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คำ�นำ�
“แรงบันดาลใจ” คือ ประกายแห่งความคิดอันเจิดจ้า
กล้าที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น
“แรงบันดาลใจ” คือ พลังชีวิตที่พร้อมจะพิชิตอุปสรรค
ไปสู่ความสำ�เร็จ
การสร้างบารมีไม่ว่ายุคนี้หรือยุคไหนๆ ล้วนต้องอาศัย
แรงบันดาลใจอย่างแรงกล้า ทีจ่ ะทวนกระแสกิเลส แก้ไขสิง่ ไม่ดี
เพียรสร้างความดี และอดทนรักษาความดีให้ได้ตลอดรอดฝั่ง
“พระไตรปิฎก” คือ คัมภีร์ที่สำ�คัญและยิ่งใหญ่ที่สุด
ในโลก เป็นแหล่งรวบรวมคำ�สอนอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทัง้ หลาย นับเป็นแหล่งกำ�เนิด
แรงบันดาลใจชั้นยอด ของชาวพุทธมาตลอดอายุพุทธกาล
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“พระไตรปิฎก” เป็นประดุจ ต้นโพธิ์ใหญ่ ที่ให้ร่มเงา
แห่งธรรมอันชุม่ เย็น แก่เหล่าสรรพสัตว์ทงั้ หลายได้พกั พิงอาศัย
ให้คลายทุกข์ และสร้างพลังชีวิตที่จะพิชิตกิเลสอันเร่าร้อน
ในวัฏสงสาร เพือ่ เดินทางต่อไปให้ถงึ เป้าหมาย คือ พระนิพพาน
ตลอดระยะเวลา ๒๐ พรรษา ที่ผ่านมา พระมหาเถระ
ทั้งหลายต่างได้อาศัยธรรมะในพระไตรปิฎก เป็นแรงบันดาลใจ
ในการฝึกฝนอบรมตนเองมาตลอด ทั้งโดยอ่านผ่านตาและใจ
และฟังผ่านคำ�สอนของครูบาอาจารย์
ในโอกาสนี้จึงได้จัดทำ�หนังสือ “แรงบันดาลใจ จาก
พระไตรปิฎก” โดยคัดจากเนือ้ หาในพระไตรปิฎกทีผ่ จู้ ดั ทำ� รูส้ กึ
ประทับใจ และเกิดแรงบันดาลใจดีๆ กับตนเองมาแล้ว พร้อม
สอดแทรกข้อคิดเล็กน้อยเป็นเครื่องนำ�ทางแก่ผู้อ่าน
คณะผูจ้ ดั ทำ�จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า ท่านผูอ้ า่ นทุกท่านจะ
ได้แรงบันดาลใจดีๆ จากหนังสือเล่มนี้ เพือ่ นำ�ไปปฏิบตั ใิ ห้เจริญ
ในธรรมสืบไป
				
					

พระมหาเถระรุ่นปี ๒๕๓๔
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กล้าสู้อุปสรรค
ภาษิตจีนกล่าวว่า “หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก”
ก้าวแรกจึงเป็นก้าวทีย่ งิ่ ใหญ่ เพราะทำ�ให้มกี า้ วทีส่ อง ก้าวทีส่ าม
ตามมา จนถึงก้าวสุดท้ายบนเส้นชัย แต่กว่าจะเกิดก้าวแรกได้
ต้องมีความ “กล้า” กล้าที่จะขว้างใจไปวางไว้ที่ตำ�แหน่งหมื่นลี้
แล้วตัดสินใจก้าวเดินไปสู่จุดที่ใจหวังตั้งไว้ ความกล้าจึงเป็น
คุณลักษณะคู่คนอัศจรรย์ของโลกมาแต่บรรพกาล
และสุดยอดคนอัศจรรย์ของจักรวาล คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นแบบอย่างของผู้กล้าในผู้กล้าทั้งหลาย
แม้แต่ในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์มิได้ตรัสรู้ ก็ยังกล้าที่จะ
เผชิญต่ออุปสรรคทั้งหลาย ไม่ปล่อยให้ความกลัวครอบงำ �
ใจได้นานๆ เมื่อความกลัวเกิดขึ้นที่ไหน ก็กล้าสู้อยู่ตรงนั้น
จนกว่าจะชนะ ดังที่พระองค์ตรัสเล่าไว้ ดังนี้

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี เขตกรุ ง สาวั ต ถี ครั้ ง นั้ น
พราหมณ์ชอื่ ชาณุสโสณิเข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค ถึงทีป่ ระทับ
ภยเภรวสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๑๗ หน้า ๒๖๐
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กราบทูลถามปัญหาว่า
“ข้าแต่ท่านพระโคดม เสนาสนะอันเงียบสงัด คือ ป่า
โปร่งและป่าทึบ อยูล่ �ำ บาก ทำ�วิเวกได้ยาก ในการอยูโ่ ดดเดีย่ ว
ก็อภิรมย์ได้ยาก ป่าทั้งหลายเห็นจะชักนำ�จิต ของภิกษุผู้ยัง
ไม่ได้สมาธิให้หวาดหวั่น”
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงตรัสถึงเหตุแห่งความสะดุ้ง
กลัว และไม่สะดุ้งกลัวของการอยู่ในเสนาสนะป่า ๑๖ ประการ
มี กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมบริสทุ ธิ์ เป็นต้น จากนัน้ ได้ตรัส
เล่าเหตุการณ์เมือ่ ยังเป็นพระโพธิสตั ว์ ไม่ได้ตรัสรู้ ทรงฝึกตนให้
เอาชนะความหวาดกลัวที่เกิดขึ้น ขณะอยู่ในป่า
โดยทรงทดลองไปอยูท่ ี่ อารามเจดีย์ วนเจดีย์ รุกขเจดีย์
อันน่าสะพรึงกลัว น่าขนพองสยองเกล้า ในคืนเดือนมืด ๑๔ ค่�ำ
๑๕ ค่�ำ และ ๘ ค่�ำ แห่งปักษ์ เมือ่ อยูใ่ นเสนาสนะนัน้ เสียงสัตว์ปา่
มา นกยูงทำ�ไม้ให้ตกลงมา หรือลมพัดเศษใบไม้ให้ตกลงมา
ความกลัวก็เกิดขึ้นกับพระองค์ จึงทรงดำ�ริว่า
“เพราะเหตุไร เราจึงคิดกังวล แต่เรื่องความกลัวอยู่
อย่างเดียว ทางที่ดี เราควรจะกำ�จัดความกลัวและความขลาด
ที่เกิดขึ้นแก่เราในอิริยาบถที่เราเป็นอยู่นั้นๆ เสีย
เมือ่ เรากำ�ลัง (เดิน) จงกรมอยู่ ความกลัวและความขลาด
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เกิดขึ้นแก่เรา เราจะไม่ยืน ไม่นั่ง ไม่นอน จะจงกรมอยู่จนกว่า
จะกำ�จัดความกลัวและความขลาดนั้นได้
เมื่อเรายืนอยู่ ความกลัวและความขลาดเกิดขึ้นแก่เรา
เราจะไม่จงกรม ไม่นั่ง ไม่นอน จะยืนอยู่จนกว่าจะกำ�จัดความ
กลัวและความขลาดนั้นได้
เมื่อเรานั่งอยู่ ความกลัวและความขลาดเกิดขึ้นแก่เรา
เราจะไม่นอน ไม่ยืน ไม่จงกรม จะนั่งอยู่จนกว่าจะกำ�จัดความ
กลัวและความขลาดนั้นได้
เมือ่ เรานอนอยู่ ความกลัวและความขลาดเกิดขึน้ แก่เรา
เราจะไม่นั่ง ไม่ยืน ไม่จงกรม จะนอนอยู่จนกว่าจะกำ�จัดความ
กลัวและความขลาดนั้นได้”
กลัว กับ กล้า เป็นคนละสุดขัว้ เมือ่ มีความกล้าก็ปราศจาก
ความกลัว หากกล้าๆ กลัวๆ ก็คือพะวักพะวน ไม่สามารถ
ตัดสินใจทำ�อะไรได้ ความสำ�เร็จก็ห่างไกล ฉะนั้นเราท่าน
ทั้งหลาย มาสะสมนิสัยแห่งความกล้ากันเถิด กล้าที่จะก้าว
ข้ามความกลัว กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะทำ�ความดี โดย
ไม่ครั่นคร้ามต่ออุปสรรคใดๆ เมื่อนั้นความสำ�เร็จก็จะมาถึง
ในไม่ช้าอย่างแน่นอน
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แหล่งกำ�เนิดกำ�ลังใจ
กำ�ลังใจเป็นเรือ่ งสำ�คัญ ยอดเขาหิมาลัยเคยสูงเสียดฟ้า
จนไม่มผี ใู้ ดไปถึง แต่สดุ ท้ายก็สงู ไม่เกินเข่าของผูพ้ ชิ ติ เหตุทสี่ ร้าง
ความอัศจรรย์เช่นนั้นให้เกิดขึ้น ส่วนสำ�คัญที่สุดคือ “กำ�ลังใจ”
เมื่อมีก�ำ ลังใจย่อมชนะอุปสรรคทั้งมวลได้
แต่กระนัน้ กำ�ลังใจ ก็ใช่วา่ จะเกิดขึน้ เอง หรือซือ้ หาได้ตาม
ท้องตลาด แล้วหากเราอยากสร้างกำ�ลังใจ ต้องทำ�อย่างไรเล่า
ในเรือ่ งนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสเล่าถึง วิธสี ร้าง
กำ�ลังใจของเทวดาในยามทำ�สงครามกับอสูร แล้วตรัสแสดง
วิธีการสร้างกำ�ลังใจที่แท้จริงในพระพุทธศาสนา ปรากฏใน
ธชัคคสูตร ดังนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น
พระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า
“ภิกษุทงั้ หลาย เรือ่ งเคยมีมาแล้ว สงครามระหว่างเทพ
ธชัคคสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, มมร. เล่ม ๒๕ หน้า ๔๖๓
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กับอสูรประชิดกันครั้งนั้น ท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้น
ดาวดึงส์ว่า
“ท่านผูน้ ริ ทุกข์ทงั้ หลาย ถ้าความกลัว ความหวาดสะดุง้
หรือความขนพองสยองเกล้า จะพึงเกิดขึ้นแก่พวกเทพผู้ไป
ในสงคราม สมัยนั้น พวกท่าน พึงแลดูยอดธงของเรา เพราะ
ว่า เมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราอยู่ ความกลัว ความหวาด
สะดุ้ง หรือความขนพองสยองเกล้าที่จักเกิดขึ้นก็จักหายไป
ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเรา ทีนั้น พวกท่านพึง
แลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราชเถิด...
ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราช ทีนนั้
พวกท่านก็พึงแลดูยอดธงของท้าววรุณเทวราชเถิด...
ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าววรุณเทวราช ทีนั้น
พวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าวอีสานเทวราชเถิด...
เมื่อพวกเทพแลดูยอดธง ของท้าวสักกะจอมเทพก็ดี
แลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราชก็ดี แลดูยอดธงของท้าว
วรุณเทวราชก็ดี แลดูยอดธงของท้าวอีสานเทวราชก็ดี ความ
กลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพองสยองเกล้า ที่จักเกิด
ขึ้น พึงหายไปบ้าง ไม่หายไปบ้าง
ข้อนั้นเพราะเหตุไร
www.webkal.org
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เพราะว่า ท้าวสักกะจอมเทพยั งไม่ ป ราศจากราคะ
ไม่ปราศจากโทสะ ไม่ปราศจากโมหะ เป็นผูม้ คี วามกลัว มีความ
หวาดสะดุ้ง หนีไปอยู่
ภิกษุทั้งหลาย ส่วนเรากล่าวอย่างนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย
หากว่าความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพองสยอง
เกล้า พึงบังเกิดแก่พวกเธอผู้อยู่ในป่า อยู่ที่โคนไม้ หรืออยู่ใน
เรือนว่าง ทีนนั้ พวกเธอพึงระลึกถึงเราตถาคตเนืองๆ เท่านัน้ ว่า
‘แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์
ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและ
จรณะ เสด็จไปดี รู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่าง
ยอดเยี่ยม เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็น
พระพุทธเจ้า (ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว) เป็นผู้จ�ำ แนกธรรม’
เพราะว่า เมื่อพวกเธอระลึกถึงเราตถาคตเนืองๆ อยู่
ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพองสยองเกล้าที่จัก
เกิดขึ้นก็จักหายไป
ถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงเราตถาคตเนืองๆ ทีนนั้ พวกเธอพึง
ระลึกถึงพระธรรมเนืองๆ ว่า ‘พระธรรม อันพระผู้มีพระภาค
ตรัสไว้ดีแล้ว ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง ไม่ประกอบ
ด้วยกาล ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชน
พึงรู้เฉพาะตน’
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เพราะว่า เมื่อพวกเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่เนืองๆ
ความกลัว ความหวาดสะดุ้ง หรือความขนพองสยองเกล้าที่จัก
เกิดขึ้นก็จักหายไป
ถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงพระธรรมเนืองๆ ทีนั้น พวกเธอ
พึงระลึกถึงพระสงฆ์เนืองๆ ว่า ‘พระสงฆ์ สาวกของพระผู้มี
พระภาค เป็นผูป้ ฏิบตั ดิ ี ปฏิบตั ติ รง ปฏิบตั ถิ กู ทาง ปฏิบตั สิ มควร
ได้แก่ อริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล พระสงฆ์สาวกของพระ
ผู้มีพระภาคนี้ เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำ�มาถวาย ควรแก่ของ
ต้อนรับ ควรแก่ทักษิณา ควรแก่การทำ�อัญชลี เป็นนาบุญอัน
ยอดเยี่ยมของโลก’
เพราะว่า เมือ่ พวกเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยูเ่ นืองๆ ความ
กลัว ความหวาดสะดุง้ หรือความขนพองสยองเกล้าทีจ่ กั เกิดขึน้
ก็จักหายไป
ข้อนั้นเพราะเหตุไร
เพราะว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็น
ผู้ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ เป็นผู้ไม่มี
ความกลัว ไม่หวาดเสียว ไม่สะดุ้ง ไม่หนีไป”
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คำ�ตอบของวิธีการสร้างกำ �ลังใจ คือ การระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งมีอานุภาพไม่มีประมาณ
แต่ทว่า การระลึกถึงพระรัตนตรัย ก็มีอยู่ ๒ แบบ คือ ระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ภายนอก เป็นแบบ “ขอถึง” ซึ่ง
อานุภาพก็เกิดเพียงบางส่วน แต่อีกประการเป็นแบบ “เข้าถึง”
คือ ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ภายใน ซึง่ เป็นรัตนะ
ใสบริสุทธิ์ ที่สิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคน เช่นนี้
อานุภาพและกำ�ลังใจย่อมเกิดขึน้ อย่างไม่มปี ระมาณ ไม่มสี นิ้ สุด
ดังนั้น แหล่งกำ�เนิดกำ�ลังใจอันมหาศาล ไม่มีประมาณ
ก็อยู่ที่ “ศูนย์กลางกาย” ของเรานั่นเอง
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ผู้ชนะที่แท้จริง
จงอย่าเสียใจ ในยามเสียทีแก่คนพาล และอย่าดีใจหาก
ชนะใครด้วยความชั่ว เพราะนั่นมิใช่ความชนะ หรือความแพ้
ที่แท้จริง เป็นความแพ้ที่จะกลับชนะได้ หรือเป็นความชนะที่
จะกลับพ่ายแพ้ในที่สุด
ในสมัยพุทธกาล มีสงครามระหว่างแคว้นมคธ และ
แคว้นโกศล โดยมีเหตุจากพระเจ้าอชาตศัตรู หลงผิดเชื่อ
คำ�ยุยงของพระเทวทัต จึงยึดอำ�นาจจากพระเจ้าพิมพิสาร
พระราชบิดา แล้วกระทำ�ปิตฆุ าต ทำ�ให้พระนางเวเทหิ พระราช
มารดาเสียใจมาก หนีกลับไปอยู่บ้านเกิด คือแคว้นโกศล แล้ว
ตรอมใจตายในที่สุด
พระเจ้าปเสนทิโกศล ผู้เป็นพระเชษฐาพระนางเวเทหิ
และเป็นพระสหายกับพระเจ้าพิมพิสาร โกรธแค้นพระเจ้าอชาตศัตรู
ผูเ้ ป็นหลาน จึงยึดคืนแคว้นกาสี ซึง่ เป็นของขวัญทีพ่ ระเจ้ามหาโกศล พระราชทานให้พระนางเวเทหิ เมื่อคราวอภิเษกสมรส
กับพระเจ้าพิมพิสาร
สังคามวัตถุสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, มมร. เล่ม ๒๔ หน้า ๔๖๙
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ฝ่ายพระเจ้าแผ่นดินมคธ อชาตศัตรู เวเทหิบตุ ร จึงยกทัพ
ไปบุกแคว้นกาสี เมือ่ พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงสดับข่าว ก็แต่งทัพ
ออกไปป้องกันเขตแดน เมื่อทำ�สงครามกัน ปรากฏผลว่า
ฝ่ า ยพระเจ้ า ปเสนทิ โ กศลเป็ น ผู้ ป ราชั ย ก็ เ สด็ จ ล่ า ทั พ กลั บ
กรุงสาวัตถีราชธานีของพระองค์
เวลาเช้า ภิกษุเป็นจำ�นวนมากเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี
แล้วทราบข่ า ว ได้กลับมากราบทูลเรื่องราวให้ พ ระสั ม มาสัมพุทธเจ้าทรงทราบเหตุการณ์
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระเจ้าแผ่นดินมคธอชาตศัตรู
เวเทหิบุตร มีมิตรเลวทราม มีสหายเลวทราม มีพระทัยน้อมไป
ในคนเลวทราม ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ฝ่ายพระเจ้าปเสนทิโกศล
มีมิตรดีงาม มีสหายดีงาม มีพระทัยน้อมไปในคนดีงาม วันนี้
พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงแพ้มาแล้วอย่างนี้ จักบรรทมเป็นทุกข์
ตลอดราตรีนี้”
แล้วได้ตรัสพระคาถาประพันธ์ ว่า
“ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ บุคคลละ
ความชนะและความพ่ายแพ้เสียแล้ว มีใจสงบ นอนเป็นสุข”
แต่ในการรบครัง้ ต่อมา สงครามจบลงด้วยความพ่ายแพ้
www.webkal.org
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ของพระเจ้าอชาตศัตรู ถูกพระเจ้าปเสนทิโกศลจับเป็นเชลยศึก
ได้ดว้ ยอุบายการรบ แต่ดว้ ยความเอ็นดูทยี่ งั มีตอ่ หลาน จึงเพียง
แต่ยึดพลช้าง พลม้า พลรถ และพลเดินเท้าไว้ แล้วปล่อยตัว
กลับไป
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบ ได้ตรัสพระคาถา
กับภิกษุทั้งหลายว่า
บุรุษจะแย่งชิงเขาได้สำ�เร็จ ก็เพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่
เมื่อใด ถูกคนเหล่าอื่นแย่งชิงกลับ ผู้นั้นย่อมเป็นผู้ถูกแย่งชิง
เพราะว่า คนพาลย่อมสำ�คัญว่าเป็นสุข ตราบเท่าทีบ่ าปยังไม่ให้
ผล แต่บาปให้ผลเมื่อใด คนพาลย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้น
ผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบ
ผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ
ผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบ
และผู้โกรธย่อมได้รับความโกรธตอบ
ฉะนั้น เพราะความหมุนกลับแห่งกรรม ผู้แย่งชิงนั้น
ย่อมถูกเขาแย่งชิง
เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้เห็นว่า ความแพ้ความชนะ
ที่เกิดจากการสาดใส่กิเลสเข้าหากัน รังแต่นำ�มาซึ่งความทุกข์
www.webkal.org
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เป็นความพ่ายแพ้ทั้งสองฝ่าย ผู้ชนะย่อมก่อเวร ถูกจองเวร
ผู้แพ้ก็เสียใจ นอนเป็นทุกข์ และหาทางแก้แค้นกลับคืน
ฉะนั้นพึงเป็นผู้ชนะด้วยความดีเถิด เพราะความเป็น
ผู้ชนะที่แท้จริง ย่อมเกิดได้ด้วยความดีเท่านั้น ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนว่า
อกฺโกเธน ชิเน โกธํ อสาธุํ สาธุนา ชิเน
ชิเน กทริยํ ทาเนน สจฺเจนาลิกวาทินํ.
“พึงชนะคนโกรธ ด้วยความไม่โกรธ
พึงชนะคนไม่ดี ด้วยความดี
พึงชนะคนตระหนี่ ด้วยการให้
พึงชนะคนพูดเหลวไหล ด้วยคำ�จริง”
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ยิ่งมืด ยิ่งใกล้สว่าง
ความหดหู่ทดท้อ หมดกำ�ลังใจ เพราะเผชิญกับความ
ลำ�บากแสนสาหัส ในขณะที่วิบากกรรมกำ�ลังส่งผล มักทำ�ให้
หลายคน อยากตัดสินยุติชีวิตเพื่อให้พ้นจากทุกข์ในปัจจุบัน
แต่นั่นเป็นการดื่มยาพิษแก้กระหาย มิใช่หนทางแก้ปัญหา
ทีแ่ ท้จริง ขอให้เชือ่ เถิดว่า คุณค่าในตัวเรายิง่ ใหญ่นกั เกินกว่าที่
เราจะเข้าใจได้ ความทุกข์เผ็ดร้อนเป็นดังหมอกควัน ที่ปกคลุม
อำ�พรางมิให้ส่องเห็นแสงสว่างอันเจิดจ้าแห่งความสุข ที่อยู่
ภายในของทุกคน ดังเรื่องราวจริงในสมัยพุทธกาล
มีนางทาสี ชื่อว่า รัชชุมาลา เป็นทาสในเรือนเบี้ย คือ
เกิดมาเป็นทาส เพราะพ่อแม่เป็นทาสในตระกูลพราหมณ์คน
หนึ่ง ในกรุงสาวัตถี วันหนึ่งตระกูลนั้นได้แต่งสะใภ้เข้ามา แล้ว
ตั้งให้เป็นใหญ่ในเรือน นับแต่นางเห็นลูกสาวทาสี ก็ไม่ชอบ
หน้าด้วยเหตุที่ผูกเวรกันมาข้ามชาติ นางแสดงอาการฮึดฮัดด่า
ว่าด้วยความโกรธ และชูก�ำ หมัดใส่ลูกสาวทาสีนั้น เมื่อลูกสาว
ทาสีเติบโตขึ้นพอจะทำ�การงานได้ นางก็ใช้เข่า ศอก กำ�หมัด
ทุบตีเธอเป็นประจำ�
รัชชุมาลาวิมาน : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย วิมานวัตถุ, มมร. เล่ม ๔๘ หน้า ๓๙๘
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เมือ่ เบียดเบียนอยูอ่ ย่างนี้ โดยไม่มเี หตุทสี่ มควรเลย นาง
ได้จิกผม ใช้ทั้งมือทั้งเท้าตบถีบอย่างเต็มที่ ทาสีนั้นเมื่อโดนทำ�
ร้ายบ่อยๆ จึงไปศาลาอาบน้�ำ แล้ว โกนผมเสียเกลี้ยง เมื่อหญิง
สะใภ้เห็นจึงกล่าวว่า “เฮ้ย อีทาสีชั่ว เพียงโกนผมเกลี้ยง มึง
คิดว่าจะพ้นหรือ” แล้วเอาเชือกพันศีรษะ จับนางให้กม้ ลงเฆีย่ น
ตรงนั้น และสั่งไม่ให้นางเอาเชือกนั้นออก นางทาสีจึงได้ชื่อว่า
รัชชุมาลา (ผู้มีเชือกเป็นมาลา) ตั้งแต่นั้นมา
นางรัชชุมาลาได้รบั ทุกข์ทรมานเช่นนัน้ ทุกๆ วัน อยูน่ าน
หลายปี จนสุดความอดทน วันหนึ่งจึงคิดว่า “จะมีประโยชน์
อะไร ด้วยชีวิตอันลำ�เค็ญเช่นนี้ของเรา” เกิดความเบื่อหน่าย
ในชีวิต คิดจะฆ่าตัวตาย
ในวันนัน้ เอง ตอนใกล้รงุ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออก
จากมหากรุณาสมาบัติ ทรงตรวจดูสัตวโลก เห็นอุปนิสัยแห่ง
โสดาปัตติผลของนางรัชชุมาลา และการดำ�รงอยู่ในสรณะ
และศีลของนางพราหมณีสะใภ้นนั้ จึงเสด็จเข้าไปป่าประทับนัง่
ที่โคนไม้ต้นหนึ่ง ทรงเปล่งพระพุทธรัศมี เป็นฉัพพรรณรังสี
(แสงสี ๖ ประการ) ออกไป
ฝ่ายนางรัชชุมาลาคิดจะผูกคอตาย จึงถือเอาหม้อน้ำ�
ออกจากเรือนไป ทำ�ทีเดินไปท่าน้ำ� เข้าไปในราวป่าตามลำ�ดับ
ผูกเชือกเข้าทีก่ ง่ิ ไม้ตน้ หนึง่ ทีไ่ ม่ไกลจากต้นไม้ทพ่ี ระผูม้ พี ระภาคเจ้า
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ประทับนั่ง ประสงค์จะทำ�เป็นบ่วงผูกคอตาย หันมองดูไป
ข้างโน้นข้างนี้ ก็เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอยู่ ณ
ที่นั้น ดูน่าเลื่อมใสอย่างยิ่ง กำ�ลังเปล่งพระพุทธรัศมีอยู่ ครั้น
เห็นแล้ว ใจก็ถกู ความเคารพในพระพุทธเจ้าเหนี่ยวรัง้ ไว้ จึงคิด
ว่า ทำ�ไฉน พระคุณเจ้านี้จะแสดงธรรมแม้แก่คนเช่นเรา ที่เรา
ได้ฟังแล้ว พึงพ้นจากชีวิตที่ลำ�เค็ญนี้ได้หนอ
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบวาระจิตของนาง
แล้ว จึงตรัสเรียกว่า “รัชชุมาลา” นางได้ยินพระดำ�รัสนั้นแล้ว
เกิดปีตวิ า่ “พระองค์รจู้ กั เรา” เป็นประหนึง่ ว่า ถูกโสรจสรงด้วย
น้�ำ อมฤต ได้ถกู ปีตสิ มั ผัสไม่ขาดสาย เข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาค
เจ้า ถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ ณ ที่สมควรส่วนข้างหนึ่ง
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอนุปุพพีกถา และอริยสัจ ๔
แก่นาง นางก็ได้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล พระศาสดาทรงดำ�ริว่า
‘บัดนี้นางเกิดเป็นคนใหม่ที่ใครๆ จะกำ�จัดไม่ได้แล้ว’ แล้วจึง
เสด็จจากไป
ฝ่ายนางรัชชุมาลา ได้เกิดใหม่ภายในเป็นโสดาบันบุคคล
กายใจผ่องใส สมบูรณ์ด้วยสิริวรรณะ และพลังใจ หมดความ
คิดที่จะฆ่าตัวตายอีก จึงคิดว่า “นางพราหมณีจะฆ่าหรือจะ
เบียดเบียนเรา หรือจะทำ�การอย่างใดอย่างหนึง่ ก็ชา่ งเถิด” แล้ว
เอาหม้อตักน้�ำ กลับไปเรือน ฝ่ายพราหมณ์เจ้านายยืนอยูท่ ปี่ ระตู
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เรือนเห็นนางแล้ว จึงถามว่า “วันนี้ เธอไปท่าน้ำ�ตั้งนานแล้ว
จึงมา และสีหน้าของเธอก็ดผู อ่ งใสยิง่ นัก เธอดูเปลีย่ นไปเพราะ
อะไร” นางจึงเล่าความเป็นไปนั้นแก่เจ้านาย
พราหมณ์ ฟั ง คำ � ของนางก็ ยิ น ดี เข้ า ไปในเรื อ น
แล้วกล่าวแก่ลูกสะใภ้ ไม่ให้ปฏิบัติต่อนางรัชชุมาลาเช่นเดิมอีก
แล้วไปยังสำ�นักของพระศาสดา ถวายบังคมแล้ว นิมนต์พระ
ศาสดาแล้วนำ�มาสูเ่ รือนของตน อังคาสเลีย้ งดูดว้ ยของเคีย้ วของ
ฉันอันประณีต พอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จ ชักพระหัตถ์
ออกจากบาตร จึงเข้าไปเฝ้านั่ง ณ ที่สมควร แม้สะใภ้ของ
พราหมณ์นั้นก็เข้าไปเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่ง ณ ที่สมควร
พระศาสดาตรัสกรรมทีผ่ กู เวรกันมาในชาติกอ่ นของนาง
รัชชุมาลา และของนางพราหมณีนั้นโดยละเอียด แล้วทรง
แสดงธรรมตามสมควรแก่บริษัทที่มาประชุมกัน นางพราหมณี
และมหาชนที่ประชุมกันในที่นั้นฟังธรรมนั้นแล้ว ต่างดำ�รงอยู่
ในสรณะและศีล พระศาสดาเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ ได้เสด็จ
ไปกรุงสาวัตถีตามเดิม
พราหมณ์ได้ตั้งนางรัชชุมาลาไว้ในตำ�แหน่งเป็นลูกสาว
ฝ่ายลูกสะใภ้ของพราหมณ์ ก็มองดูนางรัชชุมาลาด้วยนัยน์ตา
แสดงความรัก หมดเวรที่อาฆาตกันมาข้ามชาติ ปฏิบัติต่อกัน
ด้วยความสิเน่หาน่าพอใจทีเดียวตราบเท่าชีวิตหาไม่
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ต่อมานางรัชชุมาลาตายไปบังเกิดเป็นเทพธิดา ในสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์ นางมีอัปสรพันหนึ่งเป็นบริวาร นางประดับองค์
ด้วยเครื่องอาภรณ์อันเป็นทิพย์ มีประมาณบรรทุกหกสิบเล่ม
เกวียน เสวยทิพยสมบัติอย่างใหญ่หลวง มีใจเบิกบานเที่ยวเตร่
ไปในสวนนันทวัน เป็นต้น ครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะ
ไปเที่ยวเทวจาริก เห็นนางรุ่งโรจน์อยู่ด้วยเทวานุภาพ ด้วย
เทวฤทธิอ์ ันยิง่ ใหญ่ จึงถามถึงกรรมทีน่ างได้กระทำ�ไว้ แล้วกลับ
มาเล่าให้พุทธบริษัทฟัง
จะเห็นได้ว่า เมื่อความมืดแห่งรัตติกาลมาเยือน ยิ่งมืด
หนักเข้าเท่าใด ก็ย่อมเป็นสัญญาณว่า ความสว่างของอาทิตย์
อุทัยกำ�ลังจะมาเยือนในไม่ช้า เราต้องเชื่อมั่นว่า วิบากกรรม
อันเผ็ดร้อนจากอกุศลกรรมที่ส่งผลอยู่ ย่อมมีสักวันที่หมดแรง
หรือบุญทีเ่ ราสัง่ สมไว้ในอดีตย่อมตามมาส่งผลสักวัน เราต้องสู้
ความทุกข์ด้วยการหมั่นสั่งสมบุญไปทุกๆ วัน ให้บุญเข้มข้นจน
ไปตัดรอนวิบากกรรมเก่าให้หมดสิ้นไป เมื่อนั้น แสงสว่างแห่ง
ความสุขจะมาเยือนและอยู่กับเราตราบนิรันดร์
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Positive Thinking
โลกที่เราอยู่ก็ดำ�เนินไปอย่างที่เคยเป็น ลมยังคงพัด
ฝนยังคงตก ดวงอาทิตย์ยงั คงเคลือ่ นไป แต่ท�ำ ไมบางคนมีความสุข เพราะลมที่พัด เพราะฝนที่กำ�ลังตก เพราะแสงแดดที่ส่อง
แต่บางคนกลับมีความทุกข์ในสิ่งเดียวกันนั้น
คิดดี มีสุข ย่อมเป็นกำ�ไรชีวิต อย่างน้อยก็ก่อให้เกิด
อารมณ์ทแี่ ช่มชืน่ เบิกบาน มีความหวัง มีพลังในการสูช้ วี ติ ต่อไป
แต่หากว่า ความคิดนัน้ นำ�ไปสูก่ ารสร้างความดี สร้างบุญบารมี
เพิม่ ขึน้ หรือน้อมนำ�ใจไปสูค่ วามหยุดนิง่ ได้อกี ด้วย นัน่ ย่อมเป็น
สุดยอด Positive Thinking ทีเดียว ดังเช่น ความคิดอันเป็น
เหตุบังเกิดขึ้นของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่ง ดังนี้
ครัง้ นัน้ พระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึง่ มีพระราชอุทยานอยูใ่ นทีใ่ กล้พระนคร พระองค์เสด็จลุกขึน้ แต่เช้าตรู่ เสด็จ
ไปสู่พระราชอุทยาน เสด็จลงจากพระยานในระหว่างหนทาง
ด้วยพระราชดำ�ริว่า “เราจะไปล้างหน้าที่ท่าน้ำ�”
ในอุทยานนั้น นางราชสีห์ตกลูกราชสีห์แล้วไปหากิน
ขัคควิสาณสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์, มมร. เล่ม๔๖ หน้า ๒๓๒
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ราชบุรษุ เห็นลูกราชสีหน์ นั้ แล้ว ทูลว่า “ลูกราชสีห์ พระเจ้าข้า”
พระราชาทรงพระราชดำ�ริวา่ “ได้ยนิ ว่า ราชสีหไ์ ม่กลัวใคร” จึง
ตรัสสั่งให้ตีกลอง เพื่อทดลองลูกราชสีห์นั้น ลูกราชสีห์ฟังเสียง
นั้น ก็นอนตามเดิม พระราชาตรัสสั่งให้ตีกลองถึง ๓ ครั้ง ใน
ครั้งที่ ๓ ลูกราชสีห์ก็ชูศีรษะขึ้น แลดูบริษัททั้งหมด แล้วนอน
เหมือนเดิม
ขณะนั้น พระราชาตรัสว่า “พวกเราควรไปก่อนที่แม่
ราชสีห์นั้นจะกลับมา” เมื่อจะเสด็จไป ทรงพระราชดำ�ริว่า
“ลูกราชสีห์ แม้เพิง่ เกิดในวันนี้ ก็ไม่สะดุง้ ไม่กลัว เมือ่ ไร
หนอ เราพึงตัดความสะดุ้งเพราะตัณหาและทิฏฐิ แล้วไม่พึง
สะดุ้ง ไม่พึงกลัว”
ขณะที่พระองค์ทรงยึดอารมณ์นั้น เสด็จไปอยู่ทอด
พระเนตรเห็น พวกชาวประมงกำ�ลังจับปลา แล้วคลีต่ าข่ายตาก
ไว้บนกิ่งไม้ ทรงเห็นลมพัด ไม่ติดข่ายทั้งหลาย ทรงยึดนิมิตแม้
นั้นอีกว่า
“เมื่อไรหนอ เราจะสามารถทำ�ลายข่ายคือตัณหาทิฏฐิ
และข่ายคือโมหะไป ไม่ติดขัด เหมือนลมพัดไม่ติดข่ายเช่นนั้น”
ต่อมา พระองค์เสด็จไปสู่พระราชอุทยาน ประทับนั่งที่
ฝั่งสระโบกขรณีที่มีแผ่นศิลา ทรงเห็นดอกปทุมทั้งหลายที่ต้อง
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ลมแล้ว โอนเอนไปถูกน้�ำ เมื่อปราศจากลม ก็กลับตั้งอยู่ตาม
เดิมอีก ไม่เปียกน้�ำ จึงทรงถือนิมิตแม้นั้นว่า
“เมือ่ ไรหนอ แม้เราเกิดแล้วในโลก ไม่พงึ ติดในโลกดำ�รง
อยู่ เหมือนปทุมเหล่านี้ เกิดในน้�ำ ไม่เปียกน้ำ�ดำ�รงอยู่ ฉะนั้น”
พระราชานัน้ ทรงพระราชดำ�ริบอ่ ยๆ ว่า เราไม่พงึ สะดุง้
ไม่พึงติด ไม่พึงเปียก เหมือนราชสีห์ ลม และปทุม ฉะนั้น
แล้วทรงสละราชสมบัติออกผนวช เจริญวิปัสสนาอยู่ ก็ทรง
ทำ�ให้แจ้ง ซึ่งปัจเจกโพธิญาณแล้ว ตรัสอุทานคาถานี้ว่า
สีโหว สทฺเทสุ อสนฺตสนฺโต
วาโตว ชาลมฺหิ อสชฺชมาโน
ปทุมํ ว โตเยน อลิมฺปมาโน
เอโก จเร ขคฺควิสาณกปฺโป
บุคคลไม่สะดุ้งในธรรม มีความไม่เที่ยง เป็นต้น เหมือน
ราชสีห์ไม่สะดุ้งในเสียง
ไม่ข้องอยู่ในธรรม มีขันธ์และอายตนะ เป็นต้น เหมือน
ลมไม่ข้องอยู่ในข่าย
ไม่ตดิ อยูด่ ว้ ยความยินดีและความโลภ เหมือนดอกปทุม
ไม่ติดอยู่ด้วยน้ำ�
พึงเที่ยวไปผู้เดียว เหมือนนอแรด ฉะนั้น
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เพียงรักษาจิตเท่านั้น
“พระพุทธศาสนา” เป็นศาสนาของผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิก
บาน อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้อันบริสุทธิ์มากมาย การที่เรา
จะศึกษาเรียนรู้ความรู้เหล่านั้นให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำ�มา
ใช้เป็นแม่บทในการฝึกฝนอบรมตนเอง ให้สะอาดบริสุทธิ์ตาม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเหล่าพระอรหันต์สาวกทั้งหลายนั้น
เป็นเรือ่ งยากอย่างยิง่ โดยเฉพาะผูท้ มี่ ศี รัทธา แต่ไม่คอ่ ยมีเวลา
หรือแม้มีเวลาแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบศึกษาเรียนรู้ แต่ก็มีใจ
อยากทีจ่ ะหลุดพ้นจากทุกข์ตามพระพุทธองค์ไป เมือ่ เป็นเช่นนี้
บางท่านที่เริ่มศึกษาใหม่ๆ เมื่อไม่สามารถตรองตามคำ�สอนได้
จึงเริ่มเบื่อหน่ายหมดกำ�ลังใจที่จะศึกษาธรรมะไปเลยก็มี
ในเรื่องนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยแนะนำ�ภิกษุ
รูปหนึ่ง ผู้ซึ่งเกิดความเบื่อหน่ายในเพศพรหมจรรย์ เพราะ
หมดกำ�ลังใจในการทีจ่ ะศึกษาเรียนรูธ้ รรมะทีม่ มี ากมายเหล่านัน้
โดยพระพุทธองค์ทรงแนะนำ�เทคนิคพิเศษ เพื่อให้เหมาะกับ
อัธยาศัยของภิกษุรูปนั้น โดยมีเรื่องราวดังต่อไปนี้
อุกกัณฐิตภิกษุ : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท, มมร. เล่ม ๔๐ หน้า ๔๐๗
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ในสมั ย พุ ท ธกาล มี บุ ต รเศรษฐี ท่ า นหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“อนุปุพพเศรษฐี” อาศัยในกรุงสาวัตถี เป็นผู้มีศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา อีกทัง้ ยังเป็นผูท้ ชี่ อบขวนขวายในการสัง่ สมบุญ
อยู่เสมอ วันหนึ่งท่านพิจารณาเห็นว่า ชีวิตของผู้ครองเรือน
มีความวุ่นวาย สับสน มีปัญหาสารพัดไม่รู้จบสิ้น ประกอบ
ไปด้วยทุกข์ จึงได้ตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนา โดย
มีพระภิกษุผทู้ รงพระวินยั เป็นพระอุปชั ฌาย์ และพระภิกษุผทู้ รง
พระอภิธรรมเป็นอาจารย์
ภายหลังบวชแล้ว ท่านถูกเรียกว่า “อุกกัณฐิตภิกษุ”
ฝ่ายพระอาจารย์ได้กล่าวสอนปัญหาในพระอภิธรรมหมวดต่างๆ
ให้อย่างมากมาย ส่วนพระอุปชั ฌาย์กก็ ล่าวข้อควรปฏิบตั ใิ นพระ
วินัยว่า “ในพระธรรมวินัย ภิกษุควรทำ�สิ่งนี้ ไม่ควรทำ�สิ่ง
นี้ สิ่งนี้เหมาะ สิ่งนี้ไม่เหมาะ ภิกษุควรนั่งอย่างนี้ ควรเดิน
อย่างนี้ เป็นต้น”
อุกกัณฐิตภิกษุ เมื่อได้รับการถ่ายทอดหัวข้ออภิธรรม
และได้เรียนรูข้ อ้ ปฏิบตั ใิ นพระวินยั มากเข้าๆ นานวันเข้าจึงเกิด
ความคิดขึน้ ว่า “โอ...เราใคร่จะพ้นจากทุกข์ พ้นจากความสับสน
วุ่นวายในทางโลก จึงออกบวชเพื่อแสวงหาความสงบ แต่เมื่อ
บวชแล้วกลับรู้สึกว่า ข้อวัตรปฏิบัติของพระภิกษุในพระพุทธศาสนามีมากนัก ทั้งยังมีกิจกรรมอันยุ่งยากวุ่นวาย ราวกับ

www.webkal.org

พระมหาเถระ รุ่นปี ๒๕๓๔

ว่าจะเหยียดแขนเหยียดขาไม่ได้เลย เมื่อเป็นเช่นนี้... เรากลับ
ไปครองเรือนก็อาจพ้นจากทุกข์ในวัฏฏะได้ เราควรสึกไปเป็น
คฤหัสถ์ดีกว่า”
ตั้งแต่นั้นมา ท่านก็เกิดความกระสันอยากสึก หมด
ความยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์ ไม่ทำ�การสาธยายธรรม ไม่ เ ล่ า เรี ย นพระปาฏิ โ มกข์ กิ นไม่ ไ ด้ น อนไม่ ห ลั บ
จนร่างกายผ่ายผอม ซูบซีด เนื้อตัวสะพรั่งไปด้วยเส้นเอ็น
ถูกความเกียจคร้านครอบงำ� หมดความเพียร ไม่ยอมทำ�กิจกรรม
ใดๆ ปล่อยร่างกายให้สกปรกเศร้าหมอง
เหล่าเพือ่ นภิกษุและสามเณรเห็นดังนัน้ จึงพากันไปบอก
พระอาจารย์และพระอุปชั ฌาย์ เมือ่ ท่านทราบเรือ่ งทัง้ หมดแล้ว
จึงพาอุกกัณฐิตภิกษุไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
เมือ่ พระพุทธองค์ทรงทราบเรือ่ งทัง้ หมดแล้ว จึงตรัสถาม
ว่า “ภิกษุ ถ้าเธอรักษาเพียงสิ่งเดียวได้ แล้วสิ่งอื่นไม่ต้องรักษา
อีกเลย เธอจะทำ�ได้ไหม?”
“อะไร? พระเจ้าข้า”
“เธอจะรักษาจิตของเธอ ได้ไหม?”
“อาจรักษาได้ พระเจ้าข้า”
พระบรมศาสดาจึงทรงประทานโอวาทว่า “ถ้าอย่างนัน้
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เธอจงรักษาจิตของเธอไว้
พระองค์ตรัสเป็นคาถาว่า

เธออาจพ้นจากทุกข์ได้” แล้ว

ั ญาพึงรักษาจิตทีเ่ ห็นได้แสนยาก ละเอียดยิง่ นัก
“ผูม้ ปี ญ
มักตกไปสู่อารมณ์ใคร่ จิตที่คุ้มครองไว้ได้ ย่อมนำ�สุขมาให้”
ภายหลังจบพระธรรมเทศนา อุกกัณฐิตภิกษุได้มดี วงตา
เห็นธรรมบรรลุโสดาปัตติผล และชนเหล่าอืน่ เป็นอันมาก ก็ได้
บรรลุเป็นพระอริยบุคคล มีพระโสดาบัน เป็นต้น ณ ที่ตรงนั้นเอง
จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า คำ�สอนในพระพุทธศาสนาทั้ง
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แท้จริงแล้วมารวมอยู่ที่ความสำ�รวม
ระวังรักษาใจของตนนั่นเอง เพราะเมื่อเรารักษาใจไว้ดีแล้ว
ก็ย่อมสามารถควบคุมกาย วาจา และตรองตามคำ�สอนใน
พระพุทธศาสนาได้ทงั้ หมดโดยปริยาย และเมือ่ เกิดความเข้าใจ
ก็ย่อมมองเห็นหนทางที่จะฝึกฝนตนเองให้บริสุทธิ์ สะอาด จน
กระทั่งเข้าถึงธรรมะภายในได้ในที่สุด
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แข่งบุญแข่งบารมี
มีภาษิตกล่าวว่า “แข่งเรือแข่งพาย พอแข่งได้ แต่แข่ง
บุญแข่งบารมี แข่งกันไม่ได้” เป็นความหมาย ให้อ่อนน้อม
ถ่อมตน มิให้ตีตนเสมอผู้หลักผู้ใหญ่ แต่ก็เป็นเหตุให้หลายคน
เข้าใจผิดว่า ไม่สมควรแข่งสร้างบุญบารมีกับใครๆ ซึ่งอันที่จริง
การแข่งกันสร้างความดี หรือแข่งกันสร้างบุญ ให้เป็นบุญบันเทิง
เป็นประเพณีชาวพุทธมาแต่โบราณ ดังเหตุการณ์การบังเกิดขึน้
ของ “อสทิสทาน” ในครั้งพุทธกาล
ครั้ ง หนึ่ ง พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า พร้ อ มด้ ว ยภิ ก ษุ
๕๐๐ เป็ น บริ ว าร เสด็ จ กลั บ จากจาริ ก มาสู่ วั ด พระเชตวั น
พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปวิหาร ทูลนิมนต์พระศาสดาพร้อม
ด้วยภิกษุสงฆ์มาฉันภัตตาหารในวันรุง่ ขึน้ ทรงตระเตรียมอาคันตุกทาน
แล้ว ได้ตรัสเรียกชาวพระนครว่า “จงดูทานของเรา”
ชาวพระนครมาเห็นทานของพระราชาแล้ว ก็คิดจะ
สร้างบุญบ้าง ในวันรุ่งขึ้น ทูลนิมนต์พระศาสดา ตระเตรียม
ทานแล้ว ส่งข่าวไปกราบทูลแด่พระราชาว่า “ขอพระองค์ผู้
อสทิสทาน : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท, มมร. เล่ม ๔๒ หน้า ๒๖๓
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เป็นสมมติเทพ จงทอดพระเนตรทานของพวกข้าพระองค์”
พระราชาเสด็จไป ทอดพระเนตรทานของชาวพระนคร
เหล่านั้นแล้ว ทรงดำ�ริว่า “ทานของชนเหล่านี้ ยิ่งใหญ่กว่า
ทานของเรา, เราจักทำ�ทานอีก” จึงรับสั่งให้ตระเตรียมทาน
แล้วถวายทานที่ยิ่งกว่าของชาวพระนครในวันรุ่งขึ้น
แม้ชาวพระนครเห็นทานนัน้ แล้ว ในวันรุง่ ขึน้ ก็ตระเตรียม
ถวายทานทีย่ งิ่ กว่าของพระราชา ด้วยการแข่งกันสร้างบุญบารมี
เช่นนี้ พระราชาและชาวพระนคร ไม่อาจเอาชนะอีกฝ่ายหนีง่ ได้
ต่อมาในวาระที่ ๖ ชาวพระนครตระเตรียมทานเพิ่มขึ้น
ร้อยเท่าพันเท่า โดยที่ใครๆ ไม่อาจจะพูดได้ว่า “วัตถุทานชื่อนี้
ไม่มีในทานของชาวพระนครเหล่านี้” พระราชาทอดพระเนตร
ทานนั้นแล้ว ทรงดำ�ริว่า “ถ้าเราไม่สามารถทำ�ทานให้ยิ่งกว่า
ทานของชาวพระนครเหล่านัน้ , มีประโยชน์อะไรทีจ่ ะอยูต่ อ่ ไป”
ดังนี้แล้ว ได้บรรทมดำ�ริถึงอุบายอยู่
เมื่อพระนางมัลลิกาเทวี ผู้เป็นพระมเหสีทราบเหตุ
ได้กราบทูลว่า “ข้าแต่สมมติเทพ พระองค์อย่าทรงปริวติ กไปเลย
พระองค์เคยทอดพระเนตร หรือเคยสดับแล้วที่ไหน? ว่ามี
พระราชาผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินพ่ายแพ้แก่ชาวพระนคร หม่อม
ฉันจะจัดแจงทานแทนพระองค์”
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แล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระมหาราชเจ้า ขอพระองค์
จงรับสัง่ ให้เขาทำ�มณฑปสำ�หรับนัง่ ภายในเป็นวงเวียน เพือ่ ภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ รูป ด้วยไม้เรียบทีท่ ำ�ด้วยไม้สาละและไม้ขานาง
พวกภิกษุที่เหลือจักนั่งภายนอกวงเวียน
ขอจงรับสั่งให้ท�ำ เศวตฉัตร ๕๐๐ คัน, ให้ช้างประมาณ
๕๐๐ เชือกผูกเศวตฉัตรเหล่านั้น ยืนกั้นอยู่เบื้องบนแห่งภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ รูป
ขอจงรับสัง่ ให้ท�ำ เรือด้วยทองคำ�อันมีสสี กุ สัก ๘ ลำ� หรือ
๑๐ ลำ�, เรือเหล่านัน้ ตัง้ อยูท่ า่ มกลางมณฑป, เจ้าหญิงองค์หนึง่ ๆ
ให้นั่งบดของหอม อยู่ในระหว่างภิกษุ ๒ รูปๆ, เจ้าหญิงองค์
หนึง่ ๆ ให้ถอื พัดยืนพัดภิกษุ ๒ รูปๆ, เจ้าหญิงทีเ่ หลือ ให้นำ�ของ
หอมทีบ่ ดแล้ว มาใส่ในเรือทองคำ�ทัง้ หมด, บรรดาเจ้าหญิงเหล่า
นัน้ เจ้าหญิงบางพวกให้ถอื กำ�ดอกอุบลเขียว เคล้าของหอมทีใ่ ส่
ไว้ในเรือทองคำ�แล้ว ให้พระภิกษุได้รับกลิ่นไอของหอม
ชาวพระนครจักพ่ายแพ้ด้วยเหตุเหล่านี้ เพราะชาว
พระนครไม่มีเจ้าหญิง, เศวตฉัตรก็ไม่มี, ช้างก็ไม่มี, ข้าแต่
มหาราช ขอพระองค์จงรับสั่งให้ทำ�อย่างนี้เถิด”
พระราชาทรงชมเชยพระนางมัลลิกา แล้วจึงรับสั่งให้
ทำ�ตามที่พระนางกราบทูล
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แต่เมื่อคัดช้างแล้วได้ ๔๙๙ เชือก ขาดไป ๑ เชือก
นอกนั้นเป็นช้างดุร้าย พระนางมัลลิกา จึงแนะนำ�ให้นำ�ลูกช้าง
ดุรา้ ยเชือกหนึง่ ไปประจำ�ตำ�แหน่งของพระองคุลมี าล เมือ่ พระ
ราชารับสั่งให้ราชบุรุษทำ�ตามนั้น ลูกช้างดุร้ายนั้นสอดหางเข้า
ในระหว่างขา หรุบหูทงั้ สอง หลับตายืนนิง่ อยู่ มหาชนแลดูดว้ ย
ความอัศจรรย์ในอานุภาพของพระเถระ
พระราชาทรงอังคาสภิกษุสงฆ์มพี ระพุทธเจ้าเป็นประมุข
ด้วยอาหารอันประณีต แล้วถวายบังคมพระศาสดา กราบทูล
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ สิ่งใดเป็นกัปปิยภัณฑ์ (ของที่ควร
แก่สมณะ) หรือเป็นอกัปปิยภัณฑ์ (ของที่ไม่ควรแก่สมณะ) ใน
โรงทานนี้ หม่อมฉันจักถวายสิ่งนั้นทั้งหมดแด่พระองค์”
ในทานนั้นสิ้นทรัพย์ประมาณ ๑๔ โกฏิ ซึ่งพระราชา
ทรงบริจาคในวันเดียวเท่านั้น วัตถุทานนั้นมีของหาค่ามิได้ ๔
อย่าง คือเศวตฉัตร ๑, บัลลังก์ สำ�หรับนั่ง ๑, เชิงบาตร ๑, ตั่ง
สำ�หรับเช็ดเท้า ๑
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ทานนี้ ชือ่ ว่า อสทิสทาน
(ทานอันหาทีเ่ ปรียบมิได้) ใครๆ จะสามารถถวายแด่พระพุทธเจ้า
พระองค์หนึง่ ได้ครัง้ เดียวเท่านัน้ , ธรรมดาทานเห็นปานนี้ เป็น
ของยากที่บุคคลจะถวายอีก”
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การแข่งกันสร้างความดีของพระราชา และชาวพระนคร
นี้ แม้จะเจือด้วยความ “แข่งดี” กันอยูบ่ า้ ง แต่กเ็ ป็นการแข่งขัน
กันสร้างความดี ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เข้าหลักวิชชาว่า “เอาตัณหา
ละตัณหา” ซึ่งที่สุดทุกคนก็ Win-Win ต่างได้บุญบารมีกันไป
เต็มที่ทุกคน ฉะนั้นเมื่อเห็นใครทำ�คุณงามความดี ก็ให้เกิดเป็น
กำ�ลังใจทีจ่ ะทำ�ให้ได้บา้ ง หรือทำ�ให้ยงิ่ ใหญ่กว่านัน้ ก็จะเป็นการ
ส่งเสริมผู้มาในภายหลัง ให้เกิดเป็นกำ�ลังใจในการสร้างความดี
ดังเช่นที่เราได้จากการศึกษาเรื่อง อสทิสทาน ในสมัยพุทธกาล
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วิธีชนะคนพาล
สำ�นวนว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” หรือ “ลูกผู้ชาย
สิบปีล้างแค้นไม่สาย” เหล่านี้ล้วนเป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะ
วิวาท อาฆาตจองเวรกันไม่จบสิ้น การดำ�รงอยู่ในโลกนี้ ยากที่
จะไม่พบเจอพวกคนพาล เมื่อต้องพบต้องเกี่ยวข้อง ก็มีโอกาส
ถูกรุกรานทั้งด้วยคำ�พูดหยาบคาย หรือถูกทำ�ร้าย ใส่ร้ายต่างๆ
หากเราถือตามสำ�นวนข้างต้น หนึง่ ก้อนอิฐมา ก็ปาสองก้อนอิฐ
กลับไป จะเป็นการก่อเวรภัยไม่จบสิน้ ทำ�ให้เราหลุดจากเส้นทาง
แห่งความดี ออกข้างทางไปเป็นพวกเดียวกับคนพาล
พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ�
ภาษีเจริญ เคยให้หลักปฏิบัติเมื่อเจอภัยคนพาล ไว้ว่า “ไม่สู้
ไม่หนี ทำ�ดีเรื่อยไป” ไม่ช้าคนพาลก็จะแพ้ภัยตนเองไปในที่สุด
ในเรื่องนี้มีตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล เป็นเรื่องราว
ของพระปุณณะ ชาวสุนาปรันตะ ที่มีหลักคิดในการอยู่ร่วมกับ
คนพาลอย่างยอดเยี่ยม ดังนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน
ปุณโณวาทสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๒๓ หน้า ๔๓๖
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อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้นเวลาเย็น
พระปุณณะได้มากราบทูลลาเพื่อไปหลีกออกเร้น บำ�เพ็ญธรรม
พระพุทธองค์จึงทรงประทานโอวาทโดยย่อเรื่อง การสำ�รวม
อินทรีย์ ๖ แล้วตรัสถามว่า
“ปุณณะ เราให้โอวาทเธอด้วยโอวาทโดยย่อนี้ เธอจักอยู่
ในชนบทไหน”
ท่านพระปุณณะกราบทูล ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
ข้าพระองค์จักอยู่ในชนบทชื่อ สุนาปรันตะ”
“ปุณณะ พวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเป็นคนดุร้าย
นัก เป็นคนหยาบคายนัก ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจัก
ด่า บริภาษเธอ ในเรื่องนี้ เธอจักคิดอย่างไร”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ... ในเรื่องนี้ข้าพระองค์จักคิด
อย่างนีว้ า่ ‘มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเหล่านีด้ หี นอ ดีจริงหนอ
ที่ไม่ประหารเราด้วยฝ่ามือ’ ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ในเรื่องนี้
ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ ข้าแต่พระสุคตในเรื่องนี้ข้าพระองค์
จักคิดอย่างนี้”
“ปุณณะ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักประหาร
เธอด้วยฝ่ามือ ในเรื่องนี้เธอจักคิดอย่างไร”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ว่า
www.webkal.org
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‘มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีหนอ
ประหารเราด้วยก้อนดิน’ ฯลฯ ”

ดีจริงหนอ ที่ไม่

“ปุณณะ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักประหาร
เธอด้วยก้อนดิน ในเรื่องนี้เธอจักคิดอย่างไร”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ว่า
‘มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีหนอ ดีจริงหนอ ที่ไม่
ประหารเราด้วยท่อนไม้’ ฯลฯ ”
“ปุณณะ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักประหาร
เธอด้วยท่อนไม้ ในเรื่องนี้เธอจักคิดอย่างไร”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ว่า
‘มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีหนอ ดีจริงหนอ ที่ไม่
ประหารเราด้วยศัสตรา’ ฯลฯ ”
“ปุณณะ ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักประหาร
เธอด้วยศัสตรา ในเรื่องนี้เธอจักคิดอย่างไร”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ว่า
‘มนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทเหล่านี้ดีหนอ ดีจริงหนอ ที่ไม่ปลง
ชีวิตเราด้วยศัสตราที่คม’ ฯลฯ ”
“ปุณณะ

ถ้าพวกมนุษย์ชาวสุนาปรันตชนบทจักปลง
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ชีวิตเธอด้วยศัสตราที่คม ในเรื่องนี้เธอจักคิดอย่างไร”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จักคิดอย่างนี้ว่า
‘พระสาวกทั้งหลาย ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นอึดอัด
ระอา รังเกียจอยู่ด้วยร่างกายและชีวิต แสวงหาศัสตราเครื่อง
ปลงชีวติ ก็มอี ยู่ เราได้ศสั ตราเครือ่ งปลงชีวติ ทีไ่ ม่ได้แสวงหาเลย’
ฯลฯ”
“ดีละ ดีละ ปุณณะ เธอประกอบด้วยความข่มใจและ
ความสงบใจนี้ จักสามารถอยู่ในสุนาปรันตชนบทได้ ปุณณะ
เธอรู้เวลาอันสมควรในบัดนี้เถิด”
ครั้งนั้น ท่านพระปุณณะชื่นชมยินดีพระภาษิตของ
พระผู้มีพระภาคแล้วลุกขึ้นจากอาสนะ ถวายอภิวาท กระทำ�
ประทักษิณ เก็บเสนาสนะเรียบร้อยแล้วถือบาตรและจีวร
หลีกจาริกไปทางสุนาปรันตชนบท เมื่อจาริกไปโดยลำ�ดับก็ถึง
สุนาปรันตชนบท
ได้ยินว่า ท่านพระปุณณะอยู่ที่สุนาปรันตชนบทนั้น
ในระหว่างพรรษานั้น ท่านให้ชาวสุนาปรันตชนบท แสดงตน
เป็ น อุ บ าสกประมาณ ๕๐๐ คน แสดงตนเป็ น อุ บ าสิ ก า
ประมาณ ๕๐๐ คน ระหว่างพรรษานั้นเหมือนกัน ท่าน
ปุณณะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ด้วยวิชชา ๓ คือ ระลึก
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ชาติได้ มีตาทิพย์ เห็นการไปเกิดมาเกิด ของสัตว์ทั้งหลาย
และทำ�อาสวะกิเลสให้สนิ้ ไปได้ และในสมัยต่อมาก็ได้ปรินพิ พาน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า “ต้องเอาชนะคนไม่ดดี ว้ ย
ความดี” แต่จะทำ�ได้อย่างนั้น จุดเริ่มต้นที่สำ�คัญคือ การระงับ
ใจมิให้เกิดความโกรธแค้นต่อภัยที่เกิดจากคนพาลเสียก่อน ถือ
หลักว่า “โกรธคือโง่ โมโหคือบ้า” แล้วตอบโต้ดว้ ยการทำ�ความดี
ให้หนักขึน้ ก็จะเกิดเป็นตบะบารมีทจี่ ะป้องกันระงับภัยทีจ่ ะเกิด
ขึน้ อีก จนคนพาลเกิดสำ�นึกเปลีย่ นจิตกลับใจ หรือแพ้ภยั ตนเอง
ไป จึงจะได้ชื่อว่า ชนะด้วยความดี
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ผู้ชี้ชะตาโลก
นับแต่โบราณมา มนุษย์เฝ้าเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ
เพราะรู้สึกว่า ธรรมชาตินั้นช่างกว้างขวาง ยิ่งใหญ่เหลือคณา
มิอาจต้านทานได้ จนบางกลุ่มบางหมู่ถึงกับยกให้เป็นเทพเจ้า
เช่น พระพิรุณ สุริยเทพ อัคนีเทพ เป็นต้น และว่าเป็นผู้
ลิขิตชะตาของมนุษย์และโลก จนเกิดเป็นลัทธิศาสนาเทวนิยม
มากมาย
แต่เมื่อ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นตรัสรู้ธรรม
จึงทรงไขความกระจ่างให้รู้ว่า ตัวตนภายในของมนุษย์นั้นมี
ความยิ่งใหญ่นัก แท้จริงผู้กำ�หนดธรรมชาติ กำ�หนดความเป็น
ไปของโลก รวมถึงชะตาของมนุษย์ ก็คือ ตัวเรานั่นเอง ดังที่
พระองค์ตรัสไว้ใน ธัมมิกสูตร ว่า
ภิกษุทั้งหลาย
ในเวลาที่พระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม
แม้พวกข้าราชการก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
เมื่อพวกข้าราชการไม่ตั้งอยู่ในธรรม แม้พราหมณ์และ
คหบดีก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
ธัมมิกสูตร : พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกนิบาต, มมร. เล่ม ๓๕ หน้า ๒๒๑
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เมื่อพราหมณ์และคหบดีไม่ตั้งอยู่ในธรรม แม้ชาวนิคม
และชาวชนบทก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรม
เมือ่ ชาวนิคมและชาวชนบทไม่ตงั้ อยูใ่ นธรรม ดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ก็โคจร (หมุน) ไปไม่สม่�ำ เสมอ
เมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ โคจรไปไม่สม่ำ�เสมอ
หมู่ดาวนักษัตรก็โคจรไปไม่สม่ำ�เสมอ
เมื่อหมู่ดาวนักษัตรโคจรไปไม่สม่ำ�เสมอ คืนและวันก็
หมุนเวียนไปไม่สม่�ำ เสมอ
เมื่อคืนและวันหมุนเวียนไปไม่สม่ำ�เสมอ เดือนหนึ่งและ
ครึ่งเดือนก็หมุนเวียนไปไม่สม่ำ�เสมอ
เมื่อเดือนหนึ่งและครึ่งเดือน หมุนเวียนไปไม่สม่ำ�เสมอ
ฤดูและปีก็หมุนเวียนไปไม่สม่ำ�เสมอ
เมื่อฤดูและปีหมุนเวียนไปไม่สม่�ำ เสมอ ลมก็พัดไปไม่
สม่�ำ เสมอ พัดไปผิดทางไม่สม่ำ�เสมอ
เมื่อลมพัดไปไม่สม่ำ�เสมอ พัดไปผิดทางไม่สม่ำ�เสมอ
พวกเทวดาก็ปั่นป่วน
เมื่อพวกเทวดาปั่นป่วน ฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาล
เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายก็ออก
รวงสุกไม่พร้อมกัน
ภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายบริโภคข้าวกล้าที่สุกไม่
พร้อมกันย่อมมีอายุน้อย ๑ มีผิวพรรณไม่ดี ๑ มีกำ�ลังไม่ดี ๑
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มีความเจ็บป่วยมาก ๑
ในเวลาที่พระราชาตั้งอยู่ในธรรม แม้พวกข้าราชการ
ก็ตั้งอยู่ในธรรม
เมื่อพวกข้าราชการตั้งอยู่ในธรรม แม้พราหมณ์และ
คหบดีก็ตั้งอยู่ในธรรม
เมื่อพราหมณ์และคหบดีตั้งอยู่ในธรรม แม้ชาวนิคม
และชาวชนบทก็ตั้งอยู่ในธรรม
เมื่อชาวนิคมและชาวชนบทตั้งอยู่ในธรรม ดวงจันทร์
และดวงอาทิตย์ก็โคจรไปสม่ำ�เสมอ
เมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรไปสม่�ำ เสมอ หมู่ดาว
นักษัตรก็โคจรไปสม่ำ�เสมอ
เมื่อหมู่ดาวนักษัตรโคจรไปสม่ำ�เสมอ
คืนและวันก็
หมุนเวียนไปสม่�ำ เสมอ
เมื่อคืนและวันหมุนเวียนไปสม่ำ�เสมอ เดือนหนึ่งและ
ครึ่งเดือนก็หมุนเวียนไปสม่ำ�เสมอ
เมื่อเดือนหนึ่งและครึ่งเดือนหมุนเวียนไปสม่ำ �เสมอ
ฤดูและปีก็หมุนเวียนไปสม่ำ�เสมอ
เมือ่ ฤดูและปีหมุนเวียนไปสม่�ำ เสมอ ลมก็พดั ไปสม่�ำ เสมอ
พัดไปถูกทางสม่ำ�เสมอ
เมื่อลมพัดไปสม่ำ�เสมอ พัดไปถูกทางสม่ำ�เสมอ พวก
เทวดาก็ไม่ปั่นป่วน

www.webkal.org

55

56

แรงบันดาลใจ จากพระไตรปิฎก

เมื่อพวกเทวดาไม่ปั่นป่วน ฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล
เมื่อฝนตกต้องตามฤดูกาล ข้าวกล้าทั้งหลายก็ออกรวง
สุกพร้อมกัน
ภิกษุทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลายบริโภคข้าวกล้าสุกพร้อม
กันย่อมมีอายุยืน ๑ มีผิวพรรณผ่องใส ๑ มีกำ�ลัง ๑ มีความ
เจ็บป่วยน้อย ๑
เมื่อฝูงโคข้ามน้�ำ ไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว โคทั้งฝูงก็ไป
คดเคี้ยวตามกัน
ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่
ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะ
ประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย หากพระราชาไม่ตงั้ อยูใ่ นธรรม
ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์
ตามกัน

เมือ่ ฝูงโคข้ามน้�ำ ไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทัง้ ฝูงก็ไปตรง

ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่
ถ้าผู้นั้ น ประพฤติ ชอบธรรม ประชาชนชาวเมื อ งนั้ น ก็ จ ะ
ประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ในธรรม
ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุข
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สรุปได้ว่า โลกทั้งใบขึ้นอยู่กับใจของเรา ดังนั้นโลกนี้จะ
เป็นสุขน่าอยู่ หรือเป็นทุกข์ไม่น่าอยู่ ก็อยู่ที่การกระทำ�ของเรา
นั่นเอง
และยิง่ กว่านัน้ มนุษยชาติจะรูส้ กึ ถึงความยิง่ ใหญ่ภายใน
ตนได้ ก็ต่อเมื่อทำ�จิตให้หยุดนิ่ง จนหลุดพ้นจากกรอบของโลก
เข้าไปสูภ่ ายใน พบกับตัวตนทีแ่ ท้จริง ทีใ่ สสว่าง สะอาดบริสทุ ธิ์
เป็นอิสระจากกิเลสอาสวะใดๆ เมื่อนั้นเราจะตระหนักถึงความ
ยิง่ ใหญ่ของกายมนุษย์วา่ เราคือผูก้ ำ�หนดควบคุมชะตาของโลก
อย่างแท้จริง ดังนี้
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ผู้อยู่ใกล้ตถาคต
ธรรมดาเมื่อเรารักใคร เคารพใคร ก็อยากอยู่ใกล้ผู้ที่
เรารักเราเคารพนั้น ดังเช่น หลายท่านปรารภว่า เสียดายที่
เราเกิดมาไม่ทันพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้แต่ศึกษาคำ�สอนของ
พระองค์ผ่านพระไตรปิฎก หรือครูบาอาจารย์ที่รักษาสืบทอด
ต่อกันมา การได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุด แต่ถึงจะทำ�เช่นนั้นไม่ทันเสียแล้ว
ก็ยังไม่หมดหวังเสียทีเดียว การใกล้ชิดนั้น มีทั้งใกล้ชิดด้วยกาย
และใกล้ชดิ ด้วยใจทีต่ รงกัน หรือใกล้ชดิ ด้วยกายธรรมภายใน ซึง่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า ผูม้ ใี จตรงกันกับพระองค์
คือเป็นผูป้ ระพฤติธรรรม ได้ชอื่ ว่าอยูใ่ กล้พระตถาคตอย่างแท้จริง
ดังปรากฏใน สังฆาฏิสูตร ว่า
“ภิกษุทั้งหลาย แม้ถ้าภิกษุจับชายผ้าสังฆาฏิแล้วเดิน
ตามรอยเท้าเรา ติดตามไปข้างหลัง แต่ภิกษุนั้นมีความละโมบ
กำ�หนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกาม มีจติ พยาบาท คิดประทุษร้าย
หลงลืมสติ ไม่รู้สึกตัว มีจิตไม่ตั้งมั่น กระสับกระส่ายไม่สำ�รวม
อินทรีย์ แท้จริงแล้ว ภิกษุนั้นก็ยังชื่อว่า อยู่ห่างไกลเรา เราก็
สังฆาฏิสูตร : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ, มมร. เล่ม ๔๕ หน้า ๕๘๒
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ห่างไกลภิกษุนั้น นั่นเป็นเพราะเหตุไร เพราะภิกษุนั้นยังไม่เห็น
ธรรม เมื่อไม่เห็นธรรม ชื่อว่าไม่เห็นเรา
ภิกษุทั้งหลาย แม้ถ้าภิกษุอยู่ไกลเราถึง ๑๐๐ โยชน์
แต่ภิกษุนั้นไม่มีความละโมบ ไม่กำ�หนัดยินดีอย่างแรงกล้าใน
กาม มีจติ ไม่พยาบาท ไม่คดิ ประทุษร้ายมีสติตงั้ มัน่ มีความรูส้ กึ
ตัว มีจิตตั้งมั่น แน่วแน่ สำ�รวมอินทรีย์ แท้จริงแล้วภิกษุนั้น
ก็ชื่อว่า อยู่ใกล้เรา เราก็อยู่ใกล้ภิกษุนั้น นั่นเป็นเพราะเหตุไร
เพราะภิกษุนั้นเห็นธรรม เมื่อเห็นธรรม ชื่อว่าเห็นเรา”
และพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า เคยตรั ส สอนเช่ น นี้ แ ก่
พระวั ก กลิ ผู้ อ อกบวช เพราะศรั ท ธาชื่ น ชมต่ อ ความงาม
ในสรีรกายของพระพุทธองค์อย่างยิง่ ได้ตดิ ตามดูพระองค์อย่าง
ไม่รเู้ บือ่ หน่าย จึงคิดว่า วิธที จ่ี ะทำ�ให้ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อยู่ทุกวัน คือ การบรรพชาอุปสมบท ครั้นเมื่อได้บวชแล้ว เว้น
จากเวลาฉันภัตตาหาร ก็ติดตามดูพระพุทธเจ้าทุกเวลา
กาลต่ อ มา เมื่ อ อิ น ทรี ย์ ข องพระวั ก กลิ แ ก่ ร อบแล้ ว
พระพุทธองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่า
“วักกลิ ท่านจะได้ประโยชน์อะไร ด้วยการมองรูปกาย
อันเปื่อยเน่านี้ วักกลิ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคต
ผู้ใดเห็นเราตถาคต ผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรม วักกลิ เห็นธรรมจึง
พระวักกลิเถระ : พระสุตตันตปืฎก อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต, มมร. เล่ม ๓๒ หน้า ๓๘๙
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จะชื่อว่าเห็นเรา”
พระพุทธองค์แม้ทรงประทานโอวาทอย่างนี้ พระเถระ
ก็ไม่อาจละการติดตามดูสรีรกายพระพุทธเจ้าได้ ดังนั้นจึง
ทรงดำ�ริว่า ‘ภิกษุนี้หากไม่ได้ความสังเวช จักไม่ตรัสรู้’ เมื่อ
ใกล้เข้าพรรษา จึงทรงประกาศขับไล่พระเถระนั้นว่า “วักกลิ
จงหลีกไป”
ธรรมดาพระดำ�รัสของพระพุทธเจ้าทัง้ หลายใครๆ มิอาจ
บิดพลิ้วได้ เพราะฉะนั้น พระเถระจึงไม่อาจมาปรากฏตัวต่อ
หน้าพระพุทธองค์ได้อีก คิดน้อยใจว่า “บัดนี้เราจะทำ�อย่างไร
ได้ เราถูกพระตถาคตประณามเสียแล้ว เมื่อไม่ได้เห็นพระองค์
ประโยชน์อะไรด้วยชีวิตของเรา” จึงขึ้นสู่หน้าผาที่เขาคิชฌกูฏ
เพื่อจะฆ่าตัวตาย
พระศาสดาทรงทราบเหตุนั้น ทรงดำ�ริว่า ภิกษุนี้เมื่อไม่
ได้ความปลอบใจจากเรา ก็จะพึงทำ�ลายอุปนิสัยแห่งมรรคผล
เสีย จึงทรงเปล่งรัศมีไปแสดงพระองค์อยู่กลางอากาศ ครั้งนั้น
เมื่อพระวักกลินั้นเห็นพระศาสดา ก็ละความโศกศัลย์ในทันที
พระศาสดาเพือ่ จะให้พระวักกลิเถระเกิดปีตโิ สมนัสแรง
ขึ้น เหมือนหลั่งกระแสน้ำ�ลงในสระที่แห้ง จึงตรัสว่า “ภิกษุผู้
มากด้วยความปราโมทย์ เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา จะพึง

www.webkal.org

61

62

แรงบันดาลใจ จากพระไตรปิฎก

บรรลุสันตบท (นิพพาน) อันเป็นที่ระงับสังขาร เป็นสุข”
แล้วพระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถ์ประทานแก่พระวักกลิ
เถระว่า “มาเถิด วักกลิ” พระเถระบังเกิดปีติอย่างแรงกล้าว่า
เราเห็นพระทศพลแล้วยังได้รับพระดำ�รัสตรัสเรียกว่า “มาเถิด
วักกลิ” ลืมสิ้นว่า ตนอยู่ในที่ใด จึงโลดแล่นไปในอากาศต่อ
พระพักตร์พระทศพล แล้วขณะที่เท้ายังไม่พ้นภูเขา นึกถึงพระ
ดำ�รัสทีพ่ ระศาสดาตรัสแล้ว ข่มปีตใิ นอากาศนัน่ เอง บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ลงมาถวายบังคมพระตถาคต
ภายหลัง พระศาสดาทรงสถาปนาพระวักกลิเถระ ไว้ใน
ตำ�แหน่งเอตทัคคะ เป็นยอดของเหล่าภิกษุผหู้ ลุดพ้นด้วยศรัทธา
การได้เห็น ได้อยู่ใกล้ ครูบาอาจารย์เพียงกายหยาบ ยัง
ไม่ได้ชอื่ ว่า อยูใ่ กล้ทแี่ ท้จริง แต่การตัง้ ใจปฏิบตั ติ ามคำ�สอนของ
ท่าน จึงจะได้ชื่อว่า ใกล้ชิดท่าน แม้กายอยู่ห่างไกล แต่หัวใจ
ตรงกัน และหากยิ่งปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน
ด้วยแล้ว มิเพียงแค่ใกล้ชดิ แต่ได้ชอื่ ว่า ได้เข้าถึงเป็นอันหนึง่ อัน
เดียวกับครูบาอาจารย์ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์
ทีเดียว
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น้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ แก้วิบากกรรม
“น้ำ�ศักดิ์สิทธิ์” เป็นความเชื่อที่มีอยู่ในหลายชนชาติ
ศาสนา แม้แต่ชาวพุทธเอง บางคนก็ยังแสวงหาว่า น้ำ�มนตร์
วัดไหนดัง ศักดิ์สิทธิ์ ดั้นด้นไปเอามาอาบดื่มกินให้เกิดโชคลาภ
หายทุกข์หายโศก ว่ากันไป หากว่ามีน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ที่ล้างบาป
ล้างทุกข์ได้จริง ก็คงจะดีไม่น้อยเลย เราจะได้ไม่ต้องกังวลกับ
กรรมชั่วที่เราเผลอพลั้งทำ�ไปในอดีต
แล้ ว หากมี ผู้ บ อกท่ า นว่ า ในพระพุ ท ธศาสนาก็ มี วิ ธี
“ล้างบาป” เหมือนกัน ท่านจะเชื่อหรือไม่ ลองมาดูคำ�สอนของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังต่อไปนี้
ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำ�บาปกรรมแม้
เพียงเล็กน้อย บาปกรรมก็นำ�เขาไปสู่นรกได้ ส่วนบุคคลบาง
คนในโลกนี้ ทำ�บาปกรรมเพียงเล็กน้อย เช่นนั้นแล บาปกรรม
นั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้น ไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพที่
๒ (ชาติหน้า) ไม่จ�ำ เป็นต้องพูดถึงผลมาก
(๑) บุคคลที่ทำ�บาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อย บาปกรรม
โลณกสูตร : พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต, มมร. เล่ม ๓๔ หน้า ๔๙๒
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นั้นก็นำ�เขาไปสู่นรกได้ คือ บุคคลเช่นไร
คือ บุคคลบางคนในโลกนี้ ไม่เจริญกาย ไม่เจริญศีล
ไม่เจริญจิต ไม่เจริญปัญญา มีคุณน้อย มีอัตภาพน้อย (ใจคับ
แคบ ใจหยาบ ใจต่�ำ ทราม) เป็นอัปปทุกขวิหารี (มักอยูเ่ ป็นทุกข์
เพราะผลกรรมเล็กน้อย) บุคคลเช่นนีท้ �ำ บาปกรรมแม้เพียงเล็ก
น้อย บาปกรรมนั้นก็นำ�เขาไปสู่นรกได้
(๒) บุ ค คลที่ ทำ � บาปกรรมเพี ย งเล็ ก น้ อ ยเช่ น นั้ น แล
บาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้น ไม่ให้ผลแม้แต่น้อยใน
อัตภาพที่ ๒ ไม่จำ�เป็นต้องพูดถึงผลมาก คือ บุคคลเช่นไร
คื อ บุ ค คลบางคนในโลกนี้ เจริ ญ กาย เจริ ญ ศี ล
เจริญจิต เจริญปัญญาแล้ว มีคุณมาก มีอัตภาพใหญ่ (ใจกว้าง
ขวาง ใจบุญ ใจสูง) เป็นอัปปมาณวิหารี (มีปกติอยู่ด้วยธรรม
อันหาประมาณมิได้ คือเป็นคนไม่มีกิเลสหรือไม่แสดงกิเลส)
บุคคลเช่นนี้ทำ�บาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแล บาปกรรม
นั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้น ไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพที่ ๒
ไม่จ�ำ เป็นต้องพูดถึงผลมาก
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน บุรุษใส่ก้อนเกลือลงในขัน
ใบน้อย เธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร น้ำ�ในขันเล็กน้อย
นั้นเค็ม ดื่มกินไม่ได้เพราะก้อนเกลือโน้น ใช่หรือไม่
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“อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า”
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร”
“เพราะในขันน้�ำ มีน้ำ�นิดหน่อย น้ำ�นั้นจึงเค็ม ดื่มกินไม่
ได้เพราะก้อนเกลือโน้น พระพุทธเจ้าข้า”
“หากบุคคลใส่ก้อนเกลือลงในแม่น�้ำ คงคา เธอทั้งหลาย
เข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร แม่น้ำ�คงคานั้นเค็ม ดื่มกินไม่ได้เพราะ
ก้อนเกลือโน้นใช่หรือไม่”
“ไม่ใช่อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า”
“ข้อนั้นเพราะเหตุไร”
“เพราะในแม่น�้ำ คงคานัน้ มีหว้ งน้�ำ ใหญ่ น้�ำ นัน้ จึงไม่เค็ม
ดื่มกินได้เพราะก้อนเกลือโน้น พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลบาง
คนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล ทำ�บาปกรรมแม้เพียงเล็ก
น้อย บาปกรรมนั้นก็น�ำ เขาไปสู่นรกได้ ส่วนบุคคลบางคนใน
โลกนี้ ทำ�บาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนัน้ แล บาปกรรมนัน้ ให้ผล
ในปัจจุบันเท่านั้น ไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพที่ ๒ ไม่จำ�เป็น
ต้องพูดถึงผลมาก”
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ดังนั้นหากชีวิตเรา มีรสเค็ม คือ กำ�ลังทุกข์ด้วยวิบาก
กรรมที่ตามมาส่งผล ก็สามารถเติมน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์แก้ความเค็ม
ให้เจือจาง หรือหมดรสเค็ม ได้ด้วยการสร้างความดี สร้างบุญ
ให้สุดกำ�ลัง เมื่อบุญมีปริมาณและความเข้มข้นมากพอ บาปก็
ย่อมเจือจาง หรือตามมาส่งผลไม่ทัน จนกลายเป็นอโหสิกรรม
ในที่สุด นี่แลคือ วิธีล้างบาปในพระพุทธศาสนา ล้างบาปด้วย
การสร้างบุญอย่างเต็มกำ�ลัง
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ตาบอดคลำ�ช้าง
นินทาและสรรเสริญ เป็นโลกธรรม ทีอ่ ยูค่ มู่ นุษยชาติมา
ตลอด เพราะในโลกนี้ “นักพูด” มีมากกว่า “นักทำ�” ผู้ที่มีปกติ
ชอบพูดวิพากษ์วจิ ารณ์ เยาะเย้ยถากถางผูอ้ นื่ มักเป็นผูไ้ ม่รจู้ ริง
ในสิง่ ทีพ่ ดู เพราะธรรมดาว่า กระบอกไม้ไผ่ทปี่ ราศจากน้�ำ ย่อมตี
ดัง โบราณเปรียบผูท้ ไี่ ม่รู้ ไม่เห็นจริง แต่ชอบพูดวิพากษ์วจิ ารณ์
ไปตามความเข้าใจที่ผิดๆ ของตน ด้วยคำ�พังเพยว่า “ตาบอด
คลำ�ช้าง” ซึง่ มีทมี่ าจาก คำ�สอนเชิงอุปมาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใน ปฐมกิรสูตร ว่า
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี สมัยนัน้ มีสมณ
พราหมณ์และปริพาชกจำ�นวนมาก ผู้มีลัทธิคำ�สอนแตกต่าง
กัน อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี... สมณพราหมณ์เหล่านั้นเกิดการ
บาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่
ว่า “อย่างนี้เป็นธรรม อย่างนี้มิใช่ธรรม ธรรมต้องไม่เป็นอย่าง
นี้ ธรรมต้องเป็นอย่างนี้”
ปฐมกิรสูตร : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อุทาน, มมร. เล่ม ๔๔ หน้า ๖๑๒.
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พระภิกษุที่เข้าไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ได้ทราบข่าว
นั้น จึงกราบทูลเล่าเหตุการณ์นี้ แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย อัญเดียรถีย์
ปริพาชกเป็นคนบอดไม่มีจักษุ จึงไม่รู้ประโยชน์ ไม่รู้สิ่งที่มิใช่
ประโยชน์ ไม่รธู้ รรม ไม่รสู้ ง่ิ ทีม่ ใิ ช่ธรรม เมือ่ ไม่รู้ ฯลฯ ก็เกิดการ
บาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน ใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่
ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแล้ว ในกรุงสาวัตถีนี้เอง
มีพระราชาพระองค์หนึง่ รับสัง่ เรียกบุรษุ คนหนึง่ มาตรัสว่า “พ่อ
หนุ่ม เจ้าจงไป จงบอกให้คนตาบอดทั้งหมดในกรุงสาวัตถีมา
ประชุมร่วมกัน” บุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำ�รัสแล้ว พาคน
ตาบอดทั้งหมดในกรุงสาวัตถีเข้าไปเฝ้าพระราชาถึงที่ประทับ
ได้กราบทูลพระราชาดังนี้ว่า “ขอเดชะ คนตาบอดทั้งหลายใน
กรุงสาวัตถีมาประชุมกันแล้ว พระเจ้าข้า”
พระราชาตรัสว่า “พ่อหนุ่ม ถ้าอย่างนั้น เจ้าจงแสดง
ช้างแก่คนตาบอดทั้งหลายเถิด “บุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำ�รัส
แล้วจึงแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้งหลาย คือ
แสดง หัวช้าง แก่คนตาบอดพวกหนึ่ง บอกว่า
“ท่านทั้งหลาย ช้างเป็นอย่างนี้”
แสดง หูช้าง แก่คนตาบอดพวกหนึ่ง บอกว่า
“ท่านทั้งหลาย ช้างเป็นอย่างนี้”
www.webkal.org
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แสดง งาช้าง แก่คนตาบอดพวกหนึ่ง บอกว่า
“ท่านทั้งหลาย ช้างเป็นอย่างนี้”
แสดง งวงช้าง แก่คนตาบอดพวกหนึ่ง บอกว่า
“ท่านทั้งหลาย ช้างเป็นอย่างนี้”
แสดง ตัวช้าง แก่คนตาบอดพวกหนึ่ง บอกว่า
“ท่านทั้งหลาย ช้างเป็นอย่างนี้”
แสดง เท้าช้าง แก่คนตาบอดพวกหนึ่ง บอกว่า
“ท่านทั้งหลาย ช้างเป็นอย่างนี้”
แสดง ระหว่างขาอ่อนช้าง แก่คนตาบอดพวกหนึ่ง
บอกว่า “ท่านทั้งหลาย ช้างเป็นอย่างนี้”
แสดง หางช้าง แก่คนตาบอดพวกหนึ่ง บอกว่า
“ท่านทั้งหลาย ช้างเป็นอย่างนี้”
แสดง ขนหางช้าง แก่คนตาบอดพวกหนึ่ง บอกว่า
“ท่านทั้งหลาย ช้างเป็นอย่างนี้”
ภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นครั้นแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้ง
หลายแล้ว ได้เข้าเฝ้าพระราชาพระองค์นั้นถึงที่ประทับแล้ว
กราบทูลดังนี้ว่า “ขอเดชะ คนตาบอดทั้งหลายเห็นช้างแล้ว
พระเจ้าข้า ขอพระองค์จงทรงกำ�หนดเวลาที่สมควร ณ บัดนี้
เถิด”
ภิกษุทั้งหลาย ลำ�ดับนั้น พระราชาพระองค์นั้นได้เสด็จ
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ไปหาคนตาบอดเหล่านั้น ได้ตรัสกับคนตาบอดทั้งหลายดังนี้
ว่า “ท่านทั้งหลาย พวกท่านเห็นช้างแล้วหรือ” คนตาบอด
เหล่านั้นกราบทูลว่า “ขอเดชะ ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นแล้ว
พระเจ้าข้า”
พระราชาตรัสว่า “ท่านทั้งหลาย พวกท่านกล่าวว่า
“ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นช้างแล้ว ช้างเป็นอย่างไร”
คนตาบอดพวกที่ ค ลำ � หั ว ช้ า ง กราบทู ล อย่ า งนี้ ว่ า
“ช้างมีรูปร่างเหมือนหม้อ พระเจ้าข้า”
คนตาบอดพวกที่ ค ลำ � หู ช้ า ง กราบทู ล อย่ า งนี้ ว่ า
“ช้างมีรูปร่างเหมือนกระด้ง พระเจ้าข้า”
คนตาบอดพวกที่ ค ลำ � งาช้ า ง กราบทู ล อย่ า งนี้ ว่ า
“ช้างมีรูปร่างเหมือนตอไม้ พระเจ้าข้า”
คนตาบอดพวกที่ ค ลำ � งวงช้ า ง กราบทู ล อย่ า งนี้ ว่ า
“ช้างมีรูปร่างเหมือนงอนไถ พระเจ้าข้า”
คนตาบอดพวกที่ ค ลำ � ตั ว ช้ า ง กราบทู ล อย่ า งนี้ ว่ า
“ช้างมีรูปร่างเหมือนยุ้งข้าว พระเจ้าข้า”
คนตาบอดพวกที่ ค ลำ � เท้ า ช้ า ง กราบทู ล อย่ า งนี้ ว่ า
“ช้างมีรูปร่างเหมือนเสา พระเจ้าข้า”
คนตาบอดพวกทีค่ ลำ�ระหว่างขาอ่อนช้าง กราบทูลอย่าง
นี้ว่า “ช้างมีรูปร่างเหมือนครก พระเจ้าข้า”
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คนตาบอดพวกที่ ค ลำ � หางช้ า ง กราบทู ล อย่ า งนี้ ว่ า
“ช้างมีรูปร่างเหมือนสากตำ�ข้าว พระเจ้าข้า”
คนตาบอดพวกที่คลำ�ขนหางช้าง กราบทูลอย่างนี้ว่า
“ช้างมีรูปร่างเหมือนไม้กวาด พระเจ้าข้า”
ภิกษุทั้งหลาย คนตาบอดเหล่านั้นต่างกำ�หมัดทุ่มเถียง
กันว่า “อย่างนี้คือช้าง อย่างนี้มิใช่ช้าง ช้างต้องไม่เป็นอย่าง
นี้ ช้างต้องเป็นอย่างนี้” ภิกษุทั้งหลาย พระราชาพระองค์นั้น
จึงทรงพอพระทัย ด้วยเหตุนั้น
ภิกษุทง้ั หลาย อัญเดียรถียป์ ริพาชกเป็นคนบอด ไม่มจี กั ษุ
จึงไม่รปู้ ระโยชน์ ไม่รสู้ งิ่ ทีม่ ใิ ช่ประโยชน์ ไม่รธู้ รรม ไม่รสู้ งิ่ ทีม่ ใิ ช่
ธรรม เมื่อไม่รู้ฯลฯ ก็เกิดการบาดหมางกัน ทะเลาะวิวาทกัน
ใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่า “อย่างนี้เป็นธรรม อย่างนี้มิใช่
ธรรม ธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ ธรรมต้องเป็นอย่างนี้”
มนุษย์ผมู้ ตี าดีทงั้ หลายในโลกนี้ ส่วนมากก็เป็นเช่น “คน
ตาบอด” ในวัฏสงสาร เพราะถูกอวิชชา ความไม่รู้ ปิดบังไว้
ดังนั้น เราท่านอาจเป็นหนึ่งในพวก “ตาบอดคลำ�ช้าง” โดย
ไม่รู้ตัวก็เป็นได้ หนทางสว่างที่จะพ้นจากความเป็นคนบอดได้
คือ “ปิดตา เปิดใจ รวมจิตให้หยุดนิ่งเป็นหนึ่งที่ศูนย์กลางกาย”
เมื่อใจบริสุทธิ์ ย่อมเกิดความสว่างไสว ทำ�ลายความมืดบอดให้
สิ้นไปได้ เมื่อนั้นเราจึงจะได้เป็น “คนตาดี” อย่างแท้จริง
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สมบัติที่มีค่าที่สุด
หลายคนในโลกมักไม่พอใจในสิ่งที่ตนมี ตนได้ แล้วก็
ขวนขวายให้ได้มาในสิ่งที่ปรารถนา แม้ต้องแลกด้วยการทำ�
ทุจริตก็ยอม อย่างนี้เรียกว่า ได้ไม่คุ้มเสีย เพราะกลับทำ�ลาย
สมบัติที่มีค่าที่สุด คือ การได้เกิดเป็นมนุษย์ ด้วยการทำ�ผิดศีล
ผิดธรรม เพราะกายมนุษย์นี้ คือ ทุนรอนที่ส�ำ คัญที่สุดต่อการ
สร้างบุญบารมี จะไปเกิดในภพไหนๆ ไม่ว่าสุคติหรือทุคติภูมิ ก็
ไม่มีโอกาสสร้างบุญได้เช่นเดียวกับการได้เกิดเป็นมนุษย์
กายมนุษย์บังเกิดขึ้นได้ด้วยอำ�นาจแห่งศีล หากเราไม่
รักษาสมบัตทิ มี่ คี า่ ยิง่ นีใ้ ห้ดี ด้วยการรักษาศีล สร้างความดี เมือ่
สูญเสียไปแล้ว โอกาสที่จะได้กลับคืนมาอีกยากแสนยาก หรือ
โอกาสนัน้ อาจจะไม่เวียนกลับมาอีกเลย ดังที่ พระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าตรัสไว้ว่า “กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้อัตภาพเป็นมนุษย์
เป็นการยาก” ดังที่ตรัสสอนไว้ใน พาลบัณฑิตสูตร ดังนี้
สมั ย หนึ่ ง พระผู้ มี พ ระภาคประทั บ อยู่ ณ พระ
เชตวั น อารามของอนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี เขตกรุ ง สาวั ต ถี
พาลบัณฑิตสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๒๓ หน้า ๑๕๕
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พระองค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย บุ รุ ษ พึ งโยนแอกที่ มี รู เ ดี ย วลงไปใน
มหาสมุทร ลมทางทิศตะวันออกพัดแอกนัน้ ไปทางทิศตะวันตก
ลมทางทิศตะวันตกพัดแอกนัน้ ไปทางทิศตะวันออก ลมทางทิศเหนือ
พัดแอกนัน้ ไปทางทิศใต้ ลมทางทิศใต้พดั แอกนัน้ ไปทางทิศเหนือ
ในมหาสมุทรนั้น มีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่ง ผ่านไป ๑๐๐ ปี
มันจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่ง
เธอทัง้ หลายเข้าใจความข้อนัน้ ว่าอย่างไร คือ เต่าตาบอด
นั้นพึงสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นได้บ้างไหม”
“ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า แต่ถ้าเวลาล่วงเลยไปนานๆ
บางครั้ ง บางคราว มั น ก็ จ ะสอดเข้ า ไปในแอกนั้ น ได้ บ้ า ง
พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เต่าตาบอดนั้น
พึงสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นยังเร็วกว่า เรากล่าวว่า
การทีค่ นพาลผูไ้ ปสูว่ นิ บิ าต (อบายภูม)ิ คราวเดียว จะพึงได้เป็น
มนุษย์อีกยากกว่านั้น
ข้อนั้นเพราะเหตุไร
เพราะในวินิบาตนั้น ไม่มีการประพฤติธรรม ไม่มีการ
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ประพฤติชอบ ไม่มีการทำ�กุศล ไม่มีการทำ�บุญ ในวินิบาตนั้น
มีแต่สัตว์ผู้เคี้ยวกินกันเอง เคี้ยวกินสัตว์ผู้มีกำ�ลังน้อยกว่า
คนพาลนั้น เพราะเวลาล่วงเลยมานาน ในบางครั้งบาง
คราวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเกิดในตระกูลต่ำ� คือ ตระกูล
คนจัณฑาล ตระกูลนายพราน ตระกูลช่างสาน ตระกูลช่าง
รถ หรือตระกูลคนขนขยะเช่นนั้น ที่เป็นตระกูลยากจน มี
ข้าว น้ำ�และสิ่งของเครื่องใช้น้อย เป็นไปอย่างฝืดเคือง เป็น
แหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยาก และคนพาลนั้นมีผิว
พรรณหม่นหมอง ไม่น่าดู ต่ำ�เตี้ย มีความเจ็บป่วยมาก ตาบอด
เป็นง่อย เป็นคนกระจอก หรือเป็นโรคอัมพาต มักไม่ได้ขา้ ว น้�ำ
ผ้า ยาน ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และ
เครือ่ งประทีป และหากเขายังประพฤติกายทุจริต วจีทจุ ริต มโน
ทุจริตอีก หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก (อีก)…”
นอกจากนั้นพระพุทธองค์ยังตรัสอีกว่า
“กิจฺฉํ ธมฺมสฺสวนํ การได้ฟังพระสัทธรรม เป็นการยาก
กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หาได้ยาก”
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ดังนั้น การได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา
และได้มาเข้าวัดฟังธรรม จึงเป็นโชคลาภหลายชัน้ ของชาวพุทธ
ทัง้ หลาย แต่โชคนีก้ ม็ ไิ ด้เกิดด้วยความบังเอิญ เราได้มาด้วยการ
รักษาศีล ประพฤติธรรมมาข้ามชาติ จึงควรที่เราท่านจะภาค
ภูมใิ จในความเป็นชาวพุทธ และตัง้ ใจสร้างบุญบารมีให้เต็มที่ ให้
สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาในภพชาตินี้
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ตนลิขิตชีวิตตน
พื้นฐานความเชื่อของคนโดยส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้ศึกษาคำ�สอน
ในพระพุทธศาสนา มักคิดว่า ชะตาชีวติ ของคนเรานัน้ ขึน้ อยูก่ บั
พรหมลิขิต หรือฟ้าบันดาล บางคนก็เชื่อว่า พระเจ้าเป็น
ผู้ กำ � หนด จึ ง พยายามอ้ อ นวอนร้ อ งขอให้ สิ่ ง เหล่ า นั้ น ช่ ว ย
ดลบันดาลให้ชีวิตดีขึ้น
แต่พวกเขาเหล่านั้นหารู้ไม่ว่า แท้จ ริงแล้ วไม่มี ใคร
กำ�หนดชะตาชีวิตใครได้ นอกจากตัวเขาจะเป็นผู้กำ�หนดเอง
โดยอาศัยกรรมหรือการกระทำ� ใครทำ�กรรมดี...ย่อมได้ผลดี
ใครทำ�กรรมชั่ว...ย่อมได้รับผลชั่ว ไม่มีใครสามารถอ้อนวอน
หรือบังคับให้ใครเป็นอย่างไรได้ ดังเรือ่ งทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ตรัสไว้ใน ภูมกสูตร ซึ่งมีใจความว่า...
ในสมัยทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ ณ ปาราริก
อัมพวัน เมืองนาลันทา หัวหน้าหมู่บ้านชื่อ “อสิพันธ์” ได้ไป
เฝ้าและทูลถามปัญหาพระบรมศาสดา ถึงคนที่ตายแล้วว่า...
พระพุทธองค์สามารถทำ�ให้คนเหล่านัน้ ไปเกิดในสวรรค์ทงั้ หมด
ภูมกสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค, มมร. เล่ม ๒๙ หน้า ๑๘๙
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ได้หรือไม่ พระพุทธองค์จึงทรงย้อนถามกลับไปว่า...
“อสิพันธ์... เราจะขอถามท่าน คนบางคนในโลกนี้เป็น
ผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด
พูดคำ�หยาบ พูดเพ้อเจ้อ โลภมาก พยาบาท และมีความเห็นผิด
มหาชนได้ประชุมกันแล้วพากันสวดอ้อนวอนว่า ขอให้คนๆ นี้
เมื่อตายแล้วจงไปเกิดในสวรรค์เถิด คนที่ไม่มีกุศลกรรมบถผู้นี้
เมื่อตายแล้ว จะไปเกิดในสวรรค์ได้หรือไม่”
“ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“อสิ พั น ธ์ . .. เปรี ย บเหมื อ นคนโยนหิ น ก้ อ นใหญ่
ลงไปในแม่น�้ำ ลึก แล้วมหาชนพากันสวดอ้อนวอน ขอให้ก้อน
หินลอยขึน้ มา ก้อนหินจะลอยขึน้ มาตามเสียงสวดวิงวอนหรือไม่”
“ไม่ลอยขึ้นมา พระพุทธเจ้าข้า”
“อสิพันธ์... ฉันนั้นก็เหมือนกัน ผู้ใดไม่รักษากุศล
กรรมบถ ๑๐ เมื่อตายไปย่อมตกนรก แม้เสียงอ้อนวอนของ
มหาชนก็ไม่อาจจะช่วยอะไรใครได้
ส่วนคนบางคนในโลกนี้ รักษากุศลกรรมบถ ๑๐ มีการไม่
ฆ่าสัตว์ เป็นต้น เมื่อตายไป ย่อมไปเกิดในสวรรค์ แม้มหาชน
จะพากันสวดอ้อนวอน ให้ผู้ตายไปเกิดในนรก เขาก็ต้องไปเกิด
ในสวรรค์ ตามกุศลกรรมของเขา
www.webkal.org
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เปรียบเสมือนคนเทน้ำ�มันลงในแม่น้ำ� แม้มหาชนจะ
สวดอ้อนวอน ให้น�้ำ มันจมลง น้�ำ มันย่อมลอยขึน้ ไม่จมลงใต้น�้ำ ”
พระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่า... “วัวใครก็เข้าคอกใคร”
หมายถึง ใครทำ�ดียอ่ มได้ดี ใครทำ�ชัว่ ก็ยอ่ มได้ชวั่ ... ไม่มใี ครหลีก
หนีพ้น จะสรรเสริญหรือสาปแช่งให้ใครดีหรือชั่วไม่ได้เลย
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ความงามอันจอมปลอม
ความงดงามของร่ า งกาย เป็ น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก คน
ปรารถนา เพราะนอกจากตนเองจะเกิดความพึงพอใจแล้ว
ยังเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ได้พบเห็นอีกด้วย บางคนถึงขนาด
หลงใหลใฝ่ฝัน ยอมทำ�ทุกอย่างเพื่อให้ได้มาครอบครอง บาง
ครั้งถึงขนาดยอมทำ�ผิดศีล ผิดธรรมก็มี
แต่...ในความเป็นจริงแล้ว ร่างกายของมนุษย์นั้น มิได้
งดงามอย่างทีเ่ ห็น ถ้าเรารูจ้ กั พิจารณาอย่างถีถ่ ว้ น จะเห็นความ
ไม่งามทีแ่ ฝงอยูอ่ ย่างมากมาย แต่ทเี่ รามองไม่เห็นตามความเป็น
จริงก็เพราะไปหลงยึดติดกับภาพลวงตา อันเกิดจากกิเลสตัณหา
ภายใน จนมองไม่เห็นว่า...สังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยง เป็นทุกข์
ไม่ใช่ตัวตน และมีความเสื่อมสลายไปในที่สุด
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรูแ้ จ้งในความจริงข้อ
นีด้ ี จึงมักนำ�หลักการพิจารณาความไม่งามของร่างกายมาสอน
แก่พระภิกษุและสาธุชนทัว่ ไปอยูเ่ ป็นประจำ� ซึง่ บางครัง้ พระองค์
ก็มีวธิ กี ารสอนแบบพิเศษๆ ทีไ่ ด้ผลแบบเฉียบพลัน ดังเรือ่ งราว
พระนางเขมา : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท, มมร. เล่ม ๔๓ หน้า ๒๔๕
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ของพระนางเขมา ที่จะได้กล่าวถึงต่อไปนี้
พระนางเขมา เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร
พระนางเป็นสตรีที่มีรูปงามเป็นเลิศผู้หนึ่ง เมื่อพระนางทรง
ทราบว่ า พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ทรงติ เ ตี ย นความติ ดในรู ป
พระนางจึงไม่ประสงค์ที่จะเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ เพื่อฟัง
ธรรม เพราะเกรงว่า พระพุทธองค์จะทรงติโทษแห่งรูปของ
พระนางด้วย
เมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงทราบความนั้น จึงรับสั่งให้
พวกคีตกวีแต่งเพลงขับพรรณนาความงาม ความรื่นรมย์ของ
พระเวฬุ วั น เมื่ อ พระนางได้ ท รงสดั บ เพลงขั บ นั้ น แล้ ว
ก็ปรารถนาจะเสด็จไปยังเวฬุวันวิหาร
เมื่อพระศาสดาทรงทราบว่า พระนางเขมาเสด็จมา
จึงได้เนรมิตสตรีสาวสวยคนหนึ่งให้ยืนถวายงานพัดอยู่ข้างๆ ที่
แสดงธรรม
เมื่ อ พระนางเขมาได้ เ ห็ น สาวงามคนนั้ น
ตะลึง! แล้วก็ทรงดำ�ริว่า

ก็ ถึ ง กั บ

“คนเขาพูดกันว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงติโทษแห่ง
รูป เห็นจะไม่จริงเสียกระมัง เพราะหญิงสาวทีย่ นื ถวายงานพัด
อยู่นี้ ช่างสวยเหลือเกิน แม้เราเองยังสวยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่
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ของหญิงผู้นี้เลย อีกทั้งรูปร่างที่สวยงามเช่นนี้เราก็ไม่เคยเห็น
มาก่อนด้วย”
ในขณะนั้น พระนางมิได้สนพระทัยในพระดำ�รัสของ
พระศาสดาเลย เพราะพระนางเอาแต่จ้องมองดูสาวงามผู้
นั้นอยู่ พระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแล้ว จึงทรง
เนรมิตหญิงงามนั้น ให้ค่อยๆ แปรเปลี่ยนไปในวัยต่างๆ ตั้งแต่
สาววัยรุ่น จนกระทั่งมาเป็นสาวใหญ่วัยกลางคน และท้าย
ที่สุดก็กลายเป็นหญิงชราที่ล้มเจ็บและตายในที่สุด เมื่อตาย
แล้วก็มีน้ำ�เลือดน้ำ�เหลืองไหลออกมา นกแร้งกาก็ได้มารุมกัน
จิกกินจนเหลือแต่โครงกระดูกขาวโพลน
พระนางเขมาได้ทรงทอดพระเนตรทุกขั้นตอนของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น จึงทรงดำ�ริว่า “รูปอันงามถึงปานนี้ ยังต้อง
เสื่อมสิ้นไปเพียงครู่เดียวเท่านั้น สาระในรูปนี้ไม่มีเลย”
ในขณะนั้น พระศาสดาทรงทราบว่า พระหฤทัยของ
พระนางอ่อนลงและมีความสังเวชสลดใจเช่นนั้น ด้วยเหตุน้ี
พระพุทธองค์จึงตรัสว่า “เขมาเธอจงดูร่างกายนี้อันอาดูร
ไม่สะอาด เน่า มีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอ เป็นที่
ปรารถนายิ่งนักของคนเขลา”
เมือ่ จบพระธรรมเทศนา พระนางได้บรรลุโสดาปัตติผล
พระศาสดายั ง ตรั ส ต่ อไปว่ า ...“เขมา สั ต ว์ ทั้ ง หลายเยิ้ ม อยู่
www.webkal.org
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ด้วยราคะ ร้อนอยูด่ ว้ ยโทสะ งมอยูด่ ว้ ยโมหะ จึงไม่อาจก้าวล่วง
กระแสตัณหาได้ ต้องข้องอยู่ในกระแสตัณหานั้น” ดังนี้แล้ว
พระพุทธองค์ก็ได้ตรัสยกพระคาถาขึ้นว่า
“บุคคลผู้ถูกย้อมด้วยราคะ ย่อมตกลงไปสู่กระแสแห่ง
ตัณหา เหมือนแมงมุมตกลงไปยังใยที่ตัวทำ�ไว้เอง นักปราชญ์
ทั้งหลายตัดกระแสตัณหานั้นแล้ว เป็นผู้ไม่ไยดีละเว้นทุกข์ทั้ง
ปวงไป”
เมื่อจบพระธรรมเทศนาครั้งที่ ๒ นี้ พระนางก็ได้บรรลุ
พระอรหัตตผล และออกบวชเป็นภิกษุณีในวันนั้นเอง
เรือ่ งนี้ ได้เผยให้เราได้เห็นถึงความจริงทีซ่ อ่ นเร้นอยูภ่ าย
ใต้ความงาม ทำ�ให้เรามีสติรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิต จะ
ได้ไม่ต้องสูญเสียอิสรภาพของใจ เพราะไปหลงยึดติดในความ
งามอันจอมปลอมนี้
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ความโกรธเหมือนรอยขีด		
“ความโกรธ” คื อ สภาวะทางอารมณ์ ท่ี รุ น แรง
มักเกิดขึ้นจากความไม่พอใจในสิ่งที่มากระทบใจ ความโกรธ
แม้ ไ ม่ มีตัว ตน แต่ เ มื่อ เกิ ด ขึ้น กั บใครแล้ ว จะมี อ านุ ภ าพไม่ มี
ประมาณ สามารถทำ�ลายล้างทุกสิง่ ทุกอย่าง แม้แต่คนทีเ่ ขารัก
เกิดผลเสียหายร้ายแรงอย่างไม่อาจประเมินได้ ผู้ท่ีปล่อยให้
ความโกรธครอบงำ�ใจบ่อยๆ เป็นประจำ� ในไม่ชา้ ก็จะกลายเป็นคน
นิสัยไม่ดี ที่แก้ยาก จนทำ�ลายภาพลักษณ์ของตนในสังคมไป
“ความโกรธ” นั้นมีหลายระดับ ตั้งแต่มากไปหาน้อย
แล้วแต่สภาวะทางจิตใจของแต่ละคนว่า สามารถควบคุมตนเอง
ได้มากน้อยเพียงใด
เรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ใน เลขสูตร
โดยกล่าวถึงบุคคล ๓ ประเภท ทีถ่ กู ว่ากล่าวด้วยถ้อยคำ�หยาบ
แล้วมีระดับความโกรธที่แตกต่างกันไป โดยมีใจความดังนี้
คือ...

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ในโลกนี้มีบุคคลอยู่ ๓ ประเภท

เลขสูตร : พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต, มมร. เล่ม ๓๔ หน้า ๕๖๘
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บุคคลเหมือนรอยขีดในหิน
บุคคลเหมือนรอยขีดในดิน
บุคคลเหมือนรอยขีดในน้�ำ
บุคคลเหมือนรอยขีดในหินเป็นอย่างไร?
บุคคลบางคนในโลกนีเ้ ป็นผูม้ กั โกรธอยูเ่ นืองๆ และความ
โกรธของเขาเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะติดแน่นอยู่ในใจนาน เหมือน
รอยขีดในหิน ไม่ลบเลือนไปง่ายๆ เราเรียกบุคคลประเภทนี้ว่า
บุคคลเหมือนรอยขีดในหิน
บุคคลเหมือนรอยขีดในดินเป็นอย่างไร?
บุ ค คลบางคนในโลกนี้ เ ป็ น ผู้ มั กโกรธอยู่ เ นื อ งๆ แต่
ความโกรธของเขานั้นเกิดขึ้นอยู่ในใจไม่นาน ไม่ช้าก็เลือนหาย
เหมือนรอยขีดในดิน ย่อมลบง่ายด้วยลม หรือน้ำ�เซาะ เป็นต้น
เราเรียกบุคคลประเภทนี้ว่า บุคคลเหมือนรอยขีดในดิน
บุคคลเหมือนรอยขีดในน้�ำ เป็นอย่างไร?
บุคคลบางคนในโลกนี้แม้ถูกว่ากล่าวด้วยคำ�หยาบ ก็ยัง
รักษาใจของตนให้สงบได้ ไม่ด่าตอบ เหมือนรอยขีดในน้ำ� ย่อม
สลายไปอย่างรวดเร็ว ไม่ติดอยู่นาน เราเรียกบุคคลประเภทนี้
ว่า บุคคลเหมือนรอยขีดในน้ำ�”
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ความโกรธนั้ นไม่ ดี เ ลย ความโกรธเมื่ อ เกิ ด ขึ้ น แล้ ว
จงอย่าวิง่ ตามความโกรธ จงอย่าเก็บไว้ภายในใจ ควรชนะความ
โกรธด้วยการให้อภัย นึกเสียว่า คนเราทุกคนย่อมมีขอ้ บกพร่อง
ไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม แม้แต่ตัวของเราอง ฝึกมองโลกด้วยจิต
เมตตา มีความรักความปรารถนาดีตอ่ ผูอ้ นื่ ให้มากขึน้ ปล่อยวาง
ความยึดมัน่ ถือมัน่ ใจจะได้ใสสะอาด การปฏิบตั ธิ รรมก็จะดีเอง
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ทุกข์เพราะกาม
มนุษย์ทุกวันนี้ที่มีทุกข์ไม่รู้จบสิ้นก็เพราะ “ความอยาก
ในกาม”
“กาม” เป็นต้นเหตุสำ�คัญที่ก่อให้เกิดความหิวกระหาย
ในใจของเรา ความอยากในกามได้คอยครอบงำ� และบงการ
ชีวิตเรา ให้เรารู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เรามี เราจึงต้องแสวงหา
ที่จะเห็นรูปที่สวยกว่าเดิม อยากได้ยินเสียงที่ไพเราะกว่าเดิม
อยากกินอาหารที่มีรสอร่อยกว่าเดิม ฯลฯ ความคิดเหล่านี้ได้
วนเวียนอยู่ในใจของเรา คอยผลักดันให้เราต้องดิ้นรนแสวงหา
สิ่งต่างๆ มาสนองความอยาก เพราะเราเชื่อว่า... ถ้าเราได้
ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เราจะมีความสุข แต่ยิ่งเราแสวงหามาก
เท่าใด ดูเหมือนว่าความอยากนัน้ มันจะไม่รจู้ กั อิม่ จักพอ เพราะ
ความอยากมันมีมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดแทนที่จะมีความสุข
กลับถูกความทุกข์เข้ารุมเร้า
พระบรมศาสดา ทรงสอนให้ เ ราหลี ก ออกจากกาม
ซึง่ เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ แล้วหันมาแสวงหาความสุขภายในด้วย
มหาสัจจกสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๑๙ หน้า ๑๐๘
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การปฏิบัติธรรม
แต่การหลีกออกจากกามที่ทรงสอนไม่เพียงหลีกออก
แค่ร่างกายเท่านั้น แต่ใจจะต้องออกจากกามด้วย มิฉะนั้นการ
ปฏิบตั ธิ รรมก็จะไม่ได้ผล ดังเรือ่ งทีพ่ ระพุทธองค์ทรงยกตัวอย่าง
ไว้ใน มหาสัจจกสูตร มีใจความว่า...
“สมณพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง ที่กายยังไม่ได้หลีก
ออกจากกาม และใจก็ยังข้องอยู่ในกาม สมณพราหมณ์นั้นแม้
จะทำ�ความเพียรหนักสักเพียงไร หรือไม่ได้ทำ�ความเพียรเลย
สมณพราหมณ์นน้ั ไม่อาจจะตรัสรูธ้ รรมได้ เปรียบเหมือนไม้สด
ที่ยังชุ่มอยู่ด้วยยาง และแช่น้ำ�ไว้ด้วย ใครก็ตามที่ต้องการ
จะได้ไฟ เมือ่ เอาไม้นนั้ มาสีกนั เข้า สีเท่าไรก็ไม่อาจจะเกิดไฟขึน้
ได้ เพราะไม้นั้นชุ่มด้วยยาง และยังแช่อยู่ในน้ำ�”
“ส่วนสมณพราหมณ์บางพวก แม้กายหลีกออกจาก
กามแล้ว แต่ใจยังรักใคร่อยู่ในกาม ยังข้องอยู่ในกาม สมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้จะทำ�ความเพียร หรือไม่ทำ�ความเพียร
สมณพราหมณ์เหล่านั้นก็ไม่อาจตรัสรู้ได้ เพราะใจยังชุ่มอยู่
ด้วยยางคือ กิเลส เปรียบเหมือนไม้ที่ชุ่มด้วยยางวางไว้บนบก
แม้จะวางไว้บนบกแล้วก็ตาม แต่มนั ยังสดอยู่ ยังชุม่ ไปด้วยยาง
ก็ไม่อาจจะสีให้เกิดไฟขึ้นได้”
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“ส่วนสมณพราหมณ์ ที่กายหลีกออกจากกามแล้ว
ใจก็สละกามได้ มีใจสงบระงับดีแล้ว สมณพราหมณ์เหล่านั้น
แม้จะทำ�ความเพียรหรือไม่ท�ำ ความเพียรก็ตาม เขาก็จะสามารถ
ตรัสรูธ้ รรมได้ เปรียบเหมือนไม้แห้งทีว่ างไว้บนบก ผูท้ ตี่ อ้ งการ
ไฟ เมื่อเอาไม้นั้นมาสีเข้าด้วยกัน ไฟย่อมเกิดขึ้น เพราะไม้นั้น
เป็นไม้แห้งและวางไว้บนบก”
จะเห็นได้ว่า การที่จะปฏิบัติธรรมได้ดีนั้น จะต้องหลีก
ออกจากกามให้ได้ทั้งกายและใจ ถ้าปล่อยวางความอยากใน
กามลงได้ ใจก็จะเริม่ สงบนิง่ จิตก็จะดิง่ เข้าสูภ่ ายใน ได้พบกับ
ความสุขที่แท้จริง ที่ไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่า เป็นบรมสุขซึ่ง
พระบรมศาสดาได้ตรัสยืนยันไว้ว่า
“นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ

สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี”
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รักตนเอง
“คุ ณ รั ก ตั ว เองแค่ ไ หน?” คำ � ถามนี้ ดู ไ ม่ น่ า จะ
ถามเลย เพราะไม่มีความรักใดในโลกหล้าจะมาเทียบได้กับ
ความรักตน คนที่บอกว่า ฉันรักเธอมากเหลือเกิน รักจนแทบ
จะกลืนกิน รักเธอเท่าฟ้า ท้ายที่สุดแล้วก็ไม่ได้รักมากเท่ากับ
ความรักตนเอง ความรักตนเองเป็นสัญชาตญาณดั้งเดิมของ
สัตว์โลกทั้งหลาย ทุกๆ คนล้วนรักตนเอง ปรารถนาให้ตนเอง
มีความสุข ปราศจากความทุกข์ แต่ก็น่าแปลกคนบางคน
พร่�ำ บอกว่า รักตนเอง แต่พฤติกรรมภายนอกกลับตรงกันข้าม
เทีย่ วไปก่อกรรมทำ�ชัว่ จนต้องติดคุกติดตะราง ได้รบั ผลกรรมอัน
เผ็ดร้อน ดูแล้วไม่สมกับคำ�พูดที่ว่า “ฉัน...รักตนเอง”
ถ้ารักตนเองจริงควรตั้งตนไว้ชอบ ประกอบแต่กรรมดี
ทำ�ตนให้ประสบความสุขความเจริญสิ ถึงจะถูก ในเรื่องนี้...
พระพุทธองค์ได้ตรัสยืนยันเอาไว้ใน ปิยสูตร ซึ่งเป็นเรื่องราว
ของพระเจ้าปเสนทิโกศล ได้มาสนทนาธรรมกับพระพุทธองค์
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปิยสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, มมร. เล่ม ๒๔ หน้า ๔๒๖
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กาลครั้ ง หนึ่ ง พระเจ้ า ปเสนทิ โ กศลทรงเข้ าไปเฝ้ า
พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วประทับนั่ง
ณ ที่ควร กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “พระองค์ผู้เจริญ
วันนี้ข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัด เกิดความคิดคำ�นึงขึ้นมา
ว่า ผู้ใดหนอที่ชื่อว่ารักตน ผู้ใดหนอชื่อว่าไม่รักตน”
ข้าพระองค์จึงมีความคิดว่า “ผู้ที่ประพฤติกายทุจริต
วจีทจุ ริต มโนทุจริต คนผูน้ นั้ ชือ่ ว่า...ไม่รกั ตน แม้เขาจะกล่าวว่า
เรารักตนก็ตาม คนเหล่านัน้ ก็ชอ่ื ว่าไม่รกั ตนอยูด่ ี เพราะเหตุใด
หรือ? ก็เพราะว่า ถ้าเขาสามารถทำ�สิ่งไม่ดีให้กับคนที่ไม่รักได้
เขาก็ย่อมทำ�สิ่งไม่ดีให้กับตนเองได้เช่นกัน คนเหล่านั้นจึงชื่อ
ว่า...ไม่รักตน
ส่วนผูใ้ ดประพฤติกายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต คนนัน้
ได้ชื่อว่า...รักตน แม้เขาจะบอกว่า เขาไม่ได้รักตนก็ตาม คนๆ
นั้นก็ยังได้ชื่อว่ารักตนอยู่ดี เพราะเหตุไรหรือ ก็เพราะว่า ถ้า
เขาสามารถทำ�สิง่ ดีๆ ให้กบั คนทีเ่ ขารักได้ เขาก็ยอ่ มทำ�สิง่ ดีๆ ให้
กับตนเองได้เช่นกัน ดังนั้นคนๆ นั้นจึงชื่อว่ารักตน”
เมือ่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ฟงั แล้ว ก็ได้ตรัสยืนยันขึน้ ว่า
“มหาบพิตรเป็นไปตามที่ตรัสนั้น มหาบพิตรเป็นไปตามที่ตรัส
นั้น”
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จากพระสูตรนี้ได้สอนให้รู้ว่า เราจะรักตนเองอย่าง
ถูกวิธีได้อย่างไร เริ่มต้นจากสำ�รวมกาย วาจา ใจของเราให้
สะอาดบริ สุ ท ธิ์ ไม่ ไ ปเบี ย ดเบี ย นใคร มี ค วามเอื้ อ อาทร
ต่อคนรอบข้าง แล้วสิง่ ดีๆ ทีเ่ ราทำ�ไว้ ก็จะย้อนกลับมาหาเราเอง
นี่คือความรักที่แท้จริงที่เราสามารถมอบให้ตนเอง ถ้าทำ�ได้
เช่นนี้ คำ�ว่า “รักตนเอง” ก็จะไม่เป็นเพียงถ้อยคำ�อีกต่อไป
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น้ำ�ตามากกว่ามหาสมุทร
น้ำ � ตา คงไม่ มี ใ ครในโลกที่ เ กิ ด มาแล้ ว ไม่ เ คยเสี ย
น้ำ�ตา เราเสียน้�ำ ตากันตั้งแต่แรกเกิด หลังจากนั้นก็ต้องเสีย
น้�ำ ตามาโดยตลอด มีเหตุการณ์ทที่ ำ�ให้เราต้องเสียน้ำ�ตามาเป็น
ระยะๆ คนส่วนใหญ่เสียน้�ำ ตาให้กบั ความทุกข์มากกว่าความสุข
น้�ำ ตาแห่งความปลืม้ ปีติ มีนอ้ ยกว่าน้�ำ ตาแห่งความผิดหวังและ
ความเศร้าเสียใจมากมายนัก แต่ความจริงเราสามารถเลือก
ที่จะไม่เสียน้ำ�ตาได้ เลือกที่จะไม่ทุกข์ได้ พระพุทธองค์ทรง
ชี้ แ นะแนวทางให้ เ ราพ้ น ทุ ก ข์ ไ ว้ แ ล้ ว ถ้ า เราเลื อ กที่ จ ะเดิ น
ตามทางที่พระพุทธองค์สอน เราก็คงไม่ต้องเสียเวลาเวียนว่าย
ตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร ให้น้ำ�ตามากกว่ามหาสมุทร เหมือน
ดังทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสไว้ใน อัสสุสตู ร ดังมีใจความโดยสรุปว่า
“ภิกษุทั้งหลาย สังสารวัฏของสัตว์โลกนี้กำ�หนดเบื้อง
ต้น และเบื้องปลายไม่ได้ ด้วยเหตุที่สรรพสัตว์ทั้งหลายต้อง
เกิดๆ ตายๆ ชาติแล้วชาติเล่าจนนับไม่ได้

อัสสุสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค, มมร. เล่ม ๒๖ หน้า ๕๐๙
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ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเข้าใจอย่างไร น้ำ�ตาของสรรพ
สัตว์ที่หลั่งไหลเพราะความเศร้าโศกเสียใจ แต่ละชาติที่เกิดมา
นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับน้�ำ ในมหาสมุทรทั้ง ๔ อย่างไหนจะมี
มากกว่ากัน?”
“น้ำ�ตาของสรรพสัตว์ที่ต้องเสียไป เพราะประสบกับ
สิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจในแต่ละชาติและแต่ละภพที่ต้องเกิดมา
นั้น มีมากกว่าน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ พระเจ้าข้า”
“ถูกต้องแล้วภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอเข้าใจถูกแล้ว เพียง
แค่สัตว์ทั้งหลายต้องร้องไห้เสียน้ำ�ตาเพราะแม่ตาย...ในแต่ละ
ชาติรวมกันแล้ว ยังมีมากกว่าน้ำ�ในมหาสมุทรทัง้ ๔ ยังไม่กล่าว
ถึงน้�ำ ตาทีส่ ตั ว์ทงั้ หลายต้องเสียไปเพราะพ่อตาย ปู่ ย่า ตา ยาย
ลุง ป้า น้า อาตาย พีส่ าว หลานสาวตาย รวมทัง้ ผัวตาย เมียตาย
เมื่อรวมน้ำ�ตาที่เสียไปในแต่ละชาติ ซึ่งนับจำ�นวนไม่ได้จะ
มากกว่าน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ สักเพียงใด?”
“นอกจากนีย้ งั มีน�้ำ ตาทีม่ าจากความทุกข์โศก เพราะเหตุ
แห่งความเสื่อมลาภ, โรคภัยเบียดเบียน, พลัดพรากจากของรัก
และความผิดหวังอื่นๆ อีกสารพัด เมื่อรวมกันแล้ว ย่อมมี
มากกว่าน้ำ�ในมหาสมุทรทั้ง ๔ อย่างเทียบกันไม่ได้เลย
ด้วยเหตุนี้ สัตว์ทั้งหลายควรที่จะเบื่อหน่ายการเวียน
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ว่ายตายเกิด แล้วหันมาบำ�เพ็ญตนให้พน้ จากทุกข์โศกทีต่ อ้ งได้รบั
เพราะการเกิดและตายนี้เสียโดยเร็วเถิด”
ในชีวิตของคนเรานั้น ต้องเสียน้ำ�ตามามากพอแล้ว
เพราะความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ต่างๆ ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราต้องมีสติ
รูเ้ ท่าทันในสภาวการณ์ทเี่ กิดขึน้ มองให้ออกว่าทุกสิง่ ล้วนเกิดขึน้
ตั้งอยู่ และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา แล้วหันมาปฏิบัติธรรม
เพื่อเข้าถึงพระธรรมกายภายใน จะได้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร
และ ไม่ต้องเสียน้ำ�ตาอีกต่อไป
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นินทา สรรเสริญ
นินทา สรรเสริญ เป็นธรรมประจำ�โลก เป็นเหมือน
ฝาแฝด ไปไหนมักไปคูก่ นั ไม่เคยมีใครในโลกนีแ้ ม้สกั คนเดียวที่
ได้รบั แต่ค�ำ สรรเสริญ และก็ไม่มใี ครในโลกนีแ้ ม้สกั คนเดียวเช่นกัน
ที่ ไ ด้ รั บ แต่ คำ � นิ น ทา ฉะนั้ น คนที่ เ กิ ด มาแล้ ว ย่ อ มถู ก นิ น ทา
และสรรเสริญควบคูก่ นั ไป แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยงั หนี
ไม่พ้น นับประสาอะไรกับผู้ที่ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรา
เรือ่ งนี้ พระพุทธองค์ทา่ นทรงสอนให้วางท่าทีให้ถกู ต้อง
เมื่อใดก็ตาม ที่เราได้ยินได้ฟังเสียงนินทาสรรเสริญของผู้อื่นที่
มีต่อเรา เมื่อนั้นเราก็ต้องรู้จักพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางโดย
ปราศจากอคติ และพิสจู น์ทราบด้วยตนเองให้ได้วา่ ความคิดเห็น
นั้นเป็นจริงหรือไม่ ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน พรหมชาลสูตร
ว่า...
สมัยหนึ่ง พระพุทธเจ้าเสด็จดำ�เนินทางไกลระหว่าง
กรุ ง ราชคฤห์ กั บ เมื อ งนาลั น ทา พร้ อ มด้ ว ยภิ ก ษุ ส งฆ์ ห มู่
ใหญ่ ป ระมาณ ๕๐๐ รู ป ในครั้ ง นั้ น สุ ป ปิ ย ปริ พ าชกกั บ
พรหมชาลสูตร : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค, มมร. เล่ม ๙ หน้า ๒
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พรหมทัตตมาณพผูเ้ ป็นศิษย์ ก็ได้เดินทางไกลในเส้นทางเดียวกัน
ตามหลังมาห่างๆ ระหว่างทางนั้น อาจารย์กับศิษย์ได้โต้เถียง
กัน คือ อาจารย์กล่าวติพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์
ส่วนศิษย์กล่าวชม เมือ่ ถึงเวลากลางคืนภิกษุทงั้ หลายได้สนทนา
กันถึงเรื่องศิษย์อาจารย์กล่าวแย้งกันในเรื่องสรรเสริญ ติเตียน
พระรัตนตรัย
ในเวลานั้ น พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ าได้ เ สด็ จ มาถึ ง ทรง
ประทับนั่งที่อาสนะที่จัดปูไว้ แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า
“กำ�ลังสนทนาเรื่องอะไรกันอยู่” ภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่อง
ราวดังกล่าวให้ทราบ พระพุทธองค์จึงตรัสว่า
“ภิกษุทงั้ หลาย ถึงคนอืน่ จะมากล่าวติเตียนเรา ติเตียน
พระธรรม ติเตียนพระสงฆ์ พวกเธอก็ไม่ควรผูกอาฆาตคับแค้นใจ
เพราะถ้าพวกเธอโกรธเคืองหรือไม่พอใจในคำ�ติเตียนนั้น พวก
เธอจะประสบอันตราย และพลอยไม่รู้ว่าที่เขากล่าวติเตียนนั้น
ถูกหรือผิด ถ้าเป็นเรื่องไม่จริง เธอก็ควรพิสูจน์ด้วยตนเองว่า
เรื่องนี้ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เคยมีปรากฏในพวกเรา
ส่วนถ้ามีใครกล่าวชื่นชมเรา ชื่นชมพระธรรม ยกย่อง
พระสงฆ์ พวกเธอก็ไม่ควรยินดีจนออกนอกหน้า เพราะถ้า
พวกเธอหลงชื่นชมพอใจในคำ�ยกย่องนั้น พวกเธอก็จะประสบ
อันตราย ถ้าคำ�ชมนั้นเป็นเรื่องจริง เธอก็ควรพิสูจน์ทราบด้วย
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ตนเองว่า จริงอย่างไร เพราะอะไรถึงเป็นเช่นนั้น และพวกเรา
เป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่”
เราจะเห็นได้ว่า เสียงนินทาสรรเสริญมีมาทุกยุคทุก
สมัย เราไม่ควรนำ�มาเป็นอารมณ์ ควรถือว่า นั่นเป็นเหมือน
สัญญาณเตือน ให้เราย้อนกลับมาพิจารณาสำ�รวจตนเองว่า
สิ่ ง ที่ ค นอื่ น ติ เ ตี ย นเราอยู่ นั้ น เราเป็ น อย่ า งนั้ น จริ ง หรื อไม่
ถ้าจริงเราก็ควรปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าไม่จริงเราก็ควรทำ�ใจเป็น
กลางและตั้งใจทำ�ความดีต่อไป ถ้าทำ�ได้เช่นนี้ เสียงนินทา
สรรเสริญก็จะเป็นเพียงสื่อให้เราได้ศึกษา หรือเป็นมิเตอร์
วัดความสั่นสะเทือนของใจเรานั่นเอง
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เมื่อต้องสอน ผู้มองต่างมุม
เมื่ออยู่ในสถานะที่แตกต่าง ความคิดความเข้าใจย่อม
แตกต่าง ดังเช่น บางคนไม่เข้าใจว่า ทำ�ไมต้องให้ทาน เสีย
ทรัพย์เปล่าๆ ทำ�ไมต้องเข้าวัด เสียเวลา ทำ�ไมต้องไปบวช
ลำ�บากเปล่าๆ เรามีข้าวกิน มีบ้านอยู่ ทำ�ไมต้องไปขอเขากิน
และเพราะความไม่เข้าใจ จึงไม่สนใจไยดี หรือหนักขึ้นเป็น
ต่อว่า เสียดสี เหน็บแนม หรืออาจหนักขึ้นเป็น ต่อต้าน
ก่อม็อบ ทำ�ลายล้าง พระพุทธองค์ทรงสอนให้เข้าใจธรรมชาติ
ที่แตกต่างนี้ และวิธีที่จะแก้ไขความไม่เข้าใจเป็นลำ�ดับ จนเขา
มายืนอยูใ่ นสถานะเดียวกันกับเรา คือ เป็นผูม้ สี มั มาทิฏฐิ มุง่ มัน่
ในการประพฤติธรรม จาก ทันตภูมิสูตร ดังนี้
สามเณรอจิรวตะ อัคคิเวสสนะ กราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เล่าถึงการตอบปัญหาเรื่องการมีจิตเป็นเอกัคคตา
(หยุดนิ่งเป็นหนึ่ง) แก่พระราชกุมารชยเสนะ พระพุทธองค์จึง
ตรัสแนะนำ�ว่า
“อัคคิเวสสนะ พระราชกุมารจะเข้าใจความในภาษิตของ
ทันตภูมิสูตร : พระสุตตันตปิฏก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๒๓ หน้า ๘๔
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เธอได้อย่างไร จิตเตกัคคตาที่เธอกล่าวนั้น เขารู้ เขาเห็น เขา
บรรลุ เขาทำ�ให้แจ้งกันได้ดว้ ยเนกขัมมะ (ประพฤติพรหมจรรย์)
แต่พระราชกุมารชยเสนะยังอยู่ท่ามกลางกาม ยังบริโภคกาม
ถูกกามวิตกกิน ถูกความเร่าร้อนเพราะกามเผา ยังขวนขวายใน
การแสวงหากาม จักทรงรู้ หรือจักทรงเห็น หรือจักทรงทำ�ให้
แจ้งจิตเตกัคคตาได้นั่น ไม่ใช่ฐานะที่มีได้ ฯลฯ
อัคคิเวสสนะ เปรียบเหมือนภูเขาใหญ่ไม่ห่างไกลบ้าน
หรือนิคม สหาย ๒ คนออกจากบ้านหรือนิคมนั้นไปยังภูเขาลูก
นั้นแล้ว จูงมือกันเข้าไปยังที่ตั้งภูเขา ครั้นแล้วสหายคนหนึ่ง
ยืนที่เชิงภูเขาเบื้องล่าง อีกคนหนึ่งขึ้นไปข้างบนภูเขา
สหายที่ยืนตรงเชิงภูเขาข้างล่าง เอ่ยถามสหายผู้ยืนบน
ภูเขานั้นว่า “แน่ะเพื่อน ท่านยืนบนภูเขานั้น มองเห็นอะไร
บ้าง” สหายผูย้ นื อยูบ่ นภูเขาตอบว่า “เพือ่ นเอ๋ย เรายืนบนภูเขา
แล้วเห็นสวน ป่าไม้ ภูมิภาค และสระโบกขรณีที่น่ารื่นรมย์”
สหายข้างล่างกล่าวอย่างนีว้ า่ “แน่ะเพือ่ น ข้อทีท่ า่ นยืนบนภูเขา
แล้วเห็นสวน ป่าไม้ ภูมิภาค และสระโบกขรณีที่น่ารื่นรมย์นั่น
เป็นไปไม่ได้หรอก”
สหายที่ยืนบนภูเขา จึงลงมายังเชิงเขาข้างล่างแล้วจูง
แขนสหายคนนั้นให้ขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้น ให้พักเหนื่อยครู่หนึ่ง
แล้ว เอ่ยถามสหายนั้นว่า “แน่ะเพื่อน เรายืนอยู่บนภูเขาแล้ว
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ท่านเห็นอะไรบ้าง” สหายคนนั้นตอบอย่างนี้ว่า “เพื่อนเอ๋ย
เรายืนบนภูเขาแล้วแลเห็นสวน ป่าไม้ ภูมภิ าค และสระโบกขรณี
ที่น่ารื่นรมย์”
สหายคนขึน้ ไปก่อนกล่าวอย่างนีว้ า่ “แน่ะเพือ่ น เราเพิง่
ได้ยินท่านกล่าวว่า สิ่งที่เราเห็น เป็นไปไม่ได้หรอก”
สหายคนขึ้นไปทีหลังก็พูดว่า “เราก็เพิ่งรู้คำ�ที่ท่านกล่าว
ว่าเป็นจริงอย่างนี้เอง”
สหายคนขึ้ น ไปก่ อ นจึ ง พู ด อย่ า งนี้ ว่ า “สหายเอ๋ ย
ความเป็ น จริ ง เราถู ก ภู เ ขาใหญ่ ลู ก นี้ กั้ นไว้ จึ งไม่ แ ลเห็ น
สิ่งที่ควรเห็น” นี้ ฉันใด
อัคคิเวสสนะ ฉันนัน้ เหมือนกันแล พระราชกุมารชยเสนะ
ถูกกองอวิชชาใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาลูกนั้นกั้นไว้ บังไว้ ปิดไว้ คลุม
ไว้แล้ว พระราชกุมารชยเสนะนั้นแลยังอยู่ท่ามกลางกาม ยัง
บริโภคกาม ถูกกามวิตกกิน ถูกความเร่าร้อนเพราะกามเผา
ยังขวนขวายในการแสวงหากามจักทรงรู้ หรือทรงเห็น หรือ
ทรงทำ�ให้แจ้งซึ่งธรรม ที่เขารู้ เขาเห็น เขาบรรลุ เขาทำ�ให้แจ้ง
กันได้ด้วยเนกขัมมะ นั่นไม่ใช่ฐานะที่มีได้
จากนั้นจึงทรงแนะนำ�ต่อว่า การสอนธรรมะ ฝึกคน
นั้น ควรทำ�อย่างการฝึกช้างทรง คือ เริ่มจากจับช้างป่ามา
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แล้วผูกไว้กับช้างหลวงที่ฝึกดีแล้ว ต่อมาให้ช้างหลวงจูงออก
มาจากป่า แล้วฝึกให้คุ้นกับบ้านด้วยการล่ามไว้กับเสาใหญ่
พูดด้วยคำ�ทีไ่ พเราะ เมือ่ ช้างเริม่ รับฟังคำ� ก็เพิม่ อาหาร คือ หญ้า
และน้ำ�เป็นรางวัล หลังจากนั้นจึงฝึกให้ท�ำ ตามคำ�สั่งควาญช้าง
ให้รกุ ให้ถอย ให้ยนื ให้หยุด และขัน้ สุดท้ายคือ ฝึกเป็นช้างทรง
ในสงครามด้วยการผูกโล่ใหญ่ทงี่ วงช้าง ให้บรุ ษุ ถือหอกนัง่ บนคอ
และบุรุษถือหอกหลายคนยืนล้อมรอบ ควาญช้างถือของ้าวยืน
อยู่ข้างหน้า
จากนั้น ฝึกช้างให้หยุดนิ่งไม่ขยับอวัยวะใดๆ ท่ามกลาง
เสียงและอาวุธ เป็นช้างหลวงทนต่อการประหาร ด้วยหอก
ดาบ ลูกศร และเครือ่ งประหารของศัตรูอนื่ ทนต่อเสียงกึกก้อง
แห่งกลองใหญ่ บัณเฑาะว์ สังข์ และกลองเล็ก กำ�จัดข้อบกพร่องทุกอย่างได้ หมดพยศ เมื่อนั้นจึงนับเป็นช้างทรง
ที่สมควรแก่พระราชา เป็นสมบัติคู่บารมีของพระราชา
ด้วยอุปไมยนัน้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ทรงฝึกคนไปตามลำ�ดับ
ด้วยการแสดงธรรม จนเกิดความเลือ่ มใส ทำ�ให้เขาเห็นอานิสงส์
แห่งการบรรพชา เมื่อเขาออกบวชก็ทรงฝึกให้ละกามคุณ ๕
ด้วยการสำ�รวมในพระปาฏิโมกข์ สำ�รวมอินทรีย์ เจริญภาวนา
ละนิวรณ์ทงั้ ๕ เจริญสติปฏั ฐาน ๔ ไปตามลำ�ดับ จนบรรลุวชิ ชา ๓
มีปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตูปปาตญาณ และอาสวักขยญาณ
กำ�จัดกิเลสได้หมดสิ้น บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุด
www.webkal.org
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วิธแี ก้ไขความเข้าใจผิด ความเห็นทีแ่ ตกต่าง พระพุทธองค์สอนด้วยวิธีที่เป็นธรรมชาติที่สุด คือ เหตุที่เขาไม่เข้าใจ
เพราะว่า เขาไม่เคยมีประสบการณ์เช่นนั้น ไม่เคยมาอยู่ในจุด
เดียวกับเรา แต่คิดจะให้เขามีความเข้าใจ ความเห็นเหมือนกัน
กับเรา เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้
ดังนั้น วิธีแก้ไขที่ลัด และตรงประเด็นที่สุด ก็คือนำ�เขา
ให้มาอยูต่ รงจุดทีเ่ รายืนอยู่ เมือ่ อยูบ่ นยอดเขาเช่นเดียวกันแล้ว
ก็ยอ่ มเห็นเหมือนกัน จะชีช้ วนดูความสวยงามของต้นไม้ ทิวเขา
ก็เข้าใจกันและกัน แต่การทำ�เช่นนั้น ก็ต้องทำ�อย่างค่อยเป็น
ค่อยไปไม่หักโหมประหนึ่งหักด้ามพร้าด้วยเข่า ดังเช่น การฝึก
ช้างจากช้างป่า จนกลายเป็นช้างทรงทีอ่ อกศึกสงคราม คูบ่ ารมี
พระราชาได้
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คนรวยที่แท้จริง
ตำ�แหน่ง “มหาเศรษฐี” มักเป็นทีช่ นื่ ชมสนใจของคนใน
โลก ทุกปีจะมีการจัดอันดับ “ความรวย” ออกแสดงทางสื่อ
หลายค่ายด้วยกัน บางท่านคงปรารถนาว่า สักวันเราได้ไปยืน
อยู่ในตำ�แหน่งนั้นบ้าง แต่ ณ วันนี้ แม้เรายังไม่รวยเงินทอง
ก็ไม่เป็นไร ขอให้เราหมั่นสร้างมหาทานบารมีต่อไป สักวัน
เมื่อบุญเต็มเปี่ยมก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีแน่นอน
ในทัศนะเรื่องความรวย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสว่า
ความรวยทรัพย์นนั้ ยังเป็นความรวยทีไ่ ม่มนั่ คง ไม่ใช่ความรวย
ที่แท้จริง เพราะว่านี่เป็นเพียงผลจากความรวยอริยทรัพย์ คือ
คุณความดี หากรวยกุศลความดีก็หวังได้ว่าจะเป็นผู้รวยทรัพย์
แน่นอน แต่หากจนอริยทรัพย์ คือ ความดีเสียแล้ว ก็ปดิ หนทาง
รวยทรัพย์ในอนาคต หรือแม้แต่ทรัพย์ในปัจจุบันก็จะรักษาไว้
ไม่ได้ ดังใน อุคคสูตร ว่า

อุคคสูตร : พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต, มมร. เล่ม ๓๗ หน้า ๑๔
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ครั้งหนึ่ง ราชมหาอำ�มาตย์ชื่อว่า อุคคะ เข้าไปเฝ้า
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ถึ ง ที่ ป ระทั บ และได้ ก ราบทู ล
พระผู้มีพระภาคเจ้าว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์ ข้าแต่พระองค์ผู้
เจริญ ไม่เคยมีมา โดยเหตุที่มิคารเศรษฐีผู้เป็นหลานโรหณเศรษฐีเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัติมากถึงเพียงนี้”
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่า “ดูก่อนอุคคะ ก็มิคาร
เศรษฐีหลานโรหณเศรษฐีมง่ั คัง่ มีทรัพย์มาก มีโภคสมบัตมิ าก
สักเท่าไร”
ถึงเงิน”

“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ มีทองแสนลิ่ม จะกล่าวไปไย

“ดูก่อนอุคคะ ทรัพย์นั้นมีอยู่แล เรามิได้กล่าวว่าไม่มี
แต่ทรัพย์นั้นเป็นของอันตราย ด้วยไฟ น้ำ� พระราชา โจร
ทายาทผู้ไม่เป็นที่รัก
ดูก่อนอุคคะ ทรัพย์ ๗ ประการนี้แล ไม่ทั่วไปแก่ไฟ
น้ำ� พระราชา โจร ทายาทผู้ไม่เป็นที่รัก ๗ ประการเป็นไฉน
ทรัพย์ คือ ศรัทธา ๑ ศีล ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑
ปัญญา ๑ ”
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ผู้ใด จะเป็นสตรี หรือบุรุษก็ตาม
มีทรัพย์ ๗ ประการนี้ คือ
ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ และปัญญา
ผู้นั้นแลเป็น “คนมีทรัพย์มาก”
ใครๆ ไม่พึงชนะได้ทั้งในเทวโลกและมนุษยโลก
เพราะฉะนั้น ผู้มีปัญญา
เมื่อระลึกถึงคำ�สั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
ควรหมั่นประกอบศรัทธา ศีล
ความเลื่อมใสและการเห็นธรรม
เมือ่ บุคคลสมบูรณ์ดว้ ยอริยทรัพย์ ก็จะเป็นเหตุแห่งการ
สัง่ สมบุญกุศลไปตลอดอายุขยั เป็นการสะสมทรัพย์ทแี่ ท้จริง คือ
“บุญ” ข้ามชาติไปได้ ดังใน ปิยสูตร ว่า
สัตว์ผู้จะต้องตายในโลกนี้
ทำ�กรรมอันใด คือบุญและบาปทั้ง ๒ ประการ
บุญและบาปนั้นแลเป็นสมบัติของเขา
ทั้งเขาจะนำ�เอาบุญและบาปนั้นไปได้
อนึ่ง บุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไป
ดุจเงาติดตามตัวไป ฉะนั้น
เพราะฉะนั้น บุคคลควรทำ�กรรมดี
สะสมไว้เป็นสมบัติในโลกหน้า
เพราะบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้า
ปิยสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, มมร. เล่ม ๒๔ หน้า ๔๒๖
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ดังนั้น แม้ปัจจุบันบางท่านจะจนทรัพย์ แต่ก็อย่าให้จน
ความดี เพราะนัน่ ยังสามารถทำ�เป้าหมายการมาเกิดเป็นมนุษย์
คือ การสร้างบารมี ให้สำ�เร็จได้ และในอนาคตเราจะเป็นผู้ที่
รวยทัง้ ภายนอกและภายใน คือ เป็น “มหาเศรษฐีผใู้ จบุญ ค้�ำ จุน
พระพุทธศาสนา” อย่างแน่นอน
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เกิดในโลก แต่ไม่ติดในโลก
ดอกบัวอาศัยเกิดในน้ำ�และเปือกตม แต่เมื่อเจริญโผล่
พ้นผิวน้ำ�แล้ว กลับไม่ติดด้วยน้ำ�และเปือกตม เป็นธรรมชาติที่
น่าอัศจรรย์ทเี ดียว พระสารีบตุ รเถระ อัครสาวกผูม้ ปี ญ
ั ญาเป็น
เลิศ ได้กล่าวสรรเสริญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เปรียบกับ
ธรรมชาติของดอกบัวว่า
ดอกโกมุท ดอกบัวเผื่อน จำ�นวนมาก
เกิดในน้ำ� แล้วติดอยู่ด้วยน้ำ�และเปือกตม ฉันใด
เหล่าสัตว์จำ�นวนมากก็ฉันนั้น เกิดมาในโลกแล้ว
ถูกราคะและโทสะเบียดเบียน ย่อมงอกงาม (ในวัฏสงสาร)
ดุจดอกโกมุทงอกงามในเปือกตม ฉะนั้น
ดอกบัวหลวงเกิดในน้�ำ งดงามอยู่กลางน้ำ�
(แต่) ดอกบัวหลวงนั้นยังคงบริสุทธิ์ ไม่ติดด้วยน้ำ� ฉันใด
ข้าแต่พระมหาวีรเจ้า พระองค์ก็ทรงเป็นฉันนั้น
เป็นมหามุนี เกิดมาแล้วในโลก (แต่) ไม่ทรงติดอยู่กับโลก
ดุจดอกบัวหลวงไม่ติดน้ำ� ฉะนั้น
สารีปุตตเถราปทาน : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน, มมร. เล่ม ๗๐ หน้า ๔๑๙
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มนุษย์ทง้ั หลายจำ�เป็นต้องอาศัยโลก คือ กามคุณ ๕ เป็นที่
เกิดขึ้น ดำ�รงชีวิตอยู่ แต่บางคนติดอยู่ในโลก จมอยู่ในโลก คือ
หลงใหลติดในทรัพย์สมบัติ และกามคุณ ๕ ต้องเป็นทุกข์กับ
การแสวงหาอย่างไม่รู้จักอิ่ม ต่อสู้แย่งชิงกันเป็นใหญ่ และ
โศกเศร้าอาดูรเมื่อไม่ได้สมปรารถนา หรือทรัพย์นั้นเสื่อมสูญ
ไปด้วยเหตุต่างๆ
แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลาย
เป็นแบบอย่างดียงิ่ ของ ผูเ้ กิดในโลก แต่ไม่ตดิ ในโลก มองทรัพย์
สมบัติที่มีอยู่เป็นอุปกรณ์การสร้างบารมี แม้แต่ครั้งที่พระพุทธองค์
ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสตั ว์อยู่ ก็ยงั สอนตนเองได้เช่นนัน้
ดังที่พระองค์ตรัสเล่า ให้พระอานนท์ฟัง ถึงพระชาติที่ทรงเกิด
เป็นพระเจ้าจักรพรรดิชื่อว่า พระเจ้ามหาสุทัสสนะ ดังนี้
“อานนท์ เราเป็นพระเจ้ามหาสุทัสสนะ ในสมัยนั้นเรา
มีเมืองขึ้น ๘๔,๐๐๐ เมือง มีกรุงกุสาวดีราชธานีเป็นเมืองหลวง
มีปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค์ มีธรรมปราสาทเป็นที่อยู่ มีเรือนยอด
๘๔,๐๐๐ หลัง มีเรือนยอดมหาวิยหู ะเป็นทีอ่ ยู่ มีบลั ลังก์ ๘๔,๐๐๐
บัลลังก์ เป็นบัลลังก์ทอง บัลลังก์เงิน บัลลังก์งา บัลลังก์แก้ว
บุษราคัม ลาดด้วยพรมขนสัตว์ชายยาว ลาดด้วยสักหลาด
ลาดด้วยผ้าปักลวดลาย ลาดด้วยหนังกวางอย่างดี มีพนักสูง
หุ้มนวมสีแดงทั้ง ๒ ข้าง มีช้าง ๘๔,๐๐๐ ช้าง มีเครื่องประดับ
ทอง มีธงทอง คลุมด้วยตาข่ายทอง มีพญาช้างตระกูลอุโบสถ
มหาสุทัสสนสูตร : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค, มมร. เล่ม ๑๓ หน้า ๔๗๓
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เป็นช้างทรง มีม้า ๘๔,๐๐๐ ม้า มีเครื่องประดับทอง มีธงทอง
คลุมด้วยตาข่ายทอง มีพญาม้าวลาหกเป็นม้าทรง มีราชรถ
๘๔,๐๐๐ คัน หุม้ ด้วยหนังราชสีห์ หุม้ ด้วยหนังเสือโคร่ง หุม้ ด้วย
หนังเสือเหลือง หุ้มด้วยผ้ากัมพลเหลือง มีเครื่องประดับทอง
มีธงทอง คลุมด้วยตาข่ายทอง มีเวชยันต์ราชรถเป็นรถพระทีน่ งั่
มีแก้ว ๘๔,๐๐๐ ดวง มีมณีแก้วเป็นชั้นยอด มีสตรี ๘๔,๐๐๐
นาง มีพระนางสุภทั ทาเทวีเป็นอัครมเหสี มีคหบดี ๘๔,๐๐๐ คน
มีคหบดีแก้วเป็นหัวหน้า มีกษัตริย์ผู้สวามิภักดิ์ ๘๔,๐๐๐ องค์
มีปริณายกแก้วเป็นหัวหน้า มีโคนม ๘๔,๐๐๐ ตัว ที่พร้อมจะ
ให้น้ำ�นมจนสามารถเอาภาชนะรองรับได้ มีผ้าโขมพัสตร์เนื้อดี
ผ้าฝ้ายเนือ้ ดี ผ้าไหมเนือ้ ดี และผ้ากัมพลเนือ้ ดีรวม ๘๔,๐๐๐ โกฏิ
มีสำ�รับอาหารที่มีคนนำ�มาถวายทั้งเช้าและเย็น ๘๔,๐๐๐ สำ�รับ
บรรดาเมื อ ง ๘๔,๐๐๐ เมื อ ง ในสมั ย นั้ น เราอยู่
ครอบครองเมืองเดียวเท่านั้น คือ กรุงกุสาวดีราชธานี
ปราสาท ๘๔,๐๐๐ องค์ เราอยู่ในปราสาทหลังเดียว
เท่านั้น คือ ธรรมปราสาท
เรือนยอด ๘๔,๐๐๐ หลัง เราอยู่ในเรือนยอดหลังเดียว
เท่านั้น คือ เรือนยอดมหาวิยูหะ
บัลลังก์ ๘๔,๐๐๐ บัลลังก์ บัลลังก์ทเี่ ราใช้สอย คือ บัลลังก์ทอง
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บัลลังก์เงิน บัลลังก์งา หรือบัลลังก์แก้วบุษราคัม บัลลังก์ใด
บัลลังก์หนึ่งเท่านั้น
ช้าง ๘๔,๐๐๐ ช้าง ช้างที่เราขี่เชือกเดียวเท่านั้น คือ
พญาช้างตระกูลอุโบสถ
วลาหก

ม้า ๘๔,๐๐๐ ม้า ม้าที่เราขี่ตัวเดียวเท่านั้น คือ พญาม้า

ราชรถ ๘๔,๐๐๐ คัน ราชรถที่เราใช้คันเดียวเท่านั้น คือ
เวชยันต์ราชรถ
สตรี ๘๔,๐๐๐ นาง นางกษัตริย์หรือนางแพศย์คนเดียว
เท่านั้นที่ปรนนิบัติเรา
ผ้า ๘๔,๐๐๐ โกฏิ ผ้าที่เรานุ่งมีเพียงคู่เดียวเท่านั้น จะ
เป็นผ้าโขมพัสตร์เนือ้ ดี ผ้าฝ้ายเนือ้ ดี ผ้าไหมเนือ้ ดี หรือผ้ากัมพล
เนื้อดีก็ตาม
สำ�รับอาหาร ๘๔,๐๐๐ สำ�รับ สำ�รับอาหารที่เราบริโภค
เพียงสำ�รับเดียวเท่านั้น คือ ข้าวสุกทะนานหนึ่งเป็นอย่างมาก
พร้อมด้วยกับข้าวพอสมควรแก่ข้าวสุกนั้น
ดูเถิด อานนท์ สังขารเหล่านั้นทั้งปวงล่วงลับดับไป
ผันแปรไปแล้ว สังขารทัง้ หลายไม่เทีย่ งอย่างนีแ้ ล สังขารทัง้ หลาย
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ไม่ยงั่ ยืนอย่างนีแ้ ล สังขารทัง้ หลายไม่นา่ ยินดีอย่างนีแ้ ล อานนท์
ข้อนีจ้ งึ ควรเบือ่ หน่าย ควรคลายกำ�หนัด ควรจะหลุดพ้นไปจาก
สังขารทั้งปวงโดยแท้”
ในพระชาตินั้น พระโพธิสัตว์ได้สั่งสมบุญอย่างยิ่งใหญ่
ด้วยการสร้างมหาทาน รักษาอุโบสถศีล และในช่วงท้ายของ
ชีวิตก็ทรงประพฤติพรหมจรรย์ถึง ๘๔,๐๐๐ ปี บำ�เพ็ญสมาธิจน
ได้ฌาน ๔ และเจริญพรหมวิหาร เมื่อละโลกก็ไปเกิดในพรหม
โลก
หากเราบริโภคทรัพย์สมบัติ เพียงเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของร่างกายให้ดำ�รงอยู่ได้ กินแค่อิ่ม อยู่แค่อุ่นหลับ
สบาย เราจะไม่ทุกข์มากเพราะทรัพย์ และสามารถใช้ทรัพย์ไป
เพือ่ การสัง่ สมบุญได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ตดิ ไม่เสียดายหวงแหน
เป็นเช่น ดอกบัวที่ไม่ติดน้ำ�และโคลนตม ฉะนั้น
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หากเดินผิดทาง แม้เก่งเท่าไรก็ไม่ถึงเป้าหมาย
มีผกู้ ล่าวไว้วา่ สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ของการเดินทาง คือ การ
ตั้งทิศทางเป้าหมายอย่างถูกต้อง การดำ�เนินชีวิตในวัฏสงสาร
ก็เช่นกัน สิ่งที่สำ�คัญที่สุด คือ ความเห็นหรือความเข้าใจที่ถูก
ต้องเกี่ยวกับโลกและชีวิตตามความเป็นจริง หรือเรียกว่า เป็น
สัมมาทิฏฐิ นั่นเอง ซึ่งจะทำ�ให้ด�ำ เนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง
ตรงกันข้าม หากมีความเชื่อที่ผิด เป็นมิจฉาทิฏฐิ เช่น
ไม่เชือ่ บุญบาป ไม่เชือ่ กฎแห่งกรรม แม้จะเป็นผูม้ คี วามรู้ ความ
สามารถ หรือมีความวิรยิ ะอุตสาหะ มากเพียงใดก็ตาม สิง่ เหล่านัน้
ก็ไม่สามารถทำ�ให้เขาเกิดความสุขได้เลย กลับยิง่ ส่งเสริมให้เขา
ได้รบั ทุกข์มากขึน้ ด้วย เพราะใช้ความรู้ ความสามารถ และความ
เพียรนั้นไปเพื่อก่อบาปอกุศล หวังอยากได้สุขแต่กลับทุกข์ถนัด
ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ภูมิชสูตร ดังนี้
พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเวฬุวัน
กรุงราชคฤห์ ครั้งนั้น พระองค์ตรัสกับพระภูมิชะว่า
“ดูก่อนภูมิชะ ก็สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่ง
ภูมิชสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๒๓ หน้า ๙๙
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ที่มีมิจฉาทิฏฐิ มีมิจฉาสังกัปปะ มีมิจฉาวาจา มีมิจฉากัมมันตะ
มีมจิ ฉาอาชีวะ มีมจิ ฉาวายามะ มีมจิ ฉาสติ มีมจิ ฉาสมาธิ ถึงแม้
ทำ � ความหวั ง หรื อไม่ ทำ � ความหวั ง หรื อ ทำ � ทั้ ง ความหวั ง
และความไม่หวัง หรือทำ�ความหวังก็มิใช่ ความไม่หวังก็มิใช่
แล้ ว ประพฤติ พ รหมจรรย์ เขาก็ ไ ม่ ส ามารถจะบรรลุ ผ ล
นัน่ เพราะเหตุไร ดูกอ่ นภูมชิ ะ เพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผล
ได้โดยอุบายไม่แยบคาย
อุ ป มาเหมื อ นบุ รุ ษ ต้ อ งการน้ำ � มั น แสวงหาน้ำ � มั น
จึงเทีย่ วเสาะหาน้�ำ มัน แต่เกลีย่ ทรายลงในรางแล้วคัน้ ไป เอาน้�ำ
พรมไปๆ เขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำ�มัน นั่นเพราะเหตุไร เพราะ
เขาไม่สามารถจะได้น้ำ�มันโดยวิธีไม่แยบคาย
อุ ป มาเหมื อ นบุ รุ ษ ต้ อ งการนมสด แสวงหานมสด
จึงเที่ยวเสาะหานมสด แต่รีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อน เขาก็ไม่
สามารถจะได้นมสด นั่นเพราะเหตุไร เพราะเขาไม่สามารถจะ
บรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคาย
อุปมาเหมือนบุรุษต้องการเนยข้น แสวงหาเนยข้น
จึงเที่ยวเสาะหาเนยข้น แต่ใส่น้ำ�ลงในอ่าง แล้วคนเข้ากับ
นมข้น เขาก็ไม่สามารถจะได้เนย นั่นเพราะเหตุไร เพราะเขา
ไม่สามารถจะได้เนยข้นโดยวิธีไม่แยบคาย
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อุ ป มาเหมื อ นบุ รุ ษ ต้ อ งการไฟ แสวงหาไฟจึ ง เที่ ย ว
เสาะหาไฟ แต่ เ อาไม้ ส ดที่ มี ย างมาทำ � ไม้ สี ไ ฟสี กั น ไป
เขาก็ ไ ม่ ส ามารถจะได้ ไ ฟ นั่ น เพราะเหตุ ไ ร เพราะเขา
ไม่สามารถจะได้ไฟโดยวิธีไม่แยบคาย
ดูกอ่ นภูมชิ ะ ส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึง่
ทีม่ สี มั มาทิฏฐิ มีสมั มาสังกัปปะ มีสมั มาวาจา มีสมั มากัมมันตะ
มีสัมมาอาชีวะ มีสัมมาวายามะ มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิ
ถึงแม้ทำ�ความหวัง หรือไม่ทำ�ความหวัง หรือทำ�ทั้งความหวัง
และความไม่หวัง หรือทำ�ความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่
แล้วประพฤติพรหมจรรย์ เขาก็สามารถบรรลุผล นัน่ เพราะเหตุ
ไร ดูก่อนภูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุได้โดยอุบายแยบคาย
อุ ป มาเหมื อ นบุ รุ ษ ต้ อ งการน้ำ � มั น แสวงหาน้ำ � มั น
จึงเที่ยวเสาะหาน้ำ�มัน โดยเกลี่ยงาป่นลงในรางแล้วคั้นไป เอา
น้ำ�พรมไปๆ เขาก็สามารถได้น้ำ�มัน นั่นเพราะเหตุไร เพราะ
เขาสามารถได้น้ำ�มันโดยวิธีแยบคาย
อุปมาเหมือนบุรษุ ต้องการนมสด แสวงหานมสดจึงเทีย่ ว
เสาะหานมสด รีดเอาจากเต้านมแม่โคลูกอ่อน เขาก็สามารถ
ได้นมสด นั่นเพราะเหตุไร เพราะเขาสามารถได้นมสดโดยวิธี
แยบคาย
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อุปมาเหมือนบุรุษต้องการเนยข้น แสวงหาเนยข้น
จึงเที่ยวเสาะหาเนยข้น ใส่นมส้มลงในอ่าง คนเข้ากับนมข้น
เขาก็สามารถได้เนยข้น นั่นเพราะเหตุไร เพราะเขาสามารถได้
เนยข้นโดยวิธีแยบคาย
อุ ป มาเหมื อ นบุ รุ ษ ต้ อ งการไฟ แสวงหาไฟจึ ง เที่ ย ว
เสาะหาไฟ โดยเอาไม้แห้งเกราะมาทำ�ไม้สีไฟ สีกันไป เขา
ก็สามารถได้ไฟ นั่นเพราะเหตุไร เพราะเขาสามารถได้ไฟ
โดยวิธีแยบคาย”
ดังนั้นจึงเป็นความโชคดีมีบุญ ที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ
ได้รับการปลูกฝังสัมมาทิฏฐิ และการทำ�ความดีที่ถูกต้องตั้งแต่
เยาว์วยั แม้เราจะไม่เก่งกาจอะไร แต่กม็ นั่ ใจได้วา่ สามารถเอา
ดีมีสุขทั้งในชาตินี้ชาติหน้าได้ ซึ่งหากเราไปเกิดในดินแดนที่มี
ความเชือ่ เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถูกปลูกฝังความเชือ่ ทีผ่ ิดตัง้ แต่เล็กแต่
น้อยก็ยากที่จะเอาดีมีสุขได้ แม้จะมีสติปัญญาสามารถอย่างไร
ก็ตาม จึงควรแก่การภาคภูมใิ จทีไ่ ด้เกิดเป็นชาวพุทธ โชคดีจริงๆ
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กว่าจะรู้จักกัน
มีคำ�กล่าวว่า “หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน”
การที่ จ ะรู้ จั ก เข้ าใจใครสั ก คนหนึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ต้ อ งใช้ เ วลา
เพราะจิตมนุษย์นั้นยากแท้หยั่งถึง กิเลสในใจเปรียบดังป่าที่
รกชัฏ มีความลึกลับเป็นปริศนาซุกซ่อนอยู่มากมาย ทำ�ให้
บางทีแม้แต่ตนเองก็ยังไม่เข้าใจกระจ่างในตัวเองสักเท่าไร
ดั งนั้ น การทำ�ความรู้จักผู้อื่นในวิสัยของปุถุชน ไม่ เ พี ยงแต่
ต้องอาศัยเวลาเท่านั้น ยังต้องมีเหตุการณ์ที่เหมาะสมเป็น
เครื่องพิสูจน์ ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนวิธีดูคนไว้
ใน สัตตชฎิลสูตร ดังนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ บุพพาราม
ปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตา เขตกรุงสาวัตถี ครั้งนั้น
ในเวลาเย็ น พระเจ้ า ปเสนทิ โ กศลเสด็ จ เข้ าไปเฝ้ า พระผู้ มี
พระภาคถึงทีป่ ระทับ ถวายอภิวาทแล้ว ประทับนัง่ ณ ทีส่ มควร
ขณะนัน้ มีนกั บวชประเภทต่างๆ คือ ชฎิล ๗ คน นิครนถ์
๗ คน อเจลก ๗ คน เอกสาฎก ๗ คน ปริพาชก ๗ คน
ชฎิลสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, มมร. เล่ม ๒๔ หน้า ๔๕๓
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ผู้มีขนรักแร้ เล็บ และขนยาว ถือเครื่องบริขารต่างๆ เดินผ่าน
ไปในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาค ทันใดนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล
เสด็จลุกจากทีป่ ระทับ ทรงห่มพระภูษาเฉวียงพระอังสาข้างหนึง่
ทรงจดพระชานุมณฑล (คุกเข่า) เบื้องขวา ณ พื้นแผ่นดิน
ประนมมือไปทางนักบวชเหล่านั้น แล้วทรงประกาศพระนาม
๓ ครั้งว่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าคือพระราชาปเสนทิโกศล ฯลฯ
ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าคือพระราชาปเสนทิโกศล”
ครั้ น เมื่ อ นั ก บวชเหล่ า นั้ น เดิ น ผ่ า นไปได้ ไ ม่ น าน
พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จกลับเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค แล้ว
ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
พวกนักบวชเหล่านั้น คงเป็นพระอรหันต์ หรือท่านผู้บรรลุ
อรหัตตมรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลก”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “มหาบพิตร พระองค์เป็น
คฤหัสถ์บริโภคกาม ครอบครองเรือน บรรทมเบียดพระโอรส
และพระชายา ทาจุรณจันทน์ (เครือ่ งหอม) อันนำ�มาจากแคว้น
กาสี ทรงมาลาของหอมและเครื่องลูบไล้ ยินดีเงินทอง ยากที่
จะรูเ้ รือ่ งนีว้ า่ คนพวกนีเ้ ป็นพระอรหันต์ หรือว่าคนพวกนีบ้ รรลุ
อรหัตตมรรค
(๑) มหาบพิตร ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน ศีลนั้นจะ
พึงรู้ได้ด้วยกาลนาน ไม่ใช่ด้วยกาลเล็กน้อย ผู้ใส่ใจจึงจะรู้ได้
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ผู้ไม่ใส่ใจรู้ไม่ได้ ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้
(๒) มหาบพิตร ความสะอาดจะพึงรูไ้ ด้ดว้ ยการงาน ฯลฯ
ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้
(๓) มหาบพิตร กำ�ลังใจจะพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย
ฯลฯ ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้
(๔) มหาบพิตร ปัญญาจะพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา ฯลฯ
ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้”
พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้
ดียิ่งนักว่า มหาบพิตร พระองค์เป็นคฤหัสถ์ บริโภคกาม ฯลฯ
ยากที่จะรู้เรื่องนี้ ฯลฯ ผู้มีปัญญาจึงจะรู้ได้ ผู้ไม่มีปัญญารู้ไม่ได้
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ (แท้จริงแล้ว) นักบวชเหล่า
นั้นเป็นคนของข้าพระองค์ เป็นบุรุษสอดแนม เป็นสายลับ
เที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแล้วพากันกลับมา ข้าพระองค์จะรู้
เรื่องราวหลังจากที่คนเหล่านั้นสืบมา บัดนี้คนเหล่านั้นคงจะ
ชำ�ระล้างละอองธุลีนั้นแล้ว อาบสะอาดดี ลูบไล้ผิวดีแล้ว
โกนผมและหนวด นุง่ ห่มผ้าขาว เอิบอิม่ เพียบพร้อมด้วยกามคุณ ๕
บำ�เรอข้าพระองค์อยู่”
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“การดูคนออก” แม้จะเป็นสิง่ ทีย่ ากต้องอาศัยความช่าง
สังเกต และการฝึกฝนเป็นเวลานาน บางครั้งก็ได้ “ผิดเป็นครู”
แต่ก็มีความจำ�เป็นสำ�หรับการสร้างบารมีเป็นทีม โดยเฉพาะ
ผู้นำ�หมู่คณะที่ต้องดูนิสัยของแต่ละคนในทีมให้ออก เพื่อใช้
ในการประคับประคองเป็นกัลยาณมิตรแก่คนในทีม ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแก้ไขนิสยั ให้แก่เหล่าพระสาวก ในทุกชาติ
ที่เกิดมาเจอกัน อีกทัง้ จะรูเ้ ท่าทันคนสามารถป้องกันเหตุเภทภัย
ทีจ่ ะมาถึงหมู่คณะได้อีกด้วย
แต่ทว่า การดูคนออก ก็มีวิธีลัด คือ “ดูตนเองให้ออก”
เสียก่อน โดยการปิดตา เปิดใจ ดูเข้าไปในศูนย์กลางกาย ด้วยใจที่
หยุดนิ่ง เบาสบาย จนเห็นถึงไส้ใน คือ กายในกายต่างๆ จนถึง
พระธรรมกายภายใน นั่นแหละจึงจะได้ชื่อว่า “รู้จักตนเอง”
อย่ า งแท้ จ ริ ง เมื่ อ เรารู้ จั ก รู้ เ ท่ า ทั น กิ เ ลสภายในตนเองได้
ก็จะสามารถ “ทันโลก ทันคน” ได้ไม่ยากเลย
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ทำ�ดี ต้องไม่มีข้อแม้
สิ่งประดิษฐ์และสิ่งอัศจรรย์ของโลก ล้วนเกิดขึ้นจาก
บุคคลผู้ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อปัญหาอุปสรรค เพราะความทุกข์
ความไม่พร้อมเป็นของคู่โลก หากมัวแต่นำ�ปัญหาอุปสรรค
เหล่านั้นมาเป็นข้ออ้าง ข้อแม้ เงื่อนไข โลกนี้คงจะปราศจาก
สิง่ ประดิษฐ์ หรือสิง่ อัศจรรย์ใดๆ การดำ�เนินชีวติ ก็เช่นเดียวกัน
ต้ อ งพยายามรั ก ษาความดี แม้ มี อุ ป สรรคปั ญ หา เพราะ
กฎแห่งกรรมไม่เคยผ่อนผันให้กบั ข้อแม้ขอ้ อ้างใดๆ ดังเรือ่ งราว
ต่อไปนี้
พระสารีบุตร ได้ทราบข่าวว่า ธนัญชานิพราหมณ์
ตั้ ง อยู่ ใ นความประมาท อาศั ย พระราชาเบี ย ดเบี ย นทรั พ ย์
พวกพราหมณ์และคฤหบดี อาศัยพวกพราหมณ์และคฤหบดี
เบียดเบียนทรัพย์พระราชา ภริยาของเขาผูม้ ศี รัทธา ได้สนิ้ ชีวติ
เสียแล้ว เขาได้ภริยาคนใหม่แต่เป็นผู้ไม่มีศรัทธา มาจากสกุลที่
ไม่มีศรัทธา

ธนัญชานิสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์, มมร. เล่ม๒๐ หน้า ๓๘๔
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พระสารีบตุ รคิดทีจ่ ะอนุเคราะห์ ดังนัน้ วันหนึง่ หลังจาก
บิณฑบาต และเสร็จภัตกิจแล้ว ได้เข้าไปหาธนัญชานิพราหมณ์
ถึงที่อยู่ หลังจากปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันแล้ว
ท่านพระสารีบุตรได้ถามว่า “ธนัญชานิ ท่านเป็นผู้ไม่
ประมาทหรือ”
ธนัญชานิพราหมณ์ได้ตอบว่า “ข้าแต่ท่านพระสารีบุตร
ทีไ่ หนข้าพเจ้าจะไม่ประมาทเล่า เพราะข้าพเจ้าต้องเลีย้ งมารดา
บิดา ต้องเลี้ยงบุตรภริยา ต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกร และคน
รับใช้ ต้องทำ�กิจสำ�หรับมิตรและอำ�มาตย์ ต้องทำ�กิจสำ�หรับ
ญาติสาโลหิต ต้องทำ�กิจสำ�หรับแขกแก่แขก ต้องทำ�บุญที่ควร
ทำ�แก่ปุพเปตชนส่งไปให้ปุพเปตชน ต้องทำ�การบวงสรวงแก่
พวกเทวดา ต้องทำ�ราชการให้แก่หลวง แม้กายนี้ก็ต้องเลี้ยงดู
ให้อิ่มหนำ� ต้องให้เจริญ”
สา. “ธนัญชานิ ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร
บุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติ
ผิดศีลธรรม เพราะเหตุแห่งมารดาบิดา
...เพราะเหตุแห่งบุตรและภริยา
...เพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้

www.webkal.org

พระมหาเถระ รุ่นปี ๒๕๓๔

...เพราะเหตุแห่งมิตรและอำ�มาตย์
...เพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิต
...เพราะเหตุแห่งแขก
...เพราะเหตุแห่งปุพเปตชน
...เพราะเหตุแห่งเทวดา
...เพราะเหตุแห่งพระราชา
...เพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกาย ทำ�นุบ�ำ รุงร่างกาย
นายนิรยบาลจะฉุดคร่าเขาผู้นั้นไปยังนรก เพราะเหตุ
แห่งการประพฤติไม่ชอบธรรมและประพฤติผดิ ศีลธรรม เขาจะ
ขอผ่อนผันได้หรือว่า เราเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติ
ผิดศีลธรรม เพราะเหตุแห่งมารดาบิดา ฯลฯ ขอนายนิรยบาล
อย่าพึงฉุดคร่าเราไปนรกเลย
หรือมารดาบิดาของผู้นั้น ฯลฯ จะขอผ่อนผันได้หรือว่า
ผูน้ เี้ ป็นผูป้ ระพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผดิ ศีลธรรม เพราะเหตุ
แห่งเราทัง้ หลาย ขอนายนิรยบาลอย่าพึงฉุดคร่าเขาไปนรกเลย”
ธ. “ไม่ใช่เช่นนั้น ท่านพระสารีบุตร ที่แท้ถึงผู้นั้นจะ
คร่ำ�ครวญมากมาย นายนิรยบาลก็ยังโยนเขาลงในนรกจนได้”
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สา. “ดูก่อนธนัญชานิ ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่า
อย่างไร บุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรม ประพฤติผิดศีลธรรม
เพราะเหตุแห่งมารดาบิดา
...เพราะเหตุแห่งบุตรและภริยา
...เพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้
...เพราะเหตุแห่งมิตรและอำ�มาตย์
...เพราะเหตุแห่งญาติสาโลหิต
...เพราะเหตุแห่งแขก
...เพราะเหตุแห่งปุพเปตชน
...เพราะเหตุแห่งเทวดา
...เพราะเหตุแห่งพระราชา
...เพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกาย ทำ�นุบ�ำ รุงร่างกาย
เปรี ย บกั บ บุ ค คลผู้ ป ระพฤติ ช อบธรรม ประพฤติ ถู ก
ศีลธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดา ฯลฯ บุคคลไหนจะประเสริฐ
กว่ากัน”
ธ. “ข้ า แต่ ท่ า นพระสารี บุ ต ร ผู้ ที่ ป ระพฤติ ไ ม่ ช อบ
ธรรม ประพฤติผิดศีลธรรม เพราะเหตุแห่งมารดาบิดา ฯลฯ
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ไม่ประเสริฐ ส่วนผู้ประพฤติชอบธรรม ประพฤติถูกธรรม
เพราะเหตุแห่งมารดาบิดา ฯลฯ ประเสริฐกว่า ด้วยว่าการ
ประพฤติชอบธรรมและการประพฤติถกู ศีลธรรม ประเสริฐกว่า
การประพฤติไม่ชอบธรรมและการประพฤติผิดศีลธรรม”
สา. “ธนัญชานิ การงานอย่างอื่นที่เป็นสัมมาอาชีวะ
ประกอบด้วยธรรม เป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงมารดาบิดาได้
ฯลฯ ไม่ตอ้ งทำ�กรรมอันลามก และให้ปฏิบตั ปิ ฏิปทาอันเป็นบุญ
ได้ มีอยู่”
ครั้งนั้นแล ธนัญชานิพราหมณ์ชื่นชมอนุโมทนาภาษิต
ของท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะหลีกไปแล้ว
ต่ อ มา เมื่ อ ธนั ญ ชานิ พ ราหมณ์ ป่ ว ยหนั ก ใกล้ ต าย
มีทุกขเวทนาแรงกล้า ก็ได้อาศัยพระสารีบุตรเป็นกัลยาณมิตร
ชักนำ�ใจให้เป็นกุศล ได้ไปบังเกิดในพรหมโลก ในที่สุด
เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นบุคคลอัศจรรย์
ของโลกได้ เพราะทรงสร้ า งบารมี โ ดยไม่ มี ข้ อ แม้ ไม่ ร อ
ความพร้อม เพราะความพร้อมจริงๆ ไม่เคยมีอยู่ในโลก ฉะนั้น
เราท่านทั้งหลายจงรีบเร่งสร้างความดีเถิด ความพร้อมจะเกิด
เพิ่มขึ้นเมื่อเริ่มลงมือสร้างความดี นั่นเอง
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ยอดผู้นำ�บุญ
ทุ ก หมู่ ช นล้ ว นมี ผู้ นำ � แต่ ใ นบรรดาผู้ นำ � ทั้ ง หลาย
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ สุดยอดของผู้นำ � เพราะนำ�ใน
สิ่งที่ทำ�ได้ยากที่สุด คือ นำ�พาสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้น
บ่วงแห่งภพและการเวียนว่ายตายเกิด และทรงเป็นผู้นำ�ใน
การสร้างความดีของสรรพสัตว์ ตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเป็นปุถุชน
เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีอยู่
ในขณะที่ชาวโลกไหลไปตามกระแสกิเลส แต่พระโพธิสัตว์
ทั้งหลายทวนกระแสกิเลสเป็นตัวอย่าง เป็นผู้นำ�ในการสร้าง
ความดี สร้างความอัศจรรย์ใจต่อผู้อยู่รอบข้าง และก่อเกิดแรง
บันดาลใจ ให้อยากทำ�ความดีให้ได้เช่นนั้นบ้าง
ดังนั้น ตำ�แหน่ง “ผู้นำ�บุญ” จึงเป็นตำ�แหน่งอันทรง
เกียรติของโลกและจักรวาล เพราะเป็นผูน้ ำ�แห่งความดี ดังเช่น
พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย เป็นผู้ที่จะเป็นหลัก เป็นกำ�ลังใจ และ
ฉุดให้ชาวโลก พ้นจากภัยของกระแสกิเลสอันเชี่ยวกราก แต่
การเป็นผู้นำ�บุญ มิได้เป็นด้วยชื่อ หากแต่เป็นด้วยการกระทำ�
ภเวสิสูตร : พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต, มมร. เล่ม ๓๖ หน้า ๓๘๗
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กระทำ�สิ่งที่ดีกว่า กระทำ�สิ่งที่เป็นแบบอย่าง กระทำ�สิ่งที่เป็น
แรงบันดาลใจ ให้คนรอบตัวเกิดกำ�ลังใจในการสร้างความดียิ่ง
ขึ้นไป ดังเช่น เรื่องราวของ ภเวสีอุบาสก ยอดผู้นำ�บุญในสมัย
พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจาริกไปในโกศล
ชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ขณะที่เสด็จดำ�เนินไป
ตามหนทาง ได้ทอดพระเนตรเห็นป่าสาละแห่งหนึง่ จึงทรงแวะ
เสด็จเข้าไปสู่ป่าสาละนั้น ครั้นเสด็จถึงแล้ว ทรงทำ�การแย้ม
พระโอษฐ์ให้ปรากฏ
ครัง้ นัน้ ท่านพระอานนท์จงึ ได้ทลู ถามพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
ว่ า “ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ อะไรเป็ น เหตุ เ ป็ น ปั จ จั ย
ให้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงอาการแย้ม พระตถาคตย่อมไม่
ทรงแสดงอาการแย้มโดยไม่มีเหตุ”
พระผู้ มี พ ระภาคเจ้ า จึ ง ตรั ส เล่ า ว่ า “ดู ก่ อ นอานนท์
ในอดีตสมัยของพระกัสสปอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ประเทศ
นี้เป็นเมืองมั่งคั่ง กว้างขวาง มีชนมาก มีมนุษย์หนาแน่น
ในพระนครนั้น มีอุบาสกนามว่า ภเวสี เป็นผู้ยังไม่บริบูรณ์
ในศีล (รักษาศีล ๕ ไม่สม่�ำ เสมอ) แม้อบุ าสกประมาณ ๕๐๐ คน
ในกลุ่มที่ภเวสีอุบาสกชวนเข้าวัด ก็เป็นผู้ยังไม่บริบูรณ์ในศีล
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วันหนึง่ ภเวสีอบุ าสกได้คดิ ว่า “ก็เราเป็นผูม้ อี ปุ การะมาก
เป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ คนเหล่านี้ และเรา
ก็เป็นผู้ยังไม่บริบูรณ์ในศีล แม้อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหล่านี้
ก็เป็นผูย้ งั ไม่บริบรู ณ์ในศีล ต่างคนต่างก็เท่าๆ กัน ไม่ยงิ่ ไปกว่ากัน
เอาเถอะ เราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่า”
ดังนั้น ภเวสีอุบาสกได้เข้าไปหาอุบาสกประมาณ ๕๐๐
เหล่านั้นแล้วได้กล่าวว่า “ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ตั้งแต่
วันนีไ้ ป ขอท่านทัง้ หลาย จงจำ�เราไว้วา่ เป็นผูก้ ระทำ�ให้บริบรู ณ์
ในศีล”
ฝ่ายอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหล่านั้น ได้คิดว่า “ภเวสี
อุบาสกผู้เป็นเจ้า เป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นหัวหน้า ชักชวนเรา
ทั้งหลาย หากภเวสีอุบาสก จักเป็นผู้กระทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล
ก็ไฉนเราทั้งหลายจะทำ�ให้บริบูรณ์ในศีลไม่ได้เล่า”
ดังนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหล่านั้น ได้เข้าไปหา
ภเวสีอบุ าสกแล้วกล่าวว่า “ตัง้ แต่วนั นีไ้ ป ขอภเวสีอบุ าสก จงจำ�
อุบาสก ๕๐๐ แม้เหล่านี้ว่า เป็นผู้กระทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล”
ต่อมา ภเวสีอบุ าสกได้คดิ ว่า “ก็เราแลเป็นผูม้ อี ปุ การะมาก
เป็นหัวหน้าชักชวนอุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหล่านี้ และเราก็
เป็นผูก้ ระทำ�ให้บริบรู ณ์ในศีล แม้อบุ าสกประมาณ ๕๐๐ เหล่านี้
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ก็เป็นผู้กระทำ�ให้บริบูรณ์ในศีล ต่างคนต่างก็เท่า ๆ กัน ไม่ยิ่ง
ไปกว่ากัน เอาเถอะ เราควรปฏิบัติให้ยิ่งกว่า”
ดังนั้น ภเวสีอุบาสกได้เข้าไปหาอุบาสกประมาณ ๕๐๐
เหล่านั้น แล้วกล่าวว่า “ดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ตั้งแต่วันนี้
ไป ขอท่านทั้งหลาย จงจำ�เราไว้ว่า เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์
ประพฤติเว้นไกลจากเมถุน อันเป็นธรรมของชาวบ้าน
ครั้งนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหล่านั้นได้คิดว่า
“ภเวสีอุบาสก เป็นผู้มีอุปการะมาก เป็นหัวหน้า ชักชวนเราทั้ง
หลาย หากภเวสีอุบาสก จักประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติเว้น
ไกลจากเมถุน อันเป็นธรรมของชาวบ้านได้ ก็ไฉนเราทั้งหลาย
จักเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติเว้นไกลจากเมถุนอัน
เป็นธรรมของชาวบ้านไม่ได้เล่า”
ดังนั้น อุบาสกประมาณ ๕๐๐ เหล่านั้น ได้เข้าไปหา
ภเวสีอบุ าสกแล้วกล่าวว่า ตัง้ แต่วนั นี้ไป ขอภเวสีอุบาสก จงจำ�
อุบาสก ๕๐๐ แม้เหล่านีว้ า่ เป็นผูป้ ระพฤติพรหมจรรย์ ประพฤติ
เว้นไกลจากเมถุน อันเป็นธรรมของชาวบ้าน
ด้วยอาการเช่นนี้ ภเวสีอบุ าสก และอุบาสกประมาณ ๕๐๐
ได้ เ พิ่ ม วั ต รปฏิ บั ติ ใ นการฝึ ก ฝนความดี ข องตนๆ ดั ง นี้
คือ เป็นผูบ้ ริโภคอาหารมือ้ เดียว เว้นการบริโภคในราตรี งดเว้น
การบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
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และต่อมา ได้บรรพชาอุปสมบทในสำ�นักของพระกัสสป
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วได้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่
ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว ไม่นานนัก ก็ทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ภเวสีภิกษุ และภิกษุ
ประมาณ ๕๐๐ เหล่านัน้ ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ทงั้ หมด
ภิกษุประมาณ ๕๐๐ เหล่านั้น มีภเวสีภิกษุเป็นประมุข
พยายามบำ�เพ็ญธรรมที่สูงๆ ขึ้นไป ประณีตขึ้นไป ได้ทำ�ให้แจ้ง
ซึ่งวิมุตติอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยม ด้วยประการฉะนี้
ดูก่อนอานนท์ เพราะฉะนั้น เธอทั้งหลายพึงศึกษา
อย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักพยายามบำ�เพ็ญธรรมที่สูงๆ ขึ้นไป
ประณีตขึ้นไป จักทำ�ให้แจ้งซึ่งวิมุตติอันเป็นธรรมชั้นเยี่ยม
ดังนี้แล”
ภเวสี อุ บ าสก เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี เ ยี่ ย มของผู้ นำ � บุ ญ
ในฐานะแห่งความเป็นผูน้ �ำ หมายถึงต้องเป็นเลิศกว่าในทางคุณ
ความดี พยายามพัฒนาความดีของตนเป็นแบบอย่างแก่ผอู้ นื่ ใน
หมู่ และอุบาสกประมาณ ๕๐๐ ก็เป็นตัวอย่างอันเยีย่ มของผูต้ าม
ที่ทำ�ความดีตามอย่างไม่ลดละ ตามติด ติดตามไปตลอดเส้น
ทางแห่งความดี และนีค่ อื แบบอย่างอันยอดเยีย่ มของหมูค่ ณะ
นักสร้างบารมี ที่เท่าเทียมทันกันทั้งทีม
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ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์
สอนว่า

คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่าน

“มีน้ำ�ต้องใช้น้ำ�ให้เป็น ใช้ไม่เป็นก็เป็นขี้ข้าน้ำ� มีไฟ
ต้องใช้ไฟให้เป็น ใช้ไม่เป็นก็เป็นขีข้ า้ ไฟ มีเงินก็ตอ้ งใช้เงินให้เป็น
ใช้ไม่เป็นก็เป็นขี้ข้าเงิน เมื่อหามาได้ ต้องรู้จักใช้ของให้เป็น
ใช้ไม่เป็น ก็เป็นขี้ข้าของเหล่านั้นทั้งชาติ”
เพียงการหาทรัพย์ และการดูแลรักษา ก็น�ำ ความลำ�บาก
มาให้ไม่น้อยแล้ว หากจะต้องทุกข์เพราะการใช้ ก็คงต้องเป็น
ขีข้ า้ ทรัพย์ทงั้ ชาติอย่างหนีไม่พน้ ทำ�อย่างไรเล่า เราจึงจะ “เป็น
ใหญ่ในทรัพย์” นัน้ คือได้ประโยชน์สขุ จากทรัพย์นนั้ อย่างเต็มที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้สอยทรัพย์ แต่ไม่ติดใน
ทรัพย์ เหมือนบัวทีอ่ าศัยเกิดในน้�ำ แต่ไม่ตดิ ในน้�ำ ดังใน อุทายี
เถรคาถา ว่า
“พระพุทธเจ้านัน้ บริโภคของอันหาโทษมิได้ ไม่บริโภค
ของที่มีโทษ ได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มแล้ว ก็ไม่สั่งสมไว้
อุทายีเถรคาถา : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา, มมร. เล่ม ๕๒ หน้า ๕๐๖
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ตัดเครือ่ งเกาะเกีย่ วผูกพันน้อยใหญ่ทงั้ สิน้ ไม่มคี วามห่วงใยเลย
เทีย่ วไปในทีท่ กุ แห่ง เปรียบเหมือนดอกบัวขาบ มีกลิน่ หอมหวาน
ชวนให้รื่นรมย์ เกิดในน้ำ� เจริญในน้ำ� ย่อมไม่ติดอยู่ด้วยน้ำ�
ฉันใด
พระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติแล้วในโลก อยู่ในโลก ไม่ติดอยู่
ด้วยโลก เหมือนดอกปทุมไม่ติดอยู่ด้วยน้ำ� ฉันนั้น”
นอกจากนั้นทรงสอนให้เปลี่ยนโภคทรัพย์ที่มี ให้เป็น
ทรัพย์ที่แท้จริง ที่สามารถติดตามไปอำ�นวยประโยชน์สุขแก่เรา
ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของได้ แ ม้ ข้ า มชาติ โดยการฝั ง ทรั พ ย์ นั้ นไว้ ด้ ว ย
การสร้างบุญ ดังนี้
พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงสอนคฤหบดีอุบาสก ในเมือง
สาวัตถีว่า
“บุรษุ ย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้�ำ ลึก ด้วยคิดว่า เมือ่ กิจที่
จำ�เป็นเกิดขึ้น ทรัพย์นี้จักเป็นประโยชน์แก่เรา เพื่อเปลื้องตน
จากราชภัยบ้าง เพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้าง เพื่อเปลื้อง
หนี้บ้าง ในคราวทุพภิกขภัยบ้าง ในคราวคับขันบ้าง ขุมทรัพย์
ที่เขาฝังไว้ในโลก ก็เพื่อประโยชน์นี้แล
ขุมทรัพย์นั้น ย่อมหาสำ�เร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมด
ในกาลทุกเมือ่ ทีเดียวไม่ เพราะขุมทรัพย์เคลือ่ นจากทีไ่ ปเสียบ้าง
นิธิกัณฑ์ : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ, มมร. เล่ม ๓๙ หน้า ๓๐๒
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ความจำ�ของเขาคลาดเคลือ่ นเสียบ้าง นาคทัง้ หลายลักไปเสียบ้าง
ยักษ์ทั้งหลายลักไปเสียบ้าง ผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่รักขุดเอาไป
เมื่อเขาไม่เห็นบ้าง ในเวลาที่เขาสิ้นบุญ ขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้น
ย่อมสูญไป
ขุมทรัพย์คอื บุญของผูใ้ ด เป็นสตรีกต็ าม เป็นบุรษุ ก็ตาม
ฝังไว้ดแี ล้วด้วยการให้ทาน รักษาศีล สัญญมะ (ความสำ�รวมใจ)
ทมะ (ความฝึกตน) ในเจดียก์ ด็ ี ในสงฆ์กด็ ี ในบุคคลก็ดี ในแขกก็ดี
ในมารดาก็ดี ในบิดาก็ดี ในพี่ชายก็ดี
ขุมทรัพย์นั้น ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้ว ใครๆ ไม่อาจผจญได้
เป็นของติดตามตนไปได้ บรรดาโภคะทั้งหลายที่เขาจำ�ต้อง
ละไป (เมื่อเสียชีวิต) เขาก็พาขุมทรัพย์คือบุญนั้นไป
ขุมทรัพย์คือบุญ ไม่สาธารณะแก่ชนเหล่าอื่น โจรก็ลัก
ไปไม่ได้ ขุมทรัพย์คือบุญ อันใด ติดตามตนไปได้ ผู้มีปัญญาพึง
ทำ� ขุมทรัพย์คือบุญ อันนั้น
ขุมทรัพย์คือบุญนั้น อำ�นวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่าง
แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผล
ที่ น่ า ชอบใจใดๆ ผลที่ น่ า ชอบใจทั้ ง หมดนั้ น ๆ อั น ย่ อ มเกิ ด
ได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้
ความมี ว รรณะงาม ความมี เ สี ย งไพเราะ ความมี
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ทรวดทรงดี ความมีรูปสวย ความเป็นใหญ่ ความมีบริวารมาก
ผลที่น่าชอบใจทั้งหมดนั้น ย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้
ความเป็ น พระราชาในประเทศ ความเป็ น พระเจ้ า
จักรพรรดิ สุขของพระเจ้าจักรพรรดิทนี่ า่ พอใจ ความเป็นเทวราช
ของหมู่เทวดาทั้งหลาย ผลที่น่าชอบใจทั้งหมดนั้นย่อมได้ด้วย
ขุมทรัพย์คือบุญนี้
สมบัติของมนุษย์ ความยินดีในเทวโลก และสมบัติคือ
พระนิพพาน ผลที่น่าชอบใจทั้งหมดนั้นย่อมได้ ด้วยขุมทรัพย์
คือบุญนี้
ความที่บุคคลอาศัย ความถึงพร้อมด้วยมิตรแล้ว ถ้า
ประกอบโดยแยบคาย เป็นผู้ช�ำ นาญในวิชชาและวิมุตติ ผลที่
น่าชอบใจทั้งหมดนั้น ย่อมได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญนี้
ปฏิสมั ภิทา วิโมกข์ สาวกบารมี ปัจเจกโพธิและพุทธภูมิ
อันใด ผลทีน่ า่ ชอบใจทัง้ หมดนัน้ อันบุคคลย่อมได้ดว้ ย ขุมทรัพย์
คือบุญนี้
บุญสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยบุญนั้น เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ ใ หญ่ อ ย่ า งนี้ เพราะฉะนั้ น บั ณ ฑิ ต ผู้ มี ปั ญ ญา
จึงสรรเสริญความเป็นผู้ท�ำ บุญไว้แล”
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ทรัพย์นั้น เกิดด้วยอำ�นาจแห่งบุญที่เราสั่งสมไว้ในอดีต
การทำ�มาหากินเป็นเพียงช่องทางให้ทรัพย์เกิดขึน้ เท่านัน้ เมือ่ จะ
ได้ทรัพย์กต็ อ้ งใช้บญ
ุ เมือ่ ใช้ทกุ วันก็ยอ่ มหมดสิน้ ไปเป็นธรรมดา
หากหมดบุญก็หมดทรัพย์ แต่ผฉู้ ลาดย่อม “ใช้บญ
ุ ต่อบุญ” คือ ใช้
ทรัพย์ทเี่ กิดจากบุญ นำ�ไปสร้างบุญต่ออีกด้วยการให้ทาน บุญก็จะ
เกิดทับทวี นำ�ประโยชน์สุขมาให้อย่างไม่มีสิ้นสุด การใช้สอย
ทรัพย์เช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่า “ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์” อย่างแท้จริง
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การได้ฟังธรรมเป็นลาภอันประเสริฐ
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ตรั ส ว่ า “การบั ง เกิ ด ขึ้น ของ
พระพุ ท ธเจ้ า ยากอย่ า งยิ่ ง แต่ ก ารได้ ฟั ง พระสั ท ธรรม
ยากยิ่งกว่า” เพราะโอกาสนั้นย่อมเกิดได้เมื่อมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นเท่านั้น ฉะนั้นจึงถือเป็นลาภอันประเสริฐ
ทีเดียวสำ�หรับเราชาวพุทธ ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนา มี
โอกาสได้ฟังธรรมอันบริสุทธิ์ ดังคำ�กล่าวของนางยักษิณีผู้
ปรารถนาจะฟังธรรมอย่างยิ่ง ดังนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหาร
เชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในกรุงสาวัตถี
ครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังภิกษุทั้งหลายให้
เห็นแจ้ง ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รื่นเริงอยู่ด้วยธรรมีกถา
อันประกอบด้วยพระนิพพาน ภิกษุเหล่านัน้ ตัง้ ใจมนสิการ น้อม
นึกด้วยความเต็มใจ เงี่ยโสตลงสดับพระธรรม
ครัง้ นัน้ นางยักษิณผี เู้ ป็นมารดาของปุนพั พสุ ปลอบบุตร
น้อยอย่างนี้ว่า
ปุนัพพสุสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, มมร. เล่ม ๒๕ หน้า ๔๐๕
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“นิ่งเสียเถิดลูกอุตรา นิ่งเสียเถิดลูกปุนัพพสุ จนกว่าแม่
จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้เป็นพระศาสดาจบ
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัส นิพพานอันเป็นเครือ่ งเปลือ้ งตน
เสียจากกิเลสเครือ่ งร้อยรัดทัง้ ปวง เวลาทีป่ รารถนาในธรรมนัน้
จะล่วงเลยแม่ไปเสีย
ลูกของตนเป็นที่รักในโลก สามีของตนเป็นที่รักในโลก
แต่ความปรารถนาในธรรมนั้นเป็นที่รักของแม่ยิ่งกว่าลูกและ
สามีนั้น เพราะว่าลูกหรือสามีที่รัก จะปลดเปลื้องแม่จากทุกข์
ไม่ได้ เหมือนการฟังธรรมย่อมปลดเปลือ้ งเหล่าสัตว์จากทุกข์ได้
ในเมื่อโลกถูกทุกข์ครอบงำ�อยู่ ประกอบด้วยชราและ
มรณะ แม่ปรารถนาจะฟังธรรม ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วย
พระปัญญาอันยิ่ง เพื่อพ้นจากชราและมรณะ จงนิ่งเสียเถิด
ลูกปุนัพพสุ”
ปุนัพพสุพูดว่า
“แม่จา๋ ฉันจักไม่พดู อุตราน้องสาวของฉันก็จกั เป็นผูน้ งิ่
เชิญแม่ฟงั ธรรมอย่างเดียว การฟังพระสัทธรรมนำ�ความสุขมาให้
แม่จ๋า เราไม่รู้พระสัทธรรมจึงได้เที่ยวไปลำ�บาก
พระพุทธเจ้าพระองค์นเี้ ป็นผูท้ �ำ ความสว่างไสวแก่เทวดา
และมนุ ษ ย์ ผู้ ลุ่ ม หลง พระองค์มีพระสรีระเป็ น ชาติ สุ ด ท้ า ย
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ทรงมีพระจักษุ แสดงธรรมอยู่”
ยักษิณีพูดว่า
“น่าชื่นชมนัก ลูกผู้นอนบนอกของแม่ เป็นคนฉลาด
ลูกของแม่ย่อมรักใคร่พระธรรมอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าผู้
ประเสริฐ ปุนพั พสุเจ้าจงมีความสุขเถิด วันนีแ้ ม่เป็นผูย้ า่ งขึน้ ไป
ในพระศาสนา แม่และเจ้าเห็นอริยสัจแล้ว แม้แม่อตุ ราก็จงฟังแม่”
ครั้ ง นั้ น นางยั ก ษิ ณี นั้ น ยื น ฟั ง ธรรมอยู่ ใ นที่ นั้ น กั บ
ปุนัพพสุผู้เป็นบุตร ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล ส่วนอุตราธิดาของ
นางยักษิณนี น้ั ก็มอี ปุ นิสยั (มีบญ
ุ จะได้บรรลุธรรม) แต่ไม่อาจจะ
รับเทศนาได้ เพราะเป็นเด็กเกินไป
การได้ฟงั พระสัทธรรม นำ�สุขมาให้แก่สรรพสัตว์ เมือ่ เรา
มีโอกาสอันดีแล้ว อย่าได้ปล่อยให้ผ่านเลยไปอย่างน่าเสียดาย
มิฉะนั้นอาจต้องเสียใจ เป็นทุกข์ เพราะหลงทำ�บาปด้วยเหตุที่
ไม่ได้ฟังธรรม
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สอนตนเองให้ได้
บุ ค คลที่ จ ะประสบความสำ � เร็ จ ในการสร้ า งบารมี
จะต้องรักในการฝึกฝนตนเองทั้งกาย วาจา และใจ หมั่น
ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ได้ก่อนในทุกรูปแบบ เพราะถ้าเรา
สามารถสอนตนเองได้ มีความอดทน รู้จักยกใจตนเอง ให้
สูงขึ้นเหนืออุปสรรคทั้งมวล และรักษาใจให้ผ่องใสเป็นประจำ�
ไม่ยอมรอคอยกำ�ลังใจจากใคร เราก็จะประสบความสำ�เร็จใน
การสร้างบารมีอย่างแน่นอน
เหมือนดังเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่ง ผู้เป็นธิดา
ของนายช่างหูก ผู้ที่รู้จักสอนตนเองด้วยการทำ �ตามโอวาท
ของพระบรมศาสดา จนประสบความสำ�เร็จในการสร้างบารมี
ในที่สุด มีเรื่องราวดังนี้
ในสมัยหนึ่ง พระบรมศาสดาเสด็จไปเมืองอาฬวี ได้
ทรงประทานโอวาทให้แก่มหาชนว่า “ท่านทั้งหลายจงเจริญ
มรณานุสสติวา่ ชีวติ ของเราไม่ยงั่ ยืน ความตายของเราแน่นอน
เราพึงตายแน่แท้ ชีวติ ของเรามีความตายเป็นทีส่ ดุ ชีวติ ของเรา
ธิดาช่างหูก : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท, มมร. เล่ม ๔๒ หน้า ๒๔๕
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ไม่เทีย่ ง แต่ความตายเทีย่ ง เพราะฉะนัน้ ...พวกท่านทัง้ หลายพึง
เจริญมรณานุสสติเถิด” เมือ่ ทรงประทานโอวาทเสร็จ พระบรม
ศาสดาก็เสด็จกลับวัดพระเชตวัน
มหาชนครั้นได้ฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้ว บางส่วน
ก็ปฏิบัติตาม บางส่วนก็ไม่ค่อยนำ�ไปปฏิบัติเท่าที่ควร ยังมัว
ประมาทในชีวิตเหมือนเดิม ส่วนธิดาของนายช่างหูกคนหนึ่ง
นางอายุเพียง ๑๖ ปี แต่มปี ญ
ั ญาสอนตนเองได้ นางได้ทำ�หน้าที่
กัลยาณมิตรให้กับตนเอง เมื่อกลับมาที่บ้านก็ได้ทำ�การบ้านที่
พระบรมศาสดาทรงประทานให้ ด้วยการเจริญมรณานุสสติอยู่
ตลอดเวลา
สามปีตอ่ มา พระบรมศาสดาเสด็จไปโปรดชาวเมืองอาฬวี
อีกครัง้ ธิดาช่างหูกก็มโี อกาสมาเข้าเฝ้าเพือ่ ฟังพระธรรมเทศนา
เหมือนเดิม ในครั้งนั้น...พระบรมศาสดาถามเธอในท่ามกลาง
บริษัทว่า
พ. “กุมาริกา เธอมาจากไหน?”
ธ. “ไม่ทราบ พระเจ้าข้า”
พ. “เธอจะไปไหน?”
ธ. “ไม่ทราบ พระเจ้าข้า”
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พ. “เธอไม่ทราบหรือ?”
ธ. “ทราบ พระเจ้าข้า”
พ. “เธอทราบหรือ?”
ธ. “ไม่ทราบ พระเจ้าข้า”
เมื่อธิดาช่างหูกตอบปัญหาเพียงคำ�ว่า “ทราบ” กับ
“ไม่ทราบ” เท่านั้น ทำ�ให้มหาชนเกิดความไม่พอใจกันใหญ่
เพราะคิดว่า ธิดาช่างหูกพูดเล่นลิ้นกับพระพุทธเจ้า ดังนั้นเพื่อ
คลายความสงสัยของมหาชน พระบรมศาสดาจึงตรัสถามต่อ
ไปว่า
“กุมาริกา เมื่อเราถามว่า ‘เธอมาจากไหน?’ ทำ�ไม
เธอจึงตอบว่า ไม่ทราบ”
กุมาริกาผู้มีปัญญาลึกซึ้งได้ทูลตอบว่า “หม่อมฉันไม่
ทราบว่า ตัวเองเกิดมาจากไหน จึงตอบว่า ไม่ทราบ”
พระบรมศาสดาทรงประทานสาธุการว่า “ดีละ กุมาริกา
เธอมีปัญญาแก้ปัญหาที่ตถาคตถามได้ดีแล้ว”
ทรงถามข้อต่อไปว่า “เมื่อเราถามว่า ‘เธอจะไปไหน?’
ทำ�ไมจึงกล่าวว่า ไม่ทราบ”
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กุมาริกาก็ทลู ตามทีเ่ ข้าใจว่า “เมือ่ หม่อมฉันตายจากโลก
นี้แล้วไม่ทราบว่า จะไปเกิดในที่ไหน”
ทรงถามว่า “แล้วเมื่อเราถามว่า ‘เธอไม่ทราบหรือ?’
ทำ�ไมจึงตอบว่า ทราบ ล่ะ”
กุมาริกาทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า หม่อมฉันทราบว่า ตัว
เองต้องตายอย่างแน่นอน จึงตอบว่า ทราบ เจ้าข้า”
“แล้วเมื่อตถาคตถามว่า ‘เธอย่อมทราบหรือ?’ ทำ�ไม
จึงตอบว่า ไม่ทราบ”
กุมาริกาก็ทลู ตอบว่า “หม่อมฉันทราบแต่เพียงว่าจะต้อง
ตาย แต่ไม่ทราบว่าจะตายเวลาไหน จึงตอบเช่นนั้นพระเจ้า
ข้า”
พระบรมศาสดาทรงชมเชยธิดาช่างหูกในความเป็นผู้มี
ใจจดจ่อต่อการเจริญมรณานุสสติ สามารถตักเตือนตนเองได้
ไม่มวั รอให้คนอืน่ มาคอยจ้�ำ จีจ้ �้ำ ไช แล้วตรัสเตือนพุทธบริษทั ว่า
“พวกท่านไม่ทราบถ้อยคำ�ที่กุมาริกานี้กล่าว จึงกล่าวตู่
ธิดาของเราผู้มีปัญญา”
แล้วทรงแสดงธรรม เรื่องมรณานุสสติอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อสิ้นพระธรรมเทศนา ธิดาช่างหูกก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระ
โสดาบัน เป็นผู้ไม่ตกต่ำ�ในชีวิตอีกต่อไป
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แต่... เนื่องจากวิบากกรรมเก่าตามมาทัน เมื่อนางเดิน
ทางกลับไปบ้านแล้ว เห็นพ่อกำ�ลังนอนหลับอยูข่ า้ งเครือ่ งทอหูก
นางจึงได้ปลุกพ่อให้ตื่น ฝ่ายพ่อกำ�ลังนอนหลับเพลิน มือจึงไป
กระทบด้ามฟืมเครื่องทอผ้าอย่างแรง ทำ�ให้ปลายฟืมอีกด้าน
หนึ่งแทงเข้าที่หน้าอกของนางอย่างแรง นางล้มลงกับพื้นแล้ว
สิ้นใจ ณ ตรงนั้นเอง เมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์
ชั้นดุสิต
จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า... การรู้จักสอนตนเอง เป็นสิ่งที่
มีความสำ�คัญมากของนักสร้างบารมี เพราะในโลกนี้ ไม่มใี ครที่
จะสอนตัวเราได้ดเี ท่ากับตัวของเราเอง และเมือ่ เราสอนตัวเอง
ได้ดแี ล้ว การทีจ่ ะทำ�หน้าทีส่ งั่ สอนผูอ้ นื่ ก็จะสมบูรณ์ตามมาด้วย
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พันธนาการแห่งชีวิต
“เรือนจำ�” เป็นสถานทีท่ คี่ นทัง้ หลายไม่อยากย่างกราย
เข้าไป เพราะเป็นสถานที่ที่มีไว้เพื่อกักขังหน่วงเหนี่ยวให้หมด
อิสรภาพ และยังต้องถูกจองจำ�ด้วยเครื่องพันธนาการหลาก
หลายชนิด เช่น โซ่ ตรวน หรือถูกขังในห้องขัง เป็นต้น แต่...
เครือ่ งจองจำ�เหล่านัน้ ยังไม่นบั ว่าเป็นเครือ่ งจองจำ�ทีม่ นั่ คงถาวร
เพราะมีนักโทษมากมายที่สามารถแหกคุกหนีออกมาได้
แต่...มีเครือ่ งจองจำ�อีกประเภทหนึง่ ทีม่ คี วามมัน่ คงถาวร
ใครก็ตามที่ถูกพันธนาการด้วยเครื่องจองจำ�ประเภทนี้แล้ว ก็
ยากทีจ่ ะหลุดพ้นออกมา ชีวติ ของเขาจะหมดอิสรภาพไปในทันที
เครือ่ งจองจำ�ทีว่ า่ นัน้ ก็คอื “ชือ่ เสียง ลาภ ยศ และบุตรภรรยา”
เครื่องจองจำ�ประเภทนี้ มีความเหนียวแน่นมั่นคงเป็นอย่างยิ่ง
แม้จะผูกหย่อนๆ หลวมๆ เหมือนไม่ได้ถูกจองจำ� แต่ก็หลุด
ออกไปได้โดยยาก เพราะผู้ที่ถูกจองจำ�มีความพอใจเจือปนอยู่
ด้วย ความพอใจนั้นเองที่เป็นเหยื่อคอยหลอกล่อให้หลงติดอยู่
ในเครื่องจองจำ�ประเภทนี้
พันธนสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, มมร. เล่ม ๒๔ หน้า ๔๔๘

www.webkal.org

166

แรงบันดาลใจ จากพระไตรปิฎก

ดังที่ พระบรมศาสดาตรัสไว้ใน พันธนสูตร ว่า
นักปราชญ์ทั้งหลาย ไม่ได้กล่าวถึงเครื่องจองจำ�
ที่ทำ�ด้วยเหล็ก ทำ�ด้วยไม้ และทำ�ด้วยหญ้า
ว่าเป็นเครื่องจองจำ�ที่มั่นคง
แต่กล่าวถึงความกำ�หนัดยินดี ในเครื่องประดับแก้วมณี
และความอาลัยในบุตรและภรรยาทั้งหลาย
ว่าเป็นเครื่องจองจำ�ที่มั่นคง
นักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงเครื่องจองจำ�
ที่มีความกำ�หนัดยินดีในเครื่องประดับแก้วมณี เป็นต้นนั้น
ว่าเป็นเครื่องจองจำ�ที่มั่นคง
พาให้ตกต่ำ� แม้หย่อนๆ แต่แก้ได้ยาก
ผู้มีปัญญาตัดเครื่องจองจำ�แม้เช่นนั้นได้แล้วออกบวช
เป็นผู้ไม่มีความอาลัย ละกามสุขเสียได้
แล้วทรงนำ�เรื่องราวของพระโพธิสัตว์ในอดีต มาเล่าว่า
ในอดีตกาล ในเมืองพาราณสี พระโพธิสัตว์เกิดใน
ตระกูลคหบดีผู้ตกยากตระกูลหนึ่ง เมื่อเจริญวัยขึ้นบิดาก็ได้
ถึงแก่กรรมลง มารดาจึงได้นำ�หญิงคนหนึง่ มาให้เพือ่ เป็นภรรยา
ของพระโพธิสตั ว์ ฝ่ายพระโพธิสตั ว์แม้ไม่อยากมีภรรยา แต่กไ็ ม่
สามารถขัดใจมารดาได้
เรือนจำ� : พระสุตตันตปิฎก อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท, มมร. เล่ม ๔๓ หน้า ๒๙๓
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ต่อมามารดาของพระโพธิสัตว์ได้ถึงแก่กรรมลง พระโพธิสัตว์จึงอยากออกบวช พอดีตอนนั้นภรรยาของเขาได้ตั้ง
ครรภ์ นางจึงบอกแก่เขาว่า “ขอให้นางคลอดลูกเสียก่อนแล้ว
จึงออกบวช” เขาก็คอยจนนางคลอดลูก หลังจากนัน้ จึงอำ�ลานาง
เพื่อออกบวชอีก แต่นางบอกว่า “ขอให้ลูกหย่านมเสียก่อน”
แต่พอลูกหย่านม นางก็ตั้งครรภ์ลูกคนใหม่
พระโพธิ สั ต ว์ คิ ด ว่ า “คอยอยู่ อ ย่ า งนี้ ไม่ มี ท างได้
ออกบวช” คราวนี้จึงไม่ได้บอกภรรยา แอบลุกขึ้นกลางดึก
แล้วหนีออกจากบ้าน เดินทางเข้าสู่ป่าหิมพานต์บวชเป็นฤๅษี
หลังจากนั้นไม่นานก็ทำ�ฌานอภิญญาให้เกิดขึ้น แล้วได้เปล่ง
อุทานขึ้นว่า “เครื่องผูก คือ บุตรภรรยา เครื่องผูก คือ กิเลส
ซึ่งบุคคลตัดได้ยาก เราตัดได้แล้ว”
โลกใบนี้ เต็มไปด้วยเครื่องพันธนาการที่จองจำ�ผู้คนไว้
ถ้าอยากหลุดพ้นก็ต้องเริ่มที่ใจตนเองก่อน ต้องฝึกปล่อยวาง
ตัดความพอใจในทรัพย์สมบัติ ชือ่ เสียง และครอบครัว แสวงหา
ความวิเวก หลีกเร้นออกจากความสับสนวุน่ วาย เพือ่ จะได้หลุด
พ้นจากพันธนาการแห่งชีวิต
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ยิ่งสูงส่ง ยิ่งอ่อนน้อม
บุคคลผูย้ งิ่ ใหญ่ทปี่ ระสบความสำ�เร็จทัง้ ทางโลกและทาง
ธรรม จะมีคุณธรรมอย่างหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นก็คือ... “ความ
อ่อนน้อมถ่อมตน” ถ้าขาดคุณธรรมข้อนี้แล้ว แม้จะได้รับยศ
ตำ�แหน่งสูงส่งมากเพียงใดก็จะอยู่ได้ไม่นาน ในทางตรงกัน
ข้ามหากมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ทำ�ตนเหมือนภาชนะเปล่า
ทีพ่ ร้อมจะรองรับความดีอนื่ ๆ แม้จะมีคณ
ุ ธรรมเป็นเลิศอยูแ่ ล้ว
ก็พร้อมจะรองรับความรูจ้ ากผูอ้ นื่ ตลอดเวลา เหมือนมหาสมุทร
ที่สามารถรองรับน้ำ�จากแม่น้ำ�ทุกสาย ถ้าทำ�ได้อย่างนี้ย่อมเป็น
ทางมาแห่งความเจริญรุ่งเรืองและความสำ�เร็จในชีวิต
ดังเรือ่ งราวของ พระสารีบตุ รเถระ อัครสาวกเบือ้ งขวา
มีใจความโดยสรุปดังนี้...
พระสารีบุตรเถระผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวา เป็นพระ
ธรรมเสนาบดี สนองงานพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้บริหาร
หมู่สงฆ์และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล แม้ท่านจะมี
ตำ�แหน่งสูงส่งถึงเพียงนั้น ท่านก็ยังมีความอ่อนน้อมถ่อมตน
พระสารีบุตรเถระ : พระสุตตันตปิฎก อรรถกถาขุททกนิกาย คาถาธรรมบท, มมร.
เล่ม ๔๑ หน้า ๓๘๔
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ไม่ถอื ตัว มีความเสมอต้นเสมอปลาย ให้ความเป็นกันเองกับภิกษุ
สามเณรทุกรูป ทำ�ให้ท่านเป็นที่เคารพรักของภิกษุสงฆ์ อีกทั้ง
ญาติโยมก็เลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านมาก
ครัง้ หนึง่ ท่านถูกพระภิกษุรปู หนึง่ ใส่ความว่า “ท่านเป็น
ถึงอัครสาวก แต่แกล้งมาเดินกระทบตน” พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
จึงตรัสถามพระสารีบตุ รในทีป่ ระชุมสงฆ์วา่ “เป็นอย่างนัน้ จริงหรือ?”
พระสารี บุ ต รกราบทู ล ว่ า “ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า มี
สติสมั ปชัญญะอยูเ่ สมอ คอยระมัดระวังตน ประคองสติอนั เป็น
ไปในกาย เสมือนบุรษุ ประคองถาดซึง่ บรรจุน้ำ�มันอยูเ่ ต็มเปีย่ ม
และมีคนเงื้อดาบอยู่เบื้องหลัง พร้อมขู่ว่า “ถ้าทำ�น้�ำ มันหกจะ
ประหารเสีย” ข้าพระองค์ประพฤติตน เสมือนผ้าเก่าสำ�หรับ
เช็ดเท้า เสมือนโคทีม่ เี ขาขาด เสมือนเด็กจัณฑาลทีพ่ ลัดหลงถิน่
ย่อมไม่มีอำ�นาจที่จะแกล้วกล้าอาจหาญประการใด”
เมื่ อ พระสารี บุ ต ร กล่ า วเช่ น นั้ นในท่ า มกลางสงฆ์
แผ่นดินที่แม้ไม่มีจิตยังเกิดอาการหวั่นไหว เป็นการอนุโมทนา
ในคุณธรรมอันสูงส่งของท่าน
ภิ ก ษุ รู ป นั้ น เมื่ อได้ ฟั ง ก็ เ กิ ด อาการเร่ า ร้ อ นในสรี ร ะ
เหมื อ นมี ไ ฟมาเผาไหม้ ตั ว อดรนทนอยู่ ไ ม่ ไ ด้ ต้ อ งลุ ก ขึ้ น
ขอขมาโทษพระสารีบตุ รและยอมรับสารภาพต่อหน้าหมูส่ งฆ์วา่
ได้กล่าวตู่ใส่ความพระสารีบุตร
www.webkal.org
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสรรเสริญว่า “สารีบุตรมี
จิตมั่นคงดั่งขุนเขา หนักแน่นเหมือนแผ่นดิน เป็นผู้ไม่แสดง
อาการยินดียินร้าย เป็นผู้คงที่และมีวัตรดี เป็นผู้มีใจสะอาด
เหมื อ นน้ำ � ที่ ไ ม่ มี ฝุ่ น หรื อโคลนตม สั ง สารวั ฏ ย่ อ มไม่ มี แ ก่
พระสารีบุตร” จากนั้นพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระสารีบุตร
อดโทษแก่ภิกษุผู้กล่าวตู่ มิเช่นนั้นแล้ว ศีรษะของภิกษุรูปนั้น
จะแตกเป็น ๗ เสี่ยง
พระสารีบุตรยอมอดโทษให้ทุกอย่าง เพราะท่านไม่เคย
มีความคิดประทุษร้ายใคร อีกทั้งมีความถ่อมตน และยังได้
ปวารณาตัวอีกว่า “หากตัวท่านเองได้ประพฤติผิดพลาดล่วง
เกิน ทั้งที่มีเจตนา หรือไม่มีเจตนาก็ดี ขอให้เพื่อนสหธรรมิก
ได้โปรดให้อภัยงดโทษนั้นด้วย”
จากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า ผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้น จะต้อง
ใหญ่ดว้ ยคุณธรรมภายในเป็นพืน้ ฐาน ยิง่ สูงส่งยิง่ ต้องอ่อนน้อม
ถ่ อ มตน จึ ง จะเป็ น ที่ ย อมรั บ นั บ ถื อ จากทุ ก คนอย่ า งจริ งใจ
นอกจากนี้ ความอ่อนน้อมถ่อมตนจะทำ�ให้ทิฏฐิมานะภายใน
ลดลง เมื่อถึงคราวปฏิบัติธรรมจะสามารถปล่อยทุกอย่าง วาง
ทุกสิ่ง แล้วดิ่งเข้าสู่ธรรมะภายในโดยง่ายโดยเร็วพลัน
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ความสุขของคนดี
มิ อ าจปฏิ เ สธได้ ว่ า สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ทุ ก คนต้ อ งการคื อ
“ความสุข” แต่การตีค่าความสุขนั้นอาจมีบรรทัดฐานที่แตก
ต่างกัน บ้างก็วัดด้วยทรัพย์สมบัติ บ้างก็วัดด้วยอำ�นาจวาสนา
บ้างก็วัดด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์ แต่สิ่งเหล่านั้นพอได้มาแล้วก็
มิได้มีความสุขล้วนๆ อย่างที่ปรารถนา เพราะอันที่จริงความ
สุขที่มนุษย์ปรารถนานั้นคือ “สุขที่ใจ” มิใช่สุขด้วยวัตถุใดๆ
แล้ ว อะไรเล่ า คื อ สิ่ ง ที่ จ ะเติ ม ความสุ ขใจล้ ว นๆ ให้ กั บ เรา
ได้ทุกวันคืน คำ�ตอบหาได้จากเรื่องต่อไปนี้
สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน
อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ตรัสสอนพระภิกษุ
เรื่อง ภูมิของคนพาล และบัณฑิต ในความตอนหนึ่งได้กล่าว
ถึง ความสุขใจที่คนทำ�ความดีจะได้รับในปัจจุบัน ๓ ประการ
โดยสรุป คือ
๑. เมื่อไปในที่ต่างๆ ได้ยินผู้คนกล่าวถึง เรื่องความดี
ใดๆ ก็ได้ระลึกถึงความดีของตนเอง เกิดความปลื้มใจ
พาลปัณฑิตสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๒๓ หน้า ๑๔๗
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๒. เมือ่ เห็นผูป้ ระพฤติผดิ ศีลธรรมโดนลงโทษ ก็เกิดความ
สบายใจว่าเราเป็นผู้มีศีล จะไม่ถูกลงโทษเช่นนั้น
๓. เกิดความมัน่ ใจว่า ความดีทที่ �ำ ไว้ยอ่ มคุม้ ครองป้องกัน
จากภัยทั้งหลาย แม้ตายไปก็ย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์
มีเนื้อความดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย ถ้าบัณฑิตนั่งในสภาก็ดี ในตรอกก็ดี
ริมทางสามแพร่งก็ดี ถ้าชนในทีน่ นั้ พูดถ้อยคำ�ทีส่ มควรแก่ธรรม
นั้นแก่เขา ถ้าบัณฑิตเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์
ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัย
อันเป็นเหตุแห่งความประมาท ในเรื่องนั้น บัณฑิตจะมีความ
รูส้ กึ อย่างนีว้ า่ “ข้อทีช่ นพูดถ้อยคำ�ทีส่ มควรแก่ธรรมนัน้ ธรรม
เหล่านั้นมีอยู่ในเรา และเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้น”
ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตย่อมเสวยสุขโสมนัสประการที่ ๑
นี้ในปัจจุบัน
อีกประการหนึ่ง บัณฑิตเห็นพระราชาทัง้ หลายรับสั่งให้
จับโจรผูป้ ระพฤติผดิ มาลงอาญาด้วยประการต่างๆ คือ ให้เฆีย่ น
ด้วยแส้บ้าง ด้วยหวายบ้าง ให้ตีด้วยไม้พลองบ้าง ตัดมือบ้าง
ตัดเท้าบ้าง ตัดทั้งมือและเท้าบ้าง ตัดใบหูบ้าง ตัดจมูกบ้าง
ตัดทั้งใบหูและจมูกบ้าง วางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้าง ถลก

www.webkal.org

พระมหาเถระ รุ่นปี ๒๕๓๔

หนังศีรษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังข์บา้ ง เอาไฟยัดปากจนเลือด
ไหลเหมือนปากราหูบ้าง เอาผ้าพันตัวราดน้ำ�มันแล้วจุดไฟเผา
บ้าง พันมือแล้วจุดไฟต่างคบบ้าง ถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้า
ให้ลกุ เดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้าง ถลกหนังตัง้ แต่คอถึงบัน้ เอว
ทำ�ให้มองดูเหมือนนุง่ ผ้าคากรองบ้าง สวมปลอกเหล็กทีข่ อ้ ศอก
และเข่าแล้วเสียบหลาวทั้ง ๕ ทิศ เอาไฟเผาบ้าง ใช้เบ็ดเกี่ยว
หนัง เนื้อ เอ็นออกมาบ้าง เฉือนเนื้อออกเป็นแว่นๆ เหมือน
เหรียญกษาปณ์บา้ ง เฉือนหนัง เนือ้ เอ็น ออกเหลือไว้แต่กระดูก
บ้าง ใช้หลาวแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้าง เสียบให้ติดดินแล้ว
จับเขาหมุนได้รอบบ้าง ทุบกระดูกให้แหลกแล้วถลกหนังออก
เหลือไว้แต่กองเนือ้ เหมือนตัง่ ใบไม้บา้ ง รดตัวด้วยน้ำ�มันทีก่ ำ�ลัง
เดือดพล่านบ้าง ให้สุนัขกัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้าง ให้นอน
บนหลาวทั้งเป็นบ้าง ตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้าง
ในขณะที่ เ ห็ น นั้ น บั ณ ฑิ ต จะมี ค วามรู้ สึ ก อย่ า งนี้ ว่ า
“เพราะเหตุแห่งบาปกรรมเช่นไร พระราชาทัง้ หลายจึงรับสัง่ ให้
จับโจรผูป้ ระพฤติผดิ มาแล้วลงอาญาด้วยประการต่างๆ ฯลฯ ก็
ธรรมเหล่านั้นไม่มีในเรา และเราก็ไม่ปรากฏในธรรมเหล่านั้น”
ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตย่อมเสวยสุขโสมนัสประการที่ ๒
นี้ในปัจจุบัน
อี ก ประการหนึ่ ง ในสมั ย นั้ น กรรมดี ที่ บั ณ ฑิ ต ทำ �

www.webkal.org

175

176

แรงบันดาลใจ จากพระไตรปิฎก

คือ การประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริตไว้ในกาลก่อน
ย่อมคุ้มครอง ป้องกันบัณฑิตผู้อยู่บนตั่ง บนเตียง หรือนอนบน
พืน้ เปรียบเหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ่ ย่อมบดบัง ครอบคลุม
แผ่นดินใหญ่ในเวลาเย็น แม้ฉันนั้น
ในเรื่องนั้น บัณฑิตมีความคิดอย่างนี้ว่า “เราไม่ได้
ทำ�ความชั่วไว้หนอ ไม่ได้ทำ�กรรมหยาบช้าไว้ ไม่ได้ทำ�กรรม
เศร้าหมองไว้ เราทำ�แต่ความดี ทำ�แต่กุศล ทำ�แต่ที่ป้องกันสิ่ง
น่ากลัวไว้ เราตายแล้วจะไปสู่สุคติ ฯลฯ” เขาย่อมไม่เศร้าโศก
ไม่ลำ�บากใจ ไม่ร่ำ�ไร ไม่ทุบอกคร่ำ�ครวญ ไม่ถึงความหลงใหล
ภิกษุทั้งหลาย บัณฑิตย่อมเสวยสุขโสมนัสประการที่ ๓
นี้ในปัจจุบัน
จากนัน้ ตรัสถึงความสุขในปรโลกของคนดี คือ ไปสูส่ คุ ติ
โลกสวรรค์ และเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมบริบูรณ์ด้วยรูป
สมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ จึงได้โอกาสสร้างความดี
ต่อไปอีก ตายไปก็ไปสู่สุคติอีก นับครั้งไม่ถ้วน
โดยตรัสสรรเสริญ ความสุขของสวรรค์ ว่า “เป็นสถานที่
น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจโดยส่วนเดียว” ว่า
“ภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย แม้ ก ารเปรี ย บเที ย บว่ า สวรรค์
เป็นสุขก็ไม่ใช่ทำ�ได้ง่าย” แล้วทรงยกเทียบกับความสุขของ
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พระเจ้าจักรพรรดิผู้สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ และฤทธิ์
๔ ประการ ดังนี้
พระผู้มีพระภาคทรงหยิบก้อนหินขนาดย่อมๆ เท่าฝ่า
พระหัตถ์ขึ้นมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย
เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร คือ ก้อนหินขนาด
ย่อมๆ เท่าฝ่ามือที่เราถืออยู่นี้ กับขุนเขาหิมพานต์ อย่างไหน
ใหญ่กว่ากัน”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก้อนหินขนาดย่อมๆ เท่าฝ่า
พระหัตถ์ทพี่ ระองค์ทรงถืออยูน่ ี้ มีประมาณน้อยนัก เปรียบเทียบ
กับขุนเขาหิมพานต์แล้ว ไม่ถึงการนับ ไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยว
ไม่ถึงแม้การเทียบกันได้เลย พระพุทธเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน สุขโสมนัสที่พระเจ้า
จักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการ และฤทธิ์ ๔
ประการ ทรงเสวยสุขโสมนัสอันมีความสมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗
ประการและฤทธิ์ ๔ ประการนั้นเป็นเหตุ เปรียบเทียบกับสุขที่
เป็นทิพย์แล้ว ไม่ถึงการนับ ไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยว ไม่ถึงแม้
การเทียบกันได้เลย
บัณฑิตนั้น เพราะเวลาล่วงเลยมานาน ในบางครั้งบาง
คราว ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเกิดในตระกูลสูง คือ ตระกูล
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ขัตติยมหาศาล ตระกูลพราหมณ์มหาศาล หรือตระกูลคหบดี
มหาศาล เห็นปานนั้น อันเป็นตระกูลมั่งคั่ง มีทรัพย์มาก
มีโภคะมาก มีทองและเงินมาก มีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมาก
มี ท รั พ ย์ แ ละธั ญ ชาติ ม าก และบั ณ ฑิ ต นั้ น เป็ น ผู้ มี รู ป งาม
น่าเลื่อมใส มีผวิ พรรณผุดผ่องยิง่ นัก มีปกติได้ขา้ ว น้ำ� ผ้า ยาน
ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่องประทีป
เขาจึงประพฤติกายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต หลังจากตายแล้ว
จึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อีก
ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนนักเลงพนัน ได้รับโภค
สมบัติมากมาย ความชนะของนักเลงการพนันผู้ได้รับโภค
สมบัตมิ าก เพราะการชนะพนันนัน้ เป็นเพียงเล็กน้อย โดยทีแ่ ท้
ความชนะของบัณฑิตผูป้ ระพฤติกายสุจริต วจีสจุ ริต มโนสุจริต
หลังจากตายแล้ว จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เป็นความชนะ
ทีย่ งิ่ ใหญ่กว่านัน้ นีเ้ ป็นภูมขิ องบัณฑิตทีบ่ ณ
ั ฑิตบำ�เพ็ญไว้ทงั้ สิน้ ”
คนดีมีศีลธรรมนั้น ย่อมเป็นผู้ชนะในโลกทั้งสอง คือ
ในปัจจุบันชาติก็มีความสุขทั้งกายและใจ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย
โภคทรัพย์สมบัติ ความแข็งแรง และความสุขใจ จาก ทาน ศีล
ภาวนา ที่ได้ทำ�อย่างต่อเนื่อง และในปรโลกชีวิตหลังความตาย
ย่อมได้เสวยทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่ในโลกสวรรค์ แม้เมื่อหมด
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อายุ หมดบุญในภพสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ ก็ได้เกิดมาพร้อม
ด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ ทำ�ให้มโี อกาสสร้างความ
ดีต่อๆ ไปอีกในชาตินั้นๆ จึงได้เป็นผู้เวียนว่ายอยู่ในภพทั้งสอง
คือ มนุษยโลก และเทวโลก จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรม

www.webkal.org

179

www.webkal.org

ทำ�ไมต้อง “บวชแต่หนุ่ม”
ประเพณีบวชแต่หนุ่ม เมื่ออายุครบบวช คือ ๒๐ ปี
เป็นรากฐานที่มั่นคง ของพระพุทธศาสนาในเมืองไทยมานับ
พันปี ทำ�ให้สงั คมไทยเข้มแข็งด้วยศีลธรรม ประชาชนอยูร่ ม่ เย็น
เป็นสุข แต่ปัจจุบันสิ่งนี้เริ่มเลือนหายไป พร้อมกับความสุข
และรอยยิ้มของชาวสยาม ดังนั้นการฟื้นฟูประเพณี “บวชแต่
หนุ่ม” กลับมา เป็นสิ่งจำ�เป็นสำ�หรับสังคมไทย จำ�เป็นสำ�หรับ
ครอบครัว และจำ�เป็นอย่างยิ่งสำ�หรับตัวผู้บวชเอง หากถาม
ว่า ทำ�ไมต้องบวชแต่หนุ่ม หาคำ�ตอบได้จากเรื่องราวของพระ
รัฐบาลเถระ ดังนี้
พระรัฐบาลเถระ ผู้เป็นเอตทัคคะเป็นเลิศทางออกบวช
ด้วยศรัทธา เป็นชาวแคว้นกุรุ พรั่งพร้อมด้วยสมบัติ ญาติมิตร
และบริวารมากมาย แต่ก็ออกบวชตั้งแต่ยังหนุ่ม ครั้นออกบวช
แล้ ว ตั้ งใจบำ � เพ็ ญ สมณธรรม จนสำ � เร็ จ เป็ น พระอรหั น ต์
ในเวลาต่อมา ได้เดินทางกลับไปแคว้นกุรุเพื่อโปรดบิดามารดา
พักอยูใ่ นพระราชอุทยานของพเจ้าโกรัพยะ ฝ่ายพระเจ้าโกรัพยะ
ครั้นทราบข่าวจึงเสด็จไปสนทนาธรรม ความตอนหนึ่งได้ถาม
รัฏฐปาลสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๒๑ หน้า ๒๔
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ถึงเหตุแห่งการบวชแต่ยังหนุ่มของท่านพระรัฐบาล พระเถระ
จึงแสดงธัมมุทเทส ๔ ดังนี้
“มหาบพิตร พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงรู้
ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธัมมุท
เทส ๔ ข้อ ที่อาตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้ว จึงออกจากเรือน
บวชเป็นบรรพชิต ธัมมุทเทส ๔ ข้อเป็นไฉน คือ
ธัมมุทเทส ข้อที่หนึ่งว่า โลกอันชรานำ�เข้าไปไม่ยั่งยืน
ธัมมุทเทส ข้อที่สองว่า โลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่เป็นใหญ่
เฉพาะตน
ธัมมุทเทส ข้อทีส่ ามว่า โลกไม่มอี ะไรเป็นของตน จำ�ต้องละ
สิ่งทั้งปวงไป
ธัมมุทเทส ข้อทีส่ วี่ า่ โลกบกพร่องอยูเ่ ป็นนิตย์ ไม่รจู้ กั อิม่
เป็นทาสแห่งตัณหา
ดูก่อนมหาบพิตร ธัมมุทเทส สี่ข้อนี้แล ที่อาตมภาพ
รู้เห็นและได้ฟังแล้ว จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต”
(๑) “โลกอันชรานำ�เข้าไป ไม่ยั่งยืน”
ท่านรัฐปาละกล่าวว่า “โลกอันชรานำ�ไป ไม่ยั่งยืน”
ก็เนื้อความแห่งภาษิตนี้จะพึงเห็นได้อย่างไร?
www.webkal.org
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“ดูก่อนมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเข้าพระทัยความ
ข้อนั้นเป็นไฉน มหาบพิตรเมื่อมีพระชนมายุ ๒๐ ปีก็ดี ๒๕ ปี
ก็ดี ในเรือ่ งช้างก็ดี เรือ่ งม้าก็ดี เรือ่ งรถก็ดี เรือ่ งธนูกด็ ี เรือ่ งอาวุธ
ก็ ดี ทรงศึ ก ษาอย่ า งคล่ อ งแคล่ ว ทรงมี กำ � ลั ง พระเพลา
มีกำ�ลังพระพาหา มีพระวรกายสามารถ เคยทรงเข้าสงคราม
มาแล้วมิใช่หรือ?”
“ท่านรัฐปาละ ข้าพเจ้าเมื่อมีอายุ ๒๐ ปีก็ดี ๒๕ ปีก็ดี
ในเรื่องช้างก็ดี เรื่องม้าก็ดี เรื่องรถก็ดี เรื่องธนูก็ดี เรื่องอาวุธ
ก็ ดี ได้ ศึ ก ษาอย่ า งคล่ อ งแคล่ ว มี กำ � ลั ง ขา มี กำ � ลั ง แขน
มีตนสามารถ เคยเข้าสงครามมาแล้ว บางครั้งข้าพเจ้าสำ�คัญ
ว่ามีฤทธิ์ ไม่เห็นใครจะเสมอด้วยกำ�ลังของตน”
“ดูก่อนมหาบพิตร แม้เดี๋ยวนี้ มหาบพิตรก็ยังมีกำ�ลัง
พระเพลา มีกำ�ลังพระพาหา มีพระวรกายสามารถเข้าสงคราม
เหมือนอย่างเดิมได้หรือ?”
“ท่านรัฐปาละ ข้อนี้หามิได้ เดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าแก่แล้ว
เจริญวัยแล้ว เป็นผู้ใหญ่ ล่วงกาลผ่านวัยมาโดยลำ�ดับแล้ว
วัยของข้าพเจ้าล่วงเข้า ๘๐ บางครั้งข้าพเจ้าคิดว่า “จักย่าง
เท้าไปทางนี้ ก็ไพล่ย่างไปทางอื่นเสีย”
“ดูก่อนมหาบพิตร เนื้อความนี้แล ที่พระผู้มีพระภาค
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พระองค์นั้น ผู้ทรงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ทรงหมายถึง ตรัสธัมมุทเทสข้อที่หนึ่งว่า “โลกอันชรา
นำ�เข้าไป ไม่ยั่งยืน” ที่อาตมภาพรู้เห็นและได้ฟังแล้ว จึงออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิต”
(๒) “โลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน”
“ในราชตระกูลนี้ มีหมูพ่ ลช้าง หมูพ่ ลม้า หมูพ่ ลรถ และ
หมู่พลเดินเท้า ที่จักป้องกันอันตรายของเราได้ ท่านรัฐปาละ
กลับกล่าวว่า “โลกไม่มีผู้ต้านทาน ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน”
หมายความว่าอย่างไร”
“ดูก่อนมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเข้าพระทัยความ
ข้อนั้นเป็นไฉน มหาบพิตรเคยทรงประชวรหนักบ้างหรือไม่”
“ท่านรัฐปาละ ข้าพเจ้าเคยเจ็บหนักอยู่ บางครัง้ บรรดา
มิตร อำ�มาตย์ ญาติสาโลหิตแวดล้อมข้าพเจ้าอยู่ ด้วยสำ�คัญว่า
พระเจ้าโกรัพยะจักสวรรคต บัดนี้ พระเจ้าโกรัพยะจักสวรรคต
บัดนี้”
“ดูกอ่ นมหาบพิตร พระองค์ได้มติ ร อำ�มาตย์ ญาติสาโลหิต
(ทีจ่ ะขอร้อง) ว่า “มิตรอำ�มาตย์ ญาติสาโลหิต ผูเ้ จริญของเราที่
มีอยูท่ งั้ หมด จงมาช่วยแบ่งเวทนานีไ้ ป โดยให้เราได้เสวยเวทนา
เบาลง” หรือว่า มหาบพิตรต้องเสวยเวทนาแต่พระองค์เดียว”
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“ท่านรัฐปาละ ข้าพเจ้าจะได้มติ ร อำ�มาตย์ ญาติสาโลหิต
(ที่ข้าพเจ้าจะขอร้อง) ว่า “มิตร อำ�มาตย์ ญาติสาโลหิตที่มีอยู่
ทัง้ หมด จงมาช่วยแบ่งเวทนานีไ้ ป โดยให้เราได้เสวยเวทนาเบา
ลงไป” หามิได้ ที่แท้ ข้าพเจ้าต้องเสวยเวทนานั้นแต่ผู้เดียว”
“ดูก่อนมหาบพิตร เนื้อความนี้แล ที่พระผู้มีพระภาค
พระองค์นนั้ ผูท้ รงรู้ ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทส ข้อที่สองว่า “โลกไม่มีผู้ต้านทาน
ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน” ทีอ่ าตมภาพรูเ้ ห็นและได้ฟงั แล้ว จึงออก
จากเรือนบวชเป็นบรรพชิต”
(๓) “โลกไม่มีอะไรเป็นของตน จำ�ต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป”
“ในราชตระกูลนี้ มีเงินและทองอยู่ที่พื้นดินและใน
อากาศมากมาย ท่านรัฐปาละกลับกล่าวว่า “โลกไม่มีอะไรเป็น
ของตน จำ�ต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไป” หมายความว่าอย่างไร”
“ดูกอ่ นมหาบพิตร มหาบพิตรจะทรงเข้าพระทัยความข้อ
นัน้ เป็นไฉน เดีย๋ วนี้ มหาบพิตรเอิบอิม่ พรัง่ พร้อมด้วยกามคุณ ๕
บำ�เรอพระองค์อยู่ ฉันใด มหาบพิตรจักได้สมพระราชประสงค์
ว่า แม้ในโลกหน้า เราจักเป็นผูเ้ อิบอิม่ พรัง่ พร้อมด้วยกามคุณ ๕
บำ�เรอตนอยู่ ฉันนั้น หรือว่าชนเหล่าอื่นจักปกครองโภคสมบัติ
นี้ ส่วนมหาบพิตรก็จักเสด็จไปตามยถากรรม”
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“ท่านรัฐปาละ เดี๋ยวนี้ ข้าพเจ้าเอิบอิ่ม พรั่งพร้อม
ด้วยกามคุณ ๕ บำ�เรอตนอยู่ ฉันใด ข้าพเจ้าจักไม่ได้ตาม
ความประสงค์ว่า แม้ในโลกหน้า เราจะเป็นผู้เอิบอิ่มพรั่งพร้อม
ด้วยกามคุณ ๕ บำ�เรอตนอยู่ ฉันนั้น ที่แท้ ชนเหล่าอื่นจัก
ปกครองโภคสมบัตินี้ ส่วนข้าพเจ้าก็จักไปตามยถากรรม”
“ดูกอ่ นมหาบพิตร เนือ้ ความนีแ้ ล อันพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
พระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทสข้อทีส่ ามว่า “โลกไม่มอี ะไรเป็นของ
ตน จำ�ต้องละทิง้ สิง่ ทัง้ ปวงไป “ทีอ่ าตมภาพรูเ้ ห็นและได้ฟงั แล้ว
จึงออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต”
(๔) “โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จักอิ่ม เป็นทาสแห่ง
ตัณหา”
“ท่านรัฐปาละกล่าวว่า “โลกพร่องอยู่เป็นนิตย์ ไม่รู้จัก
อิ่ม เป็นทาสแห่งตัณหา “หมายความว่าอย่างไร”
“ดูก่อนมหาบพิตร มหาบพิตรจะเข้าพระทัยความข้อ
นั้นเป็นไฉน มหาบพิตรทรงครอบครองกุรุรัฐอันอุดมสมบูรณ์
อยู่หรือ”
“อย่างนั้น ท่านรัฐปาละ ข้าพเจ้าครอบครองกุรุรัฐอัน
อุดมสมบูรณ์อยู่”
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“มหาบพิตรจักเข้าพระทัยความข้อนัน้ เป็นไฉน ราชบุรษุ
ของมหาบพิตรทีก่ รุ รุ ฐั นี้ เป็นทีเ่ ชือ่ ถือได้ เป็นคนมีเหตุผล พึงมา
จากทิศบูรพา... จากทิศปัจจิม... จากทิศอุดร... จากทิศทักษิณ... จาก
สมุทรฟากโน้น เขาเข้ามาเฝ้ามหาบพิตรแล้วกราบทูลอย่างนีว้ า่
“ขอเดชะมหาราชเจ้ า พระองค์ พึ ง ทรงทราบว่ า
ข้าพระพุทธเจ้ามาจากทิศบูรพา... จากทิศปัจจิม... จากทิศอุดร...
จากทิศทักษิณ... จากสมุทรฟากโน้น ในทิศนั้น ข้าพระพุทธเจ้า
ได้เห็นชนบทใหญ่ มั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ มีประชากรมาก
มีพลเมืองหนาแน่น ในชนบทนั้น มีพลช้าง พลม้า พลรถ
พลเดินเท้ามาก มีสัตว์ที่มีเขี้ยวงามาก มีเงินและทองทั้งที่ยังไม่
ได้หลอม ทัง้ ทีห่ ลอมแล้วก็มาก ในชนบทนัน้ สตรีเป็นผูป้ กครอง
พระองค์อาจจะรบชนะได้ด้วยกำ�ลังพลประมาณเท่านั้น ขอ
พระองค์ จงไปรบเอาเถิด มหาราชเจ้า” มหาบพิตรจะทรงทำ�
อย่างไรกะชนบทนั้น”
“ท่ า นรั ฐ ปาละ พวกเราก็ ไ ปรบเอาชนบทนั้ น มา
ครอบครองเสียน่ะซิ”
“ดูก่อน มหาบพิตร เนื้อความนี้แล อันพระผู้มีพระภาค
พระองค์นนั้ ผู้ ทรงรูท้ รงเห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงหมายถึงตรัสธัมมุทเทสข้อที่สี่ ว่า
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“โลกพร่องอยูเ่ ป็นนิตย์ ไม่รจู้ กั อิม่ เป็นทาสแห่งตัณหา”
ที่อาตมภาพรู ้เห็นและได้ฟังแล้วจึงออกจากเรือนบวชเป็น
บรรพชิต”
หากไม่รบี บวชแต่หนุม่ ปล่อยให้ความชรา โรคภัย วิบาก
กรรม หรือตัณหาเข้าครอบงำ�เสียแล้ว ก็จะหมดโอกาสที่จะได้
บวชฝึกอบรมกายใจด้วยพระธรรมวินยั อันเป็น “วิชาชีวติ ” ซึง่
สำ�คัญยิ่งกว่า “วิชาชีพ” ที่เราศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็น
ไหนๆ เพราะวิชาชีวติ นีจ้ ะช่วยให้เราดำ�เนินชีวติ ได้อย่างมีความ
สุขทั้งภพชาตินี้ และชาติต่อๆ ไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม
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สร้างบุญอะไรดีกว่า
สำ�หรับผูร้ กั การสร้างบุญมักมีค�ำ ถามบ่อยๆ ว่า ทำ�อะไร
ได้บุญมากกว่ากัน ครั้นพอรู้ว่า ความดีนั้นได้บุญมากกว่าความ
ดีนี้ บางท่านจึงกีดกันตนเองจากความดีประการที่เข้าใจว่าได้
บุญน้อยกว่า เช่น ไม่ท�ำ ทานด้วยเหตุผลว่า สู้การรักษาศีลไม่
ได้ หรือบอกว่า ทำ�ไมต้องไปวัด เราอยู่ที่บ้านก็เจริญภาวนาได้
ซึ่งอันที่จริงความดีใดๆ ก็ดีทั้งสิ้น หากเราทำ�ไปทุกๆ บุญก็จะ
เกื้อหนุนส่งเสริมกันไปให้ถึงฝั่งได้ เปรียบเหมือน การเดินเรือ
ข้ามฝั่งน้�ำ หากมีแต่เพียงเรือ ไม่มีพาย ก็ไปไม่ได้ แม้มีพาย
แต่ไม่มีเรี่ยวแรงพาย ก็ไปไม่ถึงฝั่งตรงข้าม
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมือ่ ครัง้ ทีย่ งั ทรงเป็นพระโพธิสตั ว์
สร้างบารมีอยู่ก็ทรงมีความสงสัยเช่นเดียวกันนี้ แต่เพราะทรง
ได้กัลยาณมิตรจึงทรงได้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง
เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าเนมิราช วันหนึ่ง
ทรงรั ก ษาอุ โ บสถศี ล ประทั บ นั่ ง ขั ด สมาธิ อ ยู่ บ นปราสาท
ในปั จ ฉิ ม ยาม ทรงเกิ ด ความสงสั ย ขึ้ น ว่ า ทานประเสริ ฐ
เนมิราชชาดก : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก, มมร. เล่ม ๖๓ หน้า ๒๑๓
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หรื อ พรหมจรรย์ ป ระเสริ ฐ กว่ า พระโพธิ สั ต ว์ ไ ม่ ส ามารถ
ตัดความสงสัยของพระองค์ได้
ในขณะนั้ น ภพของท้ า วสั ก กะเกิ ด ร้ อ นขึ้ น มา
ท้าวสักกะทรงรำ�ลึกถึงก็ทราบเหตุ ทรงเห็นพระโพธิสตั ว์ทรงวิตก
อยูอ่ ย่างนัน้ จึงทรงดำ�ริวา่ เราจะตัดความสงสัยของพระโพธิสตั ว์
จึงเสด็จมาประทับอยู่ข้างหน้า พระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็น
ดังนั้น จึงตรัสถามว่า “ท่านเป็นใคร?” จึงทรงบอกว่า พระองค์
เป็นเทวราช แล้วตรัสถามว่า “มหาราช พระองค์ทรงดำ�ริถึง
อะไร?” พระโพธิสัตว์จึงตรัสบอกความสงสัยนั้น
ท้าวสักกะเมื่อจะทรงแสดงให้เห็นว่า พรหมจรรย์นั่น
แหละประเสริฐที่สุด จึงตรัสชี้แจงว่า
บุคคลเกิดในตระกูลกษัตริย์ ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์
อย่างต่�ำ เกิดเป็นเทวดา ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ปานกลาง
บุคคลบริสุทธิ์ได้ ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างสูง
เพราะพรหมจรรย์เหล่านีม้ ใิ ช่จะปฏิบตั ไิ ด้งา่ ยๆ ด้วยการ
ประกอบพิธีวิงวอนขอร้องอะไรๆ บุคคลผู้ที่เกิดในหมู่พรหมได้
ต้องออกบวชบำ�เพ็ญตบะ
(อธิบายว่า เมื่อพระภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ ปรารถนา
เกิดในหมู่เทพอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างต่ำ�
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ด้วยพรหมจรรย์อย่างต่ำ�นัน้ บุคคลย่อมเกิดในเทวโลกตามทีต่ น
ปรารถนา
การที่ผู้มีศีลบริสุทธิ์ยังฌานสมาบัติ ๘ ให้เกิด ชือ่ ว่า
พรหมจรรย์ปานกลาง ด้วยพรหมจรรย์ปานกลางนั้นบุคคล
ย่อมเกิดในพรหมโลก
ส่วนผู้มีศีลบริสุทธิ์เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหัต
ชื่อว่าพรหมจรรย์อย่างสูง บุคคลย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์
สูงสุดนั้น)
สุดท้าย ท้าวสักกะได้ตรัสว่า
“มหาราช การอยู่ ป ระพฤติ พ รหมจรรย์ นั้ น แหละ
มีผลมากกว่าทานร้อยเท่า พันเท่า แสนเท่า แต่ถงึ แม้พรหมจรรย์
จะมีผลมากกว่าทานก็จริง ถึงกระนั้นพระมหาบุรุษก็ควรทำ�ทั้ง
สองอย่าง จงเป็นผู้ไม่ประมาทในทานและพรหมจรรย์ทั้งสอง
จงให้ทานและจงรักษาศีลเถิด”
ตรัสดังนี้ แล้วก็เสด็จกลับเทวโลก
เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ควรทำ�ทั้งสองอย่าง ทำ�อย่างเต็ม
กำ�ลังทัง้ สองอย่างนัน่ แล ถ้ากำ�ลังใจเข้มแข็งก็รกั ษาพรหมจรรย์
ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไปจนตลอดชีวิต ถ้าไม่ได้ดังนั้น ก็รักษาให้
www.webkal.org
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บริสุทธิ์เป็นช่วงๆ อย่างน้อยก็จะได้เป็นวาสนาบารมีติดตัวไป
ในภพชาติเบื้องหน้า ส่วนทานก็ต้องทำ�อย่างเต็มกำ�ลัง ไม่ใช่
ทำ�ตามกำ�ลัง เพราะถ้าทำ�ตามกำ�ลังภพชาติต่อไป เวลารวย
ก็รวยตามกำ�ลัง คือ รวยแบบขยักขย่อน เดี๋ยวรวย เดี๋ยวจน
จะสร้างทานบารมีตอ่ ก็ขดั สน จะประพฤติพรหมจรรย์กไ็ ม่สะดวก
มันติดขัดไปหมด สู้ท�ำ ให้เต็มที่จนติดเป็นอัธยาศัยทั้งสองอย่าง
เสียตั้งแต่ชาตินี้ ชาติต่อไปจะได้สะดวกสบาย อะไรๆ ที่ดูเป็น
เรื่องยาก มาถึงเราจะได้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ สบายๆ
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คู่บุญ
		
“พรหมลิขติ บันดาลชักพา ดลให้มาพบกันทันใด
ก่อนนี้อยู่ไกลแสนไกล พรหมลิขิตดลจิตใจ ฉันจึงได้มาใกล้กับ
เธอ เออชะรอยจะเป็นเนื้อคู่...”
แว่วเสียงเพลงดังมา พาให้นึกถึงธรรมะว่าด้วยเหตุ
แห่งการเป็น “เนื้อคู่” สำ�หรับผู้ที่ยังมีความรักยังปรารถนา
การครองเรือนร่วมกันในภพชาติตอ่ ๆ ไป พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ก็ทรงมีค�ำ แนะนำ�หลักปฏิบัติ เพื่อบรรลุความปรารถนานั้น ดัง
ใน สมชีวิสูตร ว่า
สมั ย หนึ่ ง พระผู้ มี พ ระภาคประทั บ อยู่ ที่ เ ภสกฬา
มฤคทายวัน เขตกรุงสุงสุมารคีระ แคว้นภัคคะ ในเวลาเช้า
พระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสก ถือบาตรและจีวรเสด็จ
เข้าไปยังนิเวศน์ของนกุลปิตาคหบดี ประทับนัง่ บนพุทธอาสน์ที่
ปูลาดไว้แล้ว ลำ�ดับนัน้ นกุลปิตาคหบดีและนกุลมาตาคหปตานี
พากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้ว
นั่ง ณ ที่สมควร ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
ปฐมสมชีวิสูตร : พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต, มมร. เล่ม ๓๕ หน้า ๑๘๙
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“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่ข้าพระองค์นำ�
นกุ ล มารดามา ข้ า พระองค์ ไ ม่ เ คยคิ ด ที่ จ ะประพฤติ น อกใจ
นกุลมารดา ไหนเลยจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า พวกข้า
พระองค์ปรารถนาที่จะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า”
ส่วนนกุลมารดา ก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้
ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ นับแต่เวลาที่นกุลบิดาเมื่อยังหนุ่ม
นำ�หม่อมฉันผู้ยังเป็นสาวมา หม่อมฉันไม่เคยคิดที่จะประพฤติ
นอกใจนกุลบิดา ไหนเลยจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่า พวก
ข้าพระองค์ปรารถนาที่จะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “คหบดีและคหปตานี ถ้าสามี
และภรรยาทั้งสองฝ่ายหวังจะพบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
ทั้งสองฝ่ายพึงมีศรัทธาเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีจาคะ (การ
สละ) เสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน สามีและภรรยาทั้งสองฝ่าย
นั้นย่อมได้พบกันทั้งในชาตินี้และชาติหน้า”
		
สามีและภรรยาทั้งสองฝ่าย
เป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ
สำ�รวมระวัง ดำ�เนินชีวิตโดยธรรม
เจรจาคำ�ไพเราะอ่อนหวานต่อกัน
มีความเจริญรุ่งเรือง มีความผาสุก
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มีความประพฤติเสมอกันทั้งสองฝ่าย
รักใคร่ ไม่คิดร้ายต่อกัน
		
ทั้งสองฝ่ายประพฤติธรรมในโลกนี้
มีศีลและวัตรเสมอกัน เสวยอารมณ์ที่น่าใคร่
ย่อมเพลิดเพลินบันเทิงใจในเทวโลก
ดังนั้น แท้จริง เหตุแห่งการเป็น “เนื้อคู่” มิใช่ “พรหม
ลิขิต” แต่เป็น “กรรมลิขิต” คือ มีการประพฤติธรรมที่เสมอกัน
ด้วยศรัทธา ด้วยศีล ด้วยจาคะ และด้วยปัญญา จึงนำ�พา
ให้ทั้งสองมาพบกัน
หากทั้งสองเป็นคนพร่องศรัทธา พร่องศีล พร่องจาคะ
พร่องปัญญา เสมอกัน มาพบเจอกันก็กลายเป็น “คูเ่ วรคูก่ รรม”
แต่หากทั้งคู่สมบูรณ์ด้วยศรัทธา สมบูรณ์ด้วยศีล สมบูรณ์ด้วย
จาคะ สมบูรณ์ปญ
ั ญา นำ�พากันสร้างบุญกุศล เมือ่ ได้มาพบเจอกัน
ในชาติไหนๆ ก็ได้เป็น “คู่บุญ” ที่จะประคับประคองกันสร้าง
บุญบารมีไปตลอดชีวิต
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กิจที่สำ�คัญที่สุด
ท่านเคยคิดไหมว่า หากเราทราบแน่นอนว่า จะมีชวี ติ อยู่
ถึง ๑๐๐ ปี เราจะวางแผนชีวติ อย่างไร หรือรูแ้ น่วา่ จะมีชวี ติ อีก
เพียง ๑ วัน เราจะทำ�อะไรก่อนหลัง แผนของคนส่วนใหญ่กเ็ ป็น
ทีค่ าดได้วา่ แผน ๑๐๐ ปี กับแผน ๑ วัน คงจะต่างกันมากทีเดียว
แต่สำ�หรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหน
“กิจทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ ” ของชีวติ ก็ยงั คงเป็นเช่นเดิม คือ การปฏิบตั ธิ รรม
ให้เข้าถึงพระธรรมกาย เพือ่ ทำ�พระนิพพานให้แจ้ง ดังทีพ่ ระองค์
ตรัสไว้ใน เจลสูตร และ สัตติสตสูตร ว่า
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่า “ดูก่อน
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว เธอควรกระทำ�
อย่างไร”
ภิ ก ษุ ทั้ ง หลายกราบทู ล ว่ า “ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ
เมื่อผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้แล้ว ควรจะกระทำ �ความพอใจ
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความไม่ยน่ ย่อ ความไม่ทอ้ ถอย สติ
และสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า เพื่อดับไฟบนผ้าหรือศีรษะนั้น”
เจลสูตร-สัตติสตสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค, มมร.เล่ม ๓๑ หน้า ๔๕๓
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พ. “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พวกเธอควรวางเฉย ไม่ใส่ใจ
ถึ ง ผ้ า หรื อ ศี ร ษะที่ ถู ก ไฟไหม้ แล้ ว พึ ง กระทำ � ความพอใจ
ความพยายาม ความอุตสาหะ ความไม่ย่นย่อ ความไม่ท้อถอย
สติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า เพือ่ ปฏิบตั ใิ ห้รแู้ จ้งอริยสัจ ๔
ที่ยังไม่รู้แจ้ง ตามความเป็นจริง
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนใครๆ พึงกล่าวกับ
บุรษุ ผูม้ อี ายุ ๑๐๐ ปี มีชวี ติ อยู่ ๑๐๐ ปีวา่ “มาเถิด พ่อมหาจำ�เริญ
ชนทัง้ หลายจักเอาหอกครัง้ ละ ๑๐๐ เล่มทิม่ แทงท่าน ในเวลาเช้า...
ในเวลาเทีย่ ง... ในเวลาเย็น ท่านนัน้ ถูกเขาเอาหอก ๓๐๐ เล่มทิม่
แทงอยูท่ กุ วันๆ ตลอดอายุ ๑๐๐ ปี มีชวี ติ อยู่ ๑๐๐ ปี เมือ่ ล่วงไป ๑๐๐ ปี
จักรู้แจ้งอริยสัจ ๔ ที่ยังไม่ได้รู้แจ้ง
กุลบุตรผูเ้ ห็นประโยชน์ควรจะรับเอาข้อเสนอนัน้ ข้อนัน้
เพราะเหตุไร
เพราะว่าสงสารนี้ มีเบือ้ งต้นและทีส่ ดุ กำ�หนดรูไ้ ม่ได้ เบือ้ ง
ต้นและที่สุดแห่งการประหารด้วยหอก ดาบ หลาว และขวาน
ย่อมไม่ปรากฏ ฉันใด ก็ข้อนี้พึงมีได้ ฉันนั้นว่า ก็เราไม่กล่าวว่า
การรูแ้ จ้งอริยสัจ ๔ เป็นไปด้วยทุกข์ โทมนัส แต่เรากล่าวว่าการ
รู้แจ้งอริยสัจ ๔ เป็นไปพร้อมด้วยสุข โสมนัส เท่านั้น
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อริยสัจ ๔ เป็นไฉน คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทัยอริยสัจ
ทุกขนิโรธอริยสัจ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแหละ เธอทั้งหลาย
พึงกระทำ�ความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ ฯลฯ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”
สรุปได้วา่ การปฏิบตั ธิ รรม เป็นกิจทีต่ อ้ งทำ�อย่างรีบด่วน
ที่สุด ด่วนกว่าการดับไฟที่กำ�ลังไหม้บนศีรษะ เพราะความทุกข์
เผ็ดร้อนของภัยใดๆ ในโลกนี้เป็นเพียงชั่วคราว เทียบไม่ได้เลย
กับภัยในวัฏฏะที่ทุกข์แสนสาหัสอย่างไม่มีสิ้นสุด
การปฏิบตั ธิ รรม เป็นกิจทีจ่ �ำ เป็นต้องทำ� แม้ตอ้ งแลกด้วย
ความทุกข์ทรมานแสนสาหัส จากความเจ็บปวดที่ยิ่งกว่าตาย
เพราะหากเข้าถึงพระธรรมกาย ทำ�พระนิพพานให้แจ้งได้
ความทุกข์เจ็บปวดนี้เป็นเพียง การลงทุนเล็กน้อย เมื่อเทียบ
กับผลกำ�ไร คือการพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏฏะอย่างถาวร และ
บรมสุขที่ได้รับ
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ปล่อยทุกอย่าง วางทุกสิ่ง
“ทำ�อย่างไรใจจึงจะหยุดนิง่ ?” คำ�ถามนีค้ งอยูใ่ นใจของ
นักปฏิบตั ธิ รรมทุกคน เพราะเวลาปฏิบตั ธิ รรม ใจของเรามักชอบ
วิง่ ไปในอารมณ์ตา่ งๆ ทีค่ นุ้ เคย และยึดติดอยูใ่ นอารมณ์นนั้ ทำ�ให้
ใจเศร้าหมองไม่ผอ่ งใส เกิดความกังวลและความทุกข์ตามมาไม่
จบสิน้ แต่ถา้ เราต้องการแก้ไขก็ตอ้ งรูจ้ กั ปล่อยวางจากสิง่ ต่างๆ
ที่เรายึดติด แล้วอยู่กับปัจจุบันที่เราเป็น ใจก็จะเริ่มเบาสบาย
คลายจากความยึดมั่นที่มีอยู่
เรือ่ งของการปล่อยวางนัน้ เป็นเรือ่ งสำ�คัญทีพ่ ระพุทธองค์
ทรงเน้นย้�ำ อยู่เสมอ และไม่เพียงสอนให้ปล่อยวางในสิ่งที่เป็น
บาปอกุศลเท่านั้น แม้ธรรมะที่พระองค์สั่งสอนก็ไม่ให้ยึดติด
เพราะธรรมเหล่านั้น เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ใช้กล่อมเกลาใจของ
ผูฟ้ งั ให้ออ่ นโยน เพือ่ ให้เกิดความเลือ่ มใสศรัทธาจนมีแรงบันดาล
ใจทีจ่ ะปฏิบตั ธิ รรมด้วยตนเอง แต่เมือ่ เริม่ ปฏิบตั แิ ล้วก็ไม่จำ�เป็น
ต้องยึดมัน่ ในคำ�สอนต่อไป ให้ท�ำ ใจหยุดนิง่ เป็นหนึง่ เดียวเท่านัน้
ในเรือ่ งนีพ้ ระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสยืนยันเอาไว้ใน
อลคัททูปมสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๑๘ หน้า ๒๗๙
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อลคั ท ทู ป มสู ต ร โดยเปรี ย บเที ย บคำ � สั่ ง สอนของพระองค์
เหมือนแพที่ใช้ข้ามฟาก เมื่อถึงฝั่งแล้วก็ไม่จำ�เป็นต้องแบกแพ
ไปด้วย แพเป็นเพียงอุปกรณ์ในการนำ�พาเราไปถึงฝัง่ ทีต่ อ้ งการ
เท่านั้น ดังมีใจความโดยสรุปว่า...
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุรุษคนหนึ่งเดินทางไกลมาพบ
แม่น้ำ�ขวางหน้า แต่ฝั่งนี้มีอันตราย ส่วนฝั่งโน้นเป็นที่สบาย
ปลอดภัย เรือหรือสะพานจะข้ามฝั่งก็ไม่มี บุรุษหนุ่มนั้นคิดว่า
จะอยู่ช้าไม่ได้แล้วเพราะมีอันตรายรออยู่ เขาจึงรวบรวมกิ่งไม้
และใบไม้มาผูกเป็นแพ แล้วพยายามถ่อแพไปจนถึงฝัง่ ตรงข้าม
โดยปลอดภัย หลังจากนั้น เขาจึงคิดว่าแพนี้มีประโยชน์แก่เขา
มาก พาเขาข้ามฝั่งพ้นอันตรายมาได้ อย่ากระนั้นเลย เราแบก
แพนี้ขึ้นทูนหัวไปด้วยดีกว่า แล้วเขาก็เอาแพนั้นทูนหัวเดินไป
ภิกษุทงั้ หลาย พวกเธอคิดว่า บุรษุ นัน้ ทำ�ถูกต้องหรือไม่”
ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า
“ไม่ถูกต้อง พระเจ้าข้า ความจริงบุรุษนั้นควรผูกแพ
ไว้ที่ริมฝั่ง หรือยกแพขึ้นมาเกยบนบก แล้วจึงเดินทางต่อไป
เพราะหมดความจำ�เป็นที่จะต้องอาศัยแพอีกแล้ว”
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พระพุทธองค์ตรัสว่า
“เช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลาย เราแสดงธรรมเพื่อเป็น
อุปกรณ์ให้ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ ดุจแพนำ�ไปสู่ฝั่ง ไม่ใช่เพื่อ
ให้ยึดมั่นถือมั่น แม้ธรรมะเรายังสอนให้ละวาง ไม่ต้องพูดถึง
อธรรมเลย”
เมื่ออ่านพระสูตรนี้จบลง ใครที่เป็นนักปฏิบัติธรรม
ตัวจริงก็คงจะซาบซึ้งดีอยู่แล้ว เพราะใจจะหยุดนิ่งได้ต้อง
ปราศจากความยึดมัน่ ถือมัน่ ทัง้ ในบาปอกุศลหรือแม้แต่ธรรมะที่
ได้เคยศึกษาเล่าเรียนมา ต้องทำ�ใจให้วา่ งเปล่า “ปล่อยทุกอย่าง
วางทุกสิ่ง” ให้ได้จริงๆ ใจถึงจะหยุดนิ่งดิ่งเข้าสู่ความสะอาด
บริสุทธิ์ภายในได้
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ความต่อเนื่อง
การปฏิ บั ติ ธ รรมเป็ น สิ่ ง ที่ ใ ครๆ ก็ ป ฏิ บั ติ กั นได้ ง่ า ยๆ
แต่น้อยคนนักที่จะประสบความสำ�เร็จ ตัวแปรสำ�คัญอย่าง
หนึ่ง ที่ท�ำ ให้นักปฏิบัติธรรมประสบความสำ�เร็จหรือล้มเหลวก็
คือ “ความต่อเนื่อง” เพราะคนส่วนมากมักละความเพียรไป
กลางคัน บ้างก็บอกว่าไม่มีเวลา บ้างก็มีภาระหรืออ่อนเพลีย
จากการทำ�งาน เป็นต้น คนเหล่านี้แม้จะรักและต้องการเข้า
ถึงธรรมเพียงใด ก็ย่อมไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ทั้งๆ ที่ใจ
ก็รักที่จะเข้าถึงธรรมะภายใน และธรรมะภายในก็มีอยู่แล้วใน
ตัวของมนุษย์ทุกคน แต่เพราะไม่ได้ทำ�อย่างต่อเนื่องนี้เอง จึง
ทำ�ให้ความรักในธรรมะต้องกลายเป็นหมันไปในที่สุด ความต่อ
เนือ่ งจึงมีความสำ�คัญ และมีผลต่อการเข้าถึงธรรมะภายใน ดัง
โอวาทที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า
“ดูกอ่ นภิกษุทงั้ หลาย เมือ่ ภิกษุไม่หมัน่ เจริญภาวนา แม้
จะพึงปรารถนาให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะก็จริง แต่จิตก็ไม่
สามารถหลุดพ้นได้ เหมือนแม่ไก่มไี ข่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง ๑๒ ฟอง
ภาวนาสูตร : พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต, มมร. เล่ม ๓๗ หน้า ๒๕๒
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เมือ่ แม่ไก่กกไข่ไม่ดี ให้ความอบอุ่นไม่เพียงพอ ฟักก็ไม่ดี แม้แม่
ไก่จะปรารถนาให้ลูกเจาะกระเปาะไข่ออกมาก็ทำ�ไม่ได้
เมื่อภิกษุหมั่นเจริญภาวนา แม้ไม่พึงปรารถนาขอให้จิต
หลุดพ้นก็จริง แต่จติ ก็หลุดพ้น เหมือนแม่ไก่มไี ข่ ๘ ฟอง ๑๐ ฟอง
๑๒ ฟอง เมื่อแม่ไก่กกดี ให้ความอบอุ่นเพียงพอ ฟักดี แม้แม่
ไก่จะไม่ปรารถนาให้ลูกไก่เจาะกระเปาะไข่ออกมา ลูกไก่ก็ออก
มาได้โดยสวัสดี
เปรียบเหมือนรอยนิว้ มือทีด่ า้ มมีด ย่อมเกิดแก่นายช่างไม้
แต่เขาไม่รู้อย่างนี้ว่า วันนี้ด้ามมีดของเราสึกไปเท่านี้เมื่อวาน
สึ กไปเท่ า นี้ เมื่ อ วานซื น สึ กไปเท่ า นี้ แต่ ที่ จ ริ ง เมื่ อ อาสวะ
สิ้นไป ภิกษุนั้นก็รู้ว่าสิ้นไป
หรือเปรียบเหมือนเรือเดินสมุทรทีเ่ ขาผูกหวายขันชะเนาะ
แล้ ว แล่ น ไปตลอด ๖ เดื อ น ถึ ง ฤดู ห นาวก็ เ ข็ น ขึ้ น บก
เครื่องผูกประจำ�เรือตากลมและแดดไว้ เครื่องผูกเหล่านั้นถูก
ฝนชะ ย่อมชำ�รุดเสียหาย เป็นของเปื่อยไปโดยไม่ยากฉันใด
ดู ก่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย... เมื่ อ ภิ ก ษุ นั้ น หมั่ น เจริ ญ ภาวนาอยู่
สังโยชน์ย่อมระงับไปโดยไม่ยาก ฉันนั้น”
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จากพระสูตรนี้ จะเห็นว่า การปฏิบัติที่ไม่ต่อเนื่อง
แม้มีความปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมมากเพียงใด ก็ไม่อาจจะ
สมหวังได้ นักปฏิบัติธรรมที่ต้องการไปถึงจุดหมายปลายทาง
จึงต้องหมั่นประกอบเหตุไปเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง แล้วผลก็จะ
เกิดขึ้นโดยไม่ยากนัก อย่ามัวแต่รอโอกาสหรือบ่นเพ้อรำ�พันว่า
เมื่อไหร่หนอจะถึงจุดหมายเสียที ให้ท�ำ ตนเหมือนนักเดินทาง
ผู้ชาญฉลาด เมื่อกำ�หนดทิศทางที่แน่นอนแล้ว ก็ตั้งหน้าตั้งตา
เดินทางโดยไม่สนใจข้างทาง หรืออุปสรรคความยากลำ�บาก ไม่
นานก็จะรู้สึกแปลกใจว่า “เอ๊ะ! ถึงที่หมายเสียแล้วหรือนี่”
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ความพอดี
ความพอดี เป็ น ศิ ล ปะอย่ า งหนึ่ ง เพราะเป็ น เรื่ อ ง
ละเอียดอ่อน ต้องอาศัยความช่างสังเกตและความพิถีพิถัน
เพื่อให้เกิดความลงตัวในสิ่งที่กำ�ลังกระทำ�อยู่ ยกตัวอย่างเช่น
ช่างตัดเสื้อ ถ้าตัดเสื้อออกมาไม่พอดี เวลาใส่จะรู้สึกไม่สบาย
ตัว แต่ถ้าช่างคนไหนตัดเสื้อออกมาพอดี นอกจากจะใส่สบาย
แล้ว ยังดูสมส่วนสวยงามรับกับรูปร่างอีกด้วย
ความพอดี นี้ จึ ง ต้ อ งมี อ ยู่ ใ นทุ ก ๆเรื่ อ ง โดยเฉพาะ
เรื่องการปฏิบัติธรรม ยิ่งต้องอาศัยความพอดีเป็นอย่างมาก
เพราะต้องปฏิบัติแบบไม่ตึงเกินไป ไม่หย่อนเกินไป ดำ�เนินอยู่
บนเส้นทางสายกลาง ถ้าทำ�ไม่ถูกส่วน ไม่พอดี ก็อาจทำ�ให้เกิด
ทุกข์เกิดโทษได้ ดังเรื่องราวต่อไปนี้
ในสมัยพุทธกาล... มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่า “พระโสณโกฬิวิสะ”
เป็นบุตรมหาเศรษฐีที่มีความสะดวกสบายมาก ท่านมีลักษณะ
พิเศษ คือ ฝ่าเท้าอ่อนนุม่ มากมีขนอ่อนๆ ทัว่ ฝ่าเท้า ในภายหลัง
ท่านได้รบั การยกย่องว่า “เป็นภิกษุผเู้ ลิศด้านการทำ�ความเพียร”
โสณสูตร : พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต, มมร. เล่ม ๓๖ หน้า ๗๐๖
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แต่ในช่วงต้น ท่านทำ�ความเพียรจัดเกินไป จึงทำ�ให้ร่างกาย
บอบช้ำ� ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ การปฏิบัติของท่านนั้นว่ากัน
ว่า ถึงขั้นเลือดตกยางออกกันทีเดียว
มี เ รื่ อ งเล่ า ว่ า ในช่ ว งต้ น ท่ า นได้ ทำ � ความเพี ย รทั้ ง
กลางวันและกลางคืน เป็นเหตุให้ตัวท่านเกิดความง่วงเป็น
อย่ า งมาก แม้ ค วามง่ ว งเกิ ด ขึ้ น ท่ า นก็ ยั ง ไม่ ย อมคลาย
ความเพี ย ร ท่ า นจึ ง เปลี่ ย นจากการนั่ ง สมาธิ มาเป็ น การ
เดิ น จงกรม เมื่ อ ท่ า นเดิ น บนลานจงกรมมากเข้ า เท้ า ที่
อ่ อ นนุ่ ม ของท่ า นจึ ง แตก แม้ เ ท้ า ของท่ า นจะแตกจนเดิ น
ไม่ ไ ด้ แต่ ท่ า นก็ ยั งไม่ ล ะความเพี ย ร ท่ า นยั ง คงเดิ น ต่ อไป
ด้ ว ยเข่ า และในที่ สุ ด ก็ ต้ อ งคลาน ท่ า นคลานไปด้ ว ยอก
จนเนื้อตัวถลอกปอกเปลือก ทำ�ให้ลานจงกรมเปรอะเปื้อนไป
ด้วยเลือดของท่าน เมื่อเป็นเช่นนั้น ท่านจึงคิดว่า
“เราคงไม่ มี บุ ญ วาสนา ที่ จ ะบรรลุ ธ รรมเป็ น แน่
เพราะขนาดเราทำ�ความเพียรถึงขนาดนี้แล้ว ก็ยังไม่บรรลุ
ธรรมเลย” ท่านจึงเกิดความท้อใจ คิดที่จะสึกไปเป็นคฤหัสถ์
ในครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบด้วยญาณทัสสนะ
จึงเสด็จมาเป็นกัลยาณมิตรให้กับพระโสณะ เมื่อพระพุทธองค์
เสด็จมาถึงจึงตรัสถามว่า
“โสณะ เธอคิดว่า ในบรรดาสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
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ที่ปรารภความเพียร เราก็เป็นรูปหนึ่งที่มีความเพียรเป็นอย่าง
ยิง่ แต่ไฉนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นสักที ควรทีเ่ ราจะกลับไป
ใช้ชีวิตเช่นคฤหัสถ์ แล้วนำ�ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มาทำ�บุญดีกว่า
ใช่หรือไม่”
“ใช่ พระพุทธเจ้าข้า” พระโสณโกฬิวิสะยอมรับ
“โสณะ สมั ย ที่ เ ธอยั ง อยู่ ค รองเรื อ น เธอเป็ น ผู้
เชี่ยวชาญในการดีดพิณมิใช่หรือ?”
“ใช่ พระพุทธเจ้าข้า”
ได้มั้ย”

“เวลาสายพิณของเธอตึงเกินไป เสียงพิณของเธอใช้
“ใช้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”

“เวลาสายพิณของเธอหย่อนเกินไป เสียงพิณของเธอ
ใช้ได้มั้ย”
“ใช้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
“และถ้าสายพิณของเธอไม่ตึงไม่หย่อน อยู่ในระดับ
พอดี เสียงพิณของเธอใช้ได้มั้ย”
“ใช้ได้ พระพุทธเจ้าข้า”
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“การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกัน โสณะ ความเพียรที่
เน้นหนักเกินไปมักทำ�ให้จิตฟุ้งซ่าน แต่ถ้าหย่อนเกินไปก็ทำ�ให้
เกิดความเกียจคร้าน เธอต้องปรับความเพียรในการปฏิบัติของ
เธอให้พอดี ปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน”
พระโสณะเมือ่ รับฟังพระโอวาทจากพระผูม้ พี ระภาคเจ้าแล้ว
ก็ตั้งใจปฏิบัติตามนั้น ไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์
ในที่สุด
ความเพียรพยายามนำ�มาซึ่งความสำ�เร็จก็จริง แต่ถ้า
เร่งเพียรพยายามมากเกินกำ�ลังไป ไม่พอดี ก็ไม่อาจที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตรงกันข้ามกลับส่งผลเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติ
ได้ ความเพียรนั้นควรดำ�เนินไปอย่างสม่ำ�เสมอและต่อเนื่อง
เหมือนรถที่วิ่งไปในระดับความเร็วพอดีๆ ไม่ซัดส่าย วิ่งไป
เรื่อยๆ ในที่สุดก็จะถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพเอง
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ปัจจุบันสำ�คัญที่สุด
“เวลา” เป็นสิ่งที่มีค่ามาก เพราะเมื่อมันผ่านไปแล้ว
จะไม่มีวันหวนกลับคืน แต่คนเรามักจะใช้เวลาให้หมดไปกับสิ่ง
ที่ไร้สาระ บ้างก็มัวแต่นึกถึงอดีตที่ผ่านเลยไปแล้ว หรือฟุ้งฝัน
ถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปอย่างไร้คุณค่า
เราควรให้ความสำ�คัญและใช้ประโยชน์ จากวันเวลาที่ผ่านไป
ให้มากที่สุด จะได้ไม่ต้องมาเสียดายในภายหลังว่า “รู้อย่างนี้
น่าจะทำ�อย่างนัน้ ...น่าจะทำ�อย่างนี”้ โดยเฉพาะเวลาในปัจจุบนั
เป็นช่วงเวลาทีเ่ ราต้องให้ความสำ�คัญมากทีส่ ดุ เพราะเป็นเวลา
ที่เราจับต้องได้ สามารถกำ�หนดชะตาชีวิตเราได้ ในเรื่องนี้พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสยืนยันไว้ใน ภัทเทกรัตตสูตร
มีใจความว่า...
“ปัจจุบนั เป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ เพราะอดีตได้ผา่ นไปแล้ว
อนาคตยังมาไม่ถึง ทั้งอดีตและอนาคตจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรสนใจ
สิ่งที่ควรให้ความสนใจคือ ปัจจุบัน ที่นี่ และเดี๋ยวนี้”
และตรัสอีกว่า “บุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว
ภัทเทกรัตตสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๒๓ หน้า ๒๑๐
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ไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึง บุคคลใดเห็นแจ้งในปัจจุบัน
ธรรม ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนในธรรมนั้นๆ ผู้นั้นควรเจริญ
ธรรมนัน้ เนืองๆ ควรทำ�ความเพียรเสียในวันนี้ เดีย๋ วนี้ ไม่มใี คร
รู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้หรือไม่ เพราะการผัดเพี้ยนกับ
ความตาย ไม่มีใครทำ�ได้ ผู้รู้ ผู้สงบ ย่อมเรียกผู้ที่มีความเพียร
ไม่เกียจคร้านทัง้ กลางวันและกลางคืนว่า ‘ผูม้ รี าตรีเดียวเจริญ’ ”
เมื่อเรารู้แล้วว่า เวลาในปัจจุบันสำ�คัญที่สุด เราก็ควร
มีสติอยู่กับปัจจุบัน เพราะถ้าเราทำ�ปัจจุบันให้ดี เมื่อเวลาผ่าน
ไปมันจะกลายเป็นอดีตที่น่าจดจำ� และยังเป็นรากฐานไปสู่
อนาคตที่เจริญรุ่งเรืองในภายภาคหน้าอีกด้วย โดยเฉพาะใน
เรื่องการปฏิบัติธรรม ยิ่งต้องให้ความสำ�คัญกับปัจจุบันขณะ
เพราะเป็นการเจริญสติให้อยู่กับปัจจุบันโดยตรง ไม่ส่งจิตเที่ยว
ไปภายนอก มีใจตั้งมั่นในอารมณ์เดียว ถ้าทำ�ได้ เดี๋ยวก็จะพบ
ที่พึ่งภายใน ที่อยู่ในใจของเราเอง
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ต้องรักษาใจ
“ใจ” มีธรรมชาติทอี่ อ่ นไหว ปรวนแปรและล่องลอยไป
ในทุกๆ ที่ได้ง่ายแสนง่าย แม้แต่ช่วงเวลาเพียงเล็กน้อย ใจ...ก็
อาจจะล่องลอยไปไกลจนตามไม่ทัน ผู้ที่ไม่ระวังรักษาใจ ปล่อย
ให้ฟงุ้ ซ่านไปในอารมณ์ตา่ งๆ จึงมีชวี ติ ทีส่ บั สนวุน่ วาย อาจเป็น
อันตรายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นได้
พระบรมศาสดาได้ตรัสสอนเรื่องนี้ โดยตรัสเล่าถึงภิกษุ
หนุม่ รูปหนึง่ ผูเ้ คยมีชวี ติ ทีล่ อ่ แหลมต่อเพศพรหมจรรย์ เพราะมัว
ปล่อยใจให้ฟงุ้ ซ่าน แต่ในทีส่ ดุ ก็สามารถพลิกชีวติ ให้พบความสุข
ได้ เมื่อหันมารักษาใจด้วยการปฏิบัติธรรม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ที่ เ มื อ งสาวั ต ถี มี ช ายหนุ่ ม คนหนึ่ ง ไปขอบวชกั บ
พระสั ง ฆรั ก ขิ ต เถระผู้ เ ป็ น ลุ ง ของตน พอบวชแล้ ว ก็ ล า
หลวงลุงไปจำ�พรรษาที่วัดใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ต่อมาภิกษุหนุม่ รูปนัน้ ได้รบั จีวรมา ๒ ผืน ผืนหนึง่ ยาว ๗
ศอก อีกผืนหนึ่งยาว ๘ ศอก ตัวท่านเองเก็บผืนที่ยาว ๗ ศอก
พระภาคิไนยสังฆรักขิตเถระ : พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท,
มมร. เล่ม ๔๐ หน้า ๔๑๒
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ไว้ใช้ ส่วนผืนที่ยาว ๘ ศอก ท่านตั้งใจจะนำ�ไปถวายหลวงลุง
ผู้เป็นอุปัชฌาย์
พอออกพรรษา ท่านจึงเดินทางไปเยี่ยมหลวงลุง พร้อม
กั บ นำ � ผ้ า จี ว รผื น นั้ นไปถวาย แต่ ห ลวงลุ ง เป็ น พระอรหั น ต์
มี ค วามมั ก น้ อ ยสั นโดษ จึ ง บอกกั บ พระหลานชายไปว่ า
“ฉันมีผ้าพอใช้แล้ว เธอจงเก็บไว้ใช้เองเถิด”
ภิกษุหนุ่มจึงกราบเรียนว่า “ผมตั้งใจจะถวายหลวงลุง
ขอให้หลวงลุงเป็นเนื้อนาบุญด้วย” แต่หลวงลุงก็ยังยืนยัน
คำ�เดิม คือให้พระหลานชายเก็บจีวรไว้ใช้เอง
เมื่ อ อ้ อ นวอนไม่ สำ � เร็ จ ภิ ก ษุ ห นุ่ ม จึ ง คิ ด น้ อ ยใจว่ า
“หลวงลุงคงไม่รกั เราเสียแล้ว เราจะอยูเ่ ป็นพระไปทำ�ไม สูส้ กึ ไป
ครองเรือนดีกว่า”
ขณะนัง่ ฟุง้ ซ่านอยูน่ นั้ ภิกษุหนุม่ ก็หยิบเอาพัดใบตาลขึน้
มาพัดให้หลวงลุง มือพัดไปใจก็ยังคงคิดไปอีกว่า
“เมื่ อ สึ ก แล้ ว เราจะหาเลี้ ย งชี พ ด้ ว ยการนำ � ผ้ า
จีวรผืนนีไ้ ปขายเป็นต้นทุน เมือ่ ได้เงินแล้วจะไปซือ้ แม่แพะสักตัว
เพราะแพะมีลกู ง่าย เมือ่ มีลกู แพะ เราก็จะขายได้เงินทอง แล้ว
ก็จะหาภรรยามาสักคนหนึ่ง ต่อมาก็จะมีลูก เมื่อเราได้ลูกชาย
เป็นเด็กทีน่ า่ รัก เราก็จะพาครอบครัวกลับมาเยีย่ มหลวงลุง โดย
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พระมหาเถระ รุ่นปี ๒๕๓๔

อาศัยเกวียนน้อยเดินทาง ให้ภรรยาเป็นคนอุ้มลูก ส่วนเราจะ
เป็นคนขับเกวียน”
“เมื่ อ ภรรยาเมื่ อ ย เราจะอุ้ ม ลู ก แทน แต่ น างกลั บ
ไม่ยอม ลูกจึงพลัดจากมือนาง ตกลงไปถูกล้อเกวียนทับตาย
เราโกรธมากจึงตีนางด้วยด้ามปฏัก”
“โป๊ก!”
สิ้นเสียงนั้นภิกษุหนุ่มก็ได้สติรู้ตัวว่า ตนได้เอาด้ามพัด
ฟาดหัวหลวงลุงเข้าอย่างจังเข้าเสียแล้ว
ฝ่ายหลวงลุงก็รู้ด้วยเจโตปริยญาณว่า พระหลานชาย
กำ�ลังใจลอยคิดไปไกลว่า จะตีภรรยาจึงเผลอเอาด้ามพัดมาฟาด
ศีรษะของท่าน ท่านจึงพูดขึน้ ว่า “เธอตีไม่ถกู ภรรยา ไพล่มาตีเรา
แล้วพระแก่ไปทำ�ผิดอะไรเล่า”
พระหนุม่ รูว้ า่ หลวงลุงรูว้ าระจิต ทัง้ อายทัง้ กลัวความผิด
จึงลนลานวิ่งหนีไป แต่ถูกพระเณรในวัดช่วยจับไว้ แล้วพาตัว
ไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ ทรงเมตตาปลอบโยนภิกษุหนุ่มนั้นว่า
“เธอบวชในศาสนาของเรา ได้ ช่ื อ ว่ า เป็ น ลู ก ของ
พระพุทธเจ้า เธออย่าคิดวิตกกังวลให้มากไปเลย ธรรมชาติของใจ
นัน้ ชอบรับอารมณ์ ชอบเทีย่ วไปไกล เธอเป็นภิกษุควรพยายาม
www.webkal.org
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รักษาใจของตนให้พ้นจากบ่วงแห่งมารเถิด”
แล้วตรัสพระคาถาว่า “ใจอยู่ในร่างกาย ไม่มีรูปร่าง
ชอบเทีย่ วไปไกลตามลำ�พัง ผูใ้ ดควบคุมได้ ผูน้ นั้ ย่อมพ้นจากบ่วง
แห่งมารคือกิเลส”
ภิกษุหนุม่ น้อมนำ�ใจ ปฏิบตั ธิ รรมตามเสียงของพระบรม
ศาสดา เมื่อจบพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน
ในที่สุด
แม้ว่าใจคนเราจะอ่อนไหวปรวนแปร และล่องลอย
ไปง่ายแสนง่าย แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถฝึกหัดให้หยุดนิ่งได้ด้วย
การปฏิบัติธรรม หากเราหมั่นดูแลรักษาใจด้วยการปฏิบัติธรรม
บ่อยๆ เราก็จะพบกับความสงบสุขและปลอดภัย ปราศจากภัย
อันตรายใดๆ ในชีวิต
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หนักแน่นดั่งแผ่นดิน
“ใจ” เป็นธรรมชาติที่ละเอียดอ่อน มีความผ่องใสใน
ตนเอง แต่ผู้เป็นเจ้าของมักชักนำ�อารมณ์ต่างๆ เข้ามาทาง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ยอมให้มันยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง
เมื่อเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้อง สัมผัส และใจรับ
รู้อารมณ์ เมื่อใจรับอารมณ์แล้วก็ต้องคอยดีใจ เสียใจอยู่เสมอ
การตามใจตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จนเกินไปย่อมทำ�ให้ต้อง
ดิ้นรนมาก มีทุกข์มาก จิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เป็นอันตรายต่อ
การปฏิบัติธรรม
ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงพร่ำ�สอนให้รู้จักระวังจิตของ
ตนไม่ให้หวั่นไหวในอารมณ์ที่มากระทบ ดังโอวาทที่ทรงให้ไว้
กับพระราหุลใน มหาราหุโลวาทสูตร มีใจความว่า...
“ราหุ ล เธอจงทำ � จิ ต ให้ เ หมื อ นแผ่ น ดิ น เถิ ด
เพราะเมือ่ เธอทำ�จิต ให้เหมือนแผ่นดินเป็นประจำ�อยูเ่ สมอแล้ว
เมื่อกระทบอารมณ์ที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ดี อารมณ์เหล่านั้น
จะไม่สามารถทำ�ให้จิตหวั่นไหวได้
มหาราหุโลวาทสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๒๐ หน้า ๒๗๘
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ราหุล เปรียบเหมือนคนทัง้ หลายทิง้ สิง่ ของทีส่ ะอาดบ้าง
ไม่สะอาดบ้าง ถ่ายอุจจาระรดบ้าง ถ่ายปัสสาวะบ้าง ลงที่
แผ่นดิน แต่แผ่นดินจะอึดอัดระอาหรือรังเกียจด้วยสิง่ ของนัน้ ๆ
ก็หาไม่ ฉันใด
ราหุล เธอจงทำ�จิตให้เสมอแผ่นดิน ฉันนั้นแล เพราะ
เมื่อเธอทำ�จิตให้เหมือนแผ่นดินอยู่ เมื่อมีการกระทบอารมณ์
เกิดขึ้น ความรักหรือความชังก็ไม่สามารถครอบงำ�จิตเธอได้
ฉันนั้น”
ความหวั่นไหวเกิดขึ้นได้ง่าย เมื่อใจกระทบอารมณ์
ถ้าไม่อยากหวั่นไหว ก็ต้องมีสติในการมอง การฟัง การดมกลิ่น
การรับรส การถูกต้องสัมผัส และความรูส้ กึ นึกคิด อย่าให้มกี าร
ยึดมั่นถือมั่นในการรับอารมณ์เหล่านั้น เมื่อฝึกบ่อยๆ ใจจะเริ่ม
หนักแน่นมั่นคง สมาธิจะตั้งมั่น การปฏิบัติธรรมก็จะดีเอง
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ช้าๆ...แต่คุ้มค่า
สังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่แข่งกับเวลา ทุกชีวิตต่าง
ดำ�เนินไปด้วยความรีบเร่ง แม้การรับประทานอาหารก็ยังเป็น
แบบ Fast Food
การทำ�อะไรอย่างรีบเร่ง บางคนมองว่าเป็นการใช้เวลา
อย่างคุ้มค่า แต่คุณแน่ใจหรือว่า ได้ใช้เวลาไปอย่างคุ้มค่าจริงๆ
เพราะบางครัง้ การทีย่ อมเสียเวลายาวนาน เพือ่ ให้ได้ผลงานอัน
ประณีตสมบูรณ์ อาจเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดก็เป็นได้
ดังเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าใน ปเจตนสูตร มีราย
ละเอียดดังนี้
มีพระราชาองค์หนึ่งนามว่า “ปเจตนราช” พระองค์
ต้องการรถศึกคันใหม่ จึงให้ไปตามหาช่างไม้ผู้มีฝีมือ เพื่อทำ�ล้อ
รถคู่หนึ่ง โดยให้เวลา ๖ เดือน
นายช่างไม้เมือ่ รับงานมาแล้วก็รบี ลงมือทำ�ล้อรถในทันที
จนเวลาล่วงไปเหลือเพียง ๖ วัน จะครบ ๖ เดือน เขาเพิง่ จะทำ�
ปเจตนสูตร : พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิบาต ติกนิบาต, มมร. เล่ม ๓๔ หน้า ๔๑
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ล้อรถเสร็จข้างเดียวเท่านั้น
เมือ่ พระราชาทรงทราบดังนัน้ จึงตรัสถามว่า “เหลือเวลาอีกแค่
๖ วัน ก็จะครบกำ�หนดแล้ว ล้ออีกข้างจะทำ�เสร็จหรือ?”
นายช่างกราบทูลว่า “เสร็จพระเจ้าข้า”
พอครบกำ�หนด ๖ เดือน นายช่างไม้ก็ทำ�ล้อรถเสร็จ
ตามกำ�หนดที่ได้รับปากไว้ และเมื่อเขานำ�ไปถวายพระราชา
พระองค์มองดูล้อคู่ใหม่นั้นพร้อมตรัสว่า
“ล้อทั้งสองข้าง ข้างหนึ่งใช้เวลาเกือบ ๖ เดือน อีก
ข้างใช้เวลาเพียง ๖ วัน ไม่เห็นว่าจะต่างกันตรงไหนเลย”
นายช่างทูลว่า “ดูภายนอกเหมือนกัน แต่ภายในที่เป็น
ส่วนประกอบแตกต่างกัน ขอพระองค์ทอดพระเนตรดูความแตก
ต่างกันเถิด”
ว่าแล้วนายช่างก็เอาล้อข้างที่ทำ�เพียง ๖ วัน กลิ้งไปบน
พืน้ ดิน พอสุดกำ�ลังมันก็ลม้ ลง ส่วนล้อทีใ่ ช้เวลาทำ�นานถึงเกือบ
๖ เดือน พอกลิ้งไปสุดกำ�ลังแล้วก็ยังคงตั้งอยู่ดังเดิม
พระราชาทรงแปลกใจ จึงถามถึงสาเหตุทลี่ อ้ ทัง้ คูแ่ ตกต่าง
กัน นายช่างจึงกราบทูลว่า “ขอเดชะ ล้อทีร่ บี ทำ�เพียง ๖ วันนัน้
ใช้ไม้ที่ยังอบไม่แห้งสนิท ยังมียางอยู่ ไม้จึงคด เมื่อนำ�มาใช้จึง
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ไม่สมดุล ส่วนล้อข้างที่ใช้เวลาเกือบ ๖ เดือน ทำ�ด้วยไม้ที่อบ
แห้งสนิทดีแล้ว ไม่คดงอ เมื่อนำ�มาใช้จึงได้สมดุล พระเจ้าข้า”
จากเรือ่ งนี้ ทำ�ให้เราเห็นว่า การทีน่ ายช่างยอมสละเวลา
ยาวนานในการทำ�ล้อให้มีความสมดุล มั่นคง ไม่เป็นการเสีย
เวลาเลย ตรงกันข้ามกลับเป็นการใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเพื่อผล
งานที่สมบูรณ์แบบ
ในเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน แม้ต้องใช้ระยะเวลา
นาน แต่ผลการปฏิบัติที่ได้จะมั่นคงถาวร เมื่อเราทำ�ถูกวิธีแล้ว
ขยันแล้ว แต่ยังไม่เข้าถึงธรรมซักที ก็ขอให้ทำ�ไปอย่างมีความ
สุข เพราะเวลาแห่งความสุขย่อมเป็นเวลาที่มีค่ามากที่สุด
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เอาเต่าเป็นครู
สั ง คมปั จ จุ บั น นี้ มี ภั ย อยู่ ร อบตั ว โดยเฉพาะภั ย ทาง
อารมณ์ ที่ ค อยรุ ม เร้ า จิ ตใจของเราให้ เ ศร้ า หมอง เร่ า ร้ อ น
กระวนกระวาย ทำ�ให้เกิดความทุกข์ใจอยู่เสมอ แต่ถ้าเรารู้จัก
ระวังป้องกันภัยเหล่านัน้ อย่างถูกวิธี ใจของเราก็จะรอดพ้นจาก
อันตรายนั้นได้
การรูจ้ กั ระวังป้องกันภัยทีจ่ ะมาทำ�ร้ายใจ ในทางธรรมะ
เรียกว่า “อินทรีย์สังวร” หมายถึงการสำ�รวมอินทรีย์ทั้ง ๖
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เพื่อปิดกั้นไม่ให้บาปอกุศล
หรือสิ่งที่จะทำ�ให้ใจเศร้าหมองเข้ามาสู่ภายในได้ ถ้าเรารู้จัก
สำ�รวมอินทรีย์ มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆ ภายนอก เราก็จะ
สามารถรักษาใจให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ
ไว้ว่า

เรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน กุมมสูตร โดยอุปมา

“มีเต่าตัวหนึง่ เทีย่ วหากินอยูร่ มิ ฝัง่ แม่น�ำ้ เล็กๆ สายหนึง่
วันหนึ่งในเวลาเย็นได้มีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเดินผ่านมาพบเข้า
กุมมสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค, มมร. เล่ม ๒๘ หน้า ๔๐๖
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เต่าเห็นสุนัขจิ้งจอกเดินมาแต่ไกล ก็รีบหดอวัยวะทุกส่วนของ
ร่างกายเข้าไปอยู่ในกระดองและนิ่งอยู่
ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเมื่อเห็นเต่า ก็อยากกินเนื้อเต่า ดังนั้น
จึงหยุดนิ่ง และคอยจ้องดูว่า เมื่อใดเต่าจะเหยียดคอหรือขา
ข้างใดข้างหนึ่งออกมานอกกระดอง เราจะงับและฟาดมันให้
กระดองแตกแล้วกินเนื้อมันทันที
ส่วนเจ้าเต่าดูเหมือนว่า จะรู้ความคิดของสุนัขจิ้งจอก
จึงไม่ยอมยืน่ ขาหรือคอออกนอกกระดองเลย ทนนิง่ อยูอ่ ย่างนัน้
เป็นเวลานาน ในที่สุด สุนัขจิ้งจอกก็ทนรอไม่ไหว จึงเดินหนีไป
ด้วยความผิดหวัง
ภิกษุทั้งหลาย ตราบใดที่เธอทั้งหลาย คุ้มครองอินทรีย์
(คือรักษาใจเมื่อรับอารมณ์ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ)
เมื่อเห็นรูป (คือ...มองเห็นสิ่งต่างๆ) ทั้งเมื่อมองโดยรวม และ
มองแยกส่วน ส่วนใจก็ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย ระมัดระวังการรับอารมณ์
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ
“มาร” คือ อภิชฌา ความโลภจ้องอยากได้ของคนอื่น
และโทมนัส ความเสียใจทุกข์ใจ จะไม่มโี อกาสทำ�ให้พวกเธอตก
เป็นเหยื่อได้”
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แม้วา่ ภัยอันตรายทีจ่ ะมาทำ�ร้ายใจ จะมีมากมายเพียงใด
แต่ถ้าเราหมั่นรักษาใจด้วย “อินทรีย์สังวร” มีสติรู้เท่าทัน
อารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น ตั้งใจ
นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเป็นประจำ� ชีวิตเราก็จะพบกับความสงบ
สุขและปลอดภัยปราศจากอันตรายใดๆ ในชีวิตอย่างแน่นอน
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เครื่องกั้นจิตปิดกั้นใจ
“จิต” ของมนุษย์นนั้ เดิมทีมคี วามใสสว่าง สะอาดบริสทุ ธิ์
หรือที่เรียกว่า “จิตประภัสสร” แต่เพราะถูกอาคันตุกะกิเลส
(กิเลสที่จรมา) รบกวน จึงสูญเสียความใสกระจ่างไป นำ�มาซึ่ง
ความเศร้าหมองไม่ผอ่ งใส อาคันตุกะกิเลสทีก่ ล่าวถึงนี้ เรียกว่า
“นิวรณ์” หมายถึง เครื่องกั้นจิต ซึ่งจัดเป็นกิเลสขั้นกลาง
เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การทำ � สมาธิ ทำ �ให้ จิ ต มั ว หมองไม่ ผ่ อ งใส
ใจไม่หยุดนิ่ง ดิ่งเข้าสู่ภายในไม่ได้
นิวรณ์ ที่กล่าวถึงนี้มีอยู่ ๕ อย่างด้วยกัน คือ
๑. กามฉันทะ (ความรักความพอใจในกาม)
๒. พยาบาท (ความปองร้าย ความอาฆาต)
๓. ถีนมิทธะ (ความท้อแท้ และความง่วงซึม)
๔. อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านรำ�คาญใจ)
๕. วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย)
นิวรณ์ทั้ง ๕ ชนิดนี้เป็นตัวกิเลสที่ทำ�ลายความเจริญ
ก้าวหน้า และขัดขวางการปฏิบัติธรรม ซึ่งพระพุทธองค์ทรง
สคารวสูตร : พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์, มมร. เล่ม ๒๑ หน้า ๔๕๑
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อุปมาเปรียบเทียบไว้ดังนี้
“ดู ก่ อ นพราหมณ์ ภาชนะใส่ น้ำ � ซึ่ ง ผสมด้ ว ยสี ค รั่ ง
สีเหลือง สีเขียว สีแดง คนตาดี เมือ่ มองดูเงาหน้าของตนในน้�ำ
ที่ผสมด้วยสีนั้นๆ ย่อมไม่เห็นตามความเป็นจริง ฉันใด ผู้มีจิต
ประกอบด้วยราคะ ย่อมไม่รไู้ ม่เห็นอุบายอันเป็นเครือ่ งสลัดออก
ซึ่งราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง ฉันนั้น
ดูกอ่ นพราหมณ์ ภาชนะใส่นำ�้ ร้อนทีเ่ ดือดพล่านมีไอพุง่
ขึ้น คนตาดี เมื่อมองเงาหน้าของตนในน้ำ�นั้น ย่อมมองไม่เห็น
ตามความเป็นจริง ฉันใด ผู้มีจิตประกอบด้วยพยาบาท (คิด
ปองร้ายเขา) ย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายอันเป็นเครื่องสลัดออกซึ่ง
พยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง ฉันนั้น
ดูกอ่ นพราหมณ์ ภาชนะใส่น�้ำ ซึง่ มีสาหร่ายและจอกแหน
ปกคลุมอยู่ คนตาดี เมือ่ มองดูเงาหน้าของตนในน้�ำ นัน้ ย่อมมอง
ไม่เห็นตามความเป็นจริง ฉันใด ผู้มีจิตประกอบด้วยถีนมิทธะ
(ความหดหู่ซึมเซา) ย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเครื่องสลัดออกซึ่ง
ถีนมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง ฉันนั้น
ดูก่อนพราหมณ์ ภาชนะใส่น้ำ�ที่ถูกลมพัดกระเพื่อม
คนตาดีเมื่อมองดูเงาหน้าของตนในน้ำ�นั้น ย่อมมองไม่เห็น
ตามความเป็นจริง ฉันใด ผู้มีจิตประกอบด้วยอุทธัจจกุกกุจจะ
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(ความฟุ้งซ่านรำ�คาญใจ) ย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเครื่องสลัดออก
ซึ่งอุทธัจจกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง ฉันนั้น
ดูก่อนพราหมณ์ ภาชนะใส่น�้ำ ซึ่งขุ่นมัวเป็นตม คนตาดี
เมื่ อ มองดู เ งาหน้ า ของตนในน้ำ � นั้ น ย่ อ มมองไม่ เ ห็ น ตาม
ความเป็นจริง ฉันใด ผู้มีจิตประกอบด้วยวิจิกิจฉา (ความ
ลังเลสงสัย) ย่อมไม่รู้ไม่เห็นอุบายเครื่องสลัดออกซึ่งวิจิกิจฉาที่
เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริง ฉันนั้น”
จากเรือ่ งนีจ้ ะเห็นได้วา่ คนทีถ่ กู นิวรณ์ครอบงำ� ใจจะถูก
ปิ ด กั้ น ทำ � ให้ ม องไม่ เ ห็ น ปั ญ หา ค้ น หาทางออกไม่ เ จอ
แม้มีตาดีก็เหมือนคนตาบอด ได้แต่ดำ�เนินชีวิตไปแบบสะเปะสะปะตามประสา “คนตามืดมิด จิตมืดมน” แต่ถา้ อยากหลุดพ้น
จากนิวรณ์ก็ต้องตั้งใจปฏิบัติธรรม ปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่ง
ทำ�ใจให้นิ่ง ทำ�จิตให้สงบ แล้วท่ามกลางความสงบก็จะพบ
ทางออกเอง
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บุญมาก บรรลุธรรมง่าย
บุญเป็นต้นทุนแห่งความสำ�เร็จในทุกสิ่ง คนมีบุญมาก
ความสุขความสำ�เร็จก็มาก มีบุญน้อยความสุขความสำ�เร็จ
ก็น้อย ทุกอย่างวัดกันด้วยกำ�ลังบุญทั้งสิ้น และหากได้ทำ�บุญ
ถูกเนื้อนาบุญ และทำ�อย่างต่อเนื่องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระอรหันต์ หรือภิกษุผู้ประพฤติธรรมทั้งหลาย ย่อมเป็นเหตุ
ให้เมือ่ ทำ�ความเพียรย่อมได้บรรลุธรรมได้เร็ว ดังเรือ่ งการบรรลุ
ธรรมของพระอานนทเถระ
เมือ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าใกล้จะเสด็จดับขันธปรินพิ พาน
ท่ า นพระอานนท์ เ กิ ด ความเสี ยใจว่ า “พระพุ ท ธเจ้ าใกล้ จ ะ
ปรินิพพานแล้ว เรายังไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เลย” จึงได้ปลีก
ตัวเข้าไปในพระวิหาร ยืนเหนีย่ วไม้สลักเพชรร้องไห้อยูว่ า่ “เรา
ยังเป็นเสขะบุคคล มีกิจที่จะต้องทำ�อยู่ แต่พระศาสดาของเรา
ซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เรา จะปรินิพพานเสียแล้ว”
ขณะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลาย
ว่า “อานนท์อยูท่ ไี่ หน” พวกภิกษุจงึ กราบทูลให้ทรงทราบเหตุนนั้
มหาปรินิพพานสูตร : พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค, มมร. เล่ม ๑๓ หน้า ๓๑๒
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พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงรับสั่งภิกษุรูปหนึ่งว่า “ภิกษุ เธอจงไป
บอกอานนท์ตามคำ�ของเราว่า ‘ท่านอานนท์ พระศาสดารับสั่ง
หาท่าน’ ภิกษุนั้นทูลรับพระดำ�รัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว
ได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์ แจ้งให้ทราบว่า “ท่านอานนท์
พระศาสดารับสั่งหาท่าน” ท่านพระอานนท์รับคำ�ภิกษุนั้นแล้ว
เข้าไปเฝ้าพระผูม้ พี ระภาคเจ้า ได้ถวายบังคมพระผูม้ พี ระภาคเจ้า
แล้วนั่งลงในที่สมควร
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า “อานนท์
เธออย่าเศร้าโศกร่ำ�ไรไปเลย เราได้บอกไว้กอ่ นแล้วไม่ใช่หรือว่า
“ความพลัดพราก ความทอดทิ้ง ความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
อืน่ จากของรักของชอบใจทัง้ สิน้ ต้องมี ฉะนัน้ เธอจะหวังอะไรใน
สังขารนี้ สิ่งใดเกิดขี้น มีขึ้น ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้ว ล้วนแตก
สลายไปเป็นธรรมดา ความปรารถนาว่า ‘ขอสิ่งนั้นอย่าแตก
สลายไปเลย’ นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้
อานนท์ เธอได้อุปัฏฐากตถาคตด้วยกายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม อันประกอบด้วยเมตตา เป็นประโยชน์เกื้อกูล เป็น
ความสุขเสมอต้นเสมอปลาย หาประมาณมิได้มาช้านาน เธอ
ได้กระทำ�บุญไว้แล้ว อานนท์ จงประกอบความเพียรเถิด เธอ
จักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลัน”
จากนัน้ พระพุทธองค์ตรัสยกย่องพระอานนท์วา่ เป็นยอด
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ของอุปัฏฐากในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ตลอดเวลา
ที่ พ ระอานนท์ เ ถระ อุ ปั ฏ ฐากพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า อยู่ นั้ น
ท่ า นไม่ มี โ อกาสทำ � ความเพี ย รอย่ า งเต็ ม ที่ เพราะกั ง วล
อยู่แต่เรื่องที่จะถวายความสะดวกแก่พระบรมศาสดา และ
เรื่องการทรงจำ�พระพุทธวจนะ แต่เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จ
ปรินิพพานแล้ว และวันประชุมสงฆ์ทำ�สังคายนาก็ใกล้เข้ามา
พวกภิกษุจึงได้เตือนท่านพระอานนท์ว่า “อาวุโส การ
ประชุมจะมีในวันพรุ่งนี้ แต่ท่านยังเป็นเสขะบุคคลอยู่ เพราะ
เหตุนั้น ท่านไม่ควรไปสู่ที่ประชุม ขอท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาท
เถิด”
พระอานนท์คิดว่า “การประชุมจะมีในวันพรุ่งนี้ ก็การ
ทีเ่ รายังเป็นเสขะบุคคลอยู่ จะพึงไปสูท่ ปี่ ระชุมเพือ่ ทำ�สังคายนา
นั้นไม่สมควรเลย” แล้วได้เร่งความเพียรกำ�หนดกายคตาสติ
ตลอดคืน ในเวลาใกล้รุ่งท่านได้หวนนึกถึงพระดำ�รัสของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ว่า
“อานนท์ เธอเป็นผู้ได้ท�ำ บุญไว้แล้ว จงหมั่นประกอบ
ความเพียรเถิด จักเป็นผู้หาอาสวะมิได้โดยฉับพลัน”
ธรรมดาว่ า ความผิ ด พลาดแห่ ง พระดำ � รั ส ของ
พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มี เราเพียรจัดเกินไป เพราะเหตุนั้น
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จิตของเราจึงเกิดความฟุ้งซ่าน เอาเถิด เราจะประกอบความ
เพียรให้สม่ำ�เสมอ คิดดังนี้แล้ว จึงได้ลงจากที่จงกรม เข้าไปใน
พระวิหาร คิดว่า จักพักนอนสักนิด ได้เอนกายลง เท้าทั้งสอง
พ้นจากพื้น แต่ศีรษะไม่ทันถึงหมอน ในระหว่างนี้ จิตก็พ้นจาก
อาสวะ บรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้น
เพราะฉะนัน้ ใครทีค่ ดิ ว่า เราได้ทำ�แต่งานพระศาสนาที่
ใช้เรีย่ วแรงกำ�ลัง ได้เพียงขวนขวายด้วยกายด้วยวาจา ไม่คอ่ ยได้
สร้างมหาทานเหมือนอย่างมหาเศรษฐีเลย สมาธิกม็ เี วลานัง่ น้อย
เราคงยากที่จะบรรลุธรรมอย่างคนอื่นเขา ก็อย่าได้กังวลใจไป
เลย ตัง้ ใจรับผิดชอบงานพระศาสนาทีเ่ ราได้รบั มอบหมายอย่าง
เต็มที่ ควบคู่ไปกับการปฏิบัติธรรม เมื่อบุญเต็มส่วน ความ
สำ�เร็จย่อมเกิดขึ้นได้โดยง่าย ปฏิบัติธรรมก็จะสะดวก บรรลุได้
เร็วพลันอย่างแน่นอน
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“ไม่มีเวลา” ไม่มีในโลก
ชีวติ ๑ วัน มีเวลา ๒๔ ชัว่ โมง เท่ากันทุกคน ฉะนัน้ คำ�ว่า
“ไม่มีเวลา” จึงไม่มีจริงในโลก มันเป็นเพียงคำ�ปฏิเสธสำ�เร็จรูป
ของคนทีย่ งั ไม่เห็นความสำ�คัญสำ�หรับสิง่ นัน้ ๆ จึงไม่ได้แบ่งเวลา
มาให้ เพราะไม่เคยมีใครบอกว่า “โอ๊ย! งานยุ่งมาก ไม่มีเวลา
หายใจเลย” และหากไม่ได้หายใจจริงๆ ก็คงพูดได้เต็มปากว่า
“ไม่มีเวลา”
บุคคลใดที่เข้าใจความจริงของชีวิตว่า “เราเกิดมาเพื่อ
สร้างบารมี” ย่อมไม่เอ่ยคำ�ว่า “ไม่มีเวลา” สำ�หรับการสั่งสม
บุญ ทำ�ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา มีแต่ว่า “กำ�ลังจะหมด
เวลา” สร้างบารมี หรือ “ไม่มีเวลา” สำ�หรับความเพลิดเพลิน
ประมาทอีกแล้ว เพราะเรากำ�ลังถูกภัย คือ ความแก่และความ
ตาย ตามบดขยี้อยู่ทุกอนุวินาที ไม่อาจรู้ได้ว่าเวลาชีวิตยังเหลือ
อยู่มากน้อยเท่าใด ดังเช่นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเตือน
พระเจ้าปเสนทิโกศลไม่ให้ประมาท ดังนี้
ณ กรุงสาวัตถี ครั้งนั้น พระเจ้าปเสนทิโกศลได้เสด็จ
ปัพพโตปมสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, มมร. เล่ม ๒๔ หน้า ๕๒๒
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เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแต่ยังวัน ถวายอภิวาท
แล้วประทับนั่ง ณ ที่สมควร พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระ
เจ้าปเสนทิโกศลว่า “เชิญเถิดมหาบพิตร พระองค์เสด็จมาจาก
ไหนแต่ยังวัน”
พระเจ้าปเสนทิโกศลกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ
ข้าพระองค์ต้องขวนขวายราชกรณียกิจมากมาย ตามวิสัยของ
กษัตราธิราชผู้ได้มูรธาภิเษกแล้ว มัวเมาเพราะความเป็นใหญ่
ถูกความกำ�หนัดในกามกลุม้ รุมแล้ว ผูถ้ งึ ซึง่ ความมัน่ คงในชนบท
ได้ชนะครอบครองปฐพีมณฑลใหญ่แล้ว”
พ. “มหาบพิตร พระองค์จะทรงเข้าพระทัยว่าอย่างไร
สมมุติว่า ณ ที่นี้ ราชบุรุษที่พระองค์ไว้วางใจได้มาจากทิศ
ตะวันออก เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลอย่างนีว้ า่ “ขอเดชะ
ข้าพระองค์มาจากทิศตะวันออก ณ ที่นั้นได้เห็นภูเขาใหญ่สูง
เทียมเมฆกำ�ลังกลิ้งบดทับสัตว์ทั้งปวง พระเจ้าข้า ขอพระองค์
ทรงกระทำ�สิ่งที่พึงกระทำ�เถิด”
ลำ�ดับนั้น ราชบุรุษคนที่ ๒ มาจากทิศตะวันตก ก็กล่าว
เช่นเดียวกัน
ต่อจากนั้น ราชบุรุษคนที่ ๓ มาจากทิศเหนือ ก็กล่าว
เช่นเดียวกัน
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ต่อจากนั้น ราชบุรุษคนที่ ๔ มาจากทิศใต้ ก็กล่าวเช่น
เดียวกัน
เมื่อมหาภัยร้ายกาจ ที่จะทำ�ให้มนุษย์สิ้นชีวิต อันใหญ่
หลวงเห็นปานนี้ บังเกิดขึน้ แล้วแก่พระองค์ อะไรเล่าจะเป็นกิจ
ที่พระองค์ควรกระทำ�ในฐานะเป็นมนุษย์ที่หาได้ยาก”
ป. “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น
จริง ข้าพระองค์จะทำ�อะไรได้ นอกเสียจาก ปฏิบัติธรรมให้
เสมอต้นเสมอปลาย สร้างบุญกุศลเอาไว้”
พ. “มหาบพิตร อาตมภาพขอถวายพระพรให้ทรงทราบ
ชราและมรณะย่อมครอบงำ�พระองค์ (ดังเช่น ภูเขาทีก่ ลิง้ มาทัง้
๔ ทิศ) เมือ่ ชราและมรณะครอบงำ�พระองค์อยู่ อะไรเล่าจะเป็น
กิจที่พระองค์ควรกระทำ�”
ป. “ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ เมือ่ ชราและมรณะครอบงำ�ข้า
พระองค์อยู่ ข้าพระองค์จะทำ�อะไรได้ นอกเสียจาก ปฏิบตั ธิ รรม
ให้เสมอต้นเสมอปลาย สร้างบุญกุศลเอาไว้
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ กษัตราธิราชผู้ได้มูรธาภิเษก
แล้ว ฯลฯ ทรงทำ�การรบด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ พลเดินเท้า
เหล่าใด เมื่อชราและมรณะครอบงำ�อยู่ ก็ไม่ใช่คติ ไม่ใช่วิสัยที่
จะทำ�การรบด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ พลเดินเท้า แม้เหล่านัน้
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ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ในราชตระกูลนี้ มหาอำ�มาตย์ผู้
มีมนตร์ ซึ่งสามารถจะใช้มนตร์ทำ�ลายข้าศึกที่ยกทัพมา ก็มีอยู่
เหมือนกัน แต่เมื่อชราและมรณะครอบงำ�อยู่ ก็ไม่ใช่คติ ไม่ใช่
วิสัยที่จะทำ�การรบด้วยมนตร์แม้เหล่านั้น
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อนึ่ง ในราชตระกูลนี้ เงินทอง
ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ดิน ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นอากาศ ซึง่ พวกข้าพระองค์สามารถ
จะใช้เป็นเครือ่ งมือยุแหย่ให้ขา้ ศึกทีย่ กทัพมาแตกกัน ก็มอี ยูเ่ ป็น
อันมาก แต่เมือ่ ชราและมรณะครอบงำ�ก็ไม่ใช่คติ ไม่ใช่วสิ ยั ทีจ่ ะ
ทำ�การรบด้วยทรัพย์แม้เหล่านั้น
ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ ก็ แ ลเมื่ อ ชราและมรณะ
ครอบงำ�อยู่ ข้าพระองค์จะทำ�อะไรได้ นอกเสียจากปฏิบัติธรรม
ให้เสมอต้นเสมอปลาย สร้างบุญกุศลเอาไว้”
ฯลฯ”

พ. “มหาบพิตร ข้อนี้เป็นอย่างนั้น ข้อนี้เป็นอย่างนั้น

พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสรุปเป็นคาถาประพันธ์ว่า
		
ภูเขาใหญ่ล้วนแล้วด้วยศิลา สูงจดท้องฟ้า
กลิ้งบดสัตว์มาโดยรอบทั้ง ๔ ทิศ แม้ฉันใด
		
ชราและมรณะก็ฉันนั้น
ย่อมครอบงำ�สัตว์ทั้งหลาย คือ พวกกษัตริย์
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พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล และคนเทขยะ
ไม่เว้นใครๆ ไว้เลย ย่อมย่�ำ ยีเหล่าสัตว์ทั้งสิ้น
ณ ที่นั้น ไม่มียุทธภูมิสำ�หรับพลช้าง
พลม้า พลรถ พลเดินเท้า
และไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยมนตร์หรือด้วยทรัพย์
		
เพราะฉะนั้น บุคคลผู้เป็นบัณฑิต มีปัญญา
เมื่อเห็นประโยชน์ตน พึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้า
พระธรรม และพระสงฆ์
ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ
		
บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้โดยแท้
ผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์
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ที่สุดโลก ในตัวคุณ
เวลาแหงนหน้ามองฟ้าที่กว้างใหญ่ ไร้ขอบเขต มักเกิด
จินตนาการมากมาย บ้างก็สงสัยว่ามีอะไรอยูท่ สี่ ดุ ขอบฟ้า บ้างก็
ใฝ่ฝนั ว่าจะไปให้ถงึ ดวงดาวอันไกลโพ้น ฝันว่าทีส่ ดุ ฟ้าจะมีสถาน
ที่ที่งดงาม มีความสุขเป็นนิรันดร์ จินตนาการเหล่านี้ล้วนเป็น
ทีม่ าของการแสวงหาความรูท้ างดาราศาสตร์ จนสามารถสร้าง
ยานอวกาศไปสำ�รวจดวงดาวต่างๆ ได้ และการค้นหาความรูน้ ้ี
ก็คงจะออกไกลโลก ไกลตัวเราไปเรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุด เพราะ
จุดเริ่มต้นของการแสวงหาคือ “มองออกนอกตัว” ซึ่งบัณฑิต
ในอดีตกาลได้พิสูจน์แล้วว่า ไม่สามารถหาทีี่สุดของคำ�ตอบได้
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิวัติการแสวงหาความรู้
ของโลก ด้วยการ “มองเข้าไปในตัว” จึงทรงพบกับความสำ�เร็จ
ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้า ผู้รู้แจ้งโลก ดังปรากฏใน
โรหิตัสสสูตร ดังนี้
สมัยหนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน
อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ครั้งนั้น เมื่อ
โรหิตัสสสูตร : พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค, มมร. เล่ม ๒๔ หน้า ๓๘๑
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ล่วงปฐมยาม โรหิตัสสเทพบุตรมีวรรณะงามยิ่งนัก ทำ�ให้
พระวิหารเชตวันสว่างทัว่ ได้เข้าไปกราบทูลพระผูม้ พี ระภาค ว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์สามารถหรือหนอที่
จะทรงรู้ ทรงเห็น หรือทรงถึงที่สุดแห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิด ไม่แก่
ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติด้วยการเดินทางไป”
พระผูม้ พี ระภาคตรัสตอบว่า “เทพบุตร เราไม่กล่าวทีส่ ดุ
แห่งโลกที่สัตว์ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ ว่า ‘พึงรู้
พึงเห็น พึงถึงได้’ ด้วยการเดินทางไป”
โรหิตัสสเทพบุตรกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้
ดียิ่งนัก
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เรื่องเคยมีแล้ว (ในชาติก่อน)
ข้าพระองค์เป็นฤาษีชอื่ โรหิตสั สะ เป็นบุตรของผูเ้ ป็นใหญ่ เป็น
ผู้มีฤทธิ์ เหาะได้ ความเร็วของข้าพระองค์นั้นเปรียบได้กับนาย
ขมังธนู ผู้ยิงธนูแม่นยำ� ศึกษามาดีแล้ว ผู้เชี่ยวชาญช่ำ�ชอง
ฝึกซ้อมมาดี พึงยิงลูกศรเบาให้ผ่านเงาตาลด้านขวางไปได้โดย
ไม่ยาก ฉะนั้น (ด้วยความเร็วนั้น) การย่างเท้าแต่ละก้าวของ
ข้าพระองค์ไปได้ไกลเท่ากับระยะทางจากทะเลด้านตะวันออก
ถึงทะเลด้านตะวันตก ฉะนั้น ข้าพระองค์เกิดความปรารถนา
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อย่างนี้ว่า “เราจักเดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งโลก”
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์นั้นเพียบพร้อมด้วย
ความเร็วและการย่างเท้าอย่างนี้ เว้นจากการกิน การดื่ม
การเคี้ยว การลิ้ม การถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การหลับ และ
การบรรเทาความเหน็ดเหนื่อย มีอายุ ๑๐๐ ปี ดำ�รงชีพอยู่ได้
ตั้ง ๑๐๐ ปี ดำ�เนินไปได้ตั้ง ๑๐๐ ปี ยังไปไม่ถึงที่สุดแห่งโลก
ก็ตายเสียก่อนในระหว่างทาง
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริง ไม่เคยปรากฏ
พระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนัก ฯลฯ”
พระผูม้ พี ระภาคตรัสว่า “เทพบุตร เราไม่กล่าวทีส่ ดุ แห่ง
โลกทีส่ ตั ว์ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่จตุ ิ ไม่อบุ ตั ิ ว่า ‘พึงรู้ พึงเห็น
พึงถึงได้’ ด้วยการเดินทางไป และเราไม่กล่าวว่า การที่บุคคล
ยังไม่ถึงที่สุดแห่งโลก จะทำ�ที่สุดแห่งทุกข์ได้
อนึ่ง เราบัญญัติโลก (ทุกข์) ความเกิดแห่งโลก (สมุทัย)
ความดับแห่งโลก (นิโรธ) และข้อปฏิบัติที่ให้ถึงความดับแห่ง
โลก (อริยมรรค) ในร่างกายที่มีประมาณวาหนึ่ง มีสัญญา
มีใจครองนี้เอง”
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ดังนั้น ที่สุดโลก ที่สุดของความรู้ ที่สุดแห่งธรรม ก็อยู่
ในกายยาววา หนาคืบ กว้างศอก ของเรานี่เอง บุคคลจะถึงที่
สุดแห่งการแสวงหาได้ เมือ่ เราเอาใจมาหยุดนิง่ ทีต่ �ำ แหน่ง ๐๗๒
ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ เหนือระดับสะดือขึ้นมา ๒ นิ้วมือ
เมื่อใจหยุด ก็เกิดความสว่าง เมื่อสว่างก็เกิดความรู้แจ้ง ดังนั้น
เมื่อหยุดในหยุด ก็ยิ่งสว่างในสว่าง การรู้แจ้งโลกทั้งผองย่อม
เกิดขึ้นในที่สุด
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ภารกิจและจิตใจ
ทำ�ดี จะให้ได้ดีไม่มีเสีย ต้องเข้าหลัก “ถูกดี ถึงดี และ
พอดี” เบื้องต้นของการสั่งสมบุญให้ถูกดี คือ ต้องทำ�ให้ครบดี
ทั้งทาน ศีล และภาวนา มิฉะนั้น จะเจอหลุมพรางของการ
สั่งสมบุญ คือ มุ่งมั่นทำ�ภารกิจเพื่อการสั่งสมบุญ ทั้งทำ�ทาน
ช่วยงานพระศาสนาอย่างสุดกำ�ลัง แต่ลืมทำ�กรณียกิจหลัก
คือ การปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา เข้าข่าย “ทำ�แต่ภารกิจจน
ลืมจิตใจ” ซึ่งในที่สุดความเสื่อมก็จะเกิดขึ้นตามมา ปรากฏ
เป็นความท้อแท้ เบื่อหน่าย ตัดพ้อต่อว่า ทะเลาะวิวาท และ
ตัดขาดจากการสร้างความดีไปอย่างน่าเสียดาย ดังที่พระพุทธ
องค์ตรัสเตือนไว้ ว่า
ภิกษุทงั้ หลาย ธรรม ๕ ประการนี้ ย่อมเป็นไปเพือ่ ความ
เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ (ยังไม่หมดกิเลส) คือ
๑. ภิกษุผู้เป็นเสขะ เป็นผู้มีกิจมาก มีกรณียกิจมาก
ไม่ฉลาดในกิจน้อยใหญ่ แล้วละการหลีกเร้น (เจริญภาวนา)
ไม่ตามประกอบความสงบใจภายใน
ทุติยเสขสูตร : พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต, มมร. เล่ม ๓๖ หน้า ๒๑๔
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๒. ภิกษุผู้เป็นเสขะ ปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเพราะการ
งานเล็กน้อย แล้วละการหลีกเร้น ไม่ประกอบความสงบใจ
ภายใน
๓. ภิกษุผเู้ ป็นเสขะ คลุกคลีกบั พวกคฤหัสถ์และบรรพชิต
ด้วยการคลุกคลีอย่างคฤหัสถ์ที่ไม่สมควร แล้วละการหลีกเร้น
ไม่ประกอบความสงบใจภายใน
๔. ภิกษุผู้เป็นเสขะ เข้าไปยังหมู่บ้านในเวลาเช้าเกินไป
กลับมาในเวลาสายเกินไป แล้วละการหลีกเร้น ไม่ประกอบ
ความสงบใจภายใน
๕. ภิกษุผเู้ ป็นเสขะ ไม่ได้ตามความปรารถนา ได้โดยยาก
ได้โดยลำ�บาก ซึ่งกถาเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส ทำ�ให้จิตโปร่ง
สบาย คือ อัปปิจฉกถา (เรื่องความมักน้อย) สันตุฏฐิกถา
(เรือ่ งความสันโดษ) ปวิเวกกถา (เรือ่ งความสงัด) อสังสัคคกถา
(เรื่องความไม่คลุกคลี) วีริยารัมภกถา (เรื่องการปรารภความ
เพียร) สีลกถา (เรื่องศีล) สมาธิกถา (เรื่องสมาธิ) ปัญญากถา
(เรื่องปัญญา) วิมุตติกถา (เรื่องวิมุตติ) วิมุตติญาณทัสสนกถา
(เรื่ อ งความรู้ ค วามเห็ น ในวิ มุ ต ติ ) แล้ ว ละการหลี ก เร้ น
ไม่ประกอบความสงบใจภายใน
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ส่วนภิกษุผู้เป็นเสขะ ผู้ปฏิบัติตรงกันข้ามกับ ๕ ข้อ ข้างต้น
คือ แม้มภี ารกิจมาก ฯลฯ ก็ยงั ขวนขวายไม่ละการหลีกออกเร้น
เพื่อทำ�ความสงบใจภายใน ย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อม ถึงความเจริญ
ในพระธรรมวินัยนี้
การสร้างบารมี จะให้ได้ดลี ว้ นๆ และมัน่ คงได้ตลอดรอด
ฝั่ง ต้องให้ “ภารกิจคู่กับจิตใจ” คือ แม้มีภารกิจการงานมาก
ปานใดก็ไม่ขาดการนั่งสมาธิ เพราะเมื่อจิตผ่องใส ใจก็กระจ่าง
เกิดสติปัญญา สามารถทำ�กิจการงานให้สำ�เร็จลุล่วงได้โดยง่าย
แม้ใช้เวลาทำ�น้อยแต่ได้งานมาก ไม่เสียเวลาจมอยูใ่ นการงาน ก็
กลับทำ�ให้ยิ่งมีเวลาสำ�หรับการนั่งสมาธิ สั่งสมบุญได้มากขึ้นไป
อีก ดังนั้น ภารกิจและจิตใจจึงต้องเกื้อกูลกันไปตลอดทางการ
สร้างบารมี
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รายนามเจ้าภาพร่วมอนุโมทนา
น้อมบูชาธรรม
พระมงคลเทพมุนี (สด จันทสโร)
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุข สำ�แดงปั้น
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

เจ้าภาพกิตติมศักดิ์พิเศษ
พระอารักษ์ าณารกฺโข
คุณอนันต์ อัศวโภคิน และครอบครัว
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล และครอบครัว
ดร.ประกอบ-คุณวรรณา จิรกิติ
คุณแม่อาเตียง-คุณพ่อสกล-คุณสอง วัชรศรีโรจน์
คุณแม่ลั้ง-คุณพ่อกวงฮุย แซ่ลิ้ม, ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร
คุณบรรณพจน์-คุณบุษบา-คุณพลภูมิ ดามาพงศ์
คุณนันทพงศ์ จันทนา,
คุณณัชฐานันตร์-คุณจันทร์เพ็ญ เกตุวิเชียรไชย์
คุณอภิชาติ-คุณนงกรณ์ จิวัจฉรานุกูล
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เจ้าภาพกิตติมศักดิ์
วัดพระธรรมกายฮ่องกง-วัดภาวนาเกาลูน
พระนพดล สิริวํโส
พระไชยยศ ยสวํโส
พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส
ดร.กฤษฎา-คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์
คุณกิตติเดช-คุณอินทิรา-คุณอริสา-คุณสปัญญา-คุณธีวรา ภัทรธีรานนท์
ศูนย์กัลยาณมิตรจันทบุรี
คุณเนาวรัตน์ ชัยเจริญสุข และครอบครัว
คุณวรรณี ธิติศุภโชติ
คุณสมศักดิ์ เจริญศรี และครอบครัว
หจก.ทีแมนฟาร์มา, คุณธีรวัฒน์-คุณคำ�นวณ ฐานะโชติพันธ์
คุณอมรา นาเมืองรักษ์
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วัดพุทธเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์
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พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคนครหลวง ๖
พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคนครหลวง ๗
พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคนครหลวง ๘
พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคกลาง
พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคตะวันตก
พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคตะวันออก
พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคอีสาน
พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคเหนือ
พระอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาคใต้
พระณรงค์ ทนฺตจิตโต และครอบครัวจิตสินธุ
พระมหาประพัฒน์ จิรวíโส
พระณัฐ อภิเวชฺโช
พระมหาบุญพรม จารุปุญฺโ
พระมงคล สุมงฺคโล
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พระพิจิตร ปภากโร และกลุ่มยุวกัลยาณมิตร
m พระอาจารย์-เจ้าหน้าที่ดอกไม้บาน
m กองวิชาการ ๐๑
m คณะทำ�งานโครงการงานบวชพระและบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน
      ประจำ�จังหวัดปราจีนบุรี
m ชมรมอุบาสิกาแก้ว พุทธมณฑล จังหวัดปราจีนบุรี
m ชมรมระยองร่มเย็น-กลุ่มรวยถาวร
m ชมรมอยู่ในบุญชาวตราด
m ครอบครัวตั้งบุญนิธิวงศ์
m คุณกชพร ขุนรัตน์
m คุณกนกชลธร-คุณพชร-คุณรชต เกตุเล็ก
m คุณกฤตพัฒน์ ฐิติโชติพณิชย์ และครอบครัว
m คุณโกษม-คุณธนภร แจ่มจันทร์ชนก และครอบครัว
m คุณจตุพร เจริญนิยม, คุณประไพพิศ เหมนาค,
      คุณมลิวัลย์-คุณวรรณา โมฬี
m คุณชัชวาล-คุณปิ่นมณี พันธ์กัทลี พร้อมบุตร-ธิดา
m คุณชูพงษ์ โรจนาวนิช และครอบครัว
m คุณณิชาภา วงศ์สุวรรณ และครอบครัว
m คุณทิชา-คุณวิชชุลดา-คุณกฤติพร เลิศยิ่งยศ
m คุณธงชัย-คุณรพีพรรณ ปัดชัยโย, คุณศศิกานต์ สำ�ราญจิตร์,
      คุณสงวน-คุณรัชฎาภรณ์ จันทร์เผือก
m
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คุณธนากร-คุณศรัณย์ธร เจียมประภา และครอบครัว
m คุณบุญชัย ถกลสุเวช และครอบครัว
m คุณบุปผา บุญเย็น
m คุณประยงค์-คุณทวีพร ตันสงวน
m คุณปราณี มาวิโรจน์ และครอบครัว
m คุณพนอจิต หลิวทวีสีประกาย
m คุณพิศุทธิ์-คุณเสลาลักษณ์ จุรีเกษ
m คุณพูลทรัพย์ พยุงธรรม และครอบครัว
m คุณมณสิณีย์ ตันติศิริมงคล-คุณกาญจนา นิตย์โชติ
m คุณมานิตย์-คุณชูจิตร์ ปัญหา, คุณสมพร แจ่มกระจ่าง,
      คุณบังอร อ่อนวงษ์, คุณนกแก้ว มุพันธ์, คุณชุบ เนตรงาม,
      คุณบุญยัง แก่นศิริ, คุณจง คชสิทธิ์, คุณลำ�ภู คุ้มชาติ,
      คุณบุญส่ง-คุณสดศรี แซ่ตั้ง
m คุณมาลินี สุวรรณพิทักษ์
m คุณแม่ย้ง แซ่โล้ว, คุณจิดาภา-คุณชูชาติ-คุณธยานี สุภาวิมล
m คุณยุพิน ตั้งทรัพย์วัฒนา
m คุณวันชัย ภัทรโกมล และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริม กัลยาณมิตรสากล
m คุณวิทยา-คุณศันศนีย์ คชพัฒน์ทรัพย์ และครอบครัว
m คุณศรัณย์ ภูริปัญโญ
m คุณศิรินาถ บุตราช และครอบครัว
m
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m
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คุณสมคิด เจริญทองดี, คุณลำ�ดวล แสวงสุทธิ์,
คุณนงลักษณ์ เพชรผุดผ่อง, คุณโสภิญ ถึกไทย,
คุณจุฑารัตน์ รุณเกตุ
คุณสมจิตร์ สังข์ศิริ, คุณบุญล้อม-คุณนารี หมู่มาก,
คุณสิทธิชัย-คุณการดา ท่าดี, คุณอุษณีย์ ไตรบุญ,
คุณถวิล สีรี, คุณนุชนารถ ทองจอก
คุณสุจินดา-คุณสุจิตรา-คุณอาภรณ์ วรวาส และญาติมิตร
คุณสุนทรี-คุณฐิตินันท์ มานิตอัศวกุล
คุณหอมหวล-คุณสงวนศักดิ์ บุญโต
คุณอัจนา จันทวัชรากร
คุณอารียา-คุณอรอุษา-คุณตุ่น-คุณทองพูน-คุณอรุณี
ดร.ปาริฉัตร ลีลาเสมอ
พ.ต.อ.ประสพชัย-คุณนภาวรรณ์ เสวกพันธุ์
คุณพัชร์สิตา อริยยศพงศ์
ว่าที่ ร.ต.พงษ์ภัทร ตันสุข
Hubert-Thatsanee-Richard-Supharat Keller
Miracle นก น้อย หมวย
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พระมหาสมเกียรติ วรยโส
พระไชยยศ ยสวํโส และบุคลากรรุ่น ๑๕ ฟ้าฉ่ำ�บุญ
พระอำ�นาจ เหมวํโส และครอบครัวพงษ์ทองคำ�
พระมหาไพโรจน์ ปุญฺภาโส
พระมหาวีระชัย วีรชโย
พระวสันต์ สิริสุโภ
พระมหาสุราช ชาติชญฺโ
พระมหาเฉลิม ปญฺาภรโณ
พระอนันต์ ตโมนุโท
พระจุมพล ปุญฺ พโล และศูนย์ฝึกบุคลากรใหม่
พระสมพร ฉนฺทวโร
พระมหาชูพงษ์ ธมฺมิโก
พระมหาประเสริฐกิจ สุเมโธ และกลุ่มบุญอัศจรรย์อนันตกาล
พระมหาอำ�นาจ ปรกฺกโม และหมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม
พระมหาเอก จนฺทูปโม
พระมหาโสพล สุพโล
พระมหาวุฒิชัย วุฑฺฒิชโย
พระมหานิพนธ์ จิรวฑฺฒโน และคณะญาติมิตร
พระมหาณัฐชัย วรงฺกุโล และคณะญาติมิตร
พระมหาธงชาติ โอภาโส
พระพชรนนท์ กิตฺตินนฺโท
พระอภินัย ตนฺติวฑฺโฒ
พระวีระพงษ์ นิมฺมโล
พระประเสริฐ อภิวโร (เจ้าชายปลาทู)
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พระภิกษุ รุ่น ๑๘
สามเณรญาณวรุตม์-คุณสุภาพ-คุณนงเยาว์-คุณวรรณิดา กสิวงศ์ และญาติมิตร
กลุ่มดวงบุญ ๓/๔๙
กลุ่มสำ�เร็จด้วยบุญ ภาคนครหลวง ๕
กองบริหารงานอาสาสมัคร สำ�นักศรัทธาภิบาล
กองปฏิสันถาร สำ�นักศรัทธาภิบาล
อาสาสมัครกองรักษาบรรยากาศ
ทีมงาน Animation
บุคลากรรุ่น ๑๔ "กลั่นบุญ"
ครอบครัวเกียรติสาโรจน์-เก่าเงินโชติ
ครอบครัวบุญนำ�สุข
เครือข่ายคนดี จ.ฉะเชิงเทรา
ห้างทองอุเทน-ลูกชายแม่กิมกี่
เจ้าหญิงถั่วงอกและเจ้าหนูทั้งสอง
คุณเกียรติภูมิ รอดพันธุ์
คุณโฆษกะ-คุณสุภาวดี โอสายไทย และครอบครัว
คุณเจริญ-คุณอารยา-คุณอัญชลี-คุณชาติรส ชูรัตน์
ศ.นพ.ชัยรัตน์-คุณสมัย-คุณพร้อมจิตร-คุณศิริพร นิรันตรัตน์
คุณชิตนาฏ การะเกษร
คุณชูศรี ประกอบกุล
คุณฐปนีย์ ฐานะโชติพันธุ์
คุณฐากร-คุณเคน-คุณรมย์-คุณยุพิน ชนะโรค
คุณถนอมรัตน์ หัสชัย
คุณทัน เลถิ
คุณทิพวรรณ เอ็นโด้ และครอบครัว
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คุณธนายุทธ รัชฎาพร พาณิชยูปการนันท์
คุณธวีชัย-คุณนิธินันท์ ฐานะโชติพันธุ์
คุณธัญชนก วิญญูเอกสิทธิ์
คุณนพภรณ์ วงษ์จริต
คุณนภามาศ ปัญญาตรง, ลูกแก้ว มุกดา
คุณนราภรณ์ ฐานะโชติพันธ์
คุณนฤมล จินตพัฒนากิจ
คุณนวลจันทร์ รักตประจิต
คุณนาตยา-คุณวรยา สุตรธาดา
คุณปราณี-คุณคนึง พะลัง
คุณปิยวัฒน์ สร้อยสุวรรณ
คุณพ่ออุดม-คุณแม่นิตยา บุณฑริกสดใส
คุณไพรินทร์ บุณฑริกสดใส และครอบครัว
คุณมหิทธิพล พันธุ์ทอง และครอบครัว
คุณมานิดา อิ่มวิทยา
คุณแม่ผิน-คุณกมลวรรณ จันหร
คุณแม่หว่อง-คุณยุพิน ปราณีตพลกรัง
คุณแม่หส่อง จันทะศิลา และบุตรหลาน
คุณยมโดย เวชศิริ และครอบครัว
คุณรินทร์ลภัส นำ�สนองวงศ์
คุณรุ่งนภา-คุณรัตนา-คุณอนุวัฒน์ วรรณุปถัมภ์
คุณรุ่งโรจน์-คุณปวงทอง สวัสดิ์เลี่ยมสาร และครอบครัว
คุณวนิชา เกรียงไกร
คุณวรศรัณย์ มุกดา และครอบครัว
คุณวัลลภ เทียมวรทัต
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คุณวิชัย-คุณพูลสุข เติมเศรษฐเจริญ และบุตรธิดา
คุณวิภาส รักสกุลไทย-คุณอนงนุช ช่วงรังษี
คุณวิโรจน์-คุณสมจิตต์ หัสสวรพันธุ์ และครอบครัว
คุณวิลาสินี-คุณกำ�จัด สร้อยสุวรรณ
คุณวีราวัฒน์ สร้อยสุวรรณ
คุณศุภลักษณ์ วีรเดชะ, คุณชานนท์ ลิ้มนุกูล
คุณสกนธ์-คุณอิศราวดี-คุณหัสวรรษ บุญศรีสุวรรณ
คุณสกาวพรรณ สุทธายศ และครอบครัว
คุณสยาม-คุณสุดารัตน์ ศรีสุคนธ์
คุณสานิต-คุณสุวิมล ตั้งพูลเจริญ และครอบครัว
คุณสุจารี รักตประจิต
คุณสุพร-คุณสมศักดิ์ วงษ์ศิริกุล และครอบครัว
คุณสุภาภรณ์ พ่วงทอง
คุณสุวรรณา-คุณเฮ้งลิม้ แซ่ตง้ั , คุณสุพตั รา แซ่เอีย๊ บ และครอบครัวตันตินริ ามัย
คุณสุวิช เทียมวรทัต
คุณเสาวนีย์ หวังศุภรัตน์
คุณแสงจันทร์ ชุ้นกตัญญู
คุณสาคร-คุณศรีจันทร์ อิทธิพงศ์เมธี
คุณอดิศักดิ์-คุณเง็กเกียง เตียวศิริทรัพย์ และครอบครัว
คุณอมนัส-คุณอัมพร อยู่สุข และบุตรธิดา
คุณอัปสร สิงคาลวณิช
คุณอัมพร สุวรรณประทีป
คุณอำ�ภา บุญศิริ
คุณเฮี๊ยะ บูภิชน
WOO YOU HONG - คุณบุปผา วัน
ร.ต.อ.หญิง วัชรีย์ รอดทอง
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๑
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๓
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๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

พระวิษณุ ปญฺาทีโป
พระมหามนตรี จริตมนฺโต
พระอารักษ์ าณารกฺโข
พระนพดล สิริวํโส
พระมหาสุรพงศ์ วรสุโร
พระอดิศร ชวนชาโต
พระณัฐ อภิเวชฺโช
พระไชยยศ ยสวํโส
พระมหาประดิษฐ์ สิรีภาโส
พระมหาศิริศักดิ์ เหมมูโล
พระอำ�นาจ เหมวํโส
พระมหาไพโรจน์ ปุญฺภาโส
พระมหาวีระชัย วีรชโย
พระวสันต์ สิริสุโภ
พระมหาบุญพรม จารุปุญฺโ
พระมหาสุวรรณรัตน์ สุวณฺณวํโส
พระมงคล สุมงฺคโล
พระมหาปรีชา จิตฺตชญฺโ
พระมหาอิทธิพงศ์ ปญฺาวํโส
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านผู้มีส่วนช่วยให้หนังสือ...
“แรงบันดาลใจ จากพระไตรปิฎก” สำ�เร็จบริบูรณ์
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