต่าง ๆ ทางบ้านเมือง และ

สมุทัยยังมีคู ่อาสวะผู้เป็นฝ่ายในสนิทกับนครสามีสนับสนุนอยู่เต็มท่ี จึงมีอ�านาจ 

ครองใจชาวจิตตนครทั่วไป 
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แต่สมุทัยเป็นชาวต่างถิ่น มิใช่ถิ่นก�าเนิดเป็นชาวจิตตนครมาตั้งแต่ดั้งเดิม  

จงึเป็นอาคนัตกุะมาสูจ่ติตนคร ได้เข้าถงึนครสามที�าให้เป็นทีโ่ปรดปรานได้แล้ว กท็�าท่า

ยึดจิตตนครเป็นที่อาศัยอยู่ถาวร และก็ได้ยึดครองจิตตนครไว้จริง ๆ ตามท่ีเล่ามานี้

แสดงว่ามารหรือสมุทัยมิใช่เป็นบุคคลต�่าต้อย ตามประวัติสายหนึ่ง ก็เป็นราชาแห่ง 

ฝ่ายหนึ่งในสวรรค์ชั้นที่ ๖ ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งกามาวจรสวรรค์ ตามเรื่องแห่ง 

จิตตนครก็เป็นผู้ที่มีอ�านาจมากอยู่ในจิตตนครดังกล่าว 

สมุทัยหรอืมารต้องการให้ใครเรยีกยกย่องเช่นว่า ‘นนัทากร บ่อเกดิแห่งความ

บนัเทงิ สขุากร บ่อเกดิแห่งควาสขุ’ หรอืแม้เรยีกว่า ‘วสวตัต ีผูใ้ช้อ�านาจ’ อนัทีจ่รงิค�า

นี้มีความแรงพอ ๆ กับค�าว่า ‘จักกวัตตี หรือ จักรพรรดิ ผู้ใช้จักร’ ถ้ามองอีกแง่หนึ่ง 

ก็เป็นค�าที่แรงกว่า เพราะพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาเอกในโลก มนุษย์มีอ�านาจ

ครอบครองมนุษยโลกเท่าน้ัน ส่วนพระเจ้าวสวัตตีหรือวสพรรดิมีอ�านาจครอบครอง 

ทั้งมนุษย์ทั้งเทพแห่งสวรรค์ทุกชั้น และมีอ�านาจครอบครองไปในอบายภูมิทุกช้ันด้วย 

เป็นอันว่าไม่มีใครในไตรภูมิ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ที่จะพ้นไป

จากอ�านาจครอบง�าของสมทุยัหรอืมาร ทัง้นีเ้ว้นแต่โลกตุตรภมิูของพระพทุธเจ้าเท่านัน้ 

มารพยายามรักษาสัตวโลกทั้งหมดให้ตกอยู่ในภูมิทั้ง ๓ ข้างต้น พยายามป้องกันสุด

ฝีมือมิให้ไปสู่โลกุตตรภูมิ ซึ่งเป็นภูมิที่อยู่นอกเหนืออ�านาจของมารหรือสมุทัย.



.
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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
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