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พระภาวนาวิริยคุณ (เผด็จ ทตตรั๊เโว)
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ส!เฎฐธัมมสูตร เป็นพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่อง ทุกข์ประจำส!ระ ๑๐
ประการ มีความยาวไม่กี่บรรทัด มีถ้อยคำไม่กี่ตัวอักษร แต่มีความสำคัญ
ยิ่งต่อการดำรงชีวิต ต่อการอยู่ร่วมกัน และต่อการกำจัดทุกข์ให้สิ้นไป
อย่างถาวร
พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) รองเจ้า
อาวาสวัดพระธรรมกาย ได้นำพระสูตรนี้มาแสดงพระธรรมเทศนาให้
แก่พระภิกษุนวกะที่บวชในโครงการบวชพระ ๑ แสนรูป ซึ่งเป็นหนึ่งใน
โครงการฟืนพ่สืลธรรมโลกที่พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ้
(หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นผู้ดำริให้มีการบวช
พระภิกษุใหม่จากทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต (๔) คำนำ

เนื้อหาของพระสูตรนี้ เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวแสดง
ธรรมเจาะลึกลงไปในรายละเอียดแล้วทำให้ผู้ฟังพบว่ามีความอัศจรรย์ยิ่ง
นัก เพราะมีความโดดเด่นและแตกต่างจากพระสูตรอื่นๆ หลายประการ
อาทิเช่น
๑) พระสูตรนี้พระสัมมาล้มพุทธเจ้าทรงมีร้บสังให้หมั่นพิจารณา
เป็นเนืองนิตย์ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าเรื่องนี้ต้องมีความสำคัญ
อย่างใหญ่หลวง (ในพระไตรปิฎกมีเพียง ๓ พระสูตรเท่านั้น
ที่ตรัสเตือนเช่นนี้)
๒) พระสูตรนี้ มีวิธีการอธิบายธรรมะที่อัศจรรย์ คือใช้ทุกข์
ประจำสํรีระภายในตัว มาอธิบายให้ผู้ฟ้งมองเห็นความจริง
ของชีวิต ในขณะที่พระสูตรอื่นๆ โดยทั่วไปพระองค์จะใช้
เหตการณ์ต่างๆ ภายนอกตัว มาอธิบายให้ผู้ฟังมองเห็นความ
จริงของชีวิต
๓) พระสูตรนี้ แสดงให้เห็นว่า ทุกข์ประจำส์รีระก่อทุกข์ประจำ
โลก กล่าวคือปัญหาทั้งหลายในโลกนี้ ล้วนเกิดจากทุกข์ ๓
ประจำชีวิตมนุษย์ทั้งสิน ได้แก่ ทุกข์จากการด่ารงชีพ ทุกข์
จากการอยู่ร่วมกัน ทุกข์จากอำนาจกิเลส
หลังการแสดงพระธรรมเทศนาจบลง มีผู้ฟ้งเป็นจำนวนมาก
ต้องการให้จัดทำเป็นหนังสิอธรรมะ เพื่อใช้สำหรับการคืกษาทบทวนและ
ฝึกหัดขัดเกลาตนเอง ให้เป็นพระแท้ ผู้มีความบริสุทธกาย วาจา ใจ อยู่
คำนำ (๖)

มองทุกขให้เห็นชีวิต

ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ เป็นพุทธบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความ
ภาคภูมิใจ
คณะผู้จัดทำเล็งเห็นว่า พระธรรมเทศนาเรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งต่อการฟืนฟูสิลธรรมโลกและการแก้ปัญหาวัดร้างในประเทศไทย
ให้หมดสินไป
ด้วยเหตุนี้ เนื่องในโอกาสที่วันคุ้มครองโลกในปีนี้ (๒๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๕๔) วัดพระธรรมกาย จัดให้มีพิธีถวายสังฆทานพุทธบุตร
๓๐1๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ คณะผู้จัดทำจึงไต้กราบขอความเมตตา
จากพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตชีโว เพื่อนำพระธรรมเทศนาเรื่อง
“สธีรฎฐธัมมสูตร” มาเรียบเรียงและจัดทำเป็นหนังสือชื่อว่า “มองทุกข์
ให้เห็นชีวิต” โดยเป็นการตั้งชื่อหนังสือตามวิธีการเทศน์สอนพระสูตรนี้
ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน้อมถวายแด่พุทธบุตรจาก
ทั่วประเทศและพุทธบุตรที่บวชในโครงการบวชพระแสนรูปทุกหมู่บ้าน
ทั่วไทยที่เดินทางมาร่วมในงานดังกล่าวนี้
คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การแก้ปัญหาวัดร้างในประเทศไทยและการทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ของพุทธบุตรทั่วโลก ผู้ชึ่งกำลังแบกรับภาระการฟืนพ่สืลธรรมโลก
และการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองยืนยาวนับ
พันปีอยู่ ณ เวลานี้

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต (๗) คำนำ

นอกจากนี้ คณะผู้จัดทำต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณ
หลวงพ่อธัมมชโยเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ดำริให้มีการจัดทำโครงการพินฟู
สืลธรรมโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาวัดร้างและเพื่อจรฟ้ลงพระพุทธ
ศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองไปทั่วโลก อีกทั้งต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดช
พระคุณหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นอย่างยิ่งที่ได้เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา
เพื่อชี้ทางสว่างให้กับชาวโลก โดยมิได้เห็นแก่ความเหนื่อยยาก
สำบาก มา ณ โอกาสนี้
ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีบุญทุกท่าน
ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฟืนฟูสืลธรรมโลก จึงได้ร่วมสนับสนุน
การจัดพิมพ์หนังสีอเล่มนี้อย่างเต็มกำลัง มา ณ โอกาสนี้ ขออำนาจบุญ
กุศลจากการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทาน จงล่งผลดลบันดาลให้ทุกท่าน
มีดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะทั้งปวง ประสบแต่ความสุข
และความเจริญในชีวิต ตราบวันเข้าล่พระนิพพาน เทอญ
คณะผู้จัดทำ
กองวิชาการ อาศรมบัณฑิต
๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

คำนำ (๘) มองทุกข็ให้เห็นชีวิต
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สารบัญ

คำนำ

(๔)

สรีรัฎฐธัมมสูตร

(®๒)

Inherent in body

(ตต)

มองทุกข็ให้เห็นชีวิต

ต

©. การบังเกิดขนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยาก

๑®

©.๑) การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยาก

(5)©

©.๒) การกำจัดความไม่รู้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องยาก

๑๒

©.๓) พึงฝึกหัดแต่สิงดีๆ ให้คุ้นเคยข้ามชาติ

๑๓

©.๔) การสังสมความเป็นครูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยาก

๑๕

©.๕) อย่าดูเบาว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องเล็กน้อย

๑๗

มองทุกข้ใหัเห็นชีวิต (๙) สารบัญ

๒. สรีรัฏฐธัมมสูตร คำสอนว่าด้วยความทุกข์ประจำสรีระ

๒๑

๒.๑) ความหมายของพระสูตร

๒๑

๒.๒) หลักการเรียนธรรมะให็ได้ประโยชน์สูงสุด

๒๓

๒.๓) มองทุกข์ให้เห็นชีวิตผ่านทุกข์ประจำสรีระ ๑๐ ประการ

๒๕

ข้อที่ ๑ - ๒ ความหนาว - ความร้อน

๒๕

ข้อที่ ๓ - ๔ ความหิว - ความกระหาย

๒๘

ข้อที่ ๕- ๖ ความปวดปัสสาวะ - ความปวดอุจจาระ

๓๐

ข้อที่ ๗ - ๘ ความสำรวมกาย - ความสำรวมวาจา

๓๓

ข้อที่ ๙ ความสำรวมในอาชีพ

๓๖

(๙.๑) การดำรงชีพของมนุษย์กับสัตว์มีความ
แตกต่างกันอย่างไร

๓๘

(๙.๒) กรรมดี-กรรมข้วที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
อาชีพมีความแตกต่างกันอย่างไร

๔๑

(๙.๓) เส้นทางของสัมมาอาชีพกับมิจฉาอาชีพมีความ
แตกต่างกันอย่างไร
ข้อที่ ๑๐ ธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งภพ เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่
ฅ. มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

๕๕
๔๖
๕๕

๓.๑) ทุกข์ประจำตัวก่อทุกข์ประจำโลก

๕๕

ประ๓ทที่ ๑ ปัญหาทุกข์จากการดำรงชีพ

๕๖

ประ๓ทที่ ๒ ปัญหาทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน

๕๖

สารบัญ (๑๐) มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ประ๓ทที่ ๓ ปัญหาทุกข์จากอำนาจกิเลส

๕๖

ตัวอย่างที่ ๑ โรคระบาดที่เกิดจากความไม่รู้สุขอนามัย

๕๘

ตัวอย่างที่ ๒ ปัญหาการคิกษาสูงขึ้น แต่สืลธรรมลดลง

๕๘

ตัวอย่างที่ ๓ ปัญหาภัยพิบัติ

๕๙

๓.๒) วิธีบรรเทาทุกข์เบื้องตันในชีวิตประจำวัน

๖๒

(๑) ไม่ปล่อยให้คิลธรรมโดดเดี่ยวจากสังคม

๖๒

(๒) ไม่ปล่อยให้สังคมโดดเดี่ยวจากคิลธรรม

๖๒

๓.๓) วิธีการต่อสู้ภับความทุกข์อย่างเป็นทีม ๓ ขั้นตอน

๓.๔) ขั้นตอนที่ ๑

ปรับปรุงความคิดของตนให้เป็นสัมมาทิฐิ
เบื้องต้น ๑๐ ประการ

๓.๕) ขั้นตอนที่ ๒

๖๕

ปลูกฝังความรู้พื้นฐานเพี่อเตรียมรับมีอกับ
ความทุกข์ทั้ง ๓ ประ๓ทให้แก่คนรุ่นหลัง

๓.๖) ขั้นตอนที่ ๓

๖๓

๘๘

ชักชวนหมู่ญาติสนิทมิตรสหายให้ปฏิบัติ
อริยมรรคมีองค์ ๘ พร้อมด้วยการทำทาน
รักษาคิล เจริญภาวนาร่วมกันอยู่เป็นประจำ

๔. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนวิธีกำจัดทุกข์

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต (๑๑) สารบัญ

๙๓
๙๙
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ว่าด้วยธรรมประจำส1ระ
ภิกษุทั้งหลาย ธรรมประจำสรีระ ๑0 ประการนี้ บรรพสิตควร
พิจารณาเนืองๆ
ธรรมประจำสรี'ระ ๑0 ประการ อะไรบ้าง คือ
๑. ความหนาว
๓. ความหิว
๕. ความปวดอุจจาระ
๗. ความสำรวมกาย
๙. ความสำรวมอารีพ

๒. ความร้อน
๔. ความกระหาย
๖. ความปวดปัสสาวะ
๘. ความสำรวมวาจา
๑0. ธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งภพ®
เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมประจำสรีระ ๑0 ประการนี้แล บรรพสิตควร
พิจารณาเนืองๆ
ที่มา: “เรียบเรียงและจัดหัวข้รใหม่จากสรีชัฏฐธัมมสูตร พระสุตตันตป็ฎก อังคุตดรนิกาย
ทสกนิบาต (มจร.) ๒๙/๔«๙๑๐๕
สวิรัฏฐธัมมสูตร (๑๒) มองทุกข์!พ้ห็นชีวิต

Inherent in body

LJ

‘ These ten conditions, monks, are inherent in body.
What ten ?
Cold and heat, hunger and thirst, evacuation and
urination, restraint of body, restraint of speech, restraint of
living, and the again-becoming becoming-aggregate. These
ten conditions are inherent in body.’

From: The book o f the Gradual Sayings Voi V, page 63. Pali Text Society,
Oxford 1996. Translation Series, No. 27.

มองทุกข์โหเหนชวด (๑๓) Inherent in body

ปณิธานที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ชาติแรกให้เป็นจริง ดังที่เคยตั้งมโนปณิธานไว้ชึ่งมี
สาระสำคัญว่า๑
เมื่อเราตรัส!แล้ว จะให้ผู้อื่นตรัส!ด้วย
เมื่อเราพ้นจากกิเลสแล้ว จะให้ผู้อื่นพ้นจากกิเลสด้วย
เมื่อเราข้ามโลกได้แล้ว จะให้ผู้อื่นข้ามได้ด้วย
มหาสมุทรคือรัฎสงสารมีภัยมาก
ความมุ่งมั่นตั้งพระทัยฃองพระพุทธองค์ที่จะกระทำมโนปณิธานนี้ให้
สำเร็จนี่เอง ที่เป็นแรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ให้พระองค์ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ
นานามาได้ จนกระทั่งค้นพบหนทางแห่งการใช้ปัญญากำจัดทุกข์ ประหาร
กิเลสในตนจนสินฤทธ โดยไม่ต้องก่อบาปก่อเวร แต่กลับกลายเป็นการ
บุกเบิกเส้นทางหลุดพ้นจากวัฏสงสารให้ชาวโลกได้เดินตามมา
เรื่องนี้ย่อมให้ข้อคิดว่า ถ้าหากไม่มีพระสัมมาส้มพุทธเจ้าบังเกิด
ขึ้น โลกนี้ก็จะไม่มีพระสัทธรรม ถ้าหากโลกนี้!ม่มีพระสัทธรรม มนุษย์
ย่อมดำรงชีพอยู่ด้วยการก่อบาปก่อเวรเป็นอาจิณ ถ้าเป็นเช่นนั้น สวรรค์
ก็จะร้างจากเทวดา โลกนี้ก็จะร้างจากมนุษย์ แต่เนืองแน่นด้วยดิรัจฉาน
ส่วนนรกภูมิก็จะแออัดไปด้วยสัตว์นรก สรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมตกอยู่ใน
วัฏสงสารไปตลอดกาลนาน
การที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนาด้งเช่นทุกวันนี้ จึง
ต้องถือเป็นโชคอย่างมหาศาล ด้งนั้นเพี่อให้สมกับความโชคดีอย่างสุดคณา
๑ สุเมธกถา, ชุ. พุ. ๓๓/๕๕-๕๘/๕๗๔ (มจร.)
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๙

พระธรรมเทศนา '‘ส่รีรัฎฐธัมมสูตร"

นับนี้ พวกเราต้องรีบขวนขวายตักตวงบุญกุศลให้มาก เพราะไม่มีหลัก
ประกันว่า ภพชาติต่อไปเบื้องหน้า เราจะได้เกิดมาโชคดีแบบในชาตินี้อีก
หรือไม่ ความมีโชคของเราในวันข้างหน้า จึงขึ้นอยู่กับการกระทำของเราใน
วันนี้นั่นเอง
ดังนั้น การที่เราได้สืกษาเรื่อง “ความยากในการบง๓ ดขึ้นของพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า,, และ “สิรีรัฎฐธัมมสูตร” นี้ ตั้งแต่เริ่มต้นการบวชนั้น
ย่อมจะ!รนกาฬวยเตือนใจให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของพระสัมมาลัมพุทธ
เจ้าที่ทรงมีพระมหากรุณาโดยไม่เสือมคลายในการช่วยเหลือชาวโลกให้พ้น
ทุกข์ หาก,พระองคไผ่,ทรงเผื่อแผ่นี้'ไพระทัยมาถึง'พวกเรา โลกก็คงจะไม่มี
พระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกถึงทุกวันนี้
กล่าวได้ว่าพระสัทธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานั้นสุดแสน
ประเสรีฐ ถ้าเราได้สืกษาให้เข้าใจอย่างถูกต้องลึกซึ้งแล้ว ย่อมจะ!รนปัจจัย
ให้เกิดศรัทธาอย่างสูงล่ง บันดาลให้เกิดกำลังใจอย่างแรงกล้าที่จะปฏิบัติ
ตามทุกเรื่องโดยไม่ลดละ ไม่ย่อท้อ แม้จะมีอุปสรรคปัญหามาขวางกั้นก็ตาม
ทั้งนี้ เพราะได้ตระหนักถึงความโชคดีของตน ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้
พบพระพุทธศาสนา ได้ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่จะช่วยให้
เรารู้จักวิธีปฏิบัติตนเพื่อบรรเทาทุกข์ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ และเพื่อ
ความพ้นทุกข์ พ้นจากสังสารวัฏในที่สุด
ยิ่งกว่านั้นส์าหร้บผู้ที่มีโอกาสบวชรนพระภิกษุอยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์
ของพระพุทธศาสนา มีศักดี้และสิทธเป็นพุทธบุตรผู้สืบทอดพระพุทธ
พระธรรมเทศนา “สรีรัฎฐธัมมสูตร” ๖

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

๑. การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเรื่องยาก

๑.๑) การได้เกิดเป็น)มนุษย์เป็นเรื่องยาก
ความยากในการเกิดเป็นมนุษย์นั้น พระพุทธองค์ทรงอุปมาว่า ใน
ท้องมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล มีเต่าตาบอดตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในทะเล
ลึก ทุกๆ หนึ่งร้อยปี เต่าตาบอดตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาหายใจเหนือนํ้าครั้งหนึ่ง
จากนั้นก็ดำลงไปอยู่ใต้ทะเลตามเดิม ผ่านไปอีกร้อยปีจึงโผล่ขึ้นมาใหม่อีก
ครั้ง ขณะเดียวกัน บนผิวมหาสมุทรนั้น ก็มีพ่วงตาเดียว1ขนาดเล็กๆ พอ
แค่หัวเต่าลอดได้อยู่อันหนึ่ง ลอยเคว้งคว้างตามกระแสคลื่นกระแสลมอยู่
กลางมหาสมุทร เมื่อใดก็ตามที่เต่าตาบอดตัวนั้นโผล่ขึ้นมาหายใจ แล้วสอด
หัวเข้าไปในห่วงตาเดียวเล็กๆ นั้นได้พอดี ชึ่งมีโอกาสที่เป็นไปได้น้อยมากๆ
นั่นคือความยากในการเกิดเป็นมนุษย์
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๑๑ การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า

เพราะฉะนั้น การที่เราเดินไปไหนมาไหน แล้วได้เห็นสุนัข เป็ด ไก่
ช้าง ม้า วัว ควาย หรือเห็นสัตว์ชนิดใดก็ตาม นั่นคืออุทาหรณ์เตือนใจว่า
การเกิดเป็นมนุษย์เป็นสิงที่ยาก เพราะสัตว์เดรัจฉานพวกนั้น แท้จริงก็คือ
อดีตมนุษย์ แต่เพราะความประมาทพลาดพลั้งในอดีตไปสร้างบาปกรรมไว้
ชาตินี้จึงต้องมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ชึ่งก็ไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนกว่าจะได้
กลับมาเกิดเป็นมนุษย์
๑.๒) การกำจัดความไม่รู้อย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องยาก
แม้การเกิดมาเป็นมนุษย์จะยากเย็นเพียงใดก็ตาม แต่การบังเกิด
ขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายากกว่านั้นมากมายนัก เพราะบุคคลที่จะมา
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นนอกจากจะต้องเกิดฟ็นมนุษย์แล้ว ยัง
ต้องลังสมบุญบารมีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ
อย่างต่อเนื่องอีกนับอสงไขยภพชาติไม่ถ้วน เพื่อนำความรู้นั้นมาพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้มีกาย วาจา ใจ'ที่สะอาดบริสุทธ จนกระทั่งสามารถกำจัด
อาสวกิเลสอันฟ็นสาเหตุแห่งอวิชชา คือความไม่รู้ตลอดจนความหลงงมงาย
จนหมดสิน จึงได้มาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งก็นานๆ จึงจะมา
บังเกิดขึ้นในโลกสักพระองค์หนึ่ง
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่าการที่ใครจะมีความรู้ที่ถูกต้อง
สมบูรณ์พร้อมด้งกล่าวสักเรื่องหนึ่งนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย จำเป็นต้องทำ
ชํ้าแล้วชํ้าอีก ปรับปรุงแล้วปรับปรุงอีกอยู่ตลอดเวลา เพราะความรู้ที่
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๒ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ค้นคว้าได้มานั้น ไม่ไค้มาแบบรวดเดียวจบ แต่ได้มาทีละเล็กทีละน้อย
ได้มาอย่างกระท่อนกระแท่น เมื่อไช!ปสักพักหนึ่ง ก็จะต้องปร้บปรุงใหม่
ดังที่เราท่านไต้เห็นเสมอมาว่า มีทฤษฎีใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ทุกปี นั่นคือ
อาการที่บอกให้เรารู้ว่า “มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่ร ู้” เพราะฉะนั้น
การที่ใครสักคนจะสามารถกำจัดความไม่รู!ดัหมดสินเด็ดขาด จนกระทั่ง
ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น จึงเป็นสิงที่บังเกิดขึ้นไต้โดยยากกว่า
การเกิดเป็นมนุษย์มากมายหลายเท่าจนไม่อาจประเมินได้
๑.ฅ) พึงแกหัดแต่สิงดีๆ ให้คุ้นเคยข้ามชาติ
มีเรื่องน่าคิดอยู่อย่างหนึ่งว่า เราเกิดมาในชาตินี้ อุตส่าห์รํ่าเรียน
เขียนอ่านแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้ความรู้มาสักเรื่องหนึ่งก็แสนยาก
แต่พอถึงคราวหลับตาลาโลก บรรดาความรู้ที่มีอยู่ทั้งหมดก็ถูกทอดทิ้งให้
สูญเปล่าไปจนหมดสิน เมื่อไปเกิดในภพชาติใหม่ ก็ไม่สามารถย้อนระลึก
นึกถึงความรู้ที่เคยสั่งสมไวในอดีตชาติแม้แต่น้อยนิด ต้องมาเริ่มนับหนึ่ง
กันใหม่อีกรอบ เพราะเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้ คือไม่รู้อะไรๆ เลย
จริงๆ ดังนั้นการที่จะสั่งสมความรู้Iหม่เพื่อกำจัดความไม่รู้!ห้หมดสินไป
ได้สำเร็จ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ยกเว้นก็แต่ความรู้ที่เจอชํ้าแล้วชํ้าอีกมา
ร้อยชาติพันชาติ จนติดเป็นความคุ้นเดิมจากชาติก่อนๆ มาบ้าง ครั้นมา
ชาตินี้เพียงได้ฟ้งคำชี้แนะจากอาจารย์ไม่กี่คำ ก็ท่าให้ระลึกถึงความรู้เดิม
ขึ้นไต้ทันที หรือพอเห็นอะไรสะกิดใจนิดเดียว ก็เข้าใจทะลุปรุโปร่ง มอง
เห็นเป็นช่องเป็นทางขึ้นมาทันที
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๑๓ การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บางคนเคยสวดมนต์ข้ามภพข้ามชาติมามาก พอชาตินี้หยิบหนังสือ
สวดมนต์ขึ้นมาอ่านเพียงเที่ยวเดียว ก็จำได้ทันที บางคนเล่นดนตรีในชาติ
ก่อนๆ มามาก ในชาตินี้เพียงได้เห็นเขาเล่นดนตรีให้ดูเที่ยวเดียวเท่านั้น
แม้ตนจะหยิบจับเครื่องดนตรีขึ้นมาเป็นครั้งแรก ก็รู้สืกกะทัดรัดเหมาะ
มือ ครั้นลองเล่นดูก็เล่นได้ทันที ทั้งๆ คนอึ่นฝึกแทบเป็นแทบตายยัง
เล่นไม่ได้ หรือบางคนเคยต่อยมวยข้ามชาติมามาก พอเดินผ่านกระสอบ
ทรายเท่านั้น ก็กระโดดเตะผางๆ เนื่องจากความถนัดในชาติก่อนๆ ปรากฏ
ออกมานั่นเอง
เรื่องนี้เป็นข้อเตือนใจว่า อย่าประมาท สิงใดที่เราเรียนรู1นชาตินี้ใช่ว่า
จะสามารถนำติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปได้ง่ายๆ ด้งนั้น เราจึงต้องพยายาม
หัดแต่สิงที่ดีๆ จนคุ้นเป็นนิสัยติดตัว เพราะเมื่อตายไปแล้ว แม้จะลมความ
รู้ที่มือยู่จนหมด แต่ก็พอจะเหลือความคุ้นเก่าๆ ที่ดีงามติดตัวข้ามชาติไป
เมื่อสามสิบกว่าปีก่อน มีเด็กคนหนึ่ง บ้านอยู่หน้าวัดพระธรรมกาย
เขาชอบท่องเป็นคติประจำตัวไว้ว่า “สอบได้เป็นเรื่องตลก สอบตกเป็นเรื่อง
ธรรมดา” นี่แสดงว่าเจ้าเด็กคนนี้คงสอบตกมาจนคุ้นข้ามชาติ จึงได้คิดคติ
ชีวิตแบบนี้ออกมาได้ นื่ก็เป็นความคุ้นได้อีกเหมือนกัน
การมาบวชของคนเราก็เช่นกัน การที่เรามาบวชได้ในชาตินี้ ก็ไม่ใช่
ชาติแรกที่เราเพิ่งเคยบวช แต่ว่าได้คุ้นกับการบวชมาหลายชาติแล้ว พอได้
ยินข่าวว่ามืการบวช จึงได้เข้ามาบวชทันที ถ้าไม่เคยบวชจนคุ้นมาข้ามชาติ
พอใครไปชวนบวช ก็อาจจะปฏิเสธหรือพาลตะเพิดไล่ทันทีอีกเหมือนกัน
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๔ มองทุกข์1ห้เห็นชีวิต

๑.๔) การสั่งสมความเรนครูของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า!แนเรื่องยาก
พระสัมมาส้มพุทธเจ้านั้นทรงออกบวชมาหลายภพหลายชาติเช่นกัน
ระหว่างที่บวชในแต่ละภพชาติ ก็ทรงด้นคว้าหาความรูเนการปราบกิเลสมา
อย่างต่อเนื่องชนิดอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันครั้งแล้วครั้งเล่า โดยไม่มีใครมา
สอน จนกระทั่งปราบกิเลสได้หมดสิ้นด้วยพระองค์เองในพระชาติสุดท้าย
แล้วจึงทรงทำหน้าที่เป็นครูสอนชาวโลกให้สิ้นทุกข์สิ้นกิเลสตามมาด้วย ซึ่ง
เป็นเรื่องที่ยากขึ้นอีกมาก
การฟ้นครูนั้น นอกจากตนเองจะต้องทำได้ก่อนแล้ว ยังต้องสามารถ
สอนให้ผู้อื่นทำตามไต้ด้วย การอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจเรื่องโลกและชีวิตตาม
ความเป็นจริง แล้วเกิดกำลังใจสู้กับกิเลสตามพระองค์ไป โดยไม่เลิกล้ม
ความตั้งใจนั้น จึงไม่ใช่ของง่าย
พระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงเล่าถึงช่วงเวลาในการสั่งสมความเป็นครู
ของพระองค์ว่า ต้องใช้เวลายาวนานถึงสั่อสงไขยแสนมหากัป (เวลา ๑ กัป
คือระยะที่โลกอยู่ในสภาพหมอกเพลิง จนกระทั่งเย็นตัวลงอยู่ในอุณหภูมิ
ปกติ ครั้นแล้วก็กลับเป็นหมอกเพลิงอีกครั้งหนึ่ง) นั่นก็คือใช้เวลายาวนาน
มาก ถึงขนาดโลกเกิดการแตกดับหลายครั้งหลายหน จนฟ้นเวลาสิอสงไขย
ครั้งกับแสนมหากัป จึงไต้สำเร็จวิชาครูมาสอนชาวโลก พระพุทธองค์ทรง
ใช้เวลานานขนาดนี้เพื่อเตรียมการเทศน์สอน การที่เรามาเกิดทันคำสอนของ
พระพุทธองค์ในยุคนี้ นับว่าเป็นโชคดีหลายชั้นทีเดียว

มองทุกขให้เห็นชีวิต ๑๔ การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ช่วงเวลาที่พระพุทธองค์ทรงเริ่มต้นสังสมความเป็นครูนั้น ต้อง
ย้อนกลับไปอีกสีอสงไขยแสนมหากัปที่แล้ว ซึ่งตรงกับสมัยของพระทีปัง
กรสัมมาส้มพุทธเจ้า ในชาตินั้น พระพุทธองค์ก็ทรงเป็นนักบวชมีชึ่อว่า
“สุเมธดาบส” ในวันที่ท่านไต้พบกับพระสัมมาส้มพุทธเจ้าทีปังกรนั้น บุญ
บารมีของท่านมากพอที่จะเป็นพระอรหันต์แล้ว ถ้าท่านตัดสินใจจะฟ้นพระ
อรหันต์ในวันนั้น เพียงอาราธนาให้พระทีปังกรสัมมาส้มพุทธเจ้าที่ประทับ
ยืนอยู่ตรงหน้าทรงเทศน์ให้ฟัง ก็สามารถหมดกิเลสไต้ทันที
แต่ท่านคิดว่า การตรัสรู้เพียงสำพังตัวคนเดียว ชีวิตของชาวโลกใน
วันข้างหน้าจะพ้นทุกข์ไต้อย่างไร ต่างก็คงไม่แคล้วต้องจมอยู่ใต้กองทุกข์
อย่างไม่รู้จบรู้สินจึงไม่เป็นการสมควรเลยที่เราจะหมดกิเลสไปเพียงสำพัง
คนเดียว เราควรจะพาคนอื่นข้ามกองทุกข์ไปด้วย ท่านจึงตัดสินใจลังสมวิชา
ครูต่อไปอีกสีอสงไขยแสนมหากัป เพื่อรื้อขนชาวโลกที่ยังตกค้างจากสมัย
พระทีปังกรสัมมาส้มพุทธเจ้าและพระสัมมาส้มพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ หน้านี้
ไปกับพระองค์ด้วย
เพราะฉะนั้น ในช่วงตลอดสีอสงไขยแสนมหากัปที่ผ่านมา
พระพุทธองค์จึงไต้ทรงเตรียมเทศน์เตรียมสอนมาอย่างต่อเนื่อง
ลังสมความเป็นครูมาข้ามภพข้ามชาติ ก่อนที่พระองค์จะทรงตรัสรู้
เป็นพระสัมมาส้มพุทธเจ้าของชาวโลกเสียอีก จนกระทั่งเมึ่อมาถึง
ในชาติสุดท้าย ความเป็นครูของพระองค์ก็สมบูรณ์แบบ วาจาของ

การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๖ มองทุกฃให้เห็นชีวิต

พระองค์จึงเป็นวาจาสุภาษิตทุกถ้อยคำ มีฤทธื้มีเดชสู้กับอำนาจกิเลสได้
อย่างทันควัน อีกทั้งยังเหมาะสมกับระดับสติปัญญาของผู้ฟ้ง ทำให้เมื่อ
ตรัสเทศนาจบก็จะมีผู้ฟ้งบรรลุธรรมตามทันทีทุกครั้งไป
ด้งนั้น การที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา แมไม่ทันพบพระพุทธ
องค์ แต่ก็ยังได้พบคำสอนที่ได้มายากแสนยากนานแสนนานนับอสงไขย
ภพอสงไขยชาติไม่ถ้วน จึงนับเป็นโชคหลายชั้นของชีวิตเรา และเป็นความ
โชคดีอย่างมหาศาลที่ได้เกิดมาในยุคนี้ และได้มาบวชอยู่ในพระศาสนาของ
พระพุทธองค์
๑.๔) อย่าดูฒาว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเแนเรื่องเล็กน้อย
เมื่อเราได้รู้แล้วว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเตรียมเทศน์สอนมา
ยาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วนอย่างนี้ เราจึงต้องไม่ดูเบาว่าธรรมะของ
พระองค์ท่านเป็นเรื่องเล็กน้อย แม้เป็นเพียงพระธรรมเทศนาบทสันๆ
เพราะทุกคำสอนของพระองค์นั้นมีคุณลักษณะสำคัญที่เราต้องจำให้ขึ้นใจ
ก็คึอ ไม่มขี าด ไม่มีเกิน ไม่มีข้าม ทุกล้อยดำเรียงลำสับไปดามขั้นดอน
ประกอบด้วยความจริง เร่ยมด้วยประโยชน์ ด้งมีหลักฐานปรากฏอยู่ในบท
สวดมนต์ที่พวกเราสวดทำวัตรว่า “อาทิกัลยาณัง มชเฌกัลยาณัง ปะริโย
สา,นะกัลยาณัง” ซึ่งแปลว่า “งามในเบื้องสัน งามในท่ามกลาง งามในเบื้อง
ปลาย” อันหมายถึง มีดวามลุ่มลึกไปตามลำสับ เพราะเป็นวาจาบริสุทธที่
เปียมด้วยพระมหากรุณาอยู่ในทุกๆ ถ้อยคำ และกล่าวออกมาจากพระทัย
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๑๗ การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่หมดกิเลสโดยสินเชิงแล้วนั่นเอง
เมื่อได้ทราบคุณลักษณะนี้แล้วสิงที่เราต้องระมัดระวังก็คือ ในการ
คืกษาธรรมะ บางครั้งอาจจะเข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจบ้างก็ตาม มีข้อห้าม
ว่า “ห้ามเรียงลำดับสลับข้อเด็ดขาด” ถ้าสลับข้อของพระพุทธองค์เมื่อไหร่
จะเกิดความผิดพลาดขึ้นทันที เพราะได้ทำให้ความลุ่มลึกตามลำดับเสิยไป
การไล่ลำดับเหตุผลจากตื้นไปหาลึก จากง่ายไปหายาก จะเกิดอาการต่อไม่
ติดผิดที่ผิดทางทันที ความรู้ที่ได้ร้บก็จะผิดเพี้ยนตามมาเป็นขบวน นี่คือสิง
ที่เราจะดูเบาไม่ได้
ด้งนั้น เมื่อเราคืกษาธรรมะเรื่องใดของพระพุทธองค์ก็ตาม อย่า
คืกษาแบบปล่อยผ่าน อย่านึกว่าง่าย อย่าหมายว่ายาก แต่ต้อง,ทำการคืกษ'ไ
ด้วยความเคารพและด้วยความไม่ประมาท เราจึงจะมีความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติธรรมตามเล้นทางการฝึกอบรมตนของพระพุทธองค์ ด้งเช่นหัวข้อ
ธรรมใน “สรีรัฏฐธัมมสูตร” ที่นำมาให้คืกษาในวันนี้

การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑๘ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ธรรมะทั้งหลายที่พ ระองค์ท รงตรัส รู้น ั้น
ไม่ได้นำมาจากนอกโลก
นอกจักรวาล นอกอวกาศ
แต่นำมาจากภายในกายที่ยาววา
หนาคืบ กว้างศอก มีใจครองนี้เอง

๒.

สชีรัฎฐธัมมสูตร® คำสอนว่าด้วยความทุกข์ประจำส1ระ

๒.๑) ความหมายของพระสูตร
“ส!ร้ฎฐธรรม” หมายถึง “ธรรมประจำส!ระ” กล่าวให้ตรงประเด็น
ก็คือ “ความทุกข์ประจำร่างกาย” นั่นเอง
พระสูตรนี้}ระกอบด้วยหัวข้อธรรม ๑๐ ประการ ที่พระสัมมาล่มพุเธเจ้า
ทรงล่งให้เราต้องหมั่นพิจารณาอยู่เนืองๆ ในชีวิตประจำวันดังนี้
๑)
๒)
ถ)
๔)
๔)

ความหนาว
ความร้อน
ความหิว
ความกระหาย
ความปวดอุจจาระ

ส่รีรัฎฐธัมมสูตร, องฺ. ทสก. ๒๔/๔๗๑๐๕ (มจร.)
มองทุกขให้เห็นชีวิต ๒๑ สรีรัฎฐธัมมสูตร

๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)

ความปวดป็สสาวะ
ความส์ารวมกาย
ความสำรวมวาจา
ความสำรวมในอาชีพ
ธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งภพ เป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่

หัวข้อธรรมทั้งสิบนี้ หากเราดูเพียงผิวเผินก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องเข้าใจ
ง่าย ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งถึงขั้นที่จะต้องนำมาเทศน์สอนกันเลย โดยเฉพาะ
ข้อที่ ๑-๖ ไม่ว่าจะเป็นความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย
ความปวดอุจจาระ ความปวดปัสสาวะ สิงเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิต
ประจำวันของทุกคน ไม่มีความพิสดารอันใด เพราะใครๆ ก็รู้จักดีทั้งนั้น
แต่เพราะว่าเราดูเบา ไม่นำมาคิดพิจารณานี่เอง เราจึงไม่รู้ว่าตนได้ทำผิด
พลาดเรื่องสำคัญไปแล้ว
พระสัมมาล้มพุทธเจ้าทรงไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้ ทรงพิจารณาอยู่เนืองๆ
ทรงสังเกตอยู่เนืองๆ ทรงตั้งคำถามและคิกษาหาสาเหตุที่มาอยู่เนืองๆ จาก
นั้นก็ทรงหาทางแก!ขพระองค์ให้พ้นจากทุกข์ประจำสํรีระนี้อยู่เนืองๆ จน
กลายเป็นปกตินิสัยของการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพ้น
พระพุทธองค์จึงได้ทรงพบว่า สิ่งเหล่านี้เองที่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์
ในการฝึกพระองค์เองให้พ้นทุกข์จากวัฏสงสารได้จริง ทรงสามารถฝึกชาว
โลกให้บรรลุธรรมตามมาได้จริง และก็กลายเป็นที่มาของคำสอนต่างๆ ใน
พระพุทธศาสนา ด้งที่พระองค์ตรัสยืนยันไว้ในโรหิต้สสสูตร มีใจความว่า
“ธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ทรงตรัสรันั้น ไม่ได้นำมาจากนอกโลก นอก
ส่รีรัฎฐธัมมสูตร ๒๒ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

จักรวาล นอกอวกาศ แต่นำมาจากภายในกายที่ยาววา หนาคืบ กว้างศอก
มีใจครองนี้เอง”0 พูดง่ายๆ ก็คือ “ธรรมะที่ทรงตรัสรู้อยู่ในตัวของมนุษย์
เรานี่เอง”
ตรงนี้เองที่มีข้อเตือนใจว่า “ธรรมะทุกข้อนั้น แม้ตรัสเพียงเนๆ ก็
ทำให้ผู้ปฏิบัติตามบรรลุนิพพานได้” เราจึงดูฌาธรรมะไม่ได้แม้แต่คำเดียว
จึงจะได้ปัญญา ได้ความช่างสังเกต ได้ความละเอียดลออมาใซในการพัฒนา
ตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า
๒.๒) หลักการเรียนธรรมะให้ได้ประโยชน์สูงสุด
การเรียนธรรมะทุกหัวข้อนั้น จะได้ผลอย่างเต็มที่ถึงขั้นปิดนรก เปิด
สวรรค์ ถางทางไปพระนิพพานได้นั้น ก็ต่อเมื่อเรียนแล้วนำไปปฏิบัติจน
กระทั่งกลายเป็น “นิสัย” ในชีวิตประจำวัน หากเรียนธรรมะแล้ว ไม่นำ
ไปปฏิบัติจนกลายเป็นนิสัย ก็ไม่แตกต่างจากการที่เราอ่านตำราว่ายนี้าจบ
ท่องตำราว่ายนํ้าได้ แถมยังดูวีดีโอสอน,ว่าย'นํ้าป'ระกอบด้วย แต่ไม่เคยไป
หัดว่ายจริงๆ ถ้าเมื่อไรตกนํ้า ก็มีแต่จมนํ้าตายสถานเดียว เพราะว่าได้แต่
ท่อง แต่ไม่เคยฝึกว่ายนํ้าเลย
การเรียนธรรมะแต่ไม่ได้นำไปฝึกจนเกิดเป็นนิสัย ถึงแม้เราท่องจำ
ได้ ก็ไม่ต่างจากนกแก้วนกขุนทองที่เลี้ยงเอาไว้ในกรง เมื่อตอนหลวงพ่อ
ยังเป็นเด็กที่บ้านก็เลี้ยงนกขุนทองไว้ในกรง แล้วก็สอนให้มันพูด “คุณพ่อ
๑ โรหิตัสสสูตร, สํ.ส. ๑๕/๑๐๗/๑๑๙ (มจร.)
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๒๓ สวิรัฎฐธัมมสูตร

เจ้าขา คุณแม่เจ้าขา ขอข้าวกินหน่อย,, มันก็ท่องได้ พูดได้ แต่ไม่รู้ความ
หมายของเรื่องที่พูดเลย
วันหนึ่งมันหลุดจากกรงไป บินไปจับอยู่บนยอดไผ่ เราก็เกรงว่าเดี๋ยว
มันจะถูกนกปาตีตาย ก็พยายามเรียกให้มันลงมา มันก็ไม่ยอมลง ผ่านไป
ครู่เดียว ได้ยินเสียงนกปารุมจิกรุมตีกันให้จ้าละหวั่น มันก็ร้อง “คุณพ่อ
เจ้าขา คุณเฟเจ้าขา ขอข้าวกินหน่อย,, ร้องอยู่พักเดียว ก็ถูกตีร่วงลงมา
หัวทิ่มดิน คอหักตาย
การเรียนธรรมะก็เช่นกัน ถึงแม้ท่องจำได้ พูดได้ แต่ไม่ลงมือปฏิบัติ
ก็จะไม่เห็นผลอันใด เพราะการเรียนจะได้ผลก็ต่อเมื่อ ได้ฝึกธรรมะข้อนั้นๆ
ในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นนิสัยประจำตัว มิฉะนั้น เราก็จะกลายเป็น
นกแก้วนกขุนทองที่ท่องได้แต่ทำไม่ได้ หรือเป็นคนท่องตำราว่ายนํ้าได้แต่
จมนํ้าตาย ดังนั้น การท่องจำได้เพียงอย่างเดียว จึงไม่เพียงพอที่จะทำให้
ธรรมะนั้นๆ เกิดประโยชน์กับตัวเรา
๒.ฅ) มองทุกข์ให้เห็นชีวิตผ่านทุกข์ประจำสรีระ ๑๐ ประการ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมืวิธีสอนให้เรารู้จักมองเห็นทุกข์ตามความ
เป็นจริงของชีวิต เพื่อให้เราดำเนินชีวิตโดยไม่ประมาทด้วยการหมั่นพิจารณา
ทุกข์ที่เกิดขึ้นในสรีระของเราอยู่เนืองนิตย์ทุกวัน

สรีรัฎฐธัมมสูตร ๒๔ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ข้อที่ ๑ - ๒ ความหนาว - ความร้อน
เริ่มที่ความหนาวกับความร้อนก่อน ถ้าหากเราพิจารณาเพียงว่า ทั้ง
สองอย่างนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่มีอยู่ในตัวเรา ใครๆ ก็ต้องรู้จักความหนาว
ความร้อนกันทั้งนั้น ถ้าพิจารณาเพียงเท่านี้ เราก็จะไม่ได้ปัญญาเพิ่มขึ้น
สิงที่เป็นข้อสังเกตก็คือ แม้อยู่ท่ามกลางอากาศหนาว แต่ท่าไมในตัว
เราก็ยังมีความร้อนอยู่ หรือแม้อยู่ท่ามกลางอากาศร้อน แต่ท่าไมในตัวเรา
ก็ยังมีอาการหนาวเหมือนกับไข้จะขึ้น ตรงนี้ต่างหากที่เราต้องนำมาคิดว่า
มันเกิดอะไรขึ้นในสรืระของเรา
แต่เพราะเหตุที่เราไม่สังเกตตรงนี้ พอมีอาการหนาวๆ ร้อนๆ ผิด
ปกติขึ้นมานิดเดียว ก็รีบวิ่งไปหาหมอ จ่ายเงินให้หมอแล้ว ก็ได้ยากสับ
มากินที่บ้าน พออาการร้อนหนาวหายไปได้ไม่กี่วัน ก็กลับมาเป็นเหมือน
เดิมอีก จึงวิ่งไปจ่ายค่ายาเหมือนเดิมอีก โดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่า ความ
ร้อนความหนาวที่กำเริบขึ้นมาในตัวเรานั้น เกิดขึ้นจากสาเหตุใด ถ้าไม่รู้
จักสังเกตสาเหตุตรงนี้ ก็จะต้องจ่ายค่ายาค่ารักษาพยาบาลอยู่เรื่อยไป
เพราะจะมีอาการเป็นๆ หายๆ อยู่อย่างนี้!ปตลอดชีวิต จนกลายเป็นโรค
เรื้อรังประจ่าตัว ซึ่งนอกจากจะต้องสูญเสิยเงินไปโดยไม่สมเหตุผลแล้ว
ยังอาจจะเป็นคนไร้สมรรถภาพในการประกอบกิจการงานอีกด้วย
ในทางกลับกันหากเรารู้จักสังเกต ก็จะได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกมากมาย
เช่น ถ้าเราไปถามแพทย์ว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ท่าให้ความร้อนความหนาว

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๒๙ สรีรัฎฐธัมมสูตร

กำเริบขึ้นในตัวของคนเรา ก็จะได้คำตอบว่า เพราะเหตุที่เชลล์ในร่างกาย
ของเราตายไปสามร้อยล้านเชลล์ในทุกหนึ่งนาที จึงทำให้อาการหนาวร้อน
กำเริบขึ้นมาในตัวเรา ถ้าไม่รีบแกไขก็อาจจะกลายเป็นสามพันล้านเซลล์
สามหมื่นล้านเชลล์ ถ้าปล่อยเอาไวโดยไม่แกไข เชลล์ในร่างกายก็จะตายไป
ทั้งหมด ด้งนั้นแพทย์จึงต้องรีบรักษา โดยจ่ายยามาให้คนไข้กิน เพี่อระงับ
อาการร้อนหนาวให้อยูในภาวะปกติ คนไข้จึงจะรอดตาย
อย่างไรก็ตาม ถ้านำเรื่องนี้!ปกราบทูลถามพระสัมมาล้มพุทธเจ้าจะได้
คำตอบที่ลึกซึ้งจากการตรัสรู้ธรรมของพระองค์ว่า อาการหนาวร้อนที่กำเริบ
ขึ้นในล่รีระของคนเรานั้น แท้จริงเกิดจาก “ธาตุ ๔” ในตัวของคนเรายังไม่
บริสุทธ ทั้งธาตุดิน ธาตุลม ธาตุนํ้า ธาตุไฟที่ประกอบขึ้นเป็นเชลล์ต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย์ ล้วนยังเป็นธาตุที่ไม่บริสุทธ จึงตกอยู่ในสภาวะเสือมสลาย
ไปอยู่ตลอดเวลา
นอกจากนี้ไม่เฉพาะตัวคนเราเท่านั้น ธรรมชาติทั้งหลายในโลกนี้ไม่
ว่าจะเป็นสิงมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตาม ล้วนประกอบขึ้นจากธาตุไม่บริสุทธ
ทั้งนั้น ย่อมมีการแตกสลายไปตามกาลเวลา ทุกชีวิตในโลกนี้จึงไม่มีใครอยู่
ศไฟ้าไปตลอดกาลไม่ว่าจะเป็นยาจก เศรษฐีพระราชา พระเจ้าจักรพรรดิ ล้วน
แต่ต้องตายกันหมดทั้งสิน หรือแม้แต่พระสัมมาล้มพุทธเจ้าของเรา กายเนื้อ
ของท่านก็ยังต้องแตกสลายไปตามกาลเวลา นี่ก็คืออาการหนาวร้อนที่ท่าให้
ร่างกายมีการแตกสลายเพราะธาตุทั้ง ๔ ไม่บริสุทธนั่นเอง

ส่รีรัฎฐธัมมสูตร ๒๖

มองทุกฃให้เห็นชีวิต

จากการเรียนวิชาพุทธประวัติ เราเคยได้ทราบมาว่าเจ้าชายสิทธัตถะ
ทรงประทับอยูในวังสามฤดู ซึ่งไม่ว่าจะฟ็นวังฤดูร้อน วังฤดูฝน วังฤดูหนาว
ล้วนแล้วแต่มีหญิงสาวแรกรุ่น หน้าตางดงาม คอยอยู่ปรนนิบัติรับใช้
ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์
องค์ไหน หรือบุรุษคนใดก็อยากจะได้อาด้ยอยู่ในวังสามฤดูแบบนี้ แต่ทว่า
เจ้าชายสิทธัตถะทรงพิจารณาเห็นความจริงในชีวิตของคนเราว่า การลุ่มหลง
มัวเมาอยู่ในสิงเหล่านี้ เป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์ เพราะทุกชีวิตในวังสามฤดูนี้
ล้วนแต่ต้องแก่ ต้องตายกันทุกคน
เพราะฉะนั้น เมื่อท่านมีพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพรรษา พอได้จังหวะ
ก็ฉวยโอกาสเสด็จออกจากวัง กระโดดขึ้นม้ากัณฐกะควบเช้าปา
ออกบรรพชา เพี่อหาสาเหตุและทางแก้ทุกข์ในสรีระให้หมดสินไป เพราะ
ถ้ายังประทับอยู่ในวังสามฤดู จะไม่มีทางหาวิธีแก้ทุกข์เหล่านี้!ด้เลย
หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงค้นคว้าสารพัดวิธีอย่างทุ่มชีวิตเป็นเดิมพัน
จนกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาล้มพุทธเจ้า จึงได้ทรงพบว่า อาการหนาวร้อน
ที่เกิดขึ้นในสรีระนี้ มีสาเหตุมาจากธาตุ ๔ ในตัวของเราไม่บริสุทธนั่นเอง
ด้งนั้น อาการร้อนหนาวจึงเหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่า แม้
ขณะนี้เราจะรู้สืกว่ายังแข็งแรงอยู่ แต่เราก็จะต้องตายก้นทั้งนั้นไม่ช้าก็เร็ว
คนที่ตายไปก่อนหน้าเรานั้น เด็กกว่าเราก็มี แก่กว่าเราก็มี รุ่นเดียวกับเราก็มี
แล้วคนต่อไปจะเป็นใครก้นแน่ ก็มีสิทธิเป็นไปได้ทุกคน นี่คือสิงที่สะท้อน
กลับมายังตัวเรา
มองทุกขให้เห็นชีวิต ๒๗ ส่รีรัฎฐธัมมสูตร

เพราะฉะนั้น เมื่อเรียนธรรมะแล้ว ต้องนำมาใช้กับชีวิตให้ได้จริง
เพียงแค่สองข้อนี้ เราก็เห็นแล้วว่า แพทย์บอกว่าอาการหนาวร้อนเกิดจาก
การที่เชลล์ในร่างกายตายไปสามร้อยล้านเชลล์ทุกๆ หนึ่งนาที ส่วนพระพุทธ
องค์ตรัสว่า ธาตุ ๔ในตัวคนเราไม่บริสุทธ ตรงนี้ย่อมทำให้เราได้ข้อคิดขึ้น
มาทันทีว่า ถ้าธาตุ ๔ ของใครบริสุทธื้น้อยหรือสกปรกมาก เชลล์ก็ตายมาก
แต่ถ้าธาตุ ๔ ของใครบริสุทธมาก เชลล์ก็ตายน้อย ตรงนี้เองที่ทำให้ความ
หนาวร้อนและความแข็งแรงในแต่ละคนไม่เท่ากัน
นอกจากเรื่องความหนาวกับความร้อนแล้ว ถ้าเรามองย้อนกลับเช้ามา
ในตัว ก็จะพบเรื่องละเอียดลอออีกมากมาย แล้วก็จะได้ปัญญามาบ่มเพาะ
นิสัยดีๆ ให้เกิดขึ้นมาอีกมาก นี่เพิ่งสองหัวข้อแรกจากพระสูตรนี้เท่านั้น เรา
ยังได้ข้อคิดมาใช้งานมากขนาดนี้ แสดงให้เห็นว่า ธรรมะนั้นแม้ตรัสไว้เพียง
หัวข้อสันๆ ก็ดูเบาไม่ได้
ข้อที่ ฅ - ๔ ความหิว - ความกระหาย
ค่าถามก็คือทำไมต้องหิวด้วย ทำไมต้องกระหายด้วย ถ้าไปถาม
แพทย์ที่มีความตั้งใจคืกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง เขาก็จะตอบว่า เพราะ
ร่างกายมนุษย์ต้องการพลังงาน จึงต้องกินเข้าไปดื่มเข้าไป เพื่อเอาพลังงาน
มาชดเชยส่วนที่หายไป ร่างกายจึงจะเดินได้ทำงานได้โดยส่วนหนึ่งเอามา
เป็นพลังงาน ส่วนหนึ่งเอามาซ่อมแซมส่วนที่สิกหรอ และอีกส่วนหนึ่งนำ
มาสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกาย
ส่รีรัฎฐธัมมสูตร ๒๘ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

แต่ถ้านำเรื่องน!ปกราบทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราก็จะได้คำ
ตอบในลักษณะที่ พระพุทธองค์ทรงมองลึกไปถึงเรื่องธาตุ ๔ ว่า เพราะ
เหตุที่ธาตุ ๔ ในตัวคนเรา ไม่บริสุทธ จึงมีการแตกสลายไปเป็นธรรมดา
ร่างกายจึงต้องการให้เติมธาตุ ๔ เข้าไปทดแทนโดยเริ่มจาก ๑) กินอาหาร
เข้าไปเพื่อเติมธาตุดิน ๒) ดื่มนํ้าเข้าไปเพื่อเติมธาตุนั้ท ๓) สูดอากาศเข้าไป
เพื่อเติมธาตุลม ๔) นุ่งห่มปกคลุมร่างกายเพื่อเติมธาตุไฟ ซึ่งเป็นการเติม
ธาตุ ๔จากภายนอกเพื่อเข้าไปทดแทนธาตุ ๔ภายในที่แตกสลายไปทั้งสิน
ธรรมชาติของสรืระบังคับให้เราต้องเติมธาตุ ๔ เข้าไปตลอดชีวิต มิฉะนั้น
เราก็จะต้องตายก่อนเวลาอันควร เพราะร่างกายขาดแคลนธาตุ ๔ นั่นเอง
แต่การเติมธาตุ ๔ ที่สินเปลืองเวลาและงบประมาณมากที่สุด ก็คือ
การกินกับการดื่ม เพราะกว่าจะได้อาหารมากิน ได้นํ้ามาดื่มในแต่ละมื้อ
แต่ละคราวนั้น คนเราต้องทำงานหนักเพื่อแลกมา ขณะที่การเติมธาตุลม
เพียงแค่สูดอากาศเข้าไป ก็เติมธาตุลมได้ทันที หรือถ้าเติมธาตุไฟ ก็หา
เสื้อผ้ามาใส่ก็อุ่นขึ้นทันที ได้เสื้อผ้ามาตัวหนึ่งก็ใส่ได้นานเป็นปี แตกต่าง
กับการเติมธาตุนํ้ากับธาตุดินอย่างมาก เพราะธาตุนํ้าระเหยจากร่างกาย
ได้เร็ว หากปล่อยให้ร่างกายขาดนํ้า ก็จะปวยไข้ทันที จึงมีความจำเป็นว่า
วันหนึ่งๆ ต้องดื่มนํ้าหลายครั้ง ส่วนการเติมธาตุดิน ซึ่งได้จากการกินอาหาร
ก็จำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อแลกเอาเงิน ไปชื้อวัตถุดิบมาปรุงเป็นอาหาร
ปรุงสุกแล้วจึงจะกินได้ เมื่อกินเสร็จแล้วก็ต้องเก็บล้างภาชนะทำให้เสียเวลา
มาก ถ้ากินเหลือก็ต้องเททิ้ง ทำให้สินเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ เป็นต้น
มองทุกข[ห้เห็นชีวิต ๒๙ สํรีรฏั ฐธัมมสูตร

ดังนัน ความหิว ความกระหายทีเกิดจากภาวะร่างกายขาดธาตุ ๔
จึงเป็นภาระหนักที่สินเปลืองเวลาและงบประมาณมากที่สุด ทำให้เราต้อง
พะว้าพะวัง เพราะกลัวว่าคนอื่นจะแย่งเอาไปหมด เดี๋ยวจะหาไดไม่ทันกิน
ไม่ทันใช้ จึงกลายเป็นปัญหาละโมบโลภมากแก่งแย่งชิงดีกัน ทั้งๆ ที่ตาม
จริงแล้ว ปริมาณอาหารของตนก็มีเพียงพอ แต่ที่รู้สืกว่าไม่พอก็เพราะความ
ไม่รู้ประมาณของคนเรา ทำไห้เราต้องทุกข์จากการหา ทุกข์จากการเก็บ
ทุกข์จากการใช้ ซึ่งเป็นผลพวงมาจากความหิว ความกระหายอันเป็นทุกข์
ประจำสิรีระของคนเรานั่นเอง
ปัญหานี้จะแกไขได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ใน
เรื่องรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัย ๔ ซึ่งก็คือการฝึกเติมธาตุ ๔ ให้
พอดีทั้งคุณภาพ เวลา และปริมาณทีไม่เป็นโทษกับร่างกาย และไม่เหลือทิ้ง
เหลือขว้างจนกลายเป็นกินล้างกินผลาญ ก็จะทำให้ทุกข์จากการหา การเก็บ
การใช้ ลดลงไปไต้มาก เวลาของชีวิตในแต่ละวันก็จะเหลือมากขึ้นสำหร้บ
การประพฤติธรรมเพื่อกำจัดทุกข์ประจำสิรีระต่อไป
ข้อที่ ๔ - ๖ ความปวดปัสสาวะ - ความปวดอุจจาระ
การปวดปัสสาวะกับการปวดอุจจาระก็เช่นกัน ทุกข์เหล่านี้เป็นทุกข์
ประจำสรีระที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ สาเหตุของสองเรื่องนี้เกิดจากความไม่
สมํ่าเสมอของอุณหภูมิในร่างกายอันเกิดจากการเผาผลาญธาตุ ๔ ที่เติม
เช้าไปชดเชยธาตุ ๔ ในร่างกายที่แตกสลายไปแล้ว (ด้วยอัตราเฉลี่ยสาม
ร้อยล้านเชลล์ต่อหนึ่งนาที)
สวิรัฎฐธัมมสูตร ๓๐ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ดังนั้น ไม่ว่าร้อนเกินไปหรือว่าหนาวเกินไป ร่างกายจะต้องปรับ
อุณหภูมิด้วยการขับปัสสาวะออกมา ขณะเดียวกัน กากอาหารต่างๆ
ที่เหลือทิ้งจากการเผาผลาญ ร่างกายก็ต้องขับออกมาเป็นอุจจาระ
เพื่อไม่ให้แปรสภาพเป็นสารพิษฑกค้างในร่างกาย
ทุกข์จากการขับถ่ายปัสสาวะอุจจาระนี้ เป็นข้อเตือนใจว่า มนุษย์
คนใดก็ตาม ไม่ว่าจะรํ่ารวยที่สุดในโลก จะสวยที่สุดในโลก จะฉลาดที่สุด
ในโลก ถ้ายังมีอุจจาระปัสสาวะอยู่เต็มท้อง ก็ฟ้องว่ายังมีทุกข์ประจำสํรืระ
อยู่ทั้งนั้น
ใครก็ตามที่บอกว่าไม่มีทุกข์นั้น ไม่เป็นความจริง ทั้งนี้เพราะตั้งแต่
ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ทุกคนต่างต้องมีการขับถ่ายเกิดขึ้นอยู่เป็นช่วงๆ
ตลอดทั้งรัน นี่คีอความทุกข์ที่ยังแกไขไม่ตก หลอกตัวเองก็ไม่ได้ สำหร้บ
เรื่องปัสสาวะนั้น ถ้าร่างกายไม่สามารถขับถ่ายออกมาได้ ภายในไม่เกิน
๑ ชั่วโมง จะรู้สึกทุรนทุรายมาก และจะมีอาการไข้เกิดขึ้นทันที ส่วนเรื่อง
อุจจาระนั้น ถ้าไม่ได้ขับถ่าย หรือขับถ่ายไม่ออก ซึ่งเรียกกันว่าท้องผูก
สักสองถึงสามรัน ก็จะมีอาการร้อนใน เป็นแผลในปาก รู้สึกเจ็บและทรมาน
มาก ถ้าอาการท้องผูกยืดเยื้อไปหลายรัน ก็จะมีอาการไข้เกิดขึ้นเหมือนกัน
บุคคลที่มีอาการท้องผูกเป็นประจำ นานไปก็จะเป็นโรคริดสึดวงทวาร ซึ่ง
จะต้องเสียโลหิตจำนวนมากเป็นระยะๆ แม้จะต้องรักษากันไปตลอดชีวิต
ก็ยากที่จะหาย เพราะองคาพยพของทวารหนักได้เสีอมประสิทธิภาพไปแล้ว

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๓๑ สรีรัฎฐธัมมสูตร

ดังนั้น การปวดอุจจาระ การปวดปัสสาวะจึงเป็นโรคเรื้อรังที่เกิด
จากความไม่บริสุทธของธาตุ ๔ ในตัวของคนเรานั่นเอง เป็นความทุกข์ที่
เบียดเบียนเราให้อ่อนแอเปราะบางอยู่ทุกวันๆ แต่ก็ไม่มีใครเฉลียวใจว่ามัน
คือความทุกข์
เพราะเหตุที่ทรงตระหนักถึงทุกข์ประจำส่รีระนี้มาตั้งแต่ครั้งยังเป็น
พระโพธิสัตว์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตัดสินพระทัยออกบวชเพื่อค้นหา
วิธีกำจัดทุกข์เรื่อยมา จนกระทั่งในพระชาติสุดท้ายได้ประสูติเป็นเจ้าชาย
สิทธัตถะจึงทรงทิ้งวังสามฤดูที่เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วยนางสนมนารีตลอด
ทั้งกลางวันกลางคืนโดยไม่ไยดี เสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์(ออกบวช)ได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธในคืนวันเพ็ญวิสาฃบูชา
วังสามฤดูที่จอมราชันย์ทั้งหลายในโลกจมปลักอยู่ท่ามกลางสนม
นารีที่แวดล้อม ซึ่งใครๆ ก็ตัดใจยากแสนยากนักหนา แต่พระองค์ทรง
ตัดพระท้ยได้ เพราะทรงไม่หลอกตัวเอง ทรงมองเห็นความจริงแล้วว่า วัง
สามฤดูนั้น แท้ที่จริงก็คือโลกิยสถานที่คับแคบประดุจคุกที่คุมชังนักโทษ
ซึ่งท่าให้ผู้คนทั้งหลายต่างพากันหลงมัวเมาจนลีมหูลืมตาไม่ขึ้น ถึงขั้นลืม
คิดไปว่า ทุกคนเกิดมาแล้วล้วนต้องตายกันหมด แม้แต่พระองค์ก็ไม่มีข้อ
ยกเว้น วังสามฤดูนี้ จะต้องกลายเป็นสุสานสามฤดูไม่ช้าก็เร็ว อาณาจักร
ที่จะได้ขึ้นครองราชย์นี้ ไม่ว่าจะมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเพียงใด จะมี
ไพร่ฟ้าประชาชนมากมายเท่าใด แท้ที่จริงก็คือจะเป็นอาณาจักรที่มีแต่คน
แก่ คนเจ็บ คนตายอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น หาได้มีสิงใดจีรังยั่งยืนเป็นแก่น
สารไม่ เพราะยังไม่มีใครพ้นทุกข์ประจำ?รีระนี้!ด้เลย
ส่รีรัฏฐธัมมสูตร ๓๒ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

พระองค์ทรงยอมร้บความจริงเหล่านี้ จึงทรงสละวังออกผนวช เพื่อ
ค้นคว้าหาความรู้สำหรับการกำจัดทุกข์ให้สิ้นไป ทรงออกผนวชเพื่อจุด
ประสงค์เดียวกันนี้มาหลายภพหลายชาติ ก็เพราะทรงตระหนักในทุกข์
ประจำสรีระเหล่านี้ แม้แต่การปวดอุจจาระ การปวดปัสสาวะ ก็ไม่ทรง
ปล่อยผ่านเลย
ดังนั้น เราเองก็ต้องดูพระองค์เป็นแบบอย่าง เมื่อปวดอุจจาระ
ปวดปัสสาวะเมื่อใด ก็ให้เตือนตัวเองว่า ทุกข์จากการปวดอุจจาระปัสสาวะนี้
เกิดจากธาตุ ๔ในตัวของเรายังไม่บริสุทธ ถ้าหากเรายังไม่หาทางกำจัดทุกข์
ก็จะต้องทรมานกับโรคเรื้อรังประจำสรีระนี้!ม่รู้จบรู้สิ้น ดังนั้น เราจะ
ประมาทในชีวิตไม่ได้
ข้อที่ ๗ - ๘ ความสำรวมกาย - ความสำรวมวาจา
คำว่า “สำรวม” แปลว่า “ระมัดระวังอย่างมีสติ” ในที่นี้ หมายถึง
การระวังกายกับวาจาไม่ให้เกิดการเบียดเบียนผู้อึ่น
สำรวมกาย คือ ไม1ฆ่า ไม่ลัก ไม่ประพฤติผิดในกาม
สำรวมวาจา คือ ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูด
เพ้อเจ้อ
การสำรวมกายกับวาจานี้ มีผลทำให้ธาตุ ๔ ในตัว มีความบริสุทธ
เพิ่มขึ้น ล่งผลให้อัตราการตายของเชลล์ในร่างกายลดลง แต่ในทาง
มองทุกฃให้เห็นชีวิต

๓๓

ส่รีรัฎฐธัมมสูตร

ตรงกันข้าม ถ้าเราไม่สำรวมกายกับวาจา ก็จะทำให้ธาตุ ๔ ไม่บริสุทธ
ส่งผลให้อัตราการตายของเชลล์ในร่างกายเพิ่มขึ้นเช่นกัน
คำถามก็คือ การสำรวมกับไม่สำรวมกายและวาจามีผลทำให้อัตรา
การตายของเชลล์เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้อย่างไร
สมมติว่ายุงบินมากัดเรา มันต้องการแค่เลือดสักหยดหนึ่งเพื่อประทัง
ชีวิต แต่เราไม่ยอมให้ และตัดสินโทษสถานเดียวที่มันกัดเราคือต้องตาย
แล้วก็ตบพัวะ! ปรากฏว่ามันตายคาที่ เราเลืยเลือดหนึ่งหยด แต่มันเลืย
หนึ่งชีวิต เวลาตัวอื่นๆ มากัดอีก เราก็ตัดสินประหารมันอีก ไม่ว่ามียุงมา
กัดกี่ตัวๆ เราออกแรงตบยุงตายไปเป็นร้อยๆ ทั้งๆ ที่มันกินเลือดเรานิด
เดียว
สิงที่เกิดขึ้นกับเรา ก็คือ ติลข้อแรกขาด (เพราะไม่เร้นจากการฆ่า
สัตว์)
ติล แปลว่า ปกติ ถ้าคืลขาดก็แสดงว่า ไม่ปกติ
คืลแต่ละข้อจะมีองค์ประกอบที่ต้องรักษาเอาไว้ ถ้าคืลขาดเมื่อใด
ความไม่บริสุทธของธาตุ ๔ ก็จะเพิ่มขึ้นในร่างกายทันที โดยเพิ่มระดับ
ความไม่บริสุทธจากความผิดปกติขององค์ประกอบของคืลไปทีละข้อ
ในกรณีของคืลข้อแรก ก็มีองค์ประกอบอยู่ ๕ ข้อ เริ่มตั้งแต่
๑) สัตว์นั้นยังมีชีวิต ๒) เราก็เร่าสัตว์นั้นมีชีวิต รา) เรามีเจตนาติดจะฆ่า
๔) เราลงมือฆ่าสัตว์นั้น และ ๔) สัตว์นั้นก็ตายสมใจ พอครบองค์ประกอบ
ห้าข้อนี้ คืลข้อแรกคือไม่ฆ่า ก็ขาดลงทันที มือฟ้อนเลือดเลืยแล้ว
ส่รีรัฎฐธัมมสูตร ๓๔ มองทุกขให้เห็นชีวิต

เมื่อศีลข้อแรกขาด ก็แสดงว่าการกระทำของเราไม่บริสุทธ ร่างกาย
ที่ประกอบด้วยธาตุ ๔ ในตัว จึงไม่บรืสุทธิ้ตามไปด้วย ส่งผลให้อัตรา
การตายของเซลล์เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติอีกด้วย ทุกข์ก็เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
นี้เป็นตัวอย่าง ด้งนั้น อาการที่ธาตุ ๔ไม่บริสุทธ ก็ศีออาการที่เกิดจากองค์
ประกอบแห่งศีลผิดปกติไปทีละข้อๆ นั่นเอง
เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่สำรวมกายกับวาจาในศีลข้ออื่นๆ ด้วย ธาตุ
๔ ในตัวของเราก็จะสกปรกขึ้นเรื่อยๆ เช่น เราอาจจะไม่ฆ่า แต่ไปปล้น ไป
เผาบ้านคนอื่น เราอาจจะไม่ไดไปยุ่งกับลูกเมียคนอื่น แต่ไปคุยเล่นหยอก
ล้อนิดหน่อย เราอาจจะไม่ได้โกหก แต่ยุแหย่ให้เขาทะเลาะกัน สิงเหล่านี้ก็
เป็นความไม่ล่ารวมกายกับวาจา ไม่เพียงแต่ทำให้อัตราการตายของเชลล์
เพิ่มขึ้น แต่จะมีผลเป็นทุกข์เป็นโทษกับชีวิตทั้งด้านกฎหมาย เพี่อนบ้าน
สังคม หรืออื่นๆ อีกหลายเรื่องตามมาด้วย
การล่ารวมในศีลนั้นมีคุณประโยชน์ต่อคนเราอย่างมากมายมหาศาล
ด้งธรรมภาษิตต่อไปนี้ “ความส์ารวมในสืลทำให้กายกับวาจาบริสุทธ เป็น
บ่อเกิดแห่งความสุข เป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์ เป็นบ่อเกิดแห่งนิพพาน,,
ด้วยเหตุนี้ ถ้าเราหมั่นรักษาศีลมากเท่าใด ความล่ารวมกายกับวาจา
ก็จะทำให้ธาตุ ๔ ในตัวของเรา มีความบรืสุทธเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
ผิวพรรณวรรณะจึงผ่องใส โดยไม่ต้องหาเครื่องล่าอางใดๆ มาพอกมาทา
เพราะว่าศีลได้ช่วยกลั่นกรองธาตุ ๔ในตัวให้บรืสุทธ จนแสดงความผ่องใส
ออกมาให้เห็นชัดเจน เครื่องกรองนํ้าที่สามารถกรองเอาฝุนผงที่แขวนลอย
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๓๙ ส่รีรัฏฐธัมมสูตร

ในนํ้าออกไปได้ ฉันใด คืลก็สามารถกรองกิเลสหยาบออกจากใจไปได้
ฉันนั้น นี่คึอสิงที่เราต้องตระหนักให้มาก
กล่าวโดยสรุปก็คือ ความสำรวมกายกับวาจา รวมอยู่ใน คืล ๕
คืล ๑๐ คืล ๒๒๗ นเอง เรารักษาคืลใ'ดบริสุทธิมากเท่าใด กายกับวาจาก็
บริสุทธมากเท่านั้น อัตราการตายของเชลล์ก็ลดลง เพราะธาตุในตัวได้ถูก
คืลกรองให้บริสุทธื้นั่นเอง
ข้อที่ ๙ ความสำรวมในอฬพ
ความสำรวมในคืลหรือความสำรวมกายกับวาจานี้เอง ต่อมาได้กลาย
มาเป็นความสำรวมในอาชีพของเรา ซึ่งล่งผลมาถึงความทุกข์และความสุข
ในการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมากอีกด้วย
ดังได้กล่าวแล้วว่า การบรรเทาทุกข์ประจำสรืระนั้น เราจำเป็นต้องได้
ปัจจัย ๔ มาเติมธาตุ ๔ ให้กับร่างกาย เราได้อาหารมาเติมธาตุดิน เราได้
นํ้ามาเติมธาตุนํ้า เราได้เครื่องนุ่งห่มมาเติมธาตุไฟ เราได้ที่อยู่อาดัยมาเติม
อากาศบรืสุทธและช่วยป้องกันภัยธรรมชาติ เราได้ยารักษาโรคมาบำบัด
และบำรุงธาตุ ๔ ให้ร่างกายมีภูมิต้านทานสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ที่รุมเล่นงาน
ในคราวเจ็บไขได้ปวย เป็นตัน
แต่เนื่องจากปัจจัย ๔ เหล่านี้ เราต้องไปประกอบอาชีพต่างๆ เพื่อให้
ได้ปัจจัย ๔ มาเติมธาตุ ๔ ให้ตัวเรา และโดยที่อปกรณ์สำคัญที่ใซในการ
แสวงหาปัจจัย ๔ ก็คือ “กาย” กับ “วาจา” ของแต่ละคน กายกับวาจาที่
สรีรัฎฐธัมมสูตร ๓๖

มองทุกขให้เห็นชีวิต

ใช้รักษาคืลและกายกับวาจาที่ใช้ประกอบอาชีพ ก็คือกายกับวาจาของคนๆ
เดียวกัน
ดังนั้น “ความส์ารวมในอาชีพ” จึงหมายถึง การเลี้ยงชีพด้วยการ
ไม่ฆ่า ไม่ลัก ไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเท็จ ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อ
เสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ โดยสรุปก็คือ “การเลี้ยงชีพโดยไม่ทำผิดสีล” นั่นเอง
สิงที่ต้องระมัดระวังให้ดี ก็คือ หากเราแสวงหาปัจจัย ๔ มาด้วยความ
ไม่สำรวมในศีล ปัจจัย ๔ ที่ได้มาก็ไม่บริสุทธ เพราะได้มาด้วยพฤติกรรมที่
ไม่บริสุทธ อาชีพที่ทำนั้นก็เป็นอาชีพที่ไม่บริสุทธ ธาตุ ๔ ที่เติมเช้าไปก็เป็น
ธาตุไม่บริสุทธื้ตามไปด้วย ทำให้อัตราการตายของเชลล์ในร่างกายเพิ่มขึ้น
ตามไปอีกด้วย ทุกข์โทษต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตตามมาอีกมากมาย
ด้วยเหตุนี้ ความเช้าใจถูกในเรื่องความสำรวมในอาชีพนั้น จึงมีความ
สำคัญต่อชีวิตของคนเราอย่างมาก เพราะทำให้เราสามารถแยกแยะได้ว่า
ประการที่ ๑ การดำรงชีพของมนุษย์ลับลัตว์มีความแตกต่างลัน
อย่างไร
ประการที่ ๒ กรรมดี-กรรมชั่วที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพมี
ความแตกต่างลันอย่างไร
ประการที่ ฅ ลัมมาอาชีพลับมิจฉาอาชีพมีความแตกต่างลันอย่างไร
ผลจากการที่เราสามารถแยกแยะ ฅ เรื่องนั้1ด้ ก็คือทำให้เราสามารถ
แยกแยะด้ดสินได้ว่า อะไรถูก-ผิด ดี-ชั่ว บุญ-บาป ควรทำ-ไม่ควรทำ ทำให้
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๓๗ สรีรัฎฐธัมมสูตร

สามารถลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่เกิดจาก “ปัญหาการดำรงรพ” และ
“ปัญหาการอยู่ร่วมกัน” ลงไปได้อย่างมาก
๙.๑) การดำรงรพของมนุษย์กับสัตว์มีความแตกต่างกันอย่างไร
มนุษย์กับสัตว์นั้น ต่างก็ยังมีธาตุในตัวที่ไม่บริสุทธ จึงต้องเติมธาตุ
๔ ให้กับร่างกายของตัวเองเช่นเดียวกัน แต่การเติมธาตุ ๙ ของมนุษย์กับ
สัตว์มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง
สัตว์เติมธาตุ ๔ ด้วยวิธีการที่ตรงไปตรงมา ไม่สลับซับซ้อน ขณะที่
มนุษย์ต้องทำงานหลายขั้นตอน จึงจะได้ปัจจัย ๔ มาเติมธาตุ ๔ให้ตนเอง
การเติมธาตุ ๔ ของมนุษย์ จึงมีความสลับซับช้อนกว่าสัตว์มากมายนัก
ยกตัวอย่างเช่น
การเติมธาตุ'นํ้า เมื่อสัตว์กระหายนํ้า ก็จะเดินตรงไปที่แหล่งนํ้า แล้ว
ดื่มนํ้าด้บกระหาย สัตว์เติมธาตุนํ้าเข้าไปอย่างตรงไปตรงมาแบบนี้ ขณะ
ที่มนุษย์มีเครื่องดื่มทั้งดีและทั้งเลวสารพัดชนิด บางคนกระหายนํ้าแทนที่
จะหานํ้าดื่ม กลับไปดื่มเหล้า บางคนดื่มทั้งเหล้า ดื่มทั้งเบียร์ บางคน
ดื่มไวน์ที่ราคาสุดแสนแพง ขวดละเป็นแสนๆ ก็มี มนุษย์เติมธาตุนํ้าด้วย
ความสลับซับช้อนแบบนี้
การเติมธาตุอากาศ สัตว์สูดหายใจเอาอากาศบริสุทธเข้าไปให้เต็ม
ปอด แล้วก็หายใจเอาอากาศเสืยออกมา ตรงไปตรงมาแบบนี้ ขณะที่มนุษย์
สํรีรัฎฐธัมมสูตร ๓๘ มองทุกข้1ห้เห็นชีวิต

มีนํ้าหอมสารพัดกลิ่น มีทั้งกลิ่นกุหลาบ กลิ่นส้ม กลิ่นมะลิ บางครั้งก็มี
เครื่องปร้บอากาศ เป่าอากาศเย็นๆ ไวในห้องอีกด้วย มนุษย์เติมธาตุลม
ด้วยความสลับซับช้อนแบบนี้
การเติมธาตุดิน ลัตว์กินพืชก็ไปหาหญ้ากิน ส่วนสัตว์กินเนื้อก็ไป
ตะปบเหยื่อกิน แต่มนุษย์ไม่ใช่อย่างนั้น เพื่อที่จะให้ได้อาหารมาลักมื้อหนึ่ง
จะต้องไปไถพื้นดิน ไปหว่านพืช ไปพรวนดิน ไปปลูกพืช ไปรดนํ้า ไปใส่ปุย
ไปไล่แมลง ไปเก็บเกี่ยว ไปทำการค้าการขาย ทำการตลาดกันอีกสารพัด
จึงจะได้วัตถุดิบมาทำอาหารซึ่งต้องผ่านการปรุงอีกหลายขั้นตอน จึงจะได้
อาหารมากินลักมื้อหนึ่ง มนุษย์เติมธาตุดินด้วยความสลับซับช้อนแบบนี้
การเติมธาตุไฟ สัตว์ก็ไปนอนผิงแดดให้ตัวอุ่นลักพักหนึ่ง มันก็หาย
หนาว แต่มนุษย์ไม่ใช่แบบนั้น ต้องไปหาเครื่องนุ่งห่มมาสวมใส่กันหนาว
แต่ขั้นตอนการผลิตที่กว่าจะได้เครื่องนุ่งห่มมาลักชิ้นนั้น มีความสลับซับ
ช้อนอีกหลายขั้นตอน เริ่มตั้งแต่พวกหนึ่งต้องปลูกฝ็าย ปลูกปาน เพื่อเอา
มาปันเป็นเส้นด้ายไว์ใช้ทอผ้า พวกหนึ่งไปส่าสัตว์มาถลกหนังบ้าง ตัดขน
บ้าง เพื่อทำเป็นเสื้อผ้า กว่าจะได้เสื้อผ้ามาเติมธาตุไฟให้ร่างกายเกิดไออุ่น
ไว้ป้องกันความหนาว ก็ต้องผ่านขั้นตอนซับช้อนแบบนี้
จากตัวอย่างที่ยกมานี้ ย่อมชิ้ให้เราเห็นว่า การเติมธาตุ ๔ ของมนุษย์
นั้น มีหลายขั้นตอน เริ่มจากการหาปัจจัย ๔ เป็นตัวบังคับให้ต้องทำงาน
อาชีพ เมื่อทำงานอาชีพจึงได้เงินมา เมื่อได้เงินมาแล้ว จึงนำเงินนั้นไปชื้อ
ปัจจัย ๔ มาใช้เติมธาตุ ๔ ให้กับร่างกาย
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๓๙ ส่รีรฎั ฐธัมมสูตร

ตรงนี้เอง ที่มนุษย์หลุดประเด็นสำคัญกันทั้งโลก เพราะเมื่อถามว่า
“เราทำงานไปทำไม?’, คนส่วนมากก็มักจะตอบว่า ทำงานเพื่อหาเงิน น้อย
คนน้กที่จะตอบว่า เพื่อเติมธาตุ ๔ ให้กับร่างกาย ผล'ที่ตามมาก็คือ เราจะ
แยกระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วไม่ออก ต่อจากนั้นเราก็จะแยกงานดีกับงาน
ชั่วไม่ออกตามมาอีกด้วย
๙.๒) กรรมดี-กรรมชั่วที่เกิดขึ้นจากการประกอบอา?เพมีความ
แตกต่างกันอย่างไร
แท้ที่จริงแล้ว ในขณะที่เรากำลังทำงานอาชีพอยู่นั้น เราได้ถูกบังคับ
ให้ “ทำกรรม” ไปด้วย
คำว่า “กรรม” เป็นคำกลางๆ มีทั้ง “กรรมดี” และ “กรรมชั่ว”
พระลัมมาลัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า การดำเนินชีวิตของทุกคนในโลก
นี้ล้วนตกอยู่ภายใต้ “กฎแห่งกรรม” ด้วยกันหมดทั้งสิน ด้งธรรมภาษิตที่
ปรากฏในจูฬน้นทิยชาดก๑ว่า
คนทำกรรมใดไว้ ย่อมเห็นกรรมนั้นในตน
คนทำกรรมดี ย่อมได้รบผลดี
คนทำกรรมชั่ว ย่อมได้รับผลชั่ว
คนหว่านพืชฟนใด ย่อมได้รับผลฟนนั้น
จูฬนันทิยชาดก, ชุ. ชา. ทุกฺ. ๒๗/๑๔๔/๑๐๓ (มจร.)
สรีรัฎฐธัมมสูตร ๔0

มองทุกฃํให้เห็นชีวิต

จากความจริงในเรื่องกฎแห่งกรรมนี้เอง ทำให้เราได้ทราบว่า
ในการทำงานอาชีพm ถ้าหากเราเลือกอาชีพถูก ก็เท่ากับว่าเรากำลัพํกกรรมดี
หรือเรากำลัง “ทำอารพทีเ่ ป็นกรรมดี” เงินทองที่ได้รับตอบแทนมานั้น
ก็เป็นเงินที่มาจากการทำกรรมดี แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราเลือกอาชีพ
ผิด ก็เท่ากับว่าเรากำลัง “ทำอาชีพทีเ่ ป็นกรรมชั่ว” ในขณะที่เราทำงาน
อยู่นั้น ก็กลายเป็นว่า กำลังก่อกรรมชั่วอยู่ด้วย
บางคนอาจจะแย้งว่า การประกอบอาชีพไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่อง
กรรมดี-กรรมชั่ว เพราะไม่ว่าจะทำอาชีพดีหรืออาชีพเลว ก็ได้เงินเหมือน
กันหมด จึงไม่จำเป็นต้องสนใจว่า อาชีพนั้นเป็นสัมมาอาชีพหรือมิจฉาอาชีพ
แต่ถ้าไดีไตร่ตรองให้ลึกซึ้งแล้ว ก็จะพบว่า เงินที่ได้รับจากสัมมา
อาชีพกับมิจฉาอาชีพนั้น ไม่ว่าจะกี่ร้อย กี่พัน กี่ล้านก็ตาม สิงที่ได้รับกลับ
มานั้น แตกต่างลันยิ่งกว่าฟ้าลับดิน หลายประการกล่าวคือ
(๑) “ความสะอาด” กับ “ความสกปรก” ของเงินที่ได้ร้บกับความ
แปรเปลี่ยนของธาตุในตัว ก็แตกต่างกัน
(๒) ลัตราการตายการเกิดของเซลล์ในขณะทีป่ ระกอบอาชีพดีกับ
อาชีพชั่ว ก็แตกต่างกัน
(ฅ) “สุขภาพกาย” กับ “สุขภาพจิต” อันเนื่องมาจากการใช้ชีวิต
ในแต่ละวัน ก็ไม่มิทางสงบสุขเหมือนกัน
(๙) “ความสุข” กับ “ความทุกข์” ในการแสวงหา การเก็บรักษา
การใช้เงินก้อนนั้นเลี้ยงชีวิต ก็แตกต่างกัน
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(๔) “นิสัยดี” กับ “นิสัยเลว” ทีต่ ิดตัวไปตลอดชีวิต ก็แตกต่างกัน
(๖) “บุญ” กับ “บาป” ที่ติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติ ก็แตกต่างกัน
(๗) “มิตร” กับ “สัตรู” ทีเ่ กิดจากอาชีพดีกับอาชีพชั่ว ก็แตกต่าง
กัน
(๘) “ความรุ่งเรือง” กับ “ความตกตํ่า” ในชีวิตทีไ่ ด้รับในชาตินี้
และในชาติหน้า ก็แตกต่างกัน
คนเรานั้นเมื่อทำอาชีพชั่ว ก็เท่ากับทำกรรมชั่วไปด้วย ธาตุในตัวก็
สกปรกเพิ่มขึ้น เชลล์ในตัวก็ตายเพิ่มขึ้น สุขภาพกายก็โทรม สุขภาพใจ
ก็เลี่อม ทั้งกายและใจก็มีแต่ทุกข์สถานเดียว นิสัยเลวก็เพิ่มขึ้น นิสัยดีก็
ลดลง หรืออาจหมดไป แบกบาปเพิ่มขึ้น บุญลดลง ไม่มีมิตรดี มีตัตรู
เพิ่มขึ้น ชีวิตในชาตินี้ตกตํ่ายังไม่พอ ชีวิตในชาติต่อไปยังจะตกตํ่ายิ่งกว่า
อาจตกตํ่าถึงขั้นตกนรก พ้นจากนรกก็ไปเกิด!รนฟรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน
นี่คือ “เสันทางชั่ว” ของ “ผูป้ ระกอบอาชีพที่เป็นกรรมชั่ว” จะต้องได้รับ
“ผลวิบากของกรรมชั่ว” อย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงเลย
ในทางตรงกันข้าม “ผู้ประกอบอาชีพที่เป็นกรรมดี” ย่อมเดินอยู่บน
“เสันทางแห่งความดี” ย่อมจะได้รับ “ผลวิบากของกรรมดี” อย่างแน่นอน
เพราะเมื่อเรามองว่า ทำงานเพื่อหาเงินมาเติมธาตุ ๔ ให้ตัวเรา ความสำรวม
ในอาชีพก็จะเกิดขึ้น ความรู้ประมาณในการหา การเก็บ การใข้ให้พอดี
กับร่างกายก็จะตามมา ความทุกข์ย่อมลดลง จิตใจย่อมบรืสุทธสะอาด
อัตราการตายของเชลล์ย่อมน้อยลง มีสุขภาพกายดี มีสุขภาพจิตเยี่ยม
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ได้นิสัยดีๆ ได้มิตรเพิ่มขึ้น ได้บุญเพิ่มขึ้น ได้ความเจริญรุ่งเรืองในชาตินี้
ซึ่งจะต่อเนื่องไปถึงชาติหน้าอีกด้วย
ด้งนั้น การพิจารณาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของคนเรา จึงดูแต่
จำนวนเงินผลประโยชน์ที่ได้รับมาไม่ได้ จะต้องคำนึงถึงเส้นทางของความ
ดีกับเส้นทางของความชั่วด้วย เพราะผลบั้นปลายที่ได้รับจากกรรมชั่วนั้น
ร้ายแรงเกินกว่าที่เราคาดคิดมากมายนัก เมื่อถึงคราวละโลกเงินทองนั้นไม่
ว่าหามาได้มากเท่าใด ก็ต้องทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งหมด มีแต่บาปกรรมเท่านั้นที่
ติดตัวเราไปตลอด ทำให้ชีวิตต้องพบกับความยากจน ความเจ็บปวย ความ
โง่เขลาตามติดไปอีกหลายภพหลายชาติ และยังต้องไปตกนรกหมกไหม้จน
ไม่ได้ผุดได้เกิดกลับมาเป็นมนุษย์อีกด้วย
๙.ฅ) เส้นทางของสัมมาอาชีพกับมิจฉาอาชีพมีความแตกต่างกัน
อย่างไร
เมื่อเราแยกแยะความแตกต่างระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วจากการ
ประกอบอาชีพได้แล้ว เราก็จะพบว่า ด้วยหลัก “กฎแห่งกรรม” นี้เอง ช่วย
ให้สามารถแบ่งอาชีพของคนเราได้เป็น ๒ ประ๓ท คือ
๑) สัมมาอาชีพ คือ ผู้เลี้ยงชีพด้วยการสร้างกรรมดี
๒) มิจฉาอาชีพ คือ ผู้เลี้ยงชีพด้วยการสร้างกรรมชั่ว
คนทั้งสองประเภทนี้ ถ้าดูอย่างผิวเผินอาจเห็นว่าเดินอยู่บนเส้นทาง
คนละเส้น ต่างคนคนต่างอยู่ ต่างคนต่างเดิน ไม่มีวันที่จะมาบรรจบร่วม
ทางกันได้
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แต่ความจริงแล้ว คนทั้งสองประ๓ทนี้เดินอยู่บนเส้นทางเดียวกัน
เพราะไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วประกอบอาชีพก็ทำกรรมอยู่บนเส้นทางเดียวกัน
นั่นคึอ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ แต่สิงที่แตกต่างกัน ก็คือ อยู่ใน “ทิศทาง
ที่ตรงกันข้าม” บนเส้นทางเดียวกัน
ดังนั้น ทางดีกับทางชั่ว จึงมิได้อยู่กันคนละเส้นทาง แต่อยู่บนเส้น
ทาง “กฎแห่งกรรม” เดียวกัน ทว่าเดินสวนทางกันคนละเป้าหมาย คนละ
ทิศทาง คนละแรงผลักดัน ผลบั้นปลายจึงออกมาแตกต่างกัน
ตัวอย่างเช่น คนสองคน คนหนึ่งชั่ว คนหนึ่งดี คนชั่วเลี้ยงชีพด้วย
การทุจริตหลอกลวง ส่วนคนดีเลี้ยงชีพด้วยความชื่อสัตย์สุจริต ทั้งสองคน
นี้ทำงานหาทรัพย์มาได้เหมือนกัน แต่การกระทำในขณะที่กำลังประกอบ
อาชีพย่อมต่างกันอย่างแน่นอน
คนที่เลี้ยงชีพด้วยการทุจริต ก่อนจะหลอกลวงผู้อื่นได้นั้น จะต้อง
โกหกตัวเองอย่างน้อยที่สุดสามครั้ง ครั้งแรกคือสร้างเรื่องโกหก ครั้งที่
สองคือโกหกสมความตั้งใจ ครั้งที่สามคือตามจำเรื่องที่เคยโกหกไว1ห้ขึ้นใจ
หลังจากนั้นเป็นต้นไป สิงที่เขาหวาดระแวงที่สุดก็คือ การถูกจับโกหกไต้
ด้งนั้น เพื่อปกปีดไม่ให้ความจริงเปิดเผยออกมา เขาก็ต้องทำชั่วเพิ่มขึ้นชํ้า
แล้ว1ชํ้าอีก เขาก็ต้องตามโกหกเรื่องนั้นชํ้าแส้วซํ้าอีกไปตลอดชีวิต
สิงที่น่าคิดก็คือ คนที่วันหนึ่งๆ ต้องตามจำเรื่องโกหกหลายๆ เรื่อง
ไปจนตลอดชีวิต จะมีความสุขได้อย่างไร เพราะไม่ว่าไปทำงานการใด
ก็ต้องคอยหวาดระแวงว่า ความเท็จที่ปกปิดไว้จะถูกเปิดโปงอยู่ตลอดเวลา
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เมื่อต้องหวาดระแวงแบบนี้อยู่ทุกวัน สุขภาพกายก็โทรม สุขภาพจิตก็
ยํ่าแย่ ผลสุดท้าย ก็กลายเป็นคนที่สับสนระหว่างเรื่องจริงกับเรื่องที่ตน
โกหกไว้ ต้องกลายเป็นคนปวยด้วยโรคประสาทหลอนบ้าง โรคความจำ
เสื่อมบ้าง ซึ่งเป็นผลกรรมที่เกิดจากการหลอกลวงผู้อื่น แต่ต้องโกหกตัว
เองตลอดชีวิตนั่นเอง
เมื่อเรามีความเข้าใจมาถึงตรงนี้ ก็จะเห็นภาพรวมของเส้นทางชีวิต
แล้วว่า มนุษย์เริ่มหลุดออกจากเส้นทางแห่งการทำกรรมดีเข้าส่เล้นทางแห่ง
การทำกรรมชั่ว ตั้งแต่ไม่เฉลียวใจคิดว่า เป้าหมายแท้จริงของการทำงาน ก็
คือการเติมธาตุ ๔ ให้กับร่างกาย แต่เพราะเราไม่เฉลียวใจนี่เอง ปัญหาที่
ตามมาก็คือ ไม่สามารถแยกแยะตัดสินว่าอะไรถูก-ผิด อะไรดี-ชั่ว อะไร
บุญ-บาป อะไรควรทำ-ไม่ควรทำไต้ตรงตามความเป็นจริง ทำให้ก่อปัญหา
ต่างๆ ขึ้นตามมาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผลสุดท้ายก็คือ ความทุกข์จากการ
ดำเนินชีวิตไปในเส้นทางของกรรมชั่วอย่างถลำลึกโดยไม่รู้ตัว ชีวิตจึงต้อง
พบกับความตกตํ่าทุกข์ยากอีกมากมายนับไม่ถ้วน แต่สื่งที่เลวร้ายกว่านั้น
ก็คือ จิตใจจะถูกพอกพูน ห่อหุ้ม แห่อิ่ม หมักดอง ด้วย “อาสวกิเลส”
ให้แน่นหนามากขึ้นไปอีก ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารอย่าง
ทุกข์ทรมานแสนสาหัสต่อไปอีกอย่างไม่มีวันจบสิน
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ข้อที่ ๑๐ ธรรมเป็นเครื่องปรุงแต่งภพเป็นเหตุให้เกิดใน)ภพ
ใหม่
เมื่อเราศึกษาพิจารณาส1รัฎฐธัมมสูตรมาถึงข้อสุดท้ายนี้ ก็จะพบว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมองทุกข์ประจำชีวิตของสรรพสัตว์ได้อย่างทะลุ
ปรุโปร่ง อย่างที่ไม่เคยมีศาสดาองค์ใดในโลกปัจจุบันก้าวมาถึงที่จุดนี้เลย
สำหรับทุกข์ประจำสวีระตั้งแต่ข้อที่ ๑-๙ ที่เราศึกษาพิจารณากัน
มาก่อนหน้านี้นั้น เราได้ทราบแล้วว่า มีสาเหตุมาจาก “ธาตุ ๔ ในตัวไม่
บริสุทธ’, ทำให้ทุกนาทีมีอัตราการตายของเชลล์เฉลี่ยนาทีละ ๓๐๐ ล้าน
เชลล์ แต่สาเหตุที่ทำให้ธาตุ ๔ ในตัวไม่บริสุทธนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ได้ทรงเฉลยไว์ในข้อสุดท้ายนี้เอง ว่าเกิดจาก “ใจไม่บริสุทธ” และตัวการ
ที่ทำให้ใจไม่บริสุทธ ก็คือ “กิเลส” ที่หมักดอง ห่อทุ้ม บีบคั้น บังคับใจ
มนุษย์นั่นเอง
คำว่า กิเลส หมายถึง เครื่องปรุงแต่งภพเป็นเหตุให้เกิดในภพใหม่
ทำให้มนุษย์ต้องเกิด แก่ เจ็บ ตาย เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้
จบรู้สิน
กิเลสฟ็นธาตุสกปรกที่บีบคั้นใจของเราให้ทุรนทุราย สามารถคิดเรื่อง
เลวร้ายได้ต่างๆ นานา โดยแบ่งเป็น ๓ ตระกูลใหญ่ ได้แก่
๑) โลภะ คือ ความคิดโลภอยากได้สมบัติของผูอ้ ื่นในทางทีไ่ ม่
ชอบ
๒) โทสะ คือ ความคิดโกรธล้างผลาญทำลายผูอ้ ื่นให้พินาศ
ย่อยยับ
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ฅ) โมหะ คือ ความคิดหลงผิดคิดแต่เรื่องโง่ๆ อยู่เป็นประจำ เช่น
คิดอิจฉาตาร้อน เป็นต้น
เมื่อกิเลสบีบคั้นใจให้โลภ โกรธ หลง ก็จะทำให้ใจของเราสกปรก
ด้วยความคิดผิดๆ เมื่อมีความคิดผิดๆ ก็พูดผิดๆ ทำผิดๆ ตามมา
แล้วก็กลายเป็นบาปกรรมติดตัว
วิธีแก็ไขมีทางเดียวก็คือ ต้องกำจัดกิเลสให้หมดไป แต่คำถามที่ตาม
มาก็คือ กิเลสอยู่ที่ไหน คำตอบก็คือกิเลสอยู่ที่ใจ นั่นก็หมายความว่า การ
ที่เราจะกำจัดกิเลสได้ ก็ต้องมองเห็นใจของตัวเองก่อน
คำถามที่ตามมาอีกก็คือ ทำอย่างไรถึงจะสามารถมองเห็นใจของ
เราเอง คำตอบก็คือ ต้องทำภาวนามากๆ พร้อมกับสำรวมกาย สำรวม
วาจา และสำรวมในการประกอบอาชีพ ควบคู่กันไปอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้
“ใจบริสุทธ” มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ “ธาตุ ๔ ในตัวบ11สุทธิ” เพิ่มขึ้นตาม
มา ทุกข์ต่างๆ ในร่างกายซึ่งเป็นทางมาของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จากความ
หนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย ความปวดปัสสาวะ ความปวด
อุจจาระ ก็จะบรรเทาลดลง สิงที่ได้เพิ่มมาอีกอย่าง ก็คือ ได้ “เวลาว่าง”
ในแต่ละวันเพิ่มขึ้น เราก็จะได้1ข้เวลาว่างนั้นไปทำภาวนาปราบกิเลสให้หมด
สินไปจากใจ จะได้สิ้นทุกข์สิ้นกิเลส สิ้นการเกิด แก่ เจ็บ ตาย สิ้นการเวียน
ว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ก็คือ คนส่วนมากในโลกไม่ค่อยจะมี
เวลามาปาเพ็ญภาวนาปราบกิเลสกัน เพราะว่าหมดเวลาไปกับการประกอบ
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๔๗ สรีรัฎฐธัมมสูตร

อาชีพ ซึ่งวันๆ ก็คิดวนเวียนอยู่ในเรื่องการทำมาหากินบ้าง การทำมาค้าขาย
บ้าง บางคนก็สำรวมในอาชีพ บางคนก็ไม่สำรวมในอาชีพ มีการกระทบ
กระทั่งกันบ้าง แย่งชิงผลประโยชน์กันบ้าง มีความแค้นเคืองบาดหมาง
กันบ้าง สิงเหล่านี้ ก่อให้เกิดป้ญหางอกตามมา ทำให้เสียทั้งเงิน เสียทั้ง
เวลา เสียทั้งอารมณ์ และได้กิเลสเพิ่มขึ้นด้วย เผลอไปแวบเดียว เดี๋ยวก็
วันเดี๋ยวก็คืน เดี๋ยวก็แก่ เดี๋ยวก็เจ็บ เดี๋ยวก็ตาย เดี๋ยวก็ไปเกิดในภพภูมิ
ใหม่อีกแล้ว ยิ่งบางคนต้องแบ่งเวลาให้ลูกเมียไปอีก จึงยากที่จะมีเวลาทำ
ภาวนา ในที่สุดก็หมดเวลากันไปชาติหนึ่ง โดยที่มีเวลานั่งทำภาวนากันได้
ไม่กี่ชั่วโมง บางคนตลอดชีวิตไม่เคยนั่งทำภาวนาเลยด้วยชํ้าไป
กล่าว4โดยย่อก็คือ เวลาชีวิตของชาวโลกสินเปลืองไปกับการหาที่ไม่
บริสุทธ การเก็บที่ไม่บริสุทธ การใช้ที่ไม่บริสุทธ ล่งผลให้ปัจจัย ๔ ที่ได้
มาก็ไม่บริสุทธ จึงต้องตามแก้ปัญหาต่างๆไม่จบไม่สินโดยเฉพาะปัญหาที่
บานปลายไปถึงขั้นเป็นศัตรูกันเมื่อไหร่ การจองล้างจองผลาญข้ามภพข้าม
ชาติจะเกิดขึ้นตามมาทันที คู่อาฆาตพยาบาทได้เกิดขึ้นแล้ว จากเรื่องการทำ
มาหากินที่ไม่ควรจะเป็นเรื่องเข่นฆ่ากัน ได้กลายเป็นเรื่องการจองเวรข้าม
ชาติไปเสียแล้ว นึ่คือสิงที่มนุษย์เป็นกันอยู่ตลอดเวลาหลายร้อยหลายพันปี
ทำให้หมดเวลาไปกับเรื่องขี้หมูราขี้หมาแห้ง โดยลืมเลือนไปว่า เราต้องเกิด
ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย อย่างไม่มีวันจบสิน หากยังไม่รีบปราบกิเลสให้
หมดสินไป

สรีรัฏฐธัมมสูตร ๔๘ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ดังนั้น ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้ว คนที่ได้เฉลียวใจคิดถึงเรื่องการ
ปราบกิเลสนี้ จึงดัดสินใจออกบวช จากเรือนเหมือนนกที่จากคอนไม่อาลัย
อาวรณ์กับลาภ ยศ สรรเสรืญ สุขในทางโลก เพื่อให้ตนมีเวลาว่างสำหร้บ
การทำภาวนาปราบกิเลสให้มากที่สุด เพื่อให้การเกิดมาในชาติหนึ่งของตน
ไม่เลียเวลาเปล่า และสามารถกำจัดกิเลสให้เบาบางลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง
หมดสิ้นไปในชาติใดชาติหนึ่งเบื้องหน้า
การที่เราได้มาบวชในวันนี้ ย่อมเป็นโอกาสดีที่เราจะได้กำจัดกิเลสในใจ
ด้วยการทำภาวนากลั่นใจให้บริสุทธ กลั่นธาตุ ๔ ในตัวให้บริสุทธ กลั่นศีล
ทางกายและทางวาจาให้บริสุทธ และกลั่นข้าวปลาอาหาร รวมทั้งปัจจัย
ไทยธรรมทั้งหลายที่ญาติโยมนำมาถวายเพื่อเติมธาตุ ๔ให้กับเราให้บริสุทธ
เพราะฉะนั้น เมื่อเราได้ศีกษาอรรถาธิบายพระสูตรนี้แล้ว ก็พึงหมั่น
ระลึกเตือนตัวเองอยู่เนืองๆ ว่า
๑) ถ้าธาตุ๔ ในตัวเรายังไม่บรืสุทธี้ก็จะต้องทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏสงสาร
นี้ต่อไป ด้งนั้น วันคืนที่ล่วงไปในแต่ละวัน ต้องแบ่งเวลาให้กับการ
กำจัดกิเลสก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงค่อยแบ่งเวลาไปทำกิจอื่นๆ
ของส่วนรวม
๒) กว่าที่พระล้มมาล้มพุทธเจ้าจะทรงตรัสรู้มาสอนเรื่องนี้ได้ก็ต้องใช้
เวลายาวนาน ซึ่งไม่ตํ่ากว่ายี่สิบอสงไขยแสนมหากัป ธรรมะทุก
ถ้อยค่าของพระองค์จึงไม่อาจมองข้ามได้เลยแม้แต่คำเดียว

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๔๙ สวิรัฎฐธัมมสูตร

นี่คือเหตุผลว่า ทำไมเราจึงต้องมาเรียนรู้ “สรีรัฎฐธัมมสูตร” กันตั้งแต่
เริ่มบวชใหม่ๆ ทั้งที่มีถ้อยคำไม่กี่คำ มีความยาวไม่กี่บรรทัด ให้เข้าใจอย่าง
ถูกต้องลึกซึ้ง ถ้าปล่อยผ่าน อ่านจนตายก็จะไม่ได้อะไรเลย แต่ถ้าไม่ปล่อย
ผ่าน ก็จะพบว่าทุกถ้อยคำในพระสูตรนี้ ไต้ชี้ช่องทางกำจัดทุกข์ ชี้ช่องทาง
ไปนิพพานให้กับพวกเราไว้เรียบร้อยแล้ว

ส่รีรัฎฐธัมมสูตร ๔๐

มองทุกฃให้เห็นชีวิต

อรรถาธิบาย ในข้อที่ ๑๐ อาจสรุปได้ด้วยภาพข้างล่างนี้
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แต่ทว่าท่ามกลางคำสอน
นับ หลายร้อยล้านตัวอักษรนั้น
มีเพียงไม่กี่พ ระสูตรที่พ ระองค์ทรงใช้คำว่า

“ต้องพิจารณาทุกวันเป็นเนืองนิตย์”
และ

“สร้รัฏฐธัมมสูตร

อันประกอบด้วยองค์ธรรม ๑๐ ประการ”
ก็เป็นหนึ่งในนั้น

ฅ. มองทุกข์ให้เห็นรวิต

ฅ.๑) ทุกข์ประจำตัวก่อทุกข์ประจำโลก
สำหรับผู้ที่เคยสืกษาพระไตรปิฎกมาบ้างแล้ว ก็จะพบว่า
พระธรรมคำสอนที่พระล้มมาล้มพุทธเจ้าทรงเทศน์โปรดเวไนยสัตว์ใน
สมัยพุทธกาลนั้น มีมากมายมหาศาล หากนับเฉพาะที่มีอยู่ในประเทศไทย
ก็เป็นตำราเล่มโตมากถึง ๔๕ เล่ม แต่ทว่าท่ามกลางคำสอนนับหลายร้อย
ล้านตัวอักษรนั้น มีเพียงไม่กี่พระสูตรที่พระองค์ทรงใช้คำว่า “ต้องพิจารณา
ทุกวันเแนเนืองนิตย์” และ “ฬวัฎฐธัมมสูตรอันประกอบต้วยองค์ธรรม
๑๐ ประการ” ก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะเหตุใดพระองค์จึงทรงมีรับล้งเน้น
ยํ้าความสำคัญของพระสูตรนี้มากนัก
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๕๕ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

คำตอบก็คือเมื่อเราพิจารณาองค์ธรรมทั้ง ๑๐ ประการในพระสูตรนี้
อย่างถี่ถ้วนแล้ว ก็จะพบความจริงว่า ทุกข์ประจำสรีระทั้ง ๑๐ ประการนั้น
เป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความทุกข์ประจำชีวิตของคนเรา ซึ่งแบ่งออกได้เป็น
๓ ประเกท คือ
ประ๓ทที่ ๑ ปัญหาทุกข์จากการดำรงชีพ ได้แก่ ความร้อน ความ
หนาว ความหิว ความกระหาย ความปวดปัสสาวะ ความปวดอุจจาระ
ที่บีบคั้นให้ร่างกายของเราอ่อนแอ จนต้องไปแสวงหาธาตุ ๔ มาเติมให้กับ
ร่างกาย
ประ๓ทที่ ๒ ปัญหาทุกข์จากการอยู,ร่วมกัน ได้แก่ ความไม่สำรวม
กาย ความไม่สำรวมวาจา ความไม่สำรวมอาชีพ ที่บีบคั้นให้เราต้องแก่งแย่ง
แข่งขันกับผู้อื่น เพื่อให้ได้ทร้พย์มาชื้อหาปัจจัย ๔ มาเติมธาตุ ๔ ให้กับ
ตัวเรา
ประ๓ ทที่ ฅ ปัญหาทุกข์จากอำนาจกิเลส ได้แก่ ความโลภ
ความโกรธ ความหลง ที่เกิดจากความไม่สำรวมใจ จนเป็นเหตุให้กิเลส
ครอบงำและชักนำให้เกิดความคิดชั่ว พูดชั่ว ทำชั่ว ต่างๆ นานา จนกลาย
เป็นวิบากกรรม ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่รู้จบสิน
ทุกข์ทั้งสามประเภทในตัวมนุษย์แต่ละคนนี้เอง เมื่อรวมทุกข์ของคน
ทั้งโลกเข้าด้วยกันก็กลายเป็นทุกข์ประจำโลก โดยจะขอยกตัวอย่างให้เห็น
ภาพสักสามเรื่อง
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๙๖ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ปัญหาทุกข์ ๓ ประเภท อาจสรุปได้ด้วยภาพนี้

๒

Q

ความทุก ข่จ าก
กาวดำรงชีว ิต

ก)

o) ทุกข์จากสรีระของตนเอง
- ความพนาว - รอน
- ความหิว - กระหาย
- การปวคอ็ - 0
la) ทุกข์จากfiรรม ■ซาค๊แวครอม

๓

ความทฺกฃํ
ประจำชีวิต
ของชาวโตก

0

๓

ความทุก ข์
จากการบบคั้น
ของกิเสส

<p

ความทุก ข์จ าก
การอยู่ร ่ว มกัน
o) ทุกข์จากการ’นทะวัง
กาย - วาจา
ในชีวิตประจ่าวัน
เท) ทุกข์จากการไม่ระวัง
กาย - วาจา
ในการประกอบอาชีพ

ร) กิเสสจคบังใจ่ให้
ไม่รัค ั้งแด่เกิต
to) กิเรสบังคับให้พำ
กรรมไปเกิดใหม่

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๕๗ มองทุกข์ไห้เห็นชีวิต

ตัวอย่างที่ ๑ โรคระบาดที่เกิดจากความไม่!สุขอนามัย
ครั้งหนึ่งโลกได้ประสบปัญหาอหิวาตกโรคแพร่ระบาดไปทั่วโลก
เพราะการกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ที่มีเชื้ออหิวาต์อาสัยอยู่ ทำให้เกิดอาการ
ท้องเสียอย่างรุนแรง เมื่อมีผู้ป่วยบางคนขบถ่ายอุจจาระลงแม่นํ้า ผ่านไปไม่
กี่วันเท่านั้น เชื้ออหิวาต์ก็แพร่ระบาดไปทั่วอังกฤษ อิตาลี เยอรมัน และอีก
หลายๆ ประเทศในทวีปยุโรป กว่าคณะแพทย์ของแต่ละประเทศจะสืกษารู้
ว่า โรคท้องเสียที่ระบาดรุนแรงอยู่นี้ เกิดจากเชื้ออหิวาต์ ก็หมดเวลาไปเป็น
ร้อยๆ ปี มีคนตายไปนับล้านคน แพทย์จึงจะสามารถคิดค้นยารักษาโรค
ชื้นมาได้ แต่กว่าจะหาวิธีกระจายความรู!ห้ทั่วถึงกันทั้งโลก ก็หมดเวลาไป
อีกนับร้อยปี นึ่ก็เป็นตัวอย่างประการหนึ่งของปัญหาทุกข์จากการดำรงชีพ
ที่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ในโลก
ตัวอย่างที่ ๒ ปัญหาการตักษาสูงขึ้น แด่ตัลธรรมลดลง
โลกเราทุกวันนี้ ระดับการตักษาเฉลี่ยของประชาชนในแต่ละ
ประเทศสูงชื้นกว่าเมื่อร้อยปีก่อนมากนัก ไม่ต้องอื่นไกล เพียงแค่ใน
ประเทศไทย เมื่อลี่สิบกว่าปีก่อนนี้ ในหมู่บ้านหนึ่งๆ กว่าจะหาคนมีความ
รู้ในระดับปริญญาตรีได้สักคน ก็สุดแสนยาก กวาดตาดูทั้งประเทศหา
คนจบดอกเตอร์ ก็มี,ไม่กี่คน แต่ทุกวันนี้มีคนจบปริญญาตรีเป็นสิบล้าน
จบปริญญาโทอีกเป็นแสน จบปริญญาเอกจากทั้งเมืองไทยเมืองนอก ก็เห็น
เดินกันให้เกลื่อนเมือง
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๔๘ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

แต่สิ่งที่เมืองไทยกำลังประสบปัญหากันอยู่ตอนนี้ก็คึอ ปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ ไม่ได้ลดลงเลย มิหนำชํ้ายังมีคดีไม่น้อยที่ก็เกิดจากผู้มื
การศีกษาสูงๆ บางคดีก็เกิดจากคนที่ได้เงินเดือนเป็นแสน เป็นล้านอีกด้วย
สิ่งนี้ย่อมชี้ให้เห็นว่า บุคคลที่ไม่สำรวมกาย ไม่สำรวมวาจา ไม่สำรวมอาชีพ
หรือพูดรวมๆ ก็คือ ไม่สำรวมในคืลนั่นเอง ที่เป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหา ไม่ว่า
จะมืการคืกษาทางโลกระดับไหนก็ตาม
กล่าวได้ว่าคนเรานั้นถึงแม้จะมืการคืกษาทางโลก ระดับใดก็ตาม
ถ้าหากเขายังไม่รักษาศีลข้อแรก ก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะก่อปัญหา
อาชญากรรม ถ้าไม่รักษาศีลข้อสอง ก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะก่อปัญหา
โจรกรรม ถ้าไม่รักษาศีลข้อสาม ก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะก่อปัญหาการ
ประพฤติผิดประเวณี ถ้าไม่รักษาศีลข้อสิ่ ก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะก่อปัญหา
ต้มตุ๋นหลอกลวง และถ้าเขาไม่รักษาศีลข้อห้า ก็แสดงว่าเขาพร้อมที่จะก่อ
ปัญหาเกี่ยวข้องพัวพันกับสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาได้ทุกชนิด นี่ก็เป็น'ตัวอย่าง
ประการหนึ่งของปัญหาทุกข์จากการอยู่ร่วมกันที่เห็นกันอยู่ในโลกทุกวันนี้
ตัวอย่างที่ ฅ ปัญหาภัยพิบัติ
ในรอบสามสิบปีที่ผ่านมา ทุกครั้งที่มืการสำรวจโลกใบนี้จากภาพถ่าย
ทางอากาศบ้าง จากการเข้าไปทำวิจัยในแหล่งทร้พยากรธรรมชาติต่างๆ ของ
โลกบ้าง เราก็จะได้รับรายงานว่า ปริมาณทร้พยากรธรรมชาติ ในโลกนี้ แม้ว่า
บางอย่างจะลดลงไปบ้าง แต่ก็ยังมืปริมาณอาหารเพียงพอที่จะเลี้ยงคนทั้ง
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๔๙ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

โลกไปได้อีกเป็นพันๆ ปี แถมยังมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถผลิตสิง
ใหม่ๆ ให้มีทั้งคุณภาพที่ดีขึ้น ใช้เวลาผลิตน้อยลง ใช้งบประมาณถูกลง
และยังผลิตได้ทีละมากๆ การขนส่งก็สะดวกสบาย การติดต่อลี่อสารก็ทั่ว
ถึงกันทั้งโลก อีกด้วย
แต่ลิงที่ไม่น่าเชื่อก็คือ ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าที่ทันสมัย
กว่าแต่ก่อนนี้ ทุกประเทศในโลกก็ยังมีปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหา
เศรษฐกิจ ปัญหาการเมือง ปัญหาสังคม ปัญหาลิงแวดล้อม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ยิ่งกว่านั้น บางประเทศก็รุนแรงถึงขั้นเกิดปัญหาสงครามกลางเมือง
บางภูมิภาคก็บานปลายกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศ บางทวีปก็ประสบ
ปัญหามลภาวะและมลพิษในบรรยากาศมากเกินไปจนทำให้[ลกเสืยสมดุล
ส่งผลให้ดินฟ้าอากาศแปรปรวนเกิดเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติกวาดทำลายชีวิต
มนุษย์ ทั้งแผ่นดินไหว พายุพัด ฝนฟ้าถล่ม ภูเขาไฟระฌิด ท้องทะเลปันป่วน
รวมไปถึงกระทั่งขั้วแม่เหล็กเหนือ-ใต้ของโลกเปลี่ยนตำแหน่ง ทำให้แกน
โลกเอียง จนพากันหวั่นวิตกว่าโลกจะพินาศในอีกไม่กี่ปีนี้
คำถามที่ตามมาก็คือ ในเมื่อทรัพยากรธรรมชาติมีปริมาณเพียงพอ
จะเลี้ยงคนทั้งโลก แต่เหตุใดจึงเกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นในโลกได้ คำตอบก็
คือ “มนุษย์เแนผู้กระทำ” ด้านหนึ่งเกิดจากความไม่รู้ประมาณในการหา
การเก็บ การใช้ อีกด้านหนึ่งเกิดจากความเห็นแก่ตัวของบางคนที่เก็บกักตุน
ไว้ปันราคาจนเศรษฐกิจปันป่วนด้านหนึ่งเกิดจากความละโมบของบางคน
ที่อยากได้ทรัพยากรของประเทศอื่นด้านหนึ่งเกิดจากการเอารัดเอาเปรียบ
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๖0

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

เบียดเมียน กดขี่ฃ่มเหงผู้ที่อ่อนแอกว่า ด้านหนึ่งเกิดจากความมักง่ายในการ
ใช้เทคโนโลยีจนเกิดมลภาวะ มลพิษ ฯลฯ ไม่ว่าคำตอบจะมาจากสาเหตุ
ใดได้บ้างก็ตาม แต่สรุปสุดท้ายก็คือ บีญหาทั้งหมดเกิดจากนํ้ามือมนุษย์
คำถามที่ตามมาอีกก็คือ เหตุใดมนุษย์จึงก่อปัญหาให้ตัวเอง
ก่อปัญหาให้เพื่อนมนุษย์ ก่อปัญหาให้กับโลก จนเกิดเป็นภัยพิบัติตามมา
คำตอบก็คือ เพราะ “กิเลส” เรนตัวบงการ บีบคั้น บังตับให้เกิดความ
โลภ ความโกรธ ความหลงขึ้นในใจ ทำให้ใจไม่บริสุทธ จึงคิดชั่ว พูดชั่ว
ทำชั่ว จนก่อปัญหาเลวร้ายต่างๆ ขึ้นในโลกไม่หยุดหย่อน ทำให้ธาตุในตัว
ไม่บริสุทธมากยิ่งขึ้นไปอีก ธาตุในตัวยิ่งไม่บริสุทธื้มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งก่อ
ปัญหาเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น ตัวเองก็ก่อวิบาก เพื่อนมนุษย์ก็เดือดร้อน โลก
ก็พินาศเร็วขึ้น ดังตัวอย่างในอดีตยุคใกล้และยุคไกลที่ผ่านมา โลกได้เกิด
การฆ่าล้างเผ่าพันธุกันมาแล้ว นึ่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาทุกข์จากกิเลส
ที่ยังมีให้เห็นกันอยู่ในโลกทุกวันนี้
เพราะฉะนั้น การที่เราได้เจาะลึกลงไปในสรีรัฏฐธัมมสูตร โดยไม่
ปล่อยผ่านถ้อยคำของพระพุทธองค์เพียงไม่กี่บรรทัดนี้ ก็ได้ทำให้เราเห็น
ความเป็นจริงของโลกและชีวิตอย่างชัดเจนว่า ปัญหาต่างๆ ในโลกนี้ แท้ที่
จริงนั้น ทุกๆ ปัญหาล้วนเกิดมาจากกิเลสในใจมนุษย์นั่นเอง ซึ่งไม่เคยมี
ศาสดาองค์ใดในโลกนี้ค้นพบ แต่ด้วยการศึกษาและปฏิบัติอริยมรรคมี
องค์ ๘ โดยการเน้นหนักในการปาเพ็ญภาวนาชนิดอุทิศชีวิตเป็นเดิมพัน
พระพุทธองค์จึงทรงสามารถก้าวมาถึงคำตอบในเรื่องกิเลสนี้ และที่ยิ่งไป
มองทุกฃํให้เห็นชีวิต
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กว่านั้นอย่างชนิดที่ไม่มีสิงใดเทียบได้ก็คึอ การที่พระพุทธองค์ได้ทรงค้น
พบวิธีกำจัดกิเลสในพระทัยของพระองค์เองจนมลายสูญสินเชื้อไม่เหลือ
เศษครั้แแล้วก็ทรงทุ่มเทชีวิตแนะนำสังสอนชาวโลกโดยไม่หวงแหนปิดบัง
เพราะทรงรู้ดีว่ามีแต่การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ วิธีเดียวเท่านั้นที่จะกำจัด
กิเลสได้ ถ้ากำจัดกิเลสในตัวได้หมดสินเมื่อใด ทุกข์ทั้งสามประเภท ก็จะ
ถูกกำจัดหมดสินเด็ดขาดตามไปด้วย นี่คือเคล็ดลับทีไม่ลับสำหรับศาสนิก
ทั้งหลาย ถ้าเราไม่ปล่อยผ่านธรรมะเพียงไม่กี่ถ้อยคำของพระพุทธองค์
เท.๒ วิธีบรรเทาทุกข์เบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
พระสัมมาลัมพุทธเจ้าทรงทราบดีว่า ปัญหาทุกข์ทั้งสามประเภทนั้น
ตัวการใหญ่ก็คือ กิเลส แต่การที่จะปราบกิเลสให้สินฤทธเด็ดขาดได้นั้น
จำเป็น1ต้องอาตัย “ความสงบภายใน,, และ “ความสงบภายนอก” ควบคู่
กันไป
ด้วยเหตุนี้ การท่างานตลอดชีวิตของพระพุทธองค์นั้น จึงมีแนวคิด
ในการท่างานสองอย่างควบคู่กันไปเสมอ นั่นคือ

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๖๒ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

คำว่า ไม่ปล่อยให้สืลธรรมโดดเดี่ยวจากสังคม ก็คือ อย่ายอมแพ้
ความทุกข์ โดยการฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นคนดี แม้คนอื่นจะยอมแพ้
เลิกราไปแล้ว แต่เราก็ยังไม่ยอมแพ้ แม้ต้องตายอีกกี่ครั้งก็ไม่ยอมแพ้ เพื่อ
ไม่ให้คนดีหมดไปจากสังคม อย่างน้อยก็เหลือเราคนหนึ่งที่ยังตั้งใจกำจัด
ทุกข์จากการเกิด การแก่ การเจ็บ การตายโดยไม่มีย่อท้อ โดยมุ่งการทำ
ทาน รักษาคืล เจริญภาวนาด้วยตนเองเป็นสำคัญ เพราะยิ่งทำมากเท่าใด
ใจยิ่งบริสุทธจากกิเลสมากเท่านั้น
ด้วยแนวคิดนี้ พระองค์จึงได้ตั้งจิตอธิษฐานในชาติแรกว่า สักวัน
หนึ่งในภายภาคหน้า เราจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้
ส่วนคำว่า ไม่ปล่อยให้สังคมโดดเดี่ยวจากสืลธรรม ก็คือ อย่า
ทำความดีแบบเอาตัวรอดเพียงสำพัง ต้องชักชวนให้ผู้อื่นทำความดีด้วย
ยิ่งชวนคนมาทำความดีร่วมกันได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้ลิงแวดล้อมที่เหมาะแก่
การทำความดีมากเท่านั้น
ด้วยแนวคืดนี้ พระองค์จึงได้ฝึกความเป็นครู ผ่านการทำงานชักชวน
คนทำความดี โดยเริ่มด้นจากการชักชวนคนรอบๆ ตัว ทั้งที่เป็นบรรพชิต
และคฤหัสถ์ให้มาร่วมกันสู้กับความทุกข์ต่างๆ นานาในชีวิต สู้กับการเกิด
การแก่ การเจ็บ การตาย ด้วยมุ่งเน้นที่การสร้างความดีแบบเป็นทีม คือทำ
ทานเป็นทีม รักษาคืลเป็นทีม เจริญภาวนาเป็นทีม เพื่อให้มีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะแก่การทำความดี ละเว้นความชั่ว และกลั่นใจให้ผ่องใสอย่างต่อ
เนื่องตลอดชีวิต
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๖๓ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ฅ.ฅ

วิธีการต่อสักับความทุกข์อย่างเป็นทีม ฅ ชั้นดอน

จากมโนปณิธานที่เป็นจุดเริ่มต้นในชาติแรก ล่แนวคิดการทำงาน
ที1ไม่ยอมแพ้กับความทุกข์ ไม่ทอดทิ้งสังคม ล่วิธีการต่อล้กับความทุกข์ทั้ง
๓ ประเภทอย่างเป็นทีม โดยแบ่งการทำงานเป็น “ถ ชั้นตอน” คือ
๑) ปรับปรุงความคิดของตนให้เป็นสัมมาทิฐิเบื้องต้น ๑๐
ประการ
๒) ปลูกฝืงความรู้พื้นฐานเพื่อเตรียมรับมือกับความทุกข์ทั้ง ฅ
ประ๓ทให้แก่คนรุ่นหลง
ฅ) ชักชวนหมู่ญาติสนิทมืดรสหายให้ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘
พร้อมด้วยการทำทาน รักษาคิล เจริญภาวนาร่วมกันอยู่เป็น
ประจำ
ด้วยวิธีการทั้ง ๓ ขั้นตอนนี้ ทำให้พระพุทธองค์ทรงสามารถรับมือ
กับปัญหาทุกข์จากการดำรงชีพ ปัญหาทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน และ
ปัญหาทุกข์จากอำนาจกิเลสอย่างเป็นทีมไต้ จึงทรงสามารถรื้อขนสรรพ
สัตว์ไปล่นิพพานได้ด้วยการกำจัดกิเลสที่เกิดจากภายในและที่แล่นมา
จากสิงแวดล้อมภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
โดยนอกจากไม่ก่อความทุกข์ให้กับตัวเองและส่วนรวมเพิ่มมากขึ้นแล้ว
ยังบรรเทาทุกข์ให้ลดลงด้วย โลกจึงเย็นลงด้วยคืลธรรม
สำหรับรายละเอียดแต่ละขั้นตอนนั้น มีดังนี้
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ฅ.๔ ขั้นดอนที่ ๑ ปรับปรุงความคิดของตนให้เป็นสัมมาทิฐิ
เบื้องต้น ๑๐ ประการ
สัมมาทิฐิ แปลว่า ความเข้าใจลูก
สัมมาทิฐเิ บื้องต้น หมายถึง ความเข้าใจลูกในเรื่องโลกและชีวิต
อย่างลูกต้องดามความเป็นจริง เพื่อความอยู่เป็นสุขในชาตินี้ เพื่อความ
อยู่เป็นสุขในชาติหน้า เพื่อความสินทุกข์อย่างลาวร
สัมมา'ทิฐิฌื้องต้นมี'ทั้ง,หมด ๑๐ ประการ แต่ละข้อเปีนพื้นฐานที่ก่อให้
เกิดความเข้าใจถูกในการกำจัดทุกข์ทั้ง ๓ ประเภทอย่างถูกต้องตามความ
เป็นจริง เพราะการแก้ปัญหาใดๆ ก็ตาม ถ้าแก้ไขได้ถูกทาง ปัญหาก็จะลด
ลง แต่ถ้าแก้ไขผิดทาง ปัญหาก็จะบานปลายต่อไปจนเกิดความเดือดร้อน
วุ่นวายไม่รู้จบ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้ระยะเวลาตั้งแต่ชาติแรกที่ตั้งมโน
ปณิธานจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายที่กำจัดทุกข์ทั้งสามได้หมดสินซึ่งใช้ระยะ
เวลาในการคืกษาค้นคว้ายาวนานถึงยี่สิบอสงไขยแสนมหากัป จึงทรงรู้
หนทางที่ถูกต้องในการแก้ปัญหาตั้งแต่ก้าวแรกจนกระทั่งก้าวสุดท้าย
สัมมาทิฐิเบื้องต้น ๑๐ ประการนี้ แท้จริงก็คือก้าวแรกของการแก้
ปัญหาทุกข์ทั้ง ๓ ประเภทอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง เพราะมีแต่'หน,ทาง
นี้เท่านั้นที่แก้ปัญหาได้ ผิดจากนี้!ม่ใช่หนทาง ผิดจากนี้มีแต่หลงทาง มีแด่
เพิ่มปัญหา มีแต่พาชีวิตให้ดำดิ่งส่ความมืดมนและหายนะตลอดกาล
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พระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งและ
เป็นอันดับแรกในการแก้ปัญหาทุกปัญหา ทรงอุปมาไว้ในปุพพังคมสูตรมี
สาระว่า0
“เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขนมาก่อน (รนบุพนิมิต
ฉันใด
สัมมาทิฐิก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตแห่งกุศลกรรมทั้งหลาย
ฉันนั้น,,
นั่นก็หมายความว่า สัมมาทิฐิเบื้องต้น ๑๐ ประการ คือรุ่งอรุณแห่ง
ความดีทั้งปวง ไม่มีความดีใดๆ ที่จะทำให้โลกนี้สว่างขึ้นได้ นอกจากสัมมา
ทิฐิที่เกิดขึ้นในจิตใจของปวงชน และในทางตรงกันข้าม โลกนี้จะมีดมิดลง
ทันที ถ้าจิตใจของปวงชนปราศจากสัมมาทิฐิเบื้องต้น ๑๐ ประการนี้
ดังนั้น ไม่ว่าใครจะเกิดเป็นชนชาติใด อาคัยอยูในประเทศไหน จะ
พูดจาภาษาใด หากต้องการจะกำจัดทุกข์ให้ถูกวิธี ก็ต้องเริ่มต้นที่แสงเงิน
แสงทองของความดีคือสัมมาทิฐิเบื้องต้น ๑๐ ประการนี้ก่อน เป็นอันดับ
แรกเหมือนกันหมด
สัมมาทิฐิเบื้องต้น ๑๐ ประการ อาจแบ่งออกไต้เป็น ๓ กลุ่ม
ดั*ง*น คอ

Z

๑. ความเข้าใจถูก เพื่อความอยู่เป็นสุขในชาตินี้ ได้แก่ สัมมาทิฐิ
ขอ ๑ - ๔
® ไ]พพังคมสูตร, องฺ. ทสก. ๒๙/๑๒๑/๒๗๕ (มจร.)
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๒. ความเข้าใจถูก เพื่อความอยู่เป็นสุขในชาติหน้า ได้แก่
สัมมาทิฐิ ข้อ ๕- ๑'
๓. ความเข้าใจถูกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์มี
จริง ได้แก่ สัมมาทิฐิ ข้อ ๑๐

๑. ความเข้าใจลูก เพื่อความอยู่เป็นสุขในชาตินี้
(๑)
(๒)
(ฅ)
(๔)

การแบ่งปีน เป็นความดีจริง ควรทำ
การสงเคราะห์ เป็นความดีจริง ควรทำ
การยกย่องคนดี เป็นความดีจริง ควรทำ
การให้ผลของวิบากกรรมดีและกรรมชั่วมีจริง

ความเข้าใจถูกทั้ง ๔ ข้อนี้ จะช่วยแก้ปัญหาทุกข์จากการดำรงชีพ
และปัญหาทุกข์จากการอยู่ร่วมก้นได้อย่างมาก ทั้งนี้เพราะว่า
การแบ่งปันทำให้คนเราใกล้ชิดสนิทสนมก้นสมัครสมานสามัคคีกลม
เกลียวก้น ไว้วางใจ ผูกพัน รักก้นเหมือนพี่น้อง ทำให้เกิดเครือญาติขึ้นใน
สังคม ต่างฝ่ายต่างยินดีช่วยเหลือซึ่งก้นและก้น ซึ่งจะสามารถป้องก้นภาวะ
การขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้เพราะการกักตุน เป็นการช่วยลดปัญหาความ
เห็นแก่ตัวให้น้อยลง และเพิ่มพูนความมีนํ้าใจของผู้คนในสังคมให้มากขึ้น
การสงเคราะห์ทำให้ผู้คนที่กำลังตกทุกข์ได้ยาก หรือคนที่สินเนื้อ
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ประดาตัว มีตันทุน มีโอกาส และมีเวลาได้ลืมตาอ้าปากสร้างตัวสร้างฐานะ
ขึ้นมาใหม่ โดยไม่ต้องหันเหชีวิตไปเป็นโจรผู้ร้ายหรือทำการค้าขายสิงผิด
กฎหมาย เป็นการช่วยลดปัญหามิจฉาชีพในสังคมให้น้อยลง และเพิ่มพูน
เครือข่ายคนดีในสังคมให้มากขึ้น
การยกย่องคนดีทำให้คนดีมีกำลังใจที่จะสร้างผลงานดีๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่หวาดเกรงว่าจะมีคนมาใส่ร้ายป้ายลื
หรือหาทางทำลายผลประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆ เพราะความอิจฉาริษยา
การยกย่องคนดีเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและคุณภาพการคืกษา
ให้กับสังคม ตลอดจนการมีสวัสดิการชีวิตที่ดี และมีความฉับไวในการ
แก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย ยิ่งมีคนดีมากเท่าใด ก็จะ
ยิ่งทำให้สังคมมีความเข้มแข็งและเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเท่านั้น
ที่สำค้ญที่สุดก็คือ การแบ่งปัน การสงเคราะห์ การยกย่องคนดีเป็น
ความดีที่กระทำแล้วไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอน ทั้งนี้เพราะว่า โลกนี้มีกฎแห่ง
กรรมอยู่จริง
กฎประจำโลกนั้น แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท
ประเภทแรก คือ กฎที่มนุษย์ตั้งขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่
กฎหมาย กฎจารีตประเพณี
ประ๓ทที่สอง คือ กฎธรรมชาติ กฎมีหลักเกณฑ์ตายตัว ได้แก่
กฎแห่งกรรม และ กฎไตรลักษณ์
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๖๘ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

กฎประ๓ทแรกอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ตามความ
ต้องการของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย ซึ่งยังหาความแน่นอนไม่ได้ อาจฝลี่ยน
กลับไปกลับมาได้ ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของมนุษย์ในยุคนั้นๆ
แต่กฎประเภทที่สองนั้น พระลัมมาลัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงตามความต้องการของมนุษย์คนใดทั้งสินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎแห่งกรรมนั้น เป็นกฎเหล็กที่มีเงื่อนไขระบุไว้ชัดเจนว่า บุคคลทำกรรม
ใดไว้ ไม่ว่าดีหรือซั่วก็ตาม ตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น บุคคลอื่น
ไม่สามารลรับผลกรรมแทนได้ไม่ว่าเขาจะฟ็นฟอแม่ผู้ไห้กำเนิด หรือญาติ
พี่น้องร่วมสายโลหิตของตนก็ตาม
ด้วยเงื่อนไขของกฎแห่งกรรมนี้เอง การทำความดีทั้งหลายไม่ว่ามาก
หรือน้อย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าทำคนเดียวหรือทำเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะมี
ใคร!หรือไม่มีใครเก็ตาม ผลของกรรมดีนั้นไม่มีทางสูญเปล่า จะต้องตาม
มาล่งผลอย่างแน่นอน
ส่วนการทำความชั่วก็เช่นกัน ไม่ว่ามากหรือน้อย ผลของกรรมชั่ว
ก็จะไม่สูญเปล่า จะต้องตามมาล่งผลอย่างแน่นอน ไม่ว่าผู้ทำความชั่วนั้น
จะหนีไปบนฟ้า หนีไปในทะเล หนีไปในอวกาศ หนีไปใต้พิภพ ผลของกรรม
ชั่วนั้นจะต้องตามไปล่งผลอย่างแน่นอน
แต่สิงที่เรามักสงลัยที่ทำให้เกิดความลังเลใจว่า กฎแห่งกรรมมีจริง
ห่รือไม่ ก็เป็นเพราะจังหวะเวลาในการส่งผลของกรรมในอดีต ไม่สอดคล้อง
กับการกระทำกรรมในปัจจุบัน เช่น ในขณะที่บางคนกำลังทำความดีอยู่
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๖๙ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

แต่กรรมชั่วในอดีตตามมาส่งผลก่อน ทำให้ต้องพบอุปสรรคความยาก
ลำบากต่างๆ ในขณะที่กำลังตั้งใจทำความดี จึงทำให้บางคนเข้าใจผิด
ว่า ทำดีได้ชั่ว แล้วก็พาลเลิกทำความดีไป ในขณะเดียวกัน บางคนกำลัง
ทำความชั่วอยู่ แต่กรรมดีในอดีตตามมาส่งผลพอดี ทำให้ทุกอย่างราบรื่น
ไม่มีอุปสรรคปัญหาใดๆ จึงทำให้เข้าใจผิดไปว่า ทำชั่วได้ดี จังหวะเวลาใน
การส่งผลของกรรมในอดีตนี้เอง ที่ทำให้คนเราลับสนและเข้าใจผิด จนขาด
ความเชื่อมั่นในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว
แต่ถ้าเราศึกษาต่อไป ก็จะพบว่า แม้ว่าบางครั้งจังหวะเวลาการส่งผล
กรรมในอดีตจะไม่สอดคล้องกับการกระทำกรรมในปัจจุบันแต่ความดีกับ
ความชั่วที่ทำไว้นั้นไม่ได้สาบสูญไปไหน แต่จะไปรวมส่งผลเป็นภาพกรรม
นิมิตก่อนตาย ฉายให้เราดูอยู่คนเดียว
ถ้าทำกรรมชั่วไว้มาก ภาพกรรมนิมิตนั้นก็จะฉายให้เราเห็นแต่ความ
ชั่วที่ตัวทำ ส่งผลให1จเศร้าหมองก่อนตาย มิใช่เพียงเท่านั้นภาพกรรมนิมิต
นั้นยังชักนำให้ดวงวิญญาณของเราไปเกิดในอบายภูมิอันทุกข์ทรมานนาน
แสนนานอีกด้วย แต่ถ้าทำกรรมดีไว้มาก ภาพกรรมนิมิตที่ฉายให้เห็นก่อน
ตาย ก็จะฉายแต่ภาพการทำความดีของเรา ซึ่งจะส่งผลให้ใจผ่องใสด้วย
ความปลื้มปีติ ยิ่งกว่านั้นยังจะนำให้ไปเกิดในเทวโลกตามระดับความดีที่
เราทำไว้
แท้ที่จริงนั้น ในทันทีที่เราสร้างกรรม ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม
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กรรมนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในใจเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่จังหวะเวลาที่จะส่งผล
ช้าหรือเร็วเท่านั้น ถ้าเป็นกรรมดีก็จะส่งผลให้เป็นความสุข ถ้าเป็นกรรมชั่วก็
จะส่งผลเป็นความทุกข์ กรรมที่ทำไว้จึงไม่มีทางสูญหายไปไหนอย่างแน่นอน
ด้วยเหตุนี้ พระสัมมาล้มพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนว่า ตราบใดที่ผลวิบาก
กรรมชั่วยังไม่ส่งผล คนพาลย่อมส์าคัญว่าการทำบาปมีรสหอมหวาน
เหมือนนํ้าผึ้ง แต่เมื่อใดวิบากกรรมชั่วส่งผล คนพาลจึงได้รู้ว่า การทำความ
ชั่วให้ผลเรนทุกข์อย่างยิ่ง °
ด้งนั้น พระองค์จึงํทรงสอนให้เรามีความสำรวมกาย สำรวมวาจา
สำรวมในอาชีพ และสำรวมใจ เพื่อจะไดีไม่ต้องประสบความทุกข์ยากจาก
การดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดในอนาคต เพราะความไม่รู้ว่ากฎแห่งกรรมมี
อยู่จริง ขณะเดียวกันก็ทรงสอนให้รู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่ในปัจจุบัน
ชาติด้วยการแบ่งปัน สงเคราะห์ และยกย่องคนดี อันจะเป็นการช่วยลด
ปัญหาทุกข์จากการดำรงชีพและปัญหาทุกข์จากการอยู่ร่วมกันอย่างได้ผล
ที่รวดเร็วและยั่งยืนในระยะยาวนั่นเอง นี้คือความสำคัญของสัมมาทิฐิลืช้อ
แรกที่เป็นแสงเงินแสงทองของชีวิตที่จะพบความสุขความเจริญในปัจจุบัน

๑ อุปปลวัณณ']เถรีวัตถุ, ชุ. ธ. ๒๕/๖๙๔๘ (มจร.)

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๗๑ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

๒. ความเข้าใจลูณพื่อความอยู่!รเนสุขในชาติหน้า
(๔) โลกนื้มีที่มา
คำว่า โลก แปลว่า สิงที่ยังแตกทำลายได้ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ได้แก่
สังขาฟ้ลก สัตวโลก โอกาสโลก
สังขาฟ้ลก หมายถึง ร่างกายที่ประกอบด้วยกายกับใจของคนเราและ
สัตว์อื่นๆ
สัตวโลก หมายถึง หมู่สัตว์ที่ใจยังไม่หมดกิเลส มีจิตชัดส่ายไปตาม
วัตถุสิงของที่ได้เห็น เสิยงที่ได้ยิน กลิ่นที่ได้ดม รสที่ได้ลิ้ม วัตถุที่ได้สัมผัส
โอกาสโลก หมายถึง สถานที่อยู่อาด้ยฃองสัตวโลก ใช้สำหรับเป็นที่
อยู่ ที่ทำมาหากิน ที่สร้างกรรมดีหรือกรรมชั่ว
คำว่า โลกนี้มีที่มา ในที่นี้หมายถึง การมาเกิดของเราในชาตินี้ มีที่มา
จากผลแห่งวิบากกรรมดีและกรรมชั่วที่เคยทำไว!นอดีตชาติ แล้วตามมาส่ง
ผลเป็นรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติของเราในชาติปัจจุบัน
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า การเกิดของเราในชาตินี้ ไม่ใช่
การเกิดมาเป็นชาติแรก แต่เป็นการเวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติไม่
ถ้วน ทั้งนี้เพราะการเกิด การแก่ การเจ็บ การตายในแต่ละภพชาตินั้น
ก็คือการเปลี่ยนสังขารใหม่ เปลี่ยนสถานที่อยู่ใหม่ โดยมีผลแห่งกรรมดี
หรือกรรมชั่วในอดีตชาติเป็นตัวกำหนดความหยาบและความละเอียดของ
สังขารใหม่และภพภูมิใหม่ที่จะไปเกิดในภพชาติเบื้องหน้า
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๗๒ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ด้วยเหตุนี้ ความแตกต่างทั้งรูปร่างหน้าตา ผิวพรรณ วรรณะ
ชาติตระกูล สติปัญญา ทรัพย์สินเงินทอง ที่ถูกนำมาเป็นเครื่องวัดความ
เหลื่อมลํ้าตํ่าสูงทางสังคมของผู้คนในชาตินี้ จึงล้วนเป็นผลกรรมที่ติดตัว
มาจากในอดีตชาติ แล้วส่งผลเป็นชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละคนในภพ
ชาติปัจจุบันนั่นเอง
การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้ให้เราฟัง ก็เพราะทรงไม่
ต้องการให้เราหลงทิศไปกับความเชื่ออื่นๆ ที่ปฏิเสธเรื่องกฎแห่งกรรม
ซึ่งจะทำให้เราก่อความผิดพลาดต่างๆ นานาเพิ่มขึ้นอีกมากมาย ซึ่งจะเป็น
เหตุให้ต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากจากการดำรงชีพทั้งในชาตินี้
และชาติหน้าเพิ่มขึ้นอีก
ทั้งนี้เนึ่องจากมีคำสอนและเหตุการณ์ต่างๆ ในโลกนี้มากมายที่มัก
จะทำให้เราเข้าใจสับสนไขว้เขวไป จนทำให้เราคิดว่าทุกข์โศกโรคภัยต่างๆ
ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรานั้น ไม่ได้เกิดจากผลแห่งวิบากกรรม แต่เกิดจาก
มีลื่งลี้สับเป็นผู้ดลบันดาลให้เกิดขึ้น
บางคนก็โทษว่าฤกษ์ยามไม่ดีบ้าง บางคนก็โทษว่าดวงดาวบนท้องฟ้า
เป็นปรปักษ์กันบ้าง บางคนก็โทษว่าภูตผีปีศาจไม่พอใจบ้าง บางคนก็โทษ
ว่าเทพเจ้าผู้มีฤทธื้มีเดชลงทัณฑ์บ้าง
ความสับสนไขว้เขวนี้เอง กลายเป็นความเชื่อผิดๆ ต่างๆ ที่นอกจาก
ไม่ก่อให้เกิดคุณความดีขึ้นมา ยังพากันหลงทางอีกด้วย เช่น บางคนก็ลงมือ
ฆ่าหมู ฆ่าเป็ด ฆ่าแกะ ฆ่าไก่ เพื่อเช่นสรวงบูชายัญ โดยหวังว่าจะให้สัตว์
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๗๓ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ที่ถูกฆ่านั้นมาร้บเคราะห์จากสิงลี้ลับแทนตน แต่แท้ที่จริงกลับเป็นการเพิ่ม
วิบากกรรมชั่วให้กับตนมากขึ้นอีก ซึ่งจะกลายเป็นว่า วิบากของกรรมเก่า
ยังมิได้หมดไป วิบากของกรรมใหม่ก็เพิ่มขึ้นอีก การแก้ปัญหาแบบหลง
ทิศเช่นนี้ ก็มีแต่ทำให้ประสบความทุกข์ยากมากขึ้นเรื่อยๆ
อันที่จริงนั้น ลำพังเฉพาะการให้ผลของวิบากกรรมชั่วโดยสถานเบา
ที่สุด ก็เป็นสิงที่ทารุณโหดร้ายต่อร่างกายและจิตใจจนยากที่ใครๆ จะทน
ไหวอยู่แล้ว พระสัมมาลัมพุทธเจ้าจึงทรงไม่ต้องการให้เรามีชีวิตที่ผิดพลาด
เช่นนั้น และได้ทรงพยายามทุกหนทางที่จะให้เราเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรม
ด้งที่พระองค์ตรัสแสดงโทษสถานเบาที่สุดของการผิดสืลไร้ใน ๆจจริตวิ
ปากสูต^ ว่า
วิบากกรรมเบาที่สุดของการฆ่าสัตว์ ย่อมทำให้เป็น ผู้มีอายุสัน
วิบากกรรมเบาที่สุดของการสักทรัพย์ ย่อมทำให้เป็น ผูย้ ากจน
วิบากกรรมเบาที่สุดของการประพฤติผิดในกาม ย่อมทำให้เป็น
ผู้มีสัตรูและถูกจองเวร
วิบากกรรมเบาที่สุดของการพูดเท็จ ย่อมทำให้ปีน ผูถ้ ูกใส่ความด้วย
ดำเท็จ
วิบากกรรมเมาที่สุดของการพูดส่อเสียด ย่อมทำให้ปีน ผูแ้ ตกแยก
สับมิตร
ทุจจริตวิปากสูตร, องฺ. อฎฐก. ๒๓/๔๐/๓๐๑ (มจร.)

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๗๔ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

วิบากกรรมเบาที่สุดของการพูดคำหยาบ ย่อมทำให้เป็น ผูไ้ ด้ปีน
ได้ฟืงแต่เรื่องไม่สบายใจ
วิบากกรรมเบาที่สุดของการพูดเพ้อเจ้อ ย่อมทำให้เป็น ผู้มีวาจา
ไมนาเรื่อถือ
วิบากกรรมเบาที่สุดของการดื่มสุราเมรัย ย่อมทำให้เป็น ผู้วิกลจริต
โทใ!}สถาน!มาที่สุดของการผิดศีล หรือการทำกรรมชั่วที่ยกมาแสดงนี้
ย่อมทำให้เราได้เห็นแล้วว่า เรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลย
แม้เพียงประการเดียว ก็เพียงพอที่จะทำให้เราประสบทุกข์จากการดำรงชีพ
ทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน และทุกข์จากกิเลสบีบคั้นได้อย่างแสนสาหัสเลยที
เดียว
ดังนั้น ข้อเตือนใจที่สำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์ทุกคนในชาตินี้ก็คือ ผู้ที่
กำลังประสบปัญหาทุกข์อยู่นั้น จงอย่าได้ท้อแท้หมดกำลังใจ จงอย่าไดีไป
โยนความผิดให้ใคร แต่จงอดทนพากเพียรแล้ไขให้ดีขึ้น เพราะทุกข์โศก
โรคภัยที่เกิดขึ้นกับเราในปัจจุบันชาตินี้ ล้วนเป็นผลมาจากการดำเนินชีวิต
ที่ผิดพลาดในอดีตชาติทั้งสิน
จงลืมความผิดพลาดที่แล้วมา จงภูมิใจในความโชคดีที่ได้เกิดมาเป็น
มนุษย์ ได้พบพระพุทธศาสนา พึงตั้งใจพากเพียรใช[อกาสและต้นทุนชีวิต
ที่มีอยู่ในตอนนี้ ทำความดีใหม่อย่างเต็มที่ เต็มกำลังอย่างต่อเนื่องชีวิตก็จะ
ดีขึ้นเองตามสำดับ อุปมาเหมือนเติมนํ้าบริสุทธลงไปในนํ้าเกลือ ยิ่งเติมลง
ไปมากเท่าใด ลักวันหนึ่งนํ้าเกลือก็จะจืดจางไปเอง
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๗๔ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

สำหรับผู้ที่ชีวิตกำลังรุ่งโรจน์ ก็อย่าได้ผยองจนลืมตน หลงระเริงไป
กับความสำเร็จต่างๆ นานาว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอด เพราะความ
สำเร็จที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ แท้จริงเป็นผลมาจากกรรมดีที่เคยทำไวิในอดีต
ชาติตามมาส่งผลถูกจังหวะพอดี ทำให้สิงที่วาดหวังต่างๆ นานาในชาตินี้
ประสบความสำเร็จตามที่ใจหวังไวิได้!ดยง่าย หากเราหลงระเริงจนลืมตัว
วันใดที่ผลของกรรมดีในอดีตชาติหมดสินลง ความรุ่งโรจใ?iนชีวิตของเรา
ก็เป็นอันยุติ
ดังนั้น คนเราจึงต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิต เมื่อชีวิตกำลัง
รุ่งโรจน์อยู่ในขณะนี้ ก็ต้องรีบใช้ความรุ่งโรจน์นี้ ทำความดีต่อไปให้เต็มที่
เพื่อเพิ่มต้นทุนความดีให้มากยิ่งขึ้นไปอีก จะไต้เป็นหลักประกันว่า ชีวิตของ
เราจะไม่ตกตํ่าเพราะขาดกำลังบุญหนุนส่งในภายหน้านั่นเอง อุปมาเหมือน
รถยนต์ที่แล่นบนทางไกล ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหน แต่ถ้านํ้ามันหมดและขาด
นํ้ามันสำรองก็ต้องจอดตายกลางทางไม่สามารถแล่นไปถึงที่หมายไต้สำเร็จ
(๖) โลกหน้ามีที่ไป
ขณะที่เราเกิดความเช้าใจในเรื่องโลกนี้มืที่มาแล้ว ก็ฃอให้ทำความ
เช้าใจเรื่อง “โลกหน้ามีที่ไป,, ตามไปด้วย เพราะทั้งสองเรื่องนี้ แท้ที่จริงก็
คือเรื่องกฎแห่งกรรมเหมือนกันแต่แตกต่างกันตรงที่วัตธุประสงค์ของการ
คืกษา กล่าวคือ
การคืกษาเรื่องโลกนี้มืที่มา พระพุทธองค์ทรงมุ่งเน้นให้เราเกิดความ
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๗๖ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

เข้าใจถูกว่า ผลของการกระทำในอดีต คือสิงที่กำหนดชะตาชีวิตในป้จจุบัน
แต่การคืกษาเรื่องโลกหน้ามีที่ไปนั้น ทรงมุ่งเน้นให้เราเกิดความ
เข้าใจถูกว่า ผลของการกระทำในป็จจุบัน คือสิงที่ผู้กำหนดชะตาชีวิตใน
อนาคต
การที่พระสัมมาลัมพทธเจ้าทรงวางว้ตถประสงค์ของเรื่องโลกหน้ามี
ที่ไปนี้ ก็เพื่อ
๑) ให้เราได้รู้ว่า ตายแล้วไม่สูญ เพราะชีวิตหลังความตายและ
สถานที่อยู่หลังความตายมีอยู่จริง
๒) ให้เราได้เห็น คุณค่าของเวลาชีวิต จะไดรีบเร่งทำความดีให้
คุ้มที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และได้พบพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
โอกาสที่ เกิดขึ้นไดีโด ยยาก
๓) ให้เรา “มีสติกับการดำเนินชีวิตในชาติน ี้” และ “ออกแบบ
ชีวิตในชาติหน้า” ได้อย่างถูกต้อง
พึงเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้มีไว้ลองผิดลองถูก แต่มีไว้ทำสิ่งที่ถูกต้อง
นั่นคือการสั่งสมบุญกุศล โดยการทำทาน การรักษาคืล และการเจริญ
ภาวนา ไว้เป็นผังชีวิตใหม่ในภพชาติเบื้องหน้าของตนเอง
บุญจากการทำทาน ทำให็ได้ทรัพย์สมบัติ มั่งคั่ง รํ่ารวย มิใช่เกิดมา
เป็นคนยากจนข้นแค้น บุญจากการรักษาดีล ทำให็ได้รูปสมบัติที่สมบูรณ์

มองทุกฃ์ให้เห็นชีวิต ๗๗ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

แข็งแรง สง่างาม มิใช่เกิดมาเรนคนพิกลพิการ ใบ้บ้าปัญญาอ่อน บุญจาก
การเจริญภาวนาทำให้ได้คุณสมบัติที่ดีงาม มีปัญญาฉลาดเฉลียว มีปฏิภาณ
ไหวพริบยอดเยี่ยม มิใช่เกิดมาเป็นคนโง่เขลาฌาปัญญา
ความเข้าใจเรื่องการส่งผลของบุญนี้เอง ที่จะทำให้เรามีความรู1นการ
ออกแบบชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขในชาติหน้า สามารถเตรียมพร้อมต่อการ
ร้บมือกับความทุกข์ทั้ง ๓ ประ๓ทได้ดีขึ้นกว่าในชาติปัจจุบันนี้ อีกทั้งยัง
เป็นการออกแบบชีวิตเพื่อให้ได้ไปสร้างบุญเพิ่มขึ้นอีกในภพชาติต่อไปด้วย
ชึ่งก็จะทำให้ใจของเราบริสุทธยี่งกว่าชาตินี้ ธาตุ ๔ในต้วก็จะบริสุทธยี่งขึ้น
อีก เพราะได้มาสร้างบุญใหม่อย่างเต็มที่นั่นเอง
อย่างไรก็ตามการที่เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในชาติต่อไปได้ขึ้นอยู่กับความ
ขยันหมั่นเพียรสร้างบุญกุศลในชาตินี้ ด้งนั้น ไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาต่างๆ
ในชาตินี้หนักหนาสาหัสเพียงใดก็ตาม ก็ต้องอดทนและพยายามทำความดี
กันต่อไป โดยต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า
“นี่เป็นการอดทนต่อวิบากกรรมเก่าที่เราเคยทำผิดพลาดไวใน
อดีตชาติ”
สิ่งที่เราต้องทำก็คือ (๑) ต้องอดทนที่จะไม่เพิ่มปัญหาด้วยการ
ทำความชั่วผิดพลาดชํ้าแบบเดิมอีก (๒) ต้องอดทนที่จะใช้ปัญญาหาวิธีแก้
ปัญหาโดยไม่ก่อบาปก่อเวรเพิ่ม (๓) ต้องอดทนสร้างบุญใหม่ เพื่อเพิ่มความ
บริสุทธให้แก่กาย วาจา ใจของเราให้มากยิ่งขึ้นอีก การอดทนทำความดีใน
ชาตินี้ ก็เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีกว่านี้ในชาติหน้านั่นเอง
มองทุกข!ห้เห็นชีวิต ๗๘ มองทุกข!ห้เห็นชีวิต

(๗) - (๘) มารดามีคุณ บิดามีคุณ
เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงเรื่องกฎแห่งกรรรม เพื่อให้
ผู้ฟังเกิดความเข้าใจถูกถึงระดับที่จะสามารถออกแบบชีวิตของตนเองทั้ง
ในปัจจุบันชาติและภพชาติเบื้องหน้าแล้ว ก็ทรงสอนสัมมาทิฐิเบื้องต้นข้อที่
๗ และ ๘ คือ ความเข้าใจถูกในเรื่อง “พ่อแม่มพ
ี ระคุณ” เพราะการที่เรา
จะสร้างความดีไต้เต็มที่นั้น สิงที่เราต้องมีก็คือ “ต้นทุนในการทำความดี”
ซึ่งสิงเหล่านี้ ฟ็นอุปกรณ์สำคัญสำหร้บจะใช้ลังสมเสบียงบุญ เพื่อออกแบบ
ชีวิตที่เป็นสุขในชาติหน้า
ในเรื่องนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้รู้ว่า ผู้ที่'จะสามารถสร้าง
ความดีได้เต็มที่นั้น จะต้องไต้รับต้นทุนในการทำความดีจากพ่อแม่ ๔
ประการ นั่นคือ
๑) พ่อแม่ให้ความปลอดภัยในการถือกำเนิด โดยทะนุถนอมลูก
อย่างสุดความสามารถ ไม่ยอมให้ลูกเสียชีวิตในระหว่างตั้ง
ครรภ์ หรือเสียชีวิตในขณะที่กำลังคลอด หรือหลังจากคลอด
มาแล้ว
๒) พ่อแม่ให้ต้นแบบกายมนุษย์ เนื่องจากพ่อแม่ของเราเป็น
มนุษย์ เราจึงได้รูปกายที่เป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นรูปร่างลักษณะ
ที่พอเหมาะกับการทำความดีทุกรูปแบบ
ถ) พ่อแม่ให้ต้นแบบจิตใจมนุษย์ เนื่องจากพ่อแม่ของเราเป็น
มนุษย์ เราจึงได้ร้บการถ่ายทอดจิตใจที่ฟ้นมนุษย์ ซึ่งสมบูรณ์
พร้อมด้วยมโนธรรม คือความรู้สีกผิดชอบชั่วดี ประเสรืฐกว่า
สัตว์ทั้งปวงในทุคติภูมิ
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๗๙ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

๔) พ่อแมให้การอุปการะแยงดู ด้วยสัญชาตญาณและมโนธรรม
พ่อแม่ทั้งหลายย่อมรักทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูลูกทุกคน
จนกระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ด้วยการให้การสนับสนุน
ทุกรูปแบบเท่าที่จะสามารถทำได้
บรรดาลูกที่ได้รับด้นทุน ๔ ประการนี้ครบถ้วน ก็เพราะมีพ่อแม่
เป็นผู้ปฏิบัติตามสัมมาทิฐิเบื้องต้น ๔ ประการแรกต่อลูก อย่างต่อเนื่อง
สมํ่าเสมอ สิงนี้ย่อมท่าให้ลูกเรียนรู้และซึมซับสัมมาทิฐิเบื้องด้น ๔ ประการ
แรกเข้าไปในจิตใจ จนกระทั่งพัฒนาขึ้นเป็นคุณธรรมแห่งความเป็นมนุษย์
อย่างสมใ5เรณ์แบบที่เรียกว่า “พรหมวิหาร ๔” งอกงามขึ้นในจิตใจของลูก
ทั้งนี้เพราะ “การแบ่งป้น” เป็นบ่อเกิดของ “เมตตา” คือความ
ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข “การสงเคราะห์” เป็นบ่อเกิดของ “กรุณา”
คือความปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ “การยกย่องคนดี” เป็น
บ่อเกิดของ “มุทิตา” คือความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี “การเซึ่อมั่นในกฎแห่ง
กรรม” เป็นบ่อเกิดของ “อุเบกขา” คือความหนักแน่นในธรรมเมื่อประสบ
วิบากกรรม
บุคคลที่มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ซึ่งรวมเรียกว่า
“พรหมวิหาร ๔” ประจำใจเป็นนิสัย ย่อมเป็นผู้มีความเป็นมนุษย์อย่าง
สมบูรณ์แบบ ทำให้อาจหาญในการทำความดีอย่างเต็มที่ โดยไม่หวั่นไหว
ต่ออุปสรรคใดๆ ขณะเดียวกันก็มีสำนึกแห่งความกตัญญกตเวทีต่อพ่อแม่
ในฐานะผู้มีพระคุณให้ต้นทุนในการทำความดี ๔ ประการ
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๘0 มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ความกตัญญกตเวทีต่อพ่อแม่บังเกิดเกล้า เป็นสำนึกรับผิดชอบ
ของลูกที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่มีใครขู่เข็ญบังคับแต่อย่างใด ความรู้สึกอยาก
จะตอบแทนคุณ ประกาศคุณของท่าน จึงเกิดขึ้นตามมาโดยธรรมชาติ
จากนั้นลูกก็จะพยายามสรรหาสิ่งดีๆ มาปรนนิบัติพ่อเฝเฉกเช่นที่ตนเคย
ได้รับในวัยเยาว์
เมื่อทรงเห็นว่าสัมมาทิฐิข้อที่ ๗ และ ๘ คงจะบันดาลความสว่างใน
จิตใจของลูกเจิดจ้ามาถึงระดับมีความกตัญญกตเวทีต่อพ่อแม่อย่างมั่นคง
แล้ว พระสัมมาล้มพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำวิธีการตอบแทนพระคุณของ
พ่อแม่ที่ประเสรัฐที่สุดที่ลูกพึงปฏิบัติต่อพ่อแม่ของตนด้วยการสนับสนุน
ให้ท่านท่าทาน รักษาดีล เจริญภาวนา เพื่อเก็บเสบียงบุญสำหรับเตรียม
เดินทางไกลในภพชาติเบื้องหน้า ดังที่พระองค์ตรัสแสดงธรรมไว์ในเรื่อง
การตอบแทนที่ทำได้ยาก0 ว่า
“ถึงแม้บุตรจะปรนนิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาอยู่บนปาทั้งสองข้าง
เป็นเวลายาวนานนับร้อยปี ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ตอบแทน
พระคุณแก่บิดามารดา
ถึงแม้บุตรจะสถาปนาบิดามารดาไว้บนบัลลังก์แห่งพระเจ้าจักรพรรดิ
ผู้เป็นใหญ่เหนือแผ่นดินบุกแว่นแคว้น ได้ครอบครองรัตนะทั้ง ๗ ประการ
ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้ชื่อว่า เป็นผู้ตอบแทนพระคุณบิดามารดา
ส่วนบุตรคนใดชักชวนให้บิดามารดาที่ยังไมม้ศรัทธาให้เป็นผู้มี
® สมจิตตวรรค, องฺ. ทุก. ๒๐/๓๔/๗๗ (มจร.)

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

d (ร)

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ศรัทธา ยังไม่รักษาด้ลให้เป็นผูร้ ักษาด้ล ยังไม่บริจาคทานไห้เป็นผูบ้ ริจาค
ทาน ยังไม่เจริญภาวนาให้เป็นผู้เจริญภาวนา บุตรผู้นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็น
ผู้ตอบแทนพระคุณรดามารดา,’
การที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำลังสอนเช่นนี้ ย่อมแสดงให้เห็นว่า
พระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อเราในฐานะผูให้ต้นทุนในการทำความดี ๔ ประการ
นั้น มากมายมหาศาลยิ่งนัก การตอบแทนด้วยทรัพย์สินมีค่าที่สุดในโลกนี้
ยังเทียบไม่ได้กับพระคุณที่ท่านมีต่อเรา
สิงเดียวที่พอจะเหมาะสมกับการตอบแทนพระคุณของท่านได้
ก็คึอการชักชวนสนับสนุนให้ท่านลังสมบุญจากการท่าทาน การรักษาสืล
การเจริญภาวนาอยู่เป็นประจำสมํ่าเสมอ เพื่อปิดหนทางนรก เปิดหนทาง
สวรรค์ให้กับท่าน พระคุณที่ท่านมีต่อเราในชาตินี้ จึงจะตอบแทนได้หมดสิน
ในเวลาเดียวกัน ขณะที่เรากำลังตอบแทนพระคุณอยู่นั้น ก็เท่ากับ
เป็นการลังสมเสบียงบุญ เพื่อปิดหนทางนรก เปิดหนทางสวรรค์ให้กับตัว
เราเองด้วย โดยอาศัยท่านทั้งสองเป็นเนื้อนาบุญให้กับเรา ด้งนั้น จึงกลาย
เป็นว่า ทั้งเราและพ่อแม่ต่างก็พากันออกแบบชีวิตในภพชาติเบื้องหน้าให้
กับตนเอง ชึ่งก็จะเป็นหลักประกันว่า รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ
ของตัวเราและพ่อแม่ในภพชาติใหม่ จะต้องมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าในชาติ
ปัจจุบันอย่างแน่นอน เพราะเราได้ออกแบบและเตรียมเสบียงบุญไว้ล่วง
หน้าตั้งแต่ในปัจจุบันนี้แล้ว
มองทุกฃ์ให้เห็นชีวิต ๘๒ มองทุกขให้เห็นชีวิต

(๙) โอปปาติกะมีจริง®
เมื่อตรัสแสดง เพื่อปลูกฝืงความเข้าใจเรื่องการตอบแทนพระคุณของ
พ่อแม่แล้ว พระสัมมาส้มพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้เราเกิดความเข้าใจสัมมาทิฐิ
เบื้องต้นข้อที่ ๙ ต่อไปอีก ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ ๒ ประการคือ
๑) การเวียนว่ายตาย๓ ด
๒) สลานทีอ่ ยู่อาสัยหลังความตาย
อันเป็นการยืนยันว่า นรกและสวรรค์มีอยู่จริง ซึ่งเป็นการสอนให้เกิด
ความเข้าใจถูกว่า ผลกรรมดี-ผลกรรมชั่วที่ทำไว้ไม่ได้สูญหายไปไหน แม้จะ
ตายจากโลกน!ปแล้ว ก็ยังคงติดตามไปส่งผลเป็นความสุขและความทุกข์
ในภพภูมิใหม่อย่างแน่นอน
พระสัมมาส้มพุทธเจ้าตรัสแสดงเรื่องน!ว้อย่างชัดเจน ว่า
“สัตว์ย่อมเกิดในครรภ์ ผู้ทำกรรมชั่วย่อมตกนรก
ผู้ทำกรรมดีย่อมไปสวรรค์ ผู้หมดกิเลสย่อมไปนิพพาน,, ๒
พระดำรัสนี้ ย่อมเป็นการยืนยันอย่างชัดเจนด้วยพระโอษฐ์ของ
พระพุทธองค์เองว่า ชัวิตหลังความตายมีอยู่จริง การเวียนว่ายตายเกิดมี
อยู่จริง นรกสวรรค์ ซึ่งเihเภพภูมิ คือสถานที่อยู่หลังความดายมีอยู่จริง
การตามส่งผลของกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่จริง ผลบุญ-ผลบาปไม่ได้สูญสลาย
*
*

โอปปาติกะ คือ สัตว์เกิดผุดขึ้น คือ เกิดผุดขึ้นมาและโตเต็มตัวในทันใด ตายก็ไม่ต้องมี
เชื้อหรือซากปรากฏ เช่น เทวดา และสัตว์นรก เป็นตัน
มณิการกุลุปกติสสเถรวัตธุ, ชุ. ธ. ๒๕/๑๒๖/๗0 (มจร.)

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๘๓ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

หายไปไหนตามที่บางคนเข้าใจผิดกัน
การเวียนว่ายตายเกิดนั้น เป็นความทุกข์ของผู้ยังไม่หมดกิเลส พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบว่า ลักษณะการเกิดของสรรพสัตว์นั้น แบ่งเป็น
๔ ประเภท ดังนี้
๑) อัณฑชะ - เกิดเป็นฟองไข่ เช่น เป็ด ไก่ นก จิ้งจก เต่า
เป็นต้น
๒) ชลาพุซะ - เกิดในครรภ์ เช่น คน ลิง สุนัข สุกร เป็นต้น
ฅ) ล้งเสทชะ - เกิดในสิงโสโครก เช่น หนอน จุลินทรีย์ เป็นต้น
๔) โอปปาติกะ - เกิดแล้วโตทนที แบ่งเป็น ๒ พวก
พวกที่ ๑ มีแรงกรรมฝ่ายบุญนำไปเกิดในสุคติภูมิ ได้แก่ เทวดา
พรหม
พวกที่ ๒ มีแรงกรรมฝ่ายบาปนำไปเกิดในทุคติภูมิได้แก่ สัตว์นรก
เปรต อสุรกาย
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงค้นพบว่า ทั้งในสุคติภูมิและทุคติภูมินั้น
ยังแบ่งออกเป็นหลายระดับ และเป็นสถานที่อยู่ของสรรพสัตว์ที่ยังต้อง
เวียนว่ายตายเกิดไปตามแรงบุญแรงบาปกันต่อไป
ขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าทำบาปไว้มาก ก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรก เพื่อรับผล
ของกรรมชั่วโดยถูกลงทัณฑ์ต่างๆ นานา ชึ่งมีระดับความรุนแรงแตกต่าง
กันไปตามกำลังบาป
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๘๔ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ถ้าทำบุญไว้มาก ก็ไปเกิดเป็นเทวดา เพื่อเสวยผลแห่งกรรมดีมีทิพย
สมบัติซึ่งมีความประณีตแตกต่างกันไปตามกำลังบุญ
นรกและสวรรค์ อันเป็นภพภูมิหลังความตายนี้ นอกจากมีหลาย
ระดับแล้ว แต่ละระดับยังมีซึ่อเรียกและคุณภาพชีวิตที่แตกต่างกันอีก
ด้วย พระพุทธองค์ทรงค้นพบความจริงเหล่านี้!ด้ด้วยอำนาจแห่ง “พระ
ญาณทิพยจักษุ” อันเป็นผลจากปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ รอบแล้วรอบ
เล่าอย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันจนกระทั่งบรรลุพระสัมมาสมโพธิญาณ เป็น
พระล้มมาล้มพุทธเจ้าในวันเพ็ญวิสาขบูชานั่นเอง
ความเข้าใจถูกในล้มมาทิฐิเบื้องต้นข้อที่ ๕ - ๙ นี้ ช่วยให้การ
ออกแบบชีวิตในปัจจุบันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง มีความพร้อมในการ
รับมือกับปัญหาทุกข์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชาตินี้ ขณะเดียวกันก็เป็นการ
สั่งสมบุญกุศลเพื่อออกแบบชีวิตที่เป็นสุขในชาติหน้า รวมทั้งชาติต่อๆ ไป
ด้วย คุณภาพชีวิตในชาติต่อๆ ไปก็จะดีขึ้นกว่าในชาติปัจจุบัน การเผชิญ
กับความทุกข์ก็จะลดลง และมีเวลาในการทำความดีเพิ่มยิ่งขึ้น

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๘๙ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ฅ. ความเข้าใจลูกว่า พระสัมมาส้มพุทธเจ้าและพระอรหันต์มีอยู่จริง
(๑๐) พระสัมมาส้มพุทธเจ้า ผู้กรงฌํจัดอาสวกิเลสให้เน,ไปและ
สั่งสอนให้ผู้อื่นหมดกิเลสตามมีอยู่จริง
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ บุคคล,ที่ฝึกฝนอบรมตนเอง ด้วยการ
ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพัน จนกระทั่งกำจัด
อาสวกิเลสได้เด็ดขาด เข้าถึงความสินทุกข์อย่างถาวร จากนั้นจึงสั่งสอน
ให้ผู้อึ่นสินทุกข์สินกิเลสตามมา
การที่พระพุทธองค์ทรงสามารถกำจัดทุกข์กำจัดกิเลสได้อย่างเด็ด
ขาดนั้น ก็เพราะว่าทรงเจริญภาวนาอย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันตลอดมา
จนกระทั่3ถึงคืนรันเพ็ญ ขึ้น ๑๕ คึ๋ท เดือน ๖ ปีระกา ก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี
ขณะที่พระองค์ทรงเจริญภาวนาระหว่างช่วงปฐมยาม ก็ทรงบรรลุ
วิชชาที่ ๑ ปุพเพนิวาสนุสติญาณ คือญาณเพื่อการระลึกชาติของตนเอง
ทำให้ทรงค้นพบการเวียนว่ายตายเกิดของพระองค์เองมานับภพนับชาติ
ไม่ถ้วน
ครั้นทรงเจริญภาวนาต่อเนื่องไปจนกระทั่งเข้าส่มัชฌิมยาม ก็ทรง
บรรลุ วิชชาที่ ๒ จุตูปปาตญาณ คือ ญาณเพื่อการระลึกชาติของผู้อื่น
ทำให้ทรงค้นพบว่า สัตว์โลกอื่นๆ ต่างก็ตกอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดเช่น
เดียวกันกับพระองค์

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๘๖ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ขณะที่ทรงเจริญภาวนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปจนกระพั่ฃ้าสู่ปีจฉิมยาม
ก็ทรงบรรลุ วิชชาที่ ถ อาสวักขยญาณ คือ ญาณเพื่อการกำจัดกิเลสให้
สิ้นไปอย่างเด็ดขาด ด้วยญาณที่ ๓ นี้เองที่ทำให้ทรงตรัสรู้ธรรมที่เรียกว่า
“อริยสัจ ๔” ทำให้ทรงสิ้นทุกข์สิ้นกิเลสอย่างเด็ดขาด อริยสัจ ๔ มีองค์
ประกอบตามสำดับโดยย่อ ดังนี้
(๑) ทุกขอริยสัจ คือ ทรงสามารถมองเห็นพระทัยของพระองค์เอง
ทรงมองเห็นลักษณะทุกข์และการบีบคั้นของทุกข์ที่กระทำต่อ
พระทัยของพระองค์ได้อย่างชัดเจน
(๒) ทุกขสมุทัยอริยสัจ คือ ทรงสามารถมองเห็นรูปพรรณสัณฐานของ
กิเลสอันเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ที่แอบช่อนอยู่ในพระทัยอย่าง
ชัดเจน
(ถ) ทุกขนิโรธอริยสัจ คือ ทรงสามารถมองเห็นธรรมชาติบริสุทธื้
สำหรับการดับทุกข์ดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาดถาวรที่เรียกว่า
“นิพพาน” ได้อย่างชัดเจน
(๔) ทุกซนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ ทรงสามารถเจริญภาวนาโดย
ยึดหลักปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ รอบแล้วรอบเล่า จนกระทั่ง
กลั่นใจของพระองค์เองไดับริสุทธผุดผ่องเป็นอันหนึ่งอันเดียว
กับนิพพานไดัอย่างถาวร กิเลสร้ายจึงถูกกำจัดให้สิ้นไปโดย
ปริยาย
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ความทุกข์ทรมานจากการเวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วน
ก็!รนอันยุติลงอย่างถาวร ไม่ย้อนหวนคืนมาใหม่อีก พระทัยของพระองค์ก็
ฟ็นอันหนึ่งอันเดียวกับนิพพานนั้นไปตลอดกาล ความปรารถนาอันยาวนาน
ตลอดยี่สิบอสงไขยแสนมหากัป ก็สัมฤทธิผลในปัจฉิมยามของวันเพ็ญขึ้น
๑๕ คํ่า เดือน ๖ หรือที่เรียกว่าวันวิสาฃบูชานั่นเอง
ดังนั้น ความเข้าใจถูกในสัมมาทิฏฐิฃ้อที่ ๑๐ นี้เอง ที่เป็นคำตอบว่า
ฟ้าหมายชีวิตที่แท้จริงของคนเรานั้น คือ การเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้
แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมีตามรอยบาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไป เพราะ
นอกจากการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล้ว ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะสามารถ
ทำให้บรรลุความหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้เลย ดัง
ที่พระองค์ตรัสไวีในนครสูตร ชึ่งมีสาระสำคัญโดยย่อดังนี้ว่า “อริยมรรค
มีองค์ ๘ นี้ (รนหนทางดร้สเของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในอดีต ปัจจุบัน
และอนาคต”®
ฅ.๔

ขั้นดอนที่ ๒ ปลูกมีงความร้พื้นฐานเพื่อเตรียมรับมือกับความทุกข์
ทั้ง ฅ ประ๓ทให้แก่คนรุ่นหสัง

ตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลส ชีวิตก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดเรื่อยไป
เมื่อคนรุ่นหลังมาเกิดใหม่ในสังคมเดียวกับที่เราอยู่ตอนนี้เราในฐานะผู้เกิด
ก่อน ก็ต้องมีหน้าที่แนะนำวิธีรับมือกับความทุกข์ประจำชีวิตทั้ง ๓ ประ๓ท
๑ นครสูตร, สํ. นิ. ๑๖/๖๕/๑๒๘ (มจร.)

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๘๘ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ให้แก่คนรุ่นหลัง ด้วยการถ่ายทอดความรู้พนฐาน ๓ ประการในการดำเนิน
ชีวิตด้งนี้
พื้นฐานที่ ๑ ความรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อเตรียมรับมือกับป้ญหาทุกข์
จากการดำรงชีพในแต่ละรัย
ความรู้พนฐานแรกที่จะต้องแนะนำก็คือ ความรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อ
เตรียมรับมือกับความทุกข์จากการดำรงชีพในแต่ละวัย ซึ่งร่างกายมีความ
ต้องการในการเติมธาตุ ๙ ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน
ยกตัวอย่างเช่น ในวัยเด็ก คนเราต้องการอาหารประ๓ทโปรตีนและ
คาร์โบไฮเดรตในปริมาณสูง เพราะร่างกายต้องการใช้ธาตุ ๔ ในการสร้าง
กล้ามเนื้อให้เจริญเติบโต มากกว่าการซ่อมแซมอวัยวะส่วนที่สิกหรอ
แต่ในวัยผู้ใหญ่กลับตรงกันข้าม คือต้องการอาหารประเภทโปรตีน
กับคารโบไฮเดรตน้อยลง แต่ต้องการอาหารประ๓ทพึชผักมากขึ้น เพราะ
ร่างกายต้องการใช้ธาตุ ๔ ในการสร้างกล้ามเนื้อน้อยลง แต่ต้องการธาตุ
อาหารที่ใช้ซ่อมแซมและพื่นฟูอวัยวะต่างๆ ที่สิกหรอ เป็นต้น
นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ยกมาเพื่อให้เห็นว่า เมื่อวัยเปลี่ยนไป จากเด็กไปสู่
วัยรุ่น จากวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่ จากวัยผู้ใหญ่ไปสู่วัยชรา ร่างกายของคน
เราก็มืความต้องการธาตุอาหารเปลี่ยนไปตามวัยด้วย การคืกษ'ไหาความ
รู้ต้านสุขอนามัยที่พอเหมาะพอสมกับแต่ละวัย จึงเป็นลี่งที่ต้องเตรียม1ไว้
รับมือกับความทุกข์ประจำสรีระ
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แน่นอนว่า การสืกษาหาความรู้เรื่องสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายในแต่ละวัย ย่อมมิใช่เฉพาะเรื่องอาหารการกิน
เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความหนาว ความร้อน ความหิว ความกระหาย
ความปวดปัสสาวะ ความปวดอุจจาระ (สรีรัฏฐธัมมสูตรข้อ ๑-๖) อีกด้วย
อนึ่ง หากการดูแลสุขภาพในวัยเด็กไม่ถูกต้อง ก็จะกลายเป็นการ
ถล่มทลายสังขารให้ทรุดโทรมก่อนวัยอันควร สภาพบั้นปลายชีวิตย่อมไม่
สามารถช่วยตัวเองได้ กลายเป็นภาระหนักของผู้อื่น
ด้งนั้น การดูแลสุขภาพสังขารเป็นตั้งแต่วัยเด็ก ย่อมล่งผลระยะยาว
ถึงการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในบั้นปลาย ซึ่งต้องมีความละเอียดอ่อน
ช่างสังเกต และหมั่นฝึกฝนให้เป็นนิสัยในทุกอิริยาบถ เช่น การนั่งหลังตรง
จนเป็นนิสัยตั้งแต่ในวัยเด็ก ก็จะล่งผลให้มีกระดูกสันหลังตรง ไม่คดไม่งอ
ในวัยชรา การรู้จักดูแลร่างกายไม่ให้ขาดนํ้าตั้งแต่ในวัยเด็ก ก็จะล่งผลให้
ไม่เป็นโรคท้องผูก โรคนิ่ว โรคไต โรคม้ามในวัยชรา เป็นต้น ยกเว้นแต่
วิบากกรรมจะมาตัดรอนเท่านั้น
พื้นฐานที่ ๒ ความรูในการส'รัไงตัวสร้างฐานะ เพื่อเตรียมรับมือกับ
ป้ญหาทุกข์จากการอยู1ร่วมกัน
ความรู้พื้นฐานที่สองเป็นความรู!นเรื่องการประกอบอาชีพ เพราะ
เมื่อคนเราโตเป็นผู้ใหญ่ ก็จะต้องรู้จักพึ่งตนเองโดยเฉพาะการหา การเก็บ
การใช้ที่ต้องฝึกฝนอบรมให้ถูกต้องตั้งแต่ในวัยเด็ก
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วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนก็คือ
ต้องการความรู้จากการเล่าเรียนเขียนอ่านไปใซ้ในการทำมาหากิน แต่ก็
ปรากฏว่า คนที่รํ่าเรียนมาสูงๆ แม้กระทั่งบางคนเรียนจบระดับปริญญา
ไม่ว่าในเมืองไทยหรือเมืองนอก ก็มิได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเสมอไป
ทุกคน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการเรียนในสถานศึกษานั้นเป็นการเข้าไป
แสวงหาความรูเนสาขาวิชาต่างๆ แต่การจะสร้างตัวสร้างฐานะให้มั่นคงไต้
นั้น อยู่ที่ความสามารถในการปฏิบัติ ๔ เรื่องนี้ ซึ่งพระสัมมาส้มพุทธเจ้า
ทรงเรียกหัวข้อธรรมนี้ว่า “ทิฎฐรัมมิกัตลประโยชน์,, อันเป็นหัวใจสำคัญ
ในการสร้างตัวสร้างฐานะในปัจจุบันชาติ ได้แก่
๑) อุฎฐานสัมปทา หมายถึง การแสวงหาทรัพย์เป็น
หรือกล่าวสั้นๆ ว่า หาเป็น
๒) อารักขสัมปทา หมายถึง การเก็บรักษาทรัพย์เป็น
หรือกล่าวสั้นๆ ว่า เก็บเป็น
ถ) กัลยาณมิตตตา หมายถึง การคบคนดีเป็น
๔) สมชีวิตา หมายถึง การใช้ทรัพย์เป็น
หรือกล่าวสั้นๆ ว่า ใช้เป็น
โดยการปฏิบัติตามหลักธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้ จะต้องยืนอยู่บนพื้นฐาน
ของสัมมาอาชีพ เพื่อให้การหา การเก็บ การใช้ทรัพย์เป็นทรัพย์ที่บริสุทธ
ซึ่งก็จะทำให้อัตราการตายของธาตุ ๔ ในตัวเราลดลง (สรีรัฎฐธัมมสูตร
ขอ ๗-๙)
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สิงที่คนเราต้องตระหนักก็คึอ เครื่องวัดความสำเร็จในชีวิตของคน
เรา ไม่ใช่วุฒิการสืกษา แต่เป็นการปฏิบัติตามธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญใน
การสร้างตัวสร้างฐานะ ๔ ข้อดังกล่าวแล้ว
ทั้งนี้เพราะคนที่จะหาเป็นนั้นต้องมี “ความขยัน” คนที่จะเก็บเป็นนั้น
ต้องมี “ความประหยัด” คนที่จะรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดีเป็นนั้นต้องมี “ความ
ร่อสัตย์” และคนที่จะใช้เป็นนั้นจะต้องมี “ความอดทน” โดยเฉพาะความ
อดทนต่อความเย้ายวนของกิเลสต่างๆ ซึ่งจะเป็นเหตใหใช้ทรัพย์ฟ่มเพืเอย
หลงระเริงไปกับความฟ้งเฟ้อเกินจำเป็น
ดังนั้น ผู้ที่จะสร้างตัวสร้างฐานะไต้สำเร็จ ก็จะต้องฝึกปฏิบัติตนตาม
ทิ{ดูธัมมิกัตถประโยชน์เพื่อเตรียมรบมือกับปัญหาทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน
พื้นฐานที่ ฅ ความ!ในการพัฒนาจิตใจ เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหา
ทุกข์จากอำนาจกิเลส
ความรู้พื้นฐานที่ ๓ เป็นความรู้สำหรับการตั้งฟ้าหมายชีวิตอย่างถูก
ต้องตามความฟ็นจริง เพราะตราบใดที่ย้งไม่หมดกิเลส ก็ย้งต้องเวียนว่าย
ตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารที่เต็มไปด้วยภัยอันตรายต่อไป
ด้วยเหตุนี้ ความรู้ที่ต้องรีบปลูกฝืงลงในจิตใจเด็กหรือลูกหลานตั้งแต่
วันแรกเกิด ก็คือ สัมมาทิฐิเบื้องต้น ๑๐ ประการ ดังที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง
ทั้งนี้เพราะว่า
สัมมาทิฐิเบื้องต้นช้อที่ ๑ - ๔ คือคุณธรรมเพื่อความอยู่เป็นสุขใน
ชาตินี้
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สัมมาทิฐิเบื้องต้นฃ้อที่ ๕ - ๑' คือคุณธรรมเพื่อความอยู่เป็นสุขใน
ชาติหน้า
สัมมาทิฐิเบื้องต้นข้อที่ ๑๐ คือคุณธรรมเพื่อความสิ้นทุกข์สิ้นกิเลส
อย่างถาวร
สัมมาทิฐิเบื้องต้นทั้ง ๑๐ ประการนี้ เป็นแสงเงินแสงทองของชีวิต
เป็นต้นกำเนิดแห่งความดีทั้งปวงในโลกนี้ ต้องรีบปลูกฝังลงไปก่อนที่
มิจฉาทิฐิหรือความเห็นผิดจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าปล่อยปละละเลยถึงขั้นลูกหลาน
เกิดมิจฉาทิฐิดิ่งแล้ว โลกนี้คงจะเต็มไปด้วยสงคราม เพราะนํ้ามือของคน
บาปทั้งหลาย ดังนั้น คุณธรรมนี้จึงเป็นสิงที่ต้องปลูกฝังกันตั้งแต่แรกเกิด
เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจสมบูรณ์และพร้อมจะทำความดีอย่าง
อุทิศชีวิตเป็นเดิมพันอันเป็นการเตรียมร้บมือกับปัญหาทุกข์จากอำนาจกิเลส
นั่นเอง
ฅ.๖ ขั้นตอนที่ ฅ ชักซวนหมู่ญาติสนิทมิตรสหายให้ปฎิบ้ติอริยมรรคมี
องค์ ๘ พร้อมด้วยการทำทาน ร้กษาสืล เจริญภาวนาร่วมกันอยู่
เป็นประจำ
เมล็ดพันธุพืชนั้น ถึงแม้จะเป็นพันธุดีแค่ไหน แต่หากนำไปปลูกใน
ทะเลทราย ก็ยากจะงอกงามเติบโตไต้เต็มที่
การทำความดีของมนุษย์เราก็เช่นกัน หากเราตั้งใจทำความดีเพียง
ลำพัง ไม่ชักชวนผู้อึ่นทำความดี แม้จะตั้งใจทำความดีเพียงใดก็ตาม ก็ยาก
ที่จะมิความก้าวหน้าในการฝึกอบรมตนเองให้หลุดพันจากกิเลส
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ด้วยเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงให้ความสำคัญต่อการสร้าง
ความดีอย่างเป็นทีม โดยตรัสแสดงไว้ใน “อปริหานิยธรรม”8 ว่า
๑. หมั่นประชุมกันเป็นเนืองนิตย์
๒. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม
พร้อมเพรียงกันทำกิจพึงจะทำ
๓. ไม่บัญญัติลิงที่พระพุทธองค์มิได้บัญญัติขึ้น ไม่ถอนลิงที่
พระพุทธองค์บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นอยู่ในสิกขาบทที่
พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
๔. ให้ความสักการะ เคารพ นับถือ บูชา ผูใหญ่ที่เป็นประธาน
ให้ความสำคัญในถ้อยคำของท่านว่าเป็นลิงควรรับฟ้ง
๕. ไม่ลุแก่อำนาจของตัณหาที่ก่อให้เกิดภพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว
ในใจ
๖. ยินดีในการปาเพึญภาวนาในเสนาสนะปา
๗. ตั้งใจอยู่ว่า เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ผู้มีดีลงดงามที่ยัง
ไม่มา ก็ขอให้ได้มา ที่มาแล้ว ขอให้อยู่อย่างผาสุก
การสร้างความดีแบบเป็นทีมนั้น มีความสำคัญอย่างใหญ่หลวงต่อ
การฝึกฝนอบรมตนเองยิ่งนัก พระ,พุทธองค์ถึงกับ'ทรงมีรับสัง'ว่า หากหมู่
ภิกษุสงฆ์ปฏิบัติอปริหานิยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด แม้พระองค์เสด็จดับ
ขันธปรินิพพานไปแล้ว พระพุทธศาสนาก็จะไม่มีวันเสือมเลย
มหาปรินิพพานสูตร1ที. ม. ๑๐/๑๓๖/๘๑ (มจร.)
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ดังนั้น การชักชวนหมู่ญาติสนิทมิตรสหายให้สร้างบุญร่วมกันเป็น
ประจำ ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติอปริหานิยธรรมร่วมกันอย่างเคร่งครัดได้
เหมือนกัน เพราะทำให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน เกิดแนวร่วมใน
การทำทาน การรักษาคีล และเจริญภาวนา เพื่อสั่งสมบุญและกำจัดทุกข์
จากอำนาจกิเลสอย่างเป็นทีมนั่นเอง
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ในธรรมวินัยนี้มีอริยมรรคมีองค์ ๘
สมณะที่ ๑ (พระโสดาบัน )มีอ ยู่ในธรรมวิน ัย นี้เท่านั้น
สมณะที่ ๒ (พระสกทาคามี) มีอยูในธรรมวินัยนี้เท่านั้น
สมณะที่ ๓ (พระอนาคามี) มีอ ยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น
สมณะที่ ๔ (พระอรหันต์) ก็มีอยูในธรรมวินัยนี้เท่านั้น

ลัทธิอื่น
ว่างจากสมณะทั้งหลายผ้ร้ทั่วลึง

๔. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนวิธีกำจัดทุกข์

ตราบใดที่ยังไม่หมดสิ้นกิเลส มนุษย์ทุกชาติ ทุกศาสนา ทุกเผ่าพันธุ
ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารกันต่อไปอย่างไม่รู้จบรู้สิ้น ยิ่ง
เวียนว่ายตายเกิดนานเท่าใดยิ่งทุกข์มากเท่านั้น
ครั้นเมื่อเราถือกำเนิดขึ้นในภพชาติใหม่ สิ่งที่ต้องเผชิญกันใหม่ ก็
คือปัญหาทุกข์ประจำชีวิตทั้ง ๓ ประ๓ท คือ ทุกข์จากการดำรงชีพ ทุกข์
จากการอยู่ร่วมกัน และทุกข์จากอำนาจกิเลส นอกจากนี้ก็ต้องแสวงหา
ความรู้สิ้นฐานในการดำเนินชีวิตอีก ๓ ประการ เพื่อร้บมือกับทุกข์ทั้ง ๓
ประเภทดังกล่าวแล้ว คือ ความรู้สิ้นฐานเพื่อสุขภาพ ความรู้สิ้นฐานเพื่อการ
ทำมาหากิน ความรู้สิ้นฐานเพื่อการพัฒนาจิตใจ จากนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือ
ความแก่ ความเจ็บ และจบลงด้วยความตาย ก่อนจะเริ่มด้วยการเกิดใหม่
อีกครั้ง วนเวียนกันอยู่แบบนี้ชํ้าแล้วชํ้าเล่า
มองทุกขให้เห็นชีวิต ๙๙ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนวิธีกำจัดทุกข์

หลังจากละโลกไปแล้ว ความรู้ที่สะสมไว้จากการต่อสู้กับความทุกข์
มาตลอด1ชีวิต ไม่ว่าจะสืกษาค้นคว้ามามากเท่าใดก็ต้องทิ้งไปและลืมไปจน
หมดสิน ครั้นเมื่อไปเกิดในภพชาติใหม่ ก็ต้องเริ่มต้นหาความรู้แบบเดิม
ชํ้าอีก ชีวิตของผู้คนในโลกนี้ต้องตกอยูในสภาพการณ์เช่นนี้ชํ้าแล้วชํ้าเล่า
จึงกล่าวไต้ว่าแท้ที่จริงแล้ว โลกใบนี้ ก็คือ คุกยักษ์ที่กักขังสรรพสัตว์ทั้ง
หลายให้เวียนว่ายตายเกิดอยูในวัฏสงสารนั่นเอง จะมีลักกี่คนที่รู้ความจริง
เรื่องนี้ เพราะเหตุที่ผู้คนส่วนมากไม่รู้ความจริงเรื่องนี้นี่เอง จึงยอมทนทุกข์
ทรมานอยู่ในคุกยักษ์นี้ชั่วกาลนาน
ปัจจุบันแม้ชาวโลกจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าว
ไกลไปกว่ายุคใดๆ ในประวัติศาสตร์ก็ตาม แต่ก็ยังอยู่ในระดับของการ
แก้ปัญหาทุกข์จากการดำรงชีพกับการแก้ปัญหาทุกข์จากการอยู่ร่วมกัน
ยังมาไม่ถึงการแก้ปัญหาทุกข์จากอำนาจกิเลสนั่นคือยังคงเป็นความรู้ที่ไม่
สามารถกำจัดกิเลสไต้สำเร็จนั่นเอง
อย่างไรก็ตาม พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกเท่านั้น ที่มีคำ
สอนเรื่องการกำจัดทุกข์ครอบคลุมทุกระดับ และเป็นศาสนาเดียวในโลก
เท่านั้น ที่มีคำสอนสำหรับการกำจัดกิเลสโดยตรง ซึ่งได้แก่คำสอนเรื่อง
อริยมรรคมีองค์ ๘
พระบรมศาสดาก็ทรงตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ พระสาวกก็บรรลุธรรมเป็น
พระอรหันต์และพระอรหันต์เถรีด้วยการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘โดยสรุป
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนวิธกี ำจัดทุกข์ ๑00 มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ก็คึอ พระบรมศาสดาและพระอรหันต์สาวกทั้งหลายของพระองค์ล้วนดับ
ทุกข์ดับกิเลสได้ด้วยการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ทั้งสิน
สิงที่น่าอัศจรรย์ก็คีอ การหมดกิเลสตามคำสอนในพระพุทธศาสนา
นั้น มิได้ผูกขาดเฉ,พาะพระบรมศาสดาเท่านั้น แต่ยังเปิดกว้างสำหร้บทุก
คนในโลกนี้หมดกิเลสตามได้เช่นเดียวกัน ซึ่งก็'หมายความ'ว่า อริยมรรค
มีองค์ ๘ นั้เป็นแ[นทางปฏิบัติอันเป็นของกลางของโลก ที่ใครๆ ในโลก
นี้เมื่อได้ปฏิบัติแล้ว ก็จะสามารถดับทุกข์ดับกิเลสได้เช่นเดียวกับพระบรม
ศาสดาสัมมาส้มพุทธเจ้า
ด้งมีเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วในสมัยพุทธกาล กล่าวคือ ปริพาชกผู้มี'นาม'ว่า
สุภ’ท'ทะ เขาเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ตลอดชีวิตนักบวชที่ผ่านมา
เขาได้ตระเวนหาคำสอนเรื่องการกำจัดทุกข์จากสำนักของลัทธิคำสอนอื่นๆ
นอกพระพุทธศาสนา ตั้งแต่วัยหนุ่มจนเข้าสํวัยชราก็ยังไม่พบ
ต่อมาวันหนึ่ง เขาจึงนึกขึ้นได้ว่า ยังเหลือแต่พระบรมศาสดาพระ
สัมมาส้มพุทธเจ้า พระองค์เดียวเท่านั้นที่เขายังไม่ได้ทูลถามถึงเรื่องการดับ
ทุกข์ จึงตัดสินใจรีบเดินทางไปเข้าเฝ็าพระพุทธองค์
เนื่องจากขณะที่เขาไปถึงนั้นใกล้เวลาที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับข้นธ
ปรินิพานแล้ว แม้เขาจะขออนุญาตถึง ๓ ครั้ง แต่พระอานนท์ พุทธอุปัฎฐาก
ก็ไม่อนุญาตให้เข้าเฝ็า
พระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงได้ยินถ้อยคำเจรจาระหว่างบุคคลทั้งสอง
ชัดเจน ขณะเดียวกันก็ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งการบรรลุอรหัตผลของสุกัทท
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต @06) พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนวิธีกำจัดทุกข์

ปริพาชก จึงมีพุทธานุญาตให้เขาเข้าฟ้าเพื่อทูลถามป้ญหาที่สงสัยมาตลอด
ชีวิต
สุภัททปริพาชกกราบทูลถามว่า “เจ้าลัทธิอื่นทั้งหมด (ในสมัย
พุทธกาล) รู้ตามที่ตนกล่าวอ้างหรือไม่”
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิเสธที่จะตอบคำถามนั้นแต่ได้ตรัสบอก
ให้สุภัททปริพาชกตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาของพระองค์ ด้งนี้'8
“สุภัททะ ในธรรมวินัยทีไ่ ฝมีอริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมไม่มีสมณะที่
๑ (พระโสดาบัน) ย่อมไม่มีสมณะที่ ๒ (พระสกทาคามี) ย่อมไม่มีสมณะ
ที่ ๓ (พระอนาคามี) ย่อมไม่มีสมณะที่ ๔ (พระอรหันต์) ๑
ในธรรมวินัยที่มอี ริยมรรคมีองค์ ๘ ย่อมมีสมณะที่ ๑ (พระโสดาบัน)
ย่อมมีสมณะที่ ๒ (พระสกทาคามี) ย่อมมีสมณะที่ ๓ (พระอนาคามี) ย่อม
มีสมณะที่ ๔ (พระอรหันต์)
สุภัททะ ในธรรมวินัยนี้มอี ริยมรรคมีองค์ ๘ สมณะที่ ๑ (พระ
โสดาบัน) มีอยูในธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ ๒ (พระสกทาคามี) มีอยู่ใน
ธรรมวินัยนี้เท่านั้น สมณะที่ ๓ (พระอนาคามี) มีอยู่ในธรรมวินัยนี้เท่านั้น
สมณะที่ ๔ (พระอรหันต์) ก็มีอยู่ในธรรมวินัยนีเ้ ท่านั้น ลัทธิอื่นว่างจาก
สมณะทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึง
สุภัททะ ถ้าภิกษุเหล่านี้เป็นอยู่โดยชอบ โลกจะไม่พึงว่างจากพระ
อรหันต์ทั้งหลาย’,
๑ มหาปรินิพพานสูตร, ที. ม. ๑๐/๒๑๔/๑๖๒ (มจร.)

พระพุทธศาสนาฟ็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนวิธีกำจัดทุกข์ ๑0๒ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

จากพระธรรมเทศนาทีตรัสแสดงแก่สุภัททปริพาชกนี ย่อมชี
ชัดว่า มีแต่คำสอนในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนเรื่องการกำจัดทุกข์
กำจัดกิเลสให้สินไปด้วยการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ หลังจากได้รับ
คำตอบที่รอคอยมาตลอดชีวิตแล้ว สุภัททปริพาชกก็ขอบวชเป็นพระ
ภิกษุในพระพุทธศาสนา ทุ่มชีวิตปาเพ็ญภาวนาปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘
ไม่นานนัก ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ซึ่งเป็นการยืนยันว่า
อริยมรรคมีองค์ ๘ คึอวิธีปฏิบัติเพื่อการดับทุกข์ของบุคคลทั้งปวง
ไม่ว่าจะเคยนับถือลัทธิศาสนาใดมาก่อนก็ตาม ถ้าทุ่มเทปฏิบัติตาม
อย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันแล้ว ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน
ถึงความสิ้นทุกข์สินกิเลสดุจเดียวกับพระบรมศาสดาได้แน่นอน
ด้งนั้น การที่พวกเรามาบวชเป็นพระภิกษุในคราวนี้ ได้กล่าว
คำปฏิญาณต่อหน้าพระอุปัชฌาย์ว่า ขอออกบวชเพื่อความสิ้นทุกข์
สิ้นกิเลสนั้น ก็พึงรู้คุณค่ามหาศาลของคำสอนในพระพุทธศาสนา
ที่ม ีต ่อ โลกทุก ยุค ทุก สมัย และใช้โอกาสอัน มีค ำที่ได้ม าบวช
อยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ เป็นพุทธบุตรของพระล้มมาล้มพุทธเจ้าในวันนี้
หมั่นฝึกตน ทนหิว ปาเพ็ญตบะ ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้แก่การเจริญ
ภาวนา ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ อย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพัน ตามรอย
พระบรมศาสดาให้เต็มที่ ไม่นานนักก็จะได้รู้แจ้งในธรรมที่พระองค์ตรัสรู้
อย่างแน่นอน เมื่อถึงเวลานั้น โลกก็จะพลันสว่างไสวไปกับการเข้าถึงธรรม

มองทุกขํให้เห็นชีวิต ๑๐๓ พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกที่สอนวิธีกำจ้ดทุกข์

ของเราด้วย ความสับสนวุ่นวายด้วยทุกข์จากการดำรงชีพ ทุกข์จากการอยู่
ร่วมกัน ทุกข์จากอำนาจกิเลสก็จะถึงคราวสงบลง ดังที่พระสัมมาส้มพุทธ
เจ้าตรัสไว้ว่า0
“ภิกษุใดแลยังห,นุ่มแน่น ย่อมประกอบขวนขจายในพุทธศาสนา
ภิกษุนั้นย่อมทำโลกนั้ให้สว่างไสว เหมือนดวงจันทร์พ้นจากเมฆ
ฉะนั้น’,

www.kalyanamitra.orgwww.webkal.org

๑ สุมนสามเณรวัตชุ, สุ. ธ. ๒๕/๓๘๒/๑๕๒ (มจร.)
พระทุทธศาสนาฟ้นศาสนาเดียวในโลกที่สอนวิธีกำจัดทุกข์ ๑๐๔ มองทุกข็ให้เห็นชีวิต

การที่เราได้มาบวชในวันนี้
ย่อมเป็นโอกาสดีที่เราจะได้กำจัดกิเลสในใจ
ด้วยการทำภาวนากลั่น'พให้บริสุ'ทธื้
กลั่นธาตุ ๔ ในตัวให้บ ริสุทธ
กลั่นสืลทางกาย และทางวาจาให้บริสุทธื้
และกลั่นข้าวปลาอาหาร รวมทั้งปัจ จัย ไทยธรรมทั้งหลาย
ที่ญาติโยมนำมาถวาย
เพื่อเติมธาตุ ๔ ให้กับเราให้บริสุทธื้
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สมาธิ คือความสงบ สบาย และความร้สิกเป็นสุขอย่างยิ่งที่มนุษย์
สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่พระพุทธศาสนากำหนดเอาไว้เป็น
ข้อควรปฏิบัติ เพื่อการดำรงชีวิตทุกวันอย่างเป็นสุข ไม่ประมาท เต็มไป
ด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญา อันเป็นเรื่องไม่เหลือวิสัย ทุกคนสามารถ
ปฏิบ ัต ิได้ง ่า ยๆ ดัง วิธ ีป ฏิบ ั ติที่ พระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุน ี
(สด จนฺทสโร) หลวงปูวัดปากนี้า ภาษีเจริญ ได้ฒ ตตาสั่งสอนไว้ ดังนี้
มองทุกข์[ห้เห็นชีวิต ๑๐๙ วิธี!เกสมาธิเบื้องต้น

๑. กราบบูชาพระรัตนตรัย เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจให้‘นุ่มนวลไว้
เป็นเบื้องต้น แล้วสมาทานสืล ๕ หรือ สืล ๘ เพื่อยํ้าค'วามมั่น'คง
ในคุณธรรมของตนเอง
๒. คุณข่าหรือนั่งพับเพียบสบายๆ ระลึกถึงความดี ที่ได้กระทำแล้ว
ในวันนี้ ในอดีต และที่ตั้งใจจะทำต่อไปในอนาคต จนราวกับว่า
ร่างกายทั้งหมดประกอบขึ้นด้วยธาตุแห่งคุณงามความดีล้วนๆ
(ท. นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย นิ้วชี้,ของมือ'ข้าง
ขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้าย นั่งให้อยู่ในทำที่พอดี ไม่ฝึนร่างกาย
มากจนเกินไป ไม่ถึงกับเกร็ง แต่อย่าให้หลังโค้งงอ หลับตาพอ
สบายคล้ายกับกำลังพักผ่อนไม่บีบกล้ามเนื้อตาหรือขมวดคิ้ว แล้ว
ตั้งใจมั่น วางอารมณ์สบาย สร้างความรู้สิกให้พร้อมทั้งกายและใจ
ว่ากำลังจะเข้าไปสู่ภาวะแห่งความสงบสบายอย่างยิ่ง
๔. นึกกำหนดนิมิต เป็น “ดวงแก้วกลมใส” ขนาดเท่าแก้วตาดำ ใส
บริสุทธ ปราศจากรอยตำหนิใดๆ ขาวใส เย็นตาเย็นใจ ด้งประกาย
ของดวงดาว ดวงแก้วกลม'เสนิ้เรียก'ว่า บริกรรมนิมิต นึกสบายๆ
นึกเหมือนดวงแก้วนั้นมานิ่งสนิทอยู่ ณ ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ นึก
ไปภาวนาไปอย่างนุ่มนวลเป็นพุทธานุสติว่า “สัมมา อะระหง” หรือ
ค่อยๆ น้อมนึกถึงดวงแก้วกลมใสให้ค่อยๆ เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลาง
กาย ตามแนวฐาน โดยเริ่มตันตั้งแต่ฐานที่ ๑ เป็นตันไป น้อมนึก
อย่างสบายๆ ใจเย็นๆ ไปพร้อมๆ กับค่าภาวนา
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น <5)6)0 มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ภาพแสดงที่ตั้งจิตทั้ง ๗ จุาน
อนึ่ง เมื่อนิมิตดวงแก้วกลมใสปรากฏแล้ว ณ กลางกาย ให้วาง
อารมณ์สบายๆ กับนิมิตนั้น จนเหมือนกับว่าดวงนิมิตเป็นส่วนหนึ่งของ
อารมณ์ หากดวงนิมิตนั้นอันตรธานหายไป ก็ไม่ต้องนึกเสียดาย ให้วาง
อารมณ์สบาย แล้วนึกนิมิตนั้นขึ้นมาใหม่แทนดวงเก่า หรือเมื่อนิมิต นั้น
ไปปรากฏที่อื่น ที่มิใช่ศูนย์กลางกาย ให้ค่อยๆ น้อมนิมิตเข้ามาอย่างค่อย
เป็นค่อยไป ไม่มีการบังคับ และเมื่อนิมิตมาหยุดสนิท ณ ศูนย์กลางกาย
ให้วางสติลงไปยังจุดศูนย์กลางของดวงนิมิต ด้วยความรู้สึกคล้ายมีดวง
ดาวดวงเล็กๆ อีกดวงหนึ่งช้อนอยู่ตรงกลางดวงนิมิตดวงเดิม
มองทุกข์,เห้เห็นชีวิต 6)(5)(5) วิธีสืกสมาธิเบื้องต้น

แล้วสนใจเอาใจใส่แต่ดวงเล็กๆ ตรงกลางนั้นไปเรื่อยๆ ใจจะปรับจนหยุด
ใด้ถ ูก ส่วน เกิดการตกศูนย์และเกิดดวงสว่างขึ้นมาแทนที่ ดวงนี้เรียกว่า

“ดวงธรรม” หรือ “ดวงปฐมมรรค” อันเป็นประตูเบื้องต้นที่จะเปิดไปสู่
หนทางแห่งมรรคผลนิพพาน
การระลึกนึกถึงนิม ิตสามารถทำไดในทุกแห่งทุกที่ ทุกอิริยาบถ
ไม่ว่าจะนั่ง นอน ยืน เดิน หรือขณะทำภารกิจใดๆ
ข้อแนะนำ คือ ต้องทำให้สมํ่าเสมอเป็นประจำ ทำเรื่อยๆ ทำอย่าง
สบายๆ ไม่เร่ง ไม่บังคับ ทำได้แค่ไหน ให้พอใจแค่นั้น ซึ่งจะเป็นการ
ป้อ งกัน มิให้เกิด ความอยากจนเกิน ไป จนถึงกับ ทำให้ใจต้อ งสูญ เสีย
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๑๑๒ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

ความเป็นกลาง และเมื่อการฝึกสมาธิบังเกิดผลจนได้ “ดวงปฐมมรรค”
ที่ใสเกินใส สวยเกินสวย ติดสนิทมั่นคงอยู่ที่ศูนย์กลางกายแล้ว ให้หมั่น
ตรึกระลึกนึกถึงอยู่เสมอ
อย่างนี้แล้ว ผลแห่งสมาธิจะทำให้ชีวิตดำรงอยู่บนเส้นทางแห่งความ
สุข ความสำเร็จและความไม่ประมาทได้ตลอดไป ทั้งยังจะทำให้สมาธิ
ละเอียดลุ่มลึกไปตามลำดับอีกด้วย
ข้อควรระวัง
๑. อย่าใข้กำลัง คือไม่ใช้กำลังใดๆ ทั้งสิน เช่น ไม่บีบกล้ามเนื้อ
ตา เพี่อจะให้เห็นนิมิตเร็วๆ ไม่เกร็งแขน ไม่เกร็งกล้ามเนื้อ
หน้าท้อง ไม่เกร็งตัว ฯลฯ เพราะการใช้กำลังตรงส่วนไหน
ของร่างกายก็ตาม จะทำให้จิตเคลื่อนจากศูนย์กลางกายไป
ส่จุดนั้น
๒. อย่าอยากเห็น คือทำให้ใจเป็นกลาง ประคองสติมิให้เผลอ
จากบริกรรมภาวนาและบริกรรมนิมิต ส่วนจะเห็นนิมิตเมื่อ
ใดนั้น อย่ากังวล ถ้าถึงเวลาแล้วย่อมเห็นเอง การบังเกิด
ของดวงนิมิตนั้นอุปมาเสมือนการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์
เราไม่อาจเร่งเวลาได้
ฅ. อย่ากังวลถึงการกำหนดลมหายใจเข้าออก เพราะการฝึก
สมาธิเพี่อให้เช้าถึงพระธรรมกายภายใน อาศัยการนึกถึง
มองทุกขให้เห็นชีวิต (ร)(ร)cn วิธีสืกสมาธิเบื้องต้น

“อาโลกกสิณ,, คือกสิณแสงสว่างเป็นบาทเบื้องต้น เมื่อฝึก
สมาธิจนเข้าถึงดวงปฐมมรรคแล้ว ฝึกสมาธิต่อไป ผ่านกาย
มนุษย์ละเอียด กายทิพย์ กายรูปพรหม กายอรูปพรหม
จนกระ'ฌั่เข้าถึงพระธรรมกายแล้วจึงเจริญวิปัสสนาในภายหลัง
ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดลมหายใจเข้าออก
แต่ประการใด
๔. เมื่อเลิกจากนั่งสมาธิแล้ว ให้ตั้งใจไว้ที่ศูนย์กลางกายที่เดียว
ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตาม เช่น ยืนก็ดี เดินก็ดี นอน
ก็ดี หรือนั่งก็ดี อย่าย้ายฐานที่ตั้งจิตไปไว้ที่อื่นเป็นอันขาด
ให้ตั้งใจบริกรรมภาวนา พร้อมกับนึกถึงบริกรรมนิมิตเป็น
ดวงแก้วใสควบคู่กันตลอดไป
๔. นิมิตต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะต้องน้อมไปตั้งไว้ที่ศูนย์กลาง
กายทั้งหมด ถ้านิมิตที่เกิดขึ้นแล้วหายไปก็ไม่ต้องตามหา
ให้ภาวนาประคองใจต่อไปตามปกติ ในที่สุดเมื่อจิตสงบ
นิมิตย่อมปรากฏขึ้นใหม่อีก
การฝึกสมาธิเบื้องต้นเท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ย่อมเป็นปัจจัยให้เกิด
ความสุขได้พอสมควร เมื่อชักซ้อมปฏิบัติอยู่เสมอๆ ไม่ทอดทิ้ง จนได้
ดวงปฐมมรรคแล้ว ก็ให้หมั่นประคองรักษาดวงปฐมมรรคนั้นไว้ตลอด
ชีวิต ดำรงตนอยู่ในคืลธรรมอันดี ย่อมเป็นหลักประกันได้ว่าได้ที่พึ่งของ
ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ที่จะล่งผลให้เป็นผู้มีความสุข ความเจริญ ทั้งในภพ
ชาตินี้และภพชาติหน้า
วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๑๑๔ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

หากสามารถแนะนำต่อๆ กันไป ขยายไปยังเหล่ามนุษยชาติ อย่าง
ไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธ์ สันติสุขอันไพบูลย์ที่ทุกคนใฝ่ฝืน
ก็ย่อมบังเกิดชื้นอย่างแน่นอน
ประโยชน์ข องการแกสมาธิ
๑.

ผลต่อตนเอง

๑.๑ ด้านสุขภาพจิต
• ส่งเสริมให้คุณภาพของใจดีชื้น คือ ทำให้จิตใจผ่องใส สะอาด
บริสุทธ สงบ เยือกเย็น ปลอดโปร่ง โล่ง เบา สบาย มีความ
จำ และสติปัญญาดีชื้น
• ล่งเสริมสมรรถภาพทางใจ ทำให้คิดอะไรได้รวดเร็ว ถูกต้อง
และเลือกคิดแต่ในสิงที่ดีเท่านั้น
๑.๒ ด้านพัฒนาบุคลิกภาพ
• จะเป็นผู้มีบุคลิกภาพดี กระฉับกระเฉง กระปรี้กระเปร่า
มีความองอาจสง่าผ่าเผย มีผิวพรรณผ่องใส
• มีความมั่นคงทางอารมณ์ หนักแน่น เยือกเย็น และเชื่อมั่น
ในตนเอง
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ เป็นผู้มี
เสน่ห์ เพราะไม่มักโกรธ มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลทั่วไป
มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๑๑๙ วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

๑.ฅ ด้านข้วิตประจำวัน
• ช่วยให้คลายเครียด เป็นเครื่องเสรีมประสิทธิภาพ ในการ
ทำงาน และการสิกษาเล่าเรียน
• ช่วยเสริมให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เพราะร่างกายกับจิตใจ
ย่อมมีอิทธิพลต่อกัน ถ้าจิตใจเข้มแข็ง ย่อมเป็นภูมิต้านทาน
โรคไปในตัว
๑.๔ ด้านสืลธรรมจรรยา
• ย่อมเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิ เชื่อกฎแห่งกรรม สามารถคุ้มครอง
ตนให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายได้ เป็นผู้มิค'วามประพฤติดี
เนื่องจากจิตใจดี ทำให้ความประพฤติทางกายและวาจาดี
ตามไปด้วย
• ย่อมเป็นผู้มีความมักน้อย สันโดษ รักสงบและมีขันติเป็น
เลิศ
• ย่อมเป็นผู้มีค'วามเอื้อเฟิอเผื่อแผ่ เห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ย่อมเป็นผู้มีสัมมาคารวะและมี
ความอ่อนน้อมถ่อมตน

วิธีฝึกสมาธิฌี้องต้น ๑๑๖ มองทุกขํให้เห็นชีวิต

๒.

ผลต่อครอบครัว

๒.๑ ทำให้ครอบครัวมีความสงบสุข เพราะสมาชิกในครอบครัว
เห็นประโยชน์ของการประพฤติธรรม ทุกคนตั้งมั่นอยูในศีล
ปกครองกันด้วยธรรม เด็กเคารพผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เมตตาเด็ก
ทุกคนมีความรักใคร่สามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
๒.๒ ทำให้ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้า เพราะสมาชิกต่างก็ทำ
หน้าที่ของตนโดยไม่บกพร่อง เป็นผู้มีใจคอหนักแน่น เมื่อมี
ปัญหาครอบครัวหรือมีอุปสรรคอันใด ย่อมร่วมใจกันแก้ไข
ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี
(ท. ผลต่อสังคมและประเทศชาติ

ฅ.๑ ทำให้สังคมสงบสุข ปราศจากปัญหาอาชญากรรม และปัญหา
สังคมอื่นๆ เพราะปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาการฆ่า การข่มขืน โจรผู้ร้าย การทุจริตคอรัปชั่น
ล้วนเกิดขึ้นมาจากคนที่ขาดคุณธรรม เป็นผู้ที่มีจิตใจอ่อนแอ
หวั่นไหวต่ออำนาจสิงยั่วยวน หรือกิเลสได้ง่าย ผู้ที่ฝึกสมาธิ
ย่อมมีจิตใจเข้มแข็ง มีคุณธรรมในใจสูง ถ้าแต่ละคนใน
สังคมต่างฝึกฝนอบรมใจของตนให้หนักแน่น มั่นคง ปัญหา
เหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้น ล่งผลให้สังคมสงบสุขได้

มองทุกขให้เห็นชีวิต ๑๑๗ วิธีสืกสมาธิเบื้องต้น

ฅ.๒ ทำให้เกิดความมีระฒียบวินัย และเกิดความประหยัด ผู้ที่
ฝึกใจให้ดีงามด้วยการทำสมาธิอยู่เสมอ ย่อมเป็นผู้รักความ
มีระเบียบวินัย รักความสะอาด มีความเคารพกฎหมาย
บ้านเมือง ด้งนั้น บ้านเมืองเราก็จะสะอาดน่าอยู่ ไม่มีคนมัก
ง่ายทิ้งขยะลงบนพื้นถนน จะข้ามถนนก็เฉพาะตรงทางข้าม
เป็นต้นเป็นเหตุให้ประเทศชาติไม่ต้องสินเปลืองงบประมาณ
เวลา และกำลังเจ้าหน้าที่ ที่จะไปใช้สำหร้บแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จากความไม่มีระเบียบวินัยของประชาชน
ฅ.ฅ ทำให้สังคมเจริญก้าวหน้า เมื่อสมาชิกในสังคมมีสุขภาพจิต
ดี รักความเจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง
ย่อมส่งผลให้สังคมเจริญก้าวหน้าตามไปด้วย และจะสละ
ความสุขส่วนตน ให้ความร่วมมือกับส่วนรวมอย่างเต็มที่
และถ้ามีผู้ไม่ประสงค์ดีต่อสังคม จะมายุแหย่ให้เกิดความ
แตกแยก ก็จะไม่เป็นผลสำเร็จ เพราะสมาชิกในสังคมเป็น
ผู้มีจิตใจหนักแน่น มีเหตุผล และเป็นผู้รักสงบ

วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น ๑๑๘ มองทุกขให้เห็นชีวิต

๔.

ผลต่อศาสนา

๔.๑ ทำให้เข้าใจพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง และรู้ซึ้งถึง
คุณค่าของพระพุทธศาสนา รวมทั้งรู้เห็นด้วยตัวเองว่า การ
ฝึกสมาธิไม่ใช่เรื่องเหลวไหล หากแต่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้
พ้นทุกข์เข้าสู่นิพพานได้
๔.๒ ทำให้เกิดศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตน)ตรัย พร้อมที่จะ!ป็นทนาย
แก้ต่างให้กับพระศาสนาอันจะเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่
การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง ให้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง
๔.ถ เป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
เพราะตราบใดที่พุทธศาสนิกชนยังสนใจปฏิบัติธรรม เจริญ
ภาวนาอยู่ พระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองอยู่ตราบนั้น
๔.๔ จะเป็นกำลังส่งเสริมทะนุบำรุงศาสนา โดยเมื่อเข้าใจชาบซึ้ง
ถึงประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมด้วยตนเองแล้ว ย่อมจะ
ชักชวนผู้อื่นให้ทำทาน รักษาสืล เจริญภาวนาตามไปด้วย
และเมื่อใดที่ทุกคนในสังคมตั้งใจปฏิบัติธรรม ทำทาน รักษา
สืล และเจริญภาวนา เมื่อนั้นย่อมเป็นที่หวังได้ว่า สันติสุข
ที่แท้จริงก็จะบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

มองทุกขํให้เห็นชีวิต ๑๑๙ วิธีฝึกสมาธิเบื้องต้น

ส พ ฺพ ท าน ธมฺม ทานํ ชิน าติ
การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง
c JT

น้อมกตัฌฌูบูชาธรรม
พระมงคลเทพมุนี (หลวงปูสด จนฺทสโร วัดปาก1นํ้าภาษีเจริญ)
พระราชภาวนาวิสุทธ (หลวงพ่อธัมมชโย)
พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

โดย เจ้าภาพกิตติมศักดพิเศษ
คุณอนันต์ อัศวโภคิน
คุณบุญชัย เบญจรงคกุล และครอบครัว
ดร.ประกอบ-คุณวรรณา จิรกิติ

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง ๑๒๐ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

เจ้าภาพกิตติมสักด
ครอบครัวเจียมพิทยานุวัฒน์-ธนะสมานโชค
ครอบครัวติรธรรมเจริญ
คุณกฤษดาวรรณ สายหงษ์
คุณปราณี-นพ.สุรพงษ์ สืบวงค์ลี
คุณพวง-คุณเรณู โชคอนันต์ตระกูล
คุณวรรณา เพ็ตเตอร์สัน
คุณวรๅฒ-คุณพิรนุช วรสุบิน และครอบครัว
คุณศสืธร โชคประสิทธ
คุณสมร แก้วใส
คุณสาโรช-คุณสุกัญญา สกุลวัฒนะ และครอบครัว
คุณสุภาษิต สุรกิตติพงต์ และครอบครัว
คุณโสภา นุร์สเตริม
ดร.กฤษฎา-คุณทัศนีย์ จ่างใจมนต์ และครอบครัว
กลุ่มธรรมปรีดา
บริษัท (ระบบบัญชีสำเร็จรูป) ออโต์ใฟล์ท จ่ากัด
บริษัท คริสตอล ชอฟท์ จ่ากัด (มหาซน)
พนักงานรักษาองค์กร (พ.ร.อ.)
JINTANA.THEODOR.DR.MED.CHRISTINA,
STEPHAN AND CHRISTOPHER THIRMEYER

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ©toร) การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

เจ้าภาพอุปถัมภ์
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พระครูวิเทศปัญ ญาภรณ์ (พม.สมบุญ สมฺมาปุฌฺโฌ)
พระปลัด สุธ รรม สุธมฺโม
พระมหามิญ ช์ พุท ฺธิวฑฺโฒ และคณะญาติมิตร
พระจิต ตกร ถิรธมฺโม
วัด พระธรรมกายแคลิฟ อร์เนีย
วัด พระธรรมกายบุโรส สวีเดน
คุณ ยายสุณ ี ผ่อ งสวัส ดื้ และลูกหลานญาติมิตร
คุณ จอห์น อี้ เฉียง-คุณ เอมิต า-ด.ช.จิรฌธ เซง-คุณ วรนุช เตชวิเศษวงศ์
คุณณัฐชา ปูนะ
คุณ เด่นพงษ์-คุณ สุนิดา ชาวงษ์
คุณ ทรงวุฒ ิ-คุณ อัญ ชลี-คุณ ทรงพล-คุณ ถนอมขวัญ มนุญ พงศ์
คุณ บังอร พลต้น และครอบครัว
คุณมาณี เปียมกุลวนิช
คุณ รัชดาวรรณ สายหงษ์
คุณวุฒิชัย สายหงษ์

• คุณศรีเพ็ญพร เสาร์แก้ว
•
•
•
•
•
•
•

คุณ สมชาย-คุณ นิกาพรรณ ครอบครัวจิวัจฉรานุกูล&ญาติม ิตร, บ.รุ่งศิลบัการพิมพ์(1977)จก.
คุณสายชล ภาคพรม
คุณสิริรัชญา สายหงษ์
คุณ สุข เกษม-คุณ ไมตรีจ ิต ร์ สุพรรณานนท์
คุณ สุภาจรี-คุณ สมเดช นิยะมานนท์ และครอบครัว
คุณ อุไรวรรณ ตะโก-รtahre
บริษัท เจคเชียร์ เทคโนโลยี จำกัด

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง ๑๒๒ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

เจาภาพกองทุน
พระครูธรรมธรไพบูลย์ ธมมวิปุโล
พระครูภาวนาวรานุสิฐ
พระครูภาวนาวิเทศ (พม.วิรัตน์ มณิกใ4โต)
พระครูภาวนาสุธรรมทิเทศ, คุณอัญชลี อินจารสร
พระครูวาปีปทุมกิจ
พระครูวินัยธรบัณฑิต วรปญโฌ
พระครูวิสุทธี้กาญจนกิจ
พระครูสมุห์เชิดสักด สตฺติโชโต
พระครูอุดมประชานุกูล
พระอธิการมานพ อคฺคมาณโว
พระมหาโกมล สุภจิตฺโต และญาติมิตร
พระมหาเฉลิม ปฌฺฌาภข์ณ
พระมหาชัชวาลย์ โอภาโส ป.ธ.®'
พระมหาชัยฟ้า ธฌฺฌกุโล
และกองบุญมหาทานบารมี ๑ เดือน ๑๑
พระมหาณัฐชัย วรงฺกุโล และคณะญาติมิตร
พระมหาทศพร ปุณฺฌงกโร
พระมหาธเนศร์ จาน'ร่[ต,
ครอบครัวทรัพย์สมบูรณ์-ชัทท์ชไนเดอร์
พระมหาธีรพล คุเณสโน
พระมหาธีระชัย ธีชชโย และครอบครัว
อัศวชัยโสภณ
พระมหาบุญชู อริยธมฺโม
พระมหาพูลศักดื้ บัณณสโ!โกและญาติมิตร
พระมหามนตริ จริตมนุโต
พระมหารัตนะ จิตรตโน
พระมหาวิชา อธิวิชฺโช
พระมหาวิเชียร นาถกโร & DCI LIBRARY

• พระมหาๅฒิชัย ๅฑฺฒิชโย และคณะญาติมิตร
• พระมหาศรายุทธ จิตคุโณ และญาติมิตร
• พระมหาศุภชัย สุภชโย, คุณณัฐพร แดงตนุ
และครอบครัว
• พระมหาสอน พุทธิสาโร
• พระมหาสุทธิชัย สุทธิชโย
• พระมหาสุรัตน์ อคฺค'รต'โน
และครอบครัวเหลิองธาดา
• พระมหาโสพล สุพโล
• พระมหาไสว สุวณฺณภาโส
• พระมหาอภิวัตร คุณวฑฺโฒ
และครอบครัวโพธิทัพพะ
• พระมหาอรรถพล กุลลิทฺโธ และคณะญาติมิตร
• พระมหาอำนาจ มหาปรฤกโม
และลูกพระธัมฯแม่โจ้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พระกล้าณรงค์ ณาณวั!ร และครอบครัวโตนดแก้ว
พระกิตติศักดิ้ กิตฺติธโร และครอบครัววงศ์คิริธร
พระเกียรติขจร ฌาณกิตฺติโก
พระขจรศักดิ้ บุเฌฺฌาก'โร (พุทธรักษา)
พระจิรัฐิฎิ จิรธมโม-สามเณรจิรพัส-คุณจามริคุณจิรพงศ์ นนทธรรม
พระจีรวัฒน์ อคฺคสิริโก และครอบครัวจันศรีคง
พระจีระศักดิ้ สตฺติสุโภ และคณะญาติ
พระเจษฎา กิตติจาโน
พระฉราศรัย นนุทัโย และกองปฏิสันถาร
พระฉัตรชัย มณิวโร และพระภิกษุ
รุ่น ๒๕ คว้าธงชัย
พระชัย?% สุฅฺโธทาโต และครอบครัวขาวสุวรรณ

มองทุกข์เห้เห็นชีวิต ๑๒๓ การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

9 พระชัยวัฒน์ คุณวฑุฒโน และครอบครัว
ประภาส-วิไลลักษณ์ คูวัธนไพศาล
o พระชินะพัฒน์ สทฺธาธิโก และโยมแม่จำรัส
o พระณฐพล ณฏฺจวโร และกองบริหาร
o พระณรงค์ ทนุตจิตฺโต และครอบครัว1จิตสินธุ
o พระณัฐพงษ์ สุทฺธฌาโณ
o พระณัฐๅฒิ อธิๅฑฺโฒ และคณะญาติมิตร
o พระดำรงเกียรติ ถิรํ[สตฺถิโก
และครอบครัวรินเที่ยง
o พระถวัลย์ จตุตมโล และครอบครัวเขียวไสว
๐ พระถวัลย์ จตุตมโล
และครอบครัวพรธิรัตน์ เขียวไสว
e พระถิรพงษ์ ฌาณธโร และคณะญาติมิตร
9 พระทรงพล ซนุติธมฺโม
o พระทรงจุฒิ ชยๅฑฺโฒ
๐ พระทวิ พุรหฺมเทโว
o พระธนพล กิตุติวีโร-คุณทิพยวรรณคุณวิทยา วิสุทธาพงศ์ชัย
o พระธนวัฒน์ ฉนุทวฑฺโฒ1คุณพ่อทองเคลีอบคุณแม่มณี ชนะเพีย
o พระธนากร จิรฃนุติโก
o พระธนิตศักดี้ สฤกธมฺโม
และครอบครัวประโลมรัมย์
o พระธรา กีตุติธโร
9 พระธวัชชัย เขมธโช, ลั่งเกียง ทรัพย์ประพฤทธํ่
และครอบครัว
o พระธวัชชัย ธมุมโก, คุณจินดามณี-คุณกัญจน
พร-ด.ซ.จิตติภัทท์ ทองประเสริฐ
9 พระธวัฒชัย ธชุตุตโม
และครอบครัวเที่ยงปัต-ลีหบุตร-ผาวัน
o พระธัมกาล จตลกฺฃโณ
o พระธีรพงษ์ ธีรวํโส รุ่น ๑๔

o
o
9
o
9
o
o
9
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
9

o
o
o
9
9

พระธีรฟ้ฒน์ กุลธีโร และคณะญาติมิตร
พระธีระยุทธ ธมมารกฺโข และคณะ
พระธีระยุทธ์ ลีริคุตุโต และคณะญาติมิตร
พระนิคม มณีสุโภ และหมู่คณะ
พระนิรันดร สุว[ร
พระนิวัฒน์ ยติวฑฺฒโน
พระปกปัอง คุตฺตวํโส, คุณธวัช-คุณอวยพรคุณปรากฏ ขันติวรพงศ์ และครอบครัว
พระปรเมษฐ์ ปรมสจฺโจ
พระประดิษฐ์ อริญชโย
พระประธาน คุณวีโร, ครอบครัวโชติอรรคณิต
พระประพนน์ พนุธวิชฺโช และคณะญาติมิตร
พระประเวศน์ วราสโย,ครอบครัวสุธิรังกูร
พระปรัชญา ปญทภธิโก กลุ่มเชื่อมสายบุญกับ
มหามู่ชนิยาจารย์
พระปวิทัย วชิรวีชฺโช
พระปิติณัช สิริเขโม, กองต้อนร้บอาคารหลัก
พระผจญ เถรธมุโม
พระผดุงวิทย์ คุตุตวิชฺโช, ครอบครัวแจ่มจันทร์
ชนก, คุณสุภาภรณ์ เตียวจำเริญ,
ภัคภร-จิดาภา แจ่มจันทร์ชนก
พระพงษ์พันธ์ สิริจ1นุ,[ท และครอบครัวจันดํรีคง
พระพชรนนท์ กิตตินนุโท
พระพรหมมินทร์ สิรินุโท (เจริญจิตร์)
พระพันธุเอก จานสกฺโก
และครอบครัวพัฒนพนิชธำรงค์
พระพิเชฐ อคฺคโรจโน และจนท.กองมหา
ธรรมกายเจดีย์
พระพิทยา ภทฺทวิชฺโช
พระพิทักษ์พงศ์ วํสปาโล
พระพิพัชร์ จานิสฺสโร, คุโเฟาหนันประดุจพงษ์เพชร
และครอบครัว

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง ๑๒๔ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

o พระสนิทวงศ์ จุฑฺฒิวํโส
พระพิพัฒนพร กิตฺติสุโก
และครอบครัวเจริญรัตตะวงศ์
และครอบครัวงามเกียรติทรัพย์
พระพิติบฐ์จิตฺตสุทฺโ& และครอบครัวสุขสุทธิพันธ์ o พระสมชาย สุคนุโธ
พระภาโนุวัฒน์ รณฺฌชโย และคณะญาติมิตร o พระสมบุรณ์ จิตุตทนุโต
และครอบครัวจิตรนิมิตร
พระมหาธเนศร์ จาน‘เต
o พระสมกักด กนุตธมฺโม และคณะญาติมิตร
และครอบครัวทรัพย์สมบุรณ์
o พระสรพงษ์ สมวํโส และคณะญาติมิตร
พระมหาวิศาล ปฌฺฌาวิสาโล
o พระสาธิน ลทฺธสทฺโธ, คุณจันทร์นภา กองกัรื
และคณะญาติมิตร
พระยิ่งยงค์ ธมฺมทินฺโน และศูนย์กัลยาณมิตร o พระสายชล ธมฺมาจุโธ
o พระสิทธิพันธ์ ทีปธมฺโม และคณะญาติ
จ.สศูล
พระยุทธนา ชุตินุธโร และศูนย์ปฏิบัติธรรม o พระสุชิน สุชิโน
o พระสุนทร จิตุตทนุโต, คุณคำนึง-คุณจารุณี,
กัวลาลัมฝอร์
พระรังสฤษดื้ อิทฺธิจินุตโก
คุณประเสริฐ,คุณสิริพร ชุมทรัพย์
o พระสุภัสร์ ปภสฺสโร และครอบครัวจิระอธิกุล
พระรัฐพล สุริยเปโม
พระเรืองกักดี้ เตชวโรและกลุ่มแก้วพุทธจักร o พระสุเมธ สุฒธจิโต
o พระสุรวัฒน์ สุพนุธโก
พระวณัฐพงศ์ วรปีติโก และญาติมิตร
o พระใหม่ อาภาธโร
พระวรพงษ์ เขมวํโส
พระวริศ ปฌฺฌาจุฑฺโฒ, คุณวีรพล- o พระอนันต์ ตโมนุโท
o พระอนุชิต ธมฺมาสโย
คุณพัฒนา วนะชิวนาวิน
และพนักงานกองอาคารฯ สป.๑
พระวัชรินทร์ ปฌฺฌินุโท และคณะญาติมิตร
พระวันชัย สุขวิโส และคณะญาติมิตร
o พระอภิเซษฐ์ รวิญาโณ และญาติมิตร
พระวิชัย จิตฺตรกฺขิโต, ครอบครัวกิตติวรศาสน์ o พระอภิสรณ์ อภิวฑฺฒโน
o พระอยุทธ ธมฺมวีโร
พร้อมคณะญาติมิตร
พระวิชัย ปุณฺณธมฺโม
o พระอัฐพล ปุฌฺฌนาโถ
พระวิชาญ ภทฺทฌาโณ
o พระอัษฎางค์ สิรคุฌฺโณ และโยมแม่๓ ภา บุญสิ!
พระวิเชียร จนุทปฌฺโณ-พระชัยวัฒน์ อตฺตทนุโต o พระอารักษ์ภูริวฑฺฒโก และครอบครัวมีรักษา
o พระอำนาจ วีรธมฺโม
พระวีรวิทย์ อุตุตมวิโร และคณะญาติมิตร
พระๅฑฒ์ สุจุฑฺฒิโก และคณะญาติมิตร
o พระอิสรภาพ ฮาจาร?&ฟนุ!น
พระจุฒิพงษ์ จุฑฺฒิวิโส และคณะญาติมิตร
และกัลยาณมิตรณํพุน
พระสิเวษฐ์จารุฒฺโม, ครอบครัวกิจกาญจนไพบุลย์ o พระอุกฤษฏ์ วํสธโร และคณะญาติมิตร
พระคุกโชค สุกคุโค
o พระอุดม ยติสฺสโร
พระสถาพร ฌาณวิชฺโช
o พระอุเบกน์ รตินุธโร

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๑๒๔ การให้ธรรมทาน ซนะการให้ทั้งปวง

o พระโอภาส ปภากโร
• คณะพระภิกษุสงฆ์วัดหนองไผ่ล้อม
0 คณะพระภิก ษุ-สามเณรธุด งคสถาน
ประจวบคีรีขันธ์
o คณะพระภิกษุ-สามเณรวัดฌีองคง
0 พระภิกษุ รุ่น ๑๔ ลูกพระธัมและมหาเศรษฐี
คู่บุญวิชชาธรรมกาย
๐ พระภิกษุ รุ่น ๑๗ สำเร็จวิชชา
โดย พระบุญขัย ปุฌฺญชโย
o พระภิกษุ รุ่น ๒๐
o พระภิกษุ รุ่น ๒๑ สำเร็จทุกอย่าง
o พระภิกษุ รุ่น ๒๓
o พระภิกษุ รุ่น 24 "พE ARE ONE”
o พระภิกษุ, เจ้าหน้าที่ศูนย์อบรมวัดดอนเจดีย์
จ.ตาก
0 พระภิกษุ-สามเณรธุดงคสถานชุมพร
o พระอาจารย์-เจ้าหน้าที่-ผู้นำบุญ
ภาคนครหลวง ๘
o สามเณรญาณวรุตม์-คุณสุภาพ-คุณนงเยาว์คุณวรรณิดา กสิวงค์ และคณะญาติมิตร
o สามเณรณัฐรุฒิ จันทร์โชติ
o สามเณรธัชธรรม ตั้งบูรณะกุล, คุณชุลีกร คีรีภักดี
o สามเณรแสงชัย ชมภูวงค์
และครอบครัวชมภูวงค์
o สามเณรเอก'วดีน แจ่มเนียม, คุณกนกรัตน์
แจ่มเนียม
o
o
o
0

ธุดงคสถานล้าน'นา จ.เชียงใหม่
วัดกิ่วลม จ.เชียงใหม่
วัดทวีพูลรังสรรค์ จ.นครนายก
วัดทุ่งเจริญธรรม จ.เชียงใหม่

o
o
o
0
0
o
o
©
o
o
o
o
o
o
o
0
o
0
o
0

วัดบางปรัง จ.นครนายก
วัดบ้านชุน จ.เชียงใหม่
วัดพระธรรมกายนคร[อ๊คแลนด์ NZ
วัดพระธรรมกายนางาโน่
วัดพระธรรมกายมินเนโชตา
วัดพระธรรมกายลอนดอน อังกฤษ
วัดพระธรรมกายอิบาราชิ
วัดพระธรรมกายส่องกง
วัดพระธาตุกองลอย จ.เชียงใหม่
วัดแม่ลาย จ.เชียงใหม่
วัดแม่สะนาม จ.เชียงใหม่
วัดวังกอง จ.เชียงใหม่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีน้ง และพระนพดล จิตวํโส
ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จ.สงขลา
ศูนย์สาขาภายในประเทศ
ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา
ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช
ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี
ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์
ศูนย์อบรมเยาวชนอุบลราชธานี
สนแก้ววนาราม จ.เชียงใหม่

o
o
o
o
o
o
o
0
o
o

ครอบครัวกระจ่างจิตร์
ครอบครัวกาญจนถนอม
ครอบครัวกำจัดภัย
ครอบครัวกิตติพนังกุล
ครอบครัวกิตติวรศาสน์พร้อมคณะญาติมิตร
ครอบครัวแกมทอง
ครอบครัวคุณสมบูรณ์-คุณมาลี จิรนิรามัย
ครอบครัวจันทร์สิรีพงค์ และญาติมิตร
ครอบครัวชิวหรัตน์ และครอบครัวคีรีไทย
ครอบครัวซึ้งหทัยพร

0
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o

9
o
o
o
9
e
9
9

9

9
9

9
o

o
o

ครอบครัวเตชะทวีวัฒน์ และเท็กชัสสุกี้
ครอบครัวทองมาลัย-โรจน์รุ่งเรือง
ครอบครัวน้นทนพิบุล
ครอบครัวบุญสิริ
ครอบครัวโบเนีย-รัตนาสิน-สาลีงาม
ครอบครัวมังคละคีรี
ครอบครัวรักขิตธนะ-Chorley family
ครอบครัวรัชวัตร, ครอบครัวโตโฉมงาม
ครอบครัววีระพันธ์
ครอบครัวสิรฐิ ิติวงศ์
ครอบครัวเหมพรหมราช
ครอบครัวอัมรินทร์รัตน์
ครอบครัวอัศดาสุข
ครอบครัวอิ่มอุดม-กิต ิสิน
ครอบครัวอุครา'นนท์
ครอบครัวอุณเวทย์วานิช-รtanding

9 คุณธุ่เพิรุลท์-คุณย่าพรสิรี-คุณประจวบคุณไพบุลย์-คุณปิยนุช นิมิตยงสกุล
9 คุณพ่อเจือ-คุณแม่จรวย-คุณจรินทร์รัตน์
ภิญญรัตน์ และครอบครัว
9 คุณพ่อชม-คุณแม่แย้ม-คุณมานพ แจ้งคำขำ
9 คุณพ่อลุ้ย-คุณวรรณา-คุณเอนก สิรีสุข
9 คุณพ่อวานิช-คุณแม่สุวรรณ วานิชลัมพันธ์
พร้อมบุตร-ธิดา
9 คุณพ่อสมบุญ-คุณแม่สมจิตรคุณแสง อารยศักดากุล
9 คุณ'พ่อสุชาติ-คุณแม่สุวรรณ'ไ อนันต์สุขสกุล
และครอบครัว
9 คุณแม่ทิมIตํอ รอดเจริญ
9 คุณแม่เดียว แซ่เล็ก และครอบครัาธัญญสาธุกุล
9 คุณเฌ่น้อย-คุณนวลขนิธฐ์ ทินกร
และครอบครัว

9 คุณแม่น้อย-คุณพ่อใจ พันธ์มณี
9 คุณแม่นิลุบล ตันติศักดึ๋-คุณพ่อนิพนธ์คุณวรพล แก่นกำจร พร้อมครอบครัว
9 คุณแม่สวย-พ่อจิต-คุณจันท์พิม สิรีวีรันต์
9 พ่อชุยไซ้-เฌ่วีลาวัลย์-คุณอร่ามสิรี
ฉัตร์แก้วมรกต และครอบครัว
9 พ่อสุนทร-เฌ่กิมบ๊วย-คุณอารี สุวโรพร
9 แม่ชีบุญ^ จิตตรง และคณะ
9 แม่มูล การะเกตุ
9 อาม่าจิงสิ-คุณสุปรียา-คุณเซ่งเจง-คุณเชียวองคุณพัชรินทร์ แซ่เตีย และคณะญาติมิตร
9 คุณกงใจ โสแสนน้อย
9 คุณกนกพรรณ-คุณสมวงษ์-คุณจำปิตุณธีรพล ทั่งทอง
9 คุณกนกรัตน์ คงครบ และครอบครัว
9 คุณกนกรัตน์ อยู่สวัสด
9 คุณกนกวรรณ อีริคชอน-บริบุรณ์
9 คุณกนกอร อึ้งสมรรถโกษา และครอบครัว
9 คุณกมล-คุณสมคิด-คุณมณีนุช-คุณมานิสา
บุพตา
9 คุณกมล-คุณอุบล มิ่งเมือง
9 คุณกมลชนก จูแวน-คุณยุพาพิน จันทร์สุทธิ
9 คุณกมลซนก-คุณชมพูนุท-คุณธราดลน.ต.สายชล รอดถนอม
9 คุณกมลรัตน์ พงษ์ภัทระวิทย์
และ หจก. ทริปเปิล เอ ก๊อปปี
9 คุณกรรณาพร ป้านสกุล
9 คุณกรรณีกา วัชรนิติธรรม
9 คุณกรรณีกา-คุณกนกกร-คุณเกรียงไกร
บุญจรัสวงศ์
9 คุณกฤติยา-คุณมงคล จินสิริวานิชย์
9 คุณกฤษ-คุณขวัญฤดี สิรีอน้นตนนท์
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คุณทวิสรา วิทยานิพนธ์
คุณกวีวัจน์ ถายา และครอบครัว
คุณกัญวรรณ มุสิกะโสภณ และครอบครัว
คุณกันจนาพิรัตน์ เฟร้นช และครอบครัว
คุณกันต์สินี-คุณปัณณ์นรี กิรติชยารัศม
คุณกัลยา กอบแก้ว และครอบครัว
คุณกาญจนา ซนสยอง และกลุ่มประกายธรรม
คุณกาญจนา นิตย์โชติ
คุณกิจณี ตั้งสัจจานุรักษ์ และครอบครัว
คุณกิตติ-คุณวัลลีย์ บุญซื่อ
คุณกิมไช วราพิติษฐ์
คุณกิมฮง-คุณนิ-คุณจารุณี-คุณสมเกียรติ
นาคบวรวิจิตร
คุณกุลกิตต์-คุณ'ธนัช1ชา เฉ็ตตี
คุณกุลยิต จันทร์ftรีชวาลา
คุณกุลวดี กระจ่างลิขิต และคณะญาติมิตร
คุณกุลสุมา บัวชุ
คุณคู้เกียรติ-คุณนิลุบล-คุณรติกร เจษฎาภัทรกุล
คุณเกรียงสักด-คุณคิรีพร-คุณนิรมล
เตียงพิทยากร และครอบครัว
คุณเกศรา-คุณวิโรจน์ จารุสักดเสถียร
คุณเกษิณี-คุณพรชัย จันทร์เพชร
และครอบครัว
คุณเกียรติชัย-คุณเพ็ญจันทร์-คุณซ่วินล้อจักรชัย
คุณไกรสร-คุณจิดาภา-คุณวงศกานต์-คุณ
วีรกร อินทพิบุลย์
คุณขณิดา-คุณธนัฏฐา อินทะกนก
และครอบครัว
คุณขวัญใจ-คุณสมชาย จงวัฒน์ผล
และครอบครัว
คุณขวัญเนตร-คุณกิตติพงษ์-คุณทศพร
ปิยะพิทักษ์วงศ์
คุณขวัญมนัส วิจิตร และครอบครัว
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คุณขวัญรวิ สิริกาญจน
คุณคมกริช พันธุเหล็กกล้า
คุณเง็กล้วน แช่เติง
คุณจง!พียร-คุณอุไรรัตน์^.ญ.มัธฌิมาซอบ&เหอม
คุณจรรยา โฉมติวะพันธ์-คุณดวงดารา พบลาภ
คุณจรรยาพร-คุณณัฐสิทธ-คุณศรัทธา นากาอิ
คุณจันทนี แซ่ตั้ง
คุณจันทราทิพย์ มานะไชยรักษ์ และบุตร-หลาน
คุณจำนงศ์ พานเพ็ชร์
คุณจำเริญ มีทิพย์
คุณจิงกุย แซ่จัง-คุณรุ่งรัตน์ แช่มช้อยโชติรัตน์
คุณจิตตรุฒิ ลิ้มติริเศรษฐกุล และครอบครัว
คุณจิตตินันษ์ ลุ่มมาตย์- และครอบครัว
คุณจิตติมา-ด.ซ.วรจิต มานะไชยรักษ์
และครอบครัว
คุณจิตรา แซ่จง
คุณจิตวิทย์-คุณเกศมณี ถาวรเวช(เวสสุนทรเทพ)
คุณจิตสิริ ธนภัทร
คุณจิติมา-นพ.ณัฐพงศ์ ณ นคร และครอบครัว
คุณจินดา-คุณมณี-คุณรัชนี สุรนันทะวงศ์
คุณจิรนันท์ ค้าขาย
คุณจิรว'ร'รณ ปันยารชุน และครอบครัว
คุณจิราภรณ์ นุขลาย-คุณสมนึก กิจวรรณ
คุณจีรา พงษ์โสภา
คุณจุฑาทิพย์ บุญเปียม
คุณใจรัก-คุณธัญญา เซอร์มาลิช
คุณฉัฎฐา เกริกสิทธ
คุณฉันทนา วานิชสัมพันธ์
คุณเฉลิมชัย-คุณ่ทิพสิCนุณธน-ไวีร์ว้ฒนบูรณ์ชัย
คุณชนันต์-คุณปารีชาติ ลิ่มกังวาฬมงคล
และครอบครัว
คุณชนาภา ฮาร์ท และครอบครัว
คุณชรินทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์
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o คุณชลญา หลาวทอง และครอบครัว
o คุณชัยณรงค์-คุณนฤมล ภัทรลิขิตสกุล
และครอบครัว
o คุณชัยวัฒน์-คุณศสืณิ ประเสริฐชัย
และครอบครัว
o คุณชัยวิชิต แสงประกาย
o คุณชาตรี-คุณมัลลิกา บุญสูง และครอบครัว
o คุณชาริณี จันทโรภาสเจริญ
o คุณชินธิป ชวลิตกิจเจริญ
o คุณชื่นหทัย แซ้จิว และครอบครัวเหล่าณ้ฐรุฒิกุล
o คุณชุติมา เฉิน
o คุณเชิดชัย สุวรรณหงษ์
o คุณโชติวัต เข็มชาว-คุณประลิทธ-คุณวรกมล
จิเวศพงค์ และครอบครัว
o คุณเซนจิ-คุณจันทนี-คุณชึมิกะ-คุณชายะกะ
คอนโด
o คุณญาดา ทิพเลิศ
o คุณฐกลพัศ-คุณสรัลพร เจนวิวัฒนกุล
และครอบครัว
o คุณเตาพร รัตนาลังการ-คุณวรรณา พิทูรพงค์
o คุณฐิติภา ตุลารักษ์
o คุณณ้ฎฐ์วรติ ไชยภัทรๅฒิกุล
o คุณณัฎีฐา จูวัฒนสำราญ
o คุณดรุณี ดุษฎี Brinkley
o คุณดวงรัตน์ ทองรัตน์
o คุณดารารัตน์-คุณสุชชัย-คุณพรซลิต-คุณกชพร
อุษาอำไพ
o คุณดำรง-คุณนันทนีย์ ชัยวนนท์
และครอบครัว
o คุณดุลยภพ-คุณสุเรีย วัฒนานนท์
และครอบครัว
o คุณเดชะ-คุณวันทนา มิ่งขวัญ และครอบครัว
o คุณเดโชพล-คุณวิภารัตน์ ณ บางช้าง
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o คุณตะวันฉาย วีระพันธ์ และหมู่คณะ
o คุณเต็มใจ สุทธิประภา-คุณสุวรรณา
สว่างจันทร์
o คุณถนอมรัตน์ หัสชัย-คุณเมธาพร เกษรติริ
o คุณทรงชัย-คุณปินนรา ตั้ง'ชุญ1วาณิชย์
o คุณทวีลาภ ศรโกมล
o คุณทองคำ เดชธนบตินท์
o คุณทองวัน วีระศิริวัฒน์ และครอบครัว
o คุณทองสี รักสุทธี
o คุณทองอยู่ บุญลิทธิ้ และครอบครัว
o คุณทัศนีย์ ปัญญาสกุลวงค์
o คุณทัศนีย์ ลิ้มตระกูล-คุณสาธิต เตชะพูลผล
o คุณทิพจุฑา เจริญสุข
o คุณทิพวรรณ นาคสินธ์
o คุณทิพวรรณ โสธรพิทักษ์กุล และครอบครัว
o คุณทิวา-คุณปภาวดี-คุณภาณุพงค์ นาเจริญกุล
o คุณเทพ-คุณเมียวเตียง อำนาจเกษม
o คุณเทอม-คุณสิริรัตน์-คุณกนิษฐาคุณจิราวรรณ มาดไทย
o คุณเทียนชัย-คุณจินดา ชิตวิเชียรกุล
o คุณเทียนทอง หะรัญราช
o คุณธงชัย โป้ซิ้ว และครอบครัว
o คุณธงชัย ลิ้มติริเศรษฐกุล
o คุณธงชัย-คุณนันทพร แต่งเจริญพาณิชย์
และครอบครัว
o คุณธนวัฒน์ สมบุรณ์-คุณธีระ จุฑางกูร
o คุณธนวัฒน์-คุณมนัญส์ธิกา อนันตภครุฒิ
o คุณธนัซพร หมวดนา
o คุณธนารุฒิ เจริญสุข
o คุณธรรศวัจน์■คุณภิตตั้ซญา-ด.ช.ชนาวรรธน์คุณนภัสสรณ์ ลีอสุขประเสริฐ
o คุณ'ธวัช1ชัย คุณานุปถัมภ์
o คุณธวัชชัย-คุณคุภานัน-คุณสุธิดา ทองมี
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คุณธัชพล อันภูวงษ์ และครอบครัว
คุณธัชมน ดีลาชัย
คุณธัญวลัย ภรณ์รัตน์จิรา
คุณธัแยภรณ์ พิมพ์ปรุ-คุณวรเกียรติ
พลกิจจา-คุณธนบดี วงศ์จิรพันธ์
คุณธิดา ศรวณียารักษ์ และครอบครัว
คุณธิรัญญา ทองธัญญะ และผู้มีพระคุณ
คุณธีรพล วราพิติษฐ์
คุณธีรรินทร์ โรจนเศวตพงศ์
คุณธิรวัฒน์-คุณวรนุซ พัชรตระกูล
คุณเธียรวิชญ์-คุณทิพย์อุษา วสุอนันต์กุล
คุณนงนุช ประเสริฐ'วชิรกุล
คุณนงเยาว์ พงษ์โสภา
คุณนพภรณ์ วงษ์จริต
คุณนภา แช่ตั้ง-คุณจันทรา โกมลสุรเดช
คุณนราภัทร วงศ์ดาว
คุณนฤมล แก้วอ่อน และครอบครัว
คุณนฤมล จุล'นิพิฐ'วงษ์ และครอบครัว
คุณนฤมล แฉชุนทด
คุณนฤมล ประเสริฐวชิรกุล
คุณนลินี ชุตักดสิริกุล
คุณนวรัช-คุณมัทนา ศรีถาพร
คุณนวลจันทร์ รักตประจิต
คุณนวลหง พวงจินดา
คุณนันทิยา-คุณภูวสิท่ธ-คุณธนภูมิ ผลิตวานนท์
คุณนาฏน้อย พรหมบำรุง
คุณนาตยา-คุณฉันทิศา-คุณอังคณา ไทยทรง
คุณนาถลดา ตะวันกาญจนโชติ
คุณนาวิน หิรัญศรี
คุณนาวี-คุณอรวรรณ-คุณเอกพันธุ
ศุกร์จันทร์ไมตรี
คุณนิตยา โชควิวัฒน์สิริกุล
คุณนิตยา เหมือนสุวรรณ์ และครอบครัว
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คุณนินนาท-คุณอมรา-คุณนาถฤดี บุณยร้ตพันธ์
คุณนิภา คูหารัตนากร
คุณนิยม-คุณบัวเรียน รุ่งเรือง และครอบครัว
คุณนิรันดร-คุณสุภามาศ ตันฑวิวัฒน์
คุณนิลุบล ตันติตักด
คุณนิวัฒน์ เลิศลัทธภรณ์
คุณเนตริยา จรัลวิกรัย และเพี่อน
คุณบรรจบ-คุณลัดดา-คุณลันติ-คุณสุขสันต์
เตชาพิสุทธิ้
• คุณบังอร รักสุทธิ
• คุณบุญช่วย โลห์ประเสริฐ
• คุณบุญชัย-คุณวนิดา ธัญญะรุฒิ
และครอบครัว
• คุณบุญประภา งามเกียรติทรัพย์
• คุณบุญมี-คุณฉวีวรรณ วรรณโสภา
• คุณบุรณ์เลิศ-คุณสมศรี อำนาจเกษม
• คุณเบญจริ-คุณอัซวิน นันทดำภิรา
• คุณเบ็ญญพร สุขเกษม
• คุณปณิตา ชินประกายรัตน์
• คุณปณิธาน ประเสริฐวชิรกุล
• คุณปรวิทย์-คุณปราชญ์วิทย์ นาถเหนิอ
• คุณประทานพร ยอดปัญญา
• คุณประไพ เรืองมงคล
o คุณประภัสสร คำกีโร-คุณใจทิพย์
ภัทรวิเชียร
• . คุณประภาพร-คุณประภัสสร-คุณประกายดาว
มธุรสพาที
• คุณประมุกฃ์-คุณธิรารัตน์ พิมพ์เวิน
• คุณประวิทย์ สุตันธา
• คุณประสิทธ-คุณรัซนี ตรียภูล
พร้อมครอบครัว
• คุณประสิทธี้-คุณรัตนาภรณ์-คุณชินรัตน์
พงษ์เผีอก

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง ๑๓๐ มองทุกข็ให้เห็นชีวิต

คุณประเสริฐ-คุณทองอยู่-คุณสมบุญ งามสิลป้
คุณประหยัด วงษ์พิรา
คุณปราณี พานเพ็ชร์
คุณปราณี สุวรรณเกตุ และครอบครัว
คุณปริญญา-คุณปัสญา-คุณยู่ณยาพรคุณคุภากร หิรัญศรี
คุณปรีชา บุณยะโอภาส
คุณปลวัชร รัฐจักร
คุณปลิว-คุณรัชนิ-คุณทวีพล-คุณทวีๅฒิ
สุริยะมงคล
คุณปีติ-คุณวันทนา-คุณอาทยา-คุณปิยนันท์คุณชุติมน บุญสูง
คุณปีนประภา-คุณอัชฌาภรณ์-คุณภนภพรรณสดณจันทร์เกษม วิญญรัตน์
คุณเปรมจิต-คุณรัตนาวรรณ เจียมเจริญเดช
คุณพจนีย์ อมรี[กศลพันธ์
คุณพรทิพย์-Gareth Parsous
คุณพรทิพย์-คุณสนอง-คุณอนุวัตร-คุณณ้ฎฐินิคุณนวลหง จิตต์จรัส
คุณพรเทพ เอกพลจิตต์
คุณพรนภา สิริพงศ์เลิศ และครอบครัวสิริพงศ์เลิศ
คุณพรมณี สิงห์ทอง
คุณพรพิมล คันธมารถ และครอบครัว
คุณพรพิมล สุเมธาวัฒนะ
คุณพร้อมพรรณ ลีนะวัต-คุณอานนท์คุณอนิรุทธ-คุณอัญญา ทวีโชติ
คุณพลภูมิ เบญจกาญจนกุล และครอบครัว
คุณพลัฎฐนันท์ สูอ่องสกุล
คุณพวงพิกุล อาศนะ-คุณอาภรณ์ สุทธิปรีดา
คุณพศวีร์-คุณจันทร์วิภา-คุณธกร-คุณกานดา
อนันต์ฐานิต
คุณพัชนี ชมสาคร
คุณ'พัชร์ณีษา ฉำมณี

คุณพัฒนเดช ทองรัตน์
คุณ'พันทิพา หาญกิติวัธน์
คุณพันคักด-คุณสุขุมาล คุณวงศ์
คุณพิจิตรา ชอบรัก
คุณพิชญ์ ธาตรีธร
คุณพิมพิกา-คุณพันนิดา สิทธานุกูล
คุณพิศาล วิสูตรธนาวิทย์ และครอบครัว
คฺณพิระเดช-คุณแมวบุลวรรณ ชมานนท์
คุณพูลทรัพย่ เซตนุชิต และครอบครัว,
คุณเพสินใจ วานิชสัมพันธ์
คุณแพง กองสิ
คุณไพบุลย์-คุณอรวรรณ วงษ์วันทนี
คุณไพรทอง วอทอง และอาสาสมัครต้อนรับ
บริการศรัทธาภิบาล
คุณไพโรจน์-คุณลออ พรรณสหพาณิชย์
คุณภัชภิชา-ด.ช.ปรเมษฐ์-คุณสมัน-คุณชมภู
จามะรีย์
คุณภัษมา ซิวห'วร'รณ
คุณมงคล-คุณเจ่ริญสุข-คุณโชคชัย อ้ศวโรจนกุลชัย
และครอบครัว
คุณมณฑา-คุณปิยะ ปิตุเตชะ
คุณมณสิณีย์ ตันติสิริมงคล
คุณมนตรี ยอดปัญญา
คุณมนัสวี สุคันธา
คุณมสิวัลย์-คุณวชิระ-คุณซุลีพรช่วงรังษี
คุณมะลิ คัรีพานิช และครอบครัว
คุณมาณีครํ่าทอง
คุณมานิต-คุณรวิพรรัตนสุวรรณ
และครอบครัว
คุณมานิตย์ โฉมงาม และครอบครัว
คุณมาริศาตาโพธ-คุณนัาฝนเจ๊สอั๊พ
คุณมาลัยพัฒน'พันธุและครอบครัว
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มองทุกขให้เห็นชีวิต ๑๓๑ การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

• คุณมาลี-คุณชลอ-คุณอัคธัช-คุณอรดีริ
ชวนะพงค์
• คุณฌตตา แสงมาน และครอบครัว
• คุณฌธี-คุณจันทร์อร่าม นาคทอง
• คุณโม้วเจ็ง แช่โค้ว, คุณสมบุญ-คุณนิภาพร
ส่งตระกูลสักดและลูกหลาน
• คุณยงยุทธ-คุณเบญจมาศ ลิ่มพานิช
• คุณยุคลธร เตชะวนากร
• คุณยุทธนา สังข์เฉย, คุณวรมณี โตธรรม
• คุณยุพา รอดอินทร์
• คุณรจนิย์ อาภาเกียรติ'วงค์
• คุณรัชกิจ-คุณสุนันทา บุญรอดพานิช
• คุณรัชต์สลิล อภิชัชปฐพี
• คุณรัชนีย์ ตั้ง'ทุญ,วาณิชย์
• คุณรัตนมณี นิตย์โชติ
• คุณรัตนาวิไล ด่ารงรุ่งเรือง
• คุณรุ่งนภา-คุณทองใบ-คุณบุญช่วย
ทนสุนันท์ และญาติ
• คุณรุ่งโรจน์-คุณสุจินตนา ^ชัยศรี
• คุณรุจ-คุณจุฑามาศ เอกะวิภาต
• คุณรุจิภาศรี-คุณเกษมจิณณ์-คุณวิรุฬท์คุณวิจิตรา เรืองวิศรุตพงค์
• คุณลักฃณา รัตนทรานนท์
• คุณลักษณา ด่าชี่นวงค์
• คุณลักษมีสรรค์ เธียรปัญญา และครอบครัว
• คุณลัญซ’นา ตระกูลอุไรพร
• คุณลัดดา อุ่นจิตติกุล
o คุณลาวัลย์ ธนาสว่างกุล
• คุณลาวัลย์ พันธุเหล็กกล้า
• คุณเลขา กนิษฐกุล และคุณรุ่งนภา พงษ์ดีริ
• คุณเลี่ยงอิม แช่เอี้ยว-คุณอธิจิต
สุวรรณ'ธนาดีลป๋

คุณวรรณภา สุธาธารตระกูล
คุณวรรณา-คุณราตรี ความคุ้นเคย
คุณวรรณี ที่ตั้ง
คุณวรรณี สารัตถวิภาค
และครอบครัวสารัตถวิภาค
คุณวราภรณ์ และครอบครัวช1นะกุล
คุณวริศรา-คุณรัชนิ-คุณรซน์เรศ-คุณอัครเรศ
เพชรวิกูษิต
คุณวลีย์-คุณสุรีย์ หรุ่นเกษม
คุณวันชัย-คุณทิพวรรณ-คุณสุพัชรา สุภีกิตย์
คุณวันทพล งามดี
คุณวันนิพา จูวัฒนสำราญ
คุณวันวิสา-คุณคณากร สัารุf
คุณวัลยา สวัสดิ้วงษ์
คุณวัลลภา-ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ
คุณวัลลี-คุณลิขิต สวนแก้ว
คุณวาณี กิติคุณกำจร
คุณวิชัย-คุณหวาน-คุณอุบลรัตน์-คุณลัดดาวัลย์
สุริยสมบุรณ์
คุณวิชัย-ด.ช.ว่รินทร-ด.ญ.เกวลิน หวังฤทธิไกรกุล
คุณวิชุรย์ วิไลงาม
คุณวิทยา บุญเลิศเกิดไกร
คุณ1วทยา-คุณรุ}ศรี-คุณ'วร?ณดีริ วีระสัมพันธ์
คุณวิทิต-คุณสุรีย์ ชดช้อย, คุณสซน ประเส่ริฐยิ่ง,
คุณสาธิตา เสรีโรดม และญาติมิตร
คุณวิภา เตชะอนุสรณ์
คุณวิภาวัลย์ วัยนิพีฐพงษ์ และครอบครัว
คุณวิมลมาส รัตนวราห และครอบครัว
คุณวิราภรณ์ หลิว และครอบครัว
คุณวิโรจน์ พรรณสหพาณิชย์-คุณตรีนธิวัฒน์
จุฑางกูร
• คุณวิโรจน์ เสาวภาคย์วิศาล-คุณเขี่ยงรั้ว แช่อึ้ง

การให้ธรรมทาน ซนะการให้ทั้งปวง ๑๓๒ มองทุกข์ให้เห็นชีวิต

o คุณวิโรจน์-คุณสมจิตต์ หัสสวรพันธุ
และครอบครัว
o คุณวิลเลี่ยม-คุณสมยงค์-คุณทวีรัฐ-วิลเลียมเอมอส
o คุณวิสัย-คุณดิตา-คุณภาดิน หิรัญศรี
และครอบครัว
o คุณวิลาสินี-คุณกำจัด สร้อยสุวรรณ
o คุณวิไล-คุณพศวัต-คุณชยุตม์ ธีระพงษ์รามกุล
o คุณวิไลพร โรจน์พงต์เกษม และครอบครัว
o คุณวิดิษฐ์-คุณพรรณี มั่งคั่ง
o คุณวีณา ตราบดี
o คุณวีณา เพิ่มพานิช และครอบครัว
o คุณวีระชัย ตัณฑพฤกษ์ผล และผู้มีจิตศรัทธา
o คุณวีระสักด-คุณสุมณฑา ช่วยพนัง
และครอบครัว
o คุณวีราพัชร์ สาลี
o คุณวีราวัฒน์ สร้อยสุวรรณ
o คุณแววดาว โมริตะ
o คุณศรสวรรค์ พัชราพรกระมล และครอบครัว
o คุณฝรีประไพ จันลุทิน
o คุณศดิธร เชียง และครอบครัว
o คุณศดิลักษณ์-คุณมั่น ทองเจือ และครอบครัว
o คุณศดิวรรณ ยิ้มสวย-คุณวิไลวรรณ
วชิรสักดิ้พานิซ
o คุณสันสนีย์-คุณสงวน-คุณพิทยา เดียวสกุล
o คุณดิริกุล สิริสมพงษ์
o คุณดิริชัย เร่ยมเปรมปรีชา และครอบครัว
o คุณดิริเพ็ญ-ดร.เอกพล-คุณไผท ฒธารมณ์
o คุณดิริวรรณ เม่งดิริ
o คุณดิริสักด-คุณสมพร พรรณเซษฐ์
o คุณดิลป๋-คุณเกศแก้ว เตชวิเศษวงศ์
o คุณคุกกาญจน์ วงศ์เทศ และคณะญาติมิตร

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

คุณคุกพรชัย ทองรัตน์
คุณคุกรัตน์ เศษสุวรรณ
คุณโศภิต ท็อดฮันเตอร์
คุณสกล-คุณสุรีย์-ด.ช.ดิวกร-ด.ญ.สิตานัน
วิจิตรบรรณการ
คุณสงัด-คุณละออง-คุณพิมพ์หทัย ไตลังคะ
คุณสงัด-คุณสุจิตรา-คุณสุกัญญาคุณจันทร์งาม จีนเกิด
คุณสถิตย์ พันธุวัฒน์ และครอบครัว
คุณสมจิตต์ บุญเพิ่ม
คุณสมไจ-คุณธีรพงษ์ แสงวณิช
และครอบครัว
คุณสมใจ-คุณสวัสดิ้-คุณไพโรจน์ อายุรไชย
คุณสมชาย ผึ้งพัฒน์
คุณสมซาย-คุณมยุรฉัตร มานะไชยรักษ์
และบุตร
คุณสมชาย-ดร.วิไล จุฑางถูร
คุณสมปรารถนา ศรีสุวอ และครอบครัว
คุณสมพณ-คุณดวงชีวัน-คุณภวินท์ ตั้งทวีกูล
คุณสมยศ-คุณสมใจ วัฒนผลิน
และครอบครัว
คุณสมรภูมิ-คุณทิพวรรณ-คุณหาญณรงค์ วงษา
คุณสมศรี สุทธิธารณ์นฤภัย
คุณสมสักด พุทธิวงศาสุนทร
คุณสมสักด-คุณรัตนา-คุณพิซญาภา
ซึ้งหทัยพร
คุณสมสักด-คุณสุพร วงค์ดิริกุล
คุณสมัคร-คุณลัมปอย-คุณดิริพรคุณโสภณ-คุณโกมุท คงเทศ
คุณสวัสด โลหารชุน
คุณสว่าง-คุณมาลี-คุณสุรพล-คุณพรพิมล-คุณ
นพณัฐ อิทธิเมธีๅฒิ

มองทุกข์ให้เห็นชีวิต ๑๓๓ การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง

• คุณสะอาด โตมี และครอบครัว
• คุณสะอาดโฉม โกคัยภัทร์
• คุณสันทิตย์-คุณนภัค-คุณณิฎฐ์วิกรคุณกริษา หรรษาพันธุ
• คุณสัมพันธ์-คุณจันทร์เรือง เสริมชีพ
• คุณสาธิต-คุณสุนภา-คุณมาริสาคุณเจ สมทรัพย์
• คุณสายฝน โพธคำมา และครอบครัว
• คุณสายพิณ สุคันธา
• คุณสาริน ตันติรัตน์, คุณสรณะคุณส์ริต เสริมสิทธิพร
• คุณสำอาง อินทริด
• คุณสิทธิโชค พิมพา-คุณคม-คุณอรุโณทัย
เลิศวิสัย-ด.ญ.หนึ่งตะวัน ทองอร่าม
• คุณสิทธิพล-คุณเพลินใจ คัลปะอาชา
• คุณสิรินทร์ ติยานนท์
• คุณสิริวรรณ-คุณมา£ญ สุรนันท์
• คุณสีทอง-คุณพูนคักด-คุณสุดารัตน์
ฝูงทองเจริญ
• คุณสุกัญญา เนาวรัตโนภาส
• คุณสุข-คุณสมศรี-คุณอภิญญา โรจนวรกุล
• คุณสุจารี รักตประจิต
o คุณสุจิตรา-คุณพัชนี ฟักทอง
• คุณสุชาดา เรญรส-รศ.ดร.พิภพ-คุณอุบล
อุดร
• คุณสุชาดา โหละสุต
• คุณสุชาติ ตั้งเลิศผลานนท์
• คุณสุชาติ-คุณเสาวลักษณ์ ตั้งบรรเจิดวณิช
• คุณสุปราณี วิภาบุษบากร และครอบครัว
• คุณสุพร-คุณสุภา เก่าเงินโชติ
(อุดมกิจ-นิ่มสุวรรณ์)
o คุณสุพล-คุณชุติมณฑ์ ฝอยหิรัญ
และครอบครัว

คุณสุพัฒน์ ภัทรวรกุลวงศ์-คุณประภาภัทร์
รุจิระธนลักษณ์
คุณสุพินดา เดชทรงคักดิ้ และครอบครัว
คุณสุภัสสา กุจิรพันธ์
คุณสุภาพ สุคันธา
คุณสุภาพ หาญคณิตวัฒนา
คุณสุภาภรณ์-คุณสุเมธี ชัยสถาวรวงศ์
คุณสุภารัตน์ รักษ์มณี
คุณสุรสิทธื้-คุณญาณีน้นท์-คุณยรัตน์คุล
เลาท์วีระพานิช
คุณสุรัตน์-คุณอรฑัย แสงสุระธรรม
คุณสุวภา คัริเอี้ยวพิกุล
คุณสุวรรณ-คุณพิมพ์อนงค์-คุณพิมพ์ทองคุณพิมพ์มาดา อมรเธียร
คุณสุวรรณา รอดอินทร์
คุณสุวรรณา-คุณสุพัตรา-คุณเฮ้งลิ้ม
และครอบครัวตันตินิรามัย-ฐิติวราภรณ์
คุณสุวรรณิ-คุณจำรัส-คุณณัฐภรณ์ กาสุริยะ
คุณสุวลักษณ์-คุณสุวณี เพ}คู
คุณสุวัฒน์-คุณอารีรัตน์-คุณวันสุข คัริคุรุรัตน์
คุณสุวารี-คุณสุวรรณา-คุณรัชนีวรรณ
และสมาชิกแม่บ้านสวน,พนา'วัฒน์
คุณสุวิทย์-คุณสาคร-คุณอภิญญา
นันทจิตปราโมทย์
คุณเสนาะ-คุณเบญจมาศ-คุณเอกธรรม
ธรรมบุตร
คุณเสริม-คุณรนญ'านุช วิจารณ์-คุณน้อย กรุณา
หส่าย
คุณเสาวนีย์-คุณพรสุมา อัศว่โภคั
คุณโสภา ต่อติด
คุณโสภา เบอร์ดิช
I คุณโสภา อกาจิ
I คุณไสว นามมนตรี

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง ๑๓๔ มองทุกขให้เห็นชีวิต

• คุณหงู่เจ็ง แช่เฮ้ง-คุณจังเอี้ยง-คุณกนกอรคุณภาวนา แช่แต่
• คุณอโณทัย จันทนราช
• คุณอดิอักด-คุณเง็กเกียง เดียวคิรีทรัพย์
และครอบครัว
• คุณอตินุช-คุณเกษร-คุณสมจิตต์-คุณอมรวดีคุณมนต์ชัย อัศววิใ5]ล
0 คุณอติพร-คุณจันทร์-คุณรุ่งกานต์ เพชร!ทอง
• คุณอนงค์ นรจิตร์
• คุณอนงค์ วทพิคิษฐ์
• คุณอนันดร์กรณี เนียมสำราญ
0 คุณอนุวรรธ-คุณปราณี สงวนทรัพย์
และครอบครัว
o คุณอภิญญา ซนสยอง, คุณวิรัฐญา-คุณอาสาฬ
ชาญอุตสาห์
o คุณอมราวดี บุญเพิ่ม
0 คุณอรจิรา-คุณปรีชา อร่ามพงษ์พันธ์
o คุณอร่าม-คุณประมูล อนุชปรีดา และบุตรธิดา
o คุณอร่าม-คุณวันดี สุดคนีง และครอบครัว
o คุณอรุณรัตน์ ลีวิริยะเลิศ และบรรพบุรุษ
o คุณอรุณวรรณ์ พลาบัญช์ และลูกหลาน
0 คุณอัครวัฒน์-คุณจุมปี กันทวงค์
พร้อมครอบครัว
o คุณอัจฉราภรณ์ ลาร์ซัน-คำมอญ
0 คุณอัญญรัตน์-คุณแพรวพรรณ ลิมารัตน์
o คุณอัมพร เที่ยงตา-รีเนอร์
0 คุณอัมพร สมมูรณีกุลๅฒิ
o คุณอัมพร-คุณรัชดาภรณ์ ครึจันทร์
0 คุณอัศวิน กีติโกเศศ
0 คุณอาทิตย์ วงศ์บุญเรีอง และญาติมิตร
0 คุณอารุณี ครํ่าทอง
o คุณอิษวัต-คุณชลธิชา-คุณเจนนภา-คุณแสนดี

มหาดำรงค์กุล
0 คุณอุดมศักดื้ เฌอคิรีกุล-คุณอำนวย วามนบุตรคุณจินตนา เจิดรังษี
0 คุณอุดมอักด-คุณหทัยกาญจน์-คุณนำพร
ลีลาประเสํรีฐ
0 คุณอุทัย คูตระกูล
0 คุณอุ้มฤดี มินไธสง
0 คุณเอมรส สุขอภิชาติกุล
0 คุณฮาลัม-คุณสุญาณี-ด.ช.สรวิชฤ5 มานะไชย
รักษ์ฮาลีม
0 คุณอุยกุน-คุณสมอักดิ้ เพชรแสงทิพย์
0 คุณเยี่ยงลิ้ม แช่จิว,คุณไชตี้ แช่จัง,
ครอบครัวจริยานุพงศ์
o ด.ช.คมน์คณีน ตราบดี
o ด.ช.ธนบดี ทองรัตน์
0 ด.ญ.วิซญา-ด.ญ.วิชชา รัตนจรัสโรจน์
0 ดร.เกลียวพันธ์-คุณมานะ สุวรรณรักษ์
และครอบครัว
0 ดร.เจษฎา-คุณนิราพร เหลีองแจ่ม
และครอบครัว
o ดร.ธนภฤต-คุณอภิชา-คุณทัตชญา วรธนัชชากุล
และครอบครัว
o ดร.ประณต-คุณทัศนิยา พิพัฒนางกูร
0 ดร.วิทิต-คุณจินตนา พรจะเด็ด
0 ดร.สุธี อยู่สถาพร
o ทพญ.ธัญชนก-คุณสมบุรณี พานอนันต์
o ทพญ.วิร ียา จูวัฒนสำราญ
0 น.ท.หญิง บุญเยี่ยม-พ่อขาบ-แม่ทองอยู่
ลิบจากโกสีย์
0 น.สพ.บุญเลิศ ตราบดี
0 น.สพ.สัญชัย-คุณมาลี'วร'รณ ลีโทชวลิต

มองทุกขให้เห็นชีวิต ๑๓๔ การให้ธรรมทาน ชนะการ,โห้ทั้งปวง
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น.อ.พิเศษ(หญิง) สุพัตรา สิทธิราชา
และครอบครัว
นพ.ตรีพันธ์ เขียววรรณ์
นพ.ทวิทัศน์-คุณวนิดา ตั้งรพิพากร
นพ.พงษ์เดช-คุณสุวพีร์-นพ.พิษณุ
พงษ์สุวรรณ
นพ.ภาณุเมศ-พญ.สุนึย์-ด.ช.กล้าตะวันด.ญ.จินดามณี ศรีสว่าง
นพ.มานัส-คุณจารุวรรณ ประเสริฐธรรม
นพ.วาทิต-คุณจตุพร วัฒนดัพท์
และครอบครัว
ผศ.'ขนิษฐา พูนผลกุล
ผศ.ฒามรา-คุณเสริมดักดิ้ ผลัดธุระ
ผศ.ดร.นุจารี ประสิทธพันธ์
พ.ท.นพ.วิเชษฐ์-พ.ต.พญ.นุชกาด.ญ.วิชญา-ด.ญ.วิชชา รัตนจรัสโรจน์
พ.อ.(พิเศษ)ไพฑูรย์-คุณสมนึก อรรควัฒน์
พญ.กาญจนา ชัยกิตติสิลป้
พญ.กิรติกานต์-คุณกรุณา-คุณอุไรริษาคุณเสี้ยน สำดับวงศ์
พญ.นฤมล-อชิตะ จินตพัฒนากิจ-คุณธีรเมธ
เทพวิชัยติลปกุล
พญ.เสริมสุข วิจารณ์สถิตย์
และครอบครัวอริยะโสภณ
พล.ต.อ.'ว'ราสิทธ พรเลิศ
ร.ต.บุญส่ง-คุณสุพร พันธุโกศล-ทพญ.บงกช
สุวรรณปัทม
ร.ต.อ.หญิง วัชรีย์ รอดทอง
รศ.กาญจนา-คุณวิฑูรย์ ดันสุวรรณรัตน์
รศ.ช.ณีฎฐ์สิริ สุยสุวรรณ และครอบครัว
รศ.ดร.นพพรโหลธีระกุล-คุณเลี้ยงชิม แซ่ลิ้ม
รศ.สำรวย-คุณกิตติ-คุณนัฏสวัญจ์-คุณลุ่ณยก
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รณ์ กิตติลาภานนท์
ศ.กิตติคุณ สุกัญญา สุดบรรทัด
อ.กัณหา อรรณพเพ็ซร
อ.ถาวร-วรรณี ชัยจักร และครอบครัว
อ.อารี บุญกิจภาชัย-คุณยุพิน กันทรวงศ์
กลุ่มใจแก้ว จ.นครปฐม
กลุ่มที่สุดแห่งธรรม
กลุ่มรัตนโชติ, จุดออกรถสนามหลวง
กลุ่มลูกแก้ว ‘29
กลุ่มสัมมาอะระทัง
กลุ่มสำเร็จด้วยบุญ
กองกิจกรรมพิเศษ
กองประสานงานชมรมพุทธฯ
แก้วภูธรภาคเหนึอ
คณะครูและผู้ประสานงานโครงการพินฟูสืล
ธรรมโลก (V-STAR)
โครงการบัณฑิตแก้ว
โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง รุ่นที่ 28
เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี
ทิมงานพุทธสิลป้ ANIMATION 3D
บัณฑิตอาสาพินฟูสืลธรรมโลก
บุคลากร รุ่น ๑๙ “กลั่นบุญ"
ผู้ประสานงานและผู้นำบุญปากเกร็ด ภาค ๕
สมาชิกอาศรมอุบาสก
สมาชิกอาศรมอุบาสิกา
อาสาสมัครชมรมนักคิดพัาเขียนเพี่อสันติภาพโลก
อาสาสมัครแผนกสวัสดิการเจ้าหน้าที่
บริษัท เอส.เค.เอส. บิลดิ้ง ฒนเทนแนนท์ จำกัด
ร้านอาหารช้างแก้ว
ศูนย์คุมองฉะเชิงเทรา (ช้างสถานีรถไฟ)
หจก. พิษณุโลกชัตเตอร์ส

การให้ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวง ๑๓๖ มองทุกขให้เห็นชีวิต

Andrew Hazlewood-Pimchanoke

Saisamorn
Ek-Khanthaly Keohavong
Eric-Natchanok-Warased Ingram
Grasshopper Restaurant NZ
James-Kwannapis Boogren
Jan Sukiam
Jody-Juamnian Janow
Karl Rhyner
NAPALAI CHOTO
PHAYAPHATTHANANURAK PHUINANGPHAYAPHENGDEEKINDALASIT BILAVARN
Ponpahn-James Ebdon
Rachanee-Reinier Erkens
S A K U LT R A -R IC H A R D -S A M IR A
SABRINA CAPSS และครอบครัว
Saysamone-Sengthip Keohavong
Scott-Susie-Helen Chanthongthip
Simona Kallberg
Somboon Watkins
Sven-Saard Lundahl
Tip-Bee-Nat-Timmy Intakanok
Wannakhon-Lisa Corry
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