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ค�าปรารภ

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี
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เน่ืองในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบูิรณ์ ในวนัที ่๓ ตุลำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ท่ีปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทยผู้
เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสังฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พุทธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพทุธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเก่ียวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเรือ่งน่ำรูใ้นพระบวรพระพทุธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



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

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

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

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๑๐๐ ป ี

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖



ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๒๕ คือเทศนาพิเศษ ซึ่งเป็นการรวมพระธรรมเทศนา

ของเจ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร ทีท่รงนพินธ์ไว้ตัง้แต่ครัง้ยังทรงเป็นพระเปรียญ 

จนถึงทรงด�ารงสมณศักดิ์ที่พระสาสนโสภณ พระธรรมเทศนาเหล่านี้ทรงแสดงในงาน

ต่าง ๆ ต่างวาระต่างงาน ฉะนั้น ชื่อกัณฑ์และชื่อธรรมจึงอาจซ�้ากันบ้าง

เน่ืองจากพระธรรมเทศนาเหล่านี้ เป็นเทศน์เฉพาะงาน ส่วนใหญ่จึงไม่เคย

พิมพ์เผยแพร่มาก่อน แต่บางเรื่องก็เคยพิมพ์เผยแพร่มาแล้วหลายครั้ง การพิมพ์ครั้งนี้

จึงเท่ากับเป็นการอนุรักษ์ต้นฉบับไว้ไม่ให้สูญ

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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อปรหิานยิธรรมกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯลฯ

สตฺต โว ลิจฺฉวี อปริหานิเย ธมฺเม เทเสสฺสามีติ ฯ

บัดน้ี จักรับพระราชทานถวายวิสัชชนา พระธรรมเทศนา ฉลองพระเดช

พระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแด่พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในเบื้องต้น

แห่งพระราชพิธีฉัตรมงคล เฉลิมพระราชสมบัติสิริรัชพรรษาปีนี้ ด้วยว่า วันนี้ใกล้จะ

ถึงพระราชพิธีฉัตรมงคล เฉลิมพระราชสมบัติสิริรัชพรรษาตามโบราณราชประเพณี  

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระกตัญญูกตเวทิตาคุณอันประเสริฐ  

จึงทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ก�าหนดการพระราชกุศลทกัษณิานปุทานเป็นเบือ้งต้น 

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยนี้ เจ้าพนักงานผู้เตรียมการได้เชิญพระโกศพระบรมอัฐิ

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีขึ้นประดิษฐานเหนือพระราชบัลลังก์ภายใต้นพปฏล- 

มหาเศวตฉัตร และเชิญพระพุทธรูปประจ�าพระชนมวารคู่พระบรมอัฐิประดิษฐานใน

พระที่น่ังบุษบกมาลา ประกอบด้วยเครื่องบรมอิสริยราชูปโภคพร้อมสรรพ ครั้นแล้ว 

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญพระราช

กศุลทกัษณิานปุทาน ทรงพระราชอทุศิถวายส่วนพระราชกศุลทัง้นีเ้พือ่เป็นผลสัมฤทธิ์

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระสาสนโสภณ ในพระราชพิธทีกัษณิานปุทาน เบือ้งต้นแห่ง 

 พระราชพธิฉีตัรมงคล วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
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พระราชหติสขุ แด่สมเดจ็พระบรมราชบรูพการ ีความสมัฤทธิผ์ลนี ้พงึมโีดยฐานนยิม 

สมตามพระพุทธานุสาสนีที่ตรัสไว้ว่า 

อยญฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา สงฺฆมฺหิ สุปติฏฺิตา 

ทีฆรตฺตํ หิตายสฺส  านโส อุปกปฺปติ

แปลความว่า ทักษิณาที่ให้แล้ว ตั้งอยู่ดีแล้วในสงฆ์นี้แล ส�าเร็จเพื่อเกื้อกูลแก่

ผู้ที่ละไปนั้น โดยฐานะตลอดกาลนาน ดังนี้

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีทุกพระองค์ ได้ทรงเป็นพระราชบูรพการี ผู้ทรง

มหันตคุณูปการ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เพราะได้ทรงประดิษฐาน ได้ทรงด�ารง 

พระมหาเศวตฉัตรและพระบรมราชวงศ์ โดยสันตติสืบต่อมาโดยล�าดับ จึงทรงเป็น

พระบรมราชบรูพการ ีทีพึ่งถวายความเคารพของสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า 

ผู้ทรงด�ารงพระมหาเศวตฉัตรเถลิงมไหศวริยราชสมบัติในปัจจุบัน

อนึง่ สมเดจ็พระบรมราชบรูพการผีูท้รงปกครองประเทศชาตใินอดตีสบืมาโดย

ล�าดับนั้น ชื่อว่าได้ทรงเป็นพระราชบูรพการีของประเทศชาติ โดยส่วนรวม เพราะได้

ทรงเป็นองค์พระประมุข กอบกู้ประเทศชาติ ด�ารงประเทศชาติ เกื้อกูลประเทศชาติ

ให้เจรญิ ได้ทรงเป็นเอกอคัรสาสนปูถมัภ์ ได้ทรงบ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสุข และเป็นม่ิงขวญั

ของอาณาประชาราษฎร์ ประชาราษฎรชาวไทยท้ังชาตใินปัจจบุนัผู้เกดิมามปีระเทศชาติ

เป็นทีร่วมกันอยู่เป็นสขุโดยอิสระเสร ี มีศาสนาเป็นทีน่บัถือ มีพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นสรณะโดยบรสุิทธิบ์รบิรูณ์กเ็พราะสมเดจ็พระบรมราชบรูพการใีนรชัสมยั

นั้น ๆ ได้ทรงปกป้องรักษาไว้ ฉะนั้น จึงทรงด�ารงอยู่ในฐานะเป็นพระราชบูรพการี 

ที่พึงเคารพสักการะของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

อันชาวไทยนั้น เม่ือตั้งชาติขึ้นเป็นหลักฐาน ก็มีพระมหากษัตริย์เป็นองค ์

พระประมุขผู้ปกครองโดยล�าดับมา เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นในโลกและ 

พระพุทธศาสนาแผ่มาถึง ก็ได้รับพระพุทธศาสนาเป็นที่นับถือโดยมั่นคงสืบมา  

ชาติ พระมหากษัตริย์ และพระพุทธศาสนาจึงเป็นไตรรงค์คือองค์ ๓ ที่เป็นนิมิตรคือ

เครื่องหมายของความเป็นคนไทย หรือ ประชาชาติไทยโดยสมบูรณ์ทุกกาลสมัย  
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แม้ในทางพระพทุธศาสนา สมเดจ็พระบรมศาสดาเมือ่ทรงปรารภถงึประชมุชนหรอืรฐั 

ก็ได้ตรัสไว้ว่า ราชา มุขํ มนุสฺสานํ พระราชาป็นประมุขของหมู่มนุษย์ ราชา รฏฺสฺส 

ปญญฺาณ ํพระราชาเป็นเครือ่งปรากฏของรฐั และในอคัคญัญสูตร ได้ตรัสอธบิายอรรถ

ของค�าว่า “ราชา” ไว้ว่า ธมฺเมน ปเรสํ รญฺเชติ แปลว่า ยังชนทั้งหลายอื่นให้ยินดี

ชื่นบานโดยธรรม ดังนี้

พระราชาเป็นทีย่นิดชีืน่บานเป็นมิง่ขวญัของหมูช่นอย่างไร มตีรสัแสดงอธบิาย

ไว้ในจตกุกนบิาต องัคตุตรนกิาย ด้วยทรงปรารภถึงพระราชาผูจ้กัรพรรดโิดยความว่า 

ข้ออศัจรรย์ในพระราชาผูจ้กัรพรรดิคอื ถ้าขตัตยิบริษทั พราหมณบรษิทั คฤหบดบีรษิทั 

สมณบริษัทเข้าเฝ้า บริษัทนั้น ๆ ก็มีใจยินดีด้วยการได้เฝ้าได้เห็น ถ้ามีพระราชด�ารัส

ตรสัด้วย กมี็ใจยนิดด้ีวยพระราชด�ารสั ถ้าทรงนิง่ กไ็ม่อิม่ คอืพากนักระหาย อยากจะ

ได้สดับพระราชด�ารัสอีก ดังนี้

ส่วนข้อว่า “โดยธรรม” ในค�าว่า “ให้ยินดีชื่นบานโดยธรรม” นั้น จะถวาย 

วิสัชชนาด้วยยกธรรมหมวดหน่ึง เรียกว่าอปริหานิยธรรม แปลว่า ธรรมไม่เป็นที่ตั้ง

แห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียว พระบรมศาสดาตรัสแสดงแก่ 

เจ้าลจิฉว ีจงึเรยีกว่า ลิจฉวอีปรหิานยิธรรม ม ี๗ ข้อ และตรสัแสดงแก่ภกิษ ุจงึเรียก

ว่าภิกขุอปริหานิยธรรม มี ๗ ข้อเท่ากัน ลิจฉวีอปริหานิยธรรม ส�าหรับคฤหัสถ์  

ภิกขุอปริหานิยธรรม ส�าหรับบรรพชิต มีข้อความแห่งธรรมเหล่านี้คล้ายคลึงกันโดย

มาก ต่างแต่บางข้อบางประการตามความเหมาะสมแก่ภาวะของคฤหัสถ์และบรรพชติ

เท่านั้น ดังจะยกลิจฉวีอปริหานิยธรรมขึ้นเป็นที่ตั้ง และน�าภิกขุอปริหานิยธรรมเข้า

เทียบตามล�าดับข้อ ตามพระบาลีบทอุทเทศว่า สตฺต โว ลิจฺฉวี อปริหานิเย ธมฺเม  

เทเสสฺสามิ ตํ สุณาถ สาธุกํ มนสิกโรถ เป็นอาทิ แปลความว่า ดูกร ลิจฉวีทั้งหลาย  

ตถาคตจกัแสดงธรรมไม่เป็นท่ีตัง้แห่งความเสือ่มแก่พระองค์ทัง้หลาย จงทรงสดบัธรรม

นั้น ท�าไว้ในพระทัยให้ดี ดังนี้แล้ว ตรัสต่อไปทีละข้อดังนี้

ข้อหนึง่ ตราบใดทีว่ชัชทีัง้หลายหมัน่ประชมุกนัเนอืง ๆ มากด้วยการประชมุกนั 

ตราบนั้นก็หวังความเจริญได้ฝ่ายเดียว ไม่มีเส่ือม ส่วนท่ีตรัสแก่ภิกษุก็มีความ 

เช่นเดียวกัน ข้อนี้มีเหตุผลเห็นได้ชัดว่า กิจการของหมู่ชนจ�าต้องมีการประชุมหารือ
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ตกลงกันโดยรอบคอบถูกต้องและโดยสามัคคีเอกภาพ จึงจะเกิดตบะคือความเพียรที่

รวมก�าลังกันท�ากิจกรรมนั้น ให้บังเกิดความส�าเร็จเผล็ดประโยชน์ได้เต็มที่ ทั้งนี้ก็ต้อง

อาศยัผูม้หีน้าท่ีเก่ียวข้องหม่ันประชมุปรกึษาหารือ และท�าความตกลงโดยสามคัคธีรรม

ข้อสอง ตราบใดที่วัชชีทั้งหลายเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิก

ประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงกันท�ากรณียะ คือกิจที่พึงท�าของวัชชี  

ตราบนัน้กห็วงัความเจรญิได้ฝ่ายเดยีวไม่มเีสือ่ม ส่วนท่ีตรสัแก่ภกิษุกม็คีวามเช่นเดยีวกนั 

แม้ข้อนี้ก็มีเหตุผลเห็นได้ชัด เพราะตรัสเน้นถึงความสามัคคีไม่วิวาทแตกแยกกัน 

ในเวลาประชมุ ในเวลาเลกิประชมุ และในเวลาปฏบิตังิานอนัเป็นกรณยีะคอืกจิทีพ่งึท�า

หรือหน้าที่ ผู้มีหน้าที่อย่างใด ก็ปฏิบัติหน้าที่น้ันของตนด้วยดี แม้จะต่างคนต่างท�า

หน้าที่ของตน ก็ได้ชื่อว่าท�าโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะรวมอยู่ในส่วนอันเดียวกัน

ข้อสาม ตราบใดทีว่ชัชทีัง้หลายไม่บญัญตัส่ิิงท่ีมิได้บญัญตั ิ ไม่ถอนส่ิงท่ีบญัญตัไิว้ 

ถือประพฤติวัชชีธรรมของเก่าตามท่ีบัญญัติไว้ ตราบนั้นก็หวังความเจริญได้ฝ่ายเดียว

ไม่มเีสือ่ม ส่วนท่ีตรสัแก่ภกิษุท้ังหลายกมี็ความเช่นเดยีวกนัว่า ไม่บญัญตัสิิง่ท่ีมไิด้ทรง

บญัญตั ิไม่ถอนสิง่ท่ีทรงบัญญตัไิว้ ถอืประพฤตใินสิกขาบททัง้หลายตามทีท่รงบญัญตัไิว้ 

แม้ข้อน้ีมีเหตุผลที่พึงพิจารณาว่า หมายถึงไม่บัญญัติไม่ถอนโดยผิดธรรม เช่นโดย

พลการหรือโดยอคติ บัญญัติเก่าที่ดีอยู่แล้ว เหมาะสมอยู่แล้วก็ลงตัวอยู่แล้ว ก็ถือ

ประพฤติตาม ไม่ใช่ว่าของเก่าแล้วจะต้องเลิกเสีย ต้องบัญญัติขึ้นใหม่ ถ้าบัญญัติขึ้น

ใหม่ไม่ดี เลิกถอนบัญญัติเก่าที่ดีอยู่แล้ว ก็จะเป็นไปเพื่อความเสื่อม ส่วนภิกษุบริษัท

พึงเคารพปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและบัญญัติไว้แล้วโดยแท้

ข้อสี่ ตราบใดท่ีวัชชีท้ังหลายท�าความเคารพนับถือบูชาท่านผู้ใหญ่ เชื่อฟัง

ถ้อยค�าของท่านผู้ใหญ่เหล่านั้น ตราบน้ันก็หวังความเจริญได้ฝ่ายเดียวไม่มีเสื่อม  

ส่วนที่ตรัสแก่ภิกษุก็มีความเช่นเดียวกันว่า ท�าความเคารพนับถือบูชาภิกษุผู้เป็นเถระ 

เป็นรัตตัญญู คือรู้ราตรี หมายถึงผ่านวันคืนมานาน บวชนาน เป็นสังฆมิตร สังคม

ปริณายก เชื่อฟังถ้อยค�าของท่าน แม้ข้อนี้มีเหตุผลที่เห็นได้ชัดว่า ในทุกหมู่ จ�าต้องมี

ความเคารพนับถือผู้ใหญ่ผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ จ�าต้องเห็นความส�าคัญในอันที่ฟังค�า 

ของผูใ้หญ่ผูเ้ป็นหวัหน้า ถ้าขาดธรรมข้อนีเ้สยี คอื ไม่มทีีจ่ะเคารพ ไม่มทีีจ่ะเชือ่ฟังกนั 
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ก็จะหมดหลักยึดเหนี่ยวของหมู่ ต่างคนต่างท�า หมดความสามัคคี จะเกิดความเสื่อม

วิบัติโดยแท้ ฉะนั้น จึงต้องมีผู้ใหญ่มีหัวหน้าโดยล�าดับชั้น เป็นที่เคารพนับถือเชื่อฟัง  

จึงจะมีความเจริญสวัสดี

ข้อห้า ตราบใดทีว่ชัชทีัง้หลายไม่ข่มขนืบงัคบักลุสตรกีลุกมุารใีห้อยู่ ตราบนัน้

กห็วงัความเจรญิได้ฝ่ายเดยีวไม่มเีสือ่ม ส่วนทีต่รสัแก่ภกิษทุัง้หลายมข้ีอความว่า ไม่ลอุ�านาจ

แห่งตัณหาอันเป็นเหตุให้มีภพชาติใหม่ที่เกิดขึ้น แม้ข้อนี้ก็มีเหตุผลที่เห็นได้ชัด

ข้อหก ตราบใดท่ีวชัชีท้ังหลายจักสกัการะเคารพนบัถอืซึง่เจดย์ีแห่งวชัชทีัง้หลาย

ทัง้ภายในทัง้ภายนอก ท�าพลกีรรมอนัประกอบด้วยธรรมท่ีเคยให้ท�าแล้วแก่เจดย์ีเหล่านัน้

ไม่ให้เสือ่ม ตราบน้ันกห็วังความเจรญิได้ฝ่ายเดยีวไม่มเีส่ือม ส่วนท่ีตรัสแก่ภกิษทุัง้หลาย

มข้ีอความว่า ยินดใีนเสนาสนะป่า แม้ข้อน้ีกม็เีหตผุลทีพ่งึเหน็ได้ชดัว่า วัตถุหรือสถาน

เป็นทีเ่คารพนบัถอืบชูาของชาวบ้านชาวเมอืง อนัเรยีกว่าเจดย์ีเป็นสิง่ทีพ่ึง่นบัถือในทาง

ทีช่อบถูกต้อง ซึง่จะให้เกดิประโยชน์เป็นทีบ่�ารงุจติใจของคน และอาจให้เกดิประโยชน์

หลายอย่างอันพึงได้จากความเชื่อถือในทางที่เป็นประโยชน์ และข้อนี้ย่อมแสดงว่า 

พระพุทธศาสนามิได้สอนให้ท�าลายวตัถหุรอืสถานทีค่นเขานบัถือกนัมาว่าเป็นเจดย์ีของ

หมูช่น เช่นในเรือ่งนี ้พระบรมศาสดาได้ตรสัสอนไม่ให้ท�าลายเจดย์ีของบ้านเมืองท่ีเคย

นับถือกันมาเก่าก่อนแล้วมานบัถอืพระองค์ กลบัสอนให้นบัถอืบ�ารงุเจดีย์เหล่านัน้อย่าง

ที่เคยท�ามาด้วยพลีที่เป็นธรรม

ข้อเจ็ด ตราบใดท่ีวัชชีท้ังหลายจักจัดแจงการอารักขาป้องกันคุ้มครองใน 

พระอรหันต์ทัง้หลาย ต้ังใจอยูว่่า พระอรหนัต์ทัง้หลายทียั่งไม่มา ขอให้มาสู่แว่นแคว้น 

ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นผาสุก ตราบนั้นก็หวังความเจริญได้ฝ่ายเดียวไม่มีเส่ือม ส่วนที่

ตรสัแก่ภกิษทุัง้หลายมข้ีอความคล้ายคลงึกนัว่า ตัง้สตเิฉพาะตนว่า ท�าไฉน ผูป้ระพฤติ

พรหมจรรย์ร่วมกันซ่ึงมีศีลเป็นท่ีรัก ผู้ยังไม่มาก็ขอให้มา ที่มาแล้วก็ขอให้อยู่ผาสุก  

แม้ข้อน้ีก็มเีหตผุลทีเ่ห็นได้ชดัว่า การจดัอารกัขาในผูป้ระพฤตธิรรมทีบ่รสิทุธ์ิ ย่อมเป็น

กจิทีค่วรท�า และพึงหมายถงึการอารกัขาในศาสนาทีดี่ทัง้หลายด้วย แต่กต้็องศกึษาให้

รู้จักธรรมในศาสนานั้น ๆ โดยถูกต้องด้วย เพื่อที่จะได้รู้ว่าผู้ประพฤติธรรมที่บริสุทธิ์

ตลอดถึงที่เรียกพระอรหันต์น้ันพึงมีลักษณะอย่างไร เพื่อที่จะได้เลือกให้อารักขาโดย
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ถูกต้อง และที่ตรัสแก่ภิกษุย่อมถือเอาความที่เป็นกลาง ๆ ได้ว่า ความตั้งใจหวังจะได้

มคีนดเีข้ามานัน้ย่อมเป็นการด ีเพราะเม่ือมคีนด ีๆ เข้ามาอยูด้่วยกนัมาก กจ็ะเป็นไป

เพื่อความเจริญแน่นอน

ในท้ายพระสูตรนี้ ได้ตรัสสรุปว่า ตราบใดท่ีอปริหานิยธรรม ๗ ข้อเหล่านี้ 

จักต้ังอยู่ในวัชชีท้ังหลาย จักตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลาย และวัชชีทั้งหลาย ภิกษุท้ังหลาย 

จักปรากฏอยู่ในอปริหานิยธรรม ๗ ข้อเหล่านี้ ตราบนั้นก็หวังความเจริญได้ฝ่ายเดียว

ไม่มีเสื่อม ดังนี้

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีโดยล�าดับรัชสมัย ได้ทรงยังให้เกิดความยินดี

ชืน่บานโดยธรรม คอื โดยอปรหิานยิธรรมทัง้ ๗ ประการนี ้จงึทรงปกป้องไทยรฐัสีมา

ให้พ้นความเสือ่มพบิตั ิให้เจรญิพฒันาสถาพรโดยล�าดบั ปรากฏพระราชกลัยาณเกยีรติ

เป็นรัฐเจดีย์ยืนอยู่คู่ชาติ

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ทรงพระราชปรารภอภลิกัขิตมงคลกาล

แห่งพระราชพิธีฉัตรมงคลเฉลิมพระราชสมบัติสิริรัชพรรษา จึงทรงบ�าเพ็ญพระราช

กุศลทักษิณานุปทาน ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมบูรพการีโดยพระราช 

คารวการด้วยก�าลังพระกตญัญูกตเวทิตาคุณ ชือ่ว่าได้ทรงสักการะเคารพบชูาอดุมเจดย์ี 

แห่งชาต ิตามนยัแห่งอปรหิานยิธรรมสตูร พระราชกรณยีกจิทีท่รงปฏบิตัทิัง้ปวงนีย่้อม

เป็นเครือ่งกางกัน้สรรพพบิตัอินฏิฐผล อ�านวยสรรพสมบติัอิฏฐผล ท้ังเป็นเครือ่งอภบิาล

รักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พร้อมด้วยพระบรมราไชศวรรยาธิปัติ  

ให้สถิตสถาพรเกษมสวัสดี

ขออ�านาจพระราชกศุลทกัษณิานุปทาน ท่ีสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

ได้ทรงบ�าเพ็ญให้ตั้งอยู่ดีแล้วในพระสงฆ์ และทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรม

ราชบูรพการีทั้งนี้ จงสัมฤทธิ์เป็นพระราชหิตสุขวิบากสมบัติ แด่สมเด็จพระบรม 

ราชบูรพการี สมตามพระบรมราชอุทิศถวายโดยฐานนิยมทุกประการ
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อนึง่ ขออานภุาพคณุพระศรรีตันตรัย อานภุาพพระราชกศุลบารมีบญุญาธกิาร 

และอานุภาพแห่งสมเด็จพระบรมราชบูรพการี จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้า พร้อมท้ังสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ พระราชโอรสธดิา 

ให้ทรงพระเจริญด้วยสรรพสิริสวัสดิ์พิพิธพรมงคล แผ่พระบรมโพธิสมภารบารมีเป็น

ฉัตรใหญ่ไพศาลเป็นที่ร่มเย็นทั่วไทยรัฐสีมาอาณาเขต

รบัพระราชทานถวายวสิชัชนาพระธรรมเทศนา ในอปริหานยิธรรมกถา ฉลอง

พระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี ยุติด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



สัจจธัมมกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ  โส สุจิ โส จ พฺรหฺมโณติ

บัดนี ้จกัรบัพระราชทานถวายวสิชัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุ

ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปพระราชกุศลบุญราศีทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จบรม

บพิตรพระราชสมภารพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ทรง

บ�าเพญ็น้อมอุทิศส่วนพระราชกศุลถวาย แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาปชาธปิก 

พระปกเกล้าเจ้าสยาม ในสุรทินตรงกับวันเสด็จสวรรคต ดังท่ีได้ทรงเคยบ�าเพ็ญเป็น 

การประจ�าปี เป็นการทรงแสดงพระราชประวัติและความกตัญญูกตเวที อันสถิตมั่น 

อยู่ในพระราชหฤทัย ตามควรแก่กิจและโอกาสอันเวียนมาถึงฯ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาปชาธปิก พระปกเกล้าเจ้าสยามพระองค์นัน้

ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ปรากฏตามพระราชประวัต ิ

ว่าพระองค์ได้เสด็จอุบัติในขัตติยราชสกุลอันมหาศาล เป็นที่นับถือเคารพในหมู่ชน  

ดงัพระพุทธภาษิตว่า ขตตฺโิย เสฏฺโ ชเนตสมฺ ึเย โคตฺตปฺปฏสิารโิน แปลว่า กษตัรย์ิ

เป็นผูป้ระเสรฐิในหมูช่นผูน้บัถอืโคตรคอืชาตสิกลุ กแ็ลความเกดิในสกลุสงู ท่านแสดง

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระสาสนโสภณ ถวาย สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณี ในการ 

 พระราชกศุลทกัษณิานปุทานถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ วันที ่๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
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ว่าเป็นผลแห่งบุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญอันได้ท�าแล้วในกาลก่อน และ 

บุพเพกตปุญญานิ นอกจากเป็นเหตุให้เกิดในสกุลสูงแล้ว ยังเป็นนิสสัยบารมี คือ 

เป็นพ้ืนฉลาด พื้นดีรวมเรียกว่าพื้นดี ท่านผู้มีพื้นดีมาแล้ว อาจอบรมให้ดียิ่งขึ้นได้ 

โดยง่าย ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่มีพื้นดีมาก่อน แม้เพราะเหตุนี้ จึงชื่อว่าทรงพระคุณอัน

ประเสริฐเป็นประการแรก

อนึ่ง ได้ทรงศึกษาอบรมในศิลปะ พาหุสัจจะ สีลาทิคุณ และถึงรัฐาภิปาลโน

บายและอืน่ ๆ อนัควรทีข่ตัตยิราชกมุารพงึศึกษาอบรมเป็นอย่างดทีกุประการ จงึทรง

ฉลาดสามารถ ท้ังทรงตั้งอยู่ในธรรมตามฐานะอันควรสม�่าเสมอมา แม้เพราะเหตุนี้  

จึงชื่อว่า ทรงพระคุณอันประเสริฐ

อนึ่ง เมื่อได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ้า 

ก็ได้ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยพระเมตตา พระกรุณาดั่งบิดาปกครองบุตร 

ทรงต้ังอยูใ่นราชธรรมจรรยาของพระมหากษตัรยิาธริาชเจ้า ทรงมุง่บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุ

ให้เกิดแก่ประชาราษฎร์เป็นที่ตั้ง ทรงด�าเนินไปตามควรแก่การณ์ คือเหตุท่ียังให้ท�า  

อันเรียกว่าการณวสิกะ ผู้ด�าเนินไปตามอ�านาจการณ์ แต่ก็เพื่อผลเช่นนั้น ฉะนั้น  

การณ์ใดอันเป็นเหตุให้เกิดความสงบสุข ความเรียบร้อยสวัสดีแก่ประชาราษฎร์  

อันเรียกว่าประเทศชาติโดยส่วนรวม แม้จะต้องมีการเสียสละความสุขส่วนพระองค ์ 

ก็ทรงปฏิบัติการน้ันเป็นประชาพลีหรือชาติพลี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างบริสุทธิ์

ในประชาราษฎร์ทั่วไป ดังปรากฏในพระราชประวัติมาโดยล�าดับ ท้ังทรงรักษาธรรม

คอืความถกูต้องไว้โดยมัน่คง แม้จะต้องทรงสละส่ิงใด ๆ กต็าม อนวัุตรพระพุทธศาสน-

สภุาษติทีแ่สดงไว้ว่า

จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ
๑

องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน

องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ

จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต

๑ ขุ. ชา. อสีติ./๑๔๗.
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แปลว่า นรชนพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ พึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต 

เมื่อระลึกถึงธรรม พึงสละอวัยวะ ทรัพย์ และแม้ชีวิตทั้งสิ้น แม้เพราะเหตุนี้ จึงชื่อว่า

ทรงพระคุณอันประเสริฐ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาปชาธปิกฯ ได้ทรงเป็นพระมหากษตัริย์ผูท้รง

พระคุณอันประเสริฐ แม้โดยนับท่ีได้ถวายวิสัชชนาเพียงบางประการนี้ เพราะทรง

ประพฤติธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งจักเลือกถวายวิสัชชนาในกถามรรคนี้ ๒ ข้อ  

คือสัจจะกับธรรม ตามพระพุทธภาษิตบทอุทเทศว่า

ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ   โส สุจิ โส จ พฺราหฺมโณ

แปลว่า สัจจะและธรรมมีในบุคคลใด บุคคลนั้นเป็นผู้สะอาด เป็นคนดี‚ 

พระพุทธภาษิตนียกธรรม ๒ ข้อ คือ สัจจะและธรรม ว่าเป็นเครื่องท�าให้

บุคคลผู้ที่มีอยู่ ให้เป็นคนสะอาด เป็นคนดี ธรรม ๒ ข้อนี้เป็นไปในกรรมบ้าง เป็นไป

ในปรมัตถ์บ้าง

ทีเ่ป็นไปในกรรมนัน้ สจัจะ แปลว่าภาวะทีต่ดิต่อสืบเนือ่งกนั อนัเป็นลกัษณะ

ของความเพียร‚ แปลตามลักษณะว่าความท�าจริง ประกอบด้วยวิริยะ (เพียร) ขันติ 

(อดทน) อธษิฐาน (ก�าหนดแน่ ตัง้ประณธิานมัน่ มุง่มัน่) รวมกนั ธรรมแปลว่าภาวะ

หรือสภาวะที่ทรงไว้ หมายถึงส่วนที่ดีที่ชอบที่ทรงภาวะหรือสภาวะของตนเองไว้ และ

ทรงรักษาบุคคลไว้ไม่ให้ตกต�่า ดังบทว่า ธมฺโม กุโลกปตนา ตทธาริธารี แปลว่า  

ธรรมมปีกตทิรงรกัษาผูป้ระพฤตธิรรมนัน้ มใิห้ตกไปในโลกทีช่ัว่ ส่วนทีช่ัว่ทีผ่ดิตรงกนั

ข้ามเรียกว่าอธรรม

แสดงเป็นกลาง ๆ สจัจะให้ส�าเร็จเป็นกรรมคอืการงานทีท่�าทกุอย่าง เพราะต้อง

ท�าจริง การงานจงึส�าเรจ็จรงิ และเม่ือประกอบด้วยธรรม กเ็ป็นกศุลกรรม สจุรติกรรม

เมื่อประกอบด้วยอธรรมก็เป็นอกุศลกรรม ทุจริตกรรม ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อคนตั้งอยู่ 

ในธรรม จะท�าอะไรก็เป็นกุศลสุจริต เรียกว่ามีสัตย์มีธรรม แต่เมื่อตั้งอยู่ในอธรรม  

จะท�าอะไรกเ็ป็นอกศุลทจุรติ เรยีกกันว่ามอีสตัย์อธรรม โดยท่ีแท้กเ็ป็นสัจจะ แต่ประกอบ

ด้วยอธรรมจึงพลอยถูกเรียกเป็นอสัตย์
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ธรรมและอธรรมทั้ง ๒ มีวิบากคือผลไม่เสมอกันดังพระพุทธภาษิตว่า

น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ  อุโภ สมวิปากิโน

อธมฺโม นิรย� เนติ  ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ

แปลว่า ธรรมและอธรรมทั้ง ๒ หามีวิบากเสมอกันไม่ อธรรมน�าไปสู่นิรยะ‚ 

ธรรมน�าไปสู่สุคติ และมีพระพุทธภาษิตตรัสยกธรรมว่า

นิรย� ปาปกมฺมนฺตา  ปุญฺญกมฺมา จ สุคตึ

แปลว่า ผู้มีกรรมชั่ว ไปสู่นิรยะ, ผู้มีกรรมบุญไปสู่สุคติ พระพุทธภาษิตทั้ง  

๒ นี้ มีอรรถ (เนื้อความ) อย่างเดียวกัน ทั้งนี้ เพราะผู้ท�ากรรมนั้น ๆ 

กมฺมสฺสโก มีกรรมเป็นของตน คือเป็นเจ้าของกรรมที่ท�าเองตั้งแต่เมื่อท�าฯ

กมฺมทายาโท เป็นทายาทผู้รับผลที่พึงเผล็ดให้ของกรรม คือกรรมของตนนั้น

เผล็ดผลใดให้เมื่อใด ก็ต้องรับผลนั้นเมื่อนั้นฯ

กมฺมโยนิ มีกรรมเป็นก�าเนิด คือเป็นเหตุก่อเกิดผลเช่นให้เป็นคนดี เพราะ

กรรมดี ให้เป็นคนชั่วเพราะกรรมชั่วตั้งแต่เมื่อท�าฯ

กมฺมพนฺธุ มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ คือเป็นเหมือนญาติผู้ห้อมล้อมให้สุขทุกข์สืบ

เนื่องไป หรือเป็นพันธุ์ คือเป็นเหตุแห่งผลสืบเนื่องไปดังสายสกุลวงศ์

กมฺมปฏิสรโณ มีกรรมเป็นที่อาศัยไป คือไปกับกรรมไม่ว่างเว้น บุคคลไปใน

ทีใ่ด ๆ ก็มใิช่ไปโดยล�าพงั แต่ไปกบักรรม มกีรรมเป็นคตไิปและก็ปรากฏเช่นนัน้ จนถงึ

เมื่อมีผู้มาก็เรียกทักกันด้วยกรรม เช่นว่า ข้าราชการ พ่อค้า หมอ พระเณร อุบาสก 

อุบาสิกา เจ้านายตลอดขึ้นไปถึงพระราชาพระราชินีเสด็จ ในทางตรงกันข้ามก็เรียก 

ทักกันว่า โจรผู้ร้าย ผู้ทุจริตมา นี้ก็เรียกกรรมที่บุคคลมาหรือไปด้วยนั่นเอง ถ้าเป็น 

คนแปลกหน้า ยังไม่รู้จัก ก็คอยสังเกตก่อนว่า เขาเป็นคนดีหรือร้าย มาดีหรือร้าย  

นี้ก็สังเกตกรรม ถ้าเป็นคนดี มาดี ก็ต้อนรับดังค�าว่า สวาคตะ มาดี คือขอเชิญ  

ถ้าเป็นคนร้ายมาร้ายก็ไม่ต้อนรับ ดังค�าว่า ทุราคตะ มาร้าย คือให้ไปเสียฯ
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ผู้มีสัจจะและธรรม ประกอบกุศลสุจริตกรรม ย่อมเป็นคนสะอาด เพราะมี

กรรมทางกายวาจาใจสะอาด เป็นคนดีที่พึงยกย่องนับถือบูชาและต้อนรับ เพราะเป็น

ผู้มีอหิงสา ไม่เบียดเบียน มีสัญญมะ ส�ารวมระวังป้องกันชั่วร้าย มีทมะ ฝึก ปราบ

แก้ไขชัว่ร้ายให้เป็นดเีป็นคณุ จงึเป็นผูท้ีไ่ม่ตาย เพราะธรรมเหล่านี ้ดงัพระพทุธศาสน-

สุภาษิตที่ขยายข้อธรรมออกไปอีกว่า

ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ  อหึสา สญฺญโม ทโม

เอตทริยา เสวนฺติ  เอต� โลเก อนามต�

แปลว่า สัจจะ ธรรม อหิงสา สัญญมะ ทมะ มีในผู้ใด ท่านผู้ประเสริฐย่อม

คบคนผู้นั้น นี้เป็นธรรมที่ไม่ตายในโลกฯ

อนึง่ ทีเ่ป็นไปในปรมตัถ์นัน้ สจัจะแปลว่า ภาวะหรอืสภาวะทีม่ทีีเ่ป็นอยู ่ได้แก่

ความจริง ธรรมก็แปลเหมือนในข้อต้น แต่หมายถึงภาวะหรือสภาพที่เป็นธรรมฐิติ  

(ตั้งอยู่ตามธรรมดา) ธรรมนิยม (ก�าหนดตามธรรมดา) กลาง ๆ ทั่วไป ทั้ง ๒ นี้  

จึงมีอรรถเป็นอย่างเดียวกัน เรียกรวมว่า สัจจธรรม สัจจธรรมในทางโลกธาตุ ได้แก่

หลักธรรมชาติธรรมดาของโลกธาตุทั่ว ๆ ไป ในทางธรรม ได้แก่หลักธรรมทั้งหลาย 

เช่นหลกัธรรม หลกัอรยิสจัจ์ ผูศึ้กษาให้รูส้จัจธรรมเหล่านี ้ละส่วนทีค่วรละ อบรมส่วน

ที่ควรอบรมโดยชอบ ย่อมเป็นผู้สะอาดเป็นผู้ดีตามขั้น ๆ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาปชาธิปกฯ ได้ทรงตั้งอยู่ในสัจจะและธรรม 

อันเป็นกรณีทรงตระหนักในหลักกรรม เป็นต้น อันเป็นสัจจธรรมแต่ละอย่าง จึงไม่

ทรงหรอืฟบุไปตามอิฏฐารมณ์หรอือนฏิฐารมณ์ทีเ่กดิขึน้ตามคราว ทรงรกัษาหลกักรรม

ไว้ได้โดยมัน่ แม้ด้วยจาคธรรมอย่างสงู พระราชปฏบิตัใิหญ่น้อยจงึประกอบด้วยอหงิสา 

(ไม่เบียดเบียน) สัญญมะ (ส�ารวมระวังป้องกัน) ทมะ (ฝึกข่มบ�าบัด) ส่อให้เห็น 

พระมหากรุณาธิคุณอันแผ่ไปในอาณาประชาราษฎร์โดยส่วนรวม

สฺวาคต� เต มหาราช อโถ เต อทุราคต�

พระมหาราชเจ้า เชิญพระองค์เสด็จมาประทับเป็นที่สักการะเคารพตลอด 

นิรันดรสมัย 
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ขออ�านาจพระราชกุศลบุญราศีทักษิณานุปทานที่สมเด็จบรมบพิตร พระราช

สมภารเจ้าได้ทรงบ�าเพญ็น้อมอุทิศถวายพระราชกศุลท้ังนี ้จงสัมฤทธ์ิ พระราชสิรสิวัสดิ

อิฐวิบุลผลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาปชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าสยาม สม

ตามพระราชประณิธานุทิศโดยฐานะทุกประการ

ถวายวสัิชชนาพระธรรมเทศนา พอสมควรแก่เวลา ด้วยประการฉะนี ้ขอถวาย

พระพรฯ



จติตภาวนากถา๑

  นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

  จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ

  องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน

  องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ

  จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโตติ.

บดันี ้จกัรบัพระราชทานถวายวสิชัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุ

ประดบัพระปัญญาบารมีอนรุปูพระราชกศุลบญุราศทีกัษณิานปุทาน ทีส่มเดจ็บรมบพติร 

พระราชสมภาร พระองค์สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิ ีได้ทรงบ�าเพญ็

น้อมอุทิศส่วนพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก  

พระปกเกล้าเจ้าสยาม ในสุรทินตรงกับวันเสด็จสวรรคต ดังท่ีได้ทรงเคยบ�าเพ็ญเป็น 

การประจ�าปี เป็นการทรงแสดงพระราชปกติวัตร และความกตัญญูกตเวทิอันสถิต 

มั่นอยู่ในพระราชหฤทัย ตามควรแก่กิจและโอกาสอันเวียนมาถึง

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ ณ พระอ ุโบสถ วดัราชบพธิฯ กรงุเทพมหานคร  

 วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาประชาธปิก พระปกเกล้าเจ้าสยามพระองค์นัน้ 

ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ปรากฏตามพระราชประวัติว่า 

พระองค์ได้เสด็จอุบัติในขัตติยราชสกุลอันมหาศาล เป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชน  

ดังพระพุทธภาษิตว่า

ขตฺติโย เสฏฺโ ชเนตสฺมึ  เย โคตฺตปฏิสาริโน

แปลว่า กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐในหมู่ชนผู้นับถือโคตรคือชาติสกุล.

ก็แล ความเกิดในสกุลสูง ท่านแสดงว่าเป็นผลแห่งปุพเพกตปุญญตา ความ

เป็นผู้มีบุญอันได้ท�าแล้วในกาลก่อน และบุพเพกตปุญญุตานี้ นอกจากเป็นเหตุให้เกิด

ในสกุลสูงแล้ว ยังเป็นนิสสัยบารมี คือเป็นพื้นฉลาด พื้นดี รวมเรียกว่าพื้นดี ท่านผู้มี

พื้นดีมาแล้ว อาจอบรมให้ดียิ่งขึ้นได้โดยง่าย ตรงกันข้ามกับผู้ที่ไม่มีพื้นดีมาก่อน  

แม้เพราะเหตุนี้ จึงชื่อว่าทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นประการแรก

อนึ่ง ได้ทรงศึกษาอบรมในศิลปะ พาหุสัจจะ สีลาทิคุณ ตลอดถึงรัฐาภิปาล- 

โนบาย และอื่น ๆ อันควรที่ขัตติยราชกุมารพึงศึกษาอบรมเป็นอย่างดี จึงทรงฉลาด

สามารถ ทัง้ทรงตัง้อยูใ่นธรรมตามฐานะอนัควรสม�า่เสมอมา แม้เพราะเหตุนี ้จงึชือ่ว่า

ทรงพระคุณอันประเสริฐ

อนึ่ง เมื่อได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบต่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเจ้า 

ก็ได้ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยพระเมตตา พระกรุณาดั่งบิดาปกครองบุตร

ทรงต้ังอยูใ่นราชธรรมจรรยาของพระมหากษตัรยิาธริาชเจ้า ทรงมุง่บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสขุ

ให้เกิดแก่ประชาราษฎรเป็นที่ตั้ง ทรงด�าเนินไปตามควรแก่การณ์ คือเหตุท่ียังให้ท�า  

อันเรียกว่า การณวสิกะ ผู้ด�าเนินไปตามอ�านาจการณ์ แต่ก็เพื่อผลเช่นนั้น ฉะนั้น 

การณ์ใดอนัเป็นเหตใุห้เกดิความสงบสขุ ความเรยีบร้อยสวสัดแีก่ประชาราษฎรอนัเรยีก

ว่าประเทศชาติโดยส่วนรวม แม้จะต้องมีการเสยีสละความสขุส่วนพระองค์ กท็รงปฏบิตัิ 

การนัน้เป็นประชาพล ีหรอืชาตพิลีด้วยพระมหากรณุาธคิณุอย่างบรสิทุธิใ์นประชาราษฎร

ทั่วไป ดังปรากฏในพระราชประวัติมาโดยล�าดับ ทั้งทรงรักษาธรรมคือความถูกต้องไว้

โดยมัน่คง แม้จะต้องทรงสละสิง่ใด ๆ กต็าม อนวัุตรพระพุทธศาสนสุภาษิตท่ีแสดงไว้ว่า :-
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จเช ธนํ องฺควรสฺส เหตุ

องฺคํ จเช ชีวิตํ รกฺขมาโน

องฺคํ ธนํ ชีวิตญฺจาปิ สพฺพํ

จเช นโร ธมฺมมนุสฺสรนฺโต

แปลว่า นรชนพึงสละทรัพย์เพราะอวัยวะที่ดี พึงสละอวัยวะรักษาชีวิต  

เมือ่ระลกึถึงธรรมพงึสละอวยัวะ ทรพัย์และแม้ชวีติทัง้สิน้ แม้เพราะเหตนุี ้จงึชือ่ว่าทรง

พระคุณอันประเสริฐ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาประชาธปิก พระปกเกล้าเจ้าสยาม ทรงเป็น

ผู้ทรงพระคุณทั้งปวงอันประเสริฐ เพราะทรงพระบารมีอันทรงอบรมมาดีแล้ว ทรงมี

พระราชศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย ทรงอบรมพระองค์มาเป็นอันดีในพระธรรมแห่ง

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยปริยายหน่ึง พระบรมศาสดาตรัสสอนวิธีอบรมจิต ได้มีพระพุทธภาษิต

ตรัสเป็นหลักไว้ว่า “สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงอบรมสมาธิ 

สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ ผู้ที่มีจิตตั้งม่ันเป็นสมาธิย่อมรู้ตามเป็นจริงและได้ม ี

พระบาลีแสดงอธิบายไว้ว่า คือ ย่อมรู้ว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

เป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างนี้ ความดับ

ของรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอย่างนี้” ดังนี้ ฉะนั้น การท�าสมาธิ 

จึงเป็นกิจที่ควรอบรมปฏิบัติ เพราะสมาธิย่อมเป็นบาทของปัญญา คือเป็นฐานที่จะให้

เกิดปัญญาขึ้น.

อันที่จริง สมาธิจิตคือจิตที่ตั้งมั่นย่อมเป็นภาวะที่ทุก ๆ คนได้เคยมีอยู่ในการ

ท�ากิจการทั้งปวง น้อยบ้าง มากบ้าง เพราะจะต้องมีความตั้งใจในสิ่งที่ท�า เมื่อมีความ

ตั้งใจในสิ่งที่ท�าแน่วแน่ก็เรียกว่า มีจิตเป็นสมาธิอยู่ในสิ่งนั้น จึงท�าให้การท�ากิจการ 

ต่าง ๆ ส�าเร็จได้ด้วยดี แต่ว่าจิตที่มีสมาธิดังกล่าวนี้ เป็นจิตสามัญ ส่วนการท�าสมาธิ

ที่เป็นการปฏิบัติธรรมะนั้น มุ่งถึงการท�าสมาธิเพื่อสงบนิวรณ์ในใจ ฉะนั้น จึงจ�าที่จะ

ต้องก�าหนดให้รู้จักนิวรณ์ และให้รู้จักการปฏิบัติเพื่อสงบนิวรณ์ของจิต จิตใจนี้ย่อมมี

ความกลดักลุ้มไม่สบายเพราะมีเรือ่งต่าง ๆ เข้ามาพวัพนั สิง่ทีม่าท�าให้จติกลดักลุม้ไม่
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สบายนีแ้หละ รวมเรยีกว่า นวิรณ์ ซ่ึงบางทกีเ็ป็นเรือ่งทีช่อบใจพอใจมาท�าให้กลดักลุม้

ไม่สบาย บางทีกเ็ป็นเรือ่งท่ีไม่ชอบใจไม่พอใจ และบางทกีเ็ป็นเรือ่งทีซ่มึเซาอนัท�าให้จติ

หดหูท้่อแท้ บางทีก็เป็นเรือ่งท่ีท�าให้จติใจฟุ้งซ่านหรือว่าบงัเกดิความร�าคาญ บางทีกเ็ป็น

เรือ่งทีท่�าให้จติใจลงัเลสงสยั เหล่านีล้้วนเป็นเรือ่งทีท่�าให้จติใจกลดักลุม้ไม่สบายทัง้นัน้ 

ซึ่งเกิดจากอารมณ์คือเรื่องต่าง ๆ และเมื่อมีเรื่องที่ท�าให้นิวรณ์ในจิตเหล่านี้บังเกิดขึ้น 

ก็จะต้องแก้ไขกันตามเหตุที่ควรจะแก้ อันเป็นเรื่องของการงานภายนอกนั้นอย่างหนึ่ง 

แก้ทีใ่จเองเพือ่ทีจ่ะท�าให้จติใจมคีวามสงบตัง้มัน่นัน้อกีอย่างหนึง่ ส�าหรบัการแก้ทีท่�าการ

งานภายนอกนัน้ กเ็ป็นอกีเรือ่งหนึง่ซึง่ทกุคนจะต้องท�ากนัแก้กนัไปตามควรแก่เหตกุารณ์

ต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้น 

แต่ว่าการท�าสมาธนิีมุ้ง่ท่ีการแก้จติใจ คอืการท�าความสงบให้แก่ใจ กเ็พราะว่า 

ความกลัดกลุม้ใจไม่สบายใจนัน้เป็นสิง่ทีม่แีต่โทษ ท้ังเป็นเคร่ืองก�าบังปัญญาไม่ให้เกิดข้ึน 

จึงสูท้�าให้จิตใจมคีวามสงบตัง้มัน่ไม่ได้ เพราะจะท�าให้เกดิปัญญาทีจ่ะคดิแก้ไขเหตกุารณ์

ทั้งภายนอกได้ด้วย และแม้จะแก้ไม่ได้ก็จะมีปัญญาท่ีปลงตกเพราะเห็นในกรรมและ 

ผลของกรรม และเหน็ในความไม่เทีย่งของสังขารทัง้หลาย ฉะนัน้ การท�าสมาธจิติเพือ่

ระงบันวิรณ์อนัท�าให้เกดิความกลดักลุม้ไม่สบายด่ังน้ี จึงเป็นเร่ืองท่ีสมควร ท้ังเมือ่หดัท�า

อยูเ่สมอจนจิตใจได้ความสงบจากนวิรณ์ คอืเรือ่งกลดักลุม้เหล่านัน้ก็จะได้ความสขุโสมนสั

ก็แหละ วิธีปฏิบัติส�าหรับเพื่อจะระงับนิวรณ์นั้นก็คือ การปฏิบัติท�ากรรมฐาน

ดังเช่นการท�าอานาปานสติ สติก�าหนดลมหายใจเข้าออก ดังที่ได้มีแสดงไว้ในหมวด

การก�าหนดลมหายใจเข้าออกนั้น และถ้าหากว่าการก�าหนดลมหายใจเข้าออกนั้น 

ยงัรวมใจไม่ได้ กใ็ห้ใช้ปัญญาพจิารณาช่วย เช่นก�าหนดพจิารณาถึงกรรมและผลของกรรม 

เพราะทกุคนกย่็อมท�ากรรมทีด่บ้ีางไม่ดบ้ีางไว้ และเมือ่ถงึคราวทีก่รรมนัน้จะให้ผลกจ็ะ

ต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ให้ปลงลงไปในกรรมและผลของกรรม

อีกอย่างหนึ่ง ก�าหนดพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลาย เพราะสังขารคือ 

สิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหลายนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่มีเกิดมีดับ ส่ิงนั้นแม้จะชอบสักเท่าไรก็จะ

ต้องดับไป จากไปในที่สุด สิ่งนั้นแม้จะไม่ชอบสักเท่าไร เมื่อถึงคราวที่จะเกิดก็จะเกิด

ให้ประสบ และในทีส่ดุถึงไม่ท�าอะไรกจ็ะต้องดับไปจากไปอกีเหมือนกนั ชวีติของบคุคล

ก็เป็นสิง่ทีมี่เกดิมีดบัอยู่เสมอ ปลงให้เป็นความไม่เทีย่งของสงัขารท้ังหลายดัง่นีเ้ป็นการ
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ใช้ปัญญา เม่ือใช้ปัญญาพิจารณาเข้ามาก็จะท�าจิตใจให้สงบจากความฟุ้งซ่านและเมื่อ

จิตใจมีความสงบ จึงรวมใจเข้ามาท�าสมาธิเช่นท�าอานาปานสติ สติก�าหนดลมเข้าออก 

ก็จะช่วยให้ได้สมาธิง่ายขึ้น.

เมือ่ได้สมาธคืิอจติใจรวมเข้ามา สงบจากนวิรณ์เข้าแล้ว กอ็าศยัสมาธนิีอ้บรม

ปัญญาคือความรู้ ปัญญาคือความรู้นี้ก็มุ่งดูให้รู้เบญจขันธ์ ความเกิดความดับของ 

เบญจขนัธ์ ซึง่เป็นปัญญาคอืความรูใ้นทางทีจ่ะดบัเดอืดร้อน กเ็พราะว่าอนัสมมุติบัญญติั

ในสตัว์บคุคลตวัตนเราเขาท่ีทุก ๆ คนยดึม่ันถอืมัน่ กต็ัง้อยูใ่นรปู เวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณ อนันี ้รวมเข้ามากค็อือยูใ่นอตัภาพตวัตนอนันี ้อตัภาพคอืตวัตนนีเ้ป็นสมมุติ

บัญญัติ และเมื่อไม่รู้เท่าทันในสมมุติบัญญัติก็มีตัวเราของเราอยากได้อยากดีและ 

โผล่ออกไปรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท�าให้เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้างอยู่เป็นอันมาก การที่

จะรู้เท่าทนัในสมมตุบิญัญตัอินันี ้ก็ต้องค้นหาลงไปในสมมตุบิญัญตัอัินนีว่้า มอีะไรบ้าง

ดูทีภ่ายนอกคอืทีร่่างกายอนันี ้กจ็ะเหน็แต่รูปคอื รปูกาย มีลกัษณะต่าง ๆ กนั สูงต�า่

ด�าขาว มีวัยต่าง ๆ กัน แต่ว่าเมื่อสรุปปลงลงแล้วก็ประกอบด้วยธาตุดิน น�้า ไฟ ลม 

อากาศ ถือก�าเนดิเกดิขึน้ในครรภ์มารดา เริม่ต้นแต่กลละ แล้วกเ็ตบิใหญ่ขึน้ด้วยอาศยั

อาหารก็เป็นดิน น�้า ไฟ ลม นั่นแหละเป็นอุปถัมภ์พอกพูน แล้วก็เจริญเติบโตขึ้นจน

คลอดออกมาจากครรภ์มารดาแล้วก็เติบใหญ่ขึ้น ในที่สุดรูปกายอันนี้ก็เส่ือมโทรมแก่

เฒ่าแตกสลาย ธาตุทั้งหลายที่มารวมเข้าก็แยกกันไป ส่วนที่แข้นแข็งคือ ธาตุดิน  

ก็เป็นดินไป ส่วนที่เอิบอาบที่เป็นธาตุน�้าก็เหือดแห้งไป ส่วนที่อบอุ่นคือเป็นธาตุไฟ 

ก็ดับหายไป ส่วนที่พัดไหวคือธาตุลม ก็ดับไปหมดไป พรากไปในที่สุดก็เป็นความว่าง

คือ เป็นธาตุอากาศไปท้ังหมด รูปขันธ์หรือรูปกายอันนี้ หรือกองรูปอันนี้ ธาตุกอง 

เข้ามาและเมือ่แยกออกไปในทีส่ดุกห็มดไปสิน้ไปดบัไป จงึไม่มอีะไรเป็นตวัเรา ของเรา

เหลืออยู่ที่รูปกายอันนี้ 

คราวนี้ในส่วนใจก็แยกออกไปดู เวทนา คือตัวสุข ตัวทุกข์ หรือตัวกลาง ๆ 

ไม่สุข ไม่ทุกข์ที่เสวยอยู่ ก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สัญญา คือความจ�า

หมายกเ็หมอืนกนัเป็นสิง่ทีเ่กดิดบัอยูเ่สมอ สงัขารคอืความคดิปรงุหรอืปรงุคดิกเ็ป็นสิง่

ที่เกิดดับอยู่เสมอ วิญญาณคือตัวความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียง เป็นก็เกิดดับอยู่เสมอ 

เมือ่แยกดูอาการของจติใจดัง่นีแ้ล้วว่า เป็นส่ิงทีเ่กดิดบัจงึไม่มคีวามเป็นตวัตนเราเขาอยู่



21เทศนาพิเศษ เล่ม ๑

ในเวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณอันน้ี หดัพจิารณาดูให้รูจ้กัหน้าตาของรปู ของเวทนา 

ของสัญญา ของสังขาร ของวิญญาณ อาศัยสติก�าหนดดูอยู่ก็ย่อมจะรู้จะเห็นใน 

ความเกดิในความดบัของกองทัง้ ๕ นี ้และเม่ือเป็นดัง่นีแ้ล้ว ความรูท้ีเ่ข้าถึงความเกดิ

ความดับก็ย่อมจะประจักษ์ในความจริงว่า สิ่งทั้งหลายเป็นทุกข์ อันหมายถึงว่าเป็นสิ่ง

ทีเ่กดิทีด่บั ทกุ ๆ สิง่ทีเ่กดิทีด่บัเรียกว่าเป็นทกุข์ คอืว่าสิง่ทีเ่กดิดบันัน้เป็นทกุข์เอง คอื

เป็นส่ิงทีด่�ารงอยูค่งทีไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป ลกัษณะทีด่�ารงอยู่คงทีไ่ม่ได้

ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป นี้แหละเรียกว่าตัวทุกข์ ทุก ๆ สิ่งที่เกิดดับจึงเป็น 

ตัวทุกข์ และสิ่งนั้นเป็นตัวทุกข์เอง เม่ือบุคคลพิจารณาดูจนเห็นในส่ิงที่เป็นตัวทุกข์นี้ 

อนัได้แก่รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ซึง่รวมกนัเข้าเป็นตวัสมมุตว่ิาเป็นอัตภาพ

หรือกายใจทั้งสิ้นนี้ ก็ย่อมจะเกิดความรู้ประจักษ์ตามที่ภาษิตว่า “นอกจากทุกข์ไม่มี

อะไรเกดิ นอกจากทกุข์ไม่มอีะไรดบั” คอืสิง่ท่ีเกดิขึน้ทกุส่ิงกย่็อมไม่พ้นไปจากรปู เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณ ซ่ึงเป็นตัวทุกข์และส่ิงที่ดับก็ย่อมไม่พ้นไปจากรูป เวทนา 

สญัญา สงัขาร วญิญาณ ซ่ึงเป็นตวัทุกข์ เพราะฉะนัน้ “ทกุข์เท่าน้ันเกดิขึน้ ทกุข์เท่านัน้

ตั้งอยู่ ทุกข์เท่านั้นดับไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ”  

เมื่อมีความรู้เห็นดั่งน้ี ผู้รู้ผู้เห็นน้ันจึงไม่เป็นทุกข์ แต่ว่าสิ่งที่เห็นเป็นทุกข์เองอยู่ตาม

สภาพหรือตามธรรมดา แต่ผู้รู้ผู้เห็นไม่เป็นทุกข์ ผู้รู้ผู้เห็นนี้เองเป็นผู้อยู่เหนือทุกข์  

ไม่ประกอบไปกับทุกข์ 

เพราะฉะนัน้ ปัญญาคอืความรูท้ีก่�าหนดดเูข้ามาให้รูอ้ตัภาพหรอืกายใจทัง้สิน้นี ้

หรือที่แยกออกเป็นกองท้ัง ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จึงเป็น 

ข้อส�าคัญซึ่งจะมีขึ้นได้ก็อาศัยการท�าจิตใจให้มีสมาธิ ช�าระจิตจากนิวรณ์เสียก่อน  

ถ้าจิตยังมีนิวรณ์อยู่มาก ก็เห็นไม่ได้ และเม่ือเห็นไม่ได้ก็อยู่กับทุกข์ เม่ืออยู่กับทุกข ์

จึงเป็นทุกข์ ก็เหมือนอย่างกองไฟ ถ้าอยู่กับไฟก็ร้อน แต่ถ้าไม่อยู่กับไฟเป็นผู้อยู่เหนือ

หรือยืนดูกองไฟอยู่ห่าง ๆ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟก็ไม่ร้อน ฉะนั้น การท�าสมาธิและ

การอบรมปัญญาในทางพระพทุธศาสนา จงึเป็น เอโก มคโฺค คอืเป็นทางอนัเดยีวทีจ่ะ

ดับความทุกข์ร้อนของใจได้ และเมื่อได้ฝึกหัดปฏิบัติอยู่ก็ย่อมจะดับทุกข์ร้อนของใจได้

แม้ในเรื่องสามัญทั่ว ๆ ไป กล่าวคือเมื่อมีเรื่องอะไรเข้ามาท�าให้กลัดกลุ้มใจทุกข์ร้อน 

กเ็ข้าห้องพักคือสมาธอัินเป็นห้องพักของใจ ท�าใจก�าหนดดคูวามจรงิของสังขารทัง้หลาย 

จิตใจก็จะมีความปลอดโปร่งสว่างแจ่มใส และเมื่อได้เข้าห้องพักคือสมาธิและอบรม
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ปัญญาบ�ารงุจติใจให้มีความสงบแก่กล้าขึน้ เมือ่จะออกไปต่อสูก้บัโลกเกีย่วกบัเรือ่งอะไร

ต่ออะไรซึง่เป็นเรือ่งเดอืดร้อน ก็ย่อมจะเป็นผูเ้ข้มแขง็ และจะเป็นผูที้ม่สีตปัิญญาในอนั

ท่ีจะได้ใช้ความคิดอ่านได้แจ่มใสขึน้ เผชญิกบัเหตกุารณ์ทัง้หลายได้มากขึน้ เมือ่ทกุข์ร้อน

เข้ามาก็เข้าห้องหลบภัย คือสมาธิและปัญญา เพราะฉะนั้น การปฏิบัติในทางสมาธิ

และปัญญานี้ จึงเป็นกิจที่ควรท�า

แต่ว่าในการปฏบิตันิัน้กจ็ะต้องมข้ีอทีเ่ป็นอปุการะ ไม่ใช่ว่า จู ่ๆ เข้ามาปฏบิตัิ

แล้วจะให้ใช้รับผลทันที ดั่งนี้ก็ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ จะต้องมีข้อท่ีเป็นอุปการะอันเป็น 

ข้ันเตรียมเป็นต้นว่า อบรมจิตใจให้มีหิริมีโอตตัปปะ คือมีความละอายใจต่อความชั่ว 

เกรงกลัวต่อความชั่ว ประพฤติทางกายวาจาใจให้บริสุทธิ์สะอาด ประกอบอาชีพที่

บริสุทธิ์สะอาด มีสติที่จะส�ารวมใจในเวลาที่เผชิญกับอารมณ์ทั้งหลายทางตาหูเป็นต้น 

รูป้ระมาณในการบรโิภคอาหาร และไม่เหน็แก่หลบันอนจนเกนิไป ประกอบความเพยีร

ในการทีจ่ะท�าให้ตืน่อยูต่ามสมควร หดัท�าสมัปชัญญะคอืความรูต้วัในอริยิาบถทัง้หลาย 

ทัง้ทีเ่ป็นอริยิาบถใหญ่และทัง้ท่ีเป็นอิรยิาบถน้อย และข้อส�าคญักป็ฏบัิตใินทางทีจ่ะช�าระ

จิตใจจากนิวรณ์ เม่ือได้ปฏิบัติในข้อท่ีเป็นอุปการะ หรือเป็นขั้นเตรียมเหล่านี้พอ 

สมควรแล้ว การท�าสมาธิจิตที่สะดวกขึ้น การอบรมปัญญาคือความรู้ก็สะดวกขึ้น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

อบรมพระราชหฤทัยมาเป็นอนัดใีนทางพระธรรมในพระพทุธศาสนา แม้โดยนยัทีถ่วาย

วสิชันามา จงึทรงด�ารงพระองค์อยูด้่วยดใีนราชธรรมจรยิา และทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุล

โดยนานัปการ ทรงปฏิบัติในทางแห่งสันติซึ่งให้เกิดผลตามพระพุทธภาษิตว่า “นตฺถิ 

สนฺติปรํ สุขํ สุขยิ่งไปกว่าสันติคือความสงบไม่มี” ด้วยประการฉะนี้

ขออ�านาจพระราชกุศลทักษิณานุปการท่ีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร

พระองค์สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ทรงบ�าเพ็ญน้อมถวาย 

พระราชกศุลทัง้ปวงนี ้จงเป็นผลสมัฤทธิผ์ลติพระราชหติสขุสมบตั ิแด่พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมดั่งพระราชหฤทัยน้อมอุทิศ

ถวายวสัิชนาพระธรรมเทศนาในจิตตภาวนากถา สนองพระเดชพระคณุประดบั

พระปัญญาบารมี ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

สีลทสฺสนสมฺปนฺนํ ธมฺมฏฺ ํสจฺจวาทินํ

อตฺตโน กมฺมกุพฺพานํ ตญฺชโน กุรุเต ปิยนฺติ

บัดนี้ จักถวายวิสัชชนาปิยกรณธรรมกถา ประดับพระปัญญาบารมี เพิ่มพูน

พระกศุลราศีส่วนทักษิณานุปทาน ซ่ึงคณะราชนิแีละนกัเรยีนเก่าราชนิ ีมหีม่อมเจ้าวงศ์

ทิพยสุดา เทวกุล พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินีบน (บางกระบือ) และทรงเป็น 

ผูจ้ดัการโรงเรียนราชินท้ัีงสอง พร้อมท้ังหม่อมเจ้าอจัฉราฉว ีเทวกลุ พระอาจารย์ใหญ่

โรงเรยีนราชนีิ ต�าบลปากคลองตลาด ทรงเป็นประธานแห่งคณะทกัษณิานปุทานปตานี 

ได้พร้อมกันบ�าเพ็ญอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 

อานันทมหิดล อดีตอัฏฐรัชชกาลในพระบรมโกฏฐ์ ด้วยความเคารพและจงรักภักดี

ในการนี้ พระบรมวงศบพิตรก็ได้เสด็จมาประทับเป็นประธานแห่งคณะราชินี

สมาคม อันประกอบด้วยขัตติยานีผู้สูงศักดิ์และกุลสตรีทุกชั้นทุกวัย ตลอดถึงยุวดี 

กมุาริกาผูก้�าลังเล่าเรียนอักขรสมัย เป็นกัลยาณสีนันบิาตอนัยากทีจ่ะม ีเป็นอันได้ทรง

ยังกุศลสมาคมนี้ให้ถึงความบริบูรณ์

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระสาสนโสภณ ในงานประจ�าปี โรงเรยีนราชนิ ี



24 เทศนาพิเศษ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดีตอัฏฐมรัชชกาลใน 

พระบรมโกฏฐ์นั้น ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้พระประมุขแห่งชาติ ทรงด�ารงอยู่ 

ในฐานเป็นบพุพการเีป็นท่ีร่มเกล้าแห่งประชาราษฎร์ เพราะปฏบิตัริาชกจิน้อยใหญ่แห่ง

คณะอมาตยมนตรีทั้งปวง เพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแห่งประชาราษฎร์ ย่อมอาศัย 

พระบารมแีละเป็นไปในพระปรมาภิไธย คณะราชนิแีละนกัเรียนเก่าราชนิเีมือ่ได้ระลึกถึง

พระราชบูรพคุณูปการที่มีแก่ตนในฐานะที่เป็นประชาชนราษฎรผู้อาศัยร่มพระบารมี  

และพร้อมกันบ�าเพ็ญกุศลถวายสนองพระเดชพระคุณ ชื่อว่าได้ประกาศความกตัญญู

กตเวทีพร้อมท้ังถวายความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์ของตนตามควรแก่ฐานะ 

และสมัย

อนึง่ โรงเรยีนราชนิมีีประวตัเินือ่งด้วยสมเดจ็พระขตัตยิานผีูใ้หญ่แห่งราชสกลุ

หลายพระองค์ ตั้งต้นแต่ประทานด�าเนินก่อตั้งและประทานพระอุปถัมภ์ให้เป็นมา  

คณะราชินีและนักเรียนเก่าราชินีเมื่อระลึกถึงเช่นนี้ และน้อมเข้ามาว่าพระคุณูปถัมภ์

น้ัน ๆ ย่อมเนื่องมาถึงตนผู้ได้อาศัยโรงเรียนนั้นเล่าเรียนศึกษา จึงพร้อมกันบ�าเพ็ญ

กุศลถวายอดีตอัฏฐมรัชชกาลในพระบรมโกฏฐ์ ผู้ทรงสืบขั้นพระราชกุลวงศ์มา ชื่อว่า

ได้ประกาศความกตัญญูกตเวทีพร้อมท้ังถวายความจงรักภักดีสืบขึ้นไปถึงพระองค ์

ผู้ประทานก�าเนิดก่อตั้งและประทานพระอุปถัมภ์อีกส่วนหนึ่ง

คณะราชนิแีละนกัเรยีนเก่าราชนีิ ผู้อนัความกตญัญกูตเวทพีร้อมทัง้ความจงรัก

ภกัดเีตอืนให้เกดิคุณอุตสาหะ ในอันบ�าเพญ็ทกัษณิานปุทานถวายพระราชกศุลปรารภ

เหตุดังถวายวิสัชชนาโดยประการ ชื่อว่าได้บ�าเพ็ญกรณียะ คือกิจที่ควรท�า น�าให้เกิด

ประโยชน์อีกหลายประการ มีอาทิคือ ได้บ�าเพ็ญทาน ได้สมาทานศีล ได้ฟังสวดมนต์

และฟังธรรม อันเป็นเครื่องอบรมภาวนา ได้แสดงสามัคคีคือความพร้อมเพรียงกัน 

ในทางที่ชอบเป็นธรรมสามัคคี ได้มาประชุมพบกันเป็นการเพิ่มพูนไมตรีและสามัคคี

รสให้ยิ่งข้ึน ประโยชน์เหล่านี้ล้วนแต่อันความกตัญญูกตเวทีพร้อมท้ังความจงรักภักดี

น�าให้เกิดให้เจริญ สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ตรัสสรรเสริญไว้ว่า

โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ  กตตฺโถ อนุพุชฺฌติ

อตฺถา ตสฺส ปวฑฺฒนฺติ  เย โหนฺติ อภิปตฺถิตา
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แปลความว่า ผู้ใดอันท่านท�าคุณงามท�าประโยชน์ให้ในกาลก่อนย่อมรู้ถึงคุณ

ของท่าน ประโยชน์ทั้งหลายที่ปรารถนาย่อมเจริญแก่ผู้นั้น ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดีตอัฏฐมรัชชกาลใน 

พระบรมโกฏฐ์ ได้ทรงประกอบด้วยพระคุณลกัษณาดศัิยพเิศษ เป็นเหตนุ�าให้ทรงเป็น

ทีเ่คารพรกัของพสกนกิรท่ัวไป ตลอดถงึชนชาวต่างประเทศได้เคยเข้าเฝ้าหรือแม้เพยีง

เคยเฝ้าชมพระบารมี เม่ือก�าลังเสดจ็ประทับทรงศกึษาอยู ่ณ ไพรชัประเทศอนัห่างไกล 

ประชาราษฎรทั้งหลายต่างก็หวังกาลเป็นท่ีเสด็จมา และหวังให้ทรงถึงความส�าเร็จ 

แห่งพระราชศิลปวิทยาทั้งทรงพระส�าราญ ต่างก็คอยกาลเช่นนั้นอยู่ จนถึงเม่ือเสด็จ

พระราชด�าเนินนิวัตรกลับสู่ประเทศทั้งในครั้งแรก ทั้งในครั้งหลังที่ถูก ประชาราษฎร

ทัง้หลายผูค้อยเวลาอยู่เป็นเวลาแรมปี ต่างกพ็ากนัโสมนสัยินดร่ืีนเริงเบกิบาน ดจุกสกิร

ชาวนาผูค้อยฝนต่างกย็นิดชีืน่บานเมือ่ฝนตกลงมา ยังข้าวกล้าทีแ่ห้งเห่ียวคอยน�า้อยู่ให้

กลับสดชื่นเขียวชอุ่มทั่วเกษตรมณฑลนั้น และต่างก็พากันเฝ้าชมพระบารมีตั้งแต่เมื่อ

เสด็จพระราชด�าเนินนิวัตรกลับถึงพระนคร และในโอกาสท่ีเสด็จพระราชด�าเนิน 

ยงัสถานต่าง ๆ กพ็ากนัไปคอยเฝ้าชมพระบารมี ต้องการเห็นพระองค์ ต้องการได้ยิน

พระสุรเสียง เมื่อได้เฝ้าเพียงห่าง ๆ แล้ว ก็ต้องการเฝ้าในระยะใกล้ ให้ได้เห็นได้ยิน

ใกล้ชิดโดยไม่อิ่มไม่เบื่อ ไม่อยากให้เสด็จคลาดพ้นคลองแห่งสายตา ความปรากฏขึ้น

แห่งพระองค์จงึเป็นการหล่ังโปรยความชืน่บานยนิด ีทวคีวามรกัเคารพและความจงรกั

ภกัดีในพระองค์ จงึทรงเป็นทีร่กัเคารพ เป็นพระปิยมหากษตัริย์แห่งปวงประชาราษฎร์ 

และเป็นที่หวังว่าจะเสด็จสถิตย์อยู่เป็นที่พึ่งร่มเย็นตลอดจิรกาล แต่ความหวังนั้นก ็

พลนัสิน้ เพราะพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานันทมหดิล ได้เสดจ็สวรรคตล่วง

อัฏฐมรัชชกาล ยังความเศร้าโศกปิยะวิปโยคทุกข์อย่างใหญ่ให้เป็นไปในหมู่ประชาชน

ผูจ้งรกัภกัดีทัว่ไป เคยได้เหน็พระองค์ ได้ยนิพระสรุเสยีงเมือ่เฝ้าชมพระบารม ีกจ็กัไม่

ได้เหน็ ได้ยนิได้ชมอีกต่อไป มฤตยุราชผูมี้อ�านาจอนัย่ิงใหญ่ได้พรากพระองค์ไปเสียแล้ว 

แสดงให้เห็นแจ้งชัดในคติธรรมดาตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า

อนิมิตฺตมนญฺญาตํ  มจฺจานํ อิธ ชีวิตํ

กสิรญฺจ ปริตฺตญฺจ  ตญฺจ ทุกฺเขน สํยุตฺตํ
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ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายผู้ต้องตายในโลกนี้ ไม่มีนิมิตเครื่องหมาย ใคร ๆ ไม่รู้

ก�าหนดทั้งคับแคบเล็กน้อย และประกอบด้วยทุกข์

ทหรา จ มหนฺตา จ  เย พาลา เย จ ปณฺฑิตา

สพฺเพ มจฺจุวสํ ยนฺติ  สพฺเพ มจฺจุปรายนา

ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ ทั้งผู้โง่ ผู้ฉลาด ย่อมไปสู่อ�านาจความตาย มีความตายเป็น

เบื้องหน้าทั้งหมด

น สนฺติ ปุตฺตา ตาณาย  น ปิตา นปิ พนฺธวา

อนฺตเกนาธิปนฺนสฺส  นตฺถิ ญาตีสุ ตาณตา

ไม่มีบุตร ไม่มีบิดา ไม่มีเผ่าพันธุ์พวกพ้องจะช่วยต้านทาน เมื่อผู้จะต้องตาย

ถูกความตายผูท้�าทีส่ดุชวีติครอบง�าแล้ว การช่วยป้องกนัต้านทานไม่มีในญาตทิัง้หลาย

คตธิรรมดาแห่งชวีติตามกระแสพระพทุธภาษตินี ้ย่อมปรากฏให้ได้เห็นได้ยิน

อยู่เสมอ แต่เม่ือไม่พิจารณาให้ตระหนักชัดแก่ใจ ก็ย่อมระเริงยินดีเพลิดเพลินอยู่  

ไม่พิจารณาหาธรรมอันจะเป็นท่ีพ่ึงอันย่ังยืน เมื่อร่างกายต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลง

ช�ารุดทรุดโทรมด้วยอ�านาจชราจนถึงแตกสลายด้วยอ�านาจมรณะ จึงกระสับกระส่าย

เดือดร้อนวุ่นวาย และหาทางแก้ไขเพ่ือมิให้ต้องแก่ต้องตาย แต่ก็ได้เพียงตบแต่ง 

ท�านุบ�ารุงชั่วครั้งคราวพอเป็นเครื่องย้อมตาย้อมใจให้ชื่นบานยินดี ความชื่นบานยินดี

ด้วยเครื่องย้อมตาย้อมใจนี้มีมากเพียงใด ก็จักต้องร้องไห้เศร้าโศกเสียใจมากเพียงนั้น  

เพราะฉะน้ัน สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสสอนพระภิกษุรูปหน่ึงชื่อวักกลิผู้ติดใจ 

ในพระรูปกายของพระองค์และเท่ียวตามดูอยู่ว่า ประโยชน์อะไรด้วยกายเน่านี้ ผู้ใด

เห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้น้ันก็เห็นธรรม เมื่อไม่เห็นธรรม แม้จะจับ 

ชายผ้าสงัฆาฏขิองเราอยู ่กห็าเหน็เราไม่ดังนี ้เพราะฉะนัน้ จงึควรพจิารณาให้ตระหนกั

ในคตขิองชวีติ บรรเทาความตดิหมกมุ่นอยู่เพียงกาย แล้วพจิารณาแสวงหาธรรมต่อไป

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิลพระองค์นัน้ ได้ทรงเป็นทีร่กั

เคารพของประชาชน เพราะทรงประกอบด้วยธรรม อันท�าให้เป็นท่ีรักเคารพ ตาม 

พระพุทธภาษิตที่ยกไว้ ณ เบื้องต้นว่า
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สีลทสฺสนสมฺปนฺนํ  ธมฺมฏฺํ สจฺจวาทินํ

อตฺตโน กมฺมกุพฺพานํ  ตญฺชโน กุรุเต ปิยํ

แปลความว่า ประชาชนย่อมท�าท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลและทัศนะ ตั้งอยู่ใน

ธรรม มีสัจจะวาจา ท�าการงานของตนนั้นให้เป็นที่รัก ดังนี้ มีอธิบายโดยสังเขปว่า

ถึงพร้อมด้วยศีล คือมีความประพฤติดีไม่บกพร่อง เพราะงดเวลาจากโทษ 

อันพึงครหา และตั้งอยู่ในข้อวัตตปฏิบัติวาจามรรยาทอันดี มีที่ไปที่เที่ยวอันสมควร  

คณุข้อน้ีย่อมท�าให้งามด้วยความประพฤติ ให้ไม่มีภยัเวรต่อใคร ๆ ทัง้ให้มีมรรยาทอนั

น่าเลื่อมใสชมชื่น จึงเป็นปิยกรณธรรมประการหนึ่ง

ถงึพร้อมด้วยทัศนะ คือ ทัศนะชอบ ประกอบด้วยปัญญาปรชีาฉลาดสามารถ

พจิารณาหยัง่เหน็เหตผุลตามเป็นจรงิ คณุข้อนีย่้อมท�าให้เป็นผูฉ้ลาดเฉยีบแหลมในทาง

เสือ่มทางเจรญิ และในอุบายวธิหีลีกทางเสือ่มไปสู่ทางเจรญิ น�าให้เกิดสวัสดผิล จงึเป็น

ปิยกรรมประการหนึ่ง

ทั้ง ๒ ข้อน้ี กล่าวรวมกันว่า ถึงพร้อมด้วยศีลและทัศนะ แสดงว่ามีความ

ประพฤติและความเห็นถูกชอบทั้ง ๒ ไม่บกพร่อง

ตั้งอยู่ในธรรม คือ ประกอบด้วยธรรมอันเป็นอากรบ่อเกิดแห่งคุณสาร  

คุณข้อนี้น�าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข จึงเป็นปิยกรณธรรมประการหนึ่ง

มีสัจจะวาจา คือพูดอย่างใดท�าอย่างนั้น และพูดมีสัจจะ คือจริงตามความ 

เป็นจริง คุณข้อนี้น�าให้รักษาสัจจะตามที่พูด และพูดมีสัจจะ จึงเป็นปิยกรณธรรม

ประการหนึ่ง

ทั้ง ๒ ข้อนี้ เนื่องด้วยทัศนะ คือเมื่อถึงพร้อมด้วยทัศนะ ก็หยั่งเห็นธรรมจึง

ตั้งอยู่ในธรรม และพูดจริงตามธรรม

ท�าการงานของตน คือการงานใดเป็นกรณียะ คือหน้าท่ีของตน ก็เพียรท�า 

การงานน้ันจนส�าเร็จ คุณข้อนี้เป็นเหตุให้น�าพาในกรณียะ คือหน้าท่ีอันพึงท�า น�าให้

เกิดประโยชน์สุข จึงเป็นปิยกรณธรรมอีกประการหนึ่ง
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ท่านผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้มีศิลและทัศนะเป็นต้น ย่อมเป็นท่ีรักเคารพ

ของประชาชน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดีตอัฏฐมรัชชกาลใน 

พระบรมโกฏฐ์ ได้ทรงปริบริบูรณ์ด้วยพระราชจริยาวัตรอันงดงาม มีพระปัญญาปรีชา

ฉลาดสขุมุคมัภรีภาพ๑ ทรงด�ารงอยูใ่นธรรมแห่งพระมหากษตัราธบิดมีทีศพิธราชธรรม

เป็นอาท ิมพีระราชด�ารัสไพเราะด้วยพระวาจาสัตย์๒ และทรงประกอบพระราชกรณยีะ 

โดยอนุรูป เป็นต้นว่าทรงศึกษาศิลปวิทยาก้าวหน้าไปด้วยดี เมื่อเสด็จพระราชด�าเนิน

นวิตัรกลบัสูป่ระเทศ แม้มกี�าหนดจะประทบัอยู่ไม่นานกท็รงรบัพระราชภาระ ในฐานะ

องค์พระประมุขแห่งชาติ ทรงปฏิบัติพระราชภาระให้ด�าเนินไปโดยธรรม ด้วยมี 

พระราชหฤทัยมุ่งมั่นให้เกิดเจริญและความสุขแก่ประชาราษฎรทั่วไป และได้เสด็จ

พระราชด�าเนนิไปเยีย่มเยยีนประชาราษฎร์โดยกาล เป็นทางให้ทรงทราบความเป็นไป

แห่งประชาราษฎร เนื่องด้วย...และสุขทุกข์เป็นต้นโดยใกล้ชิด ยังความสนิทให้เกิดใน

หมู่ประชาชน ชื่อว่าได้ทรงปฏิบัติกรณียะอันควรแก่พระราชาธิบดี ได้ในข้อที่ว่า  

อตฺตโน กมฺมกุพฺพานํ ท�าการงานของตน ทรงประกอบด้วยปิยกรณธรรม แม้โดย

ประการที่ถวายวิสัชชนามาฉะนี้ ตญฺชโน กุรุเต ปิยํ ประชาชนจึงท�าพระองค์ให้เป็น

ที่รักเคารพด้วยประการฉะนี้

พสกนิกรท้ังสตรีบุรุษผู้มีความรักเคารพพร้อมท้ังจงรักภักดีในพระองค์แม้ 

ผู ้เสด็จสวรรคตละไปแล้ว เมื่อพิจารณาพบปิยกรณธรรมอันมีในพระองค์ตาม 

พระโอวาทานุสาสนีของพระพุทธเจ้า และยังปิยกรณธรรมนี้ให้มีในตน ย่อมชื่อว่าได้

ถวายความรักเคารพโดยธรรม จะยังปิยกรณธรรมให้มีขึ้นได้ ก็ด้วยการยังตนให้ถึง

พร้อมด้วยศีล คือความประพฤตดิ ีและทัศนะคอืความเหน็ท่ีถกูชอบ ให้ตัง้อยูใ่นธรรม

กล่าวค�าสัตย์จริง และท�าการงานอันเป็นกรณียคือหน้าที่ของตนโดยชอบ เมื่อมีหน้าที่

๑ ได้ในข้อว่า สีลทสฺสนสมฺปนฺน� ถึงพร้อมด้วยศีลและทัสสนะ
๒ ได้ในข้อว่า ธมฺมฏฺ� สจฺจวาทิน� ตั้งอยู่ในธรรม มีวาจาสัตย์. 
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เป็นนกัเรยีนกต็ัง้ใจเล่าเรยีนศกึษาด้วยด ีเมือ่มหีน้าทีท่�าการงานอนัใด หรอืมภีาระธรุะ

อนัใดมาถงึเข้าหรอืการอันใดควรท�า กต็ัง้ใจท�า เอาเป็นภาระธุระน�าพาให้ส�าเรจ็โดยชอบ 

พร้อมท้ังถวายความจงรกัภกัดใีนสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า รชักาลปัจจบุนั 

เมือ่เป็นเช่นนี ้ถ้าได้ทรงทราบด้วยพระญาณวถิทีางใดทางหนึง่ กจั็กทรงยนิดอีนโุมทนา

ขออ�านาจกุศลราศีทักษิณานุปทานทีค่ณะราชนิแีละนกัเรยีนเก่าราชนิไีด้พร้อม

กนับ�าเพญ็กศุลสามคัค ีอทุศิถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

อดีตอัฏฐมรัชชกาลในพระบรมโกฏฐ์ จงสัมฤทธิ์อิฏฐวิบากวิบุลมนุญผล แด่พระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระองค์นั้น โดยควรแก่คติภพวิสัยตลอด 

กาลนาน

ในอวสานแห่งเทศนานี้ คณะสงฆ์ทั้ง ๔ จักได้รับประทานสวดคาถาธรรม

บรรยายโดยสรภัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนอัปปบาทธรรมสืบต่อไป

รับประทานถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนาในปิยกรณธรรมกถา พอสมควร

แก่เวลาก็ยุติลงด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร.



สาราทานกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ปญจฺห ิภกฺิขเว วฑฒีฺหิ วฑฺฒมานา อรยิสาวกิา อริยาย วฑฒฺต ิสาราทายินี 

จ โหติ วราทายินี จ กายสฺสาติ.

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนาในสาราทานกถา  

ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี ในการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 

ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ได้ทรงบ�าเพ็ญ ทรงมีพระราชปรารภ พระเจ้า

บรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ซึ่งสิ้นพระชนมาบรรจบครบ ๗ วัน จึงทรง

พระกรุณาโปรดให้มีหมายก�าหนดการพระราชกุศลทั้งนี้แล้วทั้ง ๒ พระองค์ ได้เสด็จ

พระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญอุทิศพระราชทาน พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นั้น  

ตามวิธีทักษิณานุปทานในพระพุทธศาสนา เป็นการทรงแสดงสักการะสัมมานะ  

ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์นั้น ตามพระราชธรรมจริยา

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระสาสนโสภณ ในการพระราชกศุลทกัษณิานุปทานพระศพ  

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทพิยนภิา สตัตมวารที ่๑ วนัที ่๒๙ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนภิา ได้ทรงเป็นพระบรมวงศ์ผูใ้หญ่

พระองค์หนึ่ง ทรงบริบูรณ์ด้วยพระวุฒิสมบัติ กล่าวคือ พระชาติวุฒิ พระคุณวุฒิ  

และพระวัยวุฒิทั้ง ๓ ประการ จึงทรงเป็นที่ทรงเคารพนับถือยกย่องของสมเด็จ 

บรมบพติร พระราชสมภารเจ้า เมื่อเสด็จสิ้นพระชนม์ไปแม้ในพระปัจฉิมวัย แต่ก็เห็น

กนัว่า ถ้ายงัไม่มพีระอาการประชวรร้ายมาตดัรอน กอ็าจเจรญิพระชนมายสุบืไปได้อกี 

จงึเป็นทีท่รงสลดพระราชหฤทยั เป็นทีท่รงพระอาลยัเสยีดาย และเป็นทีอ่าลยัเสยีดาย

ทั่วกัน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ได้เสด็จประสูติในขัตติย-

ราชสกลุอนัอุดม ทรงเป็นพระราชธดิาในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาจฬุาลงกรณ์

พระจุลจอมเกล้าเจ้าสยาม ได้ทรงรับการอบรมเป็นอย่างดี สมเด็จพระราชกุมารี 

ผู้สูงศักดิ์ เมื่อทรงพระเยาว์ ได้ทรงตั้งพระทัยปฏิบัติสนองพระเดชพระคุณสมเด็จ

พระบรมชนกนาถเจ้าโดยใกล้ชิด เป็นที่สนิทเสน่หาโปรดปรานของสมเด็จพระบรม 

ชนกนาถเจ้าและเจ้านายชัน้ผูใ้หญ่ จนถึงเมือ่คราวโสกนัต์ สมเดจ็พระบรมชนกนาถเจ้า

ได้โปรดพระราชทานให้ทรงพระเกี้ยวองค์ที่เคยทรงมาเมื่อทรงโสกันต์ เป็นการทรง

แสดงพระมหากรุณาเป็นพิเศษ และโปรดให้ตามเสด็จประพาสต่างประเทศใกล้เคียง

หลายคร้ัง เมื่อเจริญพระชนมายุ ก็ได้วางพระองค์โดยเหมาะสมโดยล�าดับ นับแต่ 

ในฐานะพระเจ้าลูกเธอ จนถงึในฐานะพระบรมวงศ์ชัน้ผูใ้หญ่ เม่ือเกดิมีพระราชกรณยีกจิ

ส่วนทีพ่งึทรงช่วย หรือเม่ือเกิดมีกจิท่ีพึงทรงจดั ทรงท�าได้เพ่ือสมเดจ็พระมหากษัตรยิา- 

ธิราชเจ้าทุกรัชกาลโดยล�าดับมา โดยเฉพาะกิจที่เป็นไปเพื่อสมเด็จบรมบพิตรพระราช

สมภารเจ้า กไ็ด้ทรงถอืเป็นพระธรุะส�าคญัขวนขวายจดัท�าด้วยความตัง้พระทยัและด้วย

ความจงรักภักดี นอกจากนี้ ได้ทรงเป็นพระธุระช่วยในกิจการของพระประยูรญาติ

ผูใ้หญ่ และทรงมีพระเมตตากรณุาอุปการะค�า้จนุพระประยรูญาตผิูน้้อยตลอดถึงบคุคล

ชั้นผู้น้อย เป็นที่เคารพรักของพระบรมวงศานุวงศ์และสามัญชนทั่วไป

ในส่วนท่ีเกี่ยวแก่ประชาชนในชาติบ้านเมือง ทรงสนพระทัยในกิจการของ 

สภากาชาดและกองอาสากาชาด ได้ทรงเป็นสมาชกิพเิศษสภากาชาดไทย ได้ทรงสร้าง 

อนุสรณถาวรวตัถ ุทรงร่วมสร้าง และประทานสิง่ต่าง ๆ ไว้หลายอย่าง ณ โรงพยาบาล
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จุฬาลงกรณ์ เป็นต้นว่า ทรงสร้างตึกชุ่ม อุทิศส่วนกุศลท่านเจ้าจอมมารดา ทรงสร้าง

ตกึอาทร ประทานเครือ่งมือห้องผ่าตดั อุทิศพระกศุลแด่พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้า

สุจิตราภรณี, ประทานเครื่องใช้ในการศึกษาของโรงเรียนพยาบาล, ทรงบ�ารุงสโมสร

อาสากาชาด และกองอาสากาชาดเป็นประจ�า, ทรงร่วมบริจาคสร้างตึกเอกซเรย์  

ด้วยทนุทีเ่ป็นส่วนพระมรดก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนัภนัตรปีชา และเม่ือ

คณะศิษย์และผู้เคารพนับถือได้พร้อมกันสร้างตึกสามัคคีพยาบาล เป็นอนุสรณวัตถุ 

ในสมัยประชวรแห่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้าองค์ปัจจุบัน ก็ได้ทรงถือเป็นพระธุระอย่าง

เต็มที่ตั้งแต่ต้นจนส�าเร็จ

ในด้านการศึกษา ได้ประทานพระอุปถัมภ์เพื่อการศึกษาแก่พระประยูรญาต ิ

ผู้น้อยและข้าหลวงมหาดเล็กเป็นจ�านวนมาก

ในทางพระพุทธศาสนา ได้ทรงมีพระศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา  

ทรงบ�าเพญ็บญุกริยิา คือการท�าบุญเป็นส่วนทานมยั ส�าเรจ็ด้วยทานบ้าง ศลีมยัส�าเรจ็

ด้วยศีลบ้าง ภาวนามัย ส�าเร็จด้วยภาวนาบ้าง ในบุญเขตแห่งพระพุทธศาสนาโดย 

ล�าดับมา ในส่วนทานบุญ มีเป็นต้นว่า ได้ทรงสร้างศาลาและสระน�้าวัดสามแก้ว  

จงัหวัดชมุพร‚ ทรงสร้างศาลาท่าน�า้วดัเครอืวัลย์, ทรงสร้างกุฏสิงฆ์ วัดบวรนเิวศวิหาร‚ 

ทรงอุปถัมภ์ให้อุปสมบทพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นประจ�าทุกปี รวมจ�านวน 

ไม่น้อยกว่า ๖๔ รปู และถวายนติยภตัพระภกิษทุีท่รงอุปถมัภ์ให้อุปสมบทตลอดมา‚  

ทรงอุปการะพระภิกษุที่ขาดแคลน และถวายการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุอาพาธ‚ 

ทรงบริจาคตั้งทุนไว้ในมหามกุฏราชวิทยาลัย นอกจากนี้ได้ทรงบริจาคอุปถัมภ์บ�ารุงใน

กิจและโอกาสต่าง ๆ โดยล�าดับมา.

อนึ่ง เมื่อมีพระชนมายุเจริญยิ่งขึ้นแล้ว ได้เสด็จมาทรงธรรมที่วัดในวันธรรม

สวนะเป็นนิตย์ แสดงพระองค์เป็นอุบาสิกาในพระพุทธศาสนา เป็นเหตุให้ทรงเจริญ

ด้วยศรัทธา และบุญสมบัติอื่น ๆ ยิ่งขึ้น ได้ทรงปฏิบัติพระองค์สม�่าเสมอมาตราบถึง

กาละในอวสาน จึงชื่อว่าได้ทรงถือสาระแก่นสาร ถือวระส่วนประเสริฐของพระกายได้ 

ตามพระพุทธภาษิตบทอุทเทศว่า ปญฺจหิ ภิกขเว วฑฺฒีหิ วทฺฒมานา อริยสาวิกา 

เป็นต้น แปลความว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย อริยสาวิกาเมื่อเจริญด้วยวัฑฒิ คือ  
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ธรรมเป็นเครื่องเจริญ ๕ ประการ ชื่อว่าย่อมเจริญด้วยธรรมเป็นเครื่องเจริญอย่าง

ประเสริฐ ย่อมถือสาระแก่นสาร ถือวระส่วนประเสริฐของกายไว้ได้, ธรรมเป็นเครื่อง

เจริญ ๕ ประการ คือ ศรัทธา ๑ ศีล ๑ สุตะ ๑ จาคะ ๑ ปัญญา ๑ ดังนี้

บุคคลผู้เกิดมาย่อมมีกายก่อเกิดขึ้นมาเรียกว่า ชาติ ความเกิด‚ เมื่อเกิดกาย

ขึ้นมาแล้ว ก็แปรไปโดยล�าดับ เรียกว่า ชรา ความแก่, ในที่สุดก็แตกสลาย เรียกว่า 

มรณะ ความตาย กายนี้ จึงมิใช่สาระแก่นสาร, มิใช่วระส่วนประเสริฐ แต่เมื่อกายยัง

ไม่ทรุดโทรมแตกสลาย บุคคลอาจอาศัยกายประกอบกรรมด ีเรียกว่ากศุล หรอืบญุบ้าง 

ประกอบกรรมชัว่ เรยีกว่าอกศุล หรอืบาปบ้าง กรรมทัง้ ๒ นีเ้ป็นส่วนทีย่งัเหลอือยูใ่น

เมื่อกายสลายไป‚ แต่ถ้าเป็นอกุศลหรือบาป ก็ไม่เป็นสาระแก่นสาร‚ ไม่เป็นวระส่วน

ประเสริฐ เพราะไม่เป็นเครื่องเกื้อกูลให้เกิดสุขที่ถาวรและดีจริง เมื่อเป็นกุศลและบุญ 

จึงชื่อว่าเป็นสาระแก่นสาร เป็นวระส่วนประเสริฐ เพราะเป็นเครื่องเกื้อกูลให้เกิดสุขที่

ถาวรและดีจรงิ‚ ในพระพทุธภาษิตนี ้ตรสัเรยีกกศุลหรอืบญุนัน้ว่าอรยิวฑัฒ ิธรรมเป็น

เครื่องเจริญอย่างประเสริฐ ทรงจ�าแนกไว้ ๕ ประการ คือ

ศรัทธา  เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อด้วยปัญญา

ศีล  ประพฤติงดเว้นจากโทษผิดตามศรัทธา

สุตะ  สดับคือดูส�าเหนียก หรือฟังส�าเหนียกเป็นทางเจริญปัญญา

จาคะ  สละบริจาคเพื่อเฉลี่ยสุข และเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งกว่า

ปัญญา  รู้จริง รู้ถูกต้องในเหตุผลตลอดถึงรู้วิธีปฏิบัติให้ได้ผลส�าเร็จ

ธรรม ๕ ประการนี้ เมื่อเป็นไปโดยชอบในโลก ย่อมเป็นเหตุให้เจริญในโลก 

เมื่อเป็นไปโดยชอบในธรรม ย่อมเป็นเหตุให้เจริญในธรรม, แต่ที่ชื่อว่าเจริญอย่าง

ประเสริฐ ตรัสหมายถึงเจริญในธรรมเป็นส�าคัญ คือมีศรัทธาตั้งมั่น มีศีลบริสุทธิ์  

มีธุระเป็นเหตุเจริญปัญญา มีจาคะสละสิ่งที่ควรสละ มีปัญญา รู้จริงในธรรมตามภูมิ

ตามช้ัน ธรรมเหล่านีเ้ป็นสาระแก่นสาร เป็นวระส่วนประเสรฐิ เมือ่บคุคลอาศยักาย

ปฏิบัติให้เกิดมีขึ้น จึงชื่อว่าได้ถือสาระแก่นสาร ถือวระส่วนประเสริฐของกายไว้ได้  

ด้วยประการฉะนี.้



อนาตุรจติตกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อาตุรสฺมิมฺปิ เม กาเย จิตฺตํ น เหสฺสตาตุรํ

เอวํ สิกฺขามิ พุทฺธสฺส สาสนานุคตึ กรนฺติ ฯ

บัดนี้ จักถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนา ในอนาตุรจิตตกถา ฉลองพระเดช

พระคุณประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปพระกุศลทักษิณานุปทาน ที่พระวรวงศ์บพิตร 

กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต ทรงบ�าเพ็ญที่พระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง

ทพิยรตันกริฏิกลุนิ ีในสตัตมวารที ่๒ ทรงอทุศิส่วนพระกศุลถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์นั้น ตามวิธีในพระพุทธศาสนา การทรงบ�าเพ็ญพระกุศลทั้งนี้ เป็นไปด้วย 

พระกตัญญูกตเวทิตาธรรม และพระคารวะอย่างยิ่งในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ผู้ทรงเป็น

พระอัยยิกาในพระองค์ เป็นการทรงบูชาพระองค์ท่านผู้เสด็จละไปแล้ว ต้องตาม 

พระพุทธานุโมทนาภาษิตว่า โส ญาติธมฺโม จ อยํ นิทสฺสิโต ญาติธรรมนี้นั้น  

อนัพระองค์แสดงแล้ว เปตาน ปชูา จ กตา อฬุารา การบชูาอนัโอฬารเพือ่ผูล้ะไปแล้ว

ทั้งหลาย อันพระองค์ทรงท�าแล้ว และบทท้ายว่า ตุมฺเหหิ ปุญฺญํ จ กตํ อนปฺปกํ  

แลบุญไม่น้อยอันพระองค์ทรงท�าแล้ว เพราะการทรงบ�าเพ็ญพระกุศลทั้งนี้ ชื่อว่าเป็น

บุญกิริยาส�าเร็จด้วยทานบ้าง ศีลบ้าง ภาวนาบ้างดังนี้

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่พระธรรมวราภรณ์ ถวาย พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนครสวรรค์- 

 ศกัดิพ์นิติ ทรงบ�าเพญ็พระกศุลถวายพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทพิยรตันกริิฏกลิุน ี 

 วนัที ่ ๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี ได้ทรงเป็นพระบรมวงศ์

เธอผู ้ใหญ่ ผู ้เจริญพระชนมายุยืนยาว ประกอบด้วยพระรัตตัญญูภาพอย่างย่ิง  

เพราะได้ทรงรับต�าแหน่งเป็นอธิบดีบัญชาการรักษาพระราชวังฝ่ายใน ตั้งแต่ในรัชกาล

สมเด็จพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสืบต่อมาใน

รัชกาลที่ ๖ ในรัชกาลที่ ๗ โดยล�าดับ ปรากฏในประกาศว่า ได้ทรงปฏิบัติราชการ

โดยซือ่ตรง ประกอบด้วยพระวริยิะอตุสาหะสามารถให้ราชการทัง้ปวงในหน้าทีเ่รยีบร้อย

เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยตลอดมาทุกรัชกาล ดังที่ปรากฏว่า ในรัชกาลที่ ๕ ได้ทรง

พระกรณุาโปรดฯ เพิม่อ�านาจและหน้าท่ีให้ทรงบังคบับัญชาราชการฝ่ายในมากขึน้โดย

ล�าดับ ในรัชกาลที่ ๖ ได้โปรดให้ทรงเป็นอธิบดีบัญชาราชการฝ่ายในทั่วทั้งพระราช

นเิวศสถาน ในรชักาลต่อมาก็โปรดให้ทรงด�ารงต�าแหน่งอธบิดรีาชการฝ่ายในเช่นเดยีวกนั 

ได้ทรงรับราชการฝ่ายใน ในต�าแหน่งราชการโดยเรียบร้อย ทรงปฏิบัติราชการด้วย

ความโอบอ้อมอารี ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นท่ีนับถือทั่วไปทั้งฝ่ายในและฝ่ายหน้า 

นอกจากน้ียังได้ทรงปฏิบัติสนองพระเดชพระคุณในการส่วนพระองค์ ดังเช่นทรงเป็น

พระอภบิาล สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอษัฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา 

แต่ทรงพระเยาว์ตราบเท่าเสด็จทิวงคต ปรากฏว่าสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์รับส่ังว่า  

“น้าพร” อยู่เสมอ ท้ังได้ทรงมีฝีพระหัตถ์ในการช่างต่าง ๆ ดังเช่นที่เมื่อสมเด็จ 

พระปิยมหาราชเจ้าเสด็จสวรรคต พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนฯ เฝ้าอยู่

ข้างพระแท่นทรงใช้ผ้าซับน�้าพระเนตร เนื่องจากทรงพระกรรณแสงจนเปียกพับเป็น 

รูปสัตว์ ทรงใช้หินอ่อนแกะเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ทรงเป็นช่างดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง 

และได้ทรงมีฝีพระโอฏฐ์ในทางวรรณคดี ทรงแต่งกาพย์โคลงต่าง ๆ โดยพระอัธยาศัย 

ได้ทรงบริจาค ทรงสงเคราะห์อนุเคราะห์ ได้ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลในพระพุทธศาสนา

ตามกาล กล่าวโดยเฉพาะได้ทรงมพีระเมตตากรณุาในพระวรวงศ์บพติรในพระประยรูญาติ 

ตลอดถึงในบริวารชน ดังที่ประจักษ์อยู่ในพระหฤทัย กล่าวโดยสรุป พระเจ้าบรมวงศ์

เธอพระองค์นัน้ได้ทรงประกอบด้วยพระวฒุสิมบตัทิัง้สามประการ คอื ชาตวุิฒ ิความเจรญิ

ด้วยพระชาต ิเพราะทรงอุบัตใินขตัตริาชสกุลอนัสงูศกัดิ ์คณุวฒุ ิความเจรญิด้วยพระคณุ 

เพราะทรงประกอบด้วยพระคุณเกือ้กูลแก่พระองค์ด้วยแก่ผูอ้ืน่ด้วยและวยัวฒุ ิความเจรญิ

ด้วยพระวัย เพราะมีพระชนมายุยืนนาน กว่าเจ้านายที่มีพระชนม์ยืนยาวทั้งหลายใน

พระบรมราชวงศ์จักรีที่ได้เคยมีมาแล้ว
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์น้ันแม้จะทรงประกอบด้วยวุฒิสมบัติเพียงไร  

กต้็องเสดจ็ละโลกนีไ้ปในทีส่ดุตามคตธิรรมดา เพราะมพีระกายเป็นสงัขารซึง่มชีาตคิอื

ความเกิดเป็นเบือ้งต้น มีชราความแก่โดยล�าดบั มพียาธคิวามเจบ็ในระหว่าง ๆ จนถงึ

มรณะความตายเป็นที่สุด โดยมากมักจะตายภายในร้อยปี แม้จะเกินไปก็ต้องตาย

เพราะชราโดยแท้ ไม่มใีครผูท้ีเ่กดิมาแล้วไม่ตาย เหตฉุะนีพ้ระบรมศาสดา จึงตรสัเตอืน

ไว้ว่า อปฺปํ วต ชีวิตํ อิทํ ชีวิตนี้น้อยหนอ โอรํ วสฺสสตาปิ มิยฺยติ ย่อมตายแม้ภายใน

ร้อยปี (โดยมาก) โย เจปิ อติจฺจ ชีวติ แม้ถ้าผู้ใดเป็นอยู่เกินขึ้นไป อถ โข โส  

ชรสาปิ มิยฺยติ ผู้นั้นย่อมตายเพราะชราโดยแท้

อนึ่ง เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็ต้องเสวยเวทนาต่าง ๆ เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง 

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง เม่ือร่างกายมีสัปปายะ (สบาย) ก็ปรากฏว่ามีสุข  

เมือ่ร่างกายขาดสัปปายะ เพราะชราบ้าง พยาธบ้ิาง กป็รากฏทกุข์โดยมาก มเีรือ่งเล่า

ในขันธสังยุตต์ว่า ได้มีคฤหบดีผู้เป็นบิดาของกุลมาณพผู้แก่เฒ่า ได้ไปเฝ้าพระผู้มี- 

พระภาคเจ้ากราบทลูว่าตนเป็นคนแก่ มร่ีางกายอาดรูเดอืดร้อนกระสับกระส่าย จงึขอ

ให้พระองค์ทรงประทานพระโอวาทอนสุาสน์ พระผูม้พีระภาคได้ตรสัประทานพระโอวาท

โดยความว่ากายนี้อาดูรเป็นของแตกง่ายดังฟองไก่เป็นเพียงหนังหุ้มห่อรัดไว้ ผู้บริหาร

รักษากายนี้อยู่ จะพึงปฏิญญาว่า กายนี้ไม่มีโรคแม้สักครู่หนึ่งได้อย่างไร นอกจาก 

ความเป็นผู้เขลา เพราะฉะนั้น พึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อกายของตนอาดูรอยู่ จิตต์จะไม่

อาดูรอยู ่จิตต์จะไม่อาดรูดังนี ้ท่านพระสารีบตุรได้อธบิายพระพทุธโอวาทนีแ้ก่คฤหบดี

นั้นโดยความว่า ปุถุชนผู้ไม่ฉลาด ไม่ได้รับแนะน�าในธรรมของสัตบุรุษ ย่อมเห็นแน่ว่า  

รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ (อันรวมเรียกว่าขันธ์ ๕) เป็นตน หรือตนม ี

ขันธ์ ๕ หรือขันธ์ ๕ มีในตน หรือตนมีในขันธ์ ๕ เป็นผู้สันนิษฐานมั่นว่า เราเป็นรูป

เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร เป็นวิญญาณ และว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วญิญาณ เป็นของเราดงันี ้ครัน้ขนัธ์ ๕ เหล่านัน้แปรปรวนไป ความแห้งใจ คร�า่ครวญ 

ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ คับแค้นใจ ก็เกิดแก่ผู้นั้น อย่างนี้แล บุคคลมีกายกระวน 

กระวายด้วย มีจิตต์กระวนกระวายด้วย ส่วนว่าพระอริยสาวกผู้ฉลาดได้รับแนะน�าด ี

ในธรรมของสัตบุรุษ มิได้เป็นผู้สันนิษฐานมั่นว่า เราเป็นรูป เป็นเวทนา เป็นสัญญา 
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เป็นสงัขาร เป็นวญิญาณ และว่ารปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นของเราดังนี ้

ครั้นขันธ์ ๕ เหล่านั้นแปรปรวนไป ความแห้งใจ คร�่าครวญ ไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 

คับแค้นใจก็ไม่เกิดแก่ท่าน อย่างนี้แล บุคคลแม้มีกายกระวนกระวาย แต่จิตต์มิได้

กระวนกระวาย ดังนี้

ประมวลความแห่งพระมหาเถราธิบายนี้ว่า ผู้ที่มีจิตต์ยึดถือเกี่ยวเกาะกังวล 

อยูใ่นกาย ย่อมเป็นผูอ้าดรูทกุข์ทัง้กายทัง้จติต์ ส่วนผูท้ีมี่จติต์ไม่ยึดถือเกีย่วเกาะกงัวล

อยู่ในกาย เม่ือกายต้องอาดูรทุกข์ไปตามธรรมดาเพราะชราบ้าง เพราะพยาธิบ้าง  

ย่อมเป็นมจิีตต์ไม่อาดรูทุกข์ มจีติต์สงบปกต ิสมเดจ็พระมหาธรีราชเจ้า พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าสยามได้ทรงก�าหนดความแห่งพระพุทธโอวาทในพระสูตรนี้ ทรง 

พระราชนพินธ์คาถาในพระราชด�ารสัทรงลาพระสงฆ์ ในเวลาใกล้จะเสดจ็สวรรคตว่า

อาตุรสฺมิมฺปิ เม กาเย  จิตฺตํ น เหสฺสตาตุรํ

เอวํ สิกฺขามิ พุทฺธสฺส  สาสนานุคตึ กรํ

แปลโดยความว่า “เมือ่กายของข้าพเจ้าแม้อาดรู จิตจกัไม่อาดรู” ข้าพเจ้าศึกษา

อยู่อย่างนี้ท�าความไปตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ดังนี้

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี ได้ทรงเป็นพุทธศาสนิกา 

ทรงประกอบด้วยพระวฒุสิมบตัริตัตญัญภูาพ ได้ทรงประสบพบผ่านคตธิรรมดามาโดย

ล�าดบัทัง้ภายในภายนอก ปรากฏว่าได้รบัรกัษาพระหฤทยัไว้ด้วยด ีและพระวฒุสิมบตัิ

นัน้ ๆ ในส่วนทีเ่ป็นกศุลบารมย่ีอมเป็นไปเพือ่ประโยชน์สขุทัง้ในปัจจบุนัทัง้ในภายหน้า

ขออ�านวยกุศลราศีทักษิณานุปทาน ท่ีพระวรวงศ์บพิตรได้ทรงบ�าเพ็ญให้ต้ัง

อยู่ดีแล้วในพระสงฆ์ และทรงอุทิศถวายทั้งนี้ จงเป็นผลลัพธ์สัมฤทธิ์เป็นไปเพื่อ 

อิฏฐวิบากมนุญผลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินีโดยฐานนิยม

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนา ในอนาตุรจิตตกถา ยุติด้วยประการฉะนี้  

ขอถวายพระพร ฯ



ปัจฉมิโอวาทกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน  

สมฺปาเทถาติ

บัดน้ี จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาโดยศราทรพรตธรรมบรรยาย ฉลอง

พระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแด่พระกุศลทักษิณานุปทาน  

ที่พระวรวงศ์บพิตรผู้ทรงเป็นพระนัดดา ได้พร้อมกันทรงบ�าเพ็ญถวายส่วนพระกุศล 

ทั้งปวง แต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี พระอัยยิกา ในงาน

พระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งก�าหนดวันพรุ่งนี้ พระกุศลทักษิณาน้ีได้ทรงบ�าเพ็ญให้

เป็นไปโดยศราทรพรตวิธีในพระพุทธศาสนา ด้วยก�าลังพระศรัทธาในกุศลวัตรตาม 

พระพุทธภาษิตว่า

อยญฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา สงฺฆมฺหิ สุปติฏฺิตา

ทีฆรตฺตํ หิตายสฺส  านโส อุปกปฺปติ

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่พระธรรมวราภรณ์ ศราทธพรตธรรมเทศนา ในงานพระราชทาน 

 เพลิง พระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี ณ วังสวนผักกาด 

 วนัที ่ ๒๕ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
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แปลความว่า กทั็กษิณาท่ีบคุคลให้แล้ว ตัง้อยูด่แีล้วในพระสงฆ์นีแ้ล ย่อมส�าเรจ็

เพื่อเกื้อกูลแก่ผู้ละไปแล้วนั้นโดยฐานะตลอดกาลนาน

พระกุศลวัตรอันสัมปยุต (ประกอบ) ด้วยพระศรัทธาทั้งนี้ ย่อมเกิดจาก 

พระกตญัญูกตเวทภิาพ พร้อมด้วยพระคารวะอย่างย่ิง ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นัน้ 

เหมือนอย่างพฤกษชาติเกิดจากพื้นพสุธา แม้พระบรมศาสดาเม่ือทรงปรารภธรรมท่ี

เป็นพื้นฐานของสาธุชน ได้ตรัสไว้ว่า 

ภูมิ เว สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา

แปลว่า ความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิของสาธุชน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี ได้ทรงเป็นพระบรมวงศ์

ผู้ใหญ่เจริญพระชนมายุยืนยาว มีพระลักษณาการเป็นสง่าเรียบร้อย ประกอบด้วย 

พระกรณุาธคิณุ ยงัให้เกดิความเคารพย�าเกรงพร้อมทัง้ความจงรกัภกัด ีแก่ผูท้ีม่โีอกาส

ได้เฝ้าแหนพึ่งพระบารมี และทรงประกอบด้วยพระรัตตัญญูภาพอย่างยิ่ง เพราะได้ 

ทรงประสบทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ มาตลอดมานาน ทั้งทรงศึกษาส�าเหนียกรอบรู้

ขนบธรรมเนียมราชประเพณี โดยเฉพาะที่ใช้กันในพระบรมมหาราชวังฝ่ายในเป็น 

อย่างเยี่ยม ด้วยเหตุท่ีทรงประกอบด้วยพระคุณสมบัติทั้งปวงอันเหมาะสมเป็นพิเศษ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ 

ให้ทรงด�ารงต�าแหน่งเป็นอธบิดบัีญชาการรกัษาพระราชวังฝ่ายใน ได้ทรงปฏบิตัริาชการ

ต�าแหน่งน้ีด้วยดีโดยตลอด ปรากฏในประกาศว่าได้ทรงปฏิบัติราชการโดยซื่อตรง 

ประกอบด้วยพระวิริยะอุตสาหะสามารถให้ราชการท้ังปวงในหน้าท่ีเรียบร้อยเป็นท่ีไว้

วางพระราชหฤทัยตลอดมาทุกรชักาลดงัท่ีปรากฏว่า ในรชักาลที ่๕ ได้ทรงพระกรณุา

โปรดฯ เพิ่มอ�านาจและหน้าท่ีให้ทรงบังคับบัญชาราชการฝ่ายในมากขึ้นโดยล�าดับ  

ต่อมาในรัชกาลที่ ๖ ได้โปรดให้ทรงเป็นอธิบดีบัญชาราชการฝ่ายในท่ัวท้ังพระราช- 

นิเวศนสถาน ในรชักาลท่ี ๗ ต่อมาได้โปรดให้ทรงด�ารงต�าแหน่งอธบิด ีราชการฝ่ายใน

เช่นเดยีวกนั ได้ทรงรบัราชการฝ่ายในในต�าแหน่งราชการโดยเรยีบร้อยตลอด ๓ รชักาล 

ทรงปฏิบัติราชการด้วยความโอบอ้อมอารี ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นท่ีนับถือท่ัวไป

ทั้งฝ่ายในและฝ่ายหน้า นอกจากนี้ ยังได้ทรงปฏิบัติสนองพระเดชพระคุณในการส่วน
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พระองค์ดังเช่นทรงพระอภิบาล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ  

กรมหลวงนครราชสีมา ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตราบเท่าเสด็จทวิงคต ปรากฏว่าสมเด็จ

เจ้าฟ้าพระองค์นัน้รบัสัง่ว่า “น้าพร” อยู่เสมอ ทั้งได้ทรงมีฝีพระหัตถ์ในการช่างต่าง ๆ 

ดังเช่นเม่ือสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าเสด็จสวรรคต ได้ประทับเฝ้าอยู่ข้างพระแท่น  

ทรงใช้ผ้าซบัน�า้พระเนตรเนือ่งจากทรงพระกนัแสงจนเปียกชุม่ พบัเป็นรปูสัตว์ทรงใช้หิน

อ่อนแกะเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ทรงเป็นช่างดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง และได้ทรงม ี

ฝีพระโอษฐ์ในการวรรณคด ีทรงแต่งกาพย์โคลงต่าง ๆ โดยพระอธัยาศัย และปรากฏ

โดยเฉพาะว่า ได้ทรงปฏิบัติต่อสมเด็จพระอัครราชเทวี พระเชฏฐภคินี เหมือนอย่าง

ได้พลพีระองค์ทรงท�ากจิธรุะถวายทกุอย่างด้วยความจงรกัภกัด ีและได้ทรงมพีระเมตตา

กรุณาในสมเดจ็พระราชโอรสพระราชธดิา ในสมเดจ็พระอคัรราชเทวพีระองค์นัน้ และ

สบืมาถึงในพระนดัดาเป็นอย่างย่ิง ดงัท่ีปรากฏแก่การณ์ และประจกัษ์อยูใ่นพระหฤทยั

แห่งพระวรวงศ์บพิตรแล้ว แม้ในราชตระกูลสายอื่น ก็ได้ทรงคุ้นเคยและประทาน 

พระเมตตากรณุาตามกจิและโอกาส ในฐานะทีท่รงเป็นพระบรมวงศ์ผูใ้หญ่ และในฐาน

ที่ทรงเป็นอธิบดีบัญชาราชการฝ่ายใน นอกจากนี้ ก็ได้ประทานพระเมตตากรุณาแก่

อนัโตชนและพาหริชนตามควรแก่โอกาสนัน้ ๆ และได้ทรงบรจิาคสงเคราะห์อนเุคราะห์

ได้ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลในพระพุทธศาสนาตามสมัย กล่าวโดยสรุป พระเจ้าบรมวงศ์

เธอพระองค์นั้น ได้ทรงประกอบด้วยพระวุฒิสมบัติทั้ง ๓ ประการ คือ พระชาติวุฒิ 

ความเจริญด้วยพระชาติ เพราะทรงอุบัติในขัตติยราชสกุลอันสูงศักดิ์ พระคุณวุฒิ  

ความเจริญด้วยพระคณุเพราะทรงประกอบด้วยพระคุณเกือ้กูลแก่พระองค์และแก่ผูอ้ืน่ 

พระวยัวฒุคิวามเจรญิด้วยพระวยั เพราะมีพระชนมายยุนืนาน กว่าเจ้านายทีม่พีระชนัษา

ยืนทั้งหลายในพระบรมราชวงศ์จักรีที่ได้เคยมีมา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นั้น แม้ทรงประกอบด้วยพระวุฒิสมบัติเพียงไร 

แม้เป็นที่ปรารถนาให้มีพระชนม์ยืนนานต่อไปอีกเพียงไร เมื่อถึงกาลที่สุด ก็ต้องเสด็จ

ละโลกนีไ้ปตามคติธรรมดา เพราะทกุ ๆ คนผูเ้กดิมา มีกายเป็นสังขาร ต้องเปล่ียนแปลง

เป็นขั้น ๆ ไปโดยล�าดับ จนแตกสลายในที่สุด ฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงตรัสเตือนไว้

เป็นปัจฉิมพุทธพจน์ว่า หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เรา 

(ตถาคต) ขอเตอืนเธอท้ังหลาย วยธมฺมา สงขฺารา สงัขารทัง้หลายมคีวามเสือ่มไปเป็น
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ธรรมดา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ เธอทั้งหลายจงท�าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

ดังนี้

สังขาร คือรูปนามทุกสิ่งบรรดามีในโลก เรียกว่า สังขาร เพราะล้วนเป็นสิ่ง 

ที่มีปัจจัยคือเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งปรุงแต่งผสมให้มีให้เป็นขึ้น และประกอบด้วย 

สังขตลักษณะ คือลักษณะของสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ๓ ประการ คือ อุปฺปาโท  

ปญญฺายต ิความเกดิปรากฏ ๑ วโย ปญญฺายต ิความเส่ือมปรากฏ ๑ ิตสสฺ อญฺญถตตฺํ 

ปญญฺายต ิเม่ือตัง้อยู่ความแปรปรวนไปเป็นอย่างอืน่ปรากฏ ๑ ส่ิงใดมลีกัษณะดงักล่าว 

สิ่งนั้นชื่อว่า สังขาร จ�าแนกออกโดยทั่วไปเป็น ๒ คือ อุปาทินนกสังขาร สังขารที่ม ี

ใจครอง เช่นร่างกายที่ยังมีชีวิตอยู่ ๑ อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง เช่น 

บ้านเรอืนและวตัถุต่าง ๆ ตลอดถงึร่างกายทีป่ราศจากชวิีต ๑ สังขารเหล่านีท้ัง้หมดมี

ก�าหนดกาลเวลาของอายุ นับต้ังแต่เกิดขึ้นจนถึงดับ เวลาของอายุนั้นคือเวลาของวัย 

คอืความเสือ่มของสงัขารทีเ่ป็นมาโดยล�าดบั ดงัท่ีก�าหนดเรยีกอย่างรวม ๆ เป็นตอน ๆ ว่า 

ปฐมวัย (วัยต้น) มัชฌิมวัย (วัยกลาง) ปัจฉิมวัย (วัยปลาย) คือเสื่อมในตอนต้น 

เสือ่มในตอนกลาง เสือ่มในทีส่ดุเพราะสงัขาร มีเกดิเป็นเบือ้งต้น มีดบัเป็นเบือ้งปลาย 

ฉะนัน้ การเปลีย่นแปลงในขัน้แรกแม้จะเหน็กนัว่าเป็นความเจรญิเตบิโตกช็ือ่ว่าวยั คอื

เป็นความเสือ่มในขัน้ต้น เพราะเป็นการตัง้ต้นเสือ่ม เมือ่มีการตัง้ต้นเสือ่มจงึมเีสือ่มใน

ตอนกลางจนถึงที่สุด สังขารทั้งปวงมีวัยเสื่อมประจ�าอยู่ ลดเวลาของอายุข้างหน้าให้

น้อยลงเป็นล�าดับ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสเตือนไว้ว่า วยธมฺมา สงฺขารา สังขาร

ทัง้หลายมคีวามเสือ่มไปเป็นธรรมดา ทัง้นีเ้พือ่ให้เป็นผูไ้ม่ประมาท รบีขวนขวายประกอบ

ประโยชน์กิจท้ังปวงให้ส�าเร็จ เพราะบุคคลผู้ไม่พิจารณาเห็นวัยของสังขารย่อมเป็น 

ผู้ประมาท ปล่อยใจให้ระเริงอยู่ปราศจากสติรักษาใจรักษาตน เป็นเหตุให้ไม่ท�าการที่

ควรท�า ท�าการท่ีไม่ควรท�า จงึต้องประสบความเสือ่มจากประโยชน์ท่ีพงึได้ ส่วนบคุคล

ผู้พิจารณาเห็นวัยของสังขารย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างนั้น มีสติรักษาตนเป็นเหตุให้

เว้นจากการที่ไม่ควรท�า รีบเร่งท�าการที่ควรท�าเพื่อให้ทันกับวัย หรือกาลเวลาของอายุ

ของชีวิต สมดังพระพุทธภาษิตตรัสเตือน ไว้ว่า อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปี ควรรีบท�าความ

เพยีรตัง้แต่วนันีท้เีดยีว โก ชญญฺา มรณ ํสเุว ใครเล่าพงึรูว่้าพรุง่นีจ้ะตาย ฉะนัน้ บุคคล

ผู้ที่พิจารณาเห็นวัยของสังขาร จึงอาจท�าความไม่ประมาทให้บริบูรณ์ และอาจบ�าเพ็ญ
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ประโยชน์กจิให้บริบรูณ์ด้วยความไม่ประมาท ดงัทีต่รสัเตอืนไว้ในทีสุ่ดว่า อปปฺมาเทน 

สมฺปาเทถ เธอทั้งหลายจงท�าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้ ประโยชน์ชนกิจ 

ที่พึงบ�าเพ็ญน้ันเป็นไปทางคดีโลกก็มี เป็นไปในทางคดีธรรมก็มี อีกอย่างหนึ่ง  

เป็นทิฏฐธรรมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบันก็มี สัมปรายิกกัตถะ ประโยชน์ภายหน้าก็มี 

ปรมัตถะ ประโยชน์อย่างยิ่งก็มี บุคคลผู้ไม่ประมาทปรารถนาประโยชน์ชนกิจใด ๆ 

ย่อมสามารถยงัประโยชน์กิจน้ัน ๆ ให้ส�าเรจ็ได้ กล่าวโดยธรรมบรรยายหนึง่ผูไ้ม่ประมาท

ย่อมเจริญด้วยศรัทธา ความเชื่อสิ่งที่ควรเช่ือ คือ ความประพฤติเรียบร้อยดีงาม  

สุตะ การสดับส�าเหนียกศึกษา จาคะ การสละให้ ปัญญา ความรู้บาปบุญคุณโทษ 

ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ จงึชือ่ว่าเป็นผูถื้อสาระคือแก่นสารของกายท่ีต้องเส่ือมไปนีไ้ว้ได้ 

ดังคาถาประพันธ์พุทธภาษิตที่ตรัสยกสตรีภาพเป็นที่ตั้งว่า

สทฺธาย สีเลน จ ยา ปวฑฺฒติ

ปญฺญาย จาเคน สุเตน จูภยํ

สา ตาทิสี สีลวตี อุปาสิกา

อาทิยติ สารมิเธว อตฺตโน

แปลความว่า สตรีใดเจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา สตรีนั้น

เป็นอุบาสิกามีศีลเช่นนั้น ย่อมถือสาระของตนไว้ได้ในโลกนี้ทีเดียวแล

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี ได้ทรงประกอบด้วย 

พระอัปปมาทธรรม จึงทรงสามารถบ�าเพ็ญประโยชน์กิจอันเป็นพระกรณียะทั้งปวงให้

ส�าเรจ็ และทรงเจรญิด้วยพระศรทัธาเป็นต้นอนัเป็นสารธรรม จงึชือ่ว่าได้ทรงถอืสาระ

ของพระวรกายที่ต้องสลายไปไว้ได้ และมีฐานะท่ีจะพึงเป็นไปได้ตามพระพุทธภาษิต 

ที่ตรัสแสดงถึงคติของบุคคลผู้ท�าบุญไว้แล้วว่า อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ บันเทิงใน 

โลกนี้ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง ดังนี้

แม้พระวรวงศ์บพิตร ทรงอาศัยพระอัปปมาทธรรม ทรงบ�าเพ็ญพระกุศล 

ศราทรพรตอุทิศถวาย ชือ่ว่าได้ทรงท�ากิจท่ีควรท�า ดงัพระพทุธภาษติว่า โส ญาตธิมโฺม 

จ อย ํนทิสสฺโิต ญาตธิรรมน้ีน้ัน พระองค์ทรงแสดงแล้ว เปตาน ปชูา จ กตา อุฬารา 

การบูชาเพื่อละไปแล้วอันโอฬาร พระองค์ทรงท�าแล้วด้วยประการฉะนี้ 
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ขออ�านวยพระกศุลศราทรพรตพธิ ีทักษิณานปุทานท่ีพระวรวงศ์บพิตรท้ังหลาย 

พร้อมทั้งพระประยูรญาติ ได้ทรงบ�าเพ็ญให้สถิตอยู่ดีแล้วในพระสงฆ์ และทรงอุทิศ 

ถวายน้ันน้ี จงเป็นผลสัมฤทธิ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ เป็นไปเพื่อ 

อฏิฐวบิากมนญุผลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทพิยรตันกิรฏิกลิุน ีโดยฐานนยิม

ในที่สุดพระธรรมเทศนา พระราชาคณะสงฆ์ จักรับประทานสวดศราทรพรต

ธรรมบรรยาย เพื่อเพิ่มพูนพระอัปปมาทธรรมแห่งสมาคม โดยอนุรูปแก่กาลสมัย

ถวายวิสัชชนา พระธรรมเทศนา ยุติด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



ธัมมัฏฐกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

น เตน โหติ ธมฺมฏฺโ  เยนตฺถํ สหสา นเย

โย จ อตฺถํ อนตฺถญจ  อุโภ นิจฺเฉยฺย ปณฺฑิโต

อสาหเสน ธมฺเมน  สเมน นยตี ปเร

ธมฺมสฺส คุตฺโต เมธาวี  ธมฺมฏฺโติ ปวุจฺจตีติ.

บัดนี้ จักถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณประดับ 

พระปัญญาบารม ีอนรุปูแก่การบ�าเพญ็กศุลทีร่ะลกึวันรพ ีทีเ่นตบิณัฑติสภา ประกอบ

ด้วยสมาชิกศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือ มีท่านนายกเนติบัณฑิตสภาเป็นประธาน  

พร้อมด้วยพระประยูรญาติได้มีสมานฉันท์พร้อมใจกันบ�าเพ็ญเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวาย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ซึ่งทรงได้รับยกย่องนับถือว่าเป็น 

พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย การก�าหนดบ�าเพ็ญกุศลที่ระลึกวันรพีเป็นประจ�าปีดังนี้ 

เป็นการแสดงความกตัญญูรู้พระคุณ และความกตเวทีตอบแทนพระคุณของพระองค์

ท่านตามควรแก่สมัย นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความสามัคคีและแสดงความนับถือ

ระลกึถงึในท่านผูท้�าความดมีาแล้ว เป็นอันชือ่ว่า ได้นบัถอืในความด ีอนัเป็นคณุธรรม

ส�าคัญของหมู่ชน จึงชื่อว่าได้นับถือธรรมด้วย

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ท่ี พระธรรมวราภรณ์ ในการบ�าเพ็ญกุศลที่ระลึกวันรพี  

 ของเนตบิณัฑิตยสภา วนัท่ี ๗ สงิหาคม ๒๕๐๕



45เทศนาพิเศษ เล่ม ๑

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ปรากฏว่า ได้ทรงบ�าเพ็ญ

ความดีมามาก ดังที่ปรากฏแล้วในพระประวัติ แสดงพอเป็นคุณานุสสติโดยย่อ คือ 

เมือ่ได้ทรงศกึษาส�าเร็จปรญิญาในทางกฎหมายขององักฤษแล้ว ได้เสดจ็กลบัเข้ามารบั

ราชการในต�าแหน่งที่มีความส�าคัญแก่ประเทศชาติในระยะริเริ่มหัวเล้ียวหัวต่อในทาง

กฎหมาย ด้วยความรู้และความสามารถและวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง เป็นเหตุให ้

ทรงเลื่อนต�าแหน่งขึ้นโดยรวดเร็ว ด้วยความจ�าเป็นและสมควร เมื่อแรกเสด็จเข้ามา 

ทรงรับราชการในส�านกัราชเลขานกุาร ต่อมาทรงเป็นข้าหลวงพิเศษจดัตัง้ศาลในมณฑล

กรุงเก่าเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการร่างกฎหมาย เป็นกรม

การตรวจตดัสินความฎีกา ทรงตัง้โรงเรยีนกฎหมายข้ึนเป็นครัง้แรก และโดยทรงสอน

ด้วยพระองค์เอง จึงทรงได้รับยกย่องนับถือว่าเป็นปฐมาจารย์แห่งนักกฎหมายไทย 

ในปัจจุบัน ทรงเป็นกรรมการตรวจต�าแหน่งพนักงานในรัฐบาล ทรงร่วมจัดราชการ 

ฝ่ายการราชทัณฑ์ ต้ังกองพิมพ์ลายมือ ร่วมจัดการการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

จากกระทรวงยุติธรรม ได้ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิราช ยกร่างกฎหมาย

ออกโฉนดท่ีดนิฉบบัที ่๑ ร่วมจดัการการชลประทานในระยะแรก นอกจากนียั้งได้ทรง

ปฏิบัติพระกรณียกิจอื่น ๆ อีกเป็นอันมาก ทรงเป็นตัวอย่างของนักเรียนนอก ที่ออก

ไปเรียนส�าเร็จแล้ว กลับมาท�าประโยชน์แก่ประเทศชาติของตนให้เกิดขึ้นได้มากนัก

พระองค์หนึ่ง

การกฎหมายไทยในสมยัก่อนนัน้ เมือ่อ่านพระราชปรารภของพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บางตอนจะเห็นได้ว่า เก่าแก่มาแต่โบราณกาล เพราะได้

ต้นแบบมาจากต�ารามนสูารของมชัฌมิประเทศ และได้มปีระกาศบทพระอัยการเพิม่เตมิ

เป็นคราว ๆ จึงซับซ้อนสับสนและไม่เพียงพอที่จะใช้ในปัจจุบัน ซึ่งต้องคบค้ากับ 

ทางตะวนัตกมากขึน้ จนถงึได้มีศาลกงสลุข้ึน ฉะนัน้ จงึมพีระราชด�ารใิห้มกีารปรบัปรงุ

แก้ไขเป็นการใหญ่ ประจวบเวลาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นั้น ได้ทรงส�าเร็จการ

ศกึษาวชิาทางกฎหมายเสดจ็กลับเข้ามา เป็นก�าลงัใหญ่ในการปรบัปรงุแก้ไข ซ่ึงเป็นการ

สร้างขึ้นใหม่ทั้งตัวบททั้งบุคคล ทั้งวิธีปฏิบัติและอื่น ๆ ให้สมบูรณ์ เนื่องมาจากงาน

ของพระองค์ท่านซึง่ได้ด�าเนนิกนัสบืต่อมา ประเทศชาตจิงึได้รบัความเป็นใหญ่ทางศาล

ในที่สุดและโรงเรียนกฎหมายที่ทรงเริ่มตั้งขึ้น ต่อมาก็ได้รับยกขึ้นเป็นโรงเรียนหลวง
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และเติบโตขึ้นจนถึงเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน จึงสมแก่การท่ีได้รับยกย่องนับถือว่า  

เป็นพระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย

การให้ความยตุธิรรมแก่ประชาชนนัน้ นอกจากอาศยัตัวบทกฎหมายทีบั่ญญตัิ

โดยธรรม ยังต้องอาศัยบุคคลผู้มีหน้าท่ีใช้ตัวบทนั้นตั้งอยู่ในธรรมด้วย แม้ตัวบท 

จะบกพร่องไปบ้างหรือยังไม่มีตัวบท ถ้าบุคคลมีธรรม ก็สามารถจะให้ความเป็นธรรม

โดยยุติ (สมควร) ได้ เพราะตัวบทนั้นเอง บุคคลก็เป็นผู้ตั้งขึ้นและจะต้องแก้ไขกันไป

เป็นคราว ๆ ฉะนั้น เมื่อบุคคลตั้งอยู่ในธรรมะ ก็สามารถที่จะสร้างตัวบทที่เป็นธรรม 

และใช้ตัวบทให้เป็นธรรมไปด้วย

ในทางพระพุทธศาสนา ปรากฏในพระธรรมบทว่า ครั้งหนึ่งสมเด็จพระบรม

ศาสดาได้ทรงปรารภวินิจฉัยอ�ามาตย์ จึงตรัสแสดงลักษณะของบุคคลผู้วินิจฉัยความ

ตามบทพระบาลีท่ียกขึน้ไว้ ณ เบือ้งต้น แปลความว่า บคุคล (ผูว้นิจิฉยัความ) หาชือ่

ว่าตัง้อยูใ่นธรรม เพราะเหตทุีช้ี่ขาดความด้วยคาํชีข้าดทีเ่ป็นมสุาวาทไม่ ส่วนบคุคลใด 

เป็นบัณฑิตพิจารณาข้อที่เป็นจริงและข้อที่ไม่เป็นจริงทั้งสองจึงช้ีขาดบุคคลอื่น  

ด้วยคําชีข้าดทีไ่ม่เป็นมุสาวาทโดยธรรม โดยสมควร บคุคลนัน้ เป็นผูท้รงปัญญาชอบ  

อันธรรมะคุ้มครอง จึงเรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในธรรม มีอธิบายว่า ผู้ที่ชี้ขาดความด้วย 

ค�าช้ีขาดท่ีเป็นมสุาวาท คอืกล่าวเทจ็เพราะความล�าเอยีงด้วยอคติทัง้ ๔ ได้แก่ฉนัทาคติ 

ล�าเอียงเพราะความชอบ โทสาคติล�าเอียงเพราะความชัง โมหาคติ ล�าเอียงเพราะ 

ความหลง ภยาคติ ล�าเอียงเพราะความกลัว ความชอบ ความชัง และความกลัวเป็น

เหตุให้ท�าค�าชี้ขาดโดยผิดธรรม โดยไม่สมควรแก่ความผิดถูกทั้งรู้อยู่ จึงเป็นมุสาวาท

ทั้งรู้ (สัมปชานมุสาวาท) ส่วนความหลงเป็นเหตุให้น�าค�าชี้ขาดเป็นมุสาวาทโดยไม่รู้ 

อาจเป็นเพราะมักง่าย เพราะไม่พิจารณาข้อที่เป็นจริงและเท็จให้ประจักษ์ก่อนก็ได้  

เช่นน้ีไม่เรียกว่าตั้งอยู่ในธรรม ส่วนผู้ท่ีพิจารณาจนประจักษ์ถึงข้อท่ีเป็นจริงและที ่

ไม่เป็นจริงทั้งสอง ไม่มักง่ายผลุนผลัน ไม่ลุอ�านาจอคติ ยึดถือธรรมะเป็นหลัก  

คอืธรรมส�าหรับวนิจิฉยั ชัง่ดูว่าจะสมควรชีข้าดว่าใครผดิถกูอย่างไรจงึชีข้าดลงไป ชือ่ว่า 

เป็นผู้ทรงปัญญาชอบ อันธรรมะคุ้มครอง หมายถึงว่า เป็นผู้ฉลาดด้วยเป็นผู้ซื่อสัตย์

สุจริตด้วย จึงเรียกว่า ผู้ตั้งอยู่ในธรรม ดังนี้
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ตามพระพุทธภาษิตท่ีอธิบายแต่ใจความโดยสังเขปนี้ แม้เป็นภาษิตทาง 

พระพุทธศาสนา แต่ก็อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้มุ่งปฏิบัติเพื่อความยุติธรรมโดยทั่วไป 

กล่าวโดยเฉพาะผูม้หีน้าท่ีให้ความยตุธิรรมแก่ผูอ้ืน่ เม่ือชีข้าดความไปแล้ว กย่็อมถอืว่า

เป็นยตุ ิ(เหมาะ ชอบ) ในชัน้หนึง่ ๆ จนถงึชัน้เดด็ขาด เมือ่เป็นเช่นนีถ้้าไม่ตัง้อยูใ่นธรรม 

บุคคลอื่นทั้งสองฝ่ายก็จ�าต้องรับปฏิบัติโดยไม่เหมาะไม่ชอบ เรียกว่า ไม่ยุติธรรม  

แต่ถ้าตัง้อยูใ่นธรรม บุคคลอ่ืนท้ังสองฝ่ายกย่็อมได้รบัความเป็นธรรมตามสมควรแก่ผดิ

ถูกของตน ๆ เรียกว่าได้รับความยุติธรรมทุกฝ่าย ผู้ตั้งอยู่ในธรรมเท่านั้น จึงเป็น 

ผูย้งัความยตุธิรรมให้สถิตอยูไ่ด้ ชือ่ว่าเป็นทีส่ถิตยุติธรรม หรอืเรยีกตามพระพุทธภาษิต

นี้ว่า ผู้ตั้งอยู่ในธรรม เป็นที่อุ่นใจของปวงชน ผู้หวังพึ่งความยุติธรรมโดยทั่วกัน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ได้ทรงมีส่วนส�าคัญใน 

การปรบัปรุงสร้างสรรค์ตวับทกฎหมายให้บรบิรูณ์ และสร้างบคุคลผูป้ฏบิติัหน้าทีเ่กีย่ว

แก่กฎหมายให้มีท้ังความรู ้ความฉลาด ท้ังความซือ่สตัย์สจุรติในการปฏบิตัหิน้าทีข่องตน 

จนเป็นที่เพียงพอสมกับเป็นที่สถิตยุติธรรม เป็นหลักฐานมั่นคงของประเทศชาติ  

เพราะพระองค์เองได้ทรงตั้งอยู่ในธรรมตามนัยพระพุทธภาษิตนี้

ขออ�านาจกองการกศุลทีเ่นตบิณัฑติยสภาได้บ�าเพญ็ในวนัท่ีระลึกวนัรพ ีและต้ังใจ

อทิุศส่วนกุศลถวายท้ังนี ้จงเป็นผลสมัฤทธิเ์พือ่มนญุผลสุขสมบตั ิแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ โดยฐานะ

ถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนาในธัมมัฏฐกถา ยุติด้วยเวลา เอว� ก็มีด้วย

ประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



ธรรมาธรรมกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

น ห ิธมฺโม อธมฺโม จ  อโุภ สมวปิากโิน 

อธมฺโม นิรย ํเนติ   ธมโฺม ปาเปต ิสคุตนิตฺิ

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมาธรรมกถา ในการท่ีเนตบัิณฑติยสภา

บ�าเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ซึ่งเรียกว่า วันรพี ตามทางพระพุทธศาสนา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบรุดีเิรกฤทธิ ์ทรงมพีระนามเดมิว่า พระองค์

เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ท่ี ๑๔ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ ณ วันพุธขึ้น ๑๑ ค�่า  

เดือน ๑๑ ปีจอ จุลศักราช ๑๒๓๖ ตรงกับวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๑๗

เมื่อทรงพระเยาว์ พระองค์ท่านได้ทรงเข้าศึกษาวิชาภาษาไทยเป็นคร้ังแรก 

ในส�านักพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) และทรงเข้าศึกษาต่อในส�านัก

พระยาโอวาทวรกิจ (แก่น) เปรียญ และได้ทรงศึกษาภาษาอังกฤษขั้นต้นในส�านักครู

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระธรรมวราภรณ์ ในวันรพ ี ทีเ่นตบิณัฑิตสภา 

 วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๐๘
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รามสาม ิต่อมาเมือ่โรงเรยีนสวนกหุลาบได้ก่อตัง้ขึน้เรยีบร้อยแล้ว กไ็ด้ทรงเป็นพระเจ้า

ลกูยาเธอพระองค์หน่ึงในจ�านวน ๔ พระองค์ ทีท่รงเรียนรวมกนัเป็นพิเศษต่างหากจาก

นักเรียนอื่นในโรงเรียนแห่งนั้น โดยมีมหาปั้นสุขุม (เจ้าพระยายมราช) เป็นครูผู้สอน 

ได้ทรงศึกษาอยู่เป็นเวลา ๑ ปี

เมื่อทรงมีพระชนมายุได้ ๑๐ พรรษา ได้ทรงเข้าพิธีโสกันต์พร้อมกับพระเจ้า

ลูกยาเธออีก ๓ พระองค์ แล้วจึงผนวชเป็นสามเณรพร้อมกัน โดยมีสมเด็จกรม 

พระยาปวเรศวริยาลงกรณ์เป็นพระอุปัชฌายะ ท�าพิธี ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม  

แล้วจงึเสด็จไปประทับ ณ วดับวรนเิวศวหิาร ในความก�ากบัอบรมของสมเดจ็พระมหา

สมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซ่ึงเสด็จจากวัดมกุฏกษัตริยารามไปประทับ ณ 

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นการชั่วคราวเพื่อการนี้

ในปีรุง่ขึน้ พระองค์เจ้ารพพีฒันศกัดิ ์ได้เสดจ็ไปกรงุลอนดอนพร้อมกบัพระเจ้า

ลูกยาเธออีก ๓ พระองค์ เพื่อทรงศึกษาภาษาอังกฤษ เสด็จไปในความดูแลของกรม

พระนเรศวรฤทธิ ์และได้เสดจ็กลบัเมอืงไทยชัว่คราวในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เพือ่เสดจ็เยีย่ม

บ้านเมือง และประทับอยู่ในกรุงเทพฯ ๑๐ เดือน จึงเสด็จไปยุโรปครั้งที่ ๒ พระองค์

เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ได้ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนมัธยมในกรุงลอนดอน ๓ ปี ส�าเร็จแล้ว

ทรงเข้าศกึษาวชิากฎหมายในวทิยาลัยไครสต์เชชิ มหาวทิยาลยัออกซฟอร์ด จบหลกัสตูร

ชั้นปริญญาจนสอบไล่ได้ บี.เอ. ทางกฎหมายแล้วจึงเสด็จกลับเมืองไทย

พระประวัติต่อจากนี้ไปล้วนเป็นพระประวัติท่ีแสดงถึงการอุทิศพระองค์ให้แก่

งานราชการตัง้แต่สมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ไปจนถึงสมยัพระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซ่ึงนับเป็นงานในทางกฎหมายโดยตลอด น้อยนัก 

ทีจ่ะมบีคุคลใดได้กระท�างานในด้านกฎหมายได้มากมายกว้างขวางและยาวนานเหมอืน

พระองค์ท่าน ได้ทรงปฏิบัติงานท้ังทางธุรการ คือทรงเป็นสภานายกในกองข้าหลวง

พิเศษจัดต้ังศาล เพื่อจัดการตั้งศาลยุติธรรมส�าหรับพิจารณาคดีขึ้นในหัวเมืองให้ดีข้ึน

กว่ากาลก่อน และท�าการสะสางคดีความท่ีค้างช�าระอยู่ในศาลหัวเมืองให้หมดไป  

ได้ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ มีพระชนมายุได้ 

๒๒ พรรษา ซึง่นบัว่าน้อยมาก แต่กเ็ป็นเพราะได้ปรากฏพระปรชีาสามารถเป็นทีน่ยิม
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ยกย่องทัว่ไปในหมู่ประชาชนมาก่อนแล้ว ในทางนติบิญัญตักิไ็ด้ทรงเป็นประธานกรรมการ

ร่างกฎหมายตรวจพระราชก�าหนดบทพระอัยการเก่าใหม่ ต่อมาได้ทรงเป็นกรรมการ

ตรวจร่างกฎหมายลกัษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ และตรวจร่างประกาศการออกโฉนดทีด่นิ

และทรงยกร่างกฎหมายออกโฉนดทีด่นิฉบบัที ่๓ ในทางตลุาการกไ็ด้ทรงเป็นกรรมการ

ตรวจตดัสนิความฎกีาทีท่ลูเกล้าฯ ถวายต่อพระมหากษตัรย์ิ ในทางด้านการศกึษาวชิา

กฎหมายก็ได้ทรงริเริ่มตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๐  

เพื่อสั่งสอนวิชากฎหมาย โดยพระองค์ท่านทรงเป็นพระอาจารย์ประทานค�าสอนและ

จัดท�าต�าราโดย พระองค์เองทุกลักษณะวิชา จนพวกนักเรียนรุ่นแรกสอบได้เป็นเนติ

บัณฑิต และช่วยแบ่งเบาสอนรุ่นหลัง ๆ ต่อไป จนโรงเรียนกฎหมายได้คลี่คลาย 

มาเป็นมหาวทิยาลยักฎหมายเป็นปึกแผ่นในปัจจบุนั ทัง้ยงัได้ทรงจดัพมิพ์กฎหมายตรา  

๓ ดวงข้ึนเป็นสองเล่ม โดยทรงเขียนค�าอธิบายเพิ่มเติม และได้จัดท�าอุทาหรณ์และ 

ค�าอธิบายตัวบทกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ เป็นความสะดวกอย่างยิ่งแก ่

การศกึษาและการแปลกฎหมายลกัษณะนี ้ซึง่เป็นประโยชน์อย่างมากมายแก่ผูพ้พิากษา

อัยการ ทนายความ และผู้เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย นอกจากนี้พระองค์ท่านยังได้

ทรงเป็นกรรมการตรวจต�าแหน่งพนกังานในรัฐบาล กรรมการจดัราชการฝ่ายการราชทณัฑ์ 

น�าวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องโทษมาใช้ และยังได้ทรงร่วมจัดการในเรื่องทะเบียน

กรรมสิทธิ์ที่ดิน การจดทะเบียนที่ดินและการออกโฉนด และได้ด�ารงต�าแหน่งเป็น

เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ได้ทรงมีส่วนร่วมจัดการการชลประทานในระยะแรก

เพื่อประโยชน์ในการกสิกรรมด้วย

ได้ทรงเกีย่วข้องกบักฎหมายมาโดยตลอด ทรงเป็นผูแ้ผ้วถางและวางรากฐาน

วิชากฎหมายในประเทศไทย จึงเหมาะสมกับสมญานามที่พระองค์ท่านได้รับว่า  

ทรงเป็นพระบิดาและองค์ปฐมาจารย์ของนักนิติศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวโดยย่อ

ได้ทรงปฏบัิตทิกุอย่างเพือ่ให้การปกครองเป็นไปโดยธรรม ให้มีการชีข้าดว่าถกูหรือผดิ 

โดยยตุธิรรม ในการพระพทุธศาสนาพระบรมศาสดากไ็ด้ทรงแสดงค�าสัง่สอนชีค้วามดี 

ความชัว่ พร้อมทัง้ผลทีต่่างกนัโดยธรรม สมดังพระพทุธภาษติทีย่กขึน้ไว้ ณ เบือ้งต้น

ว่า น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ เป็นอาทิ แปลความว่า ธรรมและอธรรม หามีวิบากคือ 

ผลเสมอกันไม่ อธรรมย่อมน�าไปสู่นิรยะ ส่วนธรรมย่อมให้ถึงสุคติ ดั่งนี้
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พระพุทธภาษิตนีแ้สดงถึงธรรมะและอธรรมเป็นส่วนเหต ุและแสดงถึง นริยะ 

กับ สุคติ เป็นส่วนผล กล่าวคือ ธรรมะเป็นเหตุให้ถึงสุคติ ส่วนอธรรมเป็นเหตุให้ถึง

นริยะดัง่น้ี จงึควรท�าความเข้าใจในพระพทุธภาษตินีใ้นทางท่ีจะเป็นประโยชน์เกือ้กลูแก่

สัมมาปฏิบัติ จะกล่าวถึงส่วนเหตุก่อน อันได้แก่ธรรมะ กับ อธรรม ในที่นี้ ธรรมะ 

ได้แก่ คณุ คอืความเกือ้กลูหรอืความด ีส่วนอธรรม กห็มายถงึโทษทีไ่ม่เกือ้กลูทีก่่อให้

เกิดทุกข์หรือความชั่ว ตามที่กล่าวมานี้ย่อมเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้ว แต่ข้อที่สมควร

หยิบยกขึน้พจิารณากคื็อ อะไรเป็นคุณหรือความดท่ีีเรยีกว่า ธรรมะ อะไรเป็นโทษหรอื

ความชัว่อันเรียกว่า อธรรม

ในข้อนีก้พ็งึค�านงึถึงตวัคณุคอืความด ีหรอืตวัโทษคอืความชัว่ อนัสิง่ทีเ่รยีกว่า

เป็นคุณหรือความดีนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดความสุข ส่วนส่ิงท่ีเป็นโทษหรือ 

ความชั่วนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ก่อโทษทุกข์ให้บังเกิดขึ้น บุคคลทุก ๆ คนย่อมต้องการ 

ความสุข รังเกียจความทุกข์ ฉะนั้น เมื่อมีใครมาก่อความสุขให้ก็เข้าใจว่าผู้นั้นเป็น 

ผู้มีคุณ เช่น มารดา บิดา ก่อความสุขให้แก่บุตรธิดา ผู้มีเมตตากรุณาก่อความสุข 

ให้แก่บุคคลนั้น ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เรียกผู้ก่อความสุขให้นั้นว่ามีคุณ การกระท�าของ

ผู้มีคุณนั้นก็เรียกว่าเป็นคุณหรือความดี แต่ความชั่วนั้นตรงกันข้าม เมื่อมีใครมา 

ก่อโทษทุกข์ให้ก็เรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ก่อโทษสร้างทุกข์ และทุก ๆ คนเมื่อได้โทษทุกข์

จากผู้ใด ก็จะต้องเข้าใจว่าผู้น้ันเป็นผู้สร้างโทษทุกข์ และถ้าเรียกอย่างแรงก็ต้อง 

เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ดี และการกระท�าของผู้ที่ก่อโทษทุกข์ให้นั้นก็เรียกว่า อธรรม หรือ 

ความชั่ว ความเข้าใจกันว่าอะไรเป็นธรรมะ อะไรเป็นอธรรมย่อมมีอยู่โดยปรกติดั่งนี้  

แม้บุคคลทุก ๆ คนจะต้องการความสุขและเกลียดความทุกข์ดังกล่าวนี้ก็ตาม แต่ถึง

เช่นนัน้ กย็งัมไีปก่อโทษทกุข์ให้แก่บคุคลอ่ืนโดยไม่ได้นกึเอาใจเขามาใส่ใจตน ไม่ได้นกึ

เทียบเคียงว่าคนต้องการสุขเกลียดทุกข์ฉันใด บุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการสุขเกลียด

ทกุข์ฉนันัน้ เพราะฉะนัน้ จงึมีการเบยีดเบียนกนัและกนับงัเกดิอยูใ่นโลก ผูท้ีท่�าความ

เบยีดเบยีนเขาน้ันย่อมไม่ต้องการให้ใครมาเบยีดเบยีนตนเองเลย เพราะตนเองต้องการ

สขุเกลยีดทกุข์ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว เพราะฉะนัน้ ในทางพระพทุธศาสนา พระบรมศาสดา

ทรงแสดงให้บุคคลเว้นอธรรมและประพฤติธรรมก็ด้วยได้ทรงสั่งสอนให้มีความคิด 

เปรียบเทียบดั่งที่พระพุทธภาษิตแสดงไว้ เป็นต้นว่า บุคคลอื่น สัตว์อื่นมีความรักชีวิต 
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ต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์ฉันใด ตนเองก็รักชีวิตของตน ต้องการสุขไม่ต้องการทุกข์

ฉันนั้น เพราะฉะนั้น ก็ไม่พึงประทุษร้ายชีวิตของเขา ไม่พึงก่อทุกข์แก่เขาฉันนั้น

การแสดงว่าอะไรเป็นธรรมะ อะไรเป็นอธรรมในทางพระพุทธศาสนา พิจารณา

ดแูล้วกอ็าศยัหลกัแห่งคณุและโทษ และอาศยัหลกัการพจิารณาเปรยีบเทยีบดงัทีก่ล่าว

มาแล้ว และบุคคลผู้ที่ประพฤติธรรม อันเรียกว่า ธรรมจารี ทางพระพุทธศาสนานั้น

ก็ย่อมมีความประพฤติเว้นจากการก่อโทษทุกข์ให้แก่เขา แต่สร้างคุณขึ้นเกื้อกูลให้ 

แก่เขา ดัง่ทีก่ล่าวมานี ้จงึได้เรียกอีกอย่างหนึง่ว่าเป็น สมจาร ีแปลว่าผูป้ระพฤตสิมควร

หรือผู้ประพฤติสม�่าเสมอ อันหมายถึงว่าเสมอกันระหว่างตนและผู้อ่ืนด้วยหลักการ

เปรียบเทียบดังท่ีกล่าวมาแล้วน้ัน เช่นว่า เขาก็ต้องการสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับตน 

ตนกต้็องการสขุเกลยีดทกุข์เหมอืนกบัเขา ตกว่าท้ังตนและเขานัน้เป็นผูเ้สมอกนัในการ

ต้องการสุขเกลียดทุกข์ เม่ือเป็นดั่งนี้แล้ว ประพฤติแก่ตนฉันใด ก็สมควรประพฤต ิ

แก่เขาฉันนั้น เช่นว่า ประพฤติแก่ตนไม่ก่อโทษให้แก่ตน ก่อความสุขให้แก่ตน ก็พึง

เว้นโทษก่อสุขให้แก่ผู ้อ่ืนเช่นเดียวกัน ความประพฤติดั่งนี้ จึงเรียกว่า สมจารี  

ผูส้ม�า่เสมอหรอืผูป้ระพฤตสิมควรและสมจารนีีแ้หละกเ็รยีกธรรมจาร ีผูป้ระพฤตธิรรม 

เพราะทีจ่ะชือ่ว่าผูป้ระพฤติธรรมนัน้กต้็องมีความประพฤตเิว้นโทษท�าสิง่ทีเ่ป็นคณุด้วย

มีการเปรียบเทียบกันระหว่างตนและผู้อื่นดังที่กล่าวมา

ฉะนัน้ ความประพฤตธิรรมในพระพุทธศาสนาจงึกล่าวได้ว่าเป็นความประพฤติ

ที่เป็นยุติธรรม พระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลก็อาศัยหลักธรรมดังที่กล่าวมานี้ เป็นต้นว่า 

เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลัก เว้นจาการประพฤติผิดประเพณีในทางกาม เว้นจาก

การพูดเท็จหลอกลวง ทุก ๆ คนนั้นย่อมมีความรักสงวนทรัพย์สมบัติเชื้อสายวงศ ์

ตระกลูและความจรงิ ไม่ต้องการให้ใครมาท�าร้ายชวีติ ท�าร้ายทรพัย์สมบตั ิท�าร้ายเชือ้

สายวงศ์ตระกูล และมาหลอกลวง เม่ือเป็นเช่นนี้ก็สมควรที่จะเว้นจากการประพฤติ

เช่นนั้นแก่บุคคลอ่ืนด้วย พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติศีลลงไปว่า เว้นจากการฆ่า  

เว้นจากการลัก เป็นต้น ฉะนั้น หลักแห่งการบัญญัติศีลของพระพุทธเจ้าจึงเป็นหลัก 

ที่เป็นสมธรรมจริยาหรือว่าเป็นหลักยุติธรรมโดยแท้ ยังส่องถึงน�้าพระหฤทัยของ

พระพทุธเจ้าทีม่คีวามยตุธิรรมในสตัว์ทกุถ้วนหน้า ดงัเช่นในข้อเว้นจากการฆ่า กแ็สดง



53เทศนาพิเศษ เล่ม ๑

ถงึว่าสตัว์มปีราณ คอืมชีีวติโดยทัว่ไปทัง้ทีเ่ป็นมนษุย์และทัง้ทีเ่ป็นเดรจัฉาน กเ็ป็นวตัถุ

ทีค่วรเว้นจากการฆ่าทัง้หมดจากศลีข้อหนึง่ ทัง้นีก้เ็พราะว่าสัตว์ทกุหมูเ่หล่า แม้จะเป็น

สตัว์เดรัจฉานกย่็อมมคีวามรกัชวีติ ไม่ต้องการจะตายอยู่ด้วยกนัทัง้นัน้ จงึเป็นส่ิงทีพ่งึ

เว้นจากการฆ่า การบญัญัติศลีของพระพทุธเจ้าจงึเป็นการบญัญตัอิย่างยตุธิรรมแก่สตัว์

ทุกหมู่เหล่าถ้วนหน้า ไม่ได้เว้นไว้ให้แก่ความเห็นแก่ตัวของบุคคล เช่นเมื่อต้องการที่

จะบริโภค ก็แสดงผ่อนลงมาด้วยอ้างเหตุที่จะพิงยกเว้นในข้อผ่อนนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่

มนษุย์เป็นผูบ้ญัญตัเิอา เป็นผูว่้าเอา ซึง่ถ้าจะให้สตัว์ทีจ่ะถูกฆ่านัน้เป็นผูบ้ญัญตั ิกค็งจะ

ไม่บัญญัติอย่างนั้น

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอันเรียกว่า สมจริยา หรือ

ว่าดงัท่ีเรยีกในบัดนีว่้า ยุตธิรรมนัน้ กอ็าศัยหลกัความจรงิตามเหตุและผลตามทีทุ่ก ๆ 

คนรู้สึกต้องการและไม่ต้องการอยู่น้ีเอง ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติฝืนธรรมชาติธรรมดา  

ฝืนเหตุฝืนผล แต่ว่าเป็นไปตามเหตผุลทีเ่หมาะสม แต่ในการทีบ่คุคลจะมองเหน็เหตผุล

และรับปฏิบัติในเรื่องนี้ได้นั้น ก็จะต้องพึงเป็นผู้ที่ปฏิบัติอบรมจิตใจให้ปราศจากอคติ  

อคตินั้นได้แก่ความล�าเอียง ความล�าเอียงนั้นก็มีความชัดอยู่ในตัวแล้วว่าคือความไม่

เทีย่งธรรม หมายความว่าไม่ด�ารงอยูต่ามหลกัธรรมดงัทีก่ล่าวมาแล้ว แต่ว่าได้เอียงไป

จากความเที่ยงธรรม ความล�าเอียงด้วยอ�านาจแห่งความชอบเรียกว่า ฉันทาคติ  

ความล�าเอียงด้วยอ�านาจของความชัง เรียกว่า โทสาคติ ความล�าเอียงด้วยอ�านาจของ 

ความหลงเรียกว่า โมหาคติ ความล�าเอียงด้วยอ�านาจของความกลัวเรียก ภยาคติ

ความล�าเอียงดังกล่าวมานี้ย่อมมีแก่บุคคลท่ียังมีความชอบความชัง เป็นต้น 

เพราะฉะนั้นบุคคลทั่วไป จึงไม่สามารถท่ีจะประพฤติธรรมรักษาความยุติธรรมตาม

หลักที่กล่าวมานั้นได้ ดังจะพึงเห็นได้ว่าแม้แต่เพียงศีลห้า ก็ยากท่ีจะรักษาได้เป็นนิจ 

เพราะยังมีความชอบความชังอันเป็นเหตุให้ล�าเอียงอยู่ ความชอบนั้นก็เป็นความชอบ

ในตน ในพวกของตน ในผู้ท่ีท�าให้คนชอบใจด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง แต่ถ้าตรงกันข้าม 

ก็เป็นความชัง ในผู้ที่ไม่ใช่ตน ไม่ใช่พวกของตน ไม่ท�าให้ตนชอบใจ แต่ว่าท�าให้เกิด

ความขัดใจขึ้น ความขัดใจนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไปขัดอะไรอื่น คือว่าขัดกับความชอบแห่ง

จิตใจของตนนัน่เอง เรยีกว่าความขดัใจ ความชอบแห่งใจของตนนัน้จงึเป็นพืน้ เม่ือไป

ขัดกับความชอบเข้าก็เรียกว่าความขัดใจ ก็ท�าให้เกิดความล�าเอียง
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ความหลงนั้น ก็หมายถึงว่าความที่ถือเอาผิด บางทีเพราะไม่รู้ แต่เข้าใจว่ารู้ 

บางทีก็เพราะว่าเข้าใจไม่ถูกต้อง เข้าใจผิดพลาดก็มักจะเกิดจากการที่ไม่สอบสวนให้

ถ่องแท้เสียก่อน เชื่อลงไปก่อนที่จะสอบสวนให้รู้ ท�าความเข้าใจลงไปเสียก่อน ตัดสิน

ใจลงไปเสียก่อนท่ีจะพิจารณาให้รอบคอบ เหล่านี้ก็เป็นตัวความหลงทั้งนั้น และเมื่อ

เป็นความหลงขึ้นก็มักไม่รู้ว่าตนหลง ก็มักจะเข้าใจว่าตนรู้ ความจริงไม่รู้ อันนี้แหละ

เป็นข้อร้ายมาก เพราะฉะนัน้ ถ้ามสีติทีรู่ต้วัอยู่และใช้ปัญญาทีจ่ะพจิารณาให้ถ่องแท้ใน 

สิ่งทั้งหลายแล้ว ความหลงที่จะบังเกิดขึ้นให้ล�าเอียงนั้นก็ยากเข้า

ความกลัวนั้น ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว เมื่อความกลัวบังเกิดขึ้นก็ท�าให้ใจ 

ล�าเอียงไปได้เพราะความกลัว

ความชอบ ความชัง ความหลง ดังกล่าวมานี้ เป็นเหตุให้เกิดความล�าเอียง 

เมื่อเกิดความล�าเอียงขึ้นแล้วก็รักษาธรรมะไว้ไม่ได้ ฉะนั้น ในการที่จะประพฤติธรรม

ได้ก็ต้องอบรมจติใจให้พ้นจากความล�าเอียง และอบรมให้มพีรหมวิหารธรรม คอื เมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา บังเกิดขึ้นแผ่ให้กว้างขวางออกไป เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะสามารถ

ประพฤตธิรรมะให้เป็นธรรมจาร ีให้เป็น สมจาร ีหรือว่าให้เป็นความยตุธิรรมข้ึนได้ใน

บุคคลทั้งหลาย ในเรื่องทั้งหลาย ธรรมะที่เป็นส่วนคุณดังที่กล่าวมานี้เป็นเหตุให้บรรลุ

ถงึสคุต ิคือทางไปท่ีด ีอันจะพึงเหน็ได้ในปัจจบัุนนีเ้อง ทางด�าเนนิไปของความประพฤติ 

ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ของผู้ที่มีธรรมะอยู่ย่อมเป็นทางที่ชอบ จะท�าให้อะไรทาง

กายก็ดี เป็นสุจริต ทางวาจาเป็นสุจริต ทางใจก็เป็นสุจริต และเมื่อเป็นเช่นนี้ คติ คือ

ทางไปที่เนื่องกัน ก็เป็นคติที่ดี เป็นคติที่มีความสุข มีความปลอดโปร่ง มีความพ้นภัย 

แมต้นจะไมรู่ ้ไม่เหน็ในคติที่จะพงึไปดงักล่าว เพราะไม่รูอ้นาคต แม้ในชาตนิี ้แต่ก็พงึ

มั่นใจได้ว่า คติที่จะพึงได้พึงถึงแม้ในปัจจุบันนั้น ก็เป็นคติที่ดี ไม่เป็นคติที่ชั่ว

ส่วนอธรรมอันตรงกันข้ามก็ให้ผลเป็น นิรยะ คือที่ไร้ความเจริญ เพราะว่า

จิตใจที่มีอธรรมนั้นก็เป็นจิตใจที่ไม่เจริญอยู่แล้ว คติที่ไปของกาย วาจา ใจ ก็เป็นคติที่

ไร้ความเจริญ และคตทิีจ่ะพงึไปสบืต่อไปแม้ในชาตนิีก้เ็ป็นคติทีไ่ร้ความเจรญิ แม้ตนเอง

จะมองมุ่งถึงความเจริญ แต่ก็เป็นความมุ่งเท่านั้น เพราะความจริงในอนาคตนั้นทุก ๆ 

คนสามญัย่อมไม่รูแ้ต่ว่าเมือ่ประพฤตธิรรมแล้วกจ็�าต้องหวัง ทคุต ิคอืคตทิีไ่ม่ดอีนัเป็น 
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นิรยะ คอืทีไ่ร้ความเจรญิดงักล่าวมานัน้ บุคคลเมือ่มศีรทัธาคอืความเชือ่ในหลกัธรรมะ

ของพระพทุธเจ้าอนัประกอบด้วยเหตผุลดงัเช่นท่ีกล่าวมาน้ีกเ็ป็นผู้ท่ีมีความอุน่ใจ สบายใจ

ในปัจจุบัน ในอนาคต และคนสามัญทุก ๆ คนนั้นไม่รู้อนาคตในวันนี้เอง ชั่วโมงหน้า

จะเป็นอย่างไร วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรหารู้ไม่ การที่คิดว่าจะท�านั่นท�านี่ จะไปนั่นจะ

ไปนี่ต่าง ๆ น้ันเป็นความก�าหนดคิด เป็นความต้ังใจเอาไว้เท่านั้น เพราะฉะนั้น  

เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ว่าทุก ๆ คนนี้มีความประมาท เผลอ เพลินกันอยู่มาก 

ฉะนัน้ หากได้ต้ังใจประพฤตธิรรมะให้เป็นธรรมจาร ีสมจารี รกัษาความยตุธิรรมตาม

หลกัค�าสอนของพระพทุธเจ้า กย่็อมจะมคีวามสุขในปัจจบุนัว่าได้ประพฤตดิแีล้ว แม้จะ

ไม่รู้อนาคต แต่ว่าก็เท่ากับว่าได้รับค�าท�านายจากพระพุทธเจ้าไว้แล้วว่าจะต้องไปดี  

เวลานี้ท�าดี เวลาต่อไปก็จะต้องไปดี วันน้ีท�าดี พรุ่งนี้ก็จะต้องไปดี เท่ากับว่าได้รับ 

พุทธพยากรณ์ไว้แล้ว ซ่ึงพุทธพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านี้เป็นสัจจะคือความจริงที่ย่ิง

กว่าค�าของหมอดใูด ๆ ท้ังสิน้ ยิง่กว่าพพิากษาวนิจิฉยัของใครทัง้สิน้ แต่บคุคลกม็กัจะ

ไม่ค�านึงถึง เพราะฉะนั้น เมื่อมาค�านึงถึงกันแล้วไปปลูกศรัทธาปสาทะไว้ในพระพุทธ-

ศาสนา ต้ังใจประพฤติธรรมตามพระพทุธศาสนาแล้ว กจ็ะมคีวามสุขทัง้ในปัจจบุนัและ

ทั้งในต่อไป มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ยโต ยโต สมฺมสติ ขนฺธานํ อุทยพฺพยํ

ลภตี ปีติปาโมชฺชํ อมตนฺตํ วิชานตนฺติ.

บัดนี้ ถึงสัตตมวารที่ ๒ นับแต่วันสิ้นพระชนม์แห่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ  

กรมหมืน่นครสวรรค์ศักดพิินติ ม.ร.ว.พนัธุท์พิย์ บรพัิตร พระชายา จงึได้บ�าเพญ็กศุล

อุทิศถวายด้วยความเคารพจงรักภักดี ตามวิธีทักษิณานุปทานในพระพุทธศาสนา  

และมีความจ�านงให้อาราธนาพระภิกษุวัดบวรนิเวศวิหารที่มาเฝ้าชมหอไตร เมื่อบ่าย

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๐๒ มาในพิธีบ�าเพ็ญกุศลทั้งหมด เพราะในวันนั้น  

พระภิกษุที่ได้ทรงรู้จักคุ้นเคยตั้งแต่สมัยที่ทรงผนวชโดยมาก ได้มีโอกาสมาเฝ้าโดย

พร้อมเพรียงกัน และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์นั้นก็ได้ทรงต้อนรับและประทาน 

ค�าชี้แจงภาพต่าง ๆ ในหอไตรด้วยความชื่นบานแจ่มใสตลอดเวลา แต่ถัดมาอีกเพียง

วันเดียว ก็สิ้นพระชนม์ในห้องของพระองค์ ซึ่งแพทย์สันนิษฐานว่าคงส้ินพระชนม์ 

เวลาประมาณ ๒๒ นาฬิกาของวันอังคารดังข่าวที่แจ้งอยู่แล้ว เป็นเหตุการณ์ที่ 

สะเทอืนใจ และน�าให้คดิปรารภมรณสต ิระลกึถงึความตายทีพ่งึมแีก่สตัว์โลกถ้วนหน้า

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระธรรมวราภรณ์ วนัที ่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๒
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อนึง่ พระภกิษท่ีุประจ�าอยู ่ณ วดับวรนเิวศวิหารในสมยัทรงผนวช ย่อมระลึก

ได้ถึงพระองค์ท่านในระหว่างที่ทรงครองผ้ากาสาวพัสตร์

เมือ่วนัที ่๒๕ กรกฎาคม ๒๔๙๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์นัน้ ได้ทรงผนวช 

ณ พระอโุบสถวดัพระศรรัีตนศาสดาราม สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์

ทรงเป็นพระอุปัชฌายะ เมื่อเสร็จพิธีทรงอุปสมบทแล้ว คณะผู้ส�าเร็จราชการแทน

พระองค์น�าส่งเสด็จถึงวัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเสด็จล่วงหน้ามาทรง

คอยรับที่พระอุโบสถ แล้วทรงน�าเสด็จขึ้นพระต�าหนักทรงพรตห้องมุมทิศใต้ ซึ่งเป็นที่

ประทับตลอดเวลาที่ทรงผนวช ในระหว่างที่ทรงผนวช ได้ทรงปฏิบัติกิจของนวกภิกษุ

ทุกอย่างเหมือนอย่างนวกภิกษุรูปอื่น ๆ ในตอนเช้าโปรดเสด็จออกทรงบิณฑบาต 

เป็นนิตย์ และได้ทรงปฏิบัตกิิจวตัรต่าง ๆ โดยสม�า่เสมอ คอืเวลา ๘ นาฬิกา ลงโบสถ์

ท�าวตัรเช้า เวลา ๙ นาฬิกาเข้าโรงเรียน เวลา ๑๖ นาฬิกาฟังพระโอวาทสมเด็จ 

พระสงัฆราชเจ้า เวลา ๑๗ นาฬิกาท�าวตัรเย็นในพระอโุบสถ และระหว่างพรรษากาล

ทางโรงเรียนได้ออกกระทู้ธรรมให้นวกภิกษุไปแต่ง และน�ามาอ่านในท่ีประชุมกรรม 

ทุกวันโกนรวม ๑๐ ครั้ง การเข้าโรงเรียนและการแต่งกระทู้ไปอ่าน แม้จะทรงได้รับ

ประทานพระอนุญาตจากสมเด็จฯ พระอุปัชฌายะให้เว้นได้ ก็ไม่ทรงยอมเว้น ได้ทรง

ปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และทรงวางพระองค์ดีเป็นที่รักเป็นที่นับถือของพระเก่าและ 

พระใหม่ทัว่ไป ในพรรษากาลน้ันสมเด็จพระสงัฆราชเจ้าฯ ได้เสด็จลงประทานพระโอวาท

ด้วยพระองค์เองโดยตลอด ได้มนีวกภกิษจุดบนัทกึไว้ด้วยชวเลขแล้วคดัลอกถวายทรง

แก้แล้ว ขอประทานพระอนุญาตพิมพ์เป็นอนุสรณ์ ส�าหรับนวกภิกษุศกนั้น ด้วย 

พระอปุถมัภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์นัน้ พระโอวาทนีต่้อมาได้พมิพ์ข้ึนแพร่หลาย

ใช้เป็นคู่มือของนักศึกษาและปฏิบัติท่ัวไป เมื่อออกพรรษาแล้วได้เสด็จไปประทับแรม

ที่พระปฐมเจดีย์คืนหนึ่ง เพื่อทรงท�าวัตรสวดมนต์ บูชาและท�าประทักษิณพระปฐม

เจดย์ีตามพระราชนยิมแห่งสมเดจ็พระไอยกาธริาชเจ้า พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว และได้เสด็จทอดพระเนตรตึกด้วย

อนึง่ ได้เสด็จแทนพระองค์ฯ ขึน้ไปทรงถวายผ้าพระกฐนิหลวง ณ วัดศรีมหาธาตุ 

จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๙๐
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พระกรณียกิจบางอย่างในขณะทรงผนวชเหล่านี้แสดงไว้เพ่ือเป็นอนุสรณ์ถึง

พระองค์ท่าน แม้เมื่อลาผนวชแล้ว ก็ได้เสด็จมาทรงธรรมในวันธรรมสวนะอยู่เนือง ๆ 

ปรากฏว่าสนพระหฤทัยในพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในปรมัตถธรรมคือเร่ืองขันธ์ 

อายตนะ ธาตุ ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า กายนี้ แยกออกเป็นขันธ์ อายตนะ ธาตุ 

ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ส่วนที่เรียกร้องกันว่าอย่างโน้นอย่างนี้ก็เป็นเพียงสมมติ

บญัญตั ิและคนทัว่ไปกย็ดึถอืสิง่ทีส่มมติบญัญติัเหล่านีว่้าเป็นตวัตนเราเขา พระพทุธเจ้า

ได้ตรสัสอนให้แยกสิง่ทีย่ดึถอืนีอ้อกเป็นขนัธ์ อายตนะ ธาตุ หรอืจะเรยีกว่าสอนให้แยก

ธาตกุไ็ด้ แต่ให้พจิารณาให้เหน็เกิดดบัของสภาวะเหล่านี ้เมือ่พจิารณาแยกธาตอุอกไป

ได้แลเหน็เกดิดับกช็ือ่ว่าเหน็ธรรมคอืความจรงิ เมือ่เหน็ธรรมกย่็อมจะได้ปีตปิราโมชใน

ธรรม สิง่ทีเ่หน็คือ ขนัธ์ อายตนะ ธาตุเป็นสิง่เกดิดับ หรอืมเีกดิมตีาย ส่วนผูท้ีพ่จิารณา

ให้เห็นตามความเป็นจริง ถอนความยึดถือว่าเป็นตัวตนเสียได้ ย่อมเป็นผู้รู้ในขันธ์ 

อายตนะ ธาต ุแต่ไม่ใช่เป็นตวัขนัธ์ อายตนะ ธาต ุจงึเป็นผูไ้ม่ตาย ฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงตรัสไว้ ดังที่ยกไว้เป็นบทอุทเทศ ณ เบื้องต้นแปลความว่า ในกาลใด ๆ ย่อมเห็น

ความเกิดและความดับของขันธ์ทั้งหลาย ในกาลนั้น ๆ ย่อมได้ปีติปราโมช นั้นเป็น

อมตะ ของผู้รู้แจ้งทั้งหลายดังนี้

ปรมัตถธรรมนี้เป็นลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา ไม่มีในศาสนาอื่น ๆ 

เมื่อได้ศึกษาให้เข้าใจในหลักปรมัตถธรรมให้ทั่วถึง จึงจะชื่อว่าได้รู้จักพระพุทธศาสนา

แม้โดยปริยัติ

พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้บุคคลเข้าถึงธรรมคือความจริงดังกล่าวด้วยวิธี

ต่าง ๆ กัน แต่ทุก ๆ วิธีทรงสอนให้เห็นความจริงโดยตลอด ไม่ให้ดูครึ่ง ๆ กลาง ๆ 

ไม่ให้ดูในทางดีหรือทางร้ายผิดจากความจริง ไม่ได้ทรงปฏิเสธวัยท่ีสดช่ืน ไม่ได้ทรง 

ติรูปสมบัติ แต่ทรงสอนให้พิจารณาดูให้เห็นความจริงของวัย ของรูป ทั้งขณะแห่ง 

รูปสมบัติ ทั้งขณะแห่งรูปวิบัติโดยตลอด ดังเรื่องที่เล่าไว้ในอรรถกถาธรรมบทว่า  

พระกนิษฐภคินีของพระพุทธเจ้า ซึ่งประสูติแด่พระนางมหาปชาบดีโคตรมีพระน้านาง 

มพีระนามว่า รปูนนัทา ทรงพระสริิโฉมเป็นเลิศ เม่ือเข้ามาอปุสมบทเป็นพระภกิษุณีแล้ว 

ไม่กล้าไปเฝ้าฟังธรรม เพราะเกรงว่าพระพทุธเจ้าจะเทศน์ตริปู ต่อมาอดพระหฤทยัอยู่
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ไม่ได้ ต้องเสดจ็ไปฟังธรรม พระพทุธเจ้าได้ทรงอบรมด้วยใช้วิธีหนามบ่งหนาม คอืทรง

แสดงโดยรปูนมิติ ให้เหน็ผูท้ีอ่ยูใ่นวยัตัง้แต่ต้นเปลีย่นแปลงมาโดยล�าดบั คอืตัง้แต่อายุ 

๑๖ อายุ ๒๐ เพ่ิมขึ้นเรื่อยไป จนเป็นคนแก่และแก่หง่อมจนถึงเป็นศพในที่สุด  

เมือ่พระรูปนนัทาได้เหน็รปูทีเ่ปลีย่นมาโดยล�าดับเช่นนัน้ กยิ็นดีชืน่ชมในตอนแรกแล้ว

กห็น่ายไปโดยล�าดบัในทีส่ดุ พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสัโอวาท แปลความว่า “ดกู่อนนนัทา 

เธอจงดูกายท่ีเน่าไม่สะอาดเดือดร้อน ท่ีไหลเข้าไหลออกอยู่ ที่คนเขลาปรารถนานัก 

กายนี้ฉันใด กายน้ันก็ฉันน้ัน กายน้ันฉันใดกายนี้ก็ฉันนั้น เธอจงดูธาตุทั้งหลายโดย

ความเป็นของว่างเปล่าจากตัวตน อย่ามาสู่โลกอีก เธอส�ารอกความพอใจในภพแล้ว 

จักเป็นผู้สงบระงับไป” ดังนี้ การเห็นธรรมคือความจริงในรูปหรือพูดรวมว่าในขันธ์ 

อายตนะ ธาต ุอย่างน้อย ย่อมเป็นเหตใุห้ไม่ตกอยูใ่ต้อ�านาจแห่งสภาวะเหล่านี ้สามารถ

ตั้งตนไว้ชอบได้ในสถานทั้งปวง.

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิตได้ทรงสนพระทัยศึกษา

พระพุทธศาสนา เจรญิพระปัญญาในธรรมคือความจรงิ จงึเป็นฐานะทีจ่ะทรงปีตปิราโมช 

ในธรรมตามควรแก่พระปัญญาบารมี

ขออ�านาจกุศลทักษิณานุปทานที่ ม.ร.ว. พันธุ์ทิพย์ บริพัตร ได้บ�าเพ็ญอุทิศ

ถวายทั้งน้ีจงสัมฤทธิ์สุขสมบัติแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต  

โดยฐานะ

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาน้ี พระสงฆ์ ๔ รปูจกัได้สวดคาถาธรรมบรรยาย

โดยสรภัญวิธีเพิ่มพูนอัปมาทธรรมสืบต่อไป

แสดงพระธรรมเทศนายุติด้วยประการฉะนี้
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ทานญฺจ เปยฺยวชฺชญฺจ อตฺถจริยา จ ยา อิธ

สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ ตตฺถ ตตฺถ ยถารหนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาปรารภอาโรคยทานตามที่ได้ก�าหนดขึ้นเพื่อ

สงเคราะห์ผูป่้วยด้วยโรคพงึรงัเกยีจ และวนันีเ้ป็นวันสงกรานต์ซึง่เป็นวันขึน้ปีใหม่ตาม

แบบโบราณ แม้ในบัดน้ีจะมิได้ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้ว แต่ก็ยังถือเป็นประเพณีหยุด

งานท�าบุญทานต่าง ๆ และไปรดน�้าแสดงคารวะผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ พร้อมด้วยการ

รื่นเริงชื่นบาน การฟังเทศน์ในวันเช่นนี้ก็เป็นการท�าบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า ภาวนามัย

บุญกิริยา แปลว่า การท�าบุญท่ีส�าเร็จด้วยภาวนา คือ การอบรมจิตใจและปัญญา  

เพราะว่าวัตถุคือที่ตั้งแห่งการท�าบุญนั้น มี ๓ อย่าง ได้แก่ ทาน ๑ ศีล ๑ ภาวนา ๑ 

ที่สูงกว่ากันขึ้นไปโดยล�าดับ ผู้ที่ต้องการจะท�าบุญให้สมบูรณ์จึงท�าทั้ง ๓ อย่าง ได้แก่

ให้ทานด้วย รกัษาศีลด้วย ท�าภาวนาคืออบรมจติใจให้สงบตัง้มัน่และอบรมปัญญาด้วย

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในวันสงเคราะห์ผู ้ป่วยด้วยโรคเร้ือน  

 ณ สถานวีทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย วนัที ่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙
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การฟังธรรมเป็นการท�าบญุข้อที ่๓ น้ี เป็นบญุทีล่ะเอยีดประณตียิง่กว่าทานศลี ละเอียด

ประณตีอย่างไร ควรทราบความหมายของค�าว่าบุญก่อน บุญม ี๒ อย่างคอื บญุโดยเหตุ 

ได้แก่การกระท�าท่ีเป็นเหตใุห้เกิดสขุ คือ การกระท�าทีเ่ป็นการช�าระฟอกล้างมลทนิโทษ

ต่าง ๆ บุญส่วนผล ได้แก่ความสุข ดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้แปลความว่า  

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย ค�าว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุข” 

ทานเป็นเครื่องช�าระความตระหน่ีและความโลภ เป็นบุญส่วนเหตุให้เกิดความสุข 

เพราะจิตใจบริสุทธิ์จากความตระหนี่และความโลภ ศีลเป็นเครื่องช�าระโทสะ เป็นบุญ

ส่วนเหตุให้เกิดความสุขเพราะจิตใจบริสุทธ์ิจากโทสะ ภาวนาเป็นเครื่องช�าระอารมณ ์

และกิเลสที่กั้นขัดขวางใจและเป็นเครื่องก�าจัดความหลงรู้ผิดเห็นผิดถือผิด เป็นบุญ 

ส่วนเหตุให้เกิดสุข เพราะจิตใจบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองดังกล่าวและความหลง‚  

ข้อส�าคญัของบุญอยู่ทีค่วามบรสิทุธิใ์จ การท�าทีดี่ชอบอย่างใดอย่างหนึง่ด้วยความบริสทุธิ์

ใจเพ่ือความบริสุทธิ์ ได้ความบริสุทธ์ิขึ้นเมื่อใดก็เป็นบุญข้ึนเมื่อน้ัน การฟังธรรมเป็น

เหตใุห้ได้รบัความบรสิทุธิใ์จได้มาก เพราะเป็นเหตใุห้ได้ปัญญาในธรรม และน�าให้เกดิ

การปฏบิตัใินทานศีลอกีด้วย ดงัในเทศนากัณฑ์นีป้รารภอาโรคยทานตามสมควรแก่วัน

สงเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ก็ย่อมจะเป็นเหตุชักน�าให้ปฏิบัติในทานอีกได้

เรื่องโรคภัยต่าง ๆ นั้น ได้มีแสดงเป็นพระพุทธพจน์ไว้หลายแห่ง จะยกมา

กล่าวในที่นี้ ๒ แห่ง คือ แห่งหนึ่ง ตรัสสอนให้พิจารณาเนือง ๆ ว่าเรามีความป่วยไข้

เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นไปได้ อีกแห่งหนึ่งว่า โรคมี ๓ ชนิด คือ 

๑.  โรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หาย 

๒.  โรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หาย 

๓.  โรคบางอย่างไม่รักษาไม่หาย ต่อเมื่อรักษาจึงหาย 

ผูท้ีด่แูต่แห่งแรกกอ็าจเพกิเฉยต่อการทีจ่ะเอาใจใส่เยียวยาแก้ไขโรค หรอือาจ

จะกล่าวหาว่าพระพุทธศาสนาสอนให้ปล่อยให้เป็นโรคไปเพราะเป็นธรรมดา ต่อเม่ือ

อ่านไปจนถึงแห่งที่สองจึงจะเห็นว่าท่านสอนวางหลักไว้บริบูรณ์ รวมความว่า เมื่อโรค

เกิดขึ้นก็ต้องรักษาเยียวยาไว้ จึงจะตั้งอยู่ในฐานเป็นผู้ไม่ประมาท
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พระบรมศาสดาทรงปรารภภิกษุอาพาธตรัสส่ังไว้ว่า “ภิกษุท้ังหลาย มารดา 

กด็ ีบดิากดี็ ของเธอทัง้หลายไม่มี ถ้าพวกเธอจกัไม่พยาบาลกนัเอง ใครเล่าจะพยาบาล

พวกเธอ ภกิษใุดปรารถนาจะอปัุฏฐากเรา ขอให้ภกิษนุัน้พยาบาลภกิษไุข้เถิด ถ้าอปัุชฌายะ 

อาจารย์ สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ของผู้ไข้มีอยู่ ให้เธอพยาบาลกัน กว่าจะหายหรือ

สิ้นชีพ ถ้าไม่มี ให้ผู้ร่วมอุปัชฌายะ ร่วมอาจารย์พยาบาล ถ้าภิกษุไข้เป็นผู้จรมาตัว 

คนเดียว ให้สงฆ์พยาบาล” ในการพยาบาลนั้นก็จ�าต้องมีหมอมียาและมีอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ ในครั้งพุทธกาล หมอชีวกโกมารภัจนายแพทย์ผู้มีชื่อเสียงประจ�าราชส�านัก 

พระเจ้าพิมพิสาร กรุงราชคฤห์ได้เป็นหมอถวายการเยียวยาพระบรมศาสดาและ 

พระภิกษุสงฆ์ในคราวอาพาธ การปฏิบัติดังนี้มิใช่ควรท�าแต่ในหมู่สงฆ์เท่านั้น แต่ควร

ท�าในหมู่ชนทั่วไป เพราะเมื่อคนใดคนหนึ่งป่วยไข้ลงก็จะต้องมีผู้ให้การรักษาพยาบาล 

ถ้าคนป่วยเจ็บป่วยน้อย ก็อาจช่วยตนเองได้ด้วยแสวงหายามาใช้เอง‚ ถ้าเจ็บป่วยมาก 

ไม่อาจช่วยตนเองได้ก็ต้องมีหมอมีพยาบาล และถ้าเป็นโรคร้ายแรงเรื้อรังติดต่อ ก็ไม่

อาจจะอยู่รวมกันกับคนอ่ืน ต้องแยกไปอยู่ต่างหาก คนเจ็บป่วยต้องเสวยทุกขเวทนา

เองแล้ว บางโรคยังเป็นที่รังเกียจของหมู่ชนอีกด้วย คนป่วยทุกคนจึงต้องการความ 

ช่วยเหลือ ถ้ามีมารดาหรือมีบุตรธิดา บุคคลเหล่านี้ก็จะขวนขวายพยาบาลรักษา.  

ถ้าไม่มี ผู้ใกล้ชิดก็จะช่วยกัน ถ้าไม่มีอีก คนทั้งหลายก็ควรจะช่วยกัน เทียบเท่าภิกษุ

ไข้ผู้จรมาผู้เดียวที่ตรัสให้สงฆ์พยาบาล รวมความว่าคนป่วยนั้นจะต้องมีคนอื่นช่วย  

ถ้าไม่ใช่มารดาบิดาญาติสาโลหิต ก็เป็นบุคคลส่วนรวม คนป่วยจึงเป็นผู้ควรแก ่

ความกรุณาโดยแท้

เหตฉุะนีค้นทัง้หลายผูม้เีมตตากรณุาจึงได้ช่วยรกัษาพยาบาลผู้เจบ็ป่วย แม้มใิช่

ญาติเป็นส่วนเฉพาะตนบ้าง รวมกันช่วยบ้าง แม้พระมหากษัตริย์และรัฐบาลก็ได้ตั้ง

โรงพยาบาลเป็นทีร่กัษาพยาบาลคนเจบ็ป่วยเป็นส่วนกลาง‚ แต่คนป่วยด้วยโรคต่าง ๆ 

มจี�านวนมาก หากคนทัง้ปวงได้ร่วมกนัช่วยสงเคราะห์อกีทางหนึง่กจ็ะท�าให้การพยาบาล

รักษาเพียงพอยิ่งขึ้น

คนป่วยด้วยโรคอย่างอ่ืนจะยกไว้ก่อน จะกล่าวเฉพาะโรคเรื้อน เพราะวันนี้

เป็นวันสงเคราะห์คนป่วยด้วยโรคเร้ือน โรคนี้มีความร้ายแรงน่ารังเกียจอย่างไรย่อม

เป็นทีท่ราบกนัอยู ่เมือ่ก่อนนีม้กัจะได้เห็นคนป่วยด้วยโรคนีเ้ทีย่วเดนิอยูต่ามถนนบ่อย ๆ 
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แต่บดันีจ้ะไม่ได้เหน็ เพราะได้มสีถานทีไ่ปรวมอยู่รบัการรกัษาพยาบาล ทีไ่ด้ตัง้ขึน้ด้วย

พระมหากรณุาธิคณุของสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ด้วยความกรณุาของรฐับาล 

และด้วยการบริจาคสงเคราะห์ของประชาชนผู้มีเมตตากรุณาท้ังปวง แม้ทางมหาเถร

สมาคมก็ได้พิจารณาเห็นความสมควรท่ีคณะสงฆ์จะได้แผ่เมตตาจิตและด�าเนินการ

อนเุคราะห์ เพราะขณะนีม้ผีูป่้วยด้วยโรคนีอ้ยู่อกีมาก ยังมคีวามจ�าเป็นในด้านการช่วย

สงเคราะห์ จึงให้กรมการศาสนาแจ้งขอความอุปถัมภ์ไปยังเจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ขอให้

จดัให้มกีารแสดงพระธรรมเทศนาในวนัสงกรานต์ ๑ กณัฑ์ แล้วรวบรวมส่งไปสงเคราะห์

ผูป่้วยด้วยโรคเร้ือน เหมอืนอย่างทีไ่ด้ปฏบิตัมิาแล้วในปีก่อน ๆ และผู้ประสงค์ร่วมการ

กุศลสงเคราะห์ ทั้งนี้ ก็อาจส่งตรงไปยังมูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรม 

(ก.ศ.ม.) วัดมกุฏกษัตริยาราม

การท่ีทางคณะสงฆ์และผู้มีเมตตาจิตทั้งหลายได้จัดการสงเคราะห์ขึ้นทั้งนี ้

ก็เป็นการปฏิบัติอนุวัตรพระพุทธปฏิปทาและพระพุทธศาสโนวาท พระพุทธเจ้าก็ได้

เสดจ็ไปถวายการรกัษาพระพทุธบิดาเม่ือประชวรและได้เคยเสด็จไปทรงพยาบาลภกิษุ

ไข้ผูเ้ป็นแผลเน่าเป่ือยไปท้ังกาย ทีเ่รยีกว่าพระปตูคิตัตะ แปลว่า พระมกีายเน่า มเีรือ่ง

เขียนเล่าไว้ว่า ท่านถูกทอดท้ิงให้นอนซมอยู่แต่ผู้เดียว พวกศิษย์พากันหมดหวังท่ี 

จะรักษา และพากันรังเกียจ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงหยั่งทราบด้วยพระญาณได้เสด็จ

ไปเพ่ือจะทรงพยาบาล พวกภิกษุเห็นก็พากันไปช่วยจัดท�าเองตามพระพุทธาณัติ  

ได้โปรดให้อาบน�้าท่านด้วยน�้าอุ่นเปลี่ยนผ้าเก่าออกซักตากแดดแห้งแล้วให้นุ่งห่มด้วย

ผ้าทีซั่กแล้ว ท่านกม็จิีตใจสบาย พระพทุธเจ้าได้เสดจ็ไปประทบัยืนเบือ้งศรีษะของท่าน 

ประทานพระธรรมโอวาทว่า อจรํิ วตย ํกาโย เป็นต้น แปลว่า “ไม่นานหนอ กายนีจ้กั

ปราศจากวญิญาณ ถกูทิง้ให้นอนถมทบัแผ่นดนิเหมอืนท่อนไม้ไม่มปีระโยชน์” ท่านฟัง

พระธรรมบทนีบ้รรลผุลทีส่ดุแล้วกป็รนิพิพาน. มเีล่าบพุพกรรมของท่านไว้ว่า เมือ่ท่าน

เป็นพรานนก ได้จับนกมาหักกระดูกขากระดูกปีกรอเวลาที่จะฆ่าขายเป็นอันมาก  

เพราะกลัวจะบินหนีไป จะฆ่าเสียทั้งหมดขายไม่หมดก็จะเน่าเสีย จึงส่งผลให้เป็นโรค

กายเน่ากระดูกผุแตก แต่ท่านได้ท�าความดีมีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ด้วย

อีกเรื่องหนึ่งว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ 

มีชายคนหนึ่งเป็นคนก�าพร้าขัดสนทั้งเป็นโรคเรื้อน ได้เดินผ่านไปยังพระเวฬุวัน  



64 เทศนาพิเศษ

เห็นหมู่ชนเป็นอันมากก�าลังนั่งสงบเฝ้าแวดล้อมพระพุทธองค์อยู่ จึงเดินตรงเข้าไป

หมายใจจะขอเศษอาหารเขาบริโภค ครั้นเข้าไปถึงเห็นเขาก�าลังนั่งสงบฟังเทศน์กันอยู่ 

จึงได้ต้ังใจฟังด้วย คร้ันฟังจบแล้วกไ็ด้ดวงตาเหน็ธรรม จงึเข้าไปเฝ้าแสดงตนเป็นอบุาสก

ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ชายผู้นื้ชื่อว่าสุปปพุทธะ เมื่อกลับออกไปจาก

พระเวฬุวันได้ถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดถึงแก่กรรม มีเล่าบุพพกรรมของชายเป็นโรคเรื้อน

คนนี้ไว้ว่าเมื่อครั้งเขาเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองราชคฤห์นั้น ได้เห็นพระปัจจเจกพุทธเจ้า

องค์หนึง่ออกบิณฑบาตในเมือง เกดิความคดิดหูมิน่เหยยีดหยามขึน้ว่า “คนโรคเรือ้น” 

ถ่มเขฬะแสดงความรงัเกียจแล้วเดนิให้ท่านหลกีไปทางซ้ายของตน เป็นการแสดงความ

ดหูมิน่ไม่เคารพ จงึส่งผลให้เป็นโรคเรือ้น ได้มพีระพทุธอทุานปรารภเรือ่งของชายเป็น

โรคเรื้อนแปลความว่า “เมื่อความบากบั่นพยายามมีอยู่ บัณฑิตพึงเว้นบาปท้ังหลาย 

ในชีวโลก เหมือนคนมีจักษุเว้นทางที่ไม่เรียบร้อยนั้น”

อกีเรือ่งหนึง่เล่าถงึพระกนฏิฐภคนิขีองพระอนรุทุธะ มีนามว่าโรหิณ ีประชวร

ด้วยโรคผิวหนังท่านแสดงบุพพกรรมว่า เพราะแรงโกรธของริษยา โปรยสิ่งที่เป็นพิษ

คันลงที่ร่างกายของสตรีผู้ร่วมสวามี เม่ือได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีตรัสสอนให้ละ

โกรธละมานะแล้ว มีจิตใจแช่มชื่นสิ้นกรรม ก็หายจากโรคนั้น

ตามเรื่องท่ีเล่ามาเหล่านี้แสดงถึงกรรมท่ีบุคคลท�าไว้ว่ามีส่วนส�าคัญที่ให้เกิด 

โรคร้ายเช่นโรคท่ีพึงรังเกียจจนถึงในพระวินัยก็มีห้ามมิให้อุปสมบทนี้ กรรมอดีต 

ที่ท�าไว้แล้วก็เป็นอันท�าแล้ว แต่ท่านก็แสดงว่าพึงละกรรมชั่วที่ท�าไว้แล้วได้ด้วยกุศล  

ดังพระธรรมบทหนึง่แปลความว่า “บคุคลใดละกรรมชัว่ทีท่�าไว้แล้วด้วยกศุล บคุคลนัน้

ย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้นจากหมอกฉันนั้น” ฉะนั้น หน้าที่ของผู้

ปฏิบัติกค็อืระมัดระวงักรรมปัจจบุนั ซ่ึงทุก ๆ คนสามารถจะควบคมุกรรมปัจจบัุนของ

ตนได้‚ พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ในปหานภาวนาสูตร เก็บความรวมกันว่า “ท่าน 

ทั้งหลายจงละอกุศล จงท�ากุศล ท่านทั้งหลายอาจเพื่อจะละอกุศลอาจเพื่อจะท�าบุญ  

ถ้าท่านทั้งหลายไม่อาจ เราก็จะไม่สอนดังนั้น อนึ่ง ถ้าการละอกุศล การท�ากุศล  

จะพงึเป็นไปเพ่ือโทษทุกข์ เรากจ็ะไม่สอนให้ท่านท้ังหลายละอกศุลให้ท�ากศุล แต่เพราะ

การละอกุศลท�ากุศลเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข เราจึงสอนให้ท่านทั้งหลายละอกุศล  

ท�ากุศล” ดังน้ี การควบคุมระมัดระวังกรรมปัจจุบันหมายถึงการควบคุมจิตใจด้วย  
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เพราะจติใจเป็นต้นเดมิของกรรม ถ้าจิตใจไม่ดี เช่นประกอบด้วยความโกรธพยาบาท 

ความรษิยา ความดหูมิน่ท่าน ดงัเรือ่งทีเ่ล่ามาข้างต้นนัน้ กเ็ป็นเหตกุ่อเจตนาท�ากรรม

ที่ชั่วร้าย แต่ถ้าจิตใจดีเช่นประกอบด้วยเมตตากรุณา ก็เป็นเหตุให้ก่อเจตนาท�ากรรม

ที่ดีที่ชอบ ดังเช่นท�าการสงเคราะห์ต่าง ๆ ฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงตรัสสอนให้แผ่

เมตตาพรหมวิหารธรรมมีเมตตาเป็นต้นออกไปท้ังโดยเจาะจงท้ังโดยไม่เจาะจง ดังท่ี

ตรสัสอนไว้ในเมตตสตูรว่า “เมตตฺญจฺ สพพฺโลกสมฺ ึมานสมภฺาวเย อปรมิาณ ํพงึอบรม

ใจมีเมตตาไม่มีประมาณในโลกทั้งสิ้น”

เมตตากล่าวโดยย่อ คือ ความมีจิตปรารถนาให้เป็นสุข ตรงกันข้ามกับโทสะ 

เมตตาจึงเป็นเครือ่งยบัยัง้ห้ามกนัจติจากโทสะ ก่อเจตนากรรมท่ีเป็นการสงเคราะห์กนั 

๔ ประการ ดังพระพุทธภาษิตท่ีตรสัไว้ว่า ทานญฺจ เปยยฺวชชฺญฺจ เป็นต้น แปลความว่า 

“ทาน ๑ วาจาเป็นที่รัก ๑ ความประพฤติประโยชน์ ๑ ความมีตนสม�่าเสมอในธรรม

ทั้งหลายในบุคคลนั้น ๆ ตามสมควร ๑ ธรรม ๔ ประการเหล่านี้เป็นสังคหะเครื่อง

สงเคราะห์ คือยึดเหนี่ยวน�้าใจกันไว้ได้ในโลก เหมือนอย่างเพลาแห่งรถที่วิ่งไปอยู ่

ฉันนั้น” มีอธิบายโดยสังเขปว่า 

ทาน การให้ การบริจาค ท่านสรรเสริญการเลือกให้ เป็นกุศลทาน หรือ  

สัปปุริสทาน (ทานของคนดี) ดังเช่นที่แสดงกาลทานไว้ ๕ ประการ คือ 

๑.  การให้แก่คนผู้มาถึง 

๒.  การให้แก่คนที่เตรียมตัวจะไป 

๓.  การให้แก่คนป่วยเจ็บ 

๔.  การให้ในเวลาที่เกิดขาดแคลนอาหาร 

๕.  การให้ในเวลาได้ผลไม้ใหม่ 

อนึง่ การแสดงธรรมให้ฟังกเ็รยีกว่าทาน คอื ธรรมทาน ท่านแสดงว่า ธรรมทาน

เป็นเลิศแห่งทานทั้งหลาย

วาจาเป็นท่ีรัก หมายถึงพูดถ้อยค�าที่สุภาพไพเราะหูจับใจ ด้วยจิตใจที่มุ่งดี‚ 

ท่านแสดงว่าบรรดาวาจาเป็นท่ีรักท้ังหลาย วาจาที่แสดงธรรมบ่อย ๆ แก่ผู้มีความ

ต้องการและเงี่ยโสตตั้งใจสดับเป็นเลิศ
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ความประพฤติประโยชน์ หรือ อรรถจริยา คือ ท�าให้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 

ปราศจากโทษ ท่านแสดงว่า บรรดาความประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย การท�าผู้ที่ไม่มี

ศรัทธา ทุศีล มีความตระหนี่ มีปัญญาทราม ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา คือ การสละ

บริจาค และปัญญา เป็นความประพฤติประโยชน์ที่เลิศ

ความมีตนสม�่าเสมอ หรือ สมานัตตตา หมายถึง ความวางตนสม�่าเสมอ  

ไม่กระด้าง ตามสมควร ท่านแสดงว่า พระอริยบุคคลชั้นเดียวกันมีตนสม�่าเสมอกัน 

เป็นความมตีนสม�า่เสมอทีเ่ลศิ โดยนยันี ้ความมตีนสม�า่เสมอ จึงต้องพจิารณาดตูนว่า

มีภาวะเกี่ยวด้วยวุฒิต่าง ๆ เป็นต้นสม�่าเสมอกับผู ้ใดก็ชื่อว่ามีตนสม�่าเสมอกับ 

ผูน้ัน้ได้‚ โดยอธบิายดงันี ้จงึเป็นการป้องกนัความเข้าใจผดิว่า มารดาบดิากบับตุรธดิา

จะต้องมีตนสม�่าเสมอกัน หรือใคร ๆ จะต้องสม�่าเสมอกันไปหมด เพราะท่านหมาย

ถึงเสมอกันส�าหรับผู้ท่ีมีภาวะเสมอกัน จึงเป็นอันสอนว่า ผู้ใดมีคุณธรรมเป็นต้น 

ต�่ากว่า เมื่อปรารถนาจะให้ตนเองขึ้นไปเสมอกับผู้ที่สูงกว่า ผู้นั้นก็ต้องท�าความดีให ้

มากขึ้น เมื่อความดีมากขึ้นเท่ากันแล้วก็เสมอกันขึ้นเอง ถ้าอยากจะไปเสมอกับคนที่

สูงกว่าด้วยความดีเป็นต้น โดยไม่ท�าความดีของตนให้สูงขึ้น ความอยากเช่นนี้ ก็เป็น

กิเลส ไม่ใช่สมานัตตตา

ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้เป็นเครื่องสงเคราะห์ ยึดเหนี่ยวน�้าใจกันและกันไว้ได้

ในโลก เหมือนอย่างเพลาของรถที่แล่นไปฉันนั้น และธรรมเหล่านี้เป็นกุศลกรรม  

ที่เกิดจากเมตตา ฉะนั้น จึงสมควรที่จะอบรมเมตตาจิตและแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายไม่มี

ประมาณในทิศทั้งปวง ผู้อื่นท่ีได้รับเมตตาจิตก็จะมีความสุข ผู้มีเมตตาจิตเองก็จะมี

ความสุข, ท่านจึงแสดงอานิสงส์ของเมตตาภาวนาไว้ว่า “หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข  

ไม่ฝันเห็นสิ่งที่ไม่ดี เป็นที่รักของมนุษย์ท้ังหลาย เป็นท่ีรักของอมนุษย์ท้ังหลาย  

เทวดารกัษา ไฟยาพษิหรอืศาสตราไม่กล�า้กราย‚ จติของผูม้เีมตตาตัง้มัน่เป็นสมาธเิรว็

ผิวหน้าผ่องใส ไม่หลงท�ากาลกิริยา เมื่อยังไม่บรรลุถึงธรรมที่ยิ่งขึ้นย่อมเข้าถึง 

พรหมโลก” มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อาโรคฺยปรมา ลาภา  สนฺตุฏฺ ีปรมํ ธนนฺติ

บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนา ในอาโรคยกถา ว่าด้วยความไม่มีโรค ซึ่งเป็น

ลาภอย่างยิ่งตามหลักธรรมท่ีพึงปฏิบัติ และวันนี้เป็นสงกรานต์ในเทศกาลสงกรานต์ 

ซึ่งประชาชนชาวไทยได้ถือเป็นเทศกาลรื่นเริง บ�าเพ็ญกุศล และแสดงคารวะผู้ใหญ่ 

ตามประเพณนิียมมาแต่โบราณกาล แม้ว่านิยายเกีย่วแก่วันสงกรานต์จะไม่เป็นทีเ่ชือ่ถอื

กันในปัจจุบัน แต่ประเพณีที่เคยท�ากันมาในวันสงกรานต์หลายอย่างยังเป็นสิ่งที่ดีงาม 

จึงยังนิยมปฏิบัติกันอยู่ ดังจะพึงเห็นได้เช่นการท�าบุญตักบาตร ก่อพระเจดีย์ทราย 

ปล่อยนกปล่อยปลา บังสุกุลอัฐิ สรงน�้าและรดน�้า รวมความเข้าแล้ว ก็อาจจะหยิบยก

สิ่งดีงามอันส�าคัญขึ้นกล่าวได้เช่นว่า การบริจาคทานในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นการ

ท�าบุญอย่างหนึ่ง อันท�าจิตใจให้สดชื่นรื่นเริง ทั้งเป็นการอุปถัมภ์พระศาสนาด้วย  

การบงัสกุลุอฐัเิป็นการแสดงความกตญัญกูตเวทใีนท่านบพุการผู้ีล่วงไปแล้ว ท�าให้จติใจ

ระลึกถึงพระคุณของท่านซ่ึงเนื่องมาถึงตน ถ้าไม่มีอัฐิเหล่านั้น อัฐิในสังขารที่เป็นอยู่

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในวันสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเร้ือน ณ  

 สถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย วนัท่ี ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐
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บัดนี้ก็มีขึ้นไม่ได้ ฉะนั้น อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หากได้ระลึกถึงพระคุณท่านและท�า

อะไรเพ่ือท่านบ้าง กย่็อมเป็นมงคลแก่ตนเอง ความกตญัญูกตเวทีเป็นหลกัธรรมส�าคญั

ของคนดีทั้งปวง ใครที่ไม่นับถือธรรมข้อนี้หรือถ้อยในธรรมข้อนี้ ย่อมเท่ากับไม่นับถือ

ตนเอง หรือว่าถ้อยในความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้การแสดงคารวะต่อท่านผู้ใหญ่  

ย่อมส่องถงึผูแ้สดงเองว่าเป็นผูม้อุีปจายนธรรม ได้แก่ ธรรมคอืความอ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่

ผู้เจริญ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นเหตุเจริญธรรม ๔ ประการ ได้แก่ อายุ วรรณะ 

สขุ พล ดงัท่ีพระสงฆ์สวดอนโุมทนาอยู่เป็นประจ�า ความคารวะท่านผูค้วรคารวะนีเ้ป็น

หลกัยดึเหนีย่วหมู่ชนหรือท่ีเรยีกว่าสงัคมอย่างส�าคญั เพราะท�าให้ผูใ้หญ่เกดิความเมตตา

ในผู้น้อย และผู้น้อยก็แสดงว่ามีความนับถือในผู้ใหญ่ จึงท�าให้เกิดความเรียบร้อยและ

ความสขุในหมูช่น ตัง้ต้นแต่ในครอบครวัหนึง่ขึน้ไป ผลทีด่งีามเหล่านีเ้กดิจากประเพณี

ที่ดีงามที่มีในเทศกาลท้ังปวง ไม่ว่าเทศกาลเหล่านั้นจะมีประวัติปรัมปรามาอย่างไร  

นบัว่าเป็นความฉลาดอย่างย่ิงของบรรพชนซึง่ได้สอดแทรกส่ิงทีง่ามต่าง ๆ ไว้ เนือ่งจาก

เทศกาลเช่นนี้เป็นเทศกาลบ�าเพ็ญกุศลอยู่ตามประเพณีนิยมแล้ว ทางมหาเถรสมาคม

จึงได้ลงมติให้วัดทุกวัดทั่วพระราชอาณาจักร จักให้มีพระธรรมเทศนาในเทศกาล 

วันสงกรานต์ เรียกว่า “วันสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน” เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วย

โรคร้ายน้ี ส�าหรบัส่วนกลางกไ็ด้จดัให้มกีารแสดงพระธรรมเทศนา ทางสถานวิีทยุกระจาย

เสยีง ซึ่งจะแสดงตามพระพุทธภาษิตบทอุเทศ ณ เบ้ืองต้น แปลว่า “ลาภทั้งหลาย 

มีความไม่มีโรคเป็นอย่างยิ่ง ทรัพย์มีความสันโดษเป็นอย่างยิ่ง” หรือแปลโดยความว่า 

“ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง”

ลาภคือสิง่ท่ีได้มา อันหมายถงึสิง่ทีป่รารถนาหรอืสิง่ทีน่่าปรารถนา เป็นต้นว่า

ทรัพย์สินเงินทอง เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดถึงบุตรภริยา และสิ่งอื่นต่าง ๆ ทุก ๆ 

คนต้องการลาภมาท�าไม ก็เพราะลาภเป็นสิ่งที่เกื้อกูลให้เกิดความสุขแก่ตนเองและ 

ผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นเมื่อได้ลาภคือเงินทองก็สามารถจับจ่ายซื้อหาสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็น

เครือ่งอปุโภคบริโภค ทัง้ทีเ่ป็นเครือ่งบ�ารงุความสขุทัง้ปวง ทัง้จะใช้ท�าอะไรอนัเป็นวสิยั

ของเงินทองก็ท�าได้ แต่ถ้าตนเองอันหมายถึงร่างกายของตนมีโรคไข้เจ็บก็ไม่อาจที่จะ

บริโภคลาภได้ แต่ต้องรกัษาตนเองให้หายจากโรค ถ้าเป็นโรคทีท่�าให้ทพุพลภาพ กไ็ม่

สามารถที่จะท�ากิจการอะไร ต้องใช้ลาภเก่าไปอย่างเดียว ลาภใหม่ก็ไม่เกิด ฉะนั้น  
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สิง่ทีพึ่งต้องการเป็นอนัดบัแรกของคนกค็อืความไม่มีโรค อันหมายถึงร่างกายมสุีขภาพ

อนามัย ปราศจากโรคที่ท�าให้ทุรพลไร้สมรรถภาพ เป็นเหตุให้สามารถท�าการงาน 

สามารถบริโภคใช้สอยลาภต่าง ๆ ที่ได้มาให้เกิดความสุข ความไม่มีโรคของร่างกาย

จึงเป็นลาภอย่างยิ่ง

ในบัดนี้คนมีความรู้ในวิธีการป้องกันรักษาอนามัย รู้วิธีบ�าบัดโรคภัยไข้เจ็บ 

ต่าง ๆ ดีขึ้นมากและได้มีโรงพยาบาล มีสถานสงเคราะห์คนไข้เจ็บต่าง ๆ ทั้งผู้มีใจ

กรุณาก็ได้พากันบริจาคเพื่อสงเคราะห์ แต่ก็พึงตั้งข้อสังเกตว่า เป็นหน้าท่ีของทุก ๆ 

คนจะพึงรักษาตนด้วยตนเองอยู่ทุกวัน ไม่ควรจะคิดว่ามีแพทย์มีโรงพยาบาลอยู่พร้อม 

หรือมียาที่ดี ๆ เป็นอะไรขึ้นก็ไม่เป็นอะไร พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม เพื่อปฏิบัติ

รกัษาตนให้มอีนามยัไว้หลายข้อ เช่น สัมมาอาชวีะ ประกอบอาชพีโดยชอบ อนัหมาย

ถงึในทางสจุรติ และในทางท่ีชอบด้วยสขุลักษณะ คือแม้ว่าจะในทางสจุรติ กม็ใิช่ว่าจะ

หักโหมจนเกินก�าลังหรือในวิธีท่ีก่อโรคให้เกิดแก่ร่างกาย สมชีวิตา ความด�ารงชีวิต

สม�่าเสมอ อันหมายถึงการใช้จ่ายทรัพย์ที่ได้มาพอสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้  

ไม่ให้ฟูมฟายนัก ไม่ให้เบียดกรอนัก ท้ังหมายถึงการจัดให้มีการบริโภค การท�างาน  

การพกั อันรวมเรยีกว่าการด�ารงหรอืด�าเนนิชวิีตเหมาะสมสม�า่เสมอ โภชเนมัตตัญญตุา 

ความรูป้ระมาณในการบรโิภคอันหมายถงึความรู้จกัมาตรา คอืประมาณในคณุภาพใน

ปริมาณเป็นต้นของอาหาร นอกจากน้ียังได้สอนให้เว้นจากอบายมุขต่าง ๆ เช่น  

เป็นนักเลงสรุา นกัเลงหญงิ นกัเทีย่วกลางคนื เป็นต้น ซึง่ล้วนเป็นเครือ่งก่อโรคให้เกดิ

แก่ร่างกาย หลักธรรมเหล่านี้เป็นธรรมเคร่ืองรักษาตนรักษาร่างกายให้มีผาสุก เมื่อ 

ทกุคนได้ใส่ใจรบัไปปฏิบัต ิก็จะเหน็ผลว่าจะมผีาสกุแก่ร่างกายตลอดถงึแก่ทรพัย์ จะมี

ความผาสุกในการครองชีวิต

แต่ทางพระพทุธศาสนามไิด้หยดุอยู่เพยีงความไม่มโีรคทางกายเท่านัน้ ได้มุง่สอน

ถึงความไม่มีโรคทางใจเป็นข้อส�าคญั ในมาคณัฑยิสตูร พระพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่

ปริพาชกชื่อว่ามาคัณฑิยะ มีความย่อในบางตอนว่า คนที่มีจิตใจดิ้นรนทะยานอยาก

ปรารถนากระหายอยู่ในสิ่งต่าง ๆ ก็ย่อมดิ้นรนใจไปในสิ่งเหล่านั้น เมื่อได้มาปฏิบัติ

อบรมจิตใจให้สงบความอยากความกระหายเสียได้ ก็ย่อมไม่ต้องการส่ิงเหล่านั้น  

ซึ่งก่อนแต่นั้นได้มีความปรารถนาต้องการเป็นอันมาก เปรียบเหมือนตนเป็นโรคเรื้อน 



70 เทศนาพิเศษ

มร่ีางกายเป็นแผลแตกไปท่ัว มีความเจบ็คันไปท้ังตวั จงึต้องไปย่างกายท่ีหลมุถ่านเพลงิ

อนัร้อน ต่อมาญาตกิน็�าเขาไปหาหมอให้รกัษาบ�าบดั หมอจงึท�ายาให้ เขาใช้ยาจนหาย

จากโรคได้ แม้เขาจะได้เห็นคนเป็นโรคเรื้อนอื่น ๆ พากันย่างกายที่ถ่านเพลิงอันร้อน 

แต่เขากห็าปรารถนาจะไปย่างกายทีไ่ฟอีกไม่ อันทีจ่รงิในขณะทีเ่ขาเป็นโรคเรือ้นอยูห่รอื

ในขณะทีเ่ขาหายโรคแล้ว ไฟถ่านเพลงิกค็งร้อนให้เกดิทกุข์เหมอืนกนันัน่เอง ตวัเขาเอง

ต่างหากที่มีความรู้สึกต่างกัน ในขณะท่ีเป็นโรค ก็โรคนั้นเองท�าให้ต้องการไฟ วิ่งไป 

หาไฟ ให้ไฟลนตนเอง และรู้สึกว่าเป็นสุข เมื่อหายโรคแล้ว ก็ไม่ต้องการวิ่งไปหาไฟ 

ให้ไฟลน และได้พบความสุขอีกอย่างหน่ึงซึ่งเป็นความสุขอันแท้จริง พระพุทธเจ้าได้

ทรงเปล่งอุทานข้ึนว่า แปลความว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุข

อย่างยิง่ บรรดาทางท้ังหลายท่ีให้ถงึอมตธรรม ทางมอีงค์ ๘ ประการ เป็นทางเกษมสวสัด”ี 

ฝ่ายมาคณัฑยิะปรพิพาชกได้ฟังพระพุทธอุทานนีแ้ล้ว ได้กราบทลูว่า น่าแปลกทีพ่ระพทุธ

อทุานนีไ้ปสมกนัตรงกนักบัภาษติของท่านบูรพาจารย์ปรพิพาชก ซึง่ได้กล่าวว่า “ความ

ไม่มโีรคเป็นลาภอย่างยิง่ นพิพานเป็นสขุอย่างยิง่” ว่าดงันีแ้ล้ว ได้ถกูายของตนด้วยมอื

กราบทูลว่า นี้แหละคือความไม่มีโรค นี้แหละคือนิพพาน เพราะว่าตนไม่มีโรคอะไร

เบยีดเบยีนมสีขุอยู ่ณ บดันี ้ตามค�าของมาคัณฑิยะนีแ้สดงว่า มาคัณฑิยะมีความเข้าใจ

เพียงว่า ความไม่มีโรคท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสอุทาน เป็นความไม่มีโรคทางกาย และ 

ข้อนีเ้องคอืนพิพาน ซึง่ตนกม็อียูแ่ล้วในเวลานัน้ ตามทีเ่คยฟังและเคยเข้าใจในบทธรรม

เช่นเดียวกันนี้จากบูรพาจารย์ของตน 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสอบรมต่อไปโดยความว่า คนตาบอดไม่เห็นอะไรเลย  

ได้ฟังคนตาดีพูดว่า ผ้าขาวก็แสวงหาผ้าขาว ได้มีคนผู้หนึ่งน�าผ้าเปื้อนเปรอะมาลวงให้

ว่า เป็นผ้าขาวสะอาด เขารบัมานุง่ห่มแล้วดใีจพดูอวดใคร ๆ ว่าผ้าขาวสะอาดทัง้ทีไ่ม่รู้

ไม่เห็นเอง เพียงแต่เชื่อคนตาดีที่เขามาลวงเท่านั้น มีอุปมาฉันใด คนท่ีไม่มีปัญญา 

ก็ฉันนั้น ไม่รู้ไม่เห็นความไม่มีโรค และนิพพาน ก็พูดว่าไปเช่นนั้นเอง ร่างกายนี้เป็น

รงัโรค มาคัณฑยิะยังมาชีเ้อาว่าเป็นความไม่มโีรคเป็นนพิพาน มาคณัฑยิะได้ฟังดงันัน้

ก็กลับได้ส�านึก จึงกราบทูลขอให้ทรงตรัสบอก พระองค์ตรัสว่า ก็เหมือนอย่างคน 

ตาบอดทีญ่าตมิติรน�าไปขอให้หมอรกัษา ถ้าหมอรกัษาเท่าไรกไ็ม่หาย หมอกเ็หนือ่ยเปล่า 

ล�าบากเปล่า ฉันใด ถ้าทรงตรัสบอก มาคัณฑิยะก็ไม่เข้าใจ ก็จะทรงเหนื่อยเปล่าฉัน

นัน้ มาคณัฑยิะได้กราบทลูขอให้ตรสับอกอกี แสดงว่ามคีวามตัง้ใจจะรบัพระธรรมจรงิ
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จึงได้ตรัสอบรมต่อไปมีความว่า คนตาบอดท่ีเขาน�าผ้าเปื้อนไปลวงให้ใช้ว่าเป็นผ้าขาว

สะอาดนั้น ครั้นได้หมอรักษาหายแล้ว ก็ได้ทราบว่า ได้ถูกคนนี้ลวงมาเสียนาน ฉันใด 

มาคัณฑิยะก็ฉันนั้น ถ้าพึงรู้ความไม่มีโรคพึงเห็นนิพพาน พร้อมกับความเกิดขึ้นแห่ง

ปัญญาจกัษน้ัุน กจ็ะละความตดิด้วยความพอใจยนิดีในกองความยดึถือทัง้หลายได้ และ

จะพึงได้ความคิดความรู้ขึ้นว่า “ได้ถูกจิตนี้ลวงมาช้านาน” มาคัณฑิยะได้กราบทูล 

ขอให้ทรงแสดงธรรมโดยทีค่นจะหายจากความบอด พระพทุธเจ้าได้ตรสัสอนให้ปฏบิตัิ

ดงันี ้ข้อหนึง่ คนสปับรุษุ คอื คนด ีข้อสอง ฟังธรรมของสัปบรุษุ ข้อสาม ปฏบัิตธิรรม

ให้สมควรแก่ธรรมตามท่ีได้ฟังแล้ว และเมื่อปฏิบัติอยู่ดังนี้ จักรู้จักเห็นได้เองว่า  

เหล่านี้เป็นโรค เป็นฝี เป็นศรเสียบ ซึ่งได้ดับไปในที่นี้ 

พระสตูรนีมุ่้งแสดงความไม่มีโรคทางจติใจ คอืจติใจสงบจากความดิน้กระหาย

ปรารถนา ฉะนั้น จึงจับความได้ว่า โรคทางจิตก็คือ ความดิ้นรนกระหายปรารถนา  

ซึง่เรยีกว่าเป็นกเิลสในใจน้ันเอง ความไม่มโีรคทางจติใจทีส่มบรูณ์กค็อื ความทีม่จีติใจ

สงบระงับจากความกระหายปรารถนาทั้งหมด แต่เม่ือจะแสดงโดยสามัญส�าหรับเป็น

ข้อปฏิบัติทั่วไปก็คือ เพียงแต่ความสงบจิตใจได้จากความดิ้นรนปรารถนาในทางที่ผิด 

เช่น ในทางทจุรติต่าง ๆ นี ้เป็นความไม่มโีรคทางจิตใจทีพ่งึต้องการในทีท่ัว่ไป ในกาล

ทั่วไป ถ้าโรคทางจิตข้อนี้ยังรักษาไม่ได้ ก็ยากที่จะห้ามการแสวงหาในทางที่ผิดต่าง ๆ 

ยากท่ีจะห้ามทุจริตและความเดือดร้อนเสื่อมโทรมที่เกิดจากทุจริต หมอที่จะพึงรักษา

ให้หายโรคกิเลสทางจิตใจน้ี ก็คือพระพุทธเจ้า และยาส�าหรับรักษาก็คือพระธรรมใน

พระพทุธศาสนา นอกจากธรรมะโอสถแล้ว ไม่มยีาทีจ่ะรกัษาให้หายโรคกเิลสนีไ้ด้เลย 

ในที่นี้ จะแสดงธรรมะโอสถสักข้อหนึ่ง คือ สันโดษ

สันโดษ ได้แก่ ความอิ่ม ความพอ ตรงกันข้ามกับความอยากที่ไม่อิ่มไม่พอ 

ซึ่งเป็นโรคกิเลสทางจิตใจข้อส�าคัญ เพราะความอยากชนิดนี้เองเป็นตัวโรค (เครื่อง

เสยีดแทง) เป็นฝีกลดัหนองอยูใ่นใจ เป็นศรเสยีบใจ และจติใจเช่นนีเ้องเป็นเครือ่งลวง

บุคคลให้เข้าใจผิด เพราะเมื่อมีโรคเช่นนี้เกิดข้ึนอยู่บุคคลก็กลายเป็นผู้บอด ซึ่งมีจิต 

ของตนเองหลอกให้เห็นให้คิดไปต่าง ๆ ในทางที่ผิด จนกว่าจะได้ความคิดซึ่งเป็นตัว 

สติปัญญาขึ้น ตาสว่างขึ้น ด้วยอาศัยธรรมคือสันโดษ ความอิ่ม ความพอ ฉะนั้น  

เมื่อความอยากจะได้ในทางที่ผิดเกิดขึ้น หากรู้สึกว่าตนไม่สบายขึ้นแล้วก็ใช้สันโดษ 

พยายามคิดว่าอิ่มเสียที พอเสียที ให้หลาย ๆ ครั้ง พร้อมทั้งพิจารณาถึงความแก่ 
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เจ็บตาย ซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิต ถึงความดีความชั่วบุญบาป ซึ่งเป็นกรรมติดตน 

อยู่เนือง ๆ เมื่อเป็นเช่นนี้ สันโดษก็จะเกิดซึมซาบในจิตใจได้ ยาแก้โรคทางร่างกาย 

เมื่อบริโภคเข้าไปแล้ว ยาเข้าไปซึมซาบในร่างกาย จึงจะบ�าบัดโรคได้ฉันใด ยาธรรม 

ก็ฉันนั้น เมื่อได้อบรมให้ซึมซาบเข้าไปในจิตใจได้ จึงจะบ�าบัดกิเลสในจิตได้ เบื้องต้น 

ก็ต้องพยายามใช้ ทั้งแม้ไม่อยากจะใช้ เพราะจิตซึ่งเป็นผู้ลวงนั้นจะคอยลวงน�าไปใน 

ทางทีผ่ดิ เหมอืนอย่างคนเป็นโรคเรือ้น ทีโ่รคน�าให้ว่ิงไปหากองไฟ แต่เม่ือได้พยายาม

ปฏิบัติตามหลักสามข้อของพระพุทธเจ้าดังที่ได้กล่าวแล้ว คือ คบคนดี ฟังธรรมหรือ

ค�าแนะน�าของคนด ีและปฏิบัตติาม กจ็กักลบัได้สตปัิญญาของตนขึน้ สนัโดษกจ็ะเกดิ

ซึมซาบในจิต ท�าให้จิตใจเกิดสว่างไสวขึ้น มองเห็นความจริง เห็นบาปบุญคุณโทษ 

ประโยชน์มิใช่ประโยชน์.

แต่กม็ปัีญหาทีค่นไม่น้อยข้องใจว่า สนัโดษ เป็นเครือ่งถ่วงความเจริญก้าวหน้า 

เพราะเมื่อพากันอ่ิมหรือพอเสียแล้ว ก็ไม่คิดจะท�าความเจริญก้าวหน้าอะไรกันต่อไป 

จึงควรท�าความเข้าใจเรื่องสันโดษให้ดีว่า สันโดษ เป็นคนละเรื่องกับปัญหาดังกล่าว 

เคร่ืองถ่วงความเจริญคือความเกียจคร้าน ไม่ขวนขวายคิดอ่านท�าการงานให้ก้าวหน้า 

ยังมีเครื่องท�าลายความเจริญคือความริษยา ความประพฤติตนในทางอบายมุขต่าง ๆ 

นอกจากนี้ ก็คือความทุจริตท้ังปวง ทางพระพุทธศาสนาได้มีธรรมส�าหรับแก้ เช่น 

ความเพียรใช้แก้ความเกียจคร้าน ความเว้นอบายมุข ใช้แก้ความเส่ือมเสียเพราะ

อบายมุข และสันโดษใช้แก้ความโลภหรือความปรารถนาที่เป็นเหตุให้ท�าทุจริต ธรรม

มีหลายข้อท่ีจะพึงใช้แก้เหตุการณ์ในฐานะต่าง ๆ ดังนี้ เหมือนอย่างยาหลายขนาน

ส�าหรับแก้โรคหลายอย่าง ถ้าใช้ยาผิดจะไปโทษยาก็ไม่ถูก ยาดีอยู่แล้วก็ต้องใช้ให้ 

ถูกด้วย และจะต้องรูโ้รคสมุฏฐาน รูจ้กัใช้ยา การใช้ธรรมกเ็ช่นเดยีวกนั คนทีเ่กยีจคร้าน

อยู่แล้ว ไปใช้สันโดษเข้าอีกในกิจที่ควรท�า ก็เลยไม่ท�าอะไร เช่นเดียวกับคนที่เป็นโรค

ง่วงนอนอยู่แล้ว ไปใช้ยานอนหลับเข้าอีกก็เลยหลับเสียไปเลย ฉะนั้น ในฐานะเช่นนี้

ต้องใช้ความเพยีร พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ในทีแ่ห่งหนึง่ว่า ไม่สันโดษในกศุล คอืในการ

ท�าความดี เพราะคนเรามีความดีท่ีจะต้องท�าอีกมาก ฉะนั้น ก็อย่าเพ่อพอเสียใน 

ความดีที่ท�า หรือมีอยู่แล้ว ต้องท�าต่อไป แต่เมื่อได้รับผลต่าง ๆ เช่นลาภยศ ก็ให้มี

สันโดษ คือให้มีความยินดีพอใจตามที่ได้ พระอาจารย์ได้ขยายความออกไปเป็นสาม
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คือ ยถาลาภสันโดษ ความยินดีตามที่ได้ ยถาพลสันโดษ ความยินดีตามก�าลัง  

ยถาสารุปสันโดษ ความยินดีตามสมควร ขอบเขตของสันโดษตามที่กล่าวนี้เข้าใจได้

ง่ายอยูแ่ล้วว่า มีเหตผุลสมควร ถ้ากลบัความกนัเสียกย็ิง่เหน็ได้ง่าย เช่น ความไม่ยนิดี

ตามได้ อันหมายถึงความปรารถนาเกินกว่าส่วนท่ีพึ่งได้ ความไม่ยินดีตามก�าลัง  

อันหมายถึงความปรารถนาเกินก�าลัง ความไม่ยินดีตามสมควร อันหมายถึงความ

ปรารถนาเกินสมควร หรือในทางท่ีไม่สมควร ดังนี้ ย่อมน�าให้ประพฤติผิด เช่น  

ท�าเกินก�าลัง ท�าไม่สมควร หรือท�าทุจริต เพราะความปรารถนากระหาย ในฐานะ 

เช่นนี้ ต้องใช้สันโดษแก้ คือฝึกท�าใจให้รู้จักอิ่มรู้จักพอในลาภยศที่ได้มาตามควร 

แก่ก�าลงั และความสมควรของตน หากจะปรารถนาผลให้ย่ิงขึน้ไป กใ็ห้ท�าความเพยีร

ประกอบเหตุในทางที่ชอบ เพิ่มก�าลังให้มากขึ้น ปรับปรุงความเหมาะสม หรือรูปของ

การงานให้ดีขึ้น อันนับเข้าในข้อว่า สารุปปะ คือ สมรูป หรือสมควรนั้นเอง แม้เช่น

น้ันกต้็องมขีอบเขต จะปล่อยไปตามความปรารถนาต้องการหาได้ไม่ ต้องมคีวามรูจ้กัอิม่ 

รู้จักพอ ซึ่งเป็นตัวสันโดษ

สนัโดษน้ีเป็นทรพัย์อย่างย่ิง เพราะท�าให้จติใจได้รูจ้กักบัความมัง่มี จติใจท่ีขาด

สันโดษ ประกอบด้วยความปรารถนากระหายในส่ิงต่าง ๆ ย่อมรู้สึกว่าขาดแคลน 

อยูเ่สมอ แม้จะได้ภเูขาทีเ่ป็นทองทัง้ลกู เขากค็งขาดแคลนอยูน่ัน่เอง ท่านจงึมแีสดงว่า 

“แม่น�้าเสมอด้วยตัณหาคือความอยากไม่มี” จึงไม่มีโอกาสได้รู้จักกับความม่ังมี รู้จัก

แต่ความยากจนขาดแคลน มทีรพัย์มากเท่าไรกเ็หมอืนไม่ม ีทรพัย์เหล่านัน้มค่ีาเท่าเชือ้

ส�าหรับสมุกองไฟ คือความอยากเท่านัน้ ใส่เชือ้ให้ไฟมากเท่าไร ไฟกก็องโตขึน้เท่านัน้ 

ฉันใด ใส่เชื้อคือสิ่งต่าง ๆ ให้ตัณหาเท่าไร ความอยากก็กองโตข้ึนเท่านั้นฉันนั้น  

ต่อเมื่อมีสันโดษคือความอ่ิมความพอขึ้นจึงจะเกิดความมั่งมี และความสุข ฉะนั้น 

สนัโดษน้ันเองจงึเป็นตวัทรพัย์ ซึง่พระพทุธเจ้าตรสัว่าเป็นทรพัย์อย่างย่ิง ใครมีสันโดษ 

ก็รู้สึกว่าพอ ว่าอิ่ม นี้คือความมั่งมีและเป็นความสุข

สันโดษเป็นธรรมแก้โรคกิเลสในจิตใจ ท�าให้มีความไม่มีโรคทางจิตใจซึ่งเป็น

ลาภอย่างยิง่ และท�าให้มทีรพัย์อย่างย่ิง เพราะมคีวามอิม่ความพอ สมด้วยพระพทุธภาษติ

บทอุทเทศ ณ เบื้องต้น แปลความว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง สันโดษเป็น

ทรัพย์อย่างยิ่ง” มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

สนฺติมคฺคเมว พฺรูหยาติ

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนาในสนัติกถา ปรารภการฉลอง “วันกาชาดโลก” 

ซึ่งก�าหนดในวันนี้ตามควรแก่โอกาส จะได้เริ่มต้นเรื่องที่เป็นปรารภเหตุแห่งพระธรรม

เทศนาคือเรื่องกาชาดก่อน

คนไทยเราส่วนมากคงจะได้ยินค�าว่า “กาชาด” หรือ “สภากาชาดไทย”  

และอาจจะมีความรู้สึกรวม ๆ ว่า เป็นฝ่ายบ�าบัดโรคภัยไข้เจ็บ จริงอย่างนั้น กาชาด

เป็นสภาการกศุลทีร่เิริม่ตัง้ขึน้เพือ่ช่วยบรรเทาทกุข์อนัเกดิจากภยัสงครามโดยไม่เลอืก

ว่าฝ่ายไหน บรรเทาทุกข์อันเกิดจากภัยอื่นต่าง ๆ โดยไม่เลือกว่าประเทศไหน ทั้งเพื่อ

ป้องกนัโรคภยัด้วย และกาชาดได้มอียูท่ัว่ไปแทบทกุประเทศในโลก ถอืสญัญาข้อตกลง

ปฏิบัติในทางเดียวกัน ปฏิบัติงานประสานกัน แม้แต่ละประเทศจะมีสภากาชาด 

ของตน เช่น ประเทศไทยมีสภากาชาดไทย แยกกันแต่ละประเทศ แต่ก็มีที่รวมเพื่อ

ประสานกันปฏิบัติกุศลกิจอันน้ีให้สัมฤทธิ์ผลแก่มนุษยชาติ กว้างขวางท่ัวถึงย่ิงข้ึน  

ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า โดยส่วนรวม กาชาดเป็นสภาการกุศลของโลกส�าหรับชาวโลก 

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ท่ี พระสาสนโสภณ ในวันกาชาดโลก ทางวิทยุกระจายเสียง  

 กรมประชาสมัพันธ์ วนัที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๙



75เทศนาพิเศษ เล่ม ๑

ทั้งปวง โดยส่วนแยก กาชาดของแต่ละประเทศเป็นสภาการกุศลส�าหรับชาติ หรือ 

ของประชาชนทั่วไป และเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งแห่งรัฐบาลส�าหรับบ�ารุงประโยชน์สุขแก่

ประชาชน.

ตามโลกประวัติ การสงครามได้เกิดขึ้นในโลกเป็นระยะ ๆ มาตั้งแต่สมัย

ดกึด�าบรรพ์ เป็นสงครามย่อยบ้าง สงครามใหญ่บ้าง ในสงครามแต่ละครัง้กต้็องมทีหาร

และประชาชนบาดเจ็บล้มตาย ส�าหรับผู้ที่บาดเจ็บนั้นมีไม่น้อยที่ถูกทอดทิ้งให้นอนทน

ทุกข์ทรมานอยู่ในสนาม เพราะทั้งสองฝ่ายก็มุ่งที่จะท�าสงครามกันมากกว่าท่ีจะสนใจ

มาคอยเกบ็คนเจบ็ป่วยไปรกัษา คนอ่ืนท่ีเป็นกลางจะมใีจกรณุาสงสารสักเท่าไรกไ็ม่อาจ

จะเข้าไปช่วยได้ คนผู้บาดเจ็บก็ต้องนอนทรมานอยู่อย่างนั้น บางทีเพื่อนกันทนสงสาร

อยู่ไม่ไหวจึงท�าให้สิ้นชีวิตไปเสียเลย ซึ่งมิใช่เป็นวิธีช่วยที่ถูก บางทีฝ่ายศัตรูผู้โหดร้าย

ก็ฉวยโอกาสท�าทารุณร้ายกาจแก่คนเจ็บซึ่งไม่สามารถจะต่อสู้ได้แล้วย่ิงขึ้น ภาพของ

คนที่บาดเจ็บในสงคราม จะต้องปรากฏแก่ตาของหมู่คนที่เป็นคู่สงครามทั้งผู้ใหญ่ 

ทั้งผู้น้อยมาแล้ว บรรดาคนเหล่านั้นก็น่าจะมีผู้ที่มีจิตใจประกอบด้วยกรุณา ฉะนั้น  

เมือ่มบีคุคลผูห้นึง่เขยีนเสนอความเหน็ขึน้ว่า ทกุ ๆ ชาตคิวรคดิอ่านจดัตัง้สมาคมการ

กุศลส�าหรับช่วยผู้บาดเจ็บในสงครามขึ้น ไม่เฉพาะแต่ช่วยพวกฝ่ายตนเท่านั้น มีหน้า

ที่ช่วยท่ัวไปท้ังพวกข้าศึกด้วย กับแนะน�าว่าควรจะมีการประชุมนานาประเทศปรึกษา

การเรือ่งนี ้จงึได้มปีระมขุของประเทศและบุคคลผูบ้รหิารประเทศต่าง ๆ บงัเกดิความ

สนใจแก่กล้า เป็นเหตุให้มีการเรียกประชุมกันจัดตั้งสภาการกุศลนี้ขึ้น ท่านผู้เขียน

เสนอความเห็นขึ้นน้ีเป็นชาวสวิส อยู่ท่ีเมืองเจนีวา ชื่ออังรีดูนังต์ ได้ไปเห็นภาพที่น่า

กรุณาในการรบใหญ่ที่หมู่บ้านซอลเฟริโน่ในประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม  

พ.ศ. ๒๔๐๒ จึงได้เขียนความเห็นเสนอให้ชื่อว่า “ที่ระลึกแห่งการรบที่ซอลเฟริโน”  

ยงัผลให้การกาชาดอุบตัขิึน้เป็นครัง้แรกจากการประชุมทีเ่จนวีาประเทศสวสิ เมือ่เดอืน

ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๐๖ ค�าว่า “กาชาด” ว่าย่อมาจากค�าว่า “กากบาทชาด”คือเครือ่งหมาย

ตีนกาสีแดง ใช้เป็นชื่อของสภาการกุศลนี้ ซึ่งมีเครื่องหมายกาชาดดังกล่าวบนพื้นขาว  

กลับกันกับธงประจ�าชาติของสวิส เพื่อให้เกียรติแก่ชาวสวิส เพราะชาวสวิสได้เริ่มคิด

ท�าความตกลงระหว่างประเทศที่เมืองเจนีวา ในเรื่องการรักษาพยาบาลทหารบาดเจ็บ

ในสงครามนี้ขึ้น แต่ก็มีชาติอื่นบางชาติใช้เครื่องหมายอย่างอื่น
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กจิการกาชาดได้มีการปรบัปรงุให้อ�านวยประโยชน์กว้างขวางมากขึน้โดยล�าดบั 

เมือ่มสีภากาชาดประจ�าชาตขิึน้แล้ว กมี็กรรมการกาชาดระหว่างประเทศเป็นคนกลาง 

และเดิมกิจการกาชาดมุ่งทางแก้คือบรรเทาทุกข์ในเวลามีสงคราม ต่อมาขยายกิจการ

ในการบรรเทาทกุข์บ�ารงุสุขในเวลาสนัต ิว่างสงคราม เพราะในเวลาหลงัสงครามแต่ละ

ครัง้มกัมโีรคภยัและทกุข์ภยัอย่างอ่ืน ๆ เกดิขึน้มาก ทัง้ขยายกจิการในทางป้องกนัโรค

ภัยที่เบียดเบียนมนุษย์ท่ีอาจป้องกันได้ จึงได้มีสันนิบาตสภากาชาดขึ้นและได้มีสากล

กาชาดเป็นที่รวม.

กิจการกาชาดในประเทศไทย เริ่มด้วยมีสภาอุณาโลมแดงในรัชกาลที่ ๕  

ต่อมามีโรงพยาบาลของกาชาด เริ่มด้วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในรัชกาลที่ ๖ และ

ได้ขยายกิจการออกไปโดยล�าดับ แยกออกเป็นกองดังนี้

กองบรรเทาทุกข์และอนามัย มีหน้าที่ท�าการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัย

อันตรายทั้งในเวลาสงคราม ทั้งในเวลาสงบศึก ท�าการตรวจรักษาพยาบาลโรคภัยไข้

เจ็บแก่ประชาชนทัว่ไปไม่เลอืกชาตศิาสนา และท�าหน้าทีใ่นทางก�าจดัโรคเรือ้รงับางชนดิ

ที่เกิดอยู่ชุกชุมแก่ประชาชน ด้วยการแก้และแนะน�าการสุขาภิบาลอนามัยป้องกันโรค

เหล่านั้น

กองวิทยาศาสตร์ ท�าการแก้พิษสุนัขบ้า พิษงูร้าย ท�าการตรวจค้นหาเชื้อโรค 

ท�ายาป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคไข้ทรพิษ กาฬโรค อหิวาตกโรค เป็นต้น

กองอนุกาชาด อบรมเด็กทั้งหลายให้มีคุณธรรมประการต่าง ๆ และวิธีการ

อุทิศตนเป็นแรงงานโดยเฉพาะ เพื่อการพิทักษ์อนามัยของตนและของผู้อื่น และการ

บ�าเพ็ญความดีอบรมสันดานให้บริบูรณ์ด้วยกรุณาอนุเคราะห์ต่อชาติตนเองและชาติ 

อื่น ๆ ทั่วโลก

กองอาสากาชาด รบัสมัครผูมี้ใจกุศลทัง้ชายหญงิเข้ามาเป็นสมาชกิช่วยท�าการ

อาสาสงเคราะห์ผู้ประสบทุกข์ภัยไข้เจ็บ เป็นก�าลังแก่สภากาชาดในเวลาฉุกเฉินหรือ

เวลามีสาธารณภัย เพราะเจ้าหน้าที่ประจ�าปีไม่เพียงพอ
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สภากาชาดไทยได้มีกิจการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ประชาชน ขยายออกไปมาก 

ดังกล่าวในกองต่าง ๆ นั้น ท้ังนี้ด้วยพระบรมราชูปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์ ด้วย

อุปการะของรัฐบาล และด้วยการบริจาคช่วยของประชาชนทั้งปวงตั้งแต่สมัยเริ่มตั้งใน

รัชกาลที่ ๕ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน กับทั้งด้วยความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้ด�าเนินงาน

ท้ังหลายต้ังแต่ต้นมา ในช้ันต้น สมเดจ็พระศรพีชัรินทริา บรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนี 

พนัปีหลวง ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายกิา ตัง้แต่ทรงด�ารงพระราชอสิรยิยศเป็นพระนางเจ้า

เสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ต่อมา ๆ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี  

พระพันวสัสา อัยยิกาเจ้า ทรงด�ารงต�าแหน่งสภานายิกา ในปัจจบุนั สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์สภานายิกา ทุกพระองค์ได้ทรงขวนขวาย

อุดหนุนส่งเสริมสภากาชาดไทยให้เจริญ สามารถด�าเนินกิจการบรรเทาทุกข์บ�ารุงสุข

แก่ประชาชนให้ยิ่งขึ้นดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน

การปฏบัิตกิจิการกศุลแห่งสภากาชาด มขีอบเขตทีก่ว้างใหญ่ดงัเช่นทีก่ล่าวมา 

จึงจ�าเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์มาก ทางที่จะได้ทุนทรัพย์มาใช้ทางหนึ่งก็คือประชาชนร่วม

กนับรจิาคช่วยสภากาชาด แม้ได้มีผูมี้ศรทัธาบรจิาคช่วยมาโดยล�าดบั ท�าให้สภากาชาด

ขยายกิจการได้มากขึ้น แม้เช่นนั้น ถ้าประชาชนได้ร่วมกันบริจาคช่วยมีจ�านวนมาก 

ขึ้นอีก ก็จะท�าให้ปฏิบัติกิจการกุศลได้มากย่ิงขึ้น ฉะนั้น สันนิบาตสภากาชาดจึงได้

ก�าหนดขอสมานฉันท์จากสภากาชาดประจ�าชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ให้จัดการฉลอง  

“วันกาชาดโลก”เพื่อส่งเสริมศานติอันเป็นหลักการอย่างหนึ่งของกาชาด ในวันที่ ๘ นี้ 

อนัตรงกับวนัเกดิของผูเ้สนอความเหน็เป็นการรเิริม่งานกาชาด มคีวามประสงค์ทีจ่ะให้

จัดให้คนส่วนใหญ่ได้เห็นได้ยินได้ทราบกิตติคุณของสกากาชาด เพื่อที่จะได้มีศรัทธา

ช่วยอุดหนุนส่งเสริมสภาการกุศลของโลกนี้อย่างไม่มีเครื่องกีดกั้นขัดขวาง กล่าวคือ

เพือ่ให้คนทัง้ปวงเข้าถงึสภากาชาด ช่วยอดุหนนุส่งเสรมิโดยพร้อมเพรียงกนั ความประสงค์

จัดฉลองดังนีเ้ป็นความประสงค์ท่ีเป็นกศุลควรอนโุมทนา จะปรารภยกอนัใดอนัหนึง่ขึน้

ก็สมควรส่งเสริม แม้พระพุทธภาษิตก็มีว่า “พึงเป็นผู้ไม่ตระหนี่ ปรารภเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้ทาน”
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อันการส่งเสริมการกุศลชื่อว่าเป็นการส่งเสริมสันติโดยแท้ เพราะเป็นไปใน

ทางตรงกันข้ามกับเร่ืองที่เป็นเหตุปรารภให้เกิดกาชาดข้ึน โลกนี้เม่ือว่างสงคราม  

ก็กล่าวว่ามีสันติ ขณะที่มีสงครามก็กล่าวว่าไม่มีสันติ ในสมัยพุทธกาล ปรากฏว่า  

ได้มสีงครามหรอืเกอืบจะเกดิสงครามในรฐัทีพ่ระพุทธเจ้าเสดจ็จารกิประกาศพระศาสนา

หลายคร้ัง เช่น ครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งโกศลรัฐ ทรงการรบกับพระเจ้า 

อชาตศัตรูแห่งมคธรัฐ ด้วยเหตุที่แย่งกาสิกคามกัน พระเจ้าปเสนทิทรงรบแพ้ถึงสาม

ครัง้ ทรงโทมนสัพระหฤทัย พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบตรสัว่า “ผูช้นะย่อมก่อเวร ผูแ้พ้

ย่อมนอนเป็นทุกข์ ผู้สงบระงับและทั้งชนะท้ังแพ้ย่อมอยู่เป็นสุข” อีกครั้งหนึ่ง เม่ือ 

พระญาตสิองฝ่ายคอืฝ่ายสากยิะแห่งนครกบลิพสัดุ ์และฝ่ายโกลิยะแห่งนครโกลิยะเกอืบ

จะรบกัน เพราะเหตุท่ีแย่งน�้ากันท�านา พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงห้ามพระญาติท้ัง 

สองฝ่าย ได้ตรสัเป็นพระธรรมบทว่า “ในคนทัง้หลายทีม่เีวรกนั ฝ่ายเราไม่มเีวรต่อใคร 

มชีวีติเป็นสขุดหีนอ ในหมู่มนษุย์ผูม้เีวรกนั ฝ่ายเราเป็นผูไ้ม่มีเวรอยู่สงบ ในคนท้ังหลาย

ที่อาดูร ฝ่ายเราไม่อาดูรมีชีวิตเป็นสุขดีหนอ ในหมู่มนุษย์ผู้อาดูร ฝ่ายเราเป็นผู้ไม่ 

อาดูรอยูส่งบ ในชนท้ังหลายท่ีอาดรู ฝ่ายเราไม่ว่ิงวุ่น มชีวิีตเป็นสุขดีหนอ ในหมูม่นษุย์

ผู้วิ่งวุ่น ฝ่ายเราเป็นผู้ไม่วิ่งวุ่นอยู่สงบ” ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสอุทานปรารภการ

สงครามนี้แสดงว่าไม่มีสันติแก่ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะในสงคราม ฉะนั้น จึงตรัสสอนให้

ปฏิบัติในทางสันติ ดังพระพุทธภาษิตที่ว่า “สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย จงพูนทางแห่งสันติ

นั่นแล” ดังนี้

สันติคือความสงบ กล่าวโดยบุคคลส่วนรวม คือคนทั้งปวงด�ารงชีวิตอยู่เป็น

ปกติสุข ไม่มีเวรต่อกัน ไม่อาดูร ไม่วิ่งวุ่น เพราะมีปัจจัยเครื่องเลี้ยงชีวิตเพียงพอ 

ทั่วถึง ด้วยเหตุที่มีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงาน มีพลานามัย และ 

ต่างเคารพในกฎหมายและศีลธรรม ประกอบทั้งมีระเบียบการปกครองที่ดีเป็นไปเพื่อ

บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข และเพื่อความสงบเรียบร้อยต้ังแต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่ดังนี้

เป็นต้น กล่าวโดยส่วนบุคคล แต่ละบุคคลปฏิบัติตนอยู่ในทางแห่งสันติ รักษาความ

สงบเรียบร้อยทางกายทางวาจาทางใจของตน หมายความว่า ไม่ประกอบกรรมทีเ่บยีดเบยีน

ตนและคนอืน่ให้เดอืดร้อน พระพทุธศาสนามุ่งสอนให้แต่ละบคุคลปฏบิตัตินอยู่ในทาง

สันติโดยไตรทวารคือทางกายวาจาใจเช่นนี้ ดังที่ตรัสไว้แปลความว่า “ใจของผู้นั้นเป็น
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ทวารสงบ วาจาและกายกรรมก็ย่อมสงบ” แต่ความสงบทางใจย่อมเป็นทางส�าคัญ 

เพราะถ้าใจสงบ ทางกายวาจาก็สงบ ถ้าใจไม่สงบ เพราะอาดูรวิ่งวุ่นอยู่ด้วยโลภโกรธ

หลง หรือยกขึ้นแต่ข้อเดียวว่าด้วยความอยากใหญ่ กายวาจาก็ไม่สงบ เกิดเป็นความ

เบยีดเบยีนให้เกดิความทกุข์เดอืดร้อนขึน้ ในนทิานชาดกเรือ่งกามนติ แปลว่า อนัความ

ปรารถนาน�าไป เล่าถงึพระราชาองค์หนึง่ในอดตีกาลนานไกลทรงปรารถนาจะได้ครอบ

ครองเมอืงอืน่ ๆ อกีสามเมอืง แต่กไ็ม่อาจจะทรงได้ กท็รงโทมนสัหฤทยัอย่างย่ิงถึงกบั

ประชวรหนัก ได้มีท่านแพทย์พิเศษมาถวายโอวาทให้ทรงสงบความปรารถนาเสีย  

กท็รงได้สตแิละปัญญาในความจรงิ สงบความปรารถนาใหม่นัน้เสียได้ จงึหายประชวร 

ทั้งนี้เพราะโรคบางอย่างเท่านั้นย่อมเยียวยาแก้ไขได้ด้วยยาของหมอ เช่น ถูกงูกัดก็ให้

ยางู ถูกอมนุษย์สิงก็ใช้วิธีขับไล่ แต่ใครจะท�ายาแก้โรคที่ถูกความปรารถนาน�าไปได้  

กค็นทีป่ล่อยกรรมทีข่าวสะอาดคอืความดเีสยีแล้วจะเยียวยาแก้ไขได้อย่างไร นอกจาก

ธรรมะโอสถ ยาคือธรรมเท่านั้น พระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ทรมาน

ในโลก แม้ที่เกิดจากสงครามและได้ทรงแสดงเพื่อแก้ให้ถึงต้นเหตุไว้แล้ว คือให้ปฏิบัติ

ในสนัตมิรรคจนถงึสงบทางจิตใจ โดยสงบความปรารถนาใหญ่ลงเสยี ท�าความปรารถนา

ให้เล็กลงให้น้อยลงตามความพอเหมาะพอควร เมือ่เป็นเช่นนีก้จ็ะท�าให้สามารถบรจิาค

เพือ่กจิการกศุลสาธารณประโยชน์เผือ่แผ่ความสุขออกไปได้อกีมาก ทัง้จะท�าให้อาชญากรรม

น้อยลง ดังนั้นแทนที่จะทุ่มเทไปมากในการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจาก

อาชญากรรมของคนด้วยกันเอง ก็จะได้ใช้ไปในการป้องกนัโรคและในการบ�ารงุสุขอย่าง

อื่นได้อีกมาก

สภากาชาดเป็นสภาการกุศลของโลก ที่ช่วยคนทั้งปวงโดยไม่เลือกชาติเลือก

ฝ่ายทั้งในเวลาปกติท้ังในเวลาสงคราม จึงเป็นสภาแห่งสันติ ที่ไม่ค�านึงถึงทั้งฝ่ายแพ้

ฝ่ายชนะ ดังพระพุทธภาษิตว่า “ผู้สงบระงับละทั้งชนะท้ังแพ้” และได้รักษาอยู่อย่าง

มั่นคงในทางแห่งสันติ ไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มุ่งปฏิบัติช่วยทุกข์บ�ารุงสุข

แก่คนทกุฝ่าย จงึสมควรท่ีจะมีสมานฉนัท์ช่วยกนัอดุหนนุส่งเสรมิโดยทัว่ไป ทกุ ๆ คน

ผู้ปฏิบัติอุดหนุนส่งเสริมในทางนี้ชื่อว่าเป็นผู้พูนทางแห่งสันติ ตามนัยพระพุทธภาษิต

ว่า “จงพูนทางแห่งสันตินั่นแล” มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

สนฺติมคฺคเมว พฺรูหยาติ

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนาทีป่รารภวันกาชาดโลก ด้วยวันท่ี ๘ พฤษภาคมนี้ 

สันนิบาตสภากาชาดได้ขอร้องให้สภากาชาดทั่วโลกร่วมกันจัดงานฉลองวันกาชาดโลก 

สภากาชาดไทยได้ท�ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือฉลองวันกาชาดโลก และชักชวนให้ประชาชน

สนใจในกาชาด ดังค�าขวัญวันกาชาดโลกส�าหรับปีนี้ว่า “กาชาดเกี่ยวกับทุกคน ทุกคน

เกีย่วกบักาชาด” และเพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจในอุดมคตขิองกาชาด และหวัข้อ

จุดประสงค์ของสันนิบาตสภากาชาดตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จึงจัดให้มีการ

แสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงด้วยเป็นพิเศษ

อันท่ีจริง พระพุทธศาสนาย่อมแสดงธรรมส่งเสริมการท�าความดีของมนุษย์

ชาตทิกุถ้วนหน้า เช่น หลกัศีลห้า หาได้สอนว่าให้เว้นการฆ่าการลกัเฉพาะแต่ผูน้บัถือ

ศาสนาเดียวกันเท่านั้นไม่ แต่ได้สอนให้เว้นในบุคคลทั่วไป ทั้งยังคุ้มครองไปในสัตว์

ดริจัฉานทัง้หลายด้วย จึงเป็นหลักศีลหลักธรรมทีคุ่ม้ครองไปในสัตว์โลกทัง้หมด ฉะนัน้ 

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ท่ี พระสาสนโสภณ ในวันกาชาดโลก ทางวิทยุกระจายเสียง  

 กรมประชาสมัพันธ์ วนัที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
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เมื่อหลักคติของกาชาด กับจุดประสงค์ของสันนิบาตสภากาชาด ด�าเนินไปในหลัก 

ของศลีธรรมในพระพุทธศาสนา จงึสมควรทีจ่ะสนบัสนนุส่งเสรมิข้อนี ้จะพงึเห็นได้จาก

หลักการกาชาด ๗ ข้อ คือ :-

มนษุยธรรม กาชาดเกดิขึน้มาจากความปรารถนาทีจ่ะน�าความช่วยเหลอืโดย

มิเลือกปฏิบัติมาสู่ผู้บาดเจ็บในสนามรบ กาชาดเพียรพยายามทั้งในฐานะทางระหว่าง

ประเทศ และในระดับชาติ เพื่อป้องกันและบรรเทาทุกข์ทรมานของมนุษย์ไม่ว่าจะพบ

ได้ในที่ใด ความมุ่งประสงค์ของกาชาดได้แก่การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และการ

ประกันความเคารพนับถือต่อมนุษยชน กาชาดส่งเสริมความเข้าใจ มิตรภาพ  

ความร่วมมือระหว่างกัน และสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวล

ความไม่ล�าเอียง กาชาดไม่เลือกปฏบิตัใินเร่ืองสญัชาต ิเชือ้ชาต ิความเชือ่ถอื

ทางศาสนา ชั้น วรรณะ หรือความคิดเป็นทางการเมือง กาชาดเพียรพยายาม 

อย่างเดยีวท่ีจะบรรเทาความทุกข์ทรมาน โดยให้การปฏิบตัลิ�าดับแรกต่อกรณคีวามทกุข์

ยากที่เร่งด่วนที่สุด

ความเป็นกลาง เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจสืบต่อไปจากทุกฝ่าย กาชาดไม่

อาจเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาใดในการขัดแย้ง  

ซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรือลัทธินิยม

ความเป็นอิสระ กาชาดเป็นอิสระ สภากาชาดแห่งชาติแม้จะมีส่วนช่วยเหลือ

ในบริการด้านมนษุยธรรมของรฐับาลของตน และอยู่ในบงัคบัแห่งกฎหมายของประเทศ

ของตน จะต้องธ�ารงความเป็นอิสระอยู่เสมอไป เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามหลักการ

กาชาดได้ทุกเวลา

บริการอาสาสมัคร กาชาดเป็นองค์การอาสาสมัครในการบรรเทาทุกข์ โดย

ไม่มีความปรารถนาประโยชน์ในประการใด ๆ

ความเป็นเอกภาพ ในประเทศหนึง่พงึมสีภากาชาดได้เพยีงแห่งเดยีว สภากาชาด

ต้องเปิดให้แก่คนทั่วไป สภากาชาดต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม ตลอดทั่วดินแดน

ของตน
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ความเป็นสากล กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลที่สังกัดอยู่ 

ในฐานะเท่าเทยีมกนั และมีส่วนความรบัผดิชอบและหน้าทีเ่ท่าเทยีมกนั ในการช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกัน

หลักการกาชาด ๗ ข้อนี้ สภาประศาสนการแห่งสันนิบาตสภากาชาดได้ลง

มติรับรองในปี ๒๕๐๔ ต่อมาก็ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่อีก ๒ ครั้ง  

และให้มีพิธีอ่านหลักการนี้ในการเปิดประชุมกาชาดระหว่างประเทศทุกครั้ง

ได้มอีนสุญัญาเจนวีา จ�านวน ๔ ฉบบั ในปี ๒๔๙๒ มหีลกัการมลูฐานส�าคญั 

๓ ประการ คอื มนษุยธรรม ความเสมอภาค และความไม่ล�าเอยีง มีบทบัญญตัทิีท่นั

สมยัและสมบรูณ์ทีส่ดุ เกีย่วกบัการคุม้ครองมนษุยชนในกรณีเกิดการขัดแย้งทางอาวุธ

ผู้เสนอความด�ารินี้เป็นต้นเหตุให้เกิดกาชาดขึ้นในยุโรป ชื่อ อังรี ดูนังต์  

ชาวสวสิ เกดิเมือ่วนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๓๗๑ ได้ไปเห็นภาพอนัสยดสยองในสงคราม

ครั้งหนึ่ง ซ่ึงทหารจ�านวนมากล้มตายและบาดเจ็บเกลื่อนกลาดทั่วสนามรบโดยไม่ม ี

ผูพ้ยาบาลรกัษา จงึได้เขยีนบนัทกึความทรงจ�าเป็นหนงัสอืขึน้เล่มหนึง่ และแสดงความ

คดิว่า “จะเป็นไปไม่ได้หรอื ท่ีจะต้ังองค์การอาสาสมคัร ซึง่มวัีตถุประสงค์เพือ่ช่วยเหลอื

ดูแลทหารบาดเจ็บในยามสงคราม” เนื่องด้วยความคิดนี้จึงได้เกิดมีคณะกรรมการ

ระหว่างประเทศเพื่อการบรรเทาทุกข์ทหารบาดเจ็บขึ้น ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ดังท่ีได้ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หน้าท่ีส�าคัญของ

คณะกรรมการนี้ คือดูแลให้มีการเคารพนับถือปฏิบัติ ทั้งชี้แจงเผยแพร่อนุสัญญา 

เจนีวา ธ�ารงรักษาหลักการกาชาด ๗ ข้อ ดังที่กล่าวมาแล้วเป็นต้น ต่อมา ภายหลัง

การสงบศึกของสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้มีสันนิบาตสภากาชาดขึ้น คือ สหพันธ์ของ

บรรดาสภากาชาดทัว่โลก ท�าหน้าทีท่ัว่ไป เพือ่ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกแก่สภา

กาชาดในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม กล่าวโดยย่อ สันนิบาตท�าหน้าท่ีติดต่อกับ

สภากาชาดต่าง ๆ ร่วมมือกับบรรดาสภากาชาดในกิจการต่าง ๆ กล่าวโดยเฉพาะคือ 

การอนามัย ร่วมมือกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ท�าหน้าที่แทนบรรดา

สภากาชาดในระดับระหว่างประเทศและเป็นโฆษก ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวก

ในการจัดตั้งและการพัฒนาสภากาชาดในทุกประเทศ ดูแลความเป็นไปและคุ้มครอง
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ผลประโยชน์ของสภากาชาด จดัการบรรเทาทกุข์เมือ่เกดิภยัพิบตัแิห่งชาต ิหรอืระหว่าง

ประเทศ ความรบัผดิชอบใหญ่และส�าคญัมากของสนันบิาต คอื การบรรเทาทกุข์เกีย่ว

กบัภยัธรรมชาตหิรอืระหว่างประเทศทุกส่วนของโลก เป็นอนัว่าสภากาชาดได้ขยายให้

มีการปฏิบัติในยามสงบด้วย ซึ่งนอกจากในคราวเกิดภัยธรรมชาติแล้ว ยังเน้นหนักใน

การอนามยั ในการนีไ้ด้มสีภาประศาสนการ คอื สมชัชาใหญ่ของสันนบิาตสภากาชาด  

เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของสันนิบาต และได้มีคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าท่ี 

บางอย่างของสภาประศาสนการ ในระหว่างที่สภานั้นไม่มีการประชุม

ส่วนสภากาชาดไทยเป็นสภาการกุศลอาสาสงเคราะห์ ตั้งขึ้นตามพระราช

บัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พุทธศักราช ๒๔๖๑ มีวัตถุประสงค์ คือ ช่วยรักษา

พยาบาลผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บ ในเวลาสงครามและในยามสงบ กับทั้งท�าการบรรเทา

ทกุข์ในเหตกุารณ์สาธารณภยัพนิาศ ยดึหลกัมนษุยธรรมเป็นทีต้ั่ง ความจรงิสภากาชาดไทย

กไ็ด้เริม่มข้ึีนตัง้แต่ปี ๒๔๓๖ ในรชักาลที ่๕ คือ สภาอุณาโลมแดง ต่อมาในรชักาลท่ี ๖ 

ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้เป็นของสภากาชาดสยาม  

เมือ่ปี ๒๔๕๗ ชือ่สภาอณุาโลมแดง จึงเปลีย่นเป็น สภากาชาดสยาม แล้วเปลีย่นเป็น 

สภากาชาดไทย ตามชือ่ประเทศ ซึง่ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศ และสนันิบาตสิภากาชาด ในปี ๒๔๖๓ – ๒๔๖๔ โดยล�าดบั สภากาชาดไทย

อยู่ในความควบคุมทั่วไปของคณะกรรมการสภากาชาด บัดนี้ สมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์

สภานายิกา และยังมีกรรมการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินงานโดยตรง มีอุปนายก 

ผู้อ�านวยการเป็นประธาน

กิจการของสภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น 

๑.  ส�านักงานกลาง 

๒.  กองบรรเทาทุกข์และอนามัย 

๓.  กองวิทยาศาสตร์ 

๔.  กองอนุกาชาด 
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๕.  กองอาสาสมัคร 

๖.  ศูนย์บริการโลหิต 

กับได้มีเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งได้ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เดือนมกราคม 

๒๕๐๔ มวีตัถปุระสงค์ คอื สะสมทนุและเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพือ่การสาธารณกศุล

สงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยในท้องที่แต่ละจังหวัดได้อย่างใกล้ชิด 

ทันท่วงที ในขั้นต้น และเพื่อร่วมมือกับสภากาชาดในการนี้ในยามสงครามและยาม

สงบอีก ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาด

การปฏบัิตกิจิการกศุลแห่งสภากาชาดมขีอบเขตทีก่ว้างใหญ่ ดงัเช่นทีก่ล่าวมา 

จึงจ�าเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์มาก ทางที่จะได้ทุนทรัพย์มาใช้ทางหนึ่งก็คือประชาชนร่วม

กนับรจิาคช่วยสภากาชาด แม้ได้มีผูมี้ศรทัธาบรจิาคช่วยมาโดยล�าดบั ท�าให้สภากาชาด

ขยายกิจการได้มากขึ้น แม้เช่นนั้น ถ้าประชาชนได้ร่วมกันบริจาคช่วยมีจ�านวนมาก 

ขึ้นอีก ก็จะท�าให้ปฏิบัติกิจการกุศลได้มากย่ิงขึ้น ฉะนั้น สันนิบาตสภากาชาดจึงได้

ก�าหนดขอสมานฉันท์จากสภากาชาดประจ�าชาติต่าง ๆ ทั่วโลก ให้จัดการฉลอง  

“วันกาชาดโลก”เพื่อส่งเสริมสันติ อันเป็นหลักการอย่างหนึ่งของกาชาด ในวันที่ ๘ นี้ 

อนัตรงกับวนัเกดิของผูเ้สนอความเหน็เป็นการรเิริม่งานกาชาด มคีวามประสงค์ทีจ่ะให้

จัดให้คนส่วนใหญ่ได้เห็นได้ยินได้ทราบกิตติคุณของสภากาชาด เพื่อที่จะได้มีศรัทธา

ช่วยอุดหนุนส่งเสริมสภาการกุศลของโลกนี้อย่างไม่มีเครื่องกีดกั้นขัดขวาง กล่าวคือ

เพือ่ให้คนทัง้ปวงเข้าถงึสภากาชาด ช่วยอดุหนนุส่งเสรมิโดยพร้อมเพรียงกนั ความประสงค์

จดัฉลองดงันีเ้ป็นความประสงค์ทีเ่ป็นกศุลควรอนโุมทนา จะปรารภยกวนัใดวนัหนึง่ขึน้

ก็สมควรส่งเสริม แม้พระพุทธภาษิตก็มีว่า “พึงเป็นผู้ไม่ตระหนี่ ปรารภเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้ทาน”

อันการส่งเสริมการกุศลชื่อว่าเป็นการส่งเสริมสันติโดยแท้ เพราะเป็นไปใน

ทางตรงกันข้ามกับเร่ืองที่เป็นเหตุปรารภให้เกิดกาชาดข้ึน โลกนี้เม่ือว่างสงคราม  

ก็กลา่วว่ามสีันติ ขณะที่มสีงครามกก็ลา่วว่าไมม่ีสันติ ในสมัยพุทธกาล ปรากฏว่าได้มี

สงครามหรือเกือบจะเกิดสงครามในรัฐที่พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกประกาศพระศาสนา
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หลายครั้ง เช่น ครั้งหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งโกศลรัฐ ทรงท�าการรบกับพระเจ้า

อชาตศัตรูแห่งมคธรัฐ ด้วยเหตุที่แย่งกาสิกคามกัน พระเจ้าปเสนทิทรงรบแพ้ถึง 

สามครัง้ ทรงผอมโทมนสัพระหฤทยั พระพทุธเจ้าได้ทรงทราบตรสัว่า “ผูช้นะย่อมก่อเวร 

ผู้แพ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ ผู้สงบระงับละทั้งชนะทั้งแพ้ย่อมอยู่เป็นสุข” อีกครั้งหนึ่ง  

เมือ่พระญาตสิองฝ่ายคอืฝ่ายสากยิะแห่งนครกบลิพสัดุ ์ และฝ่ายโกลยิะแห่งนครโกลยิะ

เกอืบจะรบกนั เพราะเหตท่ีุแย่งน�า้กนัท�านา พระพทุธเจ้าได้เสดจ็ไปทรงห้ามพระญาติ 

ทั้งสองฝ่าย ได้ตรัสเป็นพระธรรมบทว่า “ในคนทั้งหลายที่มีเวรกัน ฝ่ายเราไม่มีเวรต่อ

ใครมีชีวิตเป็นสุขดีหนอ ในหมู่มนุษย์ผู้มีเวรกัน ฝ่ายเราเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่สงบ ในคน 

ทัง้หลายทีอ่าดรู ฝ่ายเราไม่อาดรูมชีวีติเป็นสขุดหีนอ ในหมูม่นษุย์ผูอ้าดรู ฝ่ายเราเป็น

ผูไ้ม่อาดรูอยูส่งบ ในชนทัง้หลายทีว่ิง่วุน่ ฝ่ายเราไม่วิง่วุน่มชีวีติอยูเ่ป็นสขุดหีนอ ในหมู่

มนุษย์ผู้อาดูร ฝ่ายเราเป็นผู้ไม่วิ่งวุ่นอยู่สงบ” ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสอุทานปรารภ 

การสงครามนี้แสดงว่าไม่มีสันติแก่ทั้งผู้แพ้และผู้ชนะในสงคราม ฉะนั้น จึงตรัสสอน 

ให้ปฏบิตัใินทางสนัต ิดงัพระพทุธภาษติว่า “สนติฺมคฺคเมว พฺรหูย จงพนูทางแห่งสันติ

นั่นแล” ดังนี้

สันติคือความสงบ กล่าวโดยบุคคลส่วนรวม คือคนทั้งปวงด�ารงชีวิตอยู่เป็น 

ปกติสุข ไม่มีเวรต่อกัน ไม่อาดูร ไม่วิ่งวุ่น เพราะมีปัจจัยเครื่องลี้ยงชีวิตเพียงพอ 

ทั่วถึงด้วย เหตุที่มีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพการงาน มีพลานามัย และ 

ต่างเคารพในกฎหมายและศีลธรรม ประกอบทั้งมีระเบียบการปกครองที่ดีเป็นไปเพื่อ

บ�าบัดทกุข์บ�ารงุสขุและเพือ่ความสงบเรยีบร้อยตัง้แต่ส่วนน้อยจนถงึส่วนใหญ่ดงันีเ้ป็นต้น 

กล่าวโดยส่วนบุคคล แต่ละบุคคลปฏบิตัตินอยูใ่นทางแห่งสันต ิรกัษาความสงบเรยีบร้อย

ทางกายทางวาจาทางใจของตน หมายความว่า ไม่ประกอบกรรมที่เบียดเบียนตนและ

คนอืน่ให้เดอืดร้อน พระพุทธศาสนามุ่งสอนให้แต่ละบคุคลปฏบิตัตินอยูใ่นทางสันตโิดย

ไตรทวารคือทางกายวาจาใจเช่นนี ้ดงัท่ีตรสัไว้แปลความว่า “ใจของผูน้ัน้เป็นทวารสงบ 

วาจาและกายกรรมก็ย่อมสงบ” แต่ความสงบทางใจย่อมเป็นทางส�าคัญ เพราะถ้าใจ

สงบ ทางกายวาจาก็สงบ ถ้าใจไม่สงบเพราะอาดูรวิ่งวุ่นอยู่ด้วยโลภโกรธหลง หรือยก

ขึ้นแต่ข้อเดียวว่าด้วยความอยากใหญ่ กายวาจาก็ไม่สงบ เกิดเป็นความเบียดเบียน 
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ให้เกดิความทุกข์เดอืดร้อนขึน้ ในนทิานชาดกเร่ืองกามนติ แปลว่า อนัความปรารถนา

น�าไป เล่าถึงพระราชาองค์หนึง่ในอดตีกาลนานโดยทรงปรารถนาจะได้ครอบครองเมอืง

อืน่ ๆ อกีสามเมือง แต่ก็ไม่อาจจะทรงได้ ก็ทรงโทมนสัหฤทยัอย่างยิง่ถงึกบัประชวรหนกั 

ได้มีท่านแพทย์พิเศษมาถวายโอวาทให้ทรงสงบความปรารถนาเสีย ก็ทรงได้สติและ

ปัญญาในความจรงิ สงบความปรารถนาใหญ่นัน้เสยีได้ จงึหายประชวร ท้ังนีเ้พราะโรค

บางอย่างเท่านัน้ย่อมเยียวยา แก้ไขได้ด้วยยาของหมอ เช่นถกูงกูดักใ็ห้ยาง ูถกูอมนุษย์

สิงก็ใช้วิธีขับไล่ แต่ใครจะท�ายาแก้โรคใจท่ีถูกความปรารถนาน�าไปได้ ก็คนท่ีปล่อย

กรรมทีข่าวสะอาดคอืความดีเสยีแล้วจะเยียวยาแก้ไขได้อย่างไร นอกจากธรรมะโอสถ 

ยาคือธรรมเท่านัน้ พระพทุธเจ้าได้ทอดพระเนตรเห็นความทกุข์ทรมานในโลกแม้ทีเ่กดิ

จากสงครามและได้ทรงแสดงธรรมเพือ่แก้ให้ถึงต้นเหตไุว้แล้ว คอืให้ปฏบิตัใินสนัตมิรรค

จนถึงสงบทางจิตใจ โดยสงบความปรารถนาใหญ่ลงเสีย ท�าความปรารถนาให้เล็กลง

ให้น้อยลงตามความพอเหมาะพอควร เมือ่เป็นเช่นนีก็้จะท�าให้สามารถบรจิาคเพือ่กจิการ

กศุลสาธารณประโยชน์เผือ่แผ่ความสขุออกไปได้อกีมาก ทัง้จะท�าให้อาชญากรรมน้อย

ลง ดงันัน้แทนทีจ่ะทุ่มเทไปมากในการรกัษาพยาบาลโรคภยัไข้เจบ็ท่ีเกดิจากอาชญากรรม

ของคนด้วยกันเอง ก็จะได้ใช้ไปในการป้องกนัโรคและในการบ�ารงุสุขอย่างอืน่ได้อกีมาก

สภากาชาดเป็นสภาการกุศลของโลกที่ช่วยคนทั้งปวงโดยไม่เลือกชาติเลือก

ฝ่ายทั้งในเวลาปกติท้ังในเวลาสงคราม จึงเป็นสภาแห่งสันติ ที่ไม่ค�านึงถึงทั้งฝ่ายแพ้

ฝ่ายชนะ ดังพระพุทธภาษิตว่า “ผู้สงบระงับละทั้งชนะท้ังแพ้” และได้รักษาอยู่อย่าง

มั่นคงในทางแห่งสันติ ไม่เป็นฝักฝ่ายแห่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมุ่งปฏิบัติช่วยบ�าบัดทุกข์

บ�ารุงสุขแก่คนทุกฝ่าย จึงสมควรที่จะมีสมานฉันท์ช่วยกันอุดหนุนส่งเสริมโดยทั่วไป 

ทุก ๆ คนผู้ปฏิบัติอุดหนุนส่งเสริมในทางนี้ชื่อว่า เป็นผู้พูนทางแห่งสันติ ตามนัย 

พระพทุธภาษิตว่า “จงพนูทางแห่งสนัตนิัน่แล” มอีรรถาธบิายดงัแสดงมาด้วยประการฉะนี้
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน

เอกญฺจ เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโมติ.

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนาตามสมควรแก่วันธรรมสวนะทีเ่วียนมาถึงเข้า

และแก่วันกาชาดโลก ด้วยสันนิบาตกาชาดได้ก�าหนดวันท่ี ๘ พฤษภาคม เป็นวัน

กาชาดโลก เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่ผูใ้ห้ก�าเนิดการกาชาด ฉะนัน้ ในวันที ่๘ พฤษภาคมนี้ 

สภากาชาดไทยจงึจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือฉลองวันกาชาดโลก และชักชวนให้ประชาชน

สนใจในกาชาด และจดัให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางวทิยกุระจายเสยีงด้วยเป็นพิเศษ

อนัทีจ่รงิพระพทุธศาสนาย่อมแสดงธรรมส่งเสรมิการท�าความดขีองมนษุยชาติ

ทกุถ้วนหน้าเช่นหลกัศลี ทัง้ยงัคุม้ครองไปในสัตว์ดริจัฉานทัง้หลายด้วย จึงเป็นหลักศลี

หลักธรรมที่คุ ้มครองไปในสัตว์โลกทั้งหมด ฉะนั้น เม่ือหลักคติของกาชาด กับ 

จดุประสงค์ของสนันบิาตสภากาชาด ด�าเนนิไปในหลกัของศลีธรรมในพระพทุธศาสนา  

จงึสมควรทีจ่ะสนบัสนนุส่งเสรมิ ข้อน้ี จะพงึเหน็ได้จากหลกัการกาชาด ๗ ข้อ คอื :-

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในวันธรรมสวนะ และวันกาชาดโลก  

 ทางวทิยกุระจายเสยีง กรมประชาสมัพนัธ์ วันที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
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มนษุยธรรม กาชาดเกดิขึน้มาจากความปรารถนาทีจ่ะน�าความช่วยเหลอืโลก

มิเลือกปฏิบัติมาสู่ผู้บาดเจ็บในสนามรบ กาชาดเพียรพยายามทั้งในฐานะทางระหว่าง

ประเทศ และในระดับชาติ เพื่อป้องกันและบรรเทาทุกข์ทรมานของมนุษย์ไม่ว่าจะพบ

ได้ในท่ีใด ความมุ่งประสงค์ของกาชาดได้แก่การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และการ

ประกนัความเคารพนบัถอืต่อมนษุยชน กาชาดส่งเสรมิความเข้าใจ มิตรภาพ ความร่วม

มอืระหว่างกัน และสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวล

ความไม่ล�าเอียง กาชาดไม่เลือกปฏบิตัใินเร่ืองสญัชาต ิเชือ้ชาต ิความเชือ่ถอื

ทางศาสนา ชั้น วรรณะ หรือความคิดเห็นทางการเมือง กาชาดเพียรพยายาม 

อย่างเดยีวทีจ่ะบรรเทาความทุกข์ทรมาน โดยให้การปฏิบตัลิ�าดับแรกต่อกรณคีวามทกุข์

ยากที่เร่งด่วนที่สุด

ความเป็นกลาง เพ่ือที่จะได้รับความไว้วางใจสืบต่อไปจากทุกฝ่าย กาชาด 

ไม่อาจเข้ากับฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดในการสู้รบ หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาใดในการขัดแย้ง  

ซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรือ ลัทธินิยม

ความเป็นอิสระ กาชาดเป็นอิสระ สภากาชาดแห่งชาติแม้จะมีส่วนช่วยเหลือ

ในการบริการด้านมนุษยธรรมของรัฐบาลของตน และอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายของ

ประเทศของตน จะต้องธ�ารงความเป็นอิสระอยู่เสมอไป เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตาม

หลักการกาชาดได้ทุกเวลา

บรกิารอาสาสมคัร กาชาดเป็นองค์การอาสาสมคัรในการบรรเทาทุกข์  โดยไม่มี

ความปรารถนาประโยชน์ในการใด ๆ 

ความเป็นเอกภาพ ในประเทศหนึง่พงึมสีภากาชาดได้เพยีงแห่งเดยีว สภากาชาด

ต้องเปิดให้แก่คนทั่วไป สภากาชาดต้องปฏิบัติงานด้วยมนุษยธรรม ตลอดทั่วดินแดน

ของตน

ความเป็นสากล กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลที่สังกัดอยู่ 

มฐีานะเท่าเทียมกนั และมีส่วนความรบัผดิชอบและหน้าทีเ่ท่าเทียมกนั ในการช่วยเหลอื

ซึ่งกันและกัน
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หลักการกาชาด ๗ ข้อนี้ สภาประศาสนการแห่งสันนิบาตสภากาชาดได้ลง

มติรับรองในปี ๒๕๐๔ ต่อมาก็ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่อีก ๒ ครั้ง  

และให้มีพิธีอ่านหลักการนี้ในการเปิดประชุมกาชาดระหว่างประเทศทุกครั้ง

ได้มอีนสุญัญาเจนวีา จ�านวน ๔ ฉบบั ในปี ๒๔๙๒ มหีลกัการมลูฐานส�าคญั 

๓ ประการคือ มนุษยธรรม ความเสมอภาค และความไม่ล�าเอียง มีบทบัญญัติ 

ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุด เกี่ยวกับการคุ้มครองมนุษยชนในกรณีเกิดการขัดแย้ง 

ทางอาวุธ

ผู้เสนอความด�ารินี้เป็นต้นเหตุให้เกิดกาชาดขึ้นในยุโรป ชื่อ อังรี ดูนังต์  

ชาวสวสิ เกดิเมือ่วนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๓๗๑ ได้ไปเห็นภาพอนัสยดสยองในสงคราม

ครั้งหนึ่ง ซ่ึงทหารจ�านวนมากล้มตายและบาดเจ็บเกลื่อนกลาดทั่วสนามรบโดยไม่ม ี

ผู้พยาบาลรักษา จึงได้เขียนบันทึกความทรงจ�าเป็นหนังสือขึ้นเล่มหนึ่งและแสดง 

ความคิดว่า “จะเป็นไปไม่ได้หรือ ที่จะตั้งองค์การอาสาสมัคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ช่วยเหลือดูแลทหารบาดเจ็บในยามสงคราม” เนื่องด้วยความคิดนี้ จึงได้เกิดมีคณะ

กรรมการระหว่างประเทศ เพื่อการบรรเทาทุกข์ทหารบาดเจ็บขึ้น ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยน

ชือ่เป็นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ดังทีไ่ด้ใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนันี ้หน้าท่ีส�าคัญ

ของคณะกรรมการนี้ คือดูแลให้มีการเคารพนับถือปฏิบัติ ทั้งชี้แจงเผยแพร่อนุสัญญา

เจนีวา ธ�ารงรักษาหลักการกาชาด ๗ ข้อ ดังกล่าวแล้วเป็นต้น ต่อมา ภายหลังการ

สงบศึกของสงครามโลกครั้งที่ ๑ ได้มีสันนิบาตสภากาชาดขึ้นคือ สหพันธ์ของบรรดา

สภากาชาดทัว่โลก ท�าหน้าทีท่ัว่ไป เพือ่ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกแก่สภากาชาด

ในการปฏบิติังานด้านมนษุยธรรม กล่าวโดยย่อ สันนบิาตท�าหน้าท่ีติดต่อกับสภากาชาด

ต่าง ๆ ร่วมมอืกบับรรดาสภากาชาดในกจิการต่าง ๆ กล่าวโดยเฉพาะคอื การอนามยั 

ร่วมมือกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ท�าหน้าที่แทนบรรดาสภากาชาด 

ในระดับระหว่างประเทศ และเป็นโฆษกส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการจัดตั้ง

และการพัฒนาสภากาชาดในทุกประเทศ ดูแลความเป็นไปและคุ้มครองผลประโยชน์

ของสภากาชาด จัดการบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติแห่งชาติ หรือระหว่างประเทศ 

ความรับผิดชอบใหญ่และส�าคัญมากของสันนิบาต คือ การบรรเทาทุกข์เกี่ยวกับภัย

ธรรมชาติ หรือระหว่างประเทศทุกส่วนของโลก เป็นอันว่า สภากาชาดได้ขยายให้มี
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การปฏิบัติในยามสงบด้วย ซ่ึงนอกจากในคราวเกิดภัยธรรมชาติแล้ว ยังเน้นหนักใน

การอนามัย ในการนี้ได้มีสภาประศาสนการคือ สมัชชาใหญ่ของสันนิบาตสภากาชาด 

เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของสันนิบาต และได้มีคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าท่ี 

บางอย่างของสภาประศาสนการในระหว่างที่สภานั้นไม่มีการประชุม

ส่วนสภากาชาดไทยเป็นสภาการกุศลอาสาสงเคราะห์ ตั้งขึ้นตามพระราช

บัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทย พุทธศักราช ๒๔๖๑ มีวัตถุประสงค์ คือ ช่วยรักษา

พยาบาลผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บในเวลาสงครามและในยามสงบ กับท้ังท�าการบรรเทา

ทกุข์ในเหตกุารณ์สาธารณภยัพนิาศ ยดึหลกัมนษุยธรรมเป็นทีต้ั่ง ความจรงิสภากาชาดไทย

ได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี ๒๔๓๖ ในรัชกาลที่ ๕ คือ สภาอุณาโลมแดง ต่อมาในรัชกาล 

ที ่๖ ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าให้สร้างโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ให้เป็นของสภากาชาด

สยาม เมื่อปี ๒๔๕๗ ชื่อสภาอุณาโลมแดง จึงเปล่ียนเป็น สภากาชาดสยาม  

แล้วเปลีย่นเป็นสภากาชาดไทย ตามชือ่ประเทศ ซึง่ได้รบัการรับรองจากคณะกรรมการ

กาชาดระหว่างประเทศและสันนิบาตสภากาชาด ในปี ๒๔๖๓ - ๒๔๖๔ โดยล�าดับ 

สภากาชาดไทยอยู่ในความควบคุมทั่วไปของคณะกรรมการสภากาชาด บัดนี้ สมเด็จ

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงด�ารง

ต�าแหน่งองค์สภานายิกา และยังมีกรรมการเจ้าหน้าท่ี ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินงานโดยตรง  

มีอุปนายกผู้อ�านวยการเป็นประธาน.

กิจการของสภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น 

๑. ส�านักงานกลาง 

๒. กองบรรเทาทุกข์และอนามัย 

๓. กองวิทยาศาสตร์ 

๔. กองอนุกาชาด 

๕. กองอาสาสมัคร 

๖. ศูนย์บริการโลหิต 

กับได้มีเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งได้ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เดือนมกราคม 

๒๕๐๔ มวีตัถปุระสงค์ คอื สะสมทุนและเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพือ่การสาธารณกศุล



91เทศนาพิเศษ เล่ม ๑

สงเคราะห์ ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผูป้ระสบภยัในท้องทีแ่ต่ละจงัหวดัได้อย่างใกล้ชิดทนั

ท่วงท ีในชัน้ต้น และเพือ่ร่วมมือกับสภากาชาดในการนีใ้นยามสงครามและยามสงบอกี 

ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาด

เรือ่งของสภากาชาดดงัทีก่ล่าวมาโดยสังเขปนี ้มีการสงครามเป็นมูลเหต ุฉะนัน้ 

จะยกพระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงสงคราม มาแสดงตามพระคาถาธรรมบทบทอุทเทศว่า 

“โย สหสสฺ ํสหสเฺสน สงคฺาเม มานเุส ชิเน บคุคลใด พงึชนะกองทัพมนุษย์ในสงคราม

ตั้งพัน ด้วยพัน เอกญฺจ เชยฺยมตฺตานํ ส่วนบุคคลใดพึงชนะตนผู้เดียว สเว สงฺคาม

ชุตฺตโม บุคคลนั้นแลเป็นผู้สูงสุดแห่งผู้ชนะในสงครามนั้น” ดังนี้ พระพุทธภาษิตนี้  

ตรสัปรารภสงครามภายนอกอย่างหนึง่ สงครามภายในอย่างหนึง่ สงครามภายนอกนัน้ 

คือ สงครามในหมู่มนุษย์ที่กองทัพทั้งสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายเข้าต่อสู้ประหัตประหาร

กันอนัเกิดมอียูใ่นโลก สงครามภายในนัน้ คอื การรบเอาชนะตนเอง หรอืเอาชนะจติใจ

ของตนเอง

ว่าถึงสงครามย่อมเป็นการแสดงออกอย่างรุนแรงของกิเลสกองโทสะ กิเลส

กองนี้ในเบื้องต้นก็เกิดจากปฏิฆะ คือ ความกระทบกระทั่งกัน ก่อให้เกิดความโกรธ 

คือ ความขัดใจขึ้งเคียดและโทสะ คือความเดือดพลุ่งพล่าน ขัดเคืองแรงออกมาก็เป็น

พยาบาท ซ่ึงในภาษาทางธรรมะก็หมายความว่า จิตวิปริตวิบัติ คือมุ่งร้ายออกไป 

หมายความว่า มุง่ทีจ่ะท�าร้ายบคุคลอ่ืนให้วบิตัเิสยีหายทางทรพัย์สนิ ทางอวยัวะร่างกาย 

ตลอดถึงชีวิต เม่ือกิเลสกองน้ีใหญ่โตขึ้น ความมุ่งหมายท�าลายเช่นนั้นก็แผ่กว้าง 

ออกไป คือ ไม่ใช่แก่บุคคลเดียว แต่แก่บุคคลทั้งหมู่ตั้งแต่หมู่เล็กจนถึงหมู่ใหญ่ และ

กิเลสกองน้ีเอง เป็นเหตใุห้เกดิกรรมของมนษุย์ขึน้อย่างหนึง่ คอื สงคราม ซึง่หมูม่นษุย์  

ท�าสงครามกนัตัง้แต่กลุม่เลก็จนถงึกลุ่มใหญ่ กรรมอนันีก้เ็ป็นกรรมของบคุคลกลุม่เลก็

จนถึงกลุ่มใหญ่ซึ่งมีอ�านาจท�าลายล้างทรัพย์สินอวัยวะร่างกายและชีวิตอย่างใหญ่โต.

การชนะสงครามภายนอกนีไ้ม่ใช่เป็นสิง่ประเสรฐิ เพราะเป็นการชนะด้วยการ

ท�าลายล้าง ก่อให้เกิดเวร คือความผูกโกรธเพื่อจองล้างจองผลาญกันสืบต่อไปอีก  

ดังที่มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า ชยํ เวรํ ปสวติ ผู้ชนะย่อมประสบเวร ทุกฺขํ เสติ  

ปราชโิต ผูแ้พ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ เมือ่เป็นเช่นนี ้ความแพ้ ความชนะในสงครามจงึเป็น 

การก่อเวร เพื่อที่จะสนองเวรกันต่อไป ไม่ใช่เป็นการชนะเด็ดขาด ฉะนั้น จึงได้ตรัส
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ถือเอาความว่า “ผู้ใดพึงชนะกองทัพมนุษย์ในสงครามตั้งพันด้วยพัน ความชนะของ 

ผู้นั้นไม่ประเสริฐ” ดังนี้

ส่วนการชนะภายใน คือ เอาชนะตนเอง หรือชนะจิตใจของตนเองนั้น  

กห็มายความว่า เอาชนะกเิลสในจติใจของตนเอง เม่ือเอาชนะกเิลสในจติใจของตนเองได้ 

ก็ชื่อว่า ชนะตนเองหรือชนะจิตใจของตนเอง แต่การที่จะเอาชนะกิเลสดั่งนี้ ก็ต้องท�า

สงครามเหมือนกัน คือ ต้องท�าการต่อสู้กับกิเลสในใจ ด้วยว่ากิเลสในใจนี้เป็นมาร  

คือ เป็นผู้ฆ่าผู้ท�าลายล้าง หรือเป็นข้าศึกท่ีมีอยู่ในจิตใจ แต่เป็นข้าศึกชนิดท่ีตนเอง

รักษาเอาไว้ เช่น ตัณหา ความอยาก หรือความดิ้นรนทะยานอยาก ต่างโดยเป็น

กามตณัหา ความด้ินรนไปในอารมณ์ทีป่รารถนาพอใจ ภวตณัหา ความดิน้รนไปในภพ 

ความดิน้รนไปในความเป็นนัน่ เป็นนี ่วภิวตณัหา ความดิน้รนไปในความไม่เป็นนัน่ไม่

เป็นนี่ ตัณหา คือ ความด้ินรนนี้ มีเป็นตัณหานุสัย คือ ความอยากที่เป็นอนุสัย  

นอนเนื่องอยู่ในจิต และเมื่อได้มีอารมณ์ต่าง ๆ มากระทบจิตใจ ตัณหานุสัยนี้ก็ฟุ้งขึ้น 

เป็นตัณหาที่เป็นชั้นนิวรณ์ คือ เป็นความดิ้นรนทะยานอยากไปในอารมณ์ต่าง ๆ นั้น 

จงึปรากฏกเิลสทีส่บืเนือ่งกนั คอื โลภะ ความโลภอยากได้บ้าง โทสะ ความขดัเคืองบ้าง 

โมหะ ความหลง คือความไม่รู้บ้าง กิเลสเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นอาศัยกระแสของตัณหา 

คอืความด้ินรนนีแ้หละ กล่าวคอื ความดิน้รนทะยานอยากในอารมณ์ทีใ่คร่ทีป่รารถนา 

ย่อมเป็นที่อาศัยเกิดโลภะ ความโลภ อยากได้ในอารมณ์เหล่านั้น แต่ครั้นไม่ได้รับ

อารมณ์เช่นนั้นก็เกิดโทสะ คือความขัดเคือง และแม้ไม่ได้รับอารมณ์อันเป็นที่ตั้ง 

ของโทสะ เมื่อได้รับอารมณ์ทั่ว ๆ ไปที่รู้สึกว่า ไม่ใช่ให้เกิดความโลภอยากได้หรือ 

ความขัดเคืองอะไร แต่ก็ยังติดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นด้วยความไม่รู้ คือ ไม่รู้ในความ

เกดิความดบั ไม่รูใ้นคณุในโทษ ไม่รูใ้นทางทีจ่ะน�าจติใจออกไป ตนเองอาจรูส้กึเหมอืน

อย่างเป็นอุเบกขา คือเฉย ๆ แต่ก็เฉยด้วยความไม่รู ้ดังกล่าว มีความติดอยู่ใน 

ความเฉยน้ัน ดัง่นีเ้ป็นตวัโมหะ ทีเ่รยีกว่า ความหลง โมหะคอืความหลงนีย่้อมเป็นไป

ในอารมณ์ที่มีลักษณะดังกล่าวนั้นด้วย มีอยู่เป็นภาคพื้นด้วย

กิเลสดังกล่าวนี้ย่อมมีอยู่ในจิตใจ เรียกว่าบุคคลยังรักษาเอาไว้ จะเรียกว่า

เพราะโมหะคอืความหลงเพราะขาดปัญญาทีจ่ะรู้จักว่าเป็นตวักเิลส เป็นเหตใุห้เกดิทกุข์

ดั่งนี้ก็ได้ เพราะฉะนั้น กิเลสจึงมีอ�านาจครอบง�าใจ เพราะนอกจากที่จะรักษาไว้แล้ว 
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ยงัชบุเลีย้งให้ก�าลงักเิลสอกีด้วย ทัง้ยอมตนเป็นทาสของกเิลส ดงัท่ีเรยีกว่า ตณฺหาทาโส 

เป็นทาสของตัณหา เม่ือเป็นดั่งนี้แล้ว ก็เป็นอันว่าไม่มีสงครามคือการต่อสู้กับกิเลส 

เพราะเป็นทาสของกิเลสเต็มตัวเสียแล้ว บุคคลที่จะท�าสงครามต่อสู้กับกิเลสนั้น 

ก็จะต้องเริ่มมีสติ ความระลึกได้ มีปัญญา ความรู้ ว่าตนเองเป็นทาสของกิเลส  

และต้องการจะให้ตนเป็นอิสระ หรอืมีเสรภีาพจากกเิลส เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว กต้็องรวบรวม

พล คือ ก�าลัง ซึ่งได้แก่ธรรมที่เป็นพละ คือก�าลัง ๕ ประการ คือ 

๑. ศรทัธา ความเชือ่ต่อสิง่ท่ีควรเชือ่ ได้แก่ เชือ่ต่อความตรัสรูข้องพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า ตลอดจนถึงค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ 

๒. วิริยะ ความเพียร ละบาป บ�าเพ็ญกุศล 

๓.  สติ ความระลึกได้ 

๔.  สมาธิ ความตั้งใจมั่น และ 

๕.  ปัญญา ความรู้จักบาป บุญคุณโทษ 

ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ จนถึงความรู้ในสัจจธรรม ธรรมะที่เป็นตัวความจริง 

เมื่อมีพละคือธรรมที่เป็นก�าลังทั้ง ๕ ประการนี้ ก็ย่อมมีก�าลังที่จะต่อสู้กับกิเลสในใจ

อันได้แก่ตัณหา หรือ โลภะ โทสะ โมหะ นั้น ในการต่อสู้นั้น จิตใจก็จะต้องมีความ

ล�าบาก ต้องเป็นทุกข์ เป็นสงครามในจติใจ แต่เมือ่มขีนัต ิความอดทนไม่ละความเพยีร

สั่งสมธรรมะที่เป็นก�าลังเหล่านี้ให้ทวีมากขึ้น ในที่สุดก็จะสามารถท�าสงครามคือรบ

เอาชนะกเิลสในจติใจของตนเองได้ ธรรมะเหล่านีก้เ็ป็นอนิทรีย์คอื เป็นใหญ่ครองจติใจ

แทนกิเลส จิตใจที่มีธรรมะเป็นอินทรีย์ครองอยู่ ย่อมเป็นจิตใจที่เป็นอิสรเสรี และมี

ความสขุตัง้แต่ขัน้ต้นจนถงึขัน้สงู ความชนะตนเองดงักล่าวนี ้คอืชนะกเิลสในจติใจของ

ตนเองผูเ้ดยีว ย่อมประเสรฐิกว่าการชนะในสงครามทัง้สิน้ เพราะเป็นความชนะทีเ่ป็น

ความชนะภัยชนะเวรทัง้สิน้ ท�าให้เกดิความสงบความสุขแก่ตนเอง และแก่ผูอ้ืน่ท่ีเกีย่วข้อง

ด้วย เพราะฉะนั้น หน้าที่ของบุคคลทุก ๆ คนจึงอยู่ที่การจะเอาชนะตนเองแต่ผู้เดียว

นีแ้หละ หมายความว่า เอาชนะกเิลสในใจของตนเอง ด้วยการสร้างเสรมิธรรมะทีเ่ป็น

ก�าลงัจนมกี�าลงัเหนอืกเิลส กเิลสกส็งบไปจากจติใจ ธรรมะกจ็ะเข้าครองใจแทน ท�าให้

มีความสุขสงบอย่างยิ่ง จึงได้ตรัสว่า “ส่วนผู้ใดพึงชนะตนผู้เดียว ผู้นั้นแลเป็นผู้สูงสุด

แห่งผู้ชนะในสงครามนั้น” มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้.



อนุตตรธรรมเทศนา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

ธมฺเม จ เย อริยปฺปเวทิเต รตา 

อนุตฺตรา เต วจสา มนสา กมฺมุนา จ

เต สนฺติโสรจฺจสมาธิสณฺติา

สุตสฺส ปญฺญาย จ สารมชฺฌคูติ ฯ

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชชนา พระธรรมเทศนา ฉลองพระเดช

พระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลทักษิณานุสรณ์ ท่ีสมเด็จบรม

บพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงบ�าเพ็ญ เพื่อทรงอุทิศส่วนพระราชกุศลพระราชทาน  

เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ ในสัตตมวารสมัย แด่วาระถึง 

มรณภาพฯ

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระพฒุาจารย์นัน้ เป็นพระเถระผูใ้หญ่รูปหนึง่ในสังฆมณฑล 

ได้ปฏบิตักิจิทีเ่ป็นประโยชน์แก่พระศาสนา และแก่วงการศกึษาของประเทศชาติไว้เป็น

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระโศภนคณาภรณ์ ในการพระราชกศุลทกัษณิานสุรณ์ศพ  

 สมเดจ็พระพฒุาจารย์ วัดอนงคาราม กรงุเทพมหานคร ในสตัตมวารแรก 

 วนัที ่ ๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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อันมาก ในทางพระศาสนา ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ในคณะสงฆ์มาด้วยดี เป็นต้น

ว่า ในฐานะเป็นเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสชั่วคราว ใน

ฐานะเจ้าคณะแขวงบางแขวง เจ้าคณะมณฑลพิษณุโลก และเจ้าคณะจังหวัดธนบุรี  

ในฐานะกรรมการมหาเถรสมาคม สมยัต่อมาในฐานะสมาชกิสังฆสภาและสังฆมนตรี

ว่าการองค์การสาธารณูปการฯ ในด้านการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ ได้เคยเป็นครูสอน 

มูลกัจจายนะ เป็นแม่กองธรรมสนามหลวงมณฑลพิษณุโลกและได้อุปถัมภ์การศึกษา

ในทางต่าง ๆ ในวงการศึกษาของประเทศชาติได้เคยเป็นครูสอนหนังสือไทย เป็น 

ครูใหญ่ ร.ร.อุดมพิทยายน วัดอนงคาราม ในตอนหลังได้เป็นผู้อุปการะโรงเรียน 

ชายหญิงหลายโรงเรียน นอกจากนี้ท่านได้ท�าการพิเศษอีกหลายอย่าง ประการส�าคัญ

ทีค่วรยกย่องเป็นพเิศษ คอืท่านได้เป็นผูก้�ากบัการพระพทุธบาทจงัหวดัสระบรุ ีอนัเป็น 

ปชูนยีสถานส�าคัญแห่งหน่ึง ท่านได้ดแูลจัดปรบัปรงุให้งดงามเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและ

เจรญิขึน้โดยล�าดบั ได้มีการจดัปฏิสงัขรณ์ก่อสร้างมณฑปพระพทุธบาทขึน้ใหม่ ในคราว

ยกยอดมณฑปพระพุทธบาท สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ได้พระราชทาน

พระมหากรุณา เสด็จพระราชด�าเนินไปประกอบพระราชพิธียกยอด เหตุการณ์นี้เป็น

เหตุการณ์อันพึงจารึกไว้ในประวัติพระพุทธบาท และก็พึงจารึกไว้ในประวัติของเจ้า

พระคุณสมเด็จฯ ผู้ก�ากับการพระพุทธบาทด้วย

เจ้าพระคณุสมเดจ็ฯ ได้ประกอบประโยชน์กจิทัง้แก่พระศาสนา ทัง้แก่ประเทศชาต ิ

มีอาทิ ดังถวายวิสัชชนามา จึงได้รับพระราชทานการยกย่องด้วยสมณศักดิ์สูงขึ้นโดย

ล�าดับ จนถึงได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะ เป็นท่ีเคารพ

นับถือโดยทั่วไป

กล่าวโดยย่อ ท่านชื่อว่าเป็นผู้เจริญโดยชาติ เพราะเมื่อเข้ามาอุปสมบทใน

พระพทุธศาสนา ชือ่ว่าได้เกดิโดยอรยิชาต ิตามนยัองคุลมิาลสตูร เป็นผูเ้จริญโดยคณุ 

เพราะได้ปฏิบัติเกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่น เป็นผู้เจริญโดยวัย เพราะได้มีอายุยืนนานฯ

กล่าวตามหลักธรรม ความเจริญทั้ง ๓ ประการนี้ ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งความ

เคารพนับถือ ย่ิงเจริญก็ยิ่งเพิ่มความเคารพนับถือ แต่ความเจริญทั้งหมดนี้ย่อมมี 

ความเจริญด้วยคุณเป็นข้อส�าคัญ คุณจะเจริญก็ด้วยเจริญธรรมที่เป็นคุณ ตั้งต้นแต่
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ยินดีในธรรมเป็นต้น ต้องตามพระพุทธนิพนธ์ภาษิต ที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศว่า  

ธมเฺม จ เย อริยปปฺเวทเิต รตา เป็นต้น แปลความว่า บคุคลผูยิ้นดใีนธรรมท่ีพระอรยิเจ้า

ประกาศไว้แล้ว มีความประพฤติดีเย่ียมด้วยกาย วาจา ใจ ด�ารงมั่นอยู่ในสันติ  

(ความสงบ) โสรัจจะ (ความเสงี่ยม) และสมาธิ (ความตั้งใจมั่น) ย่อมบรรลุถึง 

แก่นสารแห่งสุตะ (การสดับ) และปัญญาดังนี้

ตามพุทธภาษิตนี้ พระอริยเจ้าคือบุคคลผู้ประเสริฐ พระอริยเจ้าในพระพุทธ-

ศาสนาหมายถงึพระสมัมาสมัพทุธเจ้า และพระอริยสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้พระธรรมจริง ได้เป็นผู้บริสุทธิ์จริง และได้มี 

พระมหากรุณาแก่สัตว์โลกจริง ฉะนั้น ธรรมที่พระองค์ได้ทรงประกาศ จึงเป็นธรรมที่

จะยงัผูป้ฏิบัตใิห้เป็นผูรู้จ้รงิและบรสิทุธิจ์รงิ ธรรมเหล่านีย่้อมประมวลลงในกองศีลบ้าง  

กองสมาธิบ้าง กองปัญญาบ้าง กองวิมุตติคือ ความหลุดพ้น บ้าง รวมเรียกว่าเป็น 

อริยธรรมหรืออารยธรรม บุคคลผู้ยินดีในอริยธรรมดังกล่าว ย่อมมีฉันทะความพอใจ  

และมีความเพียรเพ่ือปฏิบัติในอริยธรรมนั้น ในชั้นแรกย่อมสมาทานปฏิบัติในศีล  

คือมีความตั้งใจคิดงดเว้นจากความประพฤติละเมิดผิดทางกายและวาจา ดังที่เรียกว่า  

มีศีลห้า ศีลแปด เป็นต้น ศีลนี้ชื่อว่าความประพฤติเยี่ยม เพราะไม่มีความประพฤติ

อย่างอ่ืนจะเย่ียมไปกว่าศีล ฉะนั้น ผู้มีศีล จึงชื่อว่ามีความประพฤติเยี่ยมด้วย กาย  

วาจา ใจ 

บุคคลจะรักษาศีลไว้ได้ด้วยดี ก็ต้องอาศัยสันติ โสรัจจะ และสมาธิ สันติ  

คือความสงบ ได้แก่ความสงบ โลภ โกรธ หลง อย่างหนึ่ง ความสงบทุกข์เดือดร้อน 

อย่างหนึ่ง สันติข้อแรกเป็นเหตุ สันติข้อหลังเป็นผล แต่สันติจะมีก็ต้องอาศัยโสรัจจะ 

คือความเสงี่ยม หมายถึงมีขันติ ความอดทนต่ออารมณ์เครื่องย่ัวเย้าต่าง ๆ รักษา

อาการกาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อยดีงาม โสรัจจะจะมีได้ก็ต้องอาศัยสมาธิ คือความ

ตั้งใจมั่นอยู่ในธรรม ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน ผู้ประกอบด้วยธรรมทั้ง ๓ ข้อนี้  

อย่างมั่นคง ชือ่ว่าด�ารงมัน่อยูใ่นสนัต ิ (ความสงบ) โสรัจจะ (ความเสงีย่ม) และสมาธิ  

(ความตัง้ใจมัน่) 
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บุคคลจะมีศีลตลอดจนถึงมีใจตั้งมั่นอยู ่ในธรรม ก็ต้องมีการสดับธรรม  

อันเรียกว่า สุตะ เพื่อให้รู้ธรรมตามที่พระอริยเจ้าได้ประกาศไว้ และพึงมีปัญญา เพื่อ

พิจารณาให้รู้จริงเห็นจริงในอริยธรรมนั้น เพื่อผลคือวิมุตติ ความหลุดพ้นจากกิเลส 

และกองทกุข์ในทีส่ดุ วิมตุตนิีเ้ป็นสาระแก่นสารแห่งความปฏบิตัธิรรม ตัง้แต่ข้อต้น ๆ  

มาโดยล�าดบัจนถึงข้อสดุท้าย ฉะนัน้ ผูป้ฏิบตัใินอรยิธรรม โดยท�าให้บรบิรูณ์ตัง้แต่ต้น

มาจนถึงสุตะและปัญญา จนได้ประสพวิมุตติตามภูมิชั้น ชื่อว่าย่อมบรรลุถึงแก่นสาร

แห่งสุตะและปัญญาต้องด้วยประการฉะนี้

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เป็นผู้ยินดีในอริยธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

จึงได้มีความพอใจมีความเพียรปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัย เป็นผู้มั่นคงย่ังยืนอยู่ใน 

พระธรรมวนิยัโดยไม่เสือ่มเลย จนถงึอวสานสมยัแห่งชนม์ชีพ จงึชือ่ว่าเป็นผูเ้จรญิด้วย

คุณเป็นเครื่องอุดหนุนให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญโดยชาติ และเป็นผู้เจริญโดยวัย มีนัย 

ดังที่ได้รับพระราชทานถวายวิสัชชนามา

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินี เมื่อ

ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุสรณ์ทั้งนี้ ชื่อว่าได้ทรง

แสดงพระราชธรรมจรรยา ในข้ออปจายนธรรม อันจะท�าให้เกิดศุภผล ต้องตาม 

พระพุทธนิพนธ์พุทธภาษิตว่า

เย วุฑฺฒมปจายนฺติ  นรา ธมฺมสฺส โกวิทา

ทิฏฺเ ธมฺเม จ ปาสํสา สมฺปราโย จ สุคฺคติ

แปลความว่า นรชนเหล่าใดผูฉ้ลาดรูธ้รรม ย่อมประพฤติอ่อนน้อมนบัถือบคุคล

ผู้เจริญ นรชนเหล่านั้นย่อมเป็นผู้อันบัณฑิตพึงสรรเสริญในปัจจุบันบัดนี้ แลจักเป็น 

ผู้มีคติคือทางไปอันดี เป็นที่ไปในอนาคต ภายหน้าดังนี้ฯ

ขออ�านาจพระราชกศุลทักษณิานสุรณ์ ทีส่มเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า

ทรงบ�าเพ็ญ เพื่อทรงอุทิศส่วนพระราชกุศลพระราชทาน ท้ังน้ี จงสัมฤทธ์ิอิฏฐวิบาก

มนญุผล แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพฒุาจารย์ พุทธสรมาเถระ สมตามพระบรมราชทูศิ 

โดยฐานะนิยมฯ
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ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาน้ี พระสงฆ์ทัง้ ๔ รปูจกัได้รบัพระราชทานสวด

คาถาธรรมบรรยายโดยสรภัญญวิธี เพื่อเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสืบต่อไป

รบัพระราชทานถวายวสิชัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุประดบั

พระปัญญาบารมี ด้วยประการฉะนี้  ขอถวายพระพร 

คาถาธรรมบรรยาย

เย วุฑฺฒมปจายนฺติ นรา ธมฺมสฺส โกวิทา

ทิฏฺเ ธมฺเม จ ปาส�สา สมฺปราโย จ สุคฺคติ

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ

อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ

อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปญฺญาย ปสฺสติ

อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา

ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา

อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส

อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา

ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺม�

ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา

อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส

อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา

ยโต ขย� ปจฺจยาน� อเวทิ

ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
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อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส

วิธูปย� ติฏฺติ มารเสน�

สูโรว โอภาสยมนฺตลิกฺขนฺติ

เอตฺตกานมฺปิ ปาาน� อตฺถ� ญตฺวา ยถารห�

ปฏิปชฺเชถ เมธาวี ปตฺต� สนฺตึว เจตโสติ



ปุญญมติตกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทธสส ฯ

สหาโย อตฺถชาตสฺส  โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ  ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกนฺติ.

บัดนี้ จักถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนา ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแก่

พระกุศลราสีส่วนทักษิณานุปทาน ที่พระเจ้าบรมวงศ์บพิตรได้ทรงบ�าเพ็ญ เพื่ออุทิศ

กัลปนาผลวิบูลยวิบากสมบัติ สนองพระเดชพระคุณ แด่ท่านเจ้าจอมมารดาทับทิม  

ผู้ล่วงลับไป ตามฐานนิยมที่พึงทรงท�าในอวสานสมัย

ท่านเจ้าจอมมารดาผูล่้วงลบัไปแล้วนัน้ ปรากฏว่า เป็นผูป้ระกอบด้วยคณุสาร

หลายประการ ซึ่งล้วนควรหยิบยกขึ้นมาถวายวิสัชชนา ในกถามรรคนี้ จะเลือกถวาย

วสิชัชนาโดยประการ เพ่ือเฉลมิพระกตัญญตุาและกตเวทติาคณุ เพ่ือพลูพระมาตคุุณา-

นุสสติให้เจริญยิ่งขึ้น

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระโศภนคณาภรณ์ ในงานศพเจ้าจอมมารดาทับทมิ 

 ในรชักาลที ่ ๕
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แท้จริง ท่านเจ้าจอมมารดานั้น ได้บ�าเพ็ญกรณียอนุรูปแก่หน้าท่ีอันเป็น 

ภารธุระของท่านเป็นล�าดับมาด้วยดี ในฐานที่เป็นเจ้าจอมมารดา ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่

ควรท�าแก่พระโอรสและพระธิดาบริบูรณ์ตามวารสมัย จะถวายวิสัชชนาให้ทรงระลึก

ตามแนวพระพุทธศาสโนวาท

มารดาและบิดาที่ดี ก่อนแต่มีบุตรธิดา ย่อมปรารถนาใฝ่ฝันถึง คิดเตรียมรัก

เตรียมเอ็นดูเตรียมทะนุถนอมกล่อมเกล้ียง เมื่อรู้ว่าจะมีบุตรธิดา ก็อิ่มเอิบแลตั้งตา 

ตั้งใจคอย ท้ังเตรียมสิ่งของไว้ส�าหรับบริหารเลี้ยงรักษา พร้อมทั้งกิจการที่จะยกย่อง

เชิดชูบตุรธิดาให้ได้ดมีีความสขุความเจริญในภายภาคหน้า เมือ่ได้บตุรธดิาสมใจหวังแล้ว 

ความรกัและเจตนาดทีัง้สิน้ของท่านกม็ารวมเป็นอนัหนึง่อันเดยีวอยู่ในบตุรธิดา เฝ้าแต่

ถนอมเพียงดวงใจ ใฝ่คิดท่ีจะเห็นบุตรธิดาเติบใหญ่โดยไร้โรคและสมบูรณ์พูนสุข  

ไม่ปรารถนาให้ต้องแม้ลมแรงและแสงแดดท่ีแผดร้อน เพราะเกรงไปว่าจะอ่อนเพลีย

เสยีก�าลงัถึงเจบ็ไข้ ในคราวเจบ็ป่วยก็ขวนขวายหาแพทย์มารกัษาพยาบาล บางคราวก็

นิง่อยูม่ไิด้ ต้องเข้าช่วยพยาบาลด้วยตนเอง และหวงัใจคล้ายกบัทกุขเวทนานัน้ ๆ บงัเกดิ

ขึ้นแก่ตัวท่านเอง หรือบางทีท่านก็รู้สึกเป็นทุกข์ไปย่ิงกว่าเสียอีก ในคราวที่บุตรธิดา 

ได้ทกุข์ มารดาบิดาผูมี้ความรกัเตม็เป่ียมยอมอาจพลไีด้ทกุ ๆ อย่าง เพือ่แลกทกุข์ของ

บุตรธิดา ในคราวที่ท่านเจ็บป่วยเสวยทุกขเวทนา แม้อย่างหนัก ก็ดูเสมือนว่าท่านมี

ความเอาใจใส่ห่วงใยในตวัของท่านเองน้อยกว่าในบตุรธดิา ในสมยัเช่นนัน้ โอสถวเิศษ

ที่เป็นเหตุชูใจของท่านให้แช่มชื่นแลหมดห่วง ก็คือความสุขของบุตรธิดา ทั้งนี้  

เพราะเหตุว่าความสุขของบุตรธิดาเป็นพรที่ท่านปรารถนาใฝ่ถึงอย่างยิ่ง แลเป็นพร 

ข้อเดียวที่เพียงพอแก่ท่าน อนึ่งในคราวปกติ เมื่อท่านได้อาหารหรือของที่ดีที่แปลกมา 

ย่อมมีจิตประหวัดไปถึงบุตรธิดาด้วยเสมอ ในบางคราว ท่านคิดไปให้บุตรธิดาก่อน 

ที่คิดจะบริโภคใช้สอยเองอีก ท้ังน้ีเป็นด้วยอ�านาจความรักที่เป็นไปอย่างยิ่งยวดและ 

บริสุทธิ์สะอาด ไม่จืดจางกลับกลายในบุตรธิดา

เมื่อบุตรธิดาเจริญวัยขึ้นแล้ว นับแต่รู้เดียงสาเป็นต้นไป ท่านย่อมประกอบ

กรณียหน้าท่ีอันมารดาบิดาท่ีดพีงึปฏิบตัต่ิอบตุรธดิาตามสมควรแก่สมยั โดยนยัทีส่มเดจ็

พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ คือ 
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๑.  ห้ามปรามพร�่าว่ามิให้กระท�าความชั่ว 

๒.  แนะน�าสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในความดี 

๓.  อุดหนุนให้ได้ศึกษาศิลปวิทยาที่สมควรแก่ตระกูลวงศ์ 

๔.  สืบเสาะถึงผู้ที่จะมาเป็นภรรยาสามี เลือกให้ได้คู่ที่ควรมาร่วมสุขทุกข์แล

ร่วมวงศ์ด�ารงตระกูล 

๕.  เกื้อหนุนการด�ารงชีพด้วยมอบให้ครอบครองทรัพย์สมบัติเหมาะสมัย

รวมความว่า มารดาบิดาย่อมเป็นผู้อุปการะต่อบุตรธิดาทุกประการและ 

ทุกทางที่พึงท�าได้ โดยมิอ่ิมมิเบ่ือหน่าย แลเป็นผู้อุปการะก่อนใคร ๆ หมด จึงเป็น 

บุพการี บุพการินี ผู ้ท�าอุปการะก่อนแก่บุตรธิดา ก่อนแต่ผู ้อื่น ทั้งทีหลังผู ้อื่น  

ในระหว่างท่ีลมปรารถนาของท่านยังไม่หยุดลง ท่านไม่ยอมให้เลย เพราะฉะนั้น  

ความอปุการะต่อบตุรธดิา จงึไม่มผีูใ้ดได้กระท�าก่อนท่านและยากทีจ่ะหาผูใ้ดได้กระท�า

ทีหลังท่าน ทั้งนี้เพราะท่านมีพรหมวิหารธรรมเกี่ยวอยู่ในบุตรธิดา กล่าวคือ มีเมตตา

ไมตรรีกัสนทิเสน่หาซาบซ้ึง มีกรณุาหวัน่ ๆ ถงึบตุรธดิา ด้วยความปรารถนาทัง้ขวนขวาย

ป้องกนัและปลดเปลือ้งทกุข์เดอืดร้อนแสวงและส่งเสรมิสขุให้ แลช่วยรกัษาไว้ให้ยืนยง  

มีมุทิตาชื่นใจ สุขสมบัติของบุตรธิดา ด้วยความส�าคัญในสุขสมบัติของบุตรธิดาว่า 

ดุจโอสถหอมอันชกู�าลงั มีอุเบกขาหกัใจหรอืบงัคบัใจให้สงบเฉยไว้ได้ ด้วยความเข้าเพ่ง

พนิจิให้รูเ้ท่าทนัคตขิองธรรมดาในสมยัทีบ่ตุรธิดาประสบทุกข์อนัเหลือวิสัยท่ีจะขวนขวาย

แก้ไข แม้ในสมัยที่บุตรธิดาเจริญด้วยวัยและหน้าที่การงาน มีสติรอบคอบพอรักษา 

ตวัเองให้เป็นสุข นบัว่าตัง้ตนได้ในโลกน้ี กค็วรทีท่่านจะมอีเุบกขาวางใจคอยดอูยูเ่ฉย ๆ 

ไม่ต้องขวนขวายประการใด ๆ อีก อนึ่งในสมัยที่ท่านใกล้จะถึงมรณะละโลกนี้ไป  

ไม่เป็นวสิยัท่ีท่านจะขวนขวายประกอบอุปการะกจิอกีต่อไปได้ กค็วรทีท่่านจะมอีเุบกขา 

ปลดกงัวลห่วงใย ท�าใจให้สงบ เพือ่จะได้ไม่หลงท�ากาละดงัค�าทีเ่รียกว่า “หลบัตาตาย” 

ทั้งนี้ต้องอาศัยการพิจารณาให้รู้เท่าทัน คติของธรรมดาในข้อที่สัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ 

ตนเป็นอาทิ พรหมวิหารธรรมดั่งถวายวิสัชชนามาฉะนี้ แต่ละประการย่อมมีอยู่ใน

มารดาบดิาพเิศษกว่าผูอ้ืน่ เพราะฉะนัน้ สมเดจ็พระบรมศาสดาจงึตรสัไว้ (ในสพรหมสตูร 

ในติกังคุตตร) ว่า
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พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร  ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ  ปชาย อนุกมฺปกา

แปลความว่า มารดาบิดาอันบัณฑิตท้ังหลายกล่าวว่า เป็นพรหมของบุตร  

เป็นบุพพาจารย์ของบุตร เป็นอาหุเนยยะ ผู้ควรของที่น�ามาค�านับบูชาของบุตร เป็นผู้

อนุเคราะห์บุตร ดังนี้

อุปการคุณแห่งมารดาบิดาท่ีถวายวิสัชชนามาตามนัยพระบรมพุทโธวาทนี้  

จะมีปรากฏอยู่ในท่านเจ้าจอมมารดานั้นโดยสถานใดเพียงใด ย่อมประจักษ์ชัดอยู่ใน

พระหฤทัยของพระเจ้าบรมวงศบพิตร เกินวิสัยที่จะถวายวิสัชชนาให้บริบูรณ์สิ้นเชิงได้ 

อน่ึง ท่านเป็นรัตตัญญูบุคคลด�ารงชนมายุยืนนาน เป็นเหตุให้เห็นโลกและธรรมโดย

เหตุผลประจักษ์ได้ดี ทั้งเป็นโอกาสให้พระโอรสและพระธิดาได้ทรงปฏิการเต็มที่สม

พระหฤทยัได้ทรงปฏกิารโดยสถานไร จะถวายวิสัชชนาตามนยัท่ีมีมาในพระพุทธศาสนา 

เพ่ือให้ทรงระลกึส�าเรจ็เป็นพระอนสุสตใินมาตอุปัุฏฐาน เป็นเหตเุจรญิพระปิตใินปฏกิาร

ธรรมยิ่งขึ้น

บุตรธิดาที่ดีย่อมตั้งตนอยู่ในโอวาทของมารดาบิดา ไม่ดื้อกระด้าง ท�าตนเป็น

คนรกัด ีเมือ่ถงึสมยัทีพ่งึศกึษา กต็ัง้ใจศกึษาศิลปวิทยา บากบัน่ให้ส�าเร็จผลเป็นท่ีชืน่ชม

ของมารดาบิดา ไม่ยอมให้ความเกียจคร้านเหลวไหลเข้าครอบง�าท�าให้เสียการเรียน 

ปลูกนิสัยให้เป็นคนรักเรียน ตั้งใจประพฤติตามขนบธรรมเนียมหรือประเพณีท่ีดีงาม

อันนิยมปฏิบัติกันมาในตระกูล ตลอดถึงในชุมชน ไม่ดูแคลนล่วงล�้าและไม่ประพฤติ

ตนให้เป็นคนผ่าเผ่าพงศ์พันธุ์ ปลูกนิสัยให้เป็นคนรักธรรมเนียมประเพณีรักสกุลวงศ์

ให้ได้ชื่อว่ามีเชื้อไม่เสียแถว แลรู้จักรักษาทรัพย์สิ่งของให้เรียบร้อยและมิให้สูญเสีย 

โดยไร้เหตุ ข้อน้ี ก็จะเป็นศรีท่ีหล่ังมาแห่งโภคสมบัติ บุตรธิดาจะประพฤติได้ดังนี้  

ย่อมเนื่องมาจากความอบรม และแนะน�ากล่อมเกลาแห่งมารดาบิดาแลท่านผู้หวังดี 

ทั้งหลาย จ�าเดิมแต่รู้เดียงสาเป็นล�าดับมานี้เป็นส่วนที่บุตรธิดาพึงประพฤติ เพื่อให้

เหมาะกับความเป็นผู้รับอุปการกิจจากมารดาบิดา และทุกประการล้วนเป็นประโยชน์

แก่ตวับตุรธดิาเอง ในส่วนท่ีควรกระท�าแก่ท่านเล่า บุตรธดิาแม้ยงัเลก็อยูก่อ็าจท�าได้บ้าง 
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ด้วยการขวนขวายท�ากิจการช่วยท่านตามก�าลังสามารถ ไม่หลบหลีกห่างเหินเฉยเมย 

ทอดความคุ้นเคยใกล้ชิดสนิทสนมกับท่านให้สมกับที่ท่านมีใจจดจ่อถึง เมื่อเติบใหญ่มี

ความสามารถพอที่จะปฏิการตอบแทนท่านได้เต็มที่แล้ว ก็ตอบแทนคุณท่านโดยนัยที่

สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ คือ 

๑.  ท่านเลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงท่านตอบสนอง ไม่ทอดทิง้ให้ท่านต้องได้รบัความ

ล�าบากเดอืดร้อนในความเป็นอยู่ 

๒.  ท�ากิจธุระของท่าน คอยแลดูอยู่ช่วย ไม่ปล่อยปละละเลยอย่างดีที่สุด  

ถึงไม่ยอมให้ท่านต้องลงมือท�า 

๓.  ด�ารงวงศ์ตระกูลให้รุ่งเรืองแลยั่งยืน 

๔.  ปฏิบติัตนให้สมควรเป็นผูร้บัทรพัย์มรดก ด้วยความหลกีหลบฝ่าฝืนอบายมขุ

คอืปากทางแห่งความเสือ่ม 

๕.  เมือ่ท่านล่วงลบัไปแล้ว ท�าบุญอุทิศไปให้ท่าน

อีกนัยหน่ึง บุตรธิดาที่ดี เม่ือได้กระท�าปฏิการกิจโดยนัยที่ถวายวิสัชชนามา 

ฉะนีแ้ล้ว ย่อมใส่ใจในคณุงามความด ีอนัเป็นสาระส�าคญัของมารดาบดิา เมือ่เห็นท่าน

ยังยินดีอยู่ในทางผิด ก็พยายามคิดหาทางให้ท่านละเสีย แลขวนขวายให้ท่านตั้งอยู่ใน

ทางดี เมื่อท่านพอใจดังน้ีแล้ว ก็ส่งเสริมและหาโอกาสให้ท่านได้ประพฤติดีมากและ

สะดวกยิง่ข้ึน แต่ผูใ้หญ่โดยมากย่อมถอืม่ันอยูใ่นทฏิฐคิวามเหน็ของตน และมมีานะถอื

ตนว่าเป็นผูใ้หญ่ได้เหน็โลกมาก่อน เพราะฉะนัน้ บตุรธดิาผูป้รารถนาจะให้มารดาบดิา

ละทางผิด ประพฤติแต่ทางดี จึงควรใช้อุบายวิธีให้แยบคาย มิฉะนั้นจะกลายเป็นโทษ 

เป็นต้นว่า เมือ่จะพยายามด้วยการพดูแนะน�า กค็วรรอหาโอกาสทีเ่หมาะ เมือ่ได้โอกาส

แล้วก็ยังไม่ควรพูดตรง ๆ ก่อน ควรพูดอ้อมด้วยค�าอันอ่อนหวานแต่สะกิดใจ พอให้

ท่านรู้สึกตัว บุตรธิดาผู้ท�าให้มารดาบิดาละชั่วประพฤติดีได้ ชื่อว่าได้ตอบแทนคุณ 

มารดาบิดาด้วยการตอบแทนอย่างสูง สมด้วยพระพุทธภาษิต (ในมาตุปิตุคุณสูตร 

ในทุกนิปาตังคุตตร) โดยความว่า “ภิกษุทั้งหลาย มารดาบิดาเป็นผู้มีอุปการะมาก  

เป็นผู้ถนอมเลี้ยงดู (และแสดงโลกนี้แก่บุตร บุคคลใดแลท�ามารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธา) 

ให้สมาทาน ตั้งมั่น ด�ารงอยู่ในความถึงพร้อมด้วยศรัทธา‚ ...ผู้ทุศีลในความถึงพร้อม
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ด้วยศีล‚....ผู้มีความตระหนี่ ในความถึงพร้อมด้วยการบริจาค‚...ผู้ทรามปัญญา..... 

ในความถึงพร้อมด้วยปัญญา‚ ด้วยเหตุมีประมาณเพียงนี้แล บุคคลนั้นชื่อว่าได ้

กระท�าเสร็จ ได้กระท�าตอบเสร็จ แก่มารดาบิดาดังนี้

รวมความว่า มารดาบิดาเป็นผู้มีชีวิตเน่ืองด้วยบุตรธิดาฉันใด บุตรธิดาพึงมี

ชีวิตเนื่องด้วยท่านเป็นการปฏิการฉันนั้น บุตรธิดาผู้ประกอบด้วยปฏิการกิจดังชื่อว่า

กตัญญู ผู้รู้อุปการะอันท่านได้ท�าแล้ว กตเวที ผู้ประกาศอุปการะ อันท่านท�าแล้วให้

ปรากฏ ย่อมประสบผลอนัเป็นอดุมมงคลท้ังในโลกนีแ้ลโลกหน้า สมด้วยพระพทุธภาษติ 

(ในมงคลสูตร) ว่า

มาตาปิตุอุปฏฺานํ  เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ

แปลความว่า การบ�ารงุมารดาบดิา เป็นมงคลเหตใุห้ถึงความเจรญิอนัอดุม ดงันี้

ปัจโจปการตาม นยัพระบรมพุทโธวาทท่ีถวายวิสัชชนามาฉะนี ้เม่ือทรงอนสุสร 

ถึงโดยล�าดับไป พระก็กตัญญูและกตเวทิตาธรรม ย่อมปรากฏในพระองค์ไพศาลเกิน

โวหารที่จะถวายพรรณนา ข้อนี้ ย่อมเป็นศุภนิมิตมิ่งขวัญ เป็นภูมิแห่งความดีประจ�า

พระองค์ ตรงตามธรรมภาษิตว่า

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา

ภูมิ เว สาธุรูปานํ  กตญฺญูกตเวทิตา

แปลความว่า ความกตญัญกูตเวทเีป็นนมิติเครือ่งหมาย เป็นภูมชิัน้ของคนด ีดงันี้

อน่ึง เพื่อประดับพระปัญญา เพื่อพูลพระอุสสเทวิริยะในสาธุกรรม อันเป็น

อากรบ่อเกดิแห่งบารมธีรรมยิง่ขึน้ จะถวายวิสัชชนาบุญญกถา ตามนัยพระพทุธภาษติ

คาถาที่ยกขึ้นไว้เป็นนิกเขปบท ณ เบื้องต้นต่อไป

ค�าว่าบุญน้ี ประกอบขึ้นด้วยธาตุช�าระฟอกล้าง เพราะเหตุนี้ จึงอ้างได้ว่า 

สภาพใดบริสุทธิ์สะอาด สภาพนั้นเป็นบุญ โดยตรงบุญเกิดขึ้นที่จิต และสิ่งสม  

เนื่องสนิทเป็นบารมีอยู่ในจิต ติดเป็นสันดาน เครื่องสืบต่อผลไปภพภายหน้า สมด้วย

พระบาลีพุทธภาษิตที่ตรัสคู่กับบาปว่า
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อุโภ ปุญฺญญฺจ ปาปญฺจ ยํ มจฺโจ กุรุเต อิธ

ตํ หิ ตสฺส สกํ โหติ  ตญฺจ อาทาย คจฺฉติ

ตญฺจสฺส อนุคํ โหติ  ฉายา ว อนุปายินี

แปลความว่า บุญแลบาปทั้งสอง ผู้จ�าต้องตายท�าอย่างใดไว้ในโลกนี้ บุญบาป

อย่างน้ันเป็นของผู้นั้น ผู้นั้นพาบุญบาปอย่างนั้นไป บุญบาปอย่างนั้นตามติดผู้นั้นไป 

ดุจเงาทอดตามตัวไปฉันนั้น ดังนี้

บญุเกิดทางไตรทวาร คือกาย วาจาและมนสัคอืใจ อาศยักรรมคอืการกระท�า

อันดีงาม บริสุทธิ์ เป็นสุจริต เป็นกุศล กรรมคือการกระท�าอันดีงามเป็นวัตถุที่ตั้งแห่ง

การบ�าเพ็ญบุญ เรียกว่าบุญญกิริยาวัตถุโดยนัยหนึง ท่านแสดงบุญญกิริยาวัตถุไว้  

๓ ประการ คือ ทาน ศีล ภาวนา จะถวายวิสัชชนาโดยย่อเป็นล�าดับไป

ทานท่ีเป็นบุญญกิริยาวัตถุโดยตรง คือการให้ การสละ เพื่อก�าจัดโลภะ  

ความโลภตลอดถึงมัจฉริยะความตระหนี่ โดยนัยนี้ สิ่งใดเป็นที่ตั้งแห่งโลภะ หรือ 

โลภะเข้าจับอยู่ในสิ่งใด การสละให้สิ่งนั้น จัดเป็นทาน เมื่อแสดงโดยอามิสผลที่พึง 

ได้รับ ทานที่นับว่าจะอ�านวยผลอันไพบูลย์ ต้องประกอบด้วยเจตนาสมบัติ ถึงพร้อม

ด้วยเจตนา คอืมเีจตนาดก่ีอนแต่ให้ ก�าลงัให้ แลให้แล้ว วัตถุสมบติั ถึงพร้อมด้วยวัตถุ 

คือวัตถุนั้น ๆ เป็นของไม่ต้องห้ามทางศีลธรรมและแสวงหาได้มาโดยสุจริต มีจ�านวน

ส่วนสิ่งพอเหมาะสมัยและความต้องการ ตามฐานของผู้ให้ ปฏิกาหกสมบัติ ถึงพร้อม

ด้วยผู้รับ คือผู้รับทานเป็นผู้สมควรเพื่อรับอนุเคราะห์และเพื่อรับบูชาอย่างสูง เป็น 

พระอริยทกัขเิณยยบคุคล สมบตัทิัง้สามประการนีเ้มือ่ย่อหย่อน ผลกอ่็อนลงพอสมควร

แก่กัน

ศีลที่เป็นบุญญกิริยาวัตถุ โดยตรง ได้แก่เจตนาวิรัติงดเว้นจากความช่ัวตาม

องค์สิกขาบทที่ท่านบัญญัติไว้ เพื่อก�าจัดโทสะ ความประทุษร้ายอันเป็นเหตุก่อ 

ภัยเวรน้ี เนื่องด้วยความตั้งใจรักษาดั่งที่พุทธศาสนิกสมาทานรักษากันอยู่ กล่าวโดย

ความเป็นศีลแท้ ศีลสิกขาบทที่รักษาได้ถึงคุ้นสนิท จนจิตเช่ืองไม่พยศวิปริตคิดล่วง
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ละเมิด ภายในไม่เกิดเป็นปฏิปักษ์ต่อภายนอก กายวาจาจิตเป็นปกติราบรื่นเรียบร้อย

ถึงกันหมด จัดเป็นศีลแท้ ผู้มีศีลย่อมปรากฏเป็นผู้มีการงานวาจาและอาชีพอันชอบ  

ช่ือว่าเป็นผู้ให้อภัยแก่สรรพสัตว์ ย่อมได้รับความปลอดภัยเป็นผล เมื่อกล่าวโดย 

ความที่ศีลเป็นเครื่องก�าจัดโทสะ ผู้มีศีลย่อมได้รับผลคือความงามด้วยประการทั้งปวง

ภาวนา ได้แก่ความปฏิบัติอบรมให้สมาธิจิตและปัญญาเกิดข้ึน ความปฏิบัติ

อบรมให้เกิดสมาธิเรียกว่าสมถภาวนา ได้แก่ความปฏิบัติหัดจิตให้แน่แน่ว ด้วยการ

บงัคบัจติให้คิดไปในอารมณ์อันเดยีว มีให้คดิไปในพระพุทธคณุเป็นอาท ิสมถภาวนานี้

เป็นเคร่ืองปราบนิวรณ์ธรรม กามฉันท์เป็นต้นให้สงบราบคาบ ส่วนการปฏิบัติอบรม 

ให้เกิดปัญญาเรยีกว่าวปัิสสนาภาวนา ได้แก่ความปฏบัิตหิดัคดิค้นให้เหน็จรงิตามหลกั

อนจิจตา ทกุขตาและอนัตตตาที่ท่านผู้รู้ได้วางไว้แล้ว วิปัสสนาภาวนานี้เป็นเครื่องเปิด

เครือ่งหุม้ห่อจิต ให้มืดมิดคือโมหะออกจากจิต เผยจติให้เห็นสัจธรรมคอืความจรงิตาม

ก�าลังวิปัสสนา ปัญญาท่ีให้ส�าเร็จกิจแม้ในทางโลกก็ต้องอาศัยหลักภาวนาทั้งสองนี้ 

ดจุเดียวกนั สมถภาวนาย่อมให้ความม่ันคงเดด็เดีย่วเฉยีบขาด วปัิสสนาภาวนาย่อมให้

ไหวพริบแลความฉลาดเฉียบแหลมตั้งแต่อย่างต�่าจนถึงอย่างสูงสุด

ผูบ้�าเพญ็บญุญกริิยาวตัถดุงัถวายวสัิชชนามาฉะนี ้เรยีกว่า “ผูท้�าบุญ” ผูท้�าบญุ

ย่อมเป็นผู้มีกรรมอันบริสุทธิ์สะอาดปราศจากโทษ จึงเป็นคนบริสุทธิ์สะอาด ย่อมได้

รับความบันเทิงในที่ทั้งปวง และเมื่อพินิจพิจารณาเห็นกรรมอันบริสุทธิ์สะอาดหมดจด

เป็นบญุของตน ย่อมบงัเกดิความบนัเทงิอิม่ใจย่ิงขึน้ สมด้วยคาถาประพนัธ์พทุธภาษติว่า

อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ  กตปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ

โส โมทติ โส ปโมทติ  ทิสฺวา กมฺมวิสุทธิมตฺตโน

แปลความว่า ผู้มีบุญอันกระท�าไว้แล้ว ย่อมบันเทิงในโลกนี้ ละไปแล้ว ย่อม

บนัเทงิ ย่อมบันเทงิในโลกทัง้สอง ผูน้ัน้เห็นความบรสิทุธิแ์ห่งกรรมของตน ย่อมบนัเทงิ

แล้วบันเทิงเล่ายิ่งขึ้น ๆ ดังนี้
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บุญให้ความสุขแช่มชื่นตราบเท่าถึงสิ้นชีวิต ผู้ท�าบุญจึงชื่อว่า บันเทิงในโลกนี้ 

ผลบญุย่อมเป็นกลัยาณมิตร ตดิตามเป็นเงาตามตวัไปคอยต้อนรบัผูท้�าบุญด้วยสุขสมบัติ

ดจุญาตมิติรผูค้อยอยู ่เหน็ญาตมิิตรท่ีรกัสนทิผูจ้ากไปไกลกลบัมา กย็นิดปีรดีาต้อนรบั

ด้วยสุขสมบัต ิมข้ีาว น�า้ ท่ีอยูอ่าศัยเป็นต้นฉันนัน้ สมด้วยคาถาประพนัธุพ์ทุธภาษติว่า

จิรปฺปวาสึ ปุริสํ  ทูรโต โสตฺถิมาคตํ

ญาติ มิตฺตา สุหชฺชา จ  อภินนฺทนฺติ อาคตํ

ตเถว กตปุญฺญมฺปิ  อสฺมา โลกา ปรํ คตํ

อภินนฺทนฺติ ปุญฺญานิ  ปิยํ ญาตีว อาคตํ

แปลความว่า ญาติมิตรแลเพื่อนผู้หวังดี ย่อมบันเทิงยินดีต้อนรับบุรุษสตร ี

ผูจ้ากไปนานไกล (และ) ถงึความสวัสดีกลบัมา ฉันใด บญุทัง้หลาย ย่อมยินดต้ีอนรับ

ผูท้�าบญุไว้แล้ว ซ่ึงคลาดแคล้วจากโลกน้ีไปสูป่รโลกเบือ้งหน้า ดจุญาตยิินดต้ีอนรับญาติ

ที่สนิทเสน่หาผู้กลับมาถึงฉันนั้น

อนึง่ เม่ือความต้องการจะประกอบธรุกจิใด ๆ เกดิขึน้ ย่อมจ�าปรารถนาสหาย

มาเป็นมิตรในงาน ธุรการนั้น ๆ จึงจะส�าเร็จไปได้ตามประสงค์ ฉันใด บุญที่ท�าไว้ก ็

ฉันน้ัน คือบุญย่อมเป็นมิตรคอยสนับสนุนสนองสุขสมบัติอันเป็นท่ีปรารถนาต้องการ 

ดจุมผีูศ้กัด์ิสิทธิค์อยดลบนัดาลให้เป็นไปในสมัปรายภพ ข้อนีเ้ป็นบุญญานภุาพอนัหน้า

เห็นเป็นอัศจรรย์ ต้องตามคาถาประพันธ์พุทธภาษิตว่า

สหาโย อตฺถชาตสฺส  โหติ มิตฺตํ ปุนปฺปุนํ

สยํ กตานิ ปุญฺญานิ  ตํ มิตฺตํ สมฺปรายิกํ

แปลความว่า ทุกครัง้ไป สหายเป็นมติรในงาน ของผูเ้กดิความต้องการประกอบ

ธุรกิจ บุญที่ท�าไว้เองก็เช่นเดียวกัน คือบุญนั้นเป็นมิตรติดตามไป อ�านวยสุขสมบัติให้ 

ให้ในสัมปรายภพดังนี้

บุญอย่างสูงที่ปรากฏเป็นอริยมรรค จักช�าระฟอกล้างบาปอกุศล กิเลสธรรม

ให้หมดไป เป็นเหตุอ�านวยให้บรรลุถึงนิพพานสมบัติ ได้ในพระบาลีพุทธภาษิตที่ตรัส

ย่อผลแห่งบุญว่า
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มานุสฺสิกา จ สมฺปตฺติ  เทวโลเกจ ยา รติ

ยา จ นิพฺพานสมฺปตฺติ  สพฺพเมเตน ลพฺภติ

แปลความว่า มนุสสสมบัติ ๑ ฤดีสมบัติในเทวโลก ๑ นิพพานสมบัติ ๑  

ทั้งหมดหาได้ด้วยบุญ ฉันนี้

ผลแห่งบุญมีนิทัสสนนัยท่ีถวายวิสัชชนา แม้ทุก ๆ ส่วนล้วนประมวลลงใน

ความสุข เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระบรมสุคต จึงทรงสรุปบุญโดยผลให้ย่นย่อที่สุดตรัส

ไว้ว่า สุขสฺเสตํ อธิวจนํ แปลความว่า ค�าว่าบุญนี้ เป็นชื่อของความสุข ดังนี้

ท่านเจ้าจอมมารดาผู้ถึงอสัญกรรมล่วงลับไปแล้วนั้น ปรากฏว่าเป็นผู้ท�าบุญ 

ไว้มาก หากพิจารณาดูตามนัยพระพุทธภาษิตที่ถวายวิสัชชนามา แม้ในข้อที่ว่า “ผู้มี

บุญอันกระท�าไว้แล้ว ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง” ดังนี้ สัมปรายภพของท่านย่อมควร

เหน็เป็นทีน่่าอุ่นพระทยัของพระโอรสแลพระธดิา แลควรเหน็เป็นทีน่่าอุน่ใจของประยรู

ญาติตลอดถึงบริวารทั้งหลาย

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ ขอผลพระกุศลราสีทักษิณานุปทานกิจที่

พระเจ้าบรมวงศ์บพิตรได้ทรงบ�าเพ็ญ เพื่ออุทิศกัลปนาผลวิบากสมบัติแก่ท่านเจ้าจอม

มารดาทับทิม จงสัมฤทธิ์สุขสวัสดิพิพัฒนผลอันไพศาลแด่ท่านเจ้าจอมมารดาน้ัน  

แลท่านเจ้าจอมมารดาน้ัน ผู้มีทิพยวิถีทางใดทางหนึ่งให้ทราบได้ จงอนุโมทนาส่วน 

พระกุศลที่ทรงบ�าเพ็ญ เพื่อส�าเร็จเป็นปัตตานุโมทนามัยบุญญกิริยา แล้วเสวยสุขผล

สมพระเจตนาประสงค์ตามฐานนิยมทุกประการ

ถวายวสิชัชนาพระธรรมเทศนา ยุตลิงด้วยใจความอรรถาธบิายและเวลา เอว� 

ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

วิสาขปุณฺณมายํ ว  ชาโต อนฺติมชาติยา

ปตฺโต จ อภิสมฺโพธิ  อโถปิ ปรินิพฺพุโตติ ฯ

บัดนี้ จักแสดงวิสาขเทศนา เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ  

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพ่ือเจริญศรัทธาและสัมมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนา 

เป็นการปฏบิตับิชูาพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในวันวสิาขปณุณม ีทีเ่วยีนมาถงึเข้า ณ บัดนี้

ด้วยว่า วันนี้เป็นวันจันทร์เต็มดวง ผ่านกลุ่มดาวฤกษ์ชื่อว่า วิสาขา อันเรียก

ว่าวิสาขปุณณมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้พระบรมศาสดา ได้เสด็จประสูติ ตรัสรู้  

และปรินิพพาน ในวันวิสาขปุณณมี เช่นวันนี้ ดังที่แสดงไว้แล้วในพุทธประวัติ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ล่วงมาได้ ๒๕๐๓ ปี บรบิรูณ์

ในวันนี้แล้ว แม้เช่นนี้ พระพุทธศาสนาก็ยังไม่ไร้พระศาสดา ยังมีพระศาสดาแทน

พระองค์อยู่ ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่พระอานนท์เถระ ในสมัยใกล้พระปรินิพพาน 

๑   ทรงแสดงเม่ือด�ารงสมณศกัดิท์ี ่พระธรรมวราภรณ์ ในวนัธรรมสวนะ ณ สถานีวิทยกุระจายเสยีง 

 แห่งประเทศไทย วนัที ่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
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แปลความว่า “ดูก่อนอานนท์ ธรรมและวินัยใดท่ีเราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่ท่าน 

ทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายโดยกาลที่เราล่วงไป ฉันนั้น  

แม้ในบดันีแ้ละต่อไป พทุธศาสนกิชนทัง้หลายกย็งัมพีระธรรมวนิยัเป็นพระศาสดาของตน 

เมื่อเคารพปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัย ก็ชื่อว่า เคารพปฏิบัติในพระสัมมาสัมพทุธเจ้า 

และพระพทุธศาสนา กช็ือ่ว่า ด�ารงอยูใ่นผูท่ี้เคารพปฏิบตั ิดงักล่าวทกุ ๆ คน

วตัถุทีพ่งึเคารพสงูสดุในพระพทุธศาสนาน้ัน คือรตันะทัง้สาม ได้แก่ พระพทุธเจ้า 

พระธรรม และพระสงฆ์ รวมเรียกว่า พระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า เป็นพระรัตนะ 

เพราะมีพระสรีระกายและพระจิต เป็นท่ีสถิตแห่งพระคุณท้ังปวง ประมวลลงใน 

พระปัญญาคุณ (คุณ คือความตรัสรู้จริง) พระวิสุทธิคุณ (คุณ คือ บริสุทธิ์จริง)  

พระกรณุาคณุ (คณุ คอืกรณุาจรงิ) พระธรรม เป็นพระรตันะ เพราะมีสาระแก่นสาร

อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ล้วน ๆ ไม่มีเปลือกกะพี้เจือปน ท้ังท่ีเป็นปริยัติ ท้ังท่ีเป็นปฏิบัติ  

ทั้งที่เป็นปฏิเวธ (ความรู้แจ้งแทงตลอด คือมรรค ผล นิพพาน) เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติ

บรรลถุงึประโยชน์ปัจจบุนับ้าง ประโยชน์ภายหน้าบ้าง ประโยชน์อย่างยิง่บ้าง พระสงฆ์ 

เป็นพระรัตนะ เพราะมีศีล (ความประพฤติ) ทิฏฐิ (ความเห็น) อันดี เป็นผู้ตรัสรู้

ตามพระพุทธเจ้า พระคุณของพระพุทธเจ้าย่อมด�ารงอยู่ในพระธรรม พระธรรม หรือ

คุณของพระธรรม ย่อมด�ารงอยู่ในพระสงฆ์ และในผูป้ฏบิติัธรรมท่ัวไป ฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัิ

ธรรมทกุคนจงึยงัเป็นผูม้ส่ีวนได้รบัพระคณุของพระพทุธเจ้าอยู่เสมอ แต่ข้อส�าคญัต้อง

ศึกษาปฏิบัติพระธรรม เมื่อศึกษาปฏิบัติจนมีความรู้พระธรรม แม้ด้วยปริยัติและด้วย

การปฏิบัติ ชื่อว่า มีส่วนได้รับพระปัญญาคุณ เมื่อมีความบริสุทธิ์ ชื่อว่า มีส่วนได้รับ

พระวิสุทธิคุณ เม่ือมีความสุขสงบ พ้นจากความทุกข์เดือดร้อน ชื่อว่า มีส่วนได้รับ 

พระกรุณาคุณ ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีส่วนได้รับพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ทุก 

กาลสมยั ส่วนผูท้ีม่ไิด้สนใจศกึษาปฏบิตัพิระธรรม ถงึจะเกดิทนัเหน็พระองค์พระสมัมา

สัมพุทธเจ้า ก็ชื่อว่า มิได้เห็นพระพุทธเจ้า ยกตัวอย่างเช่น อุปกะอาชีวก ได้เห็น

พระพทุธเจ้าเสดจ็ด�าเนนิสวนทางมา ในคราวทีจ่ะเสด็จไปโปรดพระเบญจวคัคย์ีในสมัย

เมื่อแรกตรัสรู้ ได้สังเกตเห็นพระฉวีวรรณผ่องใส จึงทูลถามว่า ใครเป็นศาสดาของ

พระองค์ คล้ายกบัถามว่า ทรงนบัถอืพระเป็นเจ้าองค์ไหน ครัน้ได้ฟังพระพุทธเจ้าด�ารสั
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ตอบว่า ทรงเป็นพระสยมัภ ู(ผูเ้ป็นเอง) คล้ายกบัว่า ทรงเป็นพระเป็นเจ้าเอง กไ็ม่เชือ่ 

แลบลิน้ ส่ันศีรษะเดนิผ่านไป บคุคลเช่นน้ีชือ่ว่าไม่ได้เหน็พระพทุธเจ้า ข้อทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสตอบว่า ทรงเป็นพระสยัมภูนั้น เพราะได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ไม่ได้ทรงฟังมา

จากเทพหรือมนุษย์ใด ๆ ในธรรมท่ีตรัสรู้ จึงทรงเป็นพระศาสดาเอกในโลก คือ 

เป็นพระศาสดาองค์เดียวที่ไม่เป็นศิษย์ของเทพและมนุษย์ทั้งปวง แต่เป็นพระศาสดา 

ของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย ดังพระพุทธคุณว่า สตฺถา เทวมนุสฺสานํ เป็นศาสดา 

ของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” ดังนี้ 

ในสมัยพุทธกาลปรากฏว่า มีคนเป็นอันมากไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า แม้จะได้

เดนิไปมาอยู่อย่างใกล้ชดิกบัพระพทุธเจ้าซ่ึงเสดจ็จารกิไปทรงแสดงธรรมโปรดประชาชน

ในถิน่ต่าง ๆ อย่างไม่หยดุยัง้ ส่วนผูท้ีต่ัง้ใจฟังพระธรรม ปฏบิตัพิระธรรมจนเกดิปัญญา

รู้เห็นพระธรรมตามเป็นจริง จึงชื่อว่า ได้เห็นพระพุทธเจ้า เพราะเห็นพระธรรม ดัง

พระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่พระวักกลิว่า “โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ ผู้ใดเห็นธรรม 

ผูน้ัน้เหน็เรา” ดังนี ้แม้เมือ่พระพทุธเจ้าปรนิพิพานแล้วจนถงึบดันี ้แลในต่อไป ผูป้ฏบิตัธิรรม

ย่อมมีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะได้เห็นธรรมอยู่เสมอโดยไม่มีก�าหนดสิ้นสุด 

นอกจากก�าหนดว่าเหน็พระธรรมเมือ่ใดกเ็หน็พระพทุธเจ้าเม่ือนัน้ จงึมีบทแสดงพระธรรม

ว่า อกาลิโก ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา ฉะนั้น จึงไม่มีความแตกต่างกันที่จะเห็น

พระพุทธเจ้า ส�าหรับผู้ที่เกิดทันสมัยพระพุทธกาลและผู้เกิดภายหลัง เช่นในบัดนี้  

เพราะอาจที่จะไม่ได้เห็น และอาจที่จะได้เห็นในลักษณะอย่างเดียวกัน ดังที่กล่าวแล้ว 

จึงไม่มีเหตุที่ควรท้อใจในข้อท่ีเกิดไม่ทันพุทธกาล หรือในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จ

ปรินิพพานมานานแล้ว พระพุทธศาสนาจึงเป็นของพ้นสมัยไป ไม่มีใครในบัดนี้อาจ

ปฏบิตัใิห้ประสบผลได้ เพราะจะเกิดในสมัยไหนกต็าม พระพุทธเจ้าจะเสดจ็ปรินพิพาน

มานานเท่าไรแล้วก็ตาม เมื่อพระพุทธศาสนาคือพระธรรมวินัยยังคงด�ารงอยู่ในฐานะ

พระศาสดามีคนนับถือปฏิบัติอยู่ ก็อาจที่จะเห็นพระธรรมและเห็นพระพุทธเจ้าได้  

ตามภูมิชั้นของการปฏิบัติ ไม่มีผลอะไรที่พิเศษไปกว่ากัน เพราะเหตุที่เกิดในสมัย 

ไหนเลย ท้ังนีเ้พราะพระธรรมเป็นความจริงทีท่รงตวัเป็นความจรงิอยูท่กุกาลสมยั ไม่ใช่

เป็นความจรงิอยูใ่นสมัยหน่ึง แล้วกลับเป็นความไม่จรงิในอีกสมยัหนึง่ ดงัเช่นค�าส่ังสอน

เรื่องประโยชน์ ๓ จะแสดงโดยย่อ คือ
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ประโยชน์ปัจจุบัน พระพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้ขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์

เป็นตน้ ใหร้ักษาทรพัย์เป็นตน้ทีห่ามาได ้ให้คบเพื่อนทีด่ี ใหใ้ช้จ่ายทรพัย์เลี้ยงชีวติพอ

สมควร

ประโยชน์ภายหน้า คือประโยชน์ที่จะเกิดเป็นผลเกื้อกูลสืบต่อไปในภายหน้า 

และสืบต่อไปถึงผู้อ่ืนอีกด้วย พระพุทธเจ้า ทรงสอนให้มีศรัทธา (ความเชื่อในส่ิงที ่

ควรเชื่อ) ให้มีศีล (ความประพฤติดี) ให้มีจาคะ (ความสละให้ปัน) ให้มีปัญญา  

(ความรู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์)

ประโยชน์อย่างยิ่ง ที่พ้นจากโลกนี้โลกหน้า พระพุทธเจ้า ทรงแสดงอริยสัจจ์

ให้รู้จักทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์

ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงสัง่สอนจงึมหีลายชัน้ เพราะบุคคลในโลกมหีลาย

ชัน้เหมอืนอย่างในโรงเรียน หรือในวทิยาลยัแห่งหนึง่ ๆ มีนกัเรยีนหลายชัน้หลายแผนก 

ถ้าเทยีบพระธรรมกบัยาแก้โรค พระธรรมกม็คีรบกบัโรคทกุอย่าง เพือ่ให้คนทีเ่ป็นโรค

ต่าง ๆ กัน รับพระธรรมที่เหมาะแก่โรคของตนมาบริโภคเพื่อให้หายจากโรคด้วยกัน

โรคท่ีพระธรรมพงึรกัษาได้โดยตรง คอืโรคทางใจ ได้แก่ตณัหา คอืความดิน้รน

ทะยานอยาก เพือ่จะได้บ้าง เพือ่จะเป็นบ้าง รวมความว่า เพ่ือก่ออย่างหน่ึง เพือ่ท�าลาย

อย่างหนึ่ง ตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้นในขอบเขตยังไม่เป็นเหตุให้ประพฤติทุจริตก็ยังไม่เป็น

โทษในทางคดีโลก ถ้าโลดแล่นออกไปนอกเขต จนเป็นเหตุให้ประพฤติทุจริต ก็เป็น

โทษในทางคดีโลก พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นชี้ว่า เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงในโลก

ในโลกปัจจุบันนี้ ที่ปรากฏว่าเจริญในทางวัตถุเป็นอันมาก สามารถบ�าบัดโรค

ทางกายได้มาก สามารถไปมาตดิต่อกนัภายในโลกเองได้อย่างรวดเรว็ ตลอดถึงในโลก

ร่วมจักรวาล แต่ถ้ายังไม่บ�าบัดโรคทางใจ คือตัณหา ยังส่งเสริมตัณหา ท้ังเพ่ือก่อ  

ทัง้เพือ่ท�าลายกนัอยูอ่ย่างไม่หยดุยัง้ กย็ิง่จะเพิม่เดอืดร้อนให้เกดิข้ึนในโลก ความเจรญิ

ต่าง ๆ ไม่สามารถจะช่วยให้พ้นทุกข์ดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ยังเป็นทาสของตัณหา  

ถึงตัณหาเป็นสรณะคือที่พึ่งหรือมอบตนพึ่งตัณหา ซึ่งไม่มีความรู้จักอิ่มตัว



114 เทศนาพิเศษ

เพราะฉะนั้น จึงมีทางเดียวที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ คือหันมาถึงพระพุทธเจ้า

เป็นสรณะ มอบตนเข้าพึ่งพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นผู้แสดงหนทางท่ีถูกต้อง ถึง 

พระธรรมเป็นสรณะมอบตนเข้าพึ่งพระธรรม ในฐานะเป็นหนทางที่ถูกต้อง ถึง 

พระสงฆ์เป็นสรณะ มอบตนเข้าพึ่งพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้ด�าเนินไปแล้วในทางนั้นอยู่

เบือ้งหน้า เป็นผูป้ฏบิตัไิด้ผลสมจริง เป็นพยานว่า พระพุทธเจ้าได้ตรสัรูจ้รงิ พระธรรม

เป็นความจริงดังที่เรียกว่ามีปาฏิหาริย์ ปฏิบัติได้จริง เม่ือเข้าพ่ึงพระรัตนตรัย ดังนี้  

พระรัตนตรยัย่อมสามารถช่วยได้จรงิ คอืช่วยให้ตนเองนีแ้หละเว้นจากการท�าชัว่ทัง้ปวง 

ให้ประกอบความดท้ัีงปวง รวมความว่า ช่วยคุม้ครองมใิห้ตวัเราเองท�าความชัว่ แต่ให้

ท�าความดีนั่นเอง มิใช่หมายความว่า คุ้มครองตัวเราเองให้สามารถท�าความชั่วได้โดย

ไม่มีอันตราย เพราะขัดกับหลักกรรม ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ การถึงสรณะ 

ดังกล่าวน้ีต้องอาศัยศรทัธาและปัญญา เพือ่ให้เกดิดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้ง ตามเป็นจริง

โดยล�าดับ

เพราะฉะนัน้ สาธชุน จงึสมควรปลกูศรทัธาและปัญญาทีถู่กต้องในพระพทุธ-

ศาสนา กนัตนมิให้ยอมเข้าพึง่กเิลสตณัหา เป็นสรณะ แต่มอบตนเข้าพ่ึงพระรตันตรยั 

เป็นสรณะ ตั้งใจเว้นความชั่วประกอบความดี ตามพระพุทธศาสนา เป็นวิสาขปฏิบัติ

บชูาพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์ (มอีรรถาธบิายดงัแสดงมา) 

ด้วยประการฉะนี้ 
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนา ในวิสาขธรรมกถา 

ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารม ีอนรุปูพระราชกศุลวิสาขบูชา ทีส่มเดจ็

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

(และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ) ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงบ�าเพญ็เป็นพทุธบชูาพเิศษ 

ณ วัด พระแท่นดงรังนี้ ด้วยอ�านาจพระราชศรัทธาปสาทะที่ตั้งม่ันในพระพุทธา- 

ทิรัตนตรัย และด้วยอ�านาจพระมหากรุณาในวัดและพสกนิกรซึ่งได้มาประชุมกันเฝ้า

ชมพระบารมีและโดยเสด็จพระราชกุศลวิสาขบูชาอยู่ในที่นี้

วดัพระแท่นดงรงันี ้ได้มปีชูนยีวตัถสุ�าคญัคอืพระแท่นศลิาเป็นทีน่บัถอืบชูาของ

มหาชน ในฐานะเป็นพระแท่นเป็นทีเ่สดจ็บรรทมปรนิพิพานแห่งสมเดจ็พระบรมศาสดา

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ ถวาย ในอภลิกัขิตสมยั เสดจ็พระราชด�าเนนิ  

 ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลวสิาขบชูา ณ วดัพระแท่นดงรัง อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี

 วนัที ่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๒
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สมัมาสมัพุทธเจ้า พระแท่นศาลานีเ้ป็นหนิแท่งทบึหน้าลาดรปูคล้ายแท่นหรอืเตยีงนอน

แห่งเชงิเขา ซึง่เดมิกล่าวว่ามต้ีนรงัขึน้อยูส่องข้าง และบรเิวณนีเ้ป็นดงรงั จงึมีลกัษณะ

ภูมิประเทศบางอย่างตรงกับพรรณนาไว้ในพุทธประวัติว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้ 

เสด็จบรรทมปรินิพพานบนพระแท่นระหว่างไม้สาละที่แปลกันมาว่าไม้รัง ทั้งคู่ใน 

สาลวโนทยานอันเป็นที่แวะพักแห่งมัลลกษัตริย์เมืองกุสินารา สาลวโนทยานก็คือ 

อุทยานดงไม้สาละหรือดงรังตามที่โบราณแปลกันมา ได้มีวิหารที่สร้างครอบพระแท่น

มาช้านาน และได้มีเขาถวายพระเพลิงซึ่งเป็นเทือกเดียวกัน มีมณฑปสร้างอยู่บนยอด

เขาในที่ซึ่งนับถือในฐานะเป็นท่ีถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ภายในมีพระพุทธบาท 

นอกจากนี้ยังมีวิหารพระทรมานกาย วิหารพระอานนท์ กับยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่นับถือกัน

ว่าเป็นสิ่งที่เน่ืองด้วยสมเด็จพระบรมศาสดา เช่น บ่อบ้วนพระโอษฐ์ที่ด้านหลังวิหาร 

พระแท่นดงรงัเป็นต้น ได้มกี�าหนดงานนมสัการพระแท่นดงรงัเป็นงานเทศกาลประจ�าปี 

ตัง้แต่วนัข้ึน ๘ ค�า่ เดอืน ๔ ถงึวนัเพญ็กลางเดอืน ๔ ทกุปี ปรากฏว่า มพีทุธศาสนกิชน

พากันมานมัสการจากทิศานุทิศเป็นจ�านวนมากทุกปี

ได้มีจารึกบัญชีรายนามราษฎรและพระสงฆ์ผู้บูรณะพระแท่นดงรังซ่อมสร้าง

วิหารและสิ่งต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๑ ในรัชกาลที่ ๓ แสดงว่าพระแท่นดงรังได้เป็น

ปูชนียสถานส�าคัญขึ้นก่อนนั้นมานานแล้ว และปรากฏในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 

๔ ว่า “เมื่อปีกุนเบ็ญจศก (พ.ศ. ๒๔๐๖).....ท่ีพระแท่นดงรังก็โปรดให้ผู้ว่าราชการ

เมืองกรมการเมืองราชบุรี ท�าวิหารพระอุโบสถที่ค้างอยู่เสียให้แล้ว ๆ ให้ท�าพระเจดีย์

ขึ้นที่หลังพระแท่นองค์หนึ่ง การได้ท�าอิฐไว้ ภายหลังโปรดให้เลิกเสีย การจึงค้างมา”  

และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลนั้น ก็ได้เสด็จพระราชด�าเนิน 

มาทรงนมัสการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๒ และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได ้

เสด็จฯ มาทรงนมัสการ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘ ต่อมาในรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อเสด็จประพาสไทรโยค ได้เสด็จพระราชด�าเนินมา 

ประทับแรมทรงสมโภชพระแท่นดงรังเมื่อวันอังคารแรม ๔ ค�่า เดือนยี่ป ีฉลู  

พ.ศ. ๒๔๒๐ ได้ทรงพระราชนพินธ์เล่าเรือ่งพระแท่นดงรงั เขาถวายเพลงิ และบรเิวณ

พระแท่นไว้อย่างละเอยีดน่ารู ้ในรชักาลที ่๖ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั 

เมือ่เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงซ้อมรบเสอืป่า ณ ค่ายหลวงบ้านโป่ง เมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๔  
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ภายหลงัการซ้อมรบเสอืป่าเสรจ็แล้ว ได้เสด็จฯ มาทรงนมสัการพระแท่นดงรงัครัง้หนึง่ 

นอกจากน้ีได้มเีจ้านายผูใ้หญ่เสดจ็มาทรงนมัสการในรชักาลต่าง ๆ อกีหลายพระองค์.

ในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราช

วจิารณ์พระแท่นดงรังไว้ตอนหน่ึงว่า “ผูท่ี้รูอ้ยูท่ัว่ถึงจะไหว้กราบในทีม่พีระพทุธรปู สถูป 

หรือสิ่งอื่น ๆ ที่เป็นเจดียฐานฤาจะไหว้กราบในที่แจ้ง ในชายคาที่ไม่มีเจดียฐานก็ดี  

ต้องส่งใจระลึกถึงพระคุณพระพุทธเจ้า แล้วไหว้กราบทุกครั้งทุกคราว และพระแท่น 

ดงรงันีเ้ล่ากเ็ป็นเจดยีฐานอนั ๒ ซึง่ควรจะส่งใจระลกึถึงพระพทุธเจ้าท่ีเสดจ็ปรินิพพาน

ในเมอืงกสุนิาราทีป่่ารงัของมลัลกษตัรย์ิ กเ็หมือนหนึง่ได้นมัสการในทีน่ัน้เหมือนกนั... 

เจดียฐานยกไว้เป็นเครือ่งชกัน�าใจให้ส่งไประลกึถึงพระคณุพระพทุธเจ้าโดยง่ายขึน้กว่า

ที่นึกเปล่า ๆ เพราะดังนั้น ถ้าเจดียฐานแห่งใด ความเป็นที่เชื่อ ที่เลื่อมใส เพราะมี

หลกัฐานเป็นพยานส�าคญัได้ กมี็แต่จะชกัจงูความเลือ่มใสให้มากขึน้ ซึง่ว่าเปรยีบเทยีบ

มาดังน้ี เพราะจะให้เป็นประโยชน์ท่ีจะน�าความเลือ่มใสเท่านัน้ ใช่จะว่าพระแท่นไม่แท้ 

ไหว้ไม่ได้บุญ... ถ้าเป็นเจดียฐานแห่งใด ๆ ก็ดี ผู้ใดมีน�้าใจไหว้ดี ก็จะมีอานิสงส์  

ถ้าไหว้ไม่ดี ก็จะเหมือนกับเดินไกว่แขนเล่นเหมือนกัน...”

บดันี ้สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารพระองค์ สมเดจ็พระปรมนิทรธรรมกิ

มหาราชาธริาชเจ้าพร้อมท้ังสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ได้ทรงพระราชด�าริ

เห็นความส�าคัญของพระแท่นดงรังเป็นปูชนียสถานส�าคัญแห่งหนึ่งของบ้านเมือง  

ซึ่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าหลายพระองค์ได้เคยเสด็จฯ มาทรงสักการ

บูชาในอภิลักขิตกาลวิสาขปุณณมีนี้ ชื่อว่าได้พระราชทานความยกย่องปูชนียสถาน 

แห่งเป็นพิเศษ และพระราชกุศลท่ีทรงบ�าเพ็ญในที่นี้ด้วยพระราชหฤทัยทรงระลึก 

ในพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ ก็จะสัมฤทธิ์อานิสงส์เพิ่มพูนพระบารมี เป็นเหมือนหนึ่ง

ได้เสด็จไปทรงนมัสการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในที่เสด็จปรินิพพานแห่งพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้า สมดังพระราชนิพนธ์ทรงพรรณนานั้น

วันวิสาขปุณณมี คือวันพระจันทร์เพ็ญเสวยกลุ่มดาวฤกษ์วิสาขา เป็นวันที ่

พระโบราณาจารย์กล่าวก�าหนดไว้ว่าเป็นวนัตรงกบัวนัเสดจ็ประสูต ิตรสัรู ้และปรนิพิพาน

แห่งสมเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า พทุธศาสนกิชนทัว่ไปจึงถือเป็นวนัส�าคญั
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วันหนึ่งในพระพุทธศาสนา และท�าการบูชาด้วยวิธีบูชาต่าง ๆ ตามที่ก�าหนดขึ้นในวัด

ในปูชนยีสถานนัน้ ๆ ด้วยน้อมจิตระลกึถงึพระพทุธคณุ กับทัง้พระธรรมคณุ พระสงัฆคุณ

เป็นอารมณ์ การบูชาในวันวิสาขปุณณมีนี้เรียกว่า “วิสาขบูชา”

พระประวตัแิห่งสมเดจ็พระบรมศาสดาทีเ่กีย่วแก่เหตกุารณ์ส�าคญัทัง้ ๓ วาระนี้ 

มีความโดยย่อว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดา ได้ประสูติจากพระครรโภทร

พระพุทธมารดา ณ ลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ และกรุงเทวทหะต่อกัน เม่ือ 

วนัวสิาขปณุณมีก่อนพทุธศักราช ๘๐ ปี พระองค์ทรงเป็นพระโพธสัิตว์ ค�าว่า “โพธสัิตว์” 

เป็นค�าเรียกพระองค์เม่ือก่อนแต่ตรสัรู ้แปลว่า “ผู้ข้องอยูใ่นความตรสัรู ้ผูต้ดิคอืรกัใคร่

ในความรู้” เพราะพระองค์ได้ทรงบ�าเพญ็พทุธการกธรรม คอืธรรมท่ีท�าให้เป็นพระพุทธเจ้า

ได้แก่บารมธีรรม ๑๐ ประการ คือ ทาน ศลี เนกธมัมะ ปัญญา ทัง้ ๔ นีเ้ป็นข้อใหญ่ 

และวิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา ทั้ง ๖ นี้เป็นข้ออุปการะเพื่อ 

พระสัมพัญญุตญาณโดยส่วนเดียว ครั้นพระบารมีที่ได้ทรงสร้างสมบ�าเพ็ญมาเต็ม 

เป่ียมแล้ว พระโพธิสตัว์กไ็ด้ตรสัรูพ้ระอนุตตรสมัมาสมัโพธญิาณเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ณ ควงไม้อัสสัตถพฤกษ์ที่เรียกต่อมาว่าไม้โพธิ์ ณ ต�าบลอุรุเวลาเสนานิคม มคธรัฐ  

ในราตรีแห่งวันวิสาขปุรณมี ในปีก่อนพุทธศักราช ๔๕ ครั้นได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จ

จารกิไปประกาศพระธรรมทีไ่ด้ตรสัรูน้ัน้สัง่สอนเวไนยนกิร คอืหมูช่นผูท้ีค่วรแนะน�าได้

ในคามนิคมชนบทต่าง ๆ เป็นพระศาสดาเอกผู้ทรงประดิษฐานพระพุทธศานาและ

บรษัิททัง้ ๔ คือ ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกา ให้ต้ังมัน่ขึน้ในโลกตลอดเวลา ๔๕ ปี 

จงึได้เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ณ ระหว่างสาลพฤกษ์ทัง้คู ่ในสาลวนั กรุงกุสินารา มลัลรัฐ 

ณ ปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขปุณณมี ตั้งต้นนับพุทธศกแต่นั้นมา แต่ในประเทศไทย  

นับโดยอดีตภาค คือส่วนล่วงไปแล้ว ๑ ปี จงึนบัเป็นหนึง่ จ�าเดมิแต่นัน้มาจนถงึปัจจบุนั

บัดนี้ นับตามนิยมที่รับมาจากคัมภีร์ที่รจนาไว้ในลังกาทวีปโดยอดีตภาคล่วงไปแล้วได้ 

๒๕๑๒ ปีบริบูรณ์

เหตุการณ์ส�าคัญแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ประสูติ 

ตรัสรู้และปรินิพพานได้บังเกิดขึ้นในวันวิสาขปุณณมีตรงกันท้ัง ๓ วาระ นับว่าเป็น

อัศจรรย์ไม่เคยมี แต่ที่พึงเห็นว่าเป็นข้ออัศจรรย์อย่างที่สุดไม่มีสิ่งอัศจรรย์อื่นเทียมถึง 
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คือความที่พระองค์ทรงมีพระวิริยะอย่างยอดเยี่ยม ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีทั้งปวงจนได้

ตรัสรู้พระธรรม ครั้นตรัสรู้แล้วก็ทรงมีพระมหากรุณาไม่ทรงเห็นแก่ความเหนื่อยยาก 

เสด็จจาริกไปประกาศพระธรรมสั่งสอนตลอดพระชนม์ชีพ ทรงปลูกโพธิพฤกษ์คือ

พระพทุธศาสนาข้ึนให้หยัง่รากลกึงอกงามขึน้ในโลก และด�ารงอยูเ่พ่ือประโยชน์เกือ้กลู

และความสุขตราบเท่าถึงปัจจุบันน้ี ฉะน้ัน จึงเป็นเหตุให้ความประสูติขึ้นในโลกแห่ง

พระองค์เป็นความประสูติแห่งพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะได้ตรัสรู้ ให้ความตรัสรู้ของพระองค์

เป็นความตรสัรู้แห่งองค์พระสมัมาสมัพุทธเจ้า และให้ความปรนิพิพานของพระองค์เป็น

ความปรินิพพานแห่งองค์พระศาสดาเอกแห่งโลก ผู้แผ่พระอนันตคุณออกไปแก่โลก

โดยพ้นประมาณ ยังความระลึกถึงพระคุณให้เกิดขึ้นในจิตใจของมหาชนยั่งยืนมา 

ทกุรุ่นทกุสมัยโดยไม่จดืจาง แม้จะได้เสดจ็ปรนิพิพานมาช้านาน ไม่ปรากฏพระพทุธสรรีะ

อีกต่อไปแล้ว แต่ก็ยังปรากฏพระพุทธคุณด�ารงอยู่เป็นส่วนอมตะพ้นจากความเกิดแก่

เจ็บตายในสังสารวัฏ จึงชื่อว่าทรงด�ารงอยู่โดยไม่ดับสูญด้วยพระคุณ อันท่านแสดง

ประมวลลงโดยย่อเป็น ๓ คือ พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปัญญาความรู้จริง 

ในสจัจธรรม ธรรมทีเ่ป็นสัจจะ พระวสุิทธคิณุ พระคุณคอืความบริสุทธิจ์ริง พระกรุณาคณุ 

พระคุณคือพระกรุณาโปรดช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริง สมดังบทแสดงพระพุทธคุณว่า :-

พุทฺธวารหนฺตวรตาทิคุณาภิยุตฺโต

สุทฺธาภิญาณกรุณาหิ สมาคตตฺโต

โพเธสิ โย สุชนตํ กมลํว สูโร

แปลความว่า พระพทุธเจ้าเป็นผูป้ระกอบด้วยพระคณุ มีความเป็นพระอรหนัต์

เป็นต้น มีพระองค์ประกอบแล้วด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ  

ทรงยังหมู่คนดีให้เบิกบานแล้วเหมือนอย่างดวงอาทิตย์ยังดอกบัวให้บานฉันนั้น

พระพุทธคุณน้ีย่อมปรากฏเพราะพระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมส่ังสอนหมู ่

คนดคีอืเวไนยนกิรให้รู้ตาม และพระธรรมกย่็อมปรากฏเป็นคณุประโยชน์แก่สาธชุนผู้

ได้สดับฟังและปฏิบัติตามภูมิชั้นสมตามบทคาถาแสดงพระธรรมคุณว่า
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สฺวากฺขาตตาทิคุณโยควเสน เสยฺโย

โย มคฺคปากปริยตฺติวิโมกฺขเภโท

ธมฺโม กุโลกปตนา ตทธาริธารี

แปลความว่า พระธรรมเป็นของอันประเสริฐ ด้วยอ�านาจแห่งความประกอบ

ด้วยคุณมีความเป็นสวากขาตธรรมคือธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วเป็นต้น 

จ�าแนกออกได้เป็นมรรค ผล นพิพาน และปรยิติัธรรม พระธรรมรกัษาด�ารงธรรมนัน้

มิให้ตกไปในโลกที่ชั่ว

หมู่แห่งสาวกผูไ้ด้สดบัฟังธรรม เป็นผูป้ฏบิตัดิ�ารงธรรมด้วยตนและด�ารงธรรม

ให้สืบต่อมาชื่อว่าพระสงฆ์ ย่อมปรากฏคุณตามบทแสดงพระสังฆคุณว่า

สทฺธมฺมโช สุปฏิปตฺติคุณาทิยุตฺโต

โยฏฺพฺพิโธ อริยปุคฺคลสงฺฆเสฏฺโ

สีลาทิธมฺมปวราสยกายจิตฺโต

แปลความว่า พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเจ้าเป็นผูเ้กดิจากพระสทัธรรม

ประกอบแล้วด้วยพระคุณมี สุปฏิปัตติคุณเป็นต้น เป็นหมู่แห่งอริยบุคคลผู้ประเสริฐ 

๘ จ�าพวก มีกายและจิตอาศัยธรรมอันประเสริฐ มีศีล เป็นต้น ดังนี้

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ทั้ง ๓ นี้ รวมกันเรียกว่าพระรัตนตรัยเป็น

หลักเป็นประธานแห่งพระบวรพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนากล่าวคือพระธรรมที่

พระผูม้พีระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแล้วและพระวนิยัทีท่รงบญัญตัแิล้ว จะด�ารงอยูย่นืนาน

กอ็าศยัพทุธบรษัิทน้ีเองปฏิบัตตินเองอยู่ในธรรม เป็นส่วนเหต ุ๕ ประการ คอืฟังธรรม

โดยเคารพ เรียนธรรมโดยเคารพ ทรงจ�าธรรมโดยเคารพ เพ่งพินิจให้เข้าใจอรรถคือ

เนื้อความแห่งธรรมที่ทรงจ�าไว้โดยเคารพ รู้ทั่วถึงอรรถคือเนื้อความหรือผล รู้ทั่วถึง 

ข้อธรรมหรือเหตุแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ บุคคลผู้ปฏิบัติอยู่ใน 

ข้อเหล่าน้ีชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความตั้งอยู่แห่งพระสัทธรรมคือศาสนา พระพุทธศาสนา 

จักไม่อนัตรธาน แต่จักตัง้อยู่นานตราบเท่าทีมี่การปฏบิตัอิยู่ และการปฏบัิตดิงันีช้ือ่ว่า
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เป็นการปฏบิติับูชา พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทีท่รงสรรเสรญิว่าเป็นการบชูาอย่างประเสรฐิ 

เพราะเป็นเหตุด�ารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยประการฉะนี้

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงพระราชปรารภวันวิสาขปุณณมี  

ซึ่งเป็นวันตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานแห่งสมเด็จพระบรมศาสนาสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า จึงได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทางบ�าเพ็ญพระราชกุศลวิสาขปุณณมี  

ณ วัดพระแท่นดงรัง อันเป็นปูชนียสถานส�าคัญนี้ ชื่อว่าได้ทรงปฏิบัติน�าพสกนิกร

พุทธศาสนิกชนทั้งปวงเพื่อความด�ารงยั่งยืนแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุข 

แห่งประชานิกรทั่วไปทุกหมู่เหล่า พระราชจริยาวัตรทั้งนี้ย่อมเป็นที่แซ่ซ้องสาธุการ 

และถวายพระพรชัยมงคลแห่งเทพและมนุษย์ทั่วไป

มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ

เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เต ชยมงฺคลํ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระนาถะประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงบ�าเพ็ญ

พระบารมทีัง้ปวงเพือ่ประโยชน์เกือ้กลูแก่สตัว์โลกทัง้ปวง ทรงบรรลพุระสัมโพธญิาณแล้ว 

ด้วยสัจจะวาจานี้ ขอชัยมงคลจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

อน่ึง ขออ�านาจคุณพระศรรีตันตรยัอดสัิยอดุมมงคล และอ�านาจพระราชกฤดา

ภนิหิารกศุลบารมี จงได้โปรดอภิบาลรกัษาสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า พร้อม

ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระราชโอรสธิดา ให้ทรงพระเกษม

ส�าราญนิรมล ปราศจากอริราชศัตรู ปัจจามิตรและอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ให้ทรง

พระเจรญิด้วยสรรพพรชยัมงคล เสด็จสถติเป็นพระนาถะเป็นทีร่่มเกล้าแห่งประชานกิร

ทุกหมู่เหล่า ตลอดจิรกาล

ถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนา ในวิสาขกรรมกถา ฉลองพระเดชพระคุณ

ประดับพระปัญญาบารม ีพอสมควรแก่เวลา เอวงักม็ด้ีวยประการฉะนี ้ขอถวายพระพร
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

วิสาขปุณฺณมายํ ว ชาโต อนฺติมชาติยา

ปตฺโต จ อภิสมฺโพธึ อโถปิ ปรินิพฺพุโตติฯ

บัดนี้ จักแสดงวิสาขเทศนา เป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึงพระพุทธคุณ  

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพ่ือเจริญศรัทธาและสัมมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนา 

เป็นการปฏบิตับิชูาพระสมัมาสมัพทุธเจ้าในวันวสิาขปณุณม ีทีเ่วยีนมาถงึเข้า ณ บัดนี้

ด้วยว่า วนันีเ้ป็นวนัจนัทร์เตม็ดวง ผ่านกลุม่ดาวฤกษ์ชือ่ว่า “วิสาขา” อนัเรยีกว่า 

วิสาขปุณณมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้พระบรมศาสดา ได้เสด็จประสูติ ตรัสรู้  

และปรินิพพาน ในวันวิสาขปุณณมี เช่นวันนี้ ดังที่แสดงไว้แล้วในพุทธประวัติ

พระสมัมาสัมพทุธเจ้า ได้เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ล่วงมาได้ ๒๕๑๒ ปี บรบูิรณ์

ในวันนี้แล้ว แม้เช่นนี้ พระพุทธศาสนาก็ยังไม่ไร้พระศาสดา ยังมีพระศาสดาแทน

พระองค์อยู่ ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่พระอานนท์เถระในสมัยใกล้จะปรินิพพาน  

แปลความว่า “ดูก่อนอานนท์ ธรรมแลวินัยใดที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่ท่าน 

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ทางโทรทัศน์ ณ สถานีไทยโทรทัศน์ฯ  

 ในวนัวิสาขบชูา  วนัที ่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๒
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ทั้งหลาย ธรรมแลวินัยนั้นเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายโดยกาลที่เราล่วงไป” ฉะนั้น 

แม้ในบัดนี้และต่อไป พุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ยังมีพระธรรมวินัยเป็นพระศาสดา 

ของตน เมื่อเคารพปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัย ก็ชื่อว่า เคารพปฏิบัติในพระสัมมา- 

สมัพทุธเจ้า และพระพทุธศาสนา กช็ือ่ว่าด�ารงอยู่ในผูท้ีเ่คารพปฏบิติั ดงักล่าวทกุ ๆ คน

วตัถุทีพ่งึเคารพสงูสดุในพระพทุธศาสนาน้ัน คือรตันะทัง้สาม ได้แก่ พระพทุธเจ้า 

พระธรรม และพระสงฆ์ รวมเรียกว่า พระรัตนตรัย พระพุทธเจ้า เป็นพระรัตนะ 

เพราะมีพระสรีระกายและพระจิตต์ เป็นที่สถิตแห่งพระคุณท้ังปวง ประมวลลงใน 

พระปัญญาคุณ (คุณ คือความตรัสรู้จริง) พระวิสุทธิคุณ (คุณ คือ บริสุทธ์ิจริง)  

พระกรณุาคณุ (คณุ คอืกรณุาจรงิ) พระธรรม เป็นพระรตันะ เพราะมีสาระแก่นสาร

อันบริสุทธิ์บริบูรณ์ล้วน ๆ ไม่มีเปลือกกะพี้เจือปน ท้ังท่ีเป็นปริยัติ ท้ังท่ีเป็นปฏิบัติ  

ทั้งที่เป็นปฏิเวธ (ความรู้แจ้งแทงตลอด คือมรรค ผล นิพพาน) เป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติ

บรรลถุงึประโยชน์ปัจจบุนับ้าง ประโยชน์ภายหน้าบ้าง ประโยชน์อย่างยิง่บ้าง พระสงฆ์ 

เป็นพระรัตนะ เพราะมีศีล (ความประพฤติ) ทิฏฐิ (ความเห็น) อันดี เป็นผู้ตรัสรู้

ตามพระพุทธเจ้า พระคุณของพระพุทธเจ้าย่อมด�ารงอยู่ในพระธรรม พระธรรม หรือ

คุณของพระธรรม ย่อมด�ารงอยู่ในพระสงฆ์ และในผูป้ฏบิติัธรรมท่ัวไป ฉะนัน้ ผูป้ฏบิตัิ

ธรรมทุกคนจึงยังเป็นผู้มีส่วนได้รับพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ 

แต่ข้อส�าคัญต้องศึกษาปฏิบัติพระธรรม เมือ่ศกึษาปฏบัิตจินมคีวามรู้พระธรรม 

แม้ด้วยปรยิติัแลด้วยการปฏิบัต ิช่ือว่า มีส่วนได้รบัพระปัญญาคณุ เมือ่มคีวามบรสิทุธิ์ 

ชื่อว่า มีส่วนได้รับพระวิสุทธิคุณ เม่ือมีความสุขสงบ พ้นจากความทุกข์เดือดร้อน  

ชื่อว่า มีส่วนได้รับพระกรุณาคุณ ฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงมีส่วนได้รับพระคุณของ

พระพทุธเจ้าอยูทุ่กกาลสมัย ส่วนผูท่ี้มิได้สนใจศกึษาปฏบิตัพิระธรรม ถึงจะเกดิทนัเห็น

พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ช่ือว่า มิได้เห็นพระพุทธเจ้า ยกตัวอย่างเช่น  

อุปกะอาชีวก ได้เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จด�าเนินสวนทางมา ในคราวที่จะเสด็จไปโปรด

พระเบญจวคัคีย์ในสมัยเม่ือแรกตรสัรู ้ได้สงัเกตเหน็พระฉววีรรณผ่องใส จงึทลูถามว่า 

ใครเป็นศาสดาของพระองค์ คล้ายกับถามว่า ทรงนับถือพระเป็นเจ้าองค์ไหน ครั้นได้

ฟังพระพุทธด�ารัสตอบว่า ทรงเป็นพระสยัมภู (ผู้เป็นเอง) คล้ายกับว่า ทรงเป็น 
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พระเป็นเจ้าเอง ก็ไม่เช่ือ แลบล้ิน ส่ันศีรษะเดินผ่านไป บุคคลเช่นนี้ชื่อว่าไม่ได้เห็น

พระพทุธเจ้า ข้อทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัตอบว่า ทรงเป็นพระสยัมภนูัน้ เพราะได้ตรสัรูด้้วย

พระองค์เอง ไม่ได้ทรงฟังมาจากเทพหรือมนุษย์ใด ๆ ในธรรมที่ตรัสรู้ จึงทรงเป็น 

พระศาสดาเอกในโลก คือเป็นพระศาสดาองค์เดียวท่ีไม่เป็นศิษย์ของเทพและมนุษย์ 

ทั้งปวง แต่เป็นพระศาสดาของเทพและมนุษย์ท้ังหลาย ดังพระพุทธคุณว่า “สตฺถา  

เทวมนุสฺสานํ เป็นพระศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” ดังนี้ 

ในสมัยพุทธกาลปรากฏว่า มีคนเป็นอันมากไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า แม้จะได้

เดนิไปมาอยู่อย่างใกล้ชดิกบัพระพทุธเจ้าซ่ึงเสดจ็จารกิไปทรงแสดงธรรมโปรดประชาชน

ในถิน่ต่าง ๆ อย่างไม่หยดุยัง้ ส่วนผูท้ีต่ัง้ใจฟังพระธรรม ปฏบิตัพิระธรรมจนเกดิปัญญา

รู้เห็นพระธรรมตามเป็นจริง จึงช่ือว่า ได้เห็นพระพุทธเจ้า เพราะเห็นพระธรรม  

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่พระวักกลิ ว่า “โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ ผู้ใด 

เห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” ดังนี้ แม้เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจนถึงบัดนี้ แลใน

กาลต่อไป ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมมีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะได้เห็นธรรมอยู่เสมอ

โดยไม่มกี�าหนดเวลาสิน้สดุ นอกจากก�าหนดว่า เหน็พระธรรมเมือ่ใดกเ็ห็นพระพทุธเจ้า

เมื่อนั้น จึงมีบทแสดงพระธรรมว่า “อกาลิโก” ไม่ประกอบด้วยกาลเวลา 

ฉะนัน้ จงึไม่มคีวามแตกต่างกันทีจ่ะเห็นพระพทุธเจ้า ส�าหรบัผูท้ีเ่กดิทนัสมัย

พระพุทธกาลและผู้เกิดภายหลัง เช่นในบัดนี้ เพราะอาจที่จะไม่ได้เห็น และอาจที่จะ

ได้เหน็ในลกัษณะอย่างเดยีวกัน ดงัท่ีกล่าวแล้ว จึงไม่มเีหตทุีค่วรท้อใจในข้อทีเ่กดิไม่ทนั

พุทธกาล หรือในข้อที่ว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานมานานแล้ว พระพุทธศาสนา

จงึเป็นของพ้นสมยัไป ไม่มใีครในบดันีอ้าจปฏบิตัใิห้ประสบผลได้ เพราะจะเกิดในสมยั

ไหนก็ตาม พระพทุธเจ้าจะเสดจ็ปรินพิพานมานานเท่าไรแล้วกต็าม เมือ่พระพทุธศาสนา

คือพระธรรมวินัยยังคงด�ารงอยู่ในฐานะพระศาสดา มีคนนับถือปฏิบัติอยู่ตราบใด  

ก็อาจที่จะเห็นพระธรรมและเห็นพระพุทธเจ้าได้ ตามภูมิชั้นของการปฏิบัติ ไม่มีผล

อะไรที่พิเศษไปกว่ากัน เพราะเหตุท่ีเกิดในสมัยไหนเลย ทั้งนี้เพราะพระธรรมเป็น 

ความจริงท่ีทรงตัวเป็นความจริงอยู่ทุกกาลสมัย ไม่ใช่เป็นความจริงอยู่ในสมัยหนึ่ง  

แล้วกลับเป็นความไม่จริงในอีกสมัยหนึ่ง ดังเช่นค�าสั่งสอนเรื่องประโยชน์ ๓ จะแสดง 

โดยย่อ คือ
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ประโยชน์ปัจจุบัน พระพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้ขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์

เป็นต้น ให้รักษาทรัพย์เป็นต้นท่ีหามาได้ ให้คบเพื่อนท่ีดี ให้ใช้จ่ายทรัพย์เลี้ยงชีวิต 

พอสมควร

ประโยชน์ภายหน้า คือประโยชน์ที่จะเกิดเป็นผลเกื้อกูลสืบต่อไปในภายหน้า 

และสืบต่อไปถึงผู้อ่ืนอีกด้วย พระพุทธเจ้า ทรงสอนให้มีศรัทธา (ความเชื่อในส่ิงที ่

ควรเชื่อ) ให้มีศีล (ความประพฤติดี) ให้มีจาคะ (ความสละให้ปัน) ให้มีปัญญา  

(ความรู้จักบาปบุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์)

ประโยชน์อย่างยิ่ง ที่พ้นจากโลกนี้โลกหน้า พระพุทธเจ้า ทรงแสดงอริยสัจจ์ 

ให้รู้จักทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และทางปฏิบัติให้ถึงทางดับทุกข์

ธรรมทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงสัง่สอนจงึมหีลายชัน้ เพราะบุคคลในโลกมหีลาย

ชัน้เหมอืนอย่างในโรงเรียน หรือในวทิยาลยัแห่งหนึง่ ๆ มีนกัเรยีนหลายชัน้หลายแผนก 

ถ้าเทยีบพระธรรมกบัยาแก้โรค พระธรรมกม็คีรบกบัโรคทกุอย่าง เพือ่ให้คนทีเ่ป็นโรค

ต่าง ๆ กัน รับพระธรรมที่เหมาะแก่โรคของตนมาบริโภคเพื่อให้หายจากโรคด้วยกัน

โรคท่ีพระธรรมพึงรักษาได้โดยตรงเพื่อจะไม่เป็นบ้าง คือ โรคทางใจ ได้แก่ 

ตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก เพื่อจะได้บ้าง เพื่อจะเป็นบ้าง รวมความว่า  

เพื่อก่ออย่างหนึ่ง เพื่อท�าลายอย่างหนึ่ง ตัณหานี้เมื่อเกิดขึ้นในขอบเขตยังไม่เป็นเหตุ

ให้ประพฤติทุจริตก็ยังไม่เป็นโทษในทางคดีโลก ถ้าโลดแล่นออกไปนอกเขต จนเป็น

เหตุให้ประพฤติทุจริต ก็เป็นโทษในทางคดีโลก พระพุทธเจ้าทรงยกตัณหาขึ้นช้ีว่า  

เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งปวงในโลก

ในโลกปัจจุบันนี้ ที่ปรากฏว่าเจริญในทางวัตถุเป็นอันมาก สามารถบ�าบัดโรค

ทางกายได้มาก สามารถไปมาตดิต่อกนัภายในโลกเองได้อย่างรวดเรว็ ตลอดถึงในโลก

ร่วมจักรวาล แต่ถ้ายังไม่บ�าบัดโรคทางใจ คือ ตัณหา ยังส่งเสริมตัณหา ทั้งเพื่อก่อ  

ทั้งเพ่ือท�าลายกันอยู่อย่างไม่หยุดย้ัง ก็ยิ่งจะเพิ่มความเดือดร้อนให้เกิดข้ึนในโลก  

ความเจริญต่าง ๆ ไม่สามารถจะช่วยให้พ้นทุกข์ดังกล่าวได้ตราบเท่าที่ยังเป็นทาสของ

ตัณหา ถึงตัณหาเป็นสรณะคือที่พึ่งหรือมอบตนพึ่งตัณหา ซึ่งไม่มีความรู้จักอิ่มตัว
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เพราะฉะนั้น จึงมีทางเดียวที่จะปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์ คือหันมาถึงพระพุทธเจ้า

เป็นสรณะ มอบตนเข้าพึ่งพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นผู้แสดงหนทางท่ีถูกต้อง ถึง 

พระธรรมเป็นสรณะมอบตนเข้าพ่ึงพระธรรม ในฐานะเป็นหนทางทีถู่กต้อง ถงึพระสงฆ์

เป็นสรณะ มอบตนเข้าพึ่งพระสงฆ์ในฐานะเป็นผู้ด�าเนินไปแล้วในทางนั้นอยู่เบื้องหน้า 

เป็นผู้ปฏิบัติได้ผลสมจริง เป็นพยานว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้จริง พระธรรมเป็น 

ความจริงดังที่เรียกว่ามีปาฏิหาริย์ ปฏิบัติได้จริง เม่ือเข้าพึ่งพระรัตนตรัย ดังนี้  

พระรัตนตรยัย่อมสามารถช่วยได้จรงิ คอืช่วยให้ตนเองนีแ้หละเว้นจากการท�าชัว่ทัง้ปวง 

ให้ประกอบความดท้ัีงปวง รวมความว่า ช่วยคุม้ครองมใิห้ตัวเราเอง ท�าความชัว่ แต่ให้

ท�าความดีนั่นเอง มิใช่หมายความว่า คุ้มครองตัวเราเองให้สามารถท�าความชั่วได้โดย

ไม่มีอันตราย เพราะขัดกับหลักกรรม ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ การถึงสรณะ 

ดังกล่าวน้ีต้องอาศัยศรทัธาและปัญญา เพือ่ให้เกดิดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้ง ตามเป็นจริง

โดยล�าดับ

เพราะฉะนัน้ สาธชุน จงึสมควรปลกูศรทัธาและปัญญาทีถู่กต้องในพระพทุธ-

ศาสนา กนัตนมิให้ยอมเข้าพึง่กเิลสตณัหา เป็นสรณะ แต่มอบตนเข้าพ่ึงพระรตันตรยั 

เป็นสรณะ ตั้งใจเว้นความชั่วประกอบความดี ตามพระพุทธศาสนา เป็นวิสาขปฏิบัติ

บชูาพระสมัมาสมัพทุธเจ้า พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์ มอีรรถาธบิายดงัแสดงมา 

ด้วยประการฉะนี้ ฯ



วันมาฆบูชา๑

วันมาฆบูชาเป็นวันบูชาส�าคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงเร่ิมท�าพธิบูีชานีข้ึน้ต้ังแต่เมือ่ทรงผนวชอยูใ่นรชักาลที ่๓ 

ตามที่มีกล่าวไว้ในต�านานวัดบวรนิเวศวิหาร พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาวชริญาณวโรรสว่า “ถงึวนัเพญ็เดอืน ๓ ทีก่�าหนดว่าเป็นวันทีส่มเดจ็พระบรม

ศาสดาทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในท่ีประชุมสาวกสงฆ์ ๑,๒๕๐ องค์ ล้วนเป็น 

พระอรหันต์เอหภิกิข ุมาถงึโดยล�าพงัมไิด้รบัเรยีกร้อง ซึง่เรยีกว่าจาตรุงคสนันบิาต ทรง

ท�ามาฆบูชา มีเทศนาด้วยเรื่องนั้น” ส่วนการท�ามาฆบูชาทางราชการและประชาชน

ทัว่ไปน่าจะมนีาตัง้แต่ในรชักาลที ่๔ และในปลายรชักาลน่าจะได้มีการท�ามาฆบชูากนั

ทั่วไปแล้ว จึงได้มีในประกาศว่าด้วยวันธรรมสวนะแห่งปีระกา ตรีศก จ.ศ.๑๒๒๓  

ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๐๔ ตอนท้ายว่า “อนึ่ง ถ้าจะท�าพิธีมาฆบูชา ตามนิยมซึ่งมีก�าหนด

ในคัมภีร์อรรถกถาว่าเป็นวันที่ชุมนุมพระสาวก ๑๒๕๐ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์นั้น ให้ท�าในวันขึ้น ๑๔ ค�่า ๑๕ ค�่า ทั้งสองวันเป็นอัน 

ถูกต้องแล้ว อย่าได้สงสัยเลย ถ้าไม่เชื่อก็ให้พิเคราะห์ดูพระจันทร์ในอากาศนั้นเทอญ” 

ค�าบชูาเป็นภาษาบาล ีในวนัมาฆบชูาทีใ่ช้กนัทัว่ไปในบดันีก้เ็ข้าใจว่าเป็นพระราชนพินธ์

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัด์ิที ่พระสาสนโสภณ ทางวทิยศุกึษา วนัที ่๒๐ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๑๓
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ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั แม้ในบดันี ้เรือ่งมาฆบชูาได้เป็นทีท่ราบกนั

โดยมากแล้ว แต่เมื่อวันมาฆบูชาเวียนมาถึงเข้าก็ควรจะกล่าวฟังกันอีก

เรื่องที่เป็นเหตุปรารภให้ท�ามาฆบูชาได้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลตอนต้น  

(ตามทีม่เีล่าไว้ในพระสตูรและอรรถกถาบางแห่งรวมความโดยย่อว่า เม่ือพระพทุธเจ้า

ได้ตรัสรู้พระธรรมแล้ว ทีแรกได้ทรงพิจารณาเห็นว่าพระธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้เป็น

ของลุม่ลกึยากทีค่นทัว่ไปจะเข้าใจได้ ถ้าจะทรงแสดงพระธรรมสัง่สอนและคนทัง้หลาย

ไม่เข้าใจ กจ็ะไม่เกดิประโยชน์อะไร จะทรงเหน็ดเหนือ่ยเปล่า จงึมพีระหทยัน้อมไปใน

ทางจะไม่ทรงแสดงพระธรรม แต่อาศยัพระมหากรุณาตามทีท่่านแสดงว่ามีพระพรหม

มากราบทูลอาราธนา (ดังที่ได้ผูกเป็นค�าอาราธนาพระแสดงธรรมในบัดนี้ว่า พฺรหฺมา 

จ โลกา เป็นต้น) ได้ทรงพิจารณาดูหมู่สัตว์โลก ทรงเห็นว่าผู้ที่มีกิเลสธุลีในจักษุน้อย

อาจจะรู้ธรรมที่ทรงแสดงได้ก็มีอยู่ จึงทรงตกลงพระหทัยว่าจะทรงแสดงพระธรรมส่ัง

สอน และทรงอธิษฐานคือทรงตั้งพระหทัยว่า จะทรงด�ารงพระชนมายุอยู่ต่อไปเพ่ือ

ประกาศพระธรรม ประดิษฐานพระพทุธศาสนาและพทุธบรษิทัให้ต้ังหยัง่รากลงมัน่คง

ในโลก จะยงัไม่เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพาน ตราบเท่าทีพ่ระพทุธศาสนาและพทุธบรษิทัยัง

ไม่ประดิษฐานหยั่งรากลงม่ันคง ต่อจากนั้นก็ได้เสด็จจาริกไปแสดงพระธรรมสั่งสอน  

ตัง้ต้นแต่พระปัญจวคัคีย์ท่ีอิสปิตนมิคทายวัน แขวงเมอืงพาราณส ีเมือ่วันอาสาฬหปุณณ

ม ี(คือวันจันทร์เพ็ญหน้าวันเข้าพรรษาต้น) ทรงจ�าพรรษาแรก ณ ที่นั้น ทรงได้พระ

สาวกเพิ่มขึ้นโดยล�าดับ ออกพรรษาแล้วทรงส่งพระสาวกไปประกาศพระศาสนาในทิศ

ต่าง ๆ แยกย้ายกันไป ส่วนพระองค์เองเสด็จตรงไปยังกรุงราชคฤห์ ทรงแสดงธรรม

โปรดและได้พระสาวกตามเสดจ็ไปมากขึน้เรือ่ย ๆ เมือ่ใกล้ถงึกรุงราชคฤห์ ได้ประทบั

พกัทีล่ฏัฐวินั พระเจ้าพมิพสิารได้เสดจ็ออกมาเฝ้า และถวายพระเวฬวุนัซึง่อยูภ่ายนอก

พระนครทางด้านเหนือให้เป็นวดัทีป่ระทบั พระพทุธเจ้าพร้อมท้ังพระสงฆ์สาวกได้เสด็จ

ไปประทับ ณ พระเวฬุวันพระอารามหลวงนั้น แต่บางคราว ก็เสด็จขึ้นไปประทับบน

เขาคิชฌกูฏ ทรงได้พระอัครสาวกท้ัง ๒ คือพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะที ่

กรงุราชคฤห์นี ้และได้มีเหตกุารณ์ทีเ่รยีกว่า “จาตรุงคสนันิบาต ความประชมุแห่งองค์ 

๔” ขึ้นที่พระเวฬุวันในวันเพ็ญเดือนมาฆะ (ซึ่งโดยปกติตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน ๓ 

ของไทยเรา) วันนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ปริพพาชกผู้หนึ่งบนเขาคิชฌกูฏ  
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พระสารีบุตรนั่งถวายงานพัดฟังอยู่ด้วย ท่านฟังจบแล้วก็มีจิตพ้นจากอาสวะ (ส่วน 

พระโมคคัลลานะได้มีจิตพ้นจากอาสวะก่อนนั้นแล้ว) พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจาก 

เขาคิชฌกูฏไปสูพ่ระเวฬุวนั ขณะน้ันเป็นเวลาตะวันบ่าย ได้มพีระภกิษจุ�านวนรวมกนั 

ถงึ ๑,๒๕๐ องค์ ซ่ึงล้วนเป็นพระอรหนัต์เอหภิกิขมุาเข้าเฝ้าพร้อมกนัโดยมไิด้นดัหมาย 

กล่าวได้ว่าเป็น “จาตุรงคสันนิบาต ความประชุมแห่งองค์ ๔” คือ

๑. ภิกษุจ�านวน ๑,๒๕๐ ซึง่มาประชมุกนั ล้วนเป็นพระอรหนัต์ผูส้ิน้อาสวะแล้ว

๒.  ล้วนเป็นเอหภิกิข ุคอื เป็นภกิษุซึง่ได้รบัอปุสมบทโดยตรงจากพระพทุธเจ้า 

 เองด้วย วธิท่ีีตรสัเรยีกว่าจงเป็นภกิษมุาเถดิ อันเรยีกว่าเอหภิกิขอุปุสัมปทา

๓. ล้วนมิได้มีการนัดหมายกัน ต่างมาสู่ส�านักพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าใน 

 พระเวฬุวัน

๔. ในวันอุโบสถมาฆปุณณมี คือวันจันทร์เพ็ญเดือนมาฆะ

(พระพุทธเจ้าจึงทรงท�าอุโบสถอันบริสุทธิ์ ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ในสังฆ-

สันนิบาตนั้น)

นกึดวู่าเวลานัน้เป็นสมยัต้นพทุธกาล พระบรมศาสดาเพ่ิงจะประกาศพระพุทธ-

ศาสนาได้ไม่นาน แต่ก็ได้พระสาวกผู้ส�าเร็จกิจเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วจ�านวน

มากถงึเท่านัน้ เม่ือมานัง่ประชมุเฝ้าอยูพ่ร้อมหน้ากนัท้ังหมด โดยมไิด้มรีบัสัง่เรยีกหรอื

นดัหมายกนัเอง ในวนัและเวลาท่ีเหมาะดงันัน้ อนัเรยีกได้ว่าจาตรุงคสนันบิาต พระบรม-

ศาสดาเองก็ได้ทอดพระเนตรเห็นผลงานของพระองค์ท่ีได้ทรงท�ามาแล้ว ถ้าคิดอย่าง

จติใจคนสามัญก็เป็นท่ีน่าปลาบปล้ืมใจเพยีงไร แต่พระบรมศาสดามไิด้ทรงเพลดิเพลนิ

อยู่กับผลที่ทรงได้รับทั้งปวง ทรงเล็งเห็นประโยชน์ท่ีจะพึงเกิดขึ้นจากพระสาวกเหล่า

นัน้ต่อไปเป็นอนัมาก และขณะนัน้ทรงมบีคุคลเป็นเครือ่งมอืในการประกาศพระศาสนา

พรัง่พร้อมแล้ว พระอัครสาวกขวาซ้ายกท็รงมแีล้ว แต่ยงัมไิด้ทรงวางหลกัแห่งพระพทุธ-

ศาสนาโดยสังเขปท่ีพงึใช้สัง่สอนได้ท่ัว ๆ ไป จงึทรงใช้โอกาสนัน้ทรงท�าปารสิทุธุโบสถ 

คือทรงท�าอุโบสถที่บริสุทธิ์ร่วมกับพระสงฆ์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทั้งหมด ทรงแสดง 

โอวาทปาติโมกข์ คอื พระโอวาททัง้ปวงถือเป็นหลักเป็นประธาน ชีว่้าอะไรเป็นพุทธวาทะ 
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อะไรเป็นพทุธศาสนา เพือ่ให้พระสาวกท้ังปวงถือเป็นหลักในการประกาศพระพทุธศาสนา

ให้เป็นไปในทางเดียวกันว่า ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกขา เป็นต้น

อะไรเป็นพทุธวาทะ (วาทะของพระพทฺธะ) ๑ ขนัตคิอืความทนทานเป็นตบะ

อย่างยิ่ง ๒ นิพพานเป็นธรรมอย่างยิ่ง ๓ บรรพชิตคือนักบวชผู้ยังท�าร้ายว่าร้ายผู้อื่น

อยู่หาชื่อว่าสมณะไม่ พระพุทธะทั้งหลายกล่าวอย่างนี้

อะไรเป็นพุทธศาสนา (ค�าสอนของพระพุทธ) ๑ การไม่ท�าบาปทั้งปวง  

๒ การท�ากุศลให้ถึงพร้อม ๓ การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว (ต่อจากนี้มีขยายความ

ออกไปอีกเล็กน้อย แต่ก็รวมอยู่ใน ๓ ข้อนั้น) นี้เป็นค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย

ใจความของพระโอวาทปาติโมกข์มเีพยีงเท่านี ้ดส้ัูนเหลอืเกนิแต่ก็รวมส่ิงส�าคัญ

ในพระพทุธศาสนาไว้ทัง้หมด ตัง้ต้นแต่ระบบุรมตบะ คอื ติตกิขา ขนัตแิละบรมธรรม

คอื นพิพานตลอดถงึลักษณะของสมณะท่ีตรสัในทางปฏเิสธ แต่กม็คีวามหมายในทาง

ตรงกันข้ามและโยงความถึงตอนต้นด้วยว่า ที่จะเป็นบรรพชิตเป็นสมณะเต็มที่จ�าต้อง

มธีรรมสองข้อข้างต้นน้ัน และได้แสดงพระพทุธศาสนาว่าคอืการไม่ท�าบาป การท�ากศุล

ให้ถึงพร้อม การช�าระจิตของตนให้ผ่องใส พระพุทธะทั้งหลายสอนดังนี้ หรือ ค�าสอน

ของท่านว่าดังน้ี พระสาวกท้ังหลายจะไปสอนโดยปริยายคือทางใดทางหนึ่งก็ตาม  

แต่ก็ย่อมรวมอยู่ในหลักดังกล่าว พระโอวาทนี้ตรัสแก่พระอรหันต์ทั้งนั้นมิใช่เพื่อจะ 

โปรดท่านทั้งปวงนั้น แต่เพื่อประกาศข้อที่เป็นหลักเป็นประธานสมดังที่เรียกว่าโอวาท

ปาติโมกข์ พระอาจารย์แสดงว่าในวันอุโบสถต่อมาทุกวันอุโบสถ พระพุทธเจ้าทรง 

ท�าอุโบสถร่วมด้วยพระสงฆ์ ทรงแสดงพระปาติโมกข์ที่ เป็นพระโอวาทนี้ด้วยพระองค์

เองจนถึงทรงพระอนุญาตให้สงฆ์สวดพระวินัยที่ทรงบัญญัติขึ้นเป็นปาติโมกข์ใน 

วันอุโบสถ จึงทรงหยุดท�าปาติโมกข์ร่วมด้วยสงฆ์ ทรงอนุญาตให้สงฆ์ท�าปาติโมกข ์

ตามล�าพัง ดังที่ได้ท�าสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้

อนึ่ง พระบรมศาสดาได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาตลอดเวลา ๔๕ ป ี 

ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัท ลงในโลกเป็นหลักฐานมั่นคงสมดังที่

ได้ทรงอธิษฐานพระหทัยไว้แล้ว ก็ได้ทรงปลงอายุสังขาร ตามที่ท่านแสดงไว้ว่าใน 
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วันเพ็ญเดือนมาฆะเช่นเดียวกัน และต่อจากนั้นอีก ๓ เดือน ถึงวันพ็ญเดือนวิสาข 

ก็เสด็จดับขันธปรินิพพาน

วันมาฆบูชามีประวัติและความส�าคัญดังกล่าวมาโดยสังเขปฉะนี้ ฉะนั้น  

เมือ่ถงึวนัมาฆบชูา พทุธศาสนกิชนจึงสมควรท�าการบชูาพระสัมมาสัมพทุธเจ้าผูพ้ระบรม-

ศาสดา พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์ การบูชานั้นมี ๒ อย่าง คือ อามิสบูชา  

บชูาด้วยอามสิ มดีอกไม้เทยีนธปูเป็นต้น ปฏปัิตตบิชูา บชูาด้วยการปฏบิตั ิคอื ปฏบัิติ

กายวาจาใจของตนในคลองธรรมตามที่ทรงสั่งสอน ละบาปคือความชั่ว ท�ากุศลคือ 

ความดี และช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้วบริสุทธิ์จากอารมณ์และกิเลสมีความโลภโกรธ

หลง เป็นต้น ฝึกใจให้มีขันติคือความอดทนหรือความทนทานต่ออารมณ์และกิเลส 

ดังกล่าว ไม่ยอมประพฤติไปตามอ�านาจกิเลส ดังนี้จะชื่อว่าได้หันหน้าไปสู่ทางแห่ง 

พระนพิพาน จะมีความดบัร้อนมีความเย็นมากขึน้ทกุท ีตรงกนัข้ามกับหันหน้าไปสู่ทาง

กิเลสซึ่งเปรียบเหมือนกองไฟ มีแต่จะทวีความร้อนมากขึ้น

ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาลรักษาท่านทั้งหลายให้มีความเจริญและ

ความสุขอยู่ในธรรมตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาทรงประกาศไว้แล้ว

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ปูชารเห ปูชยโต พุทฺเธ ยทิจ สาวเก

ปปญฺจสมติกฺกนฺเต ติณฺณโสกปริทฺทเว

เต ตาทิเส ปูชยโต นิพฺพุเต อกุโตภเย

น สกฺกา ปุญฺญํ สงฺขาตํุ อิเมตฺตมฺปิ เกนจีติ.

บัดนี้ จักถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณประดับ 

พระปัญญาบารมี อนุรูปแก่พระธาตุเจดีย์นิธานกิจ (กิจคือการบรรจุพระธาตุเจดีย์)  

ที่ก�าหนดเป็นอภิลักขิตมงคลการพิเศษ ในอาวาสเขมาภิรตารามนี้ มีวัตถุกถาแสดง

เรื่องดังจะพรรณนาโดยสังเขป

ทางวดัเขมาภริตารามมท่ีานเจ้าคณุพระเขมาภมุิขธรรม เจ้าอาวาสเป็นประธาน 

พร้อมด้วยคณะกรรมการจังหวัดนนทบุรี และอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเลื่อมใสได้

ก�าหนดงานบรรจุพระธาตุ อันเป็นสัทธาปสาทนียวัตถุ ที่ตั้งแห่งสัทธาปสาทะว่าเป็น

พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ พระมหาเจดีย์ อันประดิษฐานอยู่ 

ณ ด้านบรูพทศิแห่งพระอุโบสถ ตามต�าแหน่งเดมิท่ีได้พบในคราวบรุณะปฏสัิงขรณ์ครัง้นี้

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่พระโศภนคณาภรณ์ ในพธิบีรรจุพระบรมสารริีกธาต ุในองค์เจดย์ี  

 วดัเขมาภติาราม จ.นนทบุรี
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วดัเขมาฯ นีป้รากฏในต�านานว่าเป็นวัดเก่าแก่ ในสมัยกรงุศรอียุธยาเป็นราชธานี 

วัดเขมาฯ ก็ได้มีอยู่แล้ว ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ วัดเขมาฯ ปรากฏเป็น 

วดัส�าคญัขึน้ตัง้แต่ในรชักาลที ่๒ เมือ่สมเดจ็พระศรสุีริเยนทราบรมราชนิใีนรชักาลนัน้  

ได้ทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงบุรณาปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่ แต่ต่อมาก็ได้

ช�ารุดทรุดโทรมอีก ปรากฏว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้า-

เจ้าสยาม เม่ือทรงผนวชอยู่ในรัชกาลท่ี ๓ ทรงมีพระราชปณิธานว่าจักทรงบุรณะ 

ปฏิสังขรณ์ให้คืนดี เพ่ือฉลองพระเดชพระคุณ สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จ 

พระศรีสุริเยนทราพระองค์น้ัน ต่อมา เม่ือได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ได้ทรง

สถาปนาพระบรมอัฏฐิสมเด็จพระบรมราชชนนี พระองค์ผู้ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์ใหญ่

เป็นครัง้แรก ขึน้เป็นกรมสมเดจ็พระศรสีรุเิยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนพัีนปีหลวง 

และได้ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์วัดนี้ฉลองพระเดชพระคุณเป็นการใหญ่ และได้ทรงสร้าง

พระมหาเจดีย์นี้ขึ้นในเบ้ืองบูรพทิศแห่งพระอุโบสถ. ต่อมาในรัชกาลที่ ๕ พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าสยาม ได้ทรงปฏิสังขรณ์เพิ่มขึ้นอีกบางส่วน

ต่อจากนั้น ก็ได้มีการบุรณปฏิสังขรณ์เป็นรายย่อยตามก�าลังของทางวัดและ

ทางบ้านช่วยกันเป็นคราว ๆ มา แต่ก็ยังไม่พอแก่ความช�ารุดทรุดโทรมที่ทวีขึ้นตาม 

กาลทีล่่วงมา เพราะมีถาวรวตัถุใหญ่ ๆ อยูม่าก อนัจ�าต้องบรุณปฏสัิงขรณ์เป็นการใหญ่ 

จึงจะยินดี ในการนี้จ�าต้องอาศัยก�าลังอุปถัมภ์อย่างใหญ่ สมตามค�าที่ผู้เฒ่าผู้แก่กล่าว

ถึงวัดนี้ตามที่เล่าไว้ในประวัติวัดว่า ต้องเป็นผู้มีบุญญาธิการจึงจะสร้างปฏิสังขรณ์ได้  

กก็�าลังอปุถมัภ์ดงันี ้พงึเป็นพระบรมราชปูถมัภ์ หรอือปุถัมภ์ของบ้านเมืองหรอืรฐับาล 

ตามที่ปรากฏมาแล้ว

บัดนี้ รัฐบาลอันมีท่านจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ได้ท�าการบุรณปฏิสังขรณ์วัดนี้เป็นการใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ตามโครงการบุรณปฏิสังขรณ์

วดัทีค่วรบรุณปฏสิงัขรณ์ท่ัวพระราชอาณาจักรให้คนืดเีรยีบร้อย ให้ทนัพระพทุธศาสนา

ยกุาลก่ึงห้าพันปีทีจ่ะมาถงึในอกี ๔ ปี เบือ้งหน้า เป็นการอปุถมัภ์บ�ารงุพระพทุธศาสนา

อันเป็นศาสนาประจ�าประเทศชาติให้วัฒนะถาวร
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ในขณะท่ีท�าการบุรณปฏิสังขรณ์พระมหาเจดีย์ นายช่างได้พบเจดีย์น้อยหิน

อ่อนประดษิฐานอยู ่ณ ทีค่วรส่วนเบือ้งสงูในคหูาแห่งพระมหาเจดย์ี จงึได้น�าความแจ้ง

แก่ท่านเจ้าอาวาส ท่านเจ้าอาวาสได้ให้อญัเชญิพระเจดย์ีน้อยหินอ่อนลงมาและได้เชญิ

กรรมการเจ้าหน้าที่ผู้สมควรมาพร้อมกันแล้ว ให้เปิดองค์พระเจดีย์ เมื่อแก้เครื่อง 

ห่อหุม้รกัษาออก กพ็บพระธาตบุรรจอุยู่เป็นอย่างด ีแสดงความเป็นสทัธาปสาทนียวตัถุ

ว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดาของเรา 

ทัง้หลาย ท่านผูบ้รรจปุระดษิฐานไว้ กพ็งึลงสนันษิฐานว่าคอื พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าสยาม เพราะได้ทรงสร้างพระมหาเจดีย์นี้ และเพราะเม่ือพิจารณาถึงวัตถุเครื่อง

บรรจุ ลักษณาการที่บรรจุกับเครื่องมหัคฆภัณฑบูชา ล้วนประณีตบรรจง กับทั้งเมื่อ

เทยีบเคียงกบัแห่งอืน่ทีป่รากฏชดัว่าได้ทรงบรรจุไว้ กค็ล้ายคลึงกนัจงึน�าให้ลงสันนษิฐาน

ได้อย่างนัน้

เมือ่ข่าวการพบพระบรมสารรีกิธาตแุผ่ขจรไป ประชาชนต่างปรารถนาท�าการ

สักการบูชา ทางวัดจึงได้จัดประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า

นมัสการเรื่อยมา บัดนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดน้ีพร้อมด้วยคณะกรรมการจังหวัดนนทบุรี  

ได้ก�าหนดการประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นบรรจุประดิษฐานไว้ในองค์

พระมหาเจดย์ีตามเดมิ ในทีป่ระชมุมหาสนันิบาตพร้อมท้ังพระสงฆ์และคฤหัสถ์มีสมเดจ็

พระสังฆราชประทับเป็นประธาน พร่ังพร้อมด้วยกระบวนและพิธีการท่ีก�าหนดให ้

สมกบัสมเดจ็พระบรมศาสดาผูเ้สดจ็อบัุตข้ึินในโลก เป็นกษตัริย์โดยพระชาต‚ิ ทัง้ยังมี

มหกรรมฉลองสมโภชอีกส่วนหนึง่ ท้ังหมดนีเ้ป็นการบชูาเฉพาะพระสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ผู้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานนักแล้ว พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์รวมเป็นองค์

พระรัตนตรัยอันประเสริฐอุดมในโลก

ก็แหละการบูชาพระพุทธาทิรตนตรัยนี้ ชื่อว่าเป็นการบูชาท่านผู้ควรบูชา  

เป็นเหตุให้ได้ประสบบุญเป็นอันมาก จนยากที่จะก�าหนดนับได้ สมดังพระพุทธภาษิต

ที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุทเทศ ณ เบื้องต้นนั้นว่า

ปูชารเห ปูชยโต พุทฺเธ ยทิจ สาวเก
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เป็นอาทิ แปลความว่า ผู้บูชาท่านผู้ควรบูชา คือพระพุทธเจ้าหรือพระสาวก 

ผู้ล่วงธรรมเครื่องเนิ่นช้า ข้ามโศกและเครื่องข้องขัดได้แล้ว. ผู้บูชาเช่นนั้นเหล่านั้น  

ซึ่งนิพพานแล้วไม่มีภัยแต่ที่ไหนเลย ใคร ๆ ไม่อาจนับบุญได้ว่าบุญนี้แม้เท่านี้ ดังนี้

การท�าบูชาตามวิธีนิยมอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยศรัทธาความเชื่อ ปสาทะ 

ความเลือ่มใส และด้วยเคารพนบัถอื ชือ่ว่าบชูาโดยสาธารณนยั บชูาในพระพทุธศาสนา 

จ�าแนกเป็น ๒ คือ อามิสบูชา บูชาด้วยอามิส คือ เครื่องบูชาภายนอกมีดอกไม้เทียน

ธูปและพัสดุต่าง ๆ ๑. ปฏิบัติบูชา บูชาด้วยปฏิบัติ คือ ความประพฤติปฏิบัติดี  

ชอบตามพระธรรมวนิยัทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงบญัญตัไิว้ ๑. บชูาท้ัง ๒ นี ้มีพระพทุธ

ด�ารัสตรัสสรรเสริญปฏิบัติบูชาว่าเป็นยอด เพราะเป็นเหตุด�ารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ 

บชูาน้ีส�าเร็จด้วยมีศรทัธาปสาทะเป็นสมุฏฐานอยูภ่ายใน เพราะเมือ่ได้เหน็คณุของท่าน

ผู้พึงบูชาปรากฏขึ้น ก็เกิดศรัทธาปสาทะ จึงบูชาด้วยอามิสบ้าง ด้วยปฏิบัติบ้างตาม

ควรแก่กิจและโอกาส แต่บูชานี้ท่านสรรเสริญเฉพาะที่เป็นไปในท่านผู้ควรบูชาที่ยกไว้

ในพระคาถาแรก คือพระพุทธเจ้า หรือพระสาวก

พระพุทธเจ้านัน้ คอื พระผูต้รสัพระธรรมด้วยพระองค์เอง ไม่มใีครเป็นศาสดา

สั่งสอน หมายถึงท่านผู้ค้นพบพระธรรมพระองค์แรก พระผู้ตรัสรู้แล้วส่ังสอนผู้อื่น 

ให้รู้ตามได้ เรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระสัพพัญญูพุทธเจ้า พระผู้ตรัสรู้แล้ว 

ไม่อาจสัง่สอนให้ผูอ่ื้นรูต้ามได้ เรยีกพระปัจเจกพทุธเจ้า พระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย

ได้ทรงเป็นพระสมัมาสมัพุทธเจ้า เพราะเม่ือได้ตรสัรู้พระธรรมแล้ว ได้มพีระมหากรณุา

ทรงแสดงธรรมสั่งสอนเวไนยนิกรให้ได้รู้ตาม จึงเกิดมีพระพุทธศาสนาขึ้น และมีผู้

นับถือที่เรียกว่าพุทธศาสนิกชนสืบมาถึงตราบเท่าทุกวันนี้

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้น ได้ทรงอุบัติขึ้น

ในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะในมัชฌิมชนบท ในชมพูทวีปถ่ินประเทศอินเดีย ทรงเป็น 

ขัตติยชาติ มีพระนามตามพระโคตรว่าโคดม เป็นพระโอรสกษัตริย์ศากยวงศ์ เสด็จ

ออกผนวชจากศากยสกุล พระองค์ปรากฏพระกิตติศัพท์อันงามฟุ้งขจรไปอย่างนี้ว่า  

แม้อย่างน้ี ๆ พระผูม้พีระภาคเจ้าน้ัน เป็นพระอรหนัต์ ผูต้รสัรู้เองโดยชอบ‚ ผู้ถงึพร้อม

ด้วยวชิชาและจรณะเครือ่งด�าเนนิถึงวชิชา ผูเ้สดจ็ไปด ีผูรู้โ้ลก ผูเ้ป็นสารถีฝึกคนควรฝึก 
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ไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นพระศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน  

เป็นผูจ้�าแนกแจกธรรม ดังนี‚้ พระผูมี้พระภาคเจ้านัน้ทรงรูย้ิง่เหน็จรงิแจ่มแจ้ง ซึง่โลก

พร้อมทั้งเทพดามารพรหม ซึ่งหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทพยดามนุษย์เองแล้ว 

สอนให้ผู้อื่นรู้ด้วย พระองค์ทรงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามใน

ที่สุด ประกาศพรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ บริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิง

อนึง่ พระธรรมอันพระผูมี้พระภาคเจ้าตรสัดแีล้ว เป็นธรรมอนับคุคลพงึเหน็เอง. 

เป็นธรรมให้ผลไม่มีกาล เป็นธรรมพึงเรียกให้มาดูได้ เป็นธรรมพึงน้อมเข้ามาในตน. 

เป็นธรรมอันผู้รู้ทั้งหลายพึงรู้เฉพาะตน

อนึ่ง พระสาวกสงฆ์ หมู่แห่งผู้ฟังของพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้ว 

เป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติถึงธรรมท่ีพึงบรรลุแล้ว เป็นผู้ปฏิบัติชอบย่ิงแล้ว‚ 

คือพระผู้ตั้งอยู่ในมรรคผล นับคู่เป็น ๔ นับรายบุคคลป็น ๘ พระสงฆ์สาวกของ 

พระผูม้พีระภาคเจ้านี ้เป็นผูค้วรของค�านบั เป็นผูค้วรของต้อนรบั เป็นผูค้วรของท�าบญุ 

เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ทัง้ ๓ นี ้เป็นพระรตันตรยัอนัประเสรฐิอดุม

ในโลก แต่เมื่อกล่าวเฉพาะเป็นบุคคล ก็เป็น ๒ คือ พระพุทธเจ้า และพระสงฆ์  

ที่แสดงในพระคาถานี้ว่า พุทฺเธ ยทิจ สาวเก พระพุทธเจ้า หรือ พระสาวก

พระพุทธเจ้าและพระสาวก มีบทสรรเสริญพระคุณในพระคาถานี้รวมกันว่า

ปปญฺจสมติกกนฺติ ผู้ล่วงธรรมเครื่องเนิ่นช้า คือล่วงละกองกิเลสมีตัณหา 

มานะทิฏฐินี้เป็นต้นเสียได้ กิเลสเหล่านี้เป็นเคร่ืองถ่วงให้วนชักช้าอยู่ในกองทุกข์มิให้

หลุดพ้นไปได้โดยรวดเร็ว จึงเรียกว่า ธรรมเครื่องเนิ่นช้า พระพุทธเจ้าและพระสาวก

ย่อมล่วงเสียได้ จึงเป็นผู้พ้นกิเลสทั้งปวง

ติณฺณโสกปริทฺทเว ข้ามโศกและเคร่ืองขัดข้องได้แล้ว คือข้ามพ้นโศก และ

เครื่องขัดข้องคือทุกข์อื่น ๆ ได้สิ้นเชิง รวมความว่าข้ามพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ จึงเป็นผู้พ้น

กองทุกข์ทั้งปวง.
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พระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นผูพ้้นกองกเิลสและกองทกุข์ทัง้ปวง จงึได้พระนาม

ว่าพระอรหันต์เป็นต้นดังกล่าวข้างต้น, เหตุนี้ จึงเป็นบุคคลผู้ควรบูชาโดยแท้ บุคคลผู้

ควรบูชานี้ ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี นิพพานดับขันธ์แล้วก็ดี ก็เป็นผู ้ควรบูชาเหมือนกัน  

เหตุฉะนี้ จึงมีพระพุทธภาษิตต่อไปในคาถาที่ ๒ ว่า

เต ตาทิเส ปูชยโต นิพฺพุเต อกุโตภเย 

“ผู้บูชาท่านผู้เช่นนั้นเหล่านั้น ซึ่งนิพพานแล้ว ไม่มีภัยแต่ที่ไหนเลย” ดังนี้

นิพฺพุตะ ซึ่งนิพพานแล้ว มีอธิบายโดยสาธารณนัยว่า ชื่อว่านิพพานเพราะ 

ดับกิเลส เรียกกิเลสนิพพาน ๑ เพราะดับขันธ์ เรียกขันธนิพพาน ๑ เมื่อดับขันธ์เป็น 

อันนิพพานบริบูรณ์ เรียกปรินิพพานบ้าง

อกโุตภเย ไม่มีภยัแต่ท่ีไหนเลย คือไม่เป็นแดนภยัใด ๆ แก่ใคร ๆ คอื ทัง้แก่

ตนทั้งแก่ผู้อื่นทั้งหมด แต่เป็นแดนเกษมแห่งตนและผู้อื่น โดยส่วนเดียว

ก็แลเมื่อพระพุทธเจ้าและพระสาวกนิพพานแล้ว วัตถุเครื่องจูงใจผู้พบเห็นให้

ระลึกถึงเป็นพุทธานุสสติเป็นต้น เรียกเจดีย์ ท่านจ�าแนกไว้เป็น ๔ คือ :-

ธาตุเจดีย์ คือพระบรมสารีริกธาตุ

บริโภคเจดีย์ คือสถานและวัตถุบริขาร เครื่องใช้เมื่อยังด�ารงพระชนม์อยู่  

สถานอันเกี่ยวกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย ที่ตรัส

ไว้เป็นสังเวชนียสถานมี ๔ ต�าบล คือ สถานที่ประสูติ, สถานที่ตรัสรู้, สถานที่ทรง

แสดงพระธรรมจักรและสถานที่ปรินิพพาน ส่วนวัตถุบริขารก็เช่นบาตร จีวร เป็นต้น

อทุเทสกิเจดย์ี หรืออทุทสิสเจดย์ี คอืวตัถุท่ีสร้างอุทิศเฉพาะพระสัมมาสัมพทุธเจ้า

หรือพระสาวก เช่นพระพุทธปฏิมา พระสถูปเจดีย์ทั่วไป แม้สิ่งที่สมมติเป็นพระธาตุ

เป็นสถานหรอืวตัถบุรโิภคเจดย์ีดงัทีม่โีดยมากในประเทศนี ้กส็งเคราะห์เป็นอทุทิสสเจดย์ี

ธรรมเจดย์ี คอืพระธรรมวนัิยทีจ่ารกึเป็นตวัอกัษรทีบ่รรจุประดษิฐานไว้ในทีน่ัน้ ๆ
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บคุคลผูบ้ชูาท่านผูค้วรบชูา ผูย้งัด�ารงอยูก่ต็าม ผูน้พิพานดบัขันธ์ไปแล้วก็ตาม 

บูชาต่อหน้าท่านผู้ควรบูชา หรือเบื้องหน้าเจดีย์ทั้งหลายก็ตาม บูชาลับหลังด้วยล�าพัง

ระลึกถึงพระคุณก็ตาม‚ ท่านแสดงว่า เมื่อจิตเสมอกัน ย่อมประสบบุญเสมอกัน.  

ดังที่ตรัสแสดงไว้ในตอนท้ายพระคาถานี้ว่า

น สกฺกา ปุญญํ สงฺขาตํุ อิเมตฺตมฺปิ เกนจิ

“ใคร ๆ ไม่อาจเพื่อนับบุญว่า บุญนี้แม้เท่านี้” พระพุทธภาษิตนี้แสดงบุญที่ 

ผู้บูชาพึงได้ว่ามีมากพ้นประมาณ

บญุได้แก่ความดเีป็นเครือ่งฟอกช�าระบาปอกุศลมลทนิโทษเศร้าหมอง เป็นไป

เพือ่วสิทุธคิวามหมดจดสะอาดจากอกุศลบาปธรรมทัง้ปวง เพือ่สนัตเิพือ่เกษมสขุ ทัง้หมด

นี้ตั้งต้นแต่ความดีท่ีเป็นเหตุจนถึงความสุขที่เป็นผล นับว่าเป็นบุญโดยตลอด ดังมี

พระพุทธภาษิตที่ตรัสประกาศบุญโดยผลว่า มา ภิกฺขเว ปุญฺญานํ ภายิตถ, สุขสฺเสตํ 

อธิวจนํ “ภิกษุทั้งหลาย, ท่านทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย ค�าว่าบุญนี้เป็นชื่อของสุข”

บชูาท่านผูค้วรบชูาเป็นเหตใุห้ประสบบญุพ้นประมาณอย่างไร พงึเหน็ความดงันี ้: 

เมื่อบูชาท่านผู้ควรบูชา ย่อมประสบความดีและความสุขโดยตลอด เพราะ

ท่านผูค้วรบูชาย่อมเป็นบุญเขตอันประเสรฐิ เมือ่บ่ายหน้าเข้าไปใกล้ได้พบเหน็ กช็ือ่ว่า

ได้บ่ายหน้าเข้าไปใกล้บญุเขต ได้พบเหน็บญุเขต เมือ่ใกล้บญุกไ็กลบาป อนัตรงกนัข้าม 

อาศยัเหตนุี ้จงึมพีระพทุธภาษติตรสัยกการเห็นสมณะผูส้งบบาปทัง้หลายเป็นมงคลว่า 

สมณานญฺจ ทสฺสนํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ “การเห็นสมณะทั้งหลาย เป็นมงคลอันอุดม” 

การเหน็บคุคลหรอืวัตถอัุนเป็นบุญเขตเช่นนี ้จงึเป็นทสัสนานตุตรยิะ การเห็นอนัเยีย่ม. 

เมื่อระลึกถึงบุญเขตนั้นด้วยใจ ข้อนี้ก็เป็นอนุสสตานุตตริยะ การระลึกถึงอันเยี่ยม.

อนึ่ง เม่ือได้เห็นได้ระลึกถึงมีศรัทธาปสาทะตั้งมั่น ได้บ�าเพ็ญบุญกุศล คือ  

ทาน ศีล ภาวนา ในบุญเขตนั้น ก็เป็นปฏิปทานุตตริยะ การปฏิบัติอันเยี่ยม.

เมื่อปฏิบัติบ�าเพ็ญบุญกุศล ก็พ้นจากบาปอกุศล เป็นผู้หมดจดจากบาป จึง

ประสบสนัต ิและความเกษมสขุโดยล�าดบั ข้อนีเ้ป็นวิมุตตานตุตรยิะ การพ้นอันเย่ียม
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บชูาท่านผูค้วรบูชาเป็นเหตใุห้ประสบบญุพ้นประมาณ เพราะให้ได้อนตุตรยิคณุ 

(คุณอันเยี่ยม) ด้วยประการฉะนี้

บดันี ้ใกล้เวลาอญัเชญิพระบรมสารรีกิธาตปุชูนยีวตัถอุนัเลศิขึน้บรรจปุระดษิฐาน

ไว้ ณ ต�าแหน่งเดมิในองค์พระมหาเจดย์ีแล้ว สมควรกล่าวอนโุมทนาท่านผูเ้ป็นอธกิาร

แห่งกุศลกิจนั้น ๆ ดังต่อไปนี้ :

ท่านผู้ท�าการสถาปนาบุรณปฏิสังขรณ์วัดเขมาฯ นี้มาโดยล�าดับ กล่าวโดย

เฉพาะในสมยักรงุรตันโกสนิทร์นี ้คอืพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหามกฏุ พระจอมเกล้า-

เจ้าสยาม พร้อมทั้งกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

สืบต่อมาคือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อนึ่ง ผู้ช่วยบุรณะปฏิสังขรณ์

รายย่อย เป็นคราว ๆ กล่าวโดยเฉพาะในคร้ังนี ้รัฐบาลอนัมีท่านจอมพล ป.พบิลูสงคราม 

นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้ท�าการบุรณปฏิสังขรณ์เป็นการใหญ่ ท่านทั้งปวงนี้ 

ก็ดี, ผู้ขวนขวายช่วยทางใด ทางหนึ่งอื่น ๆ ตลอดถึงผู้มีศรัทธาปสาทะ ท�าการบูชา

พระบรมสารีริกธาตุทั้งปวงก็ดี, ท้ังหมดได้ชื่อว่าบูชาท่านผู้ควรบูชา คือพระพุทธา- 

ทริตนตรยั อนุตตรบญุเขต ตามสัตตกิ�าลัง จึงได้ประสบบญุตามควรแต่การบชูานัน้ ๆ 

ในอาณาแห่งพระสงฆ์ อนัมสีมเดจ็พระสงัฆราชสกลมหาสงัฆปรณิายกประทบั

เป็นประธานขอกล่าวค�าชักชวนในปัตติทานแลอ�านวยพรดังต่อไปนี้

บุญใด ๆ ท่ีเราท้ังหลายได้บ�าเพญ็ เราทัง้หลายพงึตัง้ใจน้อมถวายส่วนบญุนัน้ ๆ 

เพือ่สมัฤทธิพ์ระราชจติสขุสมบตั ิแด่พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พร้อมทัง้

กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนี และแก่ท่านผู้มีส่วนสถาปนา

บุรณะปฏิสังขรณ์ผู้ละไปแล้วทั้งปวง

อนึ่ง ขออานุภาพพระรัตนตรัย และอานุภาพแห่งบุญที่ได้บ�าเพ็ญแล้ว  

จงอภิบาลรักษาท่านท้ังหลายผู้บ�าเพ็ญบุญมีประการต่าง ๆ อยู่ในบัดนี้ ให้ปราศจาก

ทุกข์ภัย โรค โศก อุปสรรค ศัตรู อุปัทวันตรายทั้งหลายทั้งปวง ให้เจริญ อายุ วรรณ 

สุข พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พร้อมทั้ง ลาภ ยศ สรรเสริญ บรรลุความส�าเร็จ 

ในสิ่งที่ปรารถนาโดยชอบ และถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆ 

ขึ้นไป.
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าตุ จิรํ สตํ ธมฺโม  ธมฺมทฺธรา จ ปุคฺคลา

สงฺโฆ โหตุ สมคฺโค ว  อตฺถาย จ หิตาย จ

ขอพระสทัธรรมจงด�ารงอยูน่าน ขอบคุคลผู้ทรงธรรมจงด�ารงอยูน่าน ขอพระสงฆ์

จงพร้อมเพรียงกัน (ประพฤติพระธรรมวินัย) เพื่อประโยชน์ที่ต้องการ เพื่อประโยชน์

เกื้อกูล.

สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ  สิทฺธมตฺถุ อิทํ ผลํ

เอตสฺมึ รตนตฺตยสฺมึ  สมฺปสาทนเจตโส

ขอผลทีก่ล่าวนี ้จงเป็นผลสมัฤทธิ ์จงเป็นผลสมัฤทธิ ์จงเป็นผลสมัฤทธิ ์แก่ผู้

มีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี้ ทั่วทุกท่านทุกประการ เทอญ

ถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนา พอสมควรแก่เวลา ยุติเพียงเท่านี้ เอว� ก็มี

ด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



เทศนาอานสิงส์กฐนิ๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ

บดันี ้จกัแสดงเทศนาพรรณนาอานสิงส์กฐนิทานเป็นต้น พอเป็นเคร่ืองเฉลมิ

ศรัทธาปสาทะและปีติปราโมทย์ในบุญ

ด้วยว่าราชบพิธสมาคม มีนายฉาย วิโรจน์ศริ ินายกกรรมการของสมาคมเป็น

ประธานในฝ่ายคฤหัสถ์ และวัดราชบพิธ มีท่านเจ้าคุณพระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาส 

เป็นประธานในฝ่ายบรรพชติ พร้อมทัง้ผูม้ศีรทัธาปสาทะ ชาวจงัหวดัพระนครทัง้หลาย

มากด้วยกนั ได้มาทอดกฐนิท่ีวดัลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบรีุนี,้ พร้อมกนันี ้นายบญุยงั 

ทรวดทรง และญาติได้ถวายธรรมาสน์สลักลวดลายปิดทองร่วมในการกฐินเป็นพิเศษ 

นอกจากทอดกฐิน ยังได้ถวายทุนจ�านวนหนึ่งเพื่อสร้างโบสถ์ที่ยังค้างอยู่, กับทั้งคณะ

วัดสุทัศน์เทพวราราม อันมีพระอาจารย์ธวัชชัยเป็นหัวหน้าร่วมกับนายฉาย วิโรจน์ศิริ 

ได้พร้อมใจกันจัดผ้าป่าสามัคคีน�ามาทอด ณ วัดทั้งหลายในจังหวัดกาญจนบุรี  

รวมทั้งหมด ๒๐ วัด และได้ถวายทุนที่เหลือจากทอดผ้าป่าสมทบสร้างโบสถ์ที่วัดลาด

หญ้านี้ด้วย

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่พระโศภนคณาภรณ์ ในการทอดกฐินของราชบพิธสมาคม ณ  

 วัดลาดหญ้า จ.กาญจนบุรี วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔
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คณะทอดกฐนิผ้าป่าทัง้นี ้ประกอบด้วยพระภกิษสุามเณรและคฤหสัถ์ชายหญงิ 

ชาวจังหวัดพระนครหลายร้อยได้ออกจากจังหวัดพระนครด้วยขบวนรถยนต์ เมื่อวัน

เสาร์ที ่๓ พฤศจกิายน ๒๔๙๔ ได้แวะทอดผ้าป่าทีว่ดัตามรายทางมาโดยล�าดบั มาถงึ

วดัลาดหญ้าในเวลาเยน็วนันัน้ ได้พกัแรมคนืทีวั่ดน้ีซึง่ทางวัด อนัมีท่านพระครยูตวัิตรวิบลู 

เจ้าอาวาสเป็นประธานพร้อมด้วยชาวบ้านต�าบลลาดหญ้าและต�าบลอ่ืนได้จดัการต้อนรบั 

ด้วยทีพ่กัด้วยอาหารการบรโิภค อย่างบรบูิรณ์เป็นอย่างด ีในเวลากลางคนืได้อาราธนา

เจ้าคณะจงัหวดัและเจ้าคณะอ�าเภอทุกอ�าเภอในจงัหวัดนี ้มาเจรญิพระพทุธมนต์สมโภช

กฐนิ‚ เสรจ็แล้วได้มกีารมหรสพสมโภช รุ่งขึน้วนัอาทติย์ที ่๔ คอืวนันี ้ได้ถวายอาหาร

บณิฑบาต และเล้ียงอาหารเช้าเรยีบร้อยแล้ว กไ็ด้พร้อมกนัถวายผ้ากฐิน ถวายธรรมาสน์ 

ถวายผ้าป่า และถวายทุนจ�านวนหนึ่ง เพื่อสร้างโบสถ์ท่ียังค้างอยู่ และได้ก�าหนดว่า 

เมือ่เลีย้งเพลแล้ว จะไปเทีย่วชมภมูปิระเทศต�าบลกาญจนบรีุเก่า เขาชนไก่ ซึง่อยูเ่หนอื

ขึน้ไปอกีเลก็น้อย ตามสมควร แล้วจะได้เดนิทางกลับจงัหวัดพระนคร ด้วยขบวนรถยนต์

เหมือนอย่างเที่ยวมา

การมาทอดกฐิน ทอดผ้าป่านี้ เป็นการมาบ�าเพ็ญกุศล พร้อมทั้งมาท่องเที่ยว 

มโีอกาสได้ชมภูมิประเทศ พร้อมท้ังได้รบัอากาศอนัเพิง่ย่างเข้าสูฤ่ดหูนาว ซึง่เป็นเวลา

ก�าลังสบาย ส�าหรับจังหวัดนี้ ฉะนั้น ในการพรรณนาอานิสงส์กฐิน เป็นต้น ครั้งนี้  

จะหยิบยกเอาอานิสงส์ผลท่ีพึงได้รับในปัจจุบันบัดนี้ทีเดียวมาพรรณนาพอเป็นเครื่อง

เตือนใจให้ระลึกถึง ก็อานิสงส์ผลที่ทุก ๆ คนถึงได้รับในคราวนี้มีหลายประการ ดังจะ

เลือกมาพรรณนา คือ

โอกาสกุศล การทอดกฐินย่อมท�าได้ครั้งเดียวในปีหนึ่ง เพราะกฐินเป็น 

พระพุทธานญุาตพเิศษ ดงัมเีรือ่งเล่าในกฐินกัขนัธก ในวนิยัปิฎก ซึง่มแีจ้งอยู่ในหนงัสอื

เรื่องถวายผ้ากฐินที่แจกในงานนี้อย่างทั่วถึงกันแล้ว ผู้ประสงค์จะทราบ พึงอ่านดู  

ในหนังสือน้ัน. หรือในหนังสืออ่ืนท่ีแสดงเรื่องกฐินอันมีพิมพ์อยู่อย่างแพร่หลายแล้ว 

การทอดผ้าป่า ก็เพื่อถวายผ้าแก่ภิกษุ เพราะผ้ากฐินโดยเฉพาะมีผืนเดียวเท่านั้น  

ไม่ได้ทั่วไปแก่ภิกษุทุกรูป ผู้มีศรัทธาจึงถวายผ้าเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่งในภายในจีวรกาล 

แต่เพือ่ให้ภกิษุท่ีถอืผ้าบงัสกุลุเป็นวตัรใช้ได้ด้วย จงึท�าเป็นทิง้ไว้ เดมิคงทอดทิง้ไว้ในป่า 

จงึเรยีกว่าผ้าป่า แต่ในบัดนีก้ารถวายผ้ากฐนิกไ็ด้มกีารถวายผ้าไตรจวีรเป็นบรกิขารด้วย 
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และบางทกีม็ถีวายแก่ภกิษทุัง้หมด คนไทยเราได้ถือการทอดกฐนิเป็นกศุลมหาทานอัน

ส�าคัญ เช่นเดียวกับถือเวสสันดรชาดก เป็นชาดกส�าคัญ เรียกการเทศน์ชาดกนั้นว่า

เทศน์มหาชาติ ผู้ทอดกฐินย่อมรู้สึกว่าได้บ�าเพ็ญทานครั้งใหญ่ในขวบปีหรือในชีวิตของ

ตน เพราะมิได้ถวายเฉพาะผ้ากฐินผนืเดยีวเท่านัน้ ยังได้ถวายส่ิงต่าง ๆ แก่พระสงฆ์และ

แก่วัด จนสุดก�าลัง ฉะนั้น การทอดกฐินจึงเป็นโอกาสกุศลครั้งใหญ่ กล่าวโดยเฉพาะ

ในครั้งนี้ ยังเป็นโอกาสให้ได้มาท่องเที่ยว ถึงต�าบลที่ไทยเคยรบเผด็จศึกในสมัยต้น 

กรงุรตันโกสนิทร์ ทีเ่รียกว่าทุง่ลาดหญ้า คอื ณ ต�าบลลาดหญ้านีเ้อง ในฝ่ายเจ้าถ่ิน  

กล่าวเฉพาะในฝ่ายบรรพชิต ก็ได้มีโอกาสรับกฐิน เป็นเหตุให้ได้รับอานิสงส์ตาม 

พระพุทธานุญาต ได้ทุนสร้างโบสถ์สืบต่อไป และเมื่อกล่าวโดยส่วนรวม ก็มีโอกาส 

ได้ท�าปฏสิณัฐาน คอืรบัรองชาวจงัหวดัพระนครหมูใ่หญ่เหมอืนอย่างทีต่�าบลลาดหญ้านี้ 

ได้เคยรับรองกองทัพไทยมาแล้วในสมัยอดีตกาล โอกาสดังกล่าวอาจล่วงไปได้ เพราะ

ไม่ท�าอะไร จงึมีพระพทุธภาษิตตรสัเตอืนไว้ว่า ขโณ โว มา อปุจจฺคา ขณะอย่าได้ล่วง

ท่านทั้งหลายไปเสีย แต่บัดนี้โอกาสนั้นไม่ล่วงไป เพราะได้บ�าเพ็ญกุศลขึ้นแล้ว จึงได้

โอกาสกุศลเป็นอานิสงส์ ประการแรก

ผลสามัคคี การบางอย่างท่ีพึงท�าด้วยความพร้อมเพรียงกันของคนส่วนมาก 

ถ้าขาดความสามัคคี ก็ท�าให้ส�าเร็จไม่ได้ ถึงจะมีโอกาสอ�านวยก็ตาม ฉะนั้น โอกาส

กศุลดงักล่าวแล้ว จงึส�าเรจ็ด้วยความสามัคค ีกศุลกจิทัง้หลายทีไ่ด้ท�าไปทกุอย่างตลอด

จนถึงการทีไ่ด้พากนัออกมาถงึวดัลาดหญ้านีโ้ดยพร้อมเพรยีงกนั ล้วนเป็นผลของความ

สามคัค‚ี ในฝ่ายพระสงฆ์ผูร้บักฐิน กต้็องมคีวามสามคัคกีนัจงึท�าสังฆกรรมในการนีใ้ห้

ส�าเร็จไปได้ กล่าวโดยเฉพาะในการจัดรับรอง ทั้งชาววัดชาวบ้านต�าบลลาดหญ้า ต้อง

อาศัยความสามัคคีกันอย่างมาก ไม่หย่อนกว่าฝ่ายที่มาทอด, ข้อนี้สมด้วยสุภาษิตว่า 

สพฺเพสํ สงฺฆภูตานํ สามคฺคี วุฑฺฒิสาธิกา แปลว่า “ความสามัคคีของปวงชนผู้อยู่รวม

กันเป็นหมู่ ยังความเจริญให้ส�าเร็จ” ตามที่กล่าวมานี้ คือผลสามัคคีเป็นอานิสงส ์

อีกประการหนึ่ง

ทวีสุข อันสามัคคีนี้ ถ้าใช้ในทางดีก็ให้เกิดสุข ถ้าใช้ในทางชั่วก็ให้เกิดทุกข์‚ 

สขุทกุข์นี ้มปีระมาณมากยิง่กว่าทีค่น ๆ เดยีวจะพงึท�าให้เกดิขึน้ได้ กแ็ต่ความสามัคคี

กนัในการทอดกฐนิทอดผ้าป่าเช่นนี ้เป็นสามคัคกีนัในทางด ีดงัจะเรยีกว่ากศุลสามคัคี 
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ฉะน้ัน จงึให้เกดิสุขโดยส่วนเดยีว ในฝ่ายผูม้ากพ็ร้อมเพรยีงกนัมาท�าบญุ มจิีตใจเป็นสุข 

มกีายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เป็นไปเพือ่ก่อเกือ้สุขประโยชน์เช่นเดยีวกัน จงึเป็นการ

เพิ่มสุขให้แก่กันทั้งสองฝ่าย สมดังพระพุทธภาษิตว่า สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย แปลว่า

ความสัง่สมขึน้แห่งบญุให้เกดิสขุ ตามทีก่ล่าวมานี ้คือทวีสุข เป็นอานสิงส์อกีประการหนึง่

สนกุบญุ ความทวสีขุดงักล่าว จะส�าเรจ็ได้ กด้็วยอาศยัมีความสนกุในทางบญุ 

เพราะจ�าจะต้องลงทุนลงแรง ต้องเหนื่อยยากบ้าง ไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่อาจจะท�าให้

ส�าเร็จได้ การลงทุนลงแรงท�าการงานทางโลกโดยมากย่อมมุ่งผลตอบแทนอย่างใด 

อย่างหน่ึง แต่ในการกศุล ย่อมมุ่งบญุเป็นทีต่ัง้ ฉะนัน้ จึงต้องมคีวามรูส้กึสนกุในการบญุ 

จึงจะกล้าลงทุนลงแรง ไม่ท้อถอยในการบุญ ดังที่เรียกว่า ท�าบุญไม่เหนื่อย ค�าว่า 

สนกุนี ้ย่อมหมายถงึ ความพอใจ ความเพียรอนัเป็นเครือ่งกระตุน้ใจเร้าใจให้ท�า พร้อม

ทั้งความออกรส คือได้ปีติปราโมทย์ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจให้แช่มชื่น เหล่านี้รวม 

เรียกว่าสนุกทั้งหมด ทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ คน ต่างได้ความสนุกในการุบุญดังกล่าว  

แต่ขอย�้าว่า ความสนุกนี้ ต้องแลกได้มาด้วยการบริจาคสละตลอด ถึงต้องเหนื่อยยาก

คนละมากบ้างน้อยบ้าง ฉะนั้น พึงประคองความพอใจในการบุญไว้ให้แน่วแน่  

ดงัพระพุทธภาษติทีต่รสัเตอืนว่า ตมหฺ ิฉนทฺ ํกยริาถ แปลว่า พงึท�าความพอใจในบญุนัน้ 

ตามที่กล่าวมานี้คือสนุกบุญ เป็นอานิสงส์อีกประการหนึ่ง

โอกาสกุศล ผลสามัคคี ทวีสุข สนุกบุญ ตามที่พรรณนามานี้ มีความหมาย

เนือ่งกนัทัง้หมด และทกุข้อมคีวามหมายผกูพนัอยูใ่นการบญุ จึงส�าเรจ็เป็นอานสิงส์ผล

ดังพรรณนามา ฉะนั้น เพื่อให้ซาบซึ้งในการบุญโดยถูกต้องเพื่อให้เป็นหลักท่ีตั้ง 

ของบุญญานิสงส์ทุกประการ จะได้พรรณนาบุญกถาสืบไป

บญุหมายความโดยสามญัว่า ความดเีคร่ืองเกือ้กลูความสขุ มคีนบางคนเข้าใจ

ว่าบุญจะพึงท�าได้แต่ในวัด ดังท่ีพูดกันว่าไปวัดท�าบุญ ไม่มีพูดกันว่ามาท�าบุญในบ้าน 

นอกจากในบางคราวทีม่กีารนมินต์พระมาสวดมนต์และฉนัในบ้าน เป็นต้น จงึจะเรยีก

กันว่าท�าบุญ เข้าใจอย่างนี้เป็นความเข้าใจเรื่องการบุญอย่างคับแคบ แท้จริงบุญนั้นพึง

ท�าทั้งในวัดทั้งในบ้าน ทุกเวลาโอกาส เพราะบุญคือตัวความดี ความสุข ก็ในที่ใดไม่มี

ความดีความสขุ มแีต่ความชัว่ความทกุข์เดือดร้อน ทีน่ัน้กเ็ป็นทีบ่าปเป็นทีน่รก แม้ใน
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โลกน้ี ส่วนในที่ใดไม่มีความชั่ว ความทุกข์ แต่มีความดี ความสุข ที่นั้นเป็นที่บุญ  

เป็นท่ีสวรรค์ แม้ในโลกน้ี ในวดั ในบ้าน ในวงธรุกิจการงานทุก ๆ อย่าง ยงัมีความชัว่

ทุจริต ยังมีความทุกข์เดือดร้อนระส�่าระสาย ก็เพราะขาดบุญอย่างเดียวเท่านั้น ถ้ามี

บุญอยู่ในที่นั้น ๆ แล้ว สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเหล่านั้นก็จะไม่มีขึ้นได้เลย‚ ฉะนั้น  

พงึท�าความเข้าใจค�าว่าบญุให้กว้างขวางว่าทกุ ๆ คนไม่เลอืกว่าคฤหัสถ์ บรรพชติ ชาย 

หญิง หรือข้าราชการพ่อค้าประชาชนเหล่าไหน จ�าปรารถนาบุญ และจ�าปรารถนา 

ทกุกาลโอกาส ทกุธรุกจิการงานนัน้ ๆ ในการนีจ้�าต้องทราบทางท�าบญุ เพ่ือจะได้ท�าบญุ

ให้ถูกทาง. ทางท�าบุญนั้น คือ :-

ความเป็นผู้ให้ คือให้ทรัพย์สิ่งของ เพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์บูชาแก่บุคคล 

ผู้สมควร เพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเพื่อกุศลสาธารณประโยชน์ ตลอดถึง

ให้ความช่วยด้วยก�าลังกาย ก�าลังวาจา ก�าลงัความคดิ ให้ธรรมะ คอื ค�าส่ังสอนแนะน�า 

ตลอดถึงให้คุณความดีความชอบ ตามควรแก่บุคคล ฐานะ โอกาส เป็นต้น ข้อนี้เป็น

ความดีอย่างไรจะพงึเหน็ได้ ต่าง ๆ ด้วยวธิคีดิว่าตนเองเป็นผูร้บั, ตนเองได้รบัการช่วย

จากผูใ้ดย่อมจะรู้สกึว่าผูน้ัน้เป็นผูมี้คุณความดต่ีอตน เพราะได้ช่วยเกือ้กลูโดยประการ

น้ัน ๆ‚ พิจารณาดใูห้กว้างออกไปอีก สิง่ทีเ่กือ้กลูความสขุทัง้หลายในโลกนี ้ล้วนส�าเรจ็

จากความเป็นผูใ้ห้ของผูมี้เมตตาจิตทัง้นัน้ เช่น วัดวาอาราม สถานศกึษา โรงพยาบาล 

ตลอดจนถึงตัวเราเองก็ส�าเร็จมาจากความเป็นผู้ให้ของมารดา บิดา ครู อาจารย์  

เจ้านายและผู้หวังดีทั้งหลาย แม้คนอื่นทุก ๆ คนก็เหมือนกัน คิดฉะนี้จะเห็นว่าความ

เป็นผูใ้ห้นีเ้ป็นบญุโดยแท้จรงิ จงึสมควรปฏบิตัตินเป็นผูใ้ห้บ้าง อย่าให้เป็นแต่เพยีงผูร้บั

เท่านัน้ เพราะโลกน้ี จ�าต้องอาศัยความเป็นผูใ้ห้ของผูม้เีมตตาจติทัง้หลาย เมือ่มโีอกาส

จะพึงให้การช่วยใครได้โดยวธิใีด กพ็งึช่วยด้วยวธินีัน้ และหดัท�าใจให้มเีมตตาอาร ีให้คดิ

เผื่อแผ่ความสุขแก่ผู้อื่น ไม่คิดคับแคบ ไม่เห็นแต่จะเป็นผู้รับฝ่ายเดียว‚ การหัดให้ 

เป็นผู้ให้ดงักล่าวมานี ้ เป็นเคร่ืองป้องกันการทจุริตในวงการงานต่าง ๆ ได้ วิธหีนึง่ด้วย  

เพราะเหตปุระการหนึง่ของการทจุรตินัน้ คอืความเอาแต่จะเป็นผูรั้บเท่านัน้ คอืรบัเป็น

แต่ให้ไม่เป็น เมือ่รูจั้กให้เป็นบ้างแล้ว กจ็ะระงบัการทุจรติเพราะเหตนุัน้เสยีได้ จะท�าให้

เกิดความสะดวกในวงการงานทั่วไป เพราะต่างจะคอยให้ความช่วยแก่กันและกัน
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ความท�าตนให้เป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัย คือ จะประพฤติการอันใด ก็คอยระวัง

ว่าการอันนั้น จะเป็นเวรเป็นภัยต่อประโยชน์สุขของใครหรือไม่ เมื่อเห็นว่าจะเป็นภัย 

เป็นเวรต่อใครแล้ว ก็งดเว้นไม่ท�าการนั้น ต่อเมื่อเห็นว่าจะเป็นคุณประโยชน์ อันตรง

กันข้ามจึงท�าลงไป ข้อนี้ส�าเร็จได้ด้วยการปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย และ

ศีลธรรม กล่าวโดยเฉพาะ ศีลในพระพุทธศาสนา คือไม่ก่อเวร ก่อภัยเพราะฆ่าเขา  

ลักของเขา ผิดเชื้อสายเขา พูดเท็จหลอกลวงเขา ด่ืมน�้าเมา อันเป็นฐานของความ

ประมาท แต่ประพฤตเิกือ้กลูกนัและกนัด้วยจิตเมตตา ประกอบสมัมาอาชีวะ ประพฤตชิอบ

ในครอบครัวของตน มีวาจาสัตย์ มีสติรอบคอบ และประพฤติชอบต่อกันตามควร 

แก่ฐานะ หน้าที่ เหล่านี้ รวมเข้าในข้อท�าตนให้เป็นผู้ไม่มีเวรภัย‚ ข้อนี้เห็นได้ง่ายว่า

เป็นความดีเครื่องเกื้อกูลสุข และทุก ๆ คนย่อมปรารถนาความปลอดภัย ปลอดเวร 

และหาทางป้องกันหรือแก้ไขด้วยวิธีต่าง ๆ ไม่ปรารถนาให้บุคคลหรือสัตว์เดรัจฉาน 

หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดเป็นภัยเป็นเวรแก่ตน ดังนั้นจึงควรหัดท�าตนไม่ให้เป็นภัยเป็นเวร

ต่อใครเหมือนอย่างท่ีตนปรารถนาไม่ให้ใครมาเป็นภัยเป็นเวรต่อตนฉันนั้น พึงหัดให้

เป็นไปแม้ในสัตว์ในส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ เมื่อไม่จ�าเป็นแล้ว ก็ไม่ท�าให้เป็นอันตรายแก่

ชวีติหรอืแก่ความสขุของใคร แม้นดิหน่อย ข้อนีย่้อมส�าเร็จได้ด้วยความคอยระมดัระวงั

ความประพฤติ มีหิริโอตตัปปะประจ�าจิตใจ ในวงการท่ัวไป ถ้าต่างคอยระมัดระวัง 

ไม่ประพฤติเป็นภัยเป็นเวรดังกล่าว ก็จะไม่ต้องมีการหวาดระแวง การต้องเตรียม

ป้องกันภัย ตลอดจนถึงเกิดภัยเวรในกันและกันขึ้นได้เลย เช่นนี้ ก็ต่างจะนอนเป็นสุข

ความมุ่งดีและรู้จักดี จะท�าดีดังกล่าวมาได้ต้องมีความมุ่งดีเป็นเบื้องหน้า  

คือ ต้องมีความปรารถนาดี และตั้งใจม่ันอยู่ในความดี เพราะถ้าขาดความตั้งใจก็ไม่

เกิดการท�า ความตั้งใจนี้ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในทางดีจึงจะส�าเร็จเป็นความมุ่งดีได้  

เม่ือมีความมุ่งดีตั้งม่ันแล้ว ก็สามารถท�าดีได้ทุกอย่างโดยไม่ยาก แต่ก็ต้องรู้จักดี  

ไม่เช่นนัน้ กจ็ะกลายเป็นมุง่ดผีดิ ๆ เป็นเหตใุห้ท�าดผีดิ ๆ รูจ้กัดนีัน้ คอืรูจ้กัว่าอย่างไร

เป็นด ีพร้อมท้ังรู้ว่าอย่างไรเป็นชัว่เป็นผดิ จะกล่าวว่ารูจ้กัดชีัว่ชอบผดิกไ็ด้ ในเวลาปกติ

ยงัไม่มคีวามโลภโกรธหลง คนโดยสามญัย่อมจะมีความรูจั้กดชีัว่อยู่ด้วยกนั ตามสมควร

แก่การอบรมทีไ่ด้รบัมา แต่เมือ่เกดิความโลภ โกรธ หลง ขึน้ ความรูจ้กัดชีัว่กห็มดไป

น้อยหรือมากตามก�าลังของความโลภ โกรธ หลงนั้น เมื่อความรู้จักดีชั่วไม่มีแล้ว  
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ก็ท�าอะไรแม้ที่แสนชั่วลงไปได้ ฉะนั้น ข้อนี้จึงส�าคัญมากเพราะเป็นต้นทางของความ

ประพฤต ิวธิทีีจ่ะสร้างความรูจ้กัดใีห้เกิดมขีึน้เป็นวธิง่ีาย ๆ คอื ไม่ด่วนพจิารณาวนิจิฉยั

สิ่งไรลงไปว่าดีหรือไม่ดีในขณะที่ก�าลังโลภโกรธหลง และไม่ยอมท�าอะไรลงไปเพราะลุ

อ�านาจของความโลภ โกรธ หลง ต่อเมื่อสงบความโลภโกรธหลงแล้ว จึงพิจารณา

วินิจฉัย และท�าลงไป พึงพิจารณาย้อนดูตัวเราเอง สิ่งที่เราเคยเห็นว่าดีหรือไม่ดีนั้น 

ในขณะที่จิตใจก�าลังโลภโกรธหลงอยู่เป็นอย่างหนึ่ง ในขณะที่จิตใจสงบบริสุทธิ์เป็น 

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อน�าเอาดีและไม่ดีที่เห็นในขณะทั้งสองนี้มาเทียบกันแล้ว ก็จะเห็น 

ได้ว่าดีที่เห็นในขณะที่มีจิตใจไม่บริสุทธิ์นั้น โดยที่แท้คือไม่ดี ส่วนที่เห็นในขณะจิต 

บริสุทธิ์เป็นดีแท้ ความเห็นว่าดีด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ถูกอะไรบังนี้แหละคือความรู้จักดี  

ทุก ๆ คนย่อมเคยมีและเคยขาดหายไปบ้างในบางคราว ผู้ใดขาดหายไปมากผู้นั้นก ็

ชัว่มาก ผูใ้ดมีอยู่มากและมีอยู่เสมอ ผูน้ัน้กด็มีากและดเีสมอ การปฏบิตัเิกือ้กลูแก่ข้อ

นี้ก็คือการคอยระมัดระวังจิตใจ ความเคยสงบจิตใจจากความโลภโกรธหลง และการ

คอยพินิจพิจารณาไม่ด่วนเชื่อไม่ดึงดื้อโดยไร้เหตุผล

รวมทางท�าบุญ คือ ความเป็นผู้ให้ ความท�าตัวไม่ให้เป็นเวรเป็นภัย ความมุ่งดี

และรู้จักดี. ข้อแรกดีคือทาน ข้อสองก็คือศีล ข้อสามก็คือภาวนา คือความอบรมจิตใจ

และปัญญาให้เกิดความมุ่งดีและรู้จักดี เหล่านี้เป็นตัวความดีเครื่องเกื้อกูลความสุข 

ทุก ๆ อย่าง ได้ชื่อว่าเป็นบุญ เป็นเครื่องฟอกช�าระล้างความชั่วและความทุกข์ให้หมดไป

โดยล�าดับ บญุนีแ้หละเป็นเครือ่งท�าโลกนีใ้ห้เป็นโลกของความด ีให้เป็นโลกสวรรค์ คอื 

เป็นโลกที่มีสุข

ท�าบุญ กคื็อท�าความดดีงัพรรณนามา แต่จะท�าได้กต้็องอาศยัความพากเพยีร

พยายาม ยิง่เพยีรมาก บุญกย็ิง่มาก ยิง่บญุมาก กย็ิง่ล่วงทกุข์ได้มาก สมดงัพระพทุธ-

ภาษิตที่ปักในพัดกฐินครั้งนี้ว่า

วิริเยน     ทุกขมจฺเจติ

คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

มีอรรถาธิบายดังเทศนามาด้วยประการฉะนี้.
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รตนตฺยานุภาเวน ทินฺนทานสฺส เตชสา

อเวรี อภโย เขมี ยสสฺสี ชุติมา สทา 

กิตฺติมา ธนวา โหตุ นิทฺทุกฺโข นิรุปทฺทโว

วฑฺฒตํ จตุธมฺเมหิ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ

ด้วยเดชอานุภาพรัต- นะตรัยและเดชการ

ถวายผ้ากฐินทาน บริจาค ณ ครั้งนี้

ขอคณะทอดกฐินอันมีท่านเจ้าคุณพระธรรมปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธ

เป็นประธานในฝ่ายบรรพชิต นายฉาย วิโรจน์ศิริ นายกราชบพิธสมาคมเป็นประธาน

ในฝ่ายคฤหัสถ์ กับท้ังนายบุญยัง ทรวดทรง และญาติผู้ถวายธรรมาสน์ และคณะ 

วัดสุทัศน์ผู้ทอดผ้าป่า รวมกันเป็นฝ่ายทายกและอาคันตุกะฝ่ายหนึ่ง คณะรับกฐิน 

วดัลาดหญ้า ท้ังชาววดัท้ังชาวบ้านในต�าบลลาดหญ้าตลอดถงึในต�าบลอืน่มท่ีานพระครู

ยติวัตรวิบูล เป็นประธานรวมกันเป็นฝ่ายปฏิคาหก และผู้ท�าปฏิสัณฐานฝ่ายหนึ่ง  

จงประสบพรดังค�าฉันท์อวยพรของท่านเจ้าคุณพระธรรมปาโมกข์ในหนังสือเรื่องถวาย

ผ้ากฐิน ว่า

ทุกท่านบ�าราสเวร ภยะทุกประการมี

กายใจเกษมศรี กิติยศขจรเจริญ

รุ่งเรืองประเทืองสุข ธนะสารตระการเกิน

ปราศทุกพิบัติเห็น และอุปัททวันตราย

ยิ่งอายุวรรณพล สุขดลนิรันตราย

พร้อมญาติมิตรสหาย จิรถ้วนทิวาเทอญ.
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ทุลลภปุคคลกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมึ

กตเม เทฺว โย จ ปุพฺพการี โย จ กตญฺญู กตเวที

อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมินฺติฯ

บัดนี้ จักรับพระราชทานวิสัชชนาพระธรรมเทศนา ในทุลลภปุคคลกถา  

ฉลองพระเดชพระคณุ ประดบัพระปัญญาบารมี อนรุปูพระราชกศุลทกัษณิานปุทาน 

เบือ้งต้นแห่งการพระราชพิธีฉัตรมงคล เฉลิมราชสมบัติสิริรัชพรรษา ด้วยว่าก่อนที่จะ

ถึงการพระราชพธิฉีตัรมงคล ในวนัเป็นล�าดบัต่อไป สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า 

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระราชบูรพการี  

ข้ึนประดิษฐานเหนอืพระราชบลัลงัก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉตัร และเชญิพระพทุธรปู

ประจ�าพระชนมวารคู่พระบรมอัฐิประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลา

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในการพระราชกศุลทักษณิานปุทานเบื้องต้น 

 แห่งพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
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ประกอบด้วยเครือ่งบรมอิศรยิราชปูโภคพร้อมสรรพ สมเดจ็บรมบพติรพระราช

สมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย

สมเดจ็พระบรมราชบูรพการ ีผูท้รงด�ารงสริิราชสมบตัสิบืพระราชสนัตตวิงศ์โดยล�าดบั

มาในอดตีทกุพระองค์ ตามวธิทัีกษิณานปุทานในพระพทุธศาสนา ตามพระราชประเพณี 

อนักล่าวได้ว่าเป็นพระราชธรรมประเพณเีพราะเกิดขึน้จากธรรม คอืกตญัญกูตเวทิตาธรรม

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีทุกพระองค์ ได้ทรงเป็นพระราชบูรพการี ผู้ทรง

มหันตคุณูปการ ในพระบรมราชจักรีวงศ์ เพราะได้ทรงประดิษฐาน ได้ทรงด�ารง 

พระมหาเศวตฉัตรและพระบรมราชวงศ์ โดยสันตติสืบต่อมาโดยล�าดับ จึงทรงเป็น

พระบรมราชบูรพการีของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงด�ารงพระมหา

เศวตฉัตรเถลิงมไหศวริยราชสมบัติในปัจจุบัน

อนึ่ง สมเด็จพระบรมราชบูรพการีผู้ทรงปกครองประเทศชาติในอดีตสืบมา 

โดยล�าดับนั้น ชื่อว่าได้ทรงเป็นพระราชบูรพการีของประเทศชาติ โดยส่วนรวม  

เพราะได้ทรงเป็นพระประมุข กอบกู้ประเทศชาติ ด�ารงประเทศชาติ เกื้อกูลประเทศ

ชาติให้เจริญ ได้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภ์ ได้ทรงบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข และเป็น

มิ่งขวัญของอาณาประชาราษฎร ประชาราษฎรชาวไทยทั้งชาติในปัจจุบันผู้เกิดมา 

มปีระเทศชาตเิป็นทีร่วมกนัอยูเ่ป็นสขุโดยอิสระเสร ีมศีาสนาเป็นทีน่บัถอื มพีระพทุธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะโดยบริสทุธิบ์ริบูรณ์ ก็เพราะสมเด็จพระบรมราชบูรพการี

ในรชัสมัยนัน้ ๆ ได้ทรงปกป้องรกัษาไว้ ฉะนัน้ จงึทรงด�ารงอยู่ในฐานะเป็นพระราชบรูพการี

ทีป่ระชาชนชาวไทยท้ังชาตพึิงมีความกตญัญกูตเวท ีแม้สมเดจ็พระบรมศาสดากไ็ด้ทรง

ยกย่องความกตัญญูกตเวทีว่าเป็นสปัปุรสิภูม ิ คือภมูขิองคนด ี ดงัทีก่ล่าวไว้แล้วความว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย ก็แหละคนดีย่อมเป็นผู้กตัญญูกตเวที ความกตัญญูกตเวทีนี้อันคนดี

รู้จัก ความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นภูมิของคนดีโดยแท้” และได้ตรัสถึงทุลลภบุคคล คือ

บุคคลที่หาได้ยากไว้ ๒ จ�าพวก ด้วยพระบาลีว่า เทฺว เม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ทุลฺลภา 

โลกสฺมึ เป็นต้น แปลความว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลหาได้ยากในโลกเหล่านี้ ๒ คือ 

บุพพการีและกตัญญูกตเวที บุคคลหาได้ยากในโลก ๒ นี้แล” ดังนี้
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บุพพการี ได้แก่บุคคลผู้ท�าอุปการะก่อน กตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลผู้รู ้

อุปการะที่ท่านได้ท�าและประกาศอุปการะที่ท่านได้ท�าให้ปรากฏคือตอบแทน ทั้งสองนี้

เป็นคู่กัน ท่านยกขึ้นแสดงเป็นตัวอย่างไว้ ๔ คู่ คือ ในทางวงศ์สกุล มารดาบิดา 

เป็นบุพพการีของบุตรธิดา บุตรธิดาเป็นกตัญญูกตเวทีของมารดาบิดา ในทาง 

การศึกษา ครูอาจารย์เป็นบุพพการีของศิษย์ ศิษย์เป็นกตัญญูกตเวทีของครูอาจารย์ 

ในทางอาณาจักร พระมหากษัตริย์ทรงเป็นบุพพการีของอาณาประชาราษฎร์ อาณา-

ประชาราษฎร์เป็นกตัญญูกตเวทีของพระมหากษัตริย์ ในทางศาสนา พระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าทรงเป็นบุพพการีของผู้นับถือท้ังปวง ผู้นับถือทั้งปวงเป็นกตัญญูกตเวท ี

ของพระองค์ บุคคลทั้งสี่คู่นี้ยกขึ้นแสดงเป็นนิทัสสนะในฐานะที่ควรจะเป็นเช่นนั้น  

ในพระบาลีบทอุทเทศแสดงเป็นกลาง ๆ มิได้ระบุโดยเจาะจง ฉะนั้น เมื่อแสดงตาม

อธบิายในพระบาลจึีงหมายถึงธรรม คอื บพุพการติาธรรม ความท�าอปุการะก่อนมีใน

ผูใ้ด ผูน้ัน้ก็ชือ่ว่า บพุพการี กตญัญูกตเวทิตาธรรมมใีนผูใ้ด ผูน้ัน้กช็ือ่ว่ากตญัญกูตเวที 

ความท�าอุปการะก่อน หมายถึงการให้อุปการะหรือสงเคราะห์อนุเคราะห์ทุกอย่าง 

ทุกวิธีด้วยจิตมีเมตตากรุณา เพ่ือให้ผู้รับอุปการะมีความสุขปราศจากทุกข์เดือดร้อน 

ไว้ก่อน ผู้ที่มีฐานะและโอกาสพึงท�าอุปการะแก่ใครได้ แต่ไม่ท�า หรือท�าก็ท�าการ

เบียดเบียน แทนที่จะท�าคุณเกื้อกูล เพราะมีจิตใจขาดจากเมตตากรุณา มากไปด้วย 

โลภโกรธหลงเช่นน้ีมีอยู่ไม่น้อย อีกฝ่ายหนึ่ง ผู้ที่ได้รับอุปการะของท่านแล้วไม่รู ้

คุณท่าน ลบหลู่คุณท่าน หรือตอบแทนด้วยการท�าให้ท่านผู้มีคุณแก่ตนเสียหาย  

ดังน้ีก็มีอยู่มาก ฉะนั้น จึงมีบุคคลขึ้น ๒ จ�าพวก คือ บุพพเวรี ผู้ท�าเวรขึ้นก่อน  

และปฏิเวร ีผูท้�าเวรตอบ คือเป็นคู่ศัตรกัูน ฝ่ายแรกเป็นผูก่้อกรรมทีเ่บยีดเบยีนขึน้ก่อน 

ฝ่ายหลงักก่็อกรรมเบยีดเบยีนขึน้ตอบโต้ บคุคลสองจ�าพวกนีม้อียูม่าก ตรงกนัข้ามกับ

บุพพการีและกตัญญูกตเวทีซ่ึงหาได้ยากกว่า ถึงเช่นนั้นก็ยังหาได้เช่นบุคคลสี่คู่ที่ท่าน 

ยกเป็นนิทัสสนะ ในเมื่อได้ปฏิบัติต่อกันโดยชอบ ความสุขความเจริญท้ังปวงจึงยังมี 

อยูใ่นโลก ความสขุความเจรญิของแต่ละบุคคลย่อมเกดิจากบุพพการตีาธรรมของท่าน

บุพพการีทั้งหลายตั้งต้นแต่มารดาบิดาผู้ให้ก�าเนิด และอุปการะเล้ียงฟูมฟักรักษามา 

และครูอาจารย์ผู้ให้ศิลปวิทยา
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ในทางปกครองก็ได้รับพระมหากรุณาของพระมหากษัตริย์ในทางจิตใจและ

ความประพฤติก็ได้จากพระศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้

ยังได้จากผู้มีเมตตากรุณาให้อุปการะในทางต่าง ๆ ถ้าไม่มีท่านบุพพการีทั้งปวงก็จะ

เกิดมาไม่ได้ แม้เกิดมาแล้วก็ด�ารงชีวิตอยู ่ไม่ได้ ถึงด�ารงอยู ่ได้ก็ด�ารงอยู่อย่าง 

แร้นแค้นล�าบาก ถึงจะมีผู้กล่าวว่าท่านทั้งปวงนั้นมิใช่บุพพการี เป็นผู้ท�าไปตามหน้าที่

เป็นต้น ค�ากล่าวนั้นก็เป็นการแกล้งกล่าวหรือกล่าวโดยมิได้รู้ถึงคุณตามเป็นจริง  

เป็นค�ากล่าวของผู้ไร้กตัญญูโดยแท้ เพราะกตัญญูคือรู้คุณนั้นย่อมหมายถึงรู้ซาบซึ้ง 

ถึงคุณในจิตใจด้วย คือเมตตากรุณาซ่ึงมีอยู่ในท่านบุพพการี การท�ากิจการทั้งปวง  

สกัแต่ว่าท�าตามหน้าทีเ่พือ่ค่าทดแทนกบัการท�าทีเ่กดิจากจติใจกอปรด้วยเมตตากรณุา

ย่อมต่างกัน การไม่นับถือคุณในจิตใจ ก็คือการไม่นับถือธรรม เป็นการลบหลู่คุณ 

หรือธรรม เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนต่าง ๆ ในโลก

อน่ึง ความสุขความเจริญของส่วนรวม ตั้งต้นแต่ความด�ารงอยู่ของประเทศ

ชาต ิศาสนา พระมหากษตัรย์ิ ความเจรญิของบ้านเมือง ความสุขสมบรูณ์ของประชาชน 

มีโรงเรียน โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ มีปริณายก คือ รัฐบาลบริหาร 

สนองพระราชโองการโดยมัน่คงเหล่านีเ้ป็นต้น ย่อมเกดิจากบุพพการติาธรรมของท่าน

บพุพการีทัง้หลายได้สร้างสรรค์ไว้ และด�ารงรกัษาเพิม่พนูโดยล�าดบัมาหาไม่แล้ว บคุคล

รุ่นปัจจุบันก็จักไม่มีแม้แต่ความเป็นไทของตน ความสุขความเจริญอันเป็นส่วนรวมนี้

เกิดจากบุพพการีบุคคลท้ังหลาย ซ่ึงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นผู้น�าตลอด

เวลาช้านาน เพราะได้ทรงมีพระบารมี ทรงตั้งอยู่ในพระราชธรรมจริยา สามารถเป็น

ทีพ่ึง่อบอุน่ใจของอาณาประชาราษฎร์ แม้สมเดจ็พระบรมศาสดากไ็ด้ตรสัไว้ในพระสูตร

หนึ่งถือเอาแต่ใจความว่า “ขัตติยราชผู้ทรงได้รับมุรธาภิเษกแล้ว ประกอบด้วยองค์ ๕ 

ประการ ประทบัอยู่ในทิศใด ๆ ย่อมประทบัอยู่ในรัฐทีท่รงชนะแล้วของพระองค์เท่านัน้

ในทศิน้ัน ๆ คือ ๑. ทรงถงึพร้อมด้วยพระชาต ิ๒. มพีระคลงัหลวงบรบิรูณ์ ๓. มีก�าลงั

ประกอบด้วยจตุรงคเสนา ท่ีเช่ือฟังรบัโอวาท ๔. มปีรณิายกเป็นบณัฑติผูฉ้ลาด สามารถ

คิดพิจารณาประโยชน์อดตีอนาคตและปัจจบัุน ๕. ด�ารงยศคอืบรมเดชานภุาพเกดิจาก

สีข้่อข้างต้น” ต่อจากนีไ้ด้ตรสัธรรมท่ีคู่กันกบัองค์ทัง้ ๕ นัน้คอื “มศีลี เหมอืนอย่างถงึ
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พร้อมด้วยพระชาต ิมกีารสดบัศกึษามากเหมอืนอย่างมพีระคลงัหลวงบรบิรูณ์ มคีวาม

เพยีรทีไ่ด้เริม่แล้วเพือ่ละอกศุล ท�ากศุล เหมือนถึงพร้อมด้วยก�าลงัเสนา มีปัญญารูจ้กั

ท�าความทกุข์ให้สิน้ไปโดยชอบ เหมือนอย่างถงึพร้อมด้วยปริณายก มจีติผ่องพ้นอยูใ่น

ทิศทั้งปวง เหมือนอย่างด�ารงยศคือบรมเดชานุภาพ เป็นเครื่องด�ารงรักษาวิชัยคือ 

ความชนะ อันได้แก่เอกราชาธิปัตย์แห่งรัฐ” ธรรมทั้ง ๕ ประการเหล่านี้ ย่อมมีแก่

ท่านผู้เป็นบุพพการีท้ังปวงตามภูมิชั้น ฉะนั้น จึงต้องด้วยลักษณะของบุคคลอีก ๒ 

จ�าพวกที่ตรัสไว้ว่า “บุคคลผู้อื่น และบุคคลผู้ท�าคนอื่นให้อิ่ม”

ผูท้ีไ่ด้รบัความสขุความเจรญิจากการกระท�าของท่านบพุพการแีละเป็นผูรู้ค้ณุ

ของท่านแล้ว ประกาศคือ ตอบแทนคุณท่านด้วยการกระท�าตอบเป็นส่วนบุคคล หรือ

ด้วยการท�าตอบเป็นส่วนรวม ชื่อว่า กตัญญูกตเวที อนึ่งเมื่อระลึกได้ว่าได้รับสิ่งที่ท่าน

บุรพชนได้สร้างสรรค์รักษาไว้ให้ จึงรักษาสิ่งที่ท่านได้ให้ไว้และสร้างสรรค์ให้ย่ิงข้ึน 

เพ่ืออนุชนต่อไป ย่อมช่ือว่า ได้ท�าตนให้เป็นกตัญญู ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยธรรม 

ของบุคคล ๒ จ�าพวกคือ ผู้อื่น และผู้ท�าคนอื่นให้อิ่ม ดังนี้

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีโดยล�าดับรัชสมัย ทรงประกอบด้วยพระสมบัติ

บารมีธรรมน�าให้ทรงถึงพร้อมด้วยองค์ทั้ง ๕ มีความถึงพร้อมด้วยพระชาติ เป็นต้น 

และทรงต้ังอยูใ่นธรรม ๕ ข้ออนัเทยีบกนั ตามควรแก่พระราชธรรมจรยิา ทรงประกอบ

พระราชกรณียกจิเป็นไปเพือ่ความสขุความเจริญเป็นอนัมาก จงึทรงเป็นพระราชบูรพการี

เป็นที่ปรากฏอยู่แก่ใจของกตัญญูกตเวทีบุคคลทั่วทุกคนทุกสมัย

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงพระราชปรารภอภิลักขิตมงคลกาล 

แห่งพระราชพิธีฉัตรมงคลเฉลิมราชสมบัติสิริรัชพรรษา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกอบการพระราชพธิทีกัษณิานุปทาน ทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลอุทศิถวายสมเดจ็

พระบรมราชบรูพการโีดยพระราชคารวการ ด้วยก�าลงัพระกตญัญกูตเวทติาคณุ ชือ่ว่า

ได้ทรงแสดงคารวะอปจายนธรรม และทรงปฏบิตัสิปัปรุสิธรรม ตามพระพุทธศาสโนวาท 

พระราชกรณีที่ทรงปฏิบัติ ย่อมเป็นเครื่องกางกั้นสรรพพิบัติอนิฏฐผล อ�านวยสรรพ

สมบัติอิฏฐผล ทั้งเป็นเคร่ืองอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า  
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พร้อมด้วยพระบรมราไชศวรรยาธิปัตย์ให้สถิตสถาพรเกษมสวัสดี ขออ�านาจพระราช

กศุลทกัษณิานปุทาน ท่ีสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ได้ทรงบ�าเพญ็ให้ต้ังอยูด่ี

แล้วในพระสงฆ์ และทรงอุทิศถวายสมเด็จพระบรมราชบูพการี ทั้งนี้จงสัมฤทธิ์วิบาก

สมบัตเิป็นไปเพือ่เกือ้กลูเพ่ือสขุ แด่สมเดจ็พระบรมราชบูรพการสีมตามพระบรมราชอทิุศ

ขออานุภาพคุณพระศรีรัตนตรัย อานุภาพพระราชกุศลบารมีบุญญาธิการ  

และอานุภาพแห่งสมเด็จพระบรมราชบูรพการี จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้า พร้อมท้ังสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ และบรมราชโอรส พระราชธิดา 

ให้ทรงพระเจริญด้วยสรรพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แผ่พระบรมโพธิสมภารบารมีเป็น 

ที่ร่มเย็น แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท เสวกามาตย์ ราชบริพาร 

สมณชีพราหมณ์ และอาณาประชาราษฎร์ทั่วไป

รบัพระราชทานถวายวสิชันา พระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุ ประดบั

พระปัญญาบารมี ยุติด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



เย ธัมมาตปิภูตกิถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา  เตสํ เหตุํ ตถาคโต

เตสญฺจ โย นิโรโธ จ  เอวํวาที มหาสมโณติ

บัดน้ี จักถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับ 

พระปัญญาบารมี อนุรูปพระกุศลราศีทักษิณานุปทาน ที่พระวรวงศบพิตร พร้อมด้วย

พระชายาได้ทรงบ�าเพ็ญอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

พระอุปัธยาจารย์ ในสัตตมวารที่เวียนมาถึงโดยล�าดับ นับเป็นสัตตมวารท่ี ๑๖  

แต่วารเป็นที่สิ้นพระชนม์แล้ว

การที่พระวรวงศบพิตรพร้อมด้วยพระชายา ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลถวาย ทั้งนี้ 

เป็นการทรงท�าการบูชาด้วยพระคารวะอย่างยิง่แด่สมเดจ็พระสังฆราชเจ้า พระอปัุธยา- 

จารย์ ผูเ้จริญด้วยพระวฒุสิมบตัโิดยประการทัง้ปวง จึงเป็นมงคลเหตใุห้ถึงความเจรญิ 

ดังพระพทุธภาษติในมงคลสูตรว่า ปูชา จ ปชูนยีาน ํการบชูาท่านผูค้วรบชูา เอตมมฺง-ฺ

คลมุตฺตมํ ข้อนี้เป็นมงคลอันอุดม ดังนี้

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในการทรงบ�าเพ็ญพระกุศลทกัษณิานปุทาน 

 ถวาย สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น 

 นครสวรรค์ศักดิพินิจ
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สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ทรงเป็นที่เคารพนับถือในพระราชวงศกุล นับแด่

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าทุกรชักาลโดยล�าดบัมา ได้ทรงเป็นทีเ่คารพนบัถอื

แห่งอ�ามาตยวงศกุลตลอดถึงพุทธศาสนิกวงศกุลทั่วไป โดยเฉพาะ ได้เป็นที่เคารพ 

นับถือในพระวรวงศบพิตรอย่างยิ่ง ได้ทรงถึงเป็นพระอุปัธยาจารย์ เมื่อทรงผนวช  

ในคราวนั้น สมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้ประทานพระโอวาทแก่นวกภิกษุด้วยความตั้ง

พระหฤทัยให้สมบูรณ์ ประจวบเวลาที่มีพระอนามัยแห่งพระวรกายยังปกติเรียบร้อย 

จึงประทานพระโอวาทได้ตลอดพรรษกาลโดยเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกข้อและหมวดธรรม

ที่ควรประทานแก่นวกภิกษุ พึงสังเกตได้ว่า ได้ตั้งพระหฤทัยเพื่อถวายแด่พระวรวงศ-

บพิตรเป็นพเิศษ ได้มนีวกภกิษจุดพระโอวาททีป่ระทานทกุครัง้ด้วยชวเลข แล้วคดัถวาย

ทรงตรวจแล้วขอประทานพระอนุญาตพิมพ์ขึ้น ด้วยพระอุปถัมภ์ของพระวรวงศบพิตร 

ส�าเร็จเป็นหนังสืออนุสรณ์ที่มีค่ายิ่งของนวกภิกษุศกนั้น และเป็นหนังสือที่อ�านวย

ประโยชน์เป็นที่นิยมของนักศึกษาและปฏิบัติธรรมทั่วไป

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เมื่อทรงได้บรรพชาอุปสมบท ก็ทรงปฏิบัติหน้าที ่

พระอุปัธยาจารย์มิให้บกพร่อง สม�่าเสมอโดยล�าดับปีมา ไม่ทรงแสดงเหนื่อยหน่าย  

สมด้วยอรรถของอุปัชฌาศัพท์ ท่ีพระอาจารย์แสดงไว้ว่า วชฺชาวชฺชํ อุปนิชฺฌายตีติ  

อปุชฌฺา ชือ่ว่าอุปัชฌา เพราะอรรถว่าคอยดูแลโทษน้อยโทษใหญ่ คอืคอยดแูลป้องกนั

บ�าบัดโทษท้ังปวง ดังนี้ในสมัยหลัง เมื่อพระวรกายถึงทุพพลภาพ ไม่อาจประทาน 

พระโอวาทได้ตลอด ก็ทรงพยายามประทานแม้น้อยครั้ง เพราะทรงเห็นตามสมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ทีเ่คยตรสัไว้แก่พระองค์ว่า เป็นอปัุชฌาย์

แล้วไม่ได้สอนพระทีบ่วชใหม่เอง กเ็หมือนเป็นมารดาแล้วมไิด้เลีย้งบตุรด้วยขโีรทกของ

ตนเอง นอกจากนี้ได้ทรงเห็นเป็นส�าคัญจริง ในกรณียะหน้าท่ีอันเป็นกิจพระศาสนา 

ทรงถือว่าเมื่ออาศัยอยู่ในวัดในพระศาสนา ก็ต้องช่วยท�ากิจของวัดของพระศาสนา  

ไม่ปลีกตัวทอดทิ้ง ไม่เอาเป็นธุระ เมื่อคราวทรงด�ารงต�าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก 

ก็เพราะทางฝ่ายราชอาณาจักรน�าดอกไม้ธูปเทียนมากราบทูลอาราธนาขอให้ทรงช่วย

ภาระธุระพระพุทธศาสนา จึงทรงรับช่วยภาระธุระพระพุทธศาสนา ตามจรรยาของ

พระพุทธสาวกตั้งแต่ต้นมา เหตุฉะนี้ พระพุทธศาสนาจึงด�ารงสืบต่อมาได้โดยล�าดับ
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ตามพระพุทธศาสนประวัติ พระพุทธสาวกทั้งหลายได้รับภาระธุระพระพุทธ-

ศาสนาจากพระบรมศาสดา ด้วยพระพุทธาณัติให้เที่ยวไปประกาศพระพุทธศาสนาใน

ชนบททัง้หลาย เพือ่ประโยชน์และความสขุแก่ชนเป็นอนัมาก จงึได้จารกิเทีย่วไปประกาศ

พระพุทธศาสนาช่วยพระบรมศาสดาตั้งแต่ปฐมโพธิกาล ปรากฏตอนหนึ่งว่า เมื่อ

พระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ พระเวฬุวันใกล้กรุงราชคฤห์ พระอัสสชิเถระซึ่งเป็นรูป

หนึง่ใน ๕ รปู ท่ีเรียกว่าปัญจวคัคย์ี ได้เข้าไปบณิฑบาตในกรงุราชคฤห์ พระสารบีตุรเถระ

เมือ่ยงัเป็นปรพิพาชกชือ่ว่า อุปตสิสะ ได้เหน็ท่านมีอาการน่าเลือ่มใสจงึตดิตามไปจนถงึ 

ที่อยู่ เมื่อได้โอกาสสมควรแล้ว จึงถามท่านว่าท่านบวชจ�าเพาะใคร ใครเป็นศาสดา 

ของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร เม่ือท่านตอบให้ทราบว่า พระมหาสมณะผู้เป็น 

โอรสแห่งศากยะ ออกผนวชจากศากยสกุลแล้ว จึงถามท่านสืบไปว่า พระศาสดาของ

ท่านสัง่สอนอย่างไร ท่านได้แสดงโดยย่อ ดงัคาถาทีพ่ระธรรมสงัคาหกาจารย์ร้อยกรอง

ไว้ ที่ยกเป็นบทอุทเทศ ณ เบื้องต้นว่า

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา  เตสํ เหตํํุ ตถาคโต

เตสญฺจ โย นิโรโธ จ  เอวํวาที มหาสมโณ

แปลโดยนัยหนึ่งว่า ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรม

เหล่านัน้ และความดบัแห่งธรรมเหล่าน้ัน พระมหาสมณะทรงส่ังสอนอย่างนี ้อปุติสสะ

ได้ฟังแล้วได้ธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมว่า ยงฺกิญฺจิ สมุทฺยธมฺม� สพฺพนฺต� นิโรธธมฺม� 

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด ต้องมีความดับเป็นธรรมดา

คาถาของพระอสัสชนิีแ้สดงย่อพระพุทธศาสนาด้วยใช้ถ้อยค�านัน้ ๆ เพียงคาถา

เดียว แต่มีความกว้างขวางเพียงพอแก่ปัญหาว่า พระศาสดาของท่านส่ังสอนอย่างไร 

ที่น่าจะตอบให้จบให้เพียงพอได้โดยยาก แต่พระอัสสชิตอบให้จบได้ใจความเพียงพอ 

ด้วยใช้ถ้อยค�าไม่กี่ค�า จึงเป็นคาถาที่นิยมนับถือกันมากว่าเป็นหัวใจอริยสัจ และเป็น

ตวัอย่างอย่างดขีองการพดูสัน้แต่จดุความกว้างเพยีงพอ อนัเป็นคณุสมบตัปิระการหนึง่

แม้ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า คาถานี้สรุปพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ควรพิจารณา
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พระพทุธศาสนา คอืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าน้ัน ในชัน้สามญั แสดงเหตุผล

ตามที่เป็นจริง หรือความจริงตามเหตุผล ที่อาจพิจารณาเห็นได้ที่ตนน้ีเอง สมดัง 

พระธรรมคุณบทหนึง่ว่า สนทฺฏฺิโิก ธรรมอนับคุคลพงึเห็นได้เอง เพราะถ้าแสดงนอก

ไปจากตน ตนก็ไม่อาจเห็นได้ เว้นไว้แต่จะเชื่อไปอย่างเดียวเท่านั้น เหมือนอย่างลัทธิ

ศาสนาที่สอนให้เชื่อโดยมิต้องพิสูจน์โดยมาก เหตุผลอันมีอยู่ที่ตนดังกล่าวนี้ ทาง

พระพุทธศาสนาจ�าแนกเป็น ๒ คือ เหตุผลฝ่ายชั่ว อันเรียกว่า อกุศล ๑ เหตุผล 

ฝ่ายดีอันเรียกว่า กุศล ๑ เหตุผลฝ่ายอกุศลนั้น ได้แก่อกุศลมูล มูลรากของอกุศล  

คือ โลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุ อกุศลกรรมคือ กรรมชั่วหรือทุจริตต่าง ๆ เป็นผล

เรียกว่าอกุศลคือไม่ดี ก็เพราะมีโทษอันบัณฑิตติเตียน มีทุกข์เดือดร้อนเป็นผลต่อไป 

บุคคลอาจพิจารณาเห็นว่าเป็นอกุศลจริงได้ด้วยตนท่ีตนเอง ส่วนเหตุผลฝ่ายกุศลนั้น 

ได้แก่กศุลมลู มลูรากของกศุลคอืความไม่โลภ ความไม่โกรธประทษุร้าย ความไม่หลง 

เป็นเหตุ กุศลกรรมคือกรรมดีหรือสุจริตต่าง ๆ เป็นผลเรียกว่า กุศล คือดีเพราะไม่มี

โทษ และมสีขุเป็นผลต่อไป บคุคลอาจพจิารณาเห็นว่าเป็นกศุลจรงิได้ด้วยตนทีต่นเอง 

แต่สิ่งที่มีเหตุผลน้ัน ต้องพิจารณาโดยเหตุผล อย่างมีเหตุผล จึงจะเห็นเหตุผลตาม

ความเป็นจรงิ ในชัน้นี ้อาจสงเคราะห์เข้าคาถาของพระอสัสชิเถระได้ดงันี ้กรรมทีเ่ป็น

อกุศลทุจริตต่าง ๆ พร้อมทั้งความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ ที่เกิดสืบเนื่องจากกรรม 

เช่นนัน้ ชือ่ว่าเป็นธรรมท่ีเกิดจากเหตคืุอเป็นผลนัน้เอง ในฝ่ายชัว่พระตถาคตทรงแสดง

เหตุของผลเช่นนี้ไว้แล้ว คืออกุศลมูลดังกล่าว 

อีกอย่างหนึ่ง กรรมที่เป็นกุศลสุจริตต่าง ๆ พร้อมทั้งสุขสมบัติต่าง ๆ ที่เกิด

สืบเนื่องจากกรรมเช่นนั้น ชื่อว่าเป็นธรรมเกิดแต่เหตุในฝ่ายดี พระตถาคตทรงแสดง

เหตุของผลนี้ไว้แล้วเหมือนกันคือกุศลมูล และทรงแสดงความดับของผลเหล่านั้น คือ

ทรงแสดงให้ดบัเหตุคืออกุศลมูล เม่ือเหตุดบัแล้ว ผลคอืกรรมชัว่พร้อมทัง้ความเดอืดร้อน

ต่าง ๆ กดั็บไปตามกนั ค�าสัง่สอนนีเ้กือ้กลูสัมมาปฏบิตัทิัง้ในคดโีลกทัง้ในคดธีรรม คอื

เมื่อประสงค์จะดับเรื่องใด ก็ต้องค้นหาเหตุของเรื่องนั้น และดับที่เหตุอันเป็นมูลจึงจะ

ดับเร่ืองนั้นได้ แต่ในช้ันน้ี สอนให้ดับแต่ในฝ่ายอกุศล ส่วนในฝ่ายกุศล สอนให้ก่อ  

ที่เรียกว่า ภาวนา คือท�าให้มีขึ้นและเมื่อก่อเหตุ ผลก็ก่อขึ้นตามกัน กุศลคือฝ่ายดีนี้ 

ต้องก่อเรือ่ย ๆ ไปจนกว่าจะเตม็ดหีรือสดุด ีจงึจะเสร็จกจิ ถ้ายงัไม่สุดด ีกยั็งท�าดไีม่จบ 
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ฉะนั้น พระบรมศาสดาถ้าจักทรงแสดงธรรมเพียงละชั่วท�าดีเท่านั้น ก็ชื่อว่ายังแสดง

ธรรมไม่จบ จึงทรงแสดงธรรมให้จบลงด้วยชั้นสุดดีหรือเต็มดี จริงอยู่คนที่หวังชั่ว  

ย่อมไม่หวังดี อนึ่ง คนที่ยังต้องการดี ก็เพราะยังดีไม่พอ ดียังไม่สมบูรณ์ ดียังไม่ถึง 

ที่สุด ถ้าดีถึงท่ีสุด เต็มดี สุดดีแล้ว ก็ไม่ต้องการดี ธรรมชั้นนี้ เรียกว่า ปรมัตถะ  

ความจริงเป็นธรรมสามัญนั่นเอง แต่เป็นสามัญในชั้นนั้น

ในชั้นปรมัตถะนี้ พระบรมศาสดาทรงประกาศอริยสัจ จริงอย่างประเสริฐคือ

อย่างแท้ คือทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุให้ทุกข์เกิด ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทุกขนิโรธ- 

คามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทุกข์ในอริยสัจนี้ ได้แก่ผลทั้งปวงที่บุคคล

เสวยอยู ่ซึง่เป็นสิง่ไม่เท่ียง เป็นทกุข์ทนอยูย่าก แปรปรวนไปเป็นธรรมดา และมใิช่ตน 

และซึ่งเกิดจากทุกขสมุทัย พระบรมศาสดาทรงชี้ตัณหา ความดิ้นรนแห่งใจหรือความ

ทะยานอยากว่าเป็นสมุทัย เหตแุห่งทุกข์ เข้าในค�าของพระอัสสชเิถระว่า ธรรมเหล่าใด

เกดิแต่เหตุ พระตถาคตตรสัเหตขุองธรรมเหล่านัน้ คอืตรสัตณัหาว่าเป็นเหตขุองผลที่

เป็นทุกข์ทั้งหมด นี้เป็นสายสมุทัยคือสายเกิดทุกข์ และทรงแสดงนิโรธ ความดับทุกข์

ดังกล่าวแล้วว่าเป็นผลของเหตุคือข้อปฏิบัติที่เรียกสั้นว่า มรรค ซึ่งเป็นทางอันเดียว  

แต่มีองค์ประกอบกัน ๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น นี้เป็นสายนิโรธ คือ 

สายดบัทกุข์ เข้าในค�าของพระอัสสชเิถระว่า และตรสัความดับของธรรมเหล่านัน้ ฉะนัน้ 

คาถาของพระอัสสชิเถระจึงประมวลอริยสัจไว้สมบูรณ์ทั้งสายสมุทัย ทั้งสายนิโรธ

ในอริยสัจนี้ มิได้แสดงว่ากุศลอกุศล แต่แสดงสัจจะโดยตรง เพราะธรรมท่ี

แสดงกศุลอกศุลนัน้เกีย่วแก่บคุคลเป็นทีต่ัง้ คอื เป็นดหีรอืเป็นชัว่ เป็นสขุหรอืเป็นทกุข์ 

เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บคุคล เพราะเกีย่วแก่กรรม ส่วนธรรมในอรยิสัจเกีย่วแก่สัจธรรม

โดยตรง แต่ก็แสดงที่บุคคลนั้นเอง

อนึง่ ในอรยิสจัจ์นี ้ทกุข์เป็นปรญิเญยยธรรม ธรรมทีค่วรก�าหนดรู ้สมทุยัเป็น

ปหาตัพพธรรม ธรรมที่ควรละ นิโรธเป็นสัจฉิกาตัพพธรรม ธรรมที่ควรท�าให้แจ้ง  

มรรค เป็นภาเวตพัพธรรม ธรรมทีค่วรภาวนา คอืท�าให้มีขึน้ แม้เป็นภาวนา กเ็ป็นไป

เพือ่ดับทกุข์ จงึจดัเข้าในสายดบั พระบรมศาสดาตรสัว่าอรยิสัจนีเ้ป็นท่ีประมวลพระพทุธ

ศาสนาทั้งสิ้น เหมือนอย่างรอยเท้าช้างเป็นที่ประมวลรอยเท้าสัตว์เดินดินทั้งสิ้น  
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ฉะน้ัน คาถาของพระอัสสชิเถระซึ่งประมวลอริยสัจไว้ทั้งหมด จึงชื่อว่า ประมวล 

พระพุทธศาสนาทั้งสิ้นไว้ด้วยประการฉะนี้

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ปรากฏว่ามีปกติตรัสใช้ถ้อยค�าน้อยแต่จุความกว้าง 

แม้ในการแสดงธรรมหรอืประทานพระโอวาท กโ็ปรดใช้ถ้อยค�าสัน้น้อย แต่จคุวามเพยีง

พอและถูกตรงแก่อรรถของธรรมนั้น ๆ อาจกล่าวได้ว่า โปรดรับส่ังส้ันและตรง  

ไม่โปรดยาวและอ้อมค้อม แม้ในพระปฏิปทา ก็โปรดปฏิบัติในทางย่อเรื่อง ไม่ให้มาก

เรือ่ง ไม่ให้เรือ่งยาว โปรดปฏิบัตมิิให้มีเรือ่งเสยีเลย เพราะทรงใช้วธีิปฏบิตัดิบัเหตขุอง

เรื่องยุ่งยากต่าง ๆ ด้วยพระปรีชาสามารถ เรื่องโดยมากที่ใหญ่โต ถ้าได้พิจารณาดับ

ต้นเหตุที่เล็กโดยมากเสียแล้ว ก็จะไม่เกิดขึ้น แม้จะทรงรับภาระธุระมากมายหลาย

หน้าที่ ก็ไม่ทรงหนัก แม้จะเกิดอาพาธกล้าแก่พระวรกายก็ไม่ทรงเพียบ แม้จะทรง

เผชิญเรื่องยุ่งยาก ก็ไม่ทรงจนทาง ทรงมีวิธีปลงให้เบาสบาย มีทางออกให้รอดพ้น  

ดั่งที่เรียกว่า นิยยานิกธรรม เป็นอันว่าได้ทรงมีปฏิปทาในทางย่อทุกข์ด้วยการย่อเหตุ

ของทุกข์ ดับเหตุของทุกข์โดยสามารถ

พระวรวงศบพิตร ทรงประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม ทรงบ�าเพ็ญ 

พระกศุลถวาย ก็พึงเหน็สมด้วยพระพุทธภาษติว่า ภมู ิเว สาธุรปูาน ํกตญฺญูกตเวทติา 

ความกตัญญูกตเวทิตาเป็นภูมิของสาธุชน ดังนี้

ขออ�านาจพระกศุลราศทีกัษณิานปุทาน ท่ีพระวรวงศบพติรพร้อมด้วยพระชายา

ได้ทรงบ�าเพ็ญถวายทั้งนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์เป็นสุขวิบากบูชา ดุจได้ทรงถวายบูชาเมื่อ

ทรงด�ารงอยู่แด่สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระอุปัธยาจารย์และ 

ชื่อว่าได้ถวายบูชาโดยพระสังฆรัตนะโดยฐานะฯ ถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนา  

ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี ยุติลง เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้ 

ขอถวายพระพร



เถรกรณธรรมกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ  อหึสา สญฺญโม ทโม

ส เว วนฺตมโล ธีโร  โส เถโรติ ปวุจฺจตีติ

บดันี ้จกัรบัพระราชทานถวายวสิชัชนาพระธรรมเทศนา ในเถรกรณธรรมกถา

ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแด่พระกุศลทักษิณานุปทาน  

ทีส่มเดจ็พระราชชนนีศรีสงัวาลย์และสมเดจ็พระเชษฐภคนิบีพติร เจ้าฟ้ากลัยาณวัิฒนา 

ได้ทรงบ�าเพ็ญอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ในสัตตม-

วารที ่๒ แต่วนัเสดจ็สิน้พระชนม์ ในการนี ้สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารพระองค์

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจใน

การทรงบ�าเพ็ญพระกุศลท้ังน้ี (แทนสมเด็จพระราชชนนีและสมเด็จพระเชษฐภคินี

บพิตร ซึ่งยังประทับอยู่ ณ ต่างประเทศ)

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราภรณ์ ในการพระกศุลทกัษณิานปุทาน ที่สมเด็จ 

 พระราชชนนศีรีสงัวาลย์ทรงบ�าเพ็ญ ในสตัตมวารที ่๒ แต่วนัสิน้พระชนม์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า  

 กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ณ ต�าหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๑ 
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การพระราชกศุลทีส่มเดจ็พระบรมราชชนนไีด้ทรงบ�าเพญ็นี ้เป็นไปตามวธิใีน

พระพุทธศาสนา เป็นทานมัยบุญ บุญส�าเร็จด้วยทาน เพราะทรงท�าการบริจาคบ้าง 

เป็นสีลมัยบุญ บุญส�าเร็จด้วยศีล เพราะทรงสมาทานสีลมัยบ้าง เป็นภาวนามัย  

บญุส�าเรจ็ด้วยภาวนา เพราะทรงตัง้พระหฤทยัสดบัพระธรรมเทศนาบ้าง ทางพระพทุธ

ศาสนาแสดงว่า บุญท่ีได้บ�าเพ็ญแล้วเม่ือผู้บ�าเพ็ญอุทิศส่วนให้แก่ผู้อื่น ย่อมเกิดเป็น 

บุญขึ้นอีกอย่างหน่ึง เรียกปัตติทานมัยบุญ บุญส�าเร็จด้วยการให้ส่วนบุญ และเม่ือ 

ผู้อื่นนั้นได้ทราบและได้อนุโมทนาก็เกิดเป็นบุญขึ้นอีกอย่างหนึ่งเรียกอนุโมทนามัยบุญ 

บุญส�าเร็จด้วยการอนุโมทนา ส่วนบุญแก่ผู้อนุโมทนานั้นเอง และผู้อนุโมทนานั้น 

ก็ได้รับผลแห่งอนุโมทนามัยบุญของตน นอกจากนี้ การที่ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลน้ียัง

เป็นการทรงแสดงความคารวะบชูาอย่างยิง่ในสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า ตามควรแก่สมยั

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงเพียบพร้อมด้วย 

พระวุฒิสมบัติ เป็นท่ีพึงเคารพบูชาอย่างยิ่ง เพราะทรงบริบูรณ์ด้วยพระชาติสมบัติ 

พระคุณสมบัติ พระธนสมบัติ โดยพระชาติ ได้ทรงสมภพโดยขัตติยชาติในเบื้องต้น 

และได้ทรงบรรพชาอุปสมบทโดยอริยชาติตามพระธรรมวินัยในล�าดับมา โดยพระคุณ 

ได้ทรงประพฤตกิารทีเ่ป็นคณุเกือ้กลูแก่พระองค์ (อัตตหติะ) บ้าง การทีเ่ป็นคณุเกือ้กลู

แก่ผูอ้ืน่ (ปรหติะ) บ้าง ในการทีเ่ป็นคณุเกือ้กลูแก่พระองค์นัน้ ได้ทรงศึกษาเล่าเรียน

ตามสมยั และทรงได้รบัการอบรมมาด้วยด ีท�าให้ทรงมคีวามรูค้วามสามารถ และความ

ประพฤติดีมาตั้งแต่เบื้องต้น เมื่อได้ทรงเข้ามาสู่พระธรรมวินัยน้ีแล้ว ก็ได้ทรงตั้ง

พระหฤทัยศึกษาพระปริยัติธรรม และปฏิบัติพระธรรมวินัยโดยเคร่งครัด ท้ังได้ทรง 

สนพระหฤทยัในวชิาการบางอย่าง เช่นภาษาวรรณคด ีกวีนพินธ์ตลอดถงึต�ารายาเกรด็

ของไทย ส่วนในการที่เป็นคุณเกื้อกูลแก่ผู ้อื่นนั้น ได้ทรงร่วมปฏิบัติกิจการของ 

มหามกุฏฯ ได้ทรงร่วมจัดการศึกษาในหัวเมือง และได้ทรงร่วมช่วยในการปกครอง 

คณะสงฆ์ กล่าวคอื เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงตั้งมหามกุฏราชวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็น

อนุสรณ์ถึงพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหามกฏุ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้เคยทรง

เป็นนกัเรยีนของมหามกฏุฯ เป็นครขูองมหามกฏุฯ เป็นกรรมการมหามกุฏฯ เป็นนายก
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กรรมการมหามกุฏฯ โดยล�าดับ และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

โปรดขอให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นประธานจัดการ

ศกึษาในหัวเมอืง ได้ทรงเป็นผูอ้�านวยการศึกษามณฑลจนัทบรุ ีต่อมา เม่ือประกาศใช้

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ได้ทรงเป็นเจ้าคณะมณฑล

จันทบุรี และมณฑลอ่ืนในต่อมา ในการปกครองคณะสงฆ์ส่วนกลางได้ทรงเป็นกรรมการ

มหาเถรสมาคม และได้ทรงเป็นประธานกรรมการมหาเถรสมาคมในคราวหนึ่ง และ

ในสมยัใช้พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ ๒๔๘๔ ได้ทรงเป็นประธานคณะวนัิยธร ในทางการ

วัดและการคณะธรรมยุต เม่ือสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

สิ้นพระชนม์แล้ว ก็ได้ทรงปกครองวัดนี้สืบต่อไป ได้ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ให้บรรพชา

อุปสมบทกุลบุตรและทรงอบรมสั่งสอนด้วยพระองค์เองตลอดมา ได้ทรงช่วยในการ

บริหารคณะธรรมยตุตามลทัธจิารตีของคณะ ซึง่ขึน้ตรงต่อเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต 

คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์น้ัน และสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวง 

ชนิวรสริวิฒัน์ ในล�าดบัมา ในส่วนสมณศกัดิ ์ได้ทรงได้รบัพระราชทานสมณศกัดิต์ัง้แต่

ต้นมาโดยล�าดบัจนถงึสมเด็จพระราชาคณะ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยตุตกิา แต่ได้ทรง

บญัชาการคณะธรรมยุตเตม็ท่ี ในเม่ือสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน์

ได้ทรงมอบ และได้สิ้นพระชนม์แล้ว ต่อมา ในรัชกาลที่ ๘ ได้ทรงรับสถาปนาเป็น

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สกลมหาสังฆปริณายก สืบมาถึงรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรง 

ประกอบศาสนกิจอันส�าคัญยิ่ง คือได้ทรงเป็นพระราชอุปัธยาจารย์ ในคราวท่ีสมเด็จ

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าเสดจ็ออกทรงพระผนวช และได้ประทบับ�าเพ็ญเนกขมัม-

ปฏบัิต ิณ วัดบวรนเิวศวหิารนีต้ลอดเวลา ๑๕ วนั เป็นท่ีเจรญิพระราชศรัทธาปสาทาธ-ิ 

คณุในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ต่อมา ได้โปรดสถาปนาให้ทรงกรม เป็นสมเด็จ 

พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงในพระราชทนินามเดิม เป็นทีท่รงบชูาสักการะอย่างย่ิงเป็น

พิเศษ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเจริญด้วยพระคุณาสังการอื่น ๆ อีกมาก ทั้งม ี

พระวัยวุฒิสูง พระวุฒิสมบัติทุกประการ ประกอบกันท�าพระองค์ให้เป็นผู้สมควรเป็น

องค์พระประมขุสงฆ์ เป็นผูส้มควรเคารพบชูาแห่งสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 

คณะสงฆ์และพทุธศาสนกิชนทัว่ไป ดงัทีป่ระจกัษ์อยู่ สมเดจ็พระสังฆราชเจ้าทรงเจรญิ
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ด้วยพระวัยสมบัติย่ิงขึ้น พระโรคาพาธก็บังเกิดเบียดเบียนพระวรกายมากขึ้นตามกัน 

จนถึงต้องเสด็จไปประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และต้องทรงได้รับ

การผ่าตัดหลายครั้ง ถึงอย่างนั้น ก็ยังทรงผ่านพ้นอันตราย ทรงด�ารงพระชนม์สืบมา

ได้โดยล�าดับด้วยพระหฤทัยอันเข้มแข็ง กับด้วยความเฝ้ารักษาพยาบาลเป็นอย่างดีใน

พระบรมราชูปถัมภ์โดยพร้อมเพรียงทุกประการ แต่พระโรคาพาธก็บังเกิดทับทวีขึ้น

โดยล�าดับ จนสิน้วสิยัทีพ่ระวรกายจะด�ารงอยูไ่ด้ จงึเสดจ็สิน้พระชนม์ดบัไปตามธรรมดา 

เฉพาะพระพักตร์สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ซึ่งได้รีบเสด็จพระราชด�าเนิน

ไปประทับเฝ้าอยู่จนวาระสุดท้าย แล้วโปรดฯ ให้จัดการพระศพด้วยพระอิสสริยศ 

อย่างสูง และทั้งทางราชส�านักทั้งทางบ้านเมือง ก็ได้ถวายความเคารพตามวิธีนิยม

สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า แม้เสดจ็สิน้พระชนม์แล้ว เพราะพระวรกายต้องสลาย

ไปตามธรรมดาของสังขาร แต่พระคุณยังด�ารงอยู่ เหมือนดังที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของ

บรรดาบคุคลผูรู้จ้กัคุน้เคย โดยเป็นพระคณุลกัษณะพเิศษนัน้ ๆ แต่การบรรยายพระคุณ

ตามที่บุคคลต่าง ๆ รู้จักอาจไม่ยุติ หากบรรยายอาศัยพระพุทธภาษิตอาจยุติได้  

โดยปรยิายหนึง่ ได้ทรงประกอบด้วยพระคณุคอื ความจรงิ ความตรง ความเป็นธรรม 

ความมีเมตตา ความส�ารวม ความข่มใจ พระคุณเหล่านี้เป็นเครื่องช�าระมลทินโทษ 

ท�าให้พระองค์ทรงเป็นพระเถระที่แปลว่าผู้มั่นคงตามธรรม สมด้วยนัยพระพุทธภาษิต 

ณ เบื้องต้นว่า ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ เป็นต้น แปลความว่า สัจจะ ๑ ธรรม ๑  

อหิงสา ๑ สัญญมะ ๑ ทมะ ๑ มีในผู้ใด ผู้นั้นแลเป็นผู้ทรงปัญญา



อัปปมาทกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ  ปุญฺญกิริยาสุ ปณฺฑิตาติ

บดันี ้จกัถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ในทกัษณิานปุทานกถา ฉลองพระเดช

พระคณุประดบัพระปัญญาบารมี ด้วยสมเดจ็พระภคนิบีพติร เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสดุา 

สริโิสภาพณัณวด ีได้ทรงปรารภพระชนมายทุีเ่จรญิมาโดยล�าดบั นบัได้ ๓ รอบปี คอื 

๓๖ พรรษาบรบิรูณ์ จงึทรงก�าหนดการทรงบ�าเพญ็พระกศุลฉลองพระชนมาย ุในเบือ้งต้น 

ได้ทรงก�าหนดบ�าเพญ็พระกศุลทักษิณานุปทาน น้อมอทิุศถวายสมเด็จพระราชบรุพการี 

พระบาทสมเดจ็พระรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาวุธ พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเดจ็

พระบรมชนกนาถ เพื่อเป็นสิริสวัสดิพัฒนมงคลยิ่งขึ้นสืบต่อไป

อนัอายหุรอืชวีติทัง้ปวงย่อมมบีพุพการ ีผูท้�าอปุการะก่อน คือชนกชนน ีหรอื

มารดาบิดาเป็นเบื้องต้น เมื่อสืบขึ้นไป ก็ย่อมมีบุพพการีสูง ๆ ขึ้นไปอีก นอกจากนี้ 

ยงัอาศยับคุคลผู้อุปการะอ่ืน ๆ อีกมาก อายทุีเ่จรญิมาจงึเนือ่งกบัผูอ้ปุการะในทางต่าง ๆ 

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ถวายสมเด็จพระเจ้าภคนีเธอ เจ้าฟ้าเพชร- 

 รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในการที่ทรงบ�าเพ็ญในเบื้องต้นแห่งการบ�าเพ็ญพระกุศล  

 ฉลองพระชนมายุครบ ๓ รอบปี คือ ๓๖ พรรษาบริบูรณ์ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๐๔.
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เป็นอันมาก และความมีอายุเจริญถือว่าเป็นพร ผลอันประเสริฐ เป็นมงคล เหตุให้

บรรลุถึงความเจริญ หรือผลเจริญ เป็นที่ปรารถนาต้องการกันทั่วไป เมื่ออายุด�าเนิน

มาครบปีครบรอบโดยล�าดับ ก็เป็นที่ยินดี และท�าการฉลองต่าง ๆ แต่ผู้มีศรัทธาและ

ปัญญาในพระพทุธศาสนาย่อมนยิมบ�าเพญ็กศุลอทุศิให้ท่านผูเ้ป็นต้นเดมิและผูอ้ปุการะ 

อายุให้ด�าเนินมาส่วน ๑ บ�าเพ็ญกุศลฉลองอายุส่วน ๑ ทั้ง ๒ ส่วนเมื่อบ�าเพ็ญให้เป็น

ไปด้วยดีแล้ว ย่อมเป็นพร เป็นมงคล บังเกิดเพิ่มเติมแก่อายุ ยังอายุให้วัฒนะสถาพร

สืบต่อไปตลอดกาลนาน

สมเดจ็พระภคนิบีพติร ได้ทรงมีพระชนมายเุจรญิมา นบัว่าเป็นพร เป็นมงคล

และทรงปรารภพระชนมายทุีเ่ป็นพรเป็นมงคลนี ้ว่าทรงได้มาด้วยอาศยัสมเด็จพระบรม

ชนกนาถเป็นเบื้องต้น ทรงระลึกถึงพระราชคุณูปการ และพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วย

พระเมตตาพระกรุณานี้ชื่อว่ากตัญญู รู้อุปการะที่ท่านได้ท�าแล้ว คือรู้พระคุณท่าน  

ครั้นแล้ว ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลน้อมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถ นี้ชื่อว่า 

กตเวที ประกาศอุปการะที่ท่านได้ท�าแล้ว คือท�าการสนองตอบแทนพระคุณท่าน  

ความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นพรเป็นมงคลส่วนเหตุ อันจะให้เกิดพรมงคลส่วนผล สืบต่อ

พระชนมายุแห่งสมเดจ็พระภคินบีพติรให้เจรญิส่วนหนึง่ แม้สมเดจ็พระบรมศาสดากไ็ด้

ตรัสไว้ว่า ภูมิ เว สาธุรูปาน� กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิชั้นของ

สาธุชนคนดี ดังนี้

อน่ึง ท่านผู้ประสงค์ย่อมอุทิศส่วนกุศลที่ได้บ�าเพ็ญแล้วแก่เทพดา เรียกว่า 

บ�าเพญ็เทวตาพลอีีกด้วย แม้สมเด็จพระบรมศาสดากใ็ห้ไว้ในลจิฉวอีปรหิานยิธรรมสตูร

ข้อหน่ึง แปลความว่า กุลบุตรย่อมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเทพดาผู้รับที่ดี  

เทพดานั้นอันกุลบุตรนั้น สักการะ เคารพ นับถือ บูชาแล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตร

นั้นด้วยใจอันงามว่า ขอท่านจงเป็นอยู่ยืนนาน จงรักษาอายุให้ยืนยาวเถิด กุลบุตรนั้น 

อันเทพดาอนุเคราะห์ดังนั้นแล้ว อาจหวังความเจริญได้ ไม่มีความเสื่อม ดังนี้

สมเด็จพระภคินีบพิตร เม่ือทรงบ�าเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน ณ บัดนี้ 

(ในวนัน้ี) แล้วกก็�าหนดจกัทรงบ�าเพญ็พระกศุลฉลองพระชนมายุต่อไป (ในวันพรุง่นี)้ 

เป็นอันได้ทรงอาศัยพรมงคลบ�าเพ็ญพรมงคล ต่อพรมงคลบริบูรณ์ตามทางพระพุทธ-
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ศาสนา เพราะพรมงคลทัง้ปวงในพระพทุธศาสนานัน้ ส่วนผลมีอายุเป็นต้น กเ็กดิจาก

ส่วนเหตุคือบุญกุศล ฉะนั้น บัณฑิตคือคนดีคนฉลาดทั้งหลายจึงสรรเสริญความ 

ไม่ประมาทในการท�าบุญ ดังพระพุทธานุสาสนีที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้นว่า อปฺปมาท�  

ปส�สนฺติ ปุญฺญกิริยาสุ ปณฺฑิตา แปลความว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความ 

ไม่ประมาทในบุญกิริยา ดังนี้

ค�าว่า บุญ เป็นช่ือของความสุข ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสเตือนไว้ว่า “ท่าน 

ทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลย ค�าว่าบุญเป็นชื่อของความสุข” ดังนี้ ฉะนั้น บุญมีอยู่ใน 

บุคคลใดในที่ใด บุคคลนั้นที่นั้นก็มีสุข แม้จะขัดข้องบ้าง ก็ไม่นาน เพราะบุญเป็นสิร ิ

ที่ชักน�าโภคสมบัติทั้งปวง ดังพระพุทธภาษิตว่า “สิริ โภคานมาสโย” สิริเป็นที่อาศัย

แห่งโภคะทั้งหลาย” นี้เป็นบุญส่วนผล ใคร ๆ จะแข่งกันในผลนี้มิได้ ดังค�าเก่าว่า 

แข่งวาสนามิได้ แต่ก็เกิดจากบุญส่วนเหตุที่บุคคลผู้เป็นเจ้าของบุญส่วนผลนั้นได้ท�าไว้

แล้วเอง ดงัมงคลข้อว่า “ปุพฺเพกตปุญญฺตา ความเป็นผูมี้บญุอนัได้ท�าแล้วในกาลก่อน” 

บญุทีเ่ป็นส่วนเหตนุีแ้ปลว่าเครือ่งช�าระฟอกล้าง คอืความดอีนัเป็นเครือ่งช�าระฟอกล้าง 

ความชั่ว กล่าวสั้น บุญก็คือความดี บุญกิริยา การท�าบุญ ก็คือ ท�าความดี โดยย่อมี 

๓ คือ 

๑.  ทาน การให้ การบริจาค เพื่อสงเคราะห์ อนุเคราะห์ บูชา เพื่อก�าจัด

ความโลภ ความตระหนี่ในจิตใจ 

๒.  ศีล ความประพฤติเป็นปกติเรียบร้อยดีงามทางกายทางวาจา ด้วยความ

ตั้งใจงดเว้นความประพฤติชั่วประพฤติผิดต่าง ๆ เป็นเครื่องก�าจัดโทสะในจิตใจ 

๓.  ภาวนา ความอบรมใจให้สงบตั้งมั่น อบรมปัญญาให้รู้เห็นถูกต้องตาม 

เป็นจริง เป็นเครื่องก�าจัดโมหะความหลงในจิตใจ บุคคลผู้ประมาทปราศจากสติย่อม

กลัวบุญ เกลียดบุญ เมินเฉย ไม่ประสงค์บุญ แต่ย่อมพอใจในการท�าบาปต่าง ๆ  

อนัตรงกนัข้าม ส่วนบคุคลผู้ไม่ประมาท มสีติรักษาตน ย่อมไม่กลวับญุ ไม่เกลยีดบญุ

ไม่เมินเฉยในบุญ ย่อมขวนขวายประกอบการบุญต่าง ๆ ตามโอกาสตามสามารถ 

ฉะนั้น คนดีคนฉลาดท้ังหลายจึงสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลาย  

ด้วยประการฉะนี้
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สมเด็จพระภคินีบพิตร ได้ทรงอาศัยพรมงคลอาศัยบุญ ทรงบ�าเพ็ญพรมงคล 

ทรงบ�าเพ็ญบุญ อันรวมลงในทาน คือ ภาวนา ทรงน้อมอุทิศส่วนพระกุศลถวายแด่

สมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาคุณ ขออ�านาจพระกุศลทักษิณา- 

นุปทานทัง้นี ้ทีต่ัง้อยูด่แีล้วในพระสงฆ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ ์ๆ ส�าเรจ็เป็นพระราชหิตสุข

แด่สมเด็จพระราชบุรพการี พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ  

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมชนกนาถ สมตามท่ีทรงตั้งพระหฤทัยอุทิศ

ถวายโดยฐานะทุกประการ



อาโรคยปรมาลาภาทกิถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อาโรคฺยปรมา ลาภา  สนฺตุฏฺ ีปรมํ ธนํ

วิสฺสาสปรมา ญาติ  นิพฺพานํ ปรมํ สุขนฺติ

บัดนี้ จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับ 

พระปัญญาบารมี อนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ท่ีสมเด็จบรมบพิตรพระราช

สมภารเจ้า สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ องค์สภานายกิา สภากาชาดไทย 

เป็นประธานได้ทรงบ�าเพ็ญ เป็นส่วนของสภากาชาด พร้อมท้ังบุคคลผู้เป็นเจ้าหน้าท่ี

สภากาชาด เพื่อถวายส่วนกุศลแก่ หม่อมเจ้าหญิงจงกลนี วัฒนวงศ์ ในสัตตมวาร 

ที่สอง จ�าเดิมแต่ถึงชีพิตักษัย เพื่อสนองพระอุปการคุณที่หม่อมเจ้าจงกลนีทรงมีแก ่

สภากาชาดเป็นอันมาก ตามสมควรแก่สมัย

หม่อมเจ้าหญิงจงกลนี วัฒนวงศ์ ได้ทรงเป็นธิดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

กรมขนุมรพุงศ์ศริพิฒัน์ (พระองค์เจ้าวฒันานวุงศ์) ทรงได้รบัการอบรมให้เพียบพร้อม

ด้วยพระคุณสมบัติแห่งขัตติยานี และพระคุณธรรมแห่งพระพุทธศาสนา ได้ทรงมี 

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในการพระราชกุศล พระศพหม่อมเจ้าหญิง 

 จงกลนี วัฒนวงศ์
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พระเมตตากรุณาท่ีจะช่วยคนไข้เจ็บ และคนผู้ขัดข้องในทางต่าง ๆ กับท้ังท่ีจะช่วย 

ส่งเสรมิการศกึษาในวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ และได้ทรงมพีระศรัทธาทีจ่ะบ�ารุงวดั และ

พระพุทธศาสนา จงึได้ทรงบริจาคเพือ่ให้เกดิประโยชน์ดงักล่าวเป็นจ�านวนมาก กล่าวเฉพาะ

ที่ทรงบ�าเพ็ญกุศลบริจาคแก่สภากาชาด พ.ศ. ๒๔๖๖ บริจาคเงิน ๖,๐๐๐ บาท 

สร้างตกึ “วฒันวงศ์” ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นสมาชกิกติตมิศักดิส์ภากาชาดไทย 

พ.ศ. ๒๔๘๙ ยกที่ดิน ๓๐ ไร่ ถนนราชปรารภ ให้เป็นมูลนิธิ “จงกลนีนิธิ” เก็บดอก

ผลช่วยค่าเล่าเรียนแก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลน และให้ทุนแพทย์ไปศึกษาวิชา ณ 

ต่างประเทศ ต่อมาได้จัดการขายที่ดินและสร้างบ้านให้ชาวต่างประเทศเช่า ปัจจุบัน

มูลนิธิได้เจริญขึ้นมีมูลค่าประมาณ ๒๐ ล้านบาท พ.ศ. ๒๕๐๐ บริจาคเงิน  

๔๕๐,๐๐๐ บาทสร้างตึกผ่าตัด “จงกลนีอุทิศ” ให้โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา 

สภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ บริจาคเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท ซื้อตู้เย็นส�าหรับเก็บเลือด

ให้บรกิารโลหติสภากาชาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๖ สร้างตกึศลัยกรรม ๔ ชัน้ ให้โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ๑ หลงั ราคา ๕ ล้านบาท จากเงนิทนุของมลูนธิจิงกลน ี

พ.ศ. ๒๕๐๘ บริจาคเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท ให้สภากาชาดไทยเป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้ไตเทียมแก่คนไข้อนาถา และซื้อเคร่ืองอุปกรณ์ส�าหรับ

การนี้

ในการที่ทรงบริจาคเพื่อช่วยคนไข้เจ็บส่วนอื่น คือ พ.ศ. ๒๕๐๒ บริจาคเงิน 

๓๐,๐๐๐ บาทให้ห้องคนเจบ็ไข้ โรงพยาบาลประสาท พญาไท พ.ศ. ๒๕๐๕ บรจิาคเงนิ 

๕,๐๐๐ บาท ให้โรงพยาบาลปัญญาอ่อน

ในส่วนที่เกี่ยวกับโรงเรียน คือ พ.ศ. ๒๕๐๕ บริจาคเงินปีละ ๑,๐๐๐ บาท 

เป็นค่าเลี้ยงเด็กลูกคนป่วยโรคเรื้อน โรงเรียนจิตต์อารี จังหวัดล�าปาง พ.ศ. ๒๕๐๖ 

บริจาคเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ห้องสมุดโรงเรียนเบญจมราชาลัย พ.ศ. ๒๕๐๖  

บริจาคเงิน ๒,๐๐๐ บาท ให้โรงเรียนราชประชาสมาสัย

ในส่วนท่ีเกีย่วแก่วดั พระพุทธศาสนา และกิจทีเ่ก่ียวอยู่ในวัดคือ พ.ศ. ๒๔๗๓ 

บริจาคเงิน ๒,๐๐๐ บาท ติดไฟฟ้าถวายภายในวัดนางชี ในคลองบางหลวง จังหวัด

ธนบุรี พ.ศ. ๒๔๗๖ บริจาคเงิน ๑,๕๐๐ บาท ติดพัดลมถวายในโบสถ์วัดบุปผาราม 
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จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๒ บริจาคเงิน ๕,๐๐๐ บาท สร้างกุฏิพระสงฆ์ ๘ ห้อง  

พร้อมทั้งเครื่องใช้ภายในถวายวัดอนงคาราม จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๒ บริจาคเงิน 

๑,๐๐๐ บาท ตั้งทุนมูลนิธิฌาปนกิจศพวัดไตรมิตร พ.ศ. ๒๔๘๘ บริจาคเงิน  

๖,๘๐๐ บาท สร้างกุฏิวัดบุปผาราม จังหวัดธนบุรี พ.ศ. ๒๔๘๔ บริจาคเงิน  

๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งทุนจงกลนี ให้มูลนิธิวัดราชประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ บริจาคเงิน 

๑,๐๐๐ บาท ตั้งทุนฌาปนกิจวัดหัวล�าโพง พ.ศ. ๒๔๙๐ บริจาคตึกแถว ๑๘ ห้อง  

ริมถนนศิริพงษา หน้าโรงเรียนเบญจมราชาลัย ราคาประมาณ ๒ ล้านบาท ถวาย 

วัดมกุฏกษัตริยาราม พ.ศ. ๒๔๙๐ บริจาคเงินค่าอาหารพระถวายวัดอนงคาราม  

วดัราชประดิษฐ์ วดัหวัล�าโพง วดัละ ๓๐๐ บาท เป็นรายเดอืนตลอดชพี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

สร้างศาลามรุพงษ์ส�าหรับต้ังศพให้วัดมกุฏกษัตริยาราม รวมทั้งเครื่องใช้ในการตั้งศพ

พร้อมเป็นเงิน ๓ แสนบาท พ.ศ. ๒๕๐๕ บริจาคเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งทุนมูลนิธ ิ

ช่วยพระสงฆ์ท่ีอาพาธวัดอนงคาราม และบริจาคสมทบรายปี ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท  

พ.ศ. ๒๕๐๕ บริจาคเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เขียนเพดานปิดทองโบสถ์วัดธาตุทอง  

พ.ศ. ๒๕๐๗ บริจาคเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ตั้งทุนวัดพระเชตุพน

ในส่วนอื่น ได้ทรงอุปการะสงเคราะห์พระญาติและบุคคลนั้นในโอกาสต่าง ๆ 

ทั้งในขณะท่ีทรงด�ารงพระชนมายุ ทั้งโดยพินัยกรรม และสภากาชาดไทยในสมัยที่

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ทรงเป็นองค์สภานายกิา ได้รบัส่วนทีท่รงบรจิาค

เป็นส่วนใหญ่ ม.จ.จงกลนี ได้ประชวรด้วยพระโรคที่รักษายาก ได้เสด็จไปประทับรับ

การถวายพยาบาลท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และทันได้เสด็จไปประทับที่ตึกจงกลนี 

ที่ได้ทรงสร้างขึ้นใหม่ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้เสด็จเยี่ยมหลายครั้ง 

หม่อมเจ้าจงกลนี ได้ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลไว้เป็นอันมาก และได้รับพระมหากรุณา 

เป็นพิเศษ ได้ถึงชีพิตักษัยตามธรรมดาของสังขาร แต่ก็ได้ทรงใช้ชีวิตให้เป็นไปด้วย

ดีแล้ว ก่อเกื้อให้เกิดสุขประโยชน์แก่บุคคลเป็นอันมาก ทั้งทางร่างกาย ทั้งทางจิตใจ 

พระพุทธนิพนธ์ภาษิตแสดงถึงธรรมสี่ข้อว่า

อาโรคฺยปรมา ลาภา  สนฺตุฏฺี ปรมํ ธนํ

วิสฺสาสปรมา ญาติ  นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
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แปลความว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง  

ความคุ้นเคยไว้วางใจเป็นญาติอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้

ความไม่มโีรคนัน้มสีองคอื ความไม่มีโรคทางกายหนึง่ ความไม่มีโรคทางใจหนึง่ 

ความไม่มีโรคทางกายนั้นคือ ร่างกายปราศจากโรค หรือมีโรคน้อย ชื่อว่าเป็นลาภ 

อย่างยิง่ เพราะเมือ่ร่างกายไม่มโีรค กส็ามารถแสวงหาลาภอืน่ ๆ และสามารถบรโิภค

ใช้สอยลาภนั้น ๆ ให้เกิดความสุขได้เต็มที่ แต่ร่างกายจะไม่มีโรคเลยหาได้ไม่ จะมีได้

อย่างดีก็เพียงที่เรียกว่ามีโรคน้อยเท่านั้น และในที่สุดก็ต้องแตกสลายด้วยโรคอย่างใด

อย่างหนึง่ทัง้นัน้ ท้ังยังมโีรคประจ�ากายอกีอย่างหนึง่ คอืความต้องการอาหารทะนบุ�ารงุ 

ไม่มีวันว่างเว้น จึงมีพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า “ชิฆจฺฉา ปรมา โรคา” แปลว่า ความหิว

เป็นโรคอย่างย่ิง เพราะร่างกายของสตัว์โลกทัง้ปวง ด�ารงอยูไ่ด้ด้วยอาศยัอาหาร ฉะนัน้

ความไม่มีโรคในที่นี้ จึงหมายถึงความไม่มีโรคทางใจโดยตรง โรคทางใจหมายถึง 

กิเลสเป็นเครื่องเบียดเบียนเสียดแทงใจ เป็นต้นว่า ความปรารถนาต้องการ ซึ่งท�าให้

จิตใจหิวกระหาย ในสิ่งที่ปรารถนาต้องการอยู่ไม่ว่างเว้น ดังพระพุทธภาษิตว่า ความ

หิวเป็นโรคอย่างยิ่งนั้น ฉะนั้น เมื่อท�าใจให้สงบปราศจากความหิวกระหาย เป็นใจท่ี

ปราศจากโรค ชื่อว่า เป็นลาภอย่างยิ่ง เพราะเมื่อได้ลาภข้อนี้แล้ว ก็อิ่มและเต็ม ไม่มี

ต้องการลาภอะไรอื่นอีก

ความอิ่มความเต็มนั้นคือ สันโดษ แปลว่า ความพอใจ ด้วยสิ่งที่มีอยู่ของตน 

สนัโดษนีแ้บ่งโดยท่ัวไปเป็นสามคือ ยถาลาภสันโดษ ยนิดตีามได้ ยถาพลสันโดษ ยนิดี

ตามก�าลงั ยถาสารปุปสนัโดษ ยินดตีามสมควร สนัโดษจงึมไิด้หมายความว่า ให้ปลกี

ตวัอยูต่ามล�าพงัเฉย ๆ ไม่ท�าอะไร แต่หมายความว่า เมือ่ท�าอะไร กท็�าตามก�าลงั และ

ท�าตามสมควร ไม่ท�าเกินก�าลัง ไม่ท�าในทางที่ไม่สมควร และเมื่อได้รับผลมาโดยชอบ

เท่าไร ก็ยินดีเท่านั้นตามที่ได้มาโดยชอบ สันโดษจึงเป็นเครื่องห้ามการท�าที่เกินก�าลัง 

และการท�าในทางท่ีผิด เป็นเครือ่งห้ามความปรารถนาต้องการเกนิกว่าทีไ่ด้มาโดยชอบ 

ท�าจิตใจให้มีความอิ่ม ความเต็ม ความพอ จึงชื่อว่าเป็นทรัพย์อย่างย่ิง เพราะเม่ือ 

มสีนัโดษอยูแ่ล้ว กม็คีวามพอ ไม่ต้องการทรัพย์อะไรอกี สันโดษจงึเป็นเครือ่งรบัประกนั

ผูท้ีม่อียูว่่า จะไม่ท�าอทินนาทาน และไม่ท�าทจุรติอืน่ ๆ จงึเป็นทีค่วรท�าความคุน้เคยไว้

วางใจได้
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ความคุ้นเคยไว้วางใจเรียกว่า วิสาสะ ความวิสาสะนี้ ถ้ามีจิตใจท่ีไม่สมควร

ย่อมเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ดังพระพุทธภาษิตว่า “วิสฺสาสา ภยมนฺเวติ” แปลว่า 

วสิาสะ น�าให้เกดิภยั แต่เมือ่มใีนจติใจท่ีสมควร จงึน�าให้เกดิความสวสัด ีจติใจทีส่มควร

นั้น คือจิตใจที่ไม่เป็นโรคหิว มีสันโดษตามพุทธภาษิตสองข้อข้างต้นนั้น เพราะจิตใจ

เช่นนี้ เป็นที่ควรคุ้นเคยไว้วางใจ แม้ตนเอง เมื่อจิตใจยังมีโรค ไม่มีสันโดษ ก็ไว้วางใจ

ตนเองมไิด้ แต่เม่ือตนเองมีจติใจสงบ จากโรคทางใจ มสีนัโดษจงึไว้วางใจตนเองได้ ไม่

ต้องป่วยการกล่าวถงึผูอ่ื้น ฉะนัน้ วสิาสะ ความคุน้เคยไว้วางใจด้วยจติใจทีส่งบมีสันโดษ 

โดยตรง คือในใจตนเองที่สงบมีสันโดษ จึงเป็นญาติอย่างย่ิง เพราะเม่ือมีวิสาสะ 

ดังกล่าว จึงชื่อว่ามีญาติตลอดถึงมีมิตรสหาย

เมือ่แสดงโดยปรมัตถ์ จติใจท่ีพึงไว้วางใจได้โดยสมบรูณ์ ต้องเป็นจติใจทีบ่รสุิทธิ์

สะอาด ปราศจากโรคทางจิตใจสิ้นเชิง เป็นจิตใจที่ปราศจากหิวกระหาย มีความอิ่ม  

มคีวามเตม็บรบิรูณ์ ไม่มกีเิลสเปรียบเหมอืนลกูศรเสียบแทงให้กระวนกระวายกระสับ

กระส่าย จึงมีพระพุทธภาษิตแสดงต่อไปว่า นิพพาน ธรรมะที่ไม่มีกิเลส ท่ีเปรียบ

เหมือนลูกศรเป็นเครื่องเสียบแทงจิตใจเป็นสุขอย่างย่ิง เพราะเป็นท่ีสุดทุกข์ด้วย 

ประการทั้งปวง แต่เมื่อกล่าวในทางปฏิบัติโดยล�าดับ การปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา 

ตั้งแต่ขั้นต้นขั้นต�่าเป็นไปในทางแห่งสันติ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดสุขโดยล�าดับ นับเข้าใน

ข้อนี้



โอฆตรณกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

สทฺธาย ตรติ โอฆํ  อปฺปมาเทน อณฺณวํ

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ  ปญฺญาย ปริสุชฺฌตีติ

บัดนี้ จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาฉลองพระเดชพระคุณ

ประดบัพระปัญญาบารมี อนุรปูพระราชกศุล ๕๐ วัน พระราชทานทีศ่พ พลตร ีหม่อม

เจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล ตามทางพระพุทธศาสนา

หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ ได้ทรงมีประวัติราชการอันงดงาม เพราะได้ทรงได้

รับความอบรมมาเป็นอันดตีัง้แต่ในเบือ้งต้น ทรงส�าเรจ็การศกึษาทัง้ในประเทศและต่าง

ประเทศแล้วก็ได้ทรงกลับเข้ามารับราชการฉลองพระเดชพระคุณ ทรงได้รับความไว้

วางพระราชหฤทยัให้ด�ารงต�าแหน่งราชการทีส่�าคญัท้ังในทางราชการประจ�า ทัง้ในคณะ

รฐับาล มพีระเกยีรตปิรากฏทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ความท่ีทรงเจริญด้วยความรู้

ความสามารถและหน้าทีร่าชการทัง้ปวงน�าให้ทรงมพีระเกยีรตปิระวตัอินัดเีช่นนี ้กล่าว

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในการพระราชกุศล ๕๐ วัน พระราชทาน 

 ที่ศพ พลตรี ม.จ. ปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๘ มิถุนายน  

 ๒๕๑๓
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ได้ว่าเพราะทรงด�ารงอยู่ในธรรมะของราชตระกลูเทวกลุ ตามพระนพินธ์ของสมเดจ็กรม

พระยาเทววงศ์วโรปการว่า “อย่าเลินเล่อเผลองงหลงใหล มีทั้งอายทั้งกลัวความชั่วช้า 

รักษามั่นความดีที่สุกใส สงบอย่างผู้เลิศในโลกไซร้ ท่านกล่าวไว้นี้คือ เทวธรรม”  

ธรรมะตามพระนิพนธ์นี้ก็เป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาน้ันเอง จึงกล่าวได้ว่าสมเด็จ

กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ สบืมาถงึพระโอรสธดิาได้ทรงมธีรรมะในพระพทุธศาสนา

มศีรทัธาเป็นต้น ฉะน้ัน จะถวายวสิชันายกธรรมะ ๔ ข้อ คือ ศรทัธา ๑ อปัปมาท ๑ 

วริยิะ ๑ ปัญญา ๑ ตามพระพทุธนพินธ์ภาษติบทอเุทศว่า สทธฺาย ตรต ิโอฆ ํเป็นต้น 

แปลความว่า ย่อมข้ามโอฆะ (ห้วงน�้า) ได้ด้วยศรัทธา ย่อมข้ามอัณณพ (น�้าลึก)  

ได้ด้วยอัปปมาท ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร ย่อมบริสุทธิ์ด้วยปัญญา ดั่งนี้

ข้อแรก ย่อมข้ามโอฆะ (ห้วงน�้า) ได้ด้วยศรัทธา มีอธิบายว่า ศรัทธาได้แก่

ความเชือ่ในสิง่ท่ีควรเชือ่ ในบคุคลท่ีควรเชือ่ ส่ิงทีค่วรเชือ่นัน้ คอืสิง่ทีเ่ป็นความจรงิและ

เป็นประโยชน์ตามทีต้่องการ ในทางคดโีลกกเ็ช่นเรือ่งทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ ทางการศกึษา

การอาชพี ทางความประพฤตติน ตลอดถงึเรือ่งทัง้ปวงทีม่ผีูม้าบอกกล่าวชกัชวนทีเ่ป็น 

การโฆษณาชวนเชื่อ เรื่องเหล่านี้มีความส�าคัญน้อยหรือมาก ตามแต่ที่จะเกิดคุณหรือ

โทษน้อยหรือมาก เพราะบางเรื่องที่ไม่ควรเชื่อ เมื่อไปเชื่อเข้าก็ให้เกิดโทษได้มากมาย 

ในทางที่ตรงกันข้ามคือเรื่องที่ควรเช่ือ เมื่อมีความเชื่อในเรื่องเช่นนี้ก็ให้เกิดคุณเป็น 

อันมาก เช่นความเชื่อท่ีเป็นเหตุให้เลือกการศึกษาที่ถูกต้อง การอาชีพที่ถูกต้อง  

ความประพฤติตนที่ถูกต้อง ตลอดถึงเรื่องเลือกคบบุคคลที่ถูกต้อง ในทางคดีธรรม 

เรื่องที่ควรเชื่อนั้นก็ได้แก่ กรรม ผลของกรรม ความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ ตน 

ความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในข้อท้ายนี้เป็นศรัทธาในบุคคลที่ควรเชื่ออันจ�าเป็น 

จะต้องมี เพราะทุก ๆ คนในเบื้องต้นจ�าเป็นจะต้องมีความเช่ือในบุคคลที่ควรเชื่อ  

เช่นเชื่อค�าส่ังสอนของมารดาบิดา เชื่อค�าสั่งสอนของครูบาอาจารย์ เชื่อการปกครอง

ของพระมหากษัตริย์ คือเชื่อฟังกฎหมายบ้านเมือง ตลอดถึงเชื่อฟังค�าสั่งสอนของ

พระพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดา ทัง้นีจ้ะต้องเชือ่ความรูไ้ม่ดหูมิน่ความรูข้องบคุคลเหล่านี ้

เช่นบุตรธิดาเชื่อความรู้ของบิดามารดาไม่หมิ่นความรู้ของท่าน จึงจะท�าให้เกิดความ

เชื่อฟังโอวาทของท่านไม่เห็นว่าท่านเป็นคนล้าสมัยไม่มีความรู้อะไร พิจารณาดูให้ดีจะ
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เห็นว่าทกุ ๆ คนจ�าต้องเรยีนความรูข้องบคุคลอืน่อยูเ่ป็นอนัมาก ต�าหรบัต�าราทัง้หลาย

ที่เล่าเรียนกันก็เป็นความรู้ของคนอ่ืนทั้งนั้นที่ได้ค้นคว้าเรียบเรียงเอาไว้ ความรู้ที่เป็น

ของตนเองจรงิ ๆ นัน้หมายถงึว่าท่ีตนเองคดิขึน้มาได้ใหม่จรงิ ๆ น่าจะมน้ีอยมาก ฉะนัน้ 

ผู้ที่มีสติจึงไม่อวดดีดื้อดึง ย่อมเคารพเชื่อฟังในบุคคลที่ควรเชื่อฟังทั้งหลายดังเช่นที่ 

กล่าวมาข้างต้น ศรัทธาคือความเชื่อที่ถูกต้องย่อมเป็นเหตุให้ข้ามโอฆะคือห้วงน�้าได้  

ค�าว่าโอฆะคอืห้วงน�า้นีโ้ดยตรงหมายถงึห้วงน�า้ทีไ่หลบ่ามาท่วมบ้านเรอืน ดงัเช่นในคราว 

น�้าท่วมหมายถึงอารมณ์วู่วามที่เกิดขึ้นในจิตใจ อันก่อให้เกิดปรารถนาต้องการตลอด

ถึงความโลภ โกรธ หลง อย่างวู่วาม เป็นเหตุให้เกิดความดื้อดึงไม่เชื่อฟังในสิ่งที่ 

ควรเชื่อในบุคคลที่ควรเช่ือ ห้วงน�้าชนิดนี้สามารถพัดพาบุคคลให้ประสบความวิบัติ  

เป็นอันตรายร้ายแรงยิ่งกว่าห้วงน�้าภายนอก แต่ถ้ามีศรัทธาคือความเชื่อที่ตั้งมั่นอยู่ใน

สิ่งที่ควรเช่ือในบุคคลที่ควรเชื่อดังกล่าวแล้ว ย่อมจะเอาชนะห้วงน�้าในจิตใจของตนได้ 

คอืจะไม่ประพฤตไิปตามอ�านาจของอารมณ์และกเิลสท่ีวูว่ามนัน้ เมือ่เป็นเช่นนี ้จงึเป็น 

ผูข้้ามพ้นอนัตรายมีความสวัสด ีฉะน้ัน จงึได้มพีระพทุธนพินธ์ตรัสไว้ว่า ย่อมข้ามโอฆะ 

คือห้วงน�้าได้ด้วยศรัทธา ดั่งนี้ 

ศรัทธาคือความเชื่อดั่งนี้ย่อมน�าให้เกิดสติ อีกอย่างหนึ่งศรัทธาอย่างนั้นจะมี

ขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยมีสติคือความระลึกและความรู้ตัว สตินี้แหละเป็นความไม่ประมาท

คอืความไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ซ่ึงได้มพีระพทุธภาษิตตรสัไว้เป็นข้อที ่๒ ว่าย่อม

ข้ามอณัณพ (น�า้ลกึ) ได้ด้วยอปัปมาท คอืความไม่ประมาท ความไม่ประมาทคอืความ

ไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินดังกล่าว จ�าต้องประกอบด้วยสติ ท่านจึงอธิบายความไม่

ประมาทไว้ว่า คือความไม่อยู่ปราศจากสติ อันสิ่งที่เป็นเหตุท�าให้เผลอสติหรือเสีย 

สติน้ันย่อมมีอยู่เป็นอันมาก อันได้แก่อารมณ์คือเร่ืองท้ังหลาย อันเป็นเรื่องที่ชวนให้

ยินดีตื่นเต้นลุ่มหลง เช่นลาภยศสรรเสริญสุขก็มี อันเป็นเร่ืองที่ชวนให้ยินร้ายเสียใจ 

เช่นความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็มี ทั้งบุคคลสามัญย่อมมีกิเลสต่าง ๆ ฝังลึก

ประจ�าอยู่ในจิตใจ จึงเปรียบได้กับอัณณพ คือน�้าลึกเช่นทะเลหรือมหาสมุทรอันลึกซึ่ง

มีคลื่นลมจัด ทุก ๆ คนย่อมด�าเนินชีวิตผ่านกิเลสและอารมณ์ท้ังหลายเหมือนอย่าง

โดยสารเรอืข้ามมหาสมทุรทีป่ระกอบด้วยคลืน่ลมจดั ถ้าเรอืเลก็ไปหรือประคองล�าเรอื
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ไม่ดย่ีอมจะอบัปางเป็นอนัตรายในท่ามกลางมหาสมทุร กระแสชวีติของบคุคลกฉ็นันัน้ 

ถ้าเป็นผู้ประมาทมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินมีสติรักษาตนไม่เพียงพอก็จะต้องประสบ

วิบัติเป็นอันตราย พระบรมศาสดาตรัสสอนให้ท�าความไม่ประมาทในที่ ๔ สถานคือ 

๑ ในการละกายทุจริต ประพฤติกายสุจริต ๒ ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต 

๓ ในการละมโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต ๔ ในการละความเห็นผิด ท�าความเห็น

ให้ถูก อีกอย่างหนึ่ง ๑ ระวังใจไม่ให้ก�าหนดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความก�าหนัด ๒ 

ระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง ๓ ระวังใจไม่ให้หลงใหลใน

อารมณ์เป็นท่ีตั้งแห่งความหลง ๔ ระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความ

มัวเมา ท้ังนี้ต้องอาศัยความมีสติเป็นเพื่อนรักษาตัวอยู่เสมอ จึงไม่สามารถข้ามพ้น

อัณณพคือน�้าลึกหมายถึงทะเลแห่งชีวิตซึ่งประกอบด้วยคลื่นลมขึ้นลงสูงต�่าอยู่เสมอ  

มคีวามสวสัดตีลอดไปได้ จงึได้มีพระพทุธนพินธ์ตรสัไว้ว่า ย่อมข้ามอณัณพคอืทะเลลกึ

ได้ด้วยความไม่ประมาท ดั่งนี้

ความไม่ประมาทย่อมน�าให้เกิดความเพียรเป็นเหตุให้พ้นความทุกข์ได้ จึงได้

มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้เป็นข้อที่ ๓ ว่า ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร ความเพียร

นัน้หมายถงึความพากเพยีรพยายามละการทีค่วรละ ประกอบกระท�าการท่ีควรประกอบ

กระท�า มฉีนัทะคอืความพอใจใคร่จะท�า มีวิรยิะคอืความกล้าทีจ่ะท�า มีจติตะคือความ

เอาใจใส่ไม่ทอดธรุะในการทีท่�า มีวมัิงสาคอืความใคร่ครวญพจิารณาในการท�าให้รอบคอบ

ถูกต้อง วิริยะคือความเพียรน้ีเป็นธรรมะที่ก่อให้เกิดการกระท�าขึ้น ความส�าเร็จของ

กิจการทั้งหลายย่อมเกิดจากการกระท�า แต่ท้ังนี้ก็ต้องหมายความว่าต้องเว้นจากการ

ที่ไม่ควรกระท�าด้วย เพราะถ้าไปท�าการที่ไม่ควรกระท�า ส่วนการที่ควรกระท�ากลับไม่

ท�าย่อมไม่เกดิผลดแีต่กลับเกดิผลร้าย ฉะนัน้ เพือ่ควบคมุความหมายให้สมบรูณ์จึงได้

มีอธิบายความเพียรเป็น ๒ สถาน (เพียรละและเพียรท�า) ดังกล่าวแล้ว แลพึงเข้าใจ

ว่าในการละนั้นก็ไม่ใช่ของง่ายนัก เช่นเมื่อมีความอยากแรงกล้าจะท�าอะไร แม้จะรู้ว่า

เป็นสิง่ทีไ่ม่สมควร แต่กย็ากท่ีจะหกัห้ามใจได้ ขณะทีโ่กรธขึน้มาอยากจะว่าร้ายท�าร้าย

ต่อคนที่โกรธ ก็ยากที่จะห้ามใจได้ เพราะฉะนั้น คนเราจึงต้องท�าความชั่ว ความผิด

ต่าง ๆ แต่ความดีนั้นกลับยากที่จะกระท�า ความเพียรจึงต้องใช้โดยตรงก็คือเพียร 



180 เทศนาพิเศษ

ข่มใจตนเองไม่ให้ผลุนผลันท�าให้สิ่งที่ไม่ควรท�า และเพียรยกใจตนเองจากความ 

เกียจคร้านให้ท�าให้สิ่งท่ีควรท�าโดยมีศรัทธาและความไม่ประมาทดังกล่าวมาแล้วโดย

ล�าดับนั้นแหละเป็นเครื่องช่วยสนับสนุน อีกอย่างหนึ่ง พึงท�าความเข้าใจว่า ๒ ข้อ 

ข้างต้นนัน้มาปรากฏเป็นการกระท�าขึน้ในข้อนี ้ฉะนัน้ ข้อนีจ้งึเป็นข้อส�าคัญในด้านการ 

กระท�า ซึง่มี ๒ ข้อข้างต้นสนับสนุน ถ้าปราศจาก ๒ ข้อข้างต้นเสยีแล้ว ความเพยีรชอบ 

คอืละการทีค่วรละท�าการทีค่วรท�าจะเกดิขึน้มาไม่ได้ พระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ว่า ความเพยีร

ควรเร่งรีบท�าในวนันีที้เดยีว ใครเล่าจะรูว่้า ความตายจะมาต่อวันพรุง่นี ้และว่า ขณะอย่า

ได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย ก็เพื่อให้รีบเร่งกระท�าความเพียรทันเวลาทันท่วงที ก็จะ

สามารถล่วงพ้นความทุกข์ประสบความสขุได้โดยล�าดบั อนัความทกุข์เดอืดร้อนต่าง ๆ 

ทีเ่กดิจากการข้ามห้วงน�า้หรอืทะเลลกึแห่งชวิีต กเ็พราะขาดความเพียรชอบนีเ้อง หรือ

จะกล่าวว่าเพราะขาดศรัทธาในข้อ ๑ ขาดความไม่ประมาทในข้อ ๒ ก็ได้ ทั้ง ๓ ข้อ

ย่อมส่องความถงึกนั อีกอย่างหนึง่ การใช้ความเพยีรในทางทีผ่ดิไม่เรยีกว่าความเพยีร

ในทีน่ี ้ความเพยีรชอบเท่านัน้ท่ีมุง่หมายในทีน่ีเ้พราะเป็นเหตใุห้ล่วงความทกุข์ได้ จงึได้

มีพระพุทธนิพนธ์ตรัสไว้ว่า ย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร ดั่งนี้

อันความเพียรชอบน้ัน มีอยู่ข้อหน่ึงที่ส�าคัญก็คือเพียรอบรมปัญญาให้บังเกิด 

ข้ึนเพราะบุคคลจะบรรลุถึงความบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยปัญญา ดังพระพุทธโอวาทข้อที่ ๔  

ว่าย่อมบรสิทุธิด้์วยปัญญา ปัญญาคอืความรู้ทัว่ถึง สัจจะคอืความจรงิตามเหตผุล หรอื

ความรู้ทั่วถึงเหตุผลตามความเป็นจริงเกิดข้ึนจาก ๑. สุตะคือการสดับฟังได้แก่การ 

เรียนอาศัยตาหูเป็นต้น ๒. จินตาความพินิจพิจารณา ๓. ภาวนาความอบรมให้มีขึ้น  

ให้เป็นขึ้น ทุก ๆ คนจ�าเป็นต้องอบรมปัญญาด้วยวิธีดังกล่าว ทั้งในทางคดีโลกทั้ง 

ในทางคดีธรรม ส�าหรับในทางคดีโลกนั้นก็เพื่อประกอบอาชีพละเพื่อประโยชน์ท่ี 

ต้องการต่าง ๆ ส่วนในทางคดธีรรมกเ็พือ่รูจ้กับาปบญุคณุโทษประโยชน์มใิช่ประโยชน์ 

และเพื่อรู้ในอริยสัจเพื่อก�าจัดกิเลสและกองทุกข์ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

อันเคร่ืองเศร้าหมองที่ตรงกันข้ามกับความบริสุทธิ์ของบุคคลนั้น ในพระพุทธศาสนา 

เรยีกว่ากเิลส แปลว่าเคร่ืองเศร้าหมอง กเิลสทางจติใจเช่นความดิน้รนปรารถนา ความ

โลภโกรธหลงอันเป็นอกุศลมูลคือมูลเหตุอกุศลต่าง ๆ กิเลสทางกรรมดังที่เรียกว่า 
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กรรมกิเลส มีการฆ่าเขาการลักของเขารวมเรียกว่าทุจริตต่างๆ พิจารณาดูก็จะเห็นได้

ว่าเป็นเครื่องเศร้าหมองจริง ๆ เพราะบุคคลผู้มีจิตใจประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้ทั้ง 

มีกรรมเป็นกรรมกิเลสดังกล่าวย่อมมีจิตใจเศร้าหมองมีหน้าตาเศร้าหมองไม่ผ่องใส  

ทัง้เมือ่ต้องประสบทุกข์ต่าง ๆ อันเป็นผลของกเิลสกย่ิ็งเศร้าหมองมากข้ึนอกี วธิกี�าจดั

เครื่องเศร้าหมองเหล่านี้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็พึงก�าจัดได้ด้วยศีลสมาธิและปัญญา  

เพราะว่าศีลเป็นเครื่องก�าจัดกิเลสอย่างหยาบดังจะเรียกว่ากรรมกิเลสก็ได้ เพราะเมื่อ

มศีลีกจ็ะเว้นจากกรรมกเิลสทัง้ปวงได้ สมาธเิป็นเครือ่งก�าจดักเิลสอย่างกลางทีเ่กดิขึน้

กลุม้รมุจติใจ ดงัท่ีเรยีกว่านิวรณ์คือเครือ่งกัน้จติไว้ไม่ให้บรรลคุวามด ีปัญญาเป็นเคร่ือง

ก�าจัดกิเลสอย่างละเอียดที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิต 

อนึ่ง ท่านแสดงว่า ปัญญาเป็นเครื่องละได้เป็นอย่างดี พิจารณาดูก็จะพึงเห็น

ได้ว่ากิเลสนั้นเกิดขึ้นในจิตเพราะจิตประกอบด้วยโมหะคือความหลง หรืออวิชชาคือ

ความไม่รู้ในสัจธรรม ฉะนั้น เพื่ออบรมจิตให้เกิดปัญญาคือความรู้จริงขึ้น อวิชชาและ

โมหะหายไป กเิลสกจ็ะตกไปจากจติไม่ตัง้อยูไ่ด้ เหมอืนอย่างการคบคนโกงทรยศด้วย

เข้าใจว่าเป็นมิตรแท้ก็ด้วยโมหะคือความหลงเข้าใจผิด เมื่อมีปัญญาคือความรู้จริงขึ้น

ว่าผู้นี้เป็นเช่นนี้ ก็จะเลิกคบเป็นมิตรแท้ทันที การให้ปัญญาคือความรู้แก่จิตใจจึงเป็น

ข้อส�าคญัในการละเครือ่งเศร้าหมองทางจติใจทัง้ปวงทัง้น้ีจะมขีึน้ได้กด้็วยอาศยัการอบรม

ปัญญาในธรรมะคือค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าพร้อมทัง้ปฏบิตัอิบรมจติใจตามพระธรรม

ค�าสัง่สอน กจ็ะได้ปัญญาเหน็ธรรมขึน้โดยล�าดบั เป็นเครือ่งละเครือ่งเศร้าหมองไปโดย

ล�าดบั เมือ่เป็นเช่นนีก้จ็ะบรรลถุงึความบรสิทุธิจ์ากเครือ่งเศร้าหมองไปโดยล�าดบัจนถงึ

บริสุทธ์ิส้ินเชิง จึงได้มีพระพุทธนิพนธ์ตรัสไว้เป็นข้อที่ครบ ๔ ว่า ย่อมบริสุทธ์ิด้วย

ปัญญาดังนี้ แม้การอบรมปัญญาในข้อที่ ๔ นี้ ก็พึงทราบว่าต้องมีธรรมใน ๓ ข้อข้าง

ต้นสนับสนุน คือต้องมีศรัทธามีความไม่ประมาทและมีความเพียร อบรมศีลสมาธิ

ปัญญาให้เกดิขึน้เป็นมรรคสมงัคคีอืความพร้อมเพรยีงกันแห่งองค์มรรคอันหมายถงึการ

ปฏิบัติร่วมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวและความบรรลุถงึความบรสิทุธิน์ัน้กห็มายความว่า

เป็นการข้ามโอฆะ คือห้วงน�า้ข้ามอัณณพคือทะเลลกึ เป็นการล่วงทุกข์ได้ด้วยประการ

ฉะนี้ 
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หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงศ์ เทวกุล ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่าง ๆ มาด้วย

ดีโดยล�าดับจนถึงที่สุดกล่าวได้ว่าเพราะทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ในทางแห่งพระธรรม 

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาเป็นต้นดังที่ได้รับพระราชทานถวายวิสัชนามา

ขออ�านาจพระราชกศุลทกัษณิานปุทานพระราชทานท่ีศพหม่อมเจ้าปรดีเิทพย์พงศ์ 

เทวกลุ ทัง้นี ้จงเป็นผลสมัฤทธ์ิวบิากสมบตัสิมดงัท่ีได้มพีระมหากรุณาพระราชทานอทิุศ 

หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงศ์ เทวกุล โดยฐานะนิยม

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้พระสงฆ์ทั้ง ๔ รูปจะได้รับพระราชทาน 

สวดคาถาธรรมบรรยายโดยสรภัญญะวิธีเพิ่มพูลอัปปมาทธรรมสืบต่อไป

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ยุตลิง เอวงักม็ด้ีวยประการฉะนี ้ขอถวายพระพร



อัปปมาทกถา๑

    นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ  อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต

ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก

อตฺถาภิสมยา ธีโร  ปญฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติฯ

บดันี ้จักถวายวสิชัชนาพระธรรมเทศนา อนรูุปการบ�าเพญ็กศุลทกัษณิานปุทาน 

ทีห่ม่อมหลวงเดช สนทิวงศ์ พร้อมทัง้ประยรูญาติ ได้บ�าเพญ็อุทศิ คณุท้าววนดิาพิจารณิี 

ในสัตตมวารนี้ ตามทางพระพุทธศาสนา

คุณท้าววนิดาพิจาริณีนั้นได้เป็นบุพพการินีแห่งบุตรธิดาสืบมาถึงสมเด็จ 

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ท่านได้บ�าเพ็ญกรณียะตามสมควรแก่ภาวะนั้น ๆ  

มาโดยล�าดับจนถึงที่สุด ท่านจึงอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง

อันชีวิตของทุก ๆ คนย่อมมีคติธรรมคือเกิดแก่ตายเหมือนกันหมด ต่างแต่

บคุคลผูป้ระมาทหรอืไม่ประมาท คอื บุคคลผูป้ระมาทย่อมไม่อาจถือเอาประโยชน์แห่ง

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในการบ�าเพญ็กศุลทกัษณิานปุทาน ที่ศาลา 

 บัญณรศภาค ณ วัดเบญจมบพิตร วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๑๓
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ชีวิตได้ ส่วนผู้ไม่ประมาทย่อมถือเอาประโยชน์ได้ ตามพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็น

บทอุทเทศ ณ เบื้องต้นว่า อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ เป็นอาทิ แปลความว่า บัณฑิต 

ผู้ไม่ประมาทย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสอง คือ ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ 

ภายหน้าเรียกธีรชนว่าบัณฑิตเพราะบรรลุประโยชน์ ดังนี้

พระพุทธภาษิตนี้ถือเอาใจความได้ว่า จะชื่อว่าบัณฑิตก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาท 

และถอืเอาประโยชน์ทัง้สองไว้ได้ หรอืจะถอืเอาประโยชน์ทัง้สองไว้ได้กต้็องเป็นบณัฑิต

ผู้ไม่ประมาท ความบรรลุประโยชน์เป็นผล ส่วนความเป็นบัณฑิตไม่ประมาทเป็นเหตุ 

และเมื่อว่าถึงเหตุดังกล่าว จะเป็นบัณฑิตก็ต้องเป็นผู้ไม่ประมาท หรือเมื่อไม่ประมาท

ก็ชื่อว่าเป็นบัณฑิตได้

ค�าว่า “บณัฑติ” แปลว่าผูด้�าเนนิประโยชน์กิจด้วยปัญญา หมายถึงผูท้ีใ่ช้ปัญญา

ท�ากิจที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ เช่น ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าดังกล่าว 

ในพระพุทธภาษิตนี้ จึงหมายถึงผู้ท่ีมีท้ังปัญญา ทั้งความประพฤติดีประกอบกัน  

ต่างจากค�านี้ที่ใช้ทางการศึกษา ในภาษาไทย คือผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาช้ันสูง เรียกว่า 

บณัฑติ หมายถงึความรูอ้ย่างเดยีว ส่วนในทีน่ีม้ไิด้ใช้ในความหมายดงันัน้ แต่ใช้หมาย

ถึงผู้ที่มีปัญญาท�าประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้ ความเป็นบัณฑิตจึงมีด้วยผลคือประโยชน์ที่

ได้ที่ถึงดังกล่าวนั้น และจะมีปัญญาก็ต้องไม่ประมาท

ความไม่ประมาท คือ ความไม่มัวเมา เลินเล่อ เผลอเพลิน มีสติเป็นเครื่อง

รักษาตนรักษาจติใจ ตรงกนัข้ามกบัความประมาท คอื ความมวัเมา เลนิเล่อ เผลอเพลนิ 

ปราศจากสติ ค�าว่ามัวเมาหมายถึงความมัวเมาทางจิตใจ ความเมาสุราเป็นความ 

เมาทางกาย ส่วนความเมาในอารมณ์คือเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความเมาหรือเป็น 

เครื่องยั่วให้เกิดความเมา เป็นความเมาทางจิตใจ ค�าว่าเลินเล่อคือขาดความรอบคอบ

เพราะมิได้พินิจพิจารณาโดยรอบคอบ ค�าว่าเผลอเพลิน คือเผลอสติเผลอปัญญา 

เพลินยินดีไปในอารมณ์ดังกล่าว เหล่านี้เป็นลักษณะของความประมาททั้งนั้น

ในโลกนีม้อีารมณ์คือเรือ่งอนัเป็นเครือ่งชกัน�าให้เกดิความประมาทอยูเ่ป็นอนัมาก

ที่เป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มี เช่นวัยอันเจริญงดงาม ความไม่มีโรค และชีวิตที่ 
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ดูเหมือนห่างไกลความตาย และสมบัติคือความพร้อมพรั่งด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ  

สุขทั้งปวง เพราะฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงตรัสสอนให้พิจารณาเนือง ๆ ว่า ต้องแก่ 

เจ็บ ตาย และต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้น เพื่ออะไร ก็เพื่อจะได้

รบีเร่งกระท�ากรณียะหรอืกจิทีค่วรท�าให้ส�าเรจ็ไป ไม่ผลัดวันประกนัพรุง่ กล่าวอกีอย่างหน่ึง

ก็คือเพื่อจะได้ละกรรมที่ชั่วที่ผิด ประกอบกระท�ากรรมที่ดีที่ชอบ เพราะทุก ๆ คนมี

กรรมเป็นของ ๆ ตน ท�าดจีะได้ดที�าชัว่จะได้ชัว่ ตามทีไ่ด้ตรสัสอนให้พจิารณาเนอืง ๆ 

ว่ามีกรรมเป็นของ ๆ ตน เป็นทายาทรับผลของกรรม ดังนี้เป็นต้น ความพิจารณา 

เนือง ๆ ดังนี้เป็นสติอย่างหนึ่ง เพราะเป็นความระลึกส�านึกได้ถึงสัจจะของชีวิต  

ของสมบัติ และของกรรม เมื่อมีสติขึ้น ก็จะไม่เกิดความประมาท และได้ปัญญาคือ

ความรู้ในเหตุผลประจักษ์ขึ้น 

แต่คนโดยปกติมักจะขาดสติ เกิดความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลินไปเสีย  

จึงขาดปัญญากลายเป็นคนเขลา มิใช่บัณฑิตตามพระพุทธภาษิตนี้ เพราะอารมณ์ 

ทัง้ปวงมกี�าลงัแรง ทีเ่ข้ามาทางตาบ้าง ทางหูบ้าง ทางจมูกบ้าง ทางล้ินบ้าง ทางกายบ้าง 

และทางมนะคอืใจทีค่ดิไปบ้าง เพราะเมือ่เหน็รปูต่าง ๆ ด้วยตา จติกห็น่วงรปูทีต่าเหน็

เป็นอารมณ์ เมื่อได้ยินเสียงต่าง ๆ ด้วยหู จิตก็หน่วงเสียงที่หูได้ยินเป็นอารมณ์ ดังนี้

เป็นต้น จะยกตวัอย่างเสยีงท่ีได้ยินด้วยหท่ีูน่ายนิดพีอใจคอืเสยีงสรรเสรญิ ทีน่่ายนิร้าย

คือเสียงติเตียน อันท่ีจริงเสียงสรรเสริญหรือติเตียนของบัณฑิตผู้ใคร่ครวญแล้วย่อม

เป็นประมาณ ส่วนของพาลชนย่อมไม่เป็นประมาณ 

แต่คนโดยมากมักจะสรรเสริญหรือติเตียนกันแบบพาลชน คือไม่ได้มุ่งความ

ถกูต้องเป็นใหญ่ แต่มุ่งประโยชน์ของตนเป็นใหญ่ เช่นมุง่ทีจ่ะให้ผูใ้หญ่รกัใคร่โปรดปราน 

คือกล่าวยกย่องสรรเสริญดังที่เรียกว่ายกยอ ผู้ที่ถูกยกยอบ่อย ๆ ถ้าเผลอสติก็จะเกิด

ประมาทขึ้น มัวเมาไปในค�ายกยอ จึงเผลอปัญญา กลายเป็นคนเขลาไป เพราะความ

ประมาททั้งถ้าปฏิบัติตามค�ายกยออีกด้วย ก็ยิ่งเกิดโทษมากขึ้นอีก ค�าติเตียนเสียอีก

เมือ่พจิารณาดูในทางหน่ึงแล้วจะเหน็ว่าน่าจะมโีทษน้อยกว่าค�ายกย่อง เพราะโดยปกติ

ค�าตเิตยีนเป็นค�าทีไ่ม่ชอบใจใครจงึไม่รบัค�าน้ัน การปฏบิติัตามกไ็ม่เกดิข้ึน ตรงกนัข้าม

กับค�าสรรเสริญท่ีมักจะพอใจรับ หรือแม้ไม่รักก็พอใจฟัง เมื่อเกิดประมาทไปเพราะ
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เสียงเช่นน้ีเสียแล้ว ก็จะกลายเป็นคนเขลาไม่ฉลาดจะเป็นบัณฑิตหาได้ไม่ เพราะจะ

ต้องปลวิไปตามลม (ลมปาก) หรือจะต้องเป็นผูต้กน�า้ (น�า้ลาย) บณัฑติเป็นผูไ้ม่ปลวิ

ไปตามลมหรอืไม่ตกน�า้ดงักล่าว เพราะเป็นผูไ้ม่อยูป่ราศจากสต ิเสยีงทัง้หลายจงึไม่มา

เป็นอารมณ์ให้เกิดความประมาท จึงไม่เผลอปัญญาไปในเสียงทั้งหลาย

อนึง่ บณัฑติไม่ประมาทแล้วย่อมถอืเอาประโยชน์ทัง้ ๒ คือประโยชน์ปัจจบุนั 

และประโยชน์ภายหน้า ค�าว่าประโยชน์หมายถึงสิ่งท่ีต้องการส่ิงท่ีเกื้อกูลส่ิงท่ีให้เกิด

ความสุข อะไรคือสิ่งดังกล่าว อะไรคือปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ประสบส่ิงเหล่านั้น 

ทั้งในปัจจุบันและภายหน้า ผู้ที่จะทราบปัญหาที่ตั้งไว้นี้โดยถูกต้อง จะต้องเป็นบัณฑิต

ผู้ไม่ประมาทดังกล่าวมาข้างต้น ถ้าเป็นพาลชนคนเขลาซึ่งเป็นผู้ประมาทแล้วย่อมไม่

อาจทราบได้โดยถกูต้อง อาจจะมุง่เพยีงผลเฉพาะหน้า ไม่มองออกไปในอนาคตให้เห็น

กาลไกลเพยีงพอ คนทีท่�าทจุรติต่าง ๆ กเ็พราะมุง่ผลทีจ่ะพงึได้เฉพาะหน้าเท่านัน้ เช่น

คนที่ท�าโจรกรรมก็ด้วยมุ่งทรัพย์ที่จะได้ ถ้าท�าโจรกรรมส�าเร็จ หรือคนที่ไม่ท�าความดี

กเ็พราะกลัวจะเสยีผลท่ีตนมีอยูห่รือท่ีจะพงึได้เช่นเดยีวกนั เช่นจะท�าการบริจาคกก็ลวั

เสียทรัพย์ที่ตนมีอยู่ จะรักษาศีลก็เกรงจะขาดผลที่จะพึงได้เพราะทุจริต เพราะเห็นว่า

ถ้ามัวรักษาสุจริตอยู่ก็ต้องจนเรื่อยไป คนไม่น้อยที่มองผลเฉพาะหน้าดังนี้ และก็ไม่

น้อยคนที่เก่งวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียก

ได้ว่าคนเก่งวิชา แต่ก็มองประเมินแค่ผลในปัจจุบัน ผู้ที่มองใกล้ดังนี้ย่อมไม่นิยม 

ความดี เห็นว่าความดีไม่จ�าเป็นหรือเห็นว่าความดีเป็นเครื่องขัดขวางความเจริญแห่ง

ผลทีต่นจะพงึได้ เช่นตัวอย่างข้างต้น กเ็ลยใช้ความรูค้วามเก่งกอบโกยผลในทางทจุรติ 

ความรู้ก็เลยกลายเป็นเครื่องท�าลายความดี ดังพระพุทธภาษิตว่า “ความรู้ท�าลายส่วน

ทีข่าว (ความด)ี ของคนพาล” แสดงในทางตรงกนัข้าม ความรูย่้อมเป็นเครือ่งส่งเสรมิ

ส่วนที่ขาวของบัณฑิต เพราะบัณฑิตผู้ไม่ประมาทจะใช้ความรู้และทรัพย์ ยศ บริวาร 

เป็นต้น ให้เป็นไปในทางบ�าเพ็ญประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและสืบต่อไปถึงภายหน้า 

พึงเห็นนิทัสสนะในทางคดีโลก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สมเดจ็พระปิยมหาราชเจ้าพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรเหน็กาลไกล พระราชกรณยีกจิ

เป็นอันมากบังเกิดผลตั้งแต่ในรัชสมัยนั้นและสืบต่อมาถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นอนาคตใน 
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รัชสมัยของพระองค์ท่าน บุคคลทุก ๆ คนย่อมมีอดีตปัจจุบันและอนาคตของตนเอง 

แม้อดีตจะล่วงไปแล้ว แต่ปัจจุบันก็มาจากอดีต อนาคตก็จะสืบไปจากปัจจุบัน ทุก ๆ 

คนจึงต้องเผชิญชีวิตของตนเองในปัจจุบัน ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นอนาคตของอดีตและ 

จักต้องเผชญิอนาคตอกีนานไกล บัณฑติผูไ้ม่ประมาทแล้วเท่านัน้จงึจะถือเอาประโยชน์

ทัง้สองคอืประโยชน์ปัจจบัุนและภายหน้าได้ เพราะจะทราบว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไร

เป็นทางปฏบิตัใิห้บรรลุถึงประโยชน์ดงักล่าว แสดงตามปฏปิทาทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสสอน

ไว้ คอืปฏบิตัตินให้ถงึพร้อมด้วยความขยันหมัน่เพยีร ให้ถงึพร้อมด้วยความรกัษาทรัพย์

เป็นต้นที่หามาได้ ให้มีเพื่อนมิตรที่ดีงาม ให้มีความเป็นอยู่ตามสมควร นี้เรียกว่า

ประโยชน์ปัจจบัุน และให้ถงึพร้อมด้วยศรทัธาความเชือ่ในส่ิงทีค่วรเชือ่ ศลี ความรกัษา

กายวาจาให้เรียบร้อยดีงามปราศจากโทษ จาคะ การสละบริจาค และปัญญา  

ความรู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ นี้เรียกว่าประโยชน์ภายหน้า  

ข้อปฏิบัติทั้งสองนี้ต้องปฏิบัติไปด้วยกันในปัจจุบัน ประโยชน์ที่ได้จึงจะเกิดขึ้นทั้งใน

ปัจจุบันทั้งภายหน้า เช่นถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในการแสวงหา เป็นต้น  

ถ้าไม่มีศรัทธาศีลเป็นต้นควบคุม ก็จะแสวงหาในทางท่ีผิดได้เพราะมุ่งผลเฉพาะหน้า

เท่านัน้ ต่อเมือ่มาศรทัธาศลีเป็นต้นควบคมุ จงึจะแสวงหาในทางทีช่อบ ประโยชน์ทีไ่ด้

กจ็ะเป็นประโยชน์แท้มใิช่โทษและจะยัง่ยนืต่อไปในอนาคต ดงันีเ้ป็นต้น เรยีกธรีชนว่า 

บัณฑิต เพราะบรรลุประโยชน์ด้วยประการฉะนี้

คุณท้าววนิดาพิจาริณี กล่าวได้ว่า ท่านเป็นผู้มีบุญที่ได้บ�าเพ็ญมาแล้วใน 

กาลก่อน จึงได้ถึงพร้อมด้วยผลที่น่าปรารถนา มีความเป็นผู้มีอายุยืนเป็นต้น และได้

มองเห็นความเจริญแห่งบุตรธิดาสืบต่อมาถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

มคีวามสขุอยู่ด้วยพรหมวหิารธรรมมมีทุติาจิตเป็นต้น นบัว่าเป็นผูบ้รรลปุระโยชน์ปัจจบุนั

และภายหน้ามาเป็นระยะ ๆ ตามวิสัยแห่งบัณฑิตผู้ไม่ประมาทด้วยประการฉะนี้

ขออ�านาจกุศลทักษิณานุปทานที่หม่อมหลวงเดช สนิทวงศ์ พร้อมทั้งประยูร

ญาติได้บ�าเพ็ญทั้งนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ผลิตวิบากสุขสมบัติแด่คุณท้าววนิดาพิจาริณี  

โดยฐานนิยม

แสดงพระธรรมเทศนา ยตุด้ิวยเวลา เอวังกมี็ด้วยประการฉะนี ้ขอถวายพระพร



สุทธมิรรคกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

กมฺมํ วิชฺชา จ ธมฺโม จ  สีลํ ชีวิตมุตฺตมํ

เอเตน มจฺจา สุชฺฌนฺติ  น โคตฺเตน น ธเนน วาติ

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา ในสุทธิมรรคกถา ฉลองศรัทธา ประดับ

ปัญญา เพิม่พนูสมัมาปฏบิตัติามสมควรแก่กศุลทกัษณิานปุทาน ที ่ม.ล.ปุย๋ (นพวงศ์) 

ชยันาม ภรยิาและบตุร กับน้องและมิตรญาตทิัง้หลายได้พร้อมกนัเป็นเจ้าภาพ บ�าเพญ็ 

ในคราวท่ีจะรับพระราชทานเพลิงศพ นายดิเรก ชัยนาม ตามทางพระพุทธศาสนา  

ด้วยความกตัญญูกตเวทีและด้วยความระลึกถึงคุณความดีของท่านผู้ล่วงลับไปแล้ว  

ดังที่พระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ความว่า “เมื่อระลึกถึงอุปการกิจที่ท่านผู้ละไปได้ท�าไว้  

ก็พึงให้ทักษิณาเพื่อท่านผู้ละไป” ดังนี้

นายดิเรก ชัยนาม เป็นผู้มีเกียรติคุณที่คนรู้จักและนับถือมากผู้หนึ่ง ท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ ได้ท�างานในต�าแหน่งท่ีส�าคัญมามาก และปรากฏว่าเป็นผู้

สามารถสมแก่ต�าแหน่ง เป็นนกัศกึษาทีไ่ม่หยุดในการศกึษาแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิอยู่

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในการบ�าเพ็ญกุศล เป็นเบื้องต้นแห่งการ 

 พระราชทานเพลิงศพนายดิเรก ชัยนาม ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว. ณ วัดธาตุทอง 

 วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๐
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ตลอดมา ท้ังไม่หยุดในการแสดงความรูใ้ห้เป็นวิทยาทานและในการเขียนหนงัสือให้เป็น

ประโยชน์ทางความรูแ้ก่คนท้ังหลาย เป็นผูป้ระพฤตตินด ีและวางตนด ีไม่ให้แปดเป้ือน

เสียหาย นับว่าเป็นคนดีมีกรรมอันสะอาดได้คนหนึ่ง

นายดิเรก ชัยนาม เป็นบุตรข้าราชการผู้ใหญ่ฝ่ายตุลาการ ได้ศึกษาส�าเร็จ 

วิชาทางกฎหมาย ได้เริ่มเข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรมตามท่านบิดา ต่อมา  

ได้เข้ารับราชการในต�าแหน่งทางการเมืองโดยมาก ได้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง 

ต่าง ๆ จนถึงต�าแหน่งรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรี ได้ไปปฏิบัติราชการและ 

รบัราชการในต่างประเทศหลายครัง้ ได้เป็นสมาชกิรฐัสภามาตัง้แต่แรกมีรฐัสภา จนถงึ

เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ต�าแหน่งสุดท้ายคือเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้ 

มีอ�านาจเต็มประจ�าสหพันธรัฐเยอรมัน ได้ด�ารงต�าแหน่งน้ีตราบเท่าถึงเกษียณอายุ

ราชการ นอกจากนี้ยังได้ท�างานด้านมหาวิทยาลัย เป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์คนแรก

ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เคยได้รบัเชญิไปบรรยายในมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ในต่าง

ประเทศ ได้รับต�าแหน่งผูบ้รรยายวชิาพเิศษต่าง ๆ ทีม่หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มานาน 

จึงปรากฏว่ามีชีวิตคลุกเคล้าอยู่กับงานด้านมหาวิทยาลัย คู่กันไปกับงานด้านราชการ 

แม้เมือ่อายุครบเกษียณออกจากราชการแล้ว กเ็ข้าปฏบิตัหิน้าทีใ่นต�าแหน่งศาสตราจารย์

พิเศษในคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ท�าหนังสือทางวิชาการท่ีพิมพ์

ออกเป็นเล่มแล้วหลายเล่ม มีบทความปาฐกถาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่

พิมพ์แล้วและยังมิได้พิมพ์อีกมากเรื่อง

แม้ในทางพระพทุธศาสนา นายดเิรก ชยันาม ได้รบัใช้ท�างานเพือ่พระพทุธ-

ศาสนา เช่นเป็นผูแ้ทนไทยในการประชมุองค์การพทุธศาสนกิสมัพนัธ์แห่งโลกครัง้ที ่๕  

ทีก่รงุเทพฯ เป็นกรรมการฝึกอบรมพระธรรมทตูไปต่างประเทศ และได้แสดงปาฐกถา

เกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศหลายครั้ง

นายดเิรก ชยันาม ปรากฏว่าเป็นผูม้อัีธยาศยัด ีสงเคราะห์บตุรภรยิา มติรสหาย 

และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ช่วยเอื้อเฟื้อ จึงเป็นผู้ที่มีมิตรสหายมาก เป็นสมาชิก

ของสมาคมสโมสรหลายแห่ง เป็นผู้มุ่งที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายท�าประโยชน์อีกมาก แต่ก็

ต้องละไปตามธรรมดาของสังขาร เป็นที่อาลัยเสียดายของคนเป็นอันมาก เพราะเป็น
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คนรักษาความดีมีกรรมสะอาด อันน่านับถือ มีความรู้ที่จะแสดงออกให้ได้ มีอัธยาศัย

สุภาพ มีจิตใจกอบด้วยธรรม คุณความดีที่ใคร ๆ ได้ท�าไว้ย่อมเป็นที่ระลึกถึง และ 

เป็นทีแ่สดงออกให้ปรากฏจนได้แม้ในปัจจบุนั ดงัจะพงึเหน็ได้ว่า การศพของท่านได้รบั

พระราชทานเครือ่งอสิรยิยศตามควรแก่ความดแีละเครือ่งราชอสิริยาภรณ์ตัง้แต่ต้นมา 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จะเสด็จพระราชด�าเนนิพระราชทานเพลงิศพ ญาตมิติร

สหายทั้งหลายก็ได้ช่วยและร่วมบ�าเพ็ญกุศล ท้ังได้รวบรวมทุนส่งเสริมการศึกษา  

จะให้ชื่อว่า “ทุน ดิเรก ชัยนาม” เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นด้วย

ขณะท่ีคนผู้เกิดมาต้องการสืบต่ออายุไปไม่มีที่สิ้นสุด มัจจุคือความตายก็มา

พรากชีวิตไป ทอดทิ้งร่างกายและทุก ๆ สิ่งที่เคยยึดถือเป็นของตนไว้ เว้นไว้แต่กรรม

ที่ตนเองได้ท�าแล้ว ดังที่พระบรมศาสดาตรัสเตือนไว้ (ในโกศลสังยุตต) ความว่า  

“ข้าวเปลอืก ทรัพย์ เงิน ทอง หรอืแม้ของท่ีหวงแหนส่ิงใดส่ิงหนึง่ และทาส คนท�างาน 

คนรับใช้ ซึ่งต้องเลี้ยงดู ทั้งหมดอันคนที่จะต้องตายพาไปด้วยมิได้ ต้องทอดท้ิง 

ทั้งหมดไป ส่วนกรรมใดที่บุคคลท�าด้วยกาย วาจา หรือด้วยใจ กรรมนั้นแลเป็นของ 

ผู้ท�าน้ัน เขาพากรรมนั้นไป และกรรมนั้นย่อมติดตามผู้นั้นไป เหมือนเงาไม่ละตน” 

ฉะน้ัน สิ่งที่จะเป็นของตนจริงก็คือกรรมท่ีทุก ๆ คนท�าแล้ว แต่กรรมนั้นมี ๒ คือ 

กรรมดี กับ กรรมชั่ว ถ้าท�ากรรมดีก็ส่งผลให้เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาด ถ้าท�ากรรมชั่วก ็

ส่งผลให้เป็นผู้เศร้าหมองสกปรก ฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตแสดงสุทธิมรรค คือ

ทางแห่งความบริสุทธิ์สะอาด ยกกรรมขึ้นเป็นข้อแรก กับธรรมเป็นเครื่องประกอบอีก

บางข้อ ว่า กมมฺ� วชิชฺา จ ธมโฺม จ เป็นอาท ิแปลความว่า “กรรม ๑ วิชชา ๑ ธรรม 

๑ ศีล ๑ ชีวิตอันอุดม ๑ ผู้ที่จะต้องตายย่อมหมดจดสะอาดด้วยทางนี้ มิใช่ด้วยโคตร

ตระกูล มิใช่ด้วยทรัพย์” ดังนี้

เรือ่งกรรมและผลของกรรมเป็นหลกัธรรมข้อส�าคญัในพระพทุธศาสนา ถ้าได้

ท�าความเข้าใจว่าเป็นของจริงในปัจจุบันทันตาเห็น ก็จะเป็นเครื่องช่วยให้พ้นความไม่ดี

และความทุกข์ต่าง ๆ ได้มาก เพราะจะท�าให้ประพฤติตนไปในทางแห่งความหมดจด

สะอาด พระพุทธเจ้าทรงยกความหมดจดสะอาดขึ้นแสดงเป็นผลแห่งกรรมที่ดีเป็นต้น 

โดยตรงกันข้าม ความสกปรกเศร้าหมองเป็นผลแห่งกรรมทีช่ัว่ บคุคลย่อมมพีืน้ปัญญา
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ที่รู้จักบาปบุญคุณโทษดีชั่วถูกผิดอยู่ด้วยกัน และเม่ือหม่ันศึกษาพิจารณาก็จะย่ิงรู ้

มากขึ้น ฉะนั้น เมื่อท�าอะไรไม่ได้ ก็มักจะรู้ว่าไม่ดี หรือเมื่อท�าอะไรดี ก็มักรู้ว่าดี เช่น

เดียวกัน และย่อมรู้ถึงคนอื่น ๆ ที่ท�าดีหรือไม่ดีอย่างไร นอกจากนี้บุคคลยังอาจที่จะ

งดเว้นไม่ท�ากรรมอะไร หรือจะท�ากรรมอะไรก็ได้ และก็เป็นการสมควรที่จะงดเว้น

กรรมที่ไม่ดี ท�าแต่กรรมที่ดี ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า “ท่านท้ังหลายจงละ

กรรมที่ชั่วเสีย จงท�ากรรมที่ดีท่านทั้งหลายอาจที่จะละจะท�าดังนั้น และเมื่อละกรรมที่

ชั่วท�ากรรมท่ีดีแล้ว ก็จะได้รับประโยชน์สุข” ฉะนั้น ถ้าได้ปฏิบัติตามพระโอวาทนี้  

ก็จะมีกรรมที่ดีงาม เป็นทางแห่งความหมดจดสะอาดข้อแรก

กรรมของคนนัน้โดยปกตย่ิอมเนือ่งด้วยวิชชา คอืความรู ้เพราะจะท�าอะไรได้

ตามความรู้ จึงต้องมีการศึกษาความรู้ต่าง ๆ เบื้องต้นก็ต้องศึกษาให้มีความรู้ที่จะใช้

ในการประกอบอาชีพหรือที่จะท�ากรรม คือการงานที่ประสงค์ และให้มีความรู้จักดีชั่ว

ถกูผดิในกรรมทีท่�า ทัง้ให้รูว้ธิทีีจ่ะละกรรมทีช่ัว่ท�ากรรมทีด่ ีคือ ให้มโีกศล ความฉลาด 

๓ อย่าง ได้แก่ อายโกศล ความฉลาดรู้ในทางเจริญ อปายโกศล ความฉลาดรู้ใน 

ทางเสื่อม อุปายโกศล ความฉลาดรู้ในอุบาย คือวิธีเข้าถึงความเจริญ 

ทางหรือเหตุให้เกิดวิชชา คือ สุต การสดับตรับฟังหรือการเรียน จินตา  

การคิด ภาวนา การอบรมปฏิบัติ เรื่องพระราชด�าริของพระเจ้าปเสนทิโกศล  

(ในโกศลสงัยตุต) เป็นตวัอย่างแห่งการได้ความรูจ้ากการคดิ คอื พระเจ้าปเสนทโิกศล

ทรงพระด�าริว่า “ใครหนอชื่อว่ารักษาตน ใครไม่ชื่อว่ารักษาตน” เม่ือทรงต้ังปัญหา 

ข้ึนดงัน้ีแล้ว กท็รงด�ารต่ิอไปว่า “คนบางพวกทีป่ระพฤตทิจุรติทางกายวาจาใจ แม้จะมี

หมู่จาตุรงคเสนารักษาอยู่ ก็ไม่ชื่อว่ารักษาตน เพราะนั้นเป็นการรักษาภายนอก มิใช่

เป็นการรักษาภายใน ส่วนคนบางพวกที่ประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจ แม้จะไม่มี 

จาตรุงคเสนารกัษา กช็ือ่ว่ารกัษาตน เพราะข้อนัน้เป็นการรกัษาภายใน มใิช่ภายนอก 

ฉะนัน้ จึงชือ่ว่ารกัษาตนแล้ว” พระองค์ได้กราบทลูพระด�ารนิีแ้ด่พระพทุธเจ้า พระพทุธ

องค์ทรงรับรอง อีกคราวหนึ่ง พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงด�าริว่า “ใครหนอชื่อว่ารักตน 

ใครช่ือว่าไม่รักตน” แล้วทรงด�ารต่ิอไปว่า “คนบางพวกทีป่ระพฤตทิจุริตทางกายวาจาใจ 

แม้จะพูดว่ารักตน ก็ไม่ชื่อว่ารักตน เพราะคนที่ไม่รักกันเป็นศัตรูกันพึงท�าความพินาศ
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ใดแก่คนที่เป็นศัตรูกัน เขาย่อมท�าความพินาศนั้นแก่ตนด้วยตนเอง ส่วนคนบางพวก

ที่ประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจ ถึงไม่พูดว่ารักตน ก็ชื่อว่ารักตน เพราะท�ากรรมที่

เกื้อกูลแก่ตน เหมือนอย่างที่คนที่รักกันชอบกันกระท�าแก่กัน” พระองค์ได้กราบทูล

พระด�ารินี้แด่พระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงรับรอง

พระด�าริของพระเจ้าปเสนทิโกศลนี้ เป็นตัวอย่างของความคิดที่เป็นเหตุให้ได้

วิชชา คือ ความรู้ที่ถูกต้องในกรรมประการหนึ่ง ซึ่งเป็นทางแห่งความหมดจดสะอาด

เป็นข้อที่ ๒ 

อันวิชชา คือ ความรู้ทั่วไป ย่อมเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ท้ังในทางที่ผิดและ 

ทางทีถู่ก ผูม้วีชิชาหากขาดธรรม อาจใช้วชิชาก่อกรรมทีช่ัว่ร้ายได้มากกว่าคนโง่ทีข่าด

วชิชา และถ้ามีธรรม กอ็าจใช้วชิชาท�ากรรมทีอ่�านวยประโยชน์ได้อย่างยิง่เช่นเดยีวกนั 

ฉะนั้น จึงต้องมีธรรมอีกด้วย ธรรมในที่นี้หมายถึงคุณที่พึงอบรมให้มีประจ�าจิตใจ  

เช่น หิริ ความละอายใจต่อบาปทุจรติ โอตตปัปะ ความเกรงกลวัต่อบาปทจุรติ เมตตา 

กรุณา เป็นต้น ซึ่งตรงกันข้ามกับโทษ เช่นกิเลสในใจ ธรรมเป็นคุณที่จ�าปรารถนาใน

ทีท้ั่งปวง ดงัเช่นพระพทุธภาษิตแปลความว่า “ชมุนมุทีไ่ม่มผีูส้งบ ไม่ชือ่ว่าสภา ผูท้ีไ่ม่

พดูเป็นธรรม ไม่ชือ่ว่าผูส้งบ ผูท้ีล่ะราคะ โทสะ โมหะ จึงจะเป็นผูส้งบ พูดเป็นธรรมได้” 

ธรรมจึงเป็นทางแห่งความหมดจดสะอาดเป็นข้อที่ ๓

เมื่อจิตใจมีธรรม ความประพฤติทางกายวาจา ก็เป็นสุจริตดีงาม อันเรียกว่า

ศีล ซึ่งมีอธิบายกว้าง ๆ ว่า “เว้นการที่ควรเว้น ประพฤติการที่ควรประพฤติ” ความ

ตัง้ใจงดเว้นให้แน่วแน่ในข้อห้าม หรอืในการทีค่วรเว้น เป็นหลักส�าคญัในการรกัษาหรอื

ปฏบิตัใินข้อศีลนี ้เกีย่วด้วยความส�ารวมใจ ความระมดัระวังรกัษาช่องทางเกดิแห่งความ

ไม่ดีทั้งหลายเป็นทางปฏิบัติ ศีลเป็นทางแห่งความหมดจดสะอาดเป็นข้อที่ ๔

ทุก ๆ ข้อย่อมประมวลลงในอีกข้อหนึ่ง คือ “ชีวิตอันอุดม” ค�าว่าชีวิตในที่

ทัว่ไป หมายถงึความด�ารงอยู่ของสงัขารร่างกาย ซึง่มรีะยะกาลของอายสุัน้บ้างยาวบ้าง 

แต่กม็กัไม่เกนิร้อยปี อกีอย่างหนึง่เป็นถ้อยค�าหมายถึงสาระประโยชน์ทีพึ่งได้จากชวิีต 

ดงัในทีน้ี่ ใช้ค�าว่าชวีติอันอุดม หมายถงึสาระประโยชน์อย่างสูงสุด อะไรเป็นชวิีตอนัอดุม
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ของคน หรือคนจะขึน้ไปสูงได้ถงึเพียงไหน จงึจะชือ่ว่าขึน้ไปได้สูงสุด ข้อนีเ้ป็นข้อส�าคญั

ทีม่กัจะมคีวามเหน็ต่าง ๆ กนั และมกีารปฏบิติัต่าง ๆ กนัตามความเห็นของแต่ละคน 

เช่นบ้างก็มีความเห็นทางทรัพย์ บ้างก็มีความเห็นทางยศ แต่ทางพระพุทธศาสนา 

แสดงทางกรรม คือ การงานที่ท�า ดังที่ปันชีวิตไว้ ๓ ประเภท คือ ทุชชีวิต ชีวิตชั่ว 

หมายถึงคนที่ใช้ชีวิตประกอบกรรมที่ชั่วร้าย โมฆชีวิต ชีวิตเปล่า หมายถึงคนที่ไม่ใช้

ชีวิตประกอบกรรมที่ชั่วร้าย แต่ก็มิได้ใช้ชีวิตประกอบกรรมท่ีดีอะไร ปล่อยกาลเวลา

แห่งชีวิตให้ล่วงไปเปล่าปราศจากประโยชน์ สุชีวิต ชีวิตดี คือ ใช้ชีวิตประกอบกรรม 

ที่ดีงาม ฉะนั้นชีวิตอันสูงสุด ก็คือชีวิตท่ีใช้ประกอบกรรมดี อันเป็นสาระประโยชน์ 

ได้มากที่สุด หรือดีที่สุด และกรรมอันจะเป็นกรรมดีท่ีอ�านวยประโยชน์ได้นั้นจะต้อง

ประกอบด้วยวิชชา ความรู้เป็นเครื่องสอดส่อง ธรรมเป็นเครื่องควบคุม ศีลเป็น 

ขอบเขต 

รวมสุทธิมรรคคือทางแห่งความหมดจดสะอาด คือ กรรม วิชชา ธรรม ศีล 

และรวมเข้าข้อชีวิตอันอุดม ด้วยประการฉะนี้

ท่านศาสตราจารย์ นายดิเรก ชัยนาม ชื่อว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่ในระดับสูงผู้หนึ่ง 

เพราะได้ท�าการงาน ประกอบด้วยวชิชา ธรรม และศลี จงึเป็นกรรมทีอ่�านวยประโยชน์ 

เป็นเกียรติแก่ชื่อและตระกูลของท่านตลอดกาลนาน ดังพระพุทธภาษิตว่า

รูปํ ชีรติ มจฺจานํ  นามโคตฺตํ น ชีรติ

 “รปูของผูจ้ะต้องตายท้ังหลายย่อมสลายไป แต่ชือ่และตระกลูหาสลายไปไม่” 

และกรรมที่ดีเป็นบุญกุศลย่อมจะติดตามไปอ�านวยผลในสัมปรายะ ด้วยประการฉะนี้

ขออ�านาจกศุลทกัษิณานปุทานทีท่่านเจ้าภาพได้บ�าเพญ็อทุศิทัง้ปวง จงเป็นผล

สัมฤทธิ์อ�านวยสุขวิบากแด่ ท่านศาสตราจารย์ นายดิเรก ชัยนาม ตามควรแก่คติ 

ภพวิสัย

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี ้ พระสงฆ์ทัง้ ๔ รปู จะได้สวดคาถาธรรม

บรรยายโดยสรภัญญวิธีเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสืบต่อไป

แสดงพระธรรมเทศนา ยุติด้วยเวลา เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้



บัณฑติตกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ  โย จตฺโถ สมฺปรายิโก

อตฺถาภิสมยา ธีโร  ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ.

บัดนี้ จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา สนองพระเดชพระคุณ ประดับ 

พระปัญญาบารมี อนุรูปพระกุศลราศีทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จพระราชชนนีบพิตร 

และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอบพิตร เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงบ�าเพ็ญอุทิศ หม่อมเจ้า 

ดิศศานุวัติ ดิศกุล ตามทางพระพุทธศาสนา ด้วยทรงอนุสรณ์ถึงกรณียกิจทั้งปวง 

ที่หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล ได้ทรงปฏิบัติสนองพระเดชพระคุณในพระองค์มาด้วย

ดีตราบเท่าถึงชีพิตักษัย ในขณะที่โดยเสด็จปฏิบัติหน้าที่อยู่

หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล ทรงเจริญด้วยพระชาติวุฒิ เป็นผลแห่งปุพเพ- 

กตปุญญตา (ความมีบุญที่ได้ท�าแล้วในปางก่อน) และทรงเจริญด้วยพระคุณวุฒิ  

เพราะทรงอาศัยพระชาตวิฒุทิรงศึกษาอบรมมาเป็นอนัดทีัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

แม้ในทางธรรม ก็ได้เคยทรงอุปสมบทศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนาระยะหนึ่ง  

เมือ่ทรงท�างาน ก็ทรงท�าด้วยความรูค้วามสามารถ และความซือ่ตรง ทรงด�ารงพระองค์

๑   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในการทรงบ�าเพ็ญพระกุศลศพ หม่อมเจ้า 

 ดิศศานุวัติ ดิศกุล ณ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๐
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ไว้ชอบสม�า่เสมอมา ครัน้ทรงเข้าปฏิบัตหิน้าท่ีสนองพระเดชพระคณุ ในสมเด็จพระราช

ชนนีบพิตร แม้ทรงเจรญิด้วยพระวยัวฒุแิล้ว กไ็ม่ทรงย่อท้อ ได้ทรงตัง้พระหฤทยัปฏิบตัิ

กจิการต่าง ๆ ด้วยความรอบคอบ ความจงรกัภกัด ีรบัสนองพระเดชพระคุณในกจิการ

ทัง้ปวงทีท่รงมอบหมายเป็นทีเ่รยีบร้อยตลอดมา เม่ือต้องทรงถึงชพีติกัษยัโดยฉับพลนั 

จึงเป็นที่ทรงสลดพระหฤทัย เสด็จมาทรงบ�าเพ็ญพระกุศลเพื่อทรงอุทิศ ตามนัย 

พระพุทธภาษติทีต่รสัไว้ แปลความว่า “เมือ่ระลกึถงึกจิทีผู่ล้ะไปท�าแล้ว กพ็งึให้ทกัษณิา 

เพื่อผู้ละไป” ดังนี้

หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล ทรงตั้งพระองค์อยู่ในวุฒิคุณ ที่เป็นประโยชน์ 

อันพึงเห็นได้ประจักษ์ แม้แก่คนทั้งปวงแม้ในปัจจุบัน ทั้งเป็นประโยชน์ที่พึงเห็นว่า 

ยั่งยืน เพราะมีแก่นสาร จึงชื่อว่าได้ทรงปฏิบัติตามแนวทางของบัณฑิตผู้ทรงปัญญา 

ตามพระพทุธภาษิตบทอุทเทศ แปลความว่า “ผู้ทรงปัญญาเรยีกว่าบณัฑติ เพราะบรรลุ

ประโยชน์ปัจจุบัน และประโยชน์ภายหน้า” ดังนี้

ค�าว่า ประโยชน์ แปลจากค�าว่า อรรถะ ได้แก่สิ่งที่ต้องการ ผลที่มุ่งหมาย 

หรือใช้ค�ารวมกันว่า ประโยชน์ที่ต้องการ

บุคคลจะท�าอะไร ก็ย่อมจะมีจุดต้องการ หรือเรียกว่าผลท่ีมุ่งหมาย ผลน้ัน 

เมื่อกล่าวตามความเป็นจริงแล้ว อาจจะเป็นคุณก็ได้ อาจจะเป็นโทษก็ได้ แต่ว่าบุคคล

ผู้ต้องการมุ่งหมายนั้น ก็จะต้องเห็นว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ จึงมุ่งหมาย ไม่เห็นว่า

เป็นโทษ แม้ว่าสิง่นัน้จะเป็นโทษ เพราะฉะนัน้ จงึได้มบีคุคลผูมุ้ง่ด ีซึง่ให้ค�าแนะน�าตกั

เตือนว่า อะไรเป็นคุณ อะไรเป็นโทษ ก็เพื่อที่จะให้ได้บรรลุถึงสิ่งที่ต้องการนั้น ที่เป็น

สิง่ทีช่อบ และให้ด�าเนนิไปในสิง่ทีช่อบ อะไรเป็นสิง่ท่ีชอบ บคุคลโดยมากซึง่มีสติปัญญา

พอสมควร ก็ย่อมจะทราบกันอยู่ เช่นว่า เมื่อก�าลังเล่าเรียนศึกษา ก็ย่อมจะทราบว่า 

ความส�าเร็จการศึกษานั่นแหละ เป็นอรรถะ หรือเป็นประโยชน์ที่ต้องการ ในการท�า 

การงาน ความทีท่�าการงานได้ส�าเรจ็ ได้รบัผลของการงาน ความเจริญขึน้ของการงาน

ที่ท�า ความเจริญขึ้นของผลที่รับ เป็นอรรถะ คือประโยชน์ที่ต้องการ ในด้านของ 

ความประพฤติ ความประพฤติเป็นคนดี คือ เว้นจากการกระท�าที่ชั่วทราม ประกอบ

กรรมทีดี่ รวมความว่า ความด ีไม่ใช่ความชัว่ ในทางต่าง ๆ เป็นอรรถะ คอืประโยชน์
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ทีต้่องการ กย่็อมจะรูก้นัอยู่ว่า อรรถะ คอืประโยชน์ทีต้่องการดงักล่าวนัน้ เป็นอย่างไรบ้าง 

นี้โดยทั่วไปในเร่ืองสามัญธรรมดา แต่ว่า ท�าไมบุคคลโดยมาก จึงบรรลุถึงประโยชน ์

ที่ต้องการนั้นต่าง ๆ กัน บางคนบรรลุความส�าเร็จได้มาก บางคนบรรลุความส�าเร็จ 

ได้น้อย บางคนไม่ได้บรรลุตามที่ควรจะบรรลุ แม้ในด้านของความดี ก็รู้ ๆ กันอยู่ว่า 

อะไรเป็นความดี และต้องการความดีอยู่ด้วยกัน ดังมีใครมากล่าวหาว่าไม่ดี ก็ยังเกิด

ความไม่ชอบขึ้นทันที ทั้งที่ไม่ดี แสดงว่า ต้องการดีอยู่ด้วยกัน แล้วท�าไมจึงไม่ได้รับ

ความดี หรือไม่มีความดีที่ต้องการตามสมควร ความสงบทางจิตใจก็เช่นเดียวกัน  

ก็รู้กันอยู่ว่า ความสุขสงบของจิตใจ เป็นอรรถะ ประโยชน์ที่ต้องการมุ่งหมาย แต่ว่า 

บางทีก็ไม่ได้รับตามสมควร ทั้งนี้เพราะอะไร พิจารณาจับเข้ามาดูที่ตนเอง ในทาง

พระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดา ได้ทรงแสดงเหตุผลในเร่ืองนี้ไว้บริบูรณ์  

เพื่อเป็นเครื่องแก้ข้อขัดข้องต่าง ๆ เพ่ือที่จะไม่พรากจากประโยชน์ที่ต้องการ แต่ว่า 

เหตุผลท่ีทรงแสดงนั้น ไม่ได้เป็นมนต์คาถา ที่จะดลบันดาลให้บังเกิดความส�าเร็จ  

เป็นเหตุผลที่บุคคลผู้ฟังต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้บังเกิดความเข้าใจ เพื่อจะน�าไปใช้

ปฏิบัติใหบ้รรลุประโยชนต์ามที่ประสงค์ และก็ตอ้งตั้งใจปฏิบัตดิว้ยตนเอง ธรรมะเป็น

เครื่องชี้ทางของการปฏิบัติ ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า “อกฺขาตาโร ตถาคตา  

พระตถาคตทั้งหลาย เป็นผู้บอก” ผู้ฟังปฏิบัติด้วยตนเองจึงจะได้รับผลตามสมควรแก่

ความปฏิบัติ

โดยปริยายหนึ่ง ได้ทรงแสดงถึงวิโมกข์ ที่แปลว่า ความหลุดพ้น วิโมกข์ คือ 

ความหลุดพ้นนี้ แม้อย่างสูงจะหมายถึงความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ ซึ่งผู้มุ่ง

ปรมัตถะ คือ ประโยชน์อย่างย่ิง จะปฏิบัติเพื่อบรรลุ แต่เมื่อกล่าวโดยท่ัวไปแล้ว  

ก็หมายถึงความหลุดพ้นจากอุปสรรค เครื่องขัดข้องต่าง ๆ ที่จะขัดขวางต่อประโยชน์

ที่ต้องการ แม้ในชั้นธรรมดาสามัญ ฉะนั้น เมื่อกล่าวโดยความแล้ว วิโมกข์คือความ 

หลุดพ้นนี้ จึงหมายถึงว่าความท่ีน�าตนไปรอดพ้นจากส่ิงที่เป็นเครื่องขัดขวางต่าง ๆ 

ฉะนั้น ก็ควรทราบว่าเครื่องขัดขวางต่อความส�าเร็จซึ่งควรจะปฏิบัติน�าตนให้รอดพ้น 

ได้น้ันคืออะไร โดยปริยายหนึ่ง ขั้นแรก ก็ได้แก่ภัยเวรต่าง ๆ ขั้นท่ี ๒ ก็ได้แก ่

เครื่องกั้น ขั้นที่ ๓ ก็ได้แก่เครื่องผูกของใจ เครื่องติดของใจ หรือยางเหนียว ซึ่งมีอยู่

ในจิตใจ
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ขั้นแรก ภัยเวรต่าง ๆ ภัย แปลว่า ส่ิงที่น่ากลัว หรือแปลว่า ความกลัว  

เวรก็ได้แก่ความเป็นศัตรูซ่ึงมุ่งร้ายต่อกันในระหว่างบุคคล ค�าว่า ภัยเวรนี้ เป็นค�าที่

ทราบกัน และเป็นสิ่งที่กลัวไม่ต้องการ เพราะฉะนั้น จึงมีการหลบป้องกันภัยต่าง ๆ 

ซึ่งจะบังเกิดขึ้น แต่ว่า ภัยเวรนี้ มี ๒ อย่าง ภัยเวรภายนอกอย่างหนึ่ง ภัยเวรภายใน

อย่างหนึ่ง ภัยเวรภายนอกนั้น ได้แก่ภัยเวรที่มาจากสิ่งหรือบุคคลภายนอก ซึ่งจะมา

ท�าอันตรายหรือมาเป็นเหตุให้บังเกิดอันตรายขึ้นแก่ตน ดังที่ปรากฏอยู่ อีกอย่างหนึ่ง 

ภัยเวรภายในได้แก่กรรม คอืการงานท่ีกระท�าของตนเอง โดยมากนัน้ มองออกไปกลวั

ภัยเวรข้างนอก แต่ว่าไม่มองเข้ามากลัวภัยเวรภายในตนเอง ทางธรรมะมุ่งให้มองเข้า

มากลัวเวรภัยที่ตนเอง คือว่า กลัวกรรมการงานท่ีกระท�า อันเป็นส่วนชั่วส่วนผิดท่ี

ตนเอง นี่แหละเป็นตัวภัยเวรภายใน ก็ได้แก่ ปาณาติปาตกรรม กรรมคือการฆ่า 

อทินนาทานกรรม กรรมคือการลัก และการผิดศีลข้ออื่น ๆ ซึ่งเมื่อว่าอย่างสามัญก็มี

ห้าข้อ ซึ่งท่านเรียกว่าภัยเวรห้า หรือว่า เวรห้า เป็นภัยเวร ก็เพราะเป็นที่ตั้งของภัย 

คือสิ่งที่น่ากลัว เป็นเวร ก็เพราะเป็นเหตุก่อศัตรู ภัยเวรภายในนี้จะเรียกว่าเป็นภัยเวร

ที่ซ่อนอยู่ก็ได้ เมื่อไม่ดูก็ไม่เห็น ไม่นึกก็ไม่รู้ และก็ไม่กลัว แต่ภัยเวรข้างนอกนั้น 

ปรากฏอยู่ เห็นกันอยู่ และก็พากันกลัว ดังจะพึงเห็นได้ว่า กลัวคนร้าย คนร้าย 

ทีจ่ะมาท�าอนัตรายร่างกาย คนร้ายทีจ่ะมาลกัทรพัย์ ดังนีเ้ป็นต้น กลวัคนร้ายข้างนอก 

แต่ว่าไม่คิดกลัวตนเอง ซึ่งเป็นคนร้าย คือซึ่งจะไปประกอบกรรมก่อความเดือดร้อน 

ให้แก่เขา แม้ไม่ถึงฆ่าถึงลัก แต่ว่า ก็ไปเบียดเบียนให้เขาเดือดร้อน ไม่กลัวความเป็น

คนร้ายที่ตนเอง หรือไม่กลัวตนเอง ซึ่งเป็นคนร้าย เพราะฉะนั้น การมองเข้ามาดู  

รูส้กึว่ากรรมทีไ่ม่ด ีตัง้ต้นแต่เกิดเจตนากรรม คือ ความจงใจท่ีจะกระท�าอะไร กก็�าหนด

ดูเข้ามาให้รู้ว่า นี้เป็นตัวภัย ตัวเวร และตนเองก็จะเริ่มเป็นคนร้ายขึ้นแล้ว ซึ่งน่ากลัว 

จนบังเกิดความรังเกียจต่อกรรมที่ไม่ดี กลัวต่อกรรมที่ไม่ดีขึ้นที่ตนเอง ความรังเกียจ 

นีแ้หละเป็น หริ ิท่ีแปลกนัว่า ความละอายใจ ซึง่มลัีกษณะรงัเกยีจความไม่ด ีความกลวั

อันนี้แหละที่เรียกกันว่า โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว เพราะฉะนั้น หิริ  

ความละอายใจต่อความชั่ว ความรังเกียจความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อ 

ความชัว่นี ้จะบงัเกดิขึน้ไม่ได้ ในเมือ่ยงัไม่มองเข้ามาพบภยัเวรทีต่นให้พบคนร้ายทีต่น

ว่า ตนเป็นคนร้ายหรอืเริม่จะเป็นคนร้ายเข้าแล้ว ต่อเมือ่มองเข้ามาดใูห้พบภยัเวรทีต่น

ดังกล่าวแล้ว จงึจะเกดิหริ ิจะเกดิโอตตปัปะ ซึง่ท่านแสดงว่า เป็นโลกบาล คอื ธรรมะ
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ที่คุ้มครองโลก โดยตรง ก็คุ้มครองตนเองจากความชั่ว ความผิด เป็นเครื่องยับยั้งตน

จากความชัว่ความผดิ ดวีเิศษยิง่กว่าเทพยดา โลกบาล ซึง่อยู่ข้างนอก เพราะเป็นเทพ

ซึ่งอยู่ในจิตใจ ท่านจึงได้ยก หิริ โอตตัปปะ นี้ขึ้นเป็นเทวธรรม ธรรมะของเทพ แต่ว่า 

เป็นเทพในใจ ซ่ึงจะปรากฏก็ต่อเม่ือมองเข้ามาให้พบตวัภยัตวัเวรทีเ่ป็นภายในและผูร้้าย

ในภายในตนเอง จึงจะบังเกิดปรากฏเป็นเทพในจิตใจ อันได้แก่ หิริ โอตตัปปะ แล้ว 

จะเป็นเครื่องคุ ้มครองจากความชั่วผิดต่าง ๆ เม่ือเป็นเช่นนี้ ก็เป็นวิโมกข์ คือ  

ความหลุดพ้น หลุดพ้นจากภัยเวร น�าตนให้รอดได้จากภัยเวร เพราะเม่ือรอดพ้นได้

จากภัยเวรภายในแล้ว ก็ย่อมให้ผลเป็นเครื่องคุ้มกันตนเอง ไม่ให้ก่อภัยก่อเวรแก่ผู้อื่น 

และเมื่อมีความไม่ประมาท ก็ย่อมจะรอดพ้นจากภัยเวรภายนอกได้ด้วย เพราะเป็น 

ธรรมานุภาพ อานภุาพของธรรมะ แต่กต้็องอาศยัความไม่ประมาท เป็นเครือ่งประกอบ

ด้วยกัน

ในขัน้ท่ีสองอันได้แก่เครือ่งกัน้นัน้ กห็มายถงึความชอบความชงัและความหลง 

ซึง่เป็นเคร่ืองกดีก้ันไว้ไม่ให้ประสบความส�าเร็จทีต้่องการ ความชอบ ความชงั ความหลง

น้ัน สามญัชนกย่็อมมีอยู่ด้วยกนั แต่ว่า เม่ือมุง่ประโยชน์ ถ้าปล่อยให้บงัเกดิความชอบ

ความชังความหลง ในสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความส�าเร็จแล้ว ก็ย่อมเป็นเครื่องกีดกั้น

ความส�าเร็จ ความไม่ส�าเร็จในสิ่งที่ต้องการแม้ในทางคดีโลกที่เป็นสามัญทั่ว ๆ ไป  

เมือ่พจิารณาถงึสาเหตแุล้ว กย่็อมจะเหน็ว่า บังเกดิจากความชอบ ความชงั ความหลง 

หรือราคะ โทสะ โมหะ หรือโลภะ โทสะ โมหะ เป็นไปในส่ิงท่ีจะเป็นอันตรายต่อ 

ความส�าเร็จนั้นทั้งสิ้น ฉะนั้น เมื่อมุ่งความส�าเร็จผลที่ต้องการอันใด ถ้าจะให้มีความ

ชอบ ก็ให้ใช้ความชอบให้เป็นไปในประโยชน์ทีต้่องการนัน้ ถ้าจะให้ความชัง กใ็ห้ชงัต่อ 

สิ่งท่ีจะเป็นเครื่องขัดขวางต่อความส�าเร็จ แต่ว่า ความชอบในทางที่ให้บังเกิดความ 

ส�าเร็จนั้น ถ้าเป็นกิเลส ก็จะเป็นเครื่องขัดขวาง ถ้าเป็นธรรมะ ดังที่ท่านใช้ว่า ฉันทะ 

ความพอใจ วิริยะ ความเพียร จิตตะ ความเอาใจใส่ วิมังสา ความใคร่ครวญ ก็ย่อม

จะอุดหนุนให้เกิดความส�าเร็จ ฉันทะ เป็นต้นนี้ ไม่ใช่เป็นกิเลส แต่ว่าเป็นธรรมะเป็น

เครื่องอุดหนุนความส�าเร็จให้เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น การที่จะเอาตนรอดพ้นเป็นวิโมกข์

ในข้ันนี้ได้ ก็จะต้องท�าลายเครื่องกั้น คือความชอบ ความชัง ความหลง ที่เป็นตัว 

อปุสรรคเสยีท่ีจติใจ ด�าเนนิไปในทางปฏิบตัเิพือ่ให้บงัเกดิความส�าเรจ็ประโยชน์ทีต้่องการ

ต่อไป
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ส่วนในขั้นที่สามนั้น อันหมายถึงเครื่องผูกใจ หรือยางเหนียวที่มีอยู่ในใจ  

ข้อนี้เป็นธรรมะละเอียด ผู้ที่มุ่งปฏิบัติในทางสมาธิและปัญญา จ�าต้องพิจารณาให้รู้จัก

ยางเหนียว หรือเครื่องผูกที่จิตใจ จึงจะประสพวิโมกข์ ความหลุดพ้น หรือท�าใจให้ 

รอดพ้นได้ ในที่นี้ ควรทราบค�า ๓ ค�า กามะ ค�าหนึ่ง ตัณหา ค�าหนึ่ง กถังกถา  

อีกค�าหนึ่ง กามะนั้นได้แก่ความใคร่ หรือสิ่งที่ใคร่ ตัณหา ได้แก่ความดิ้นรนทะยาน 

อยาก กถังกถา ได้แก่ความสงสัย กามะ ความใคร่ หรือส่ิงที่ใคร่นั้น ดูที่จิตใจ  

คอยก�าหนดในเม่ือตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น สังเกตดูก็จะพบว่า จิตอันนี้  

วิ่งออกรับรูปบ้าง รับเสียงบ้าง รับกลิ่นบ้าง รับรสบ้าง รับโผฏฐัพพะ ส่ิงที่กาย 

ถูกต้องบ้าง และรับรู้ เรื่องราวต่าง ๆ ที่ใจเก็บไว้และน�าออกมาคิดนึกไปบ้าง รูปเสียง

เป็นต้นนัน้เป็นรปูเสียงในใจ ซ่ึงจิตใจวิง่ออกมารบัรปูเสยีงทางอายตนะและกน็�ามาเป็น

ภพหรือเป็นภาพอยู่ในจิตใจ เหมือนอย่างกล้องถ่ายภาพเอาไว้ ภาพที่ถ่ายไว้นั้น  

ไม่ใช่เป็นตวัจรงิ ตวัจริงอยูข้่างนอก แต่ว่าถ่ายตดิไว้ในใจ ภาพทีต่ดิอยูใ่นใจนีแ้หละ คอื

กามหรือกามะ พิจารณาดูแล้วก็จะพบว่าเป็นรูปบ้างเป็นเสียงบ้าง เป็นต้น ตัวที่ติด 

หรือว่าเคร่ืองติดนั้นแหละคือ ตัณหา ที่เรียกว่า เป็นสิเนหะ แปลว่า ยางเหนียว  

เมื่อเป็นเช่นน้ีภาพที่ติดอันนั้นก็กามะของใจ ความท่ีติดอยู่นั้นก็เป็นตัณหา เม่ือเป็น 

เช่นน้ีจึงมคีวามดิน้รนไปฟุง้ซ่านไปต่าง ๆ คอืปรงุคดิหรอืคดิปรุงไปต่าง ๆ ตามอ�านาจ

ของภาพและความตดิอยู่ในใจนัน้ ความคดิปรงุหรอืความปรงุคดินัน้ กเ็ลือ่นไป ๆ เป็น

อย่างนั้นบ้างเป็นอย่างนี้บ้าง ซึ่งไม่ใช่เป็นจริงอะไร แต่ว่าเป็นความคิดปรุงไปหรือเป็น

ตวัความคิด อันนีแ้หละ เป็นกถงักถา แปลว่า ความสงสยัเคลอืบแคลง เพราะเมือ่เป็น

ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดก็แปลว่าไม่แน่ หรือเรียกว่าความหวัง ท่ีเรียกว่าหวังก็

แปลว่าไม่แน่ เมือ่เป็นสิง่ทีไ่ม่แน่กย่็อมมคีวามสงสัยเคลอืบแคลงอยู่ในส่ิงนัน้ เป็นอย่าง 

ละเอียดบ้างอย่างหยาบบ้าง 

เพราะฉะนัน้ จติใจของบคุคลทกุคน จงึตกอยู่ในอ�านาจของกามะ คือภาพในใจ 

และความตดิอยูค่อืตณัหา และความหวงั อนัหมายถึงว่า ความทีคิ่ดปรงุไป หรอืความ

ปรงุคดิ อนัระคนอยูด้่วยความลงัเลไม่แน่นอนเปลีย่นแปลงไปต่าง ๆ ต่อเม่ือใช้ปัญญา

พจิารณาดูให้รูต้ามความเป็นจรงิ จติทีร่บัอารมณ์กไ็ม่มาเป็นภาพอยู่ในใจ ไม่เป็นกามะ

อยู่ในใจ ไม่มาเป็นความติดหรือเป็นตัณหาอยู่ในใจ ไม่เป็นความหวังอยู่ในใจ เมื่อเป็น
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เช่นน้ี จึงจะเป็นวิโมกข์ ความรอดพ้นได้ วิโมกข์ด้วยอ�านาจของสมาธิก็เป็นวิโมกข์

ชัว่คราว ในขณะทีอ่ยูใ่นสมาธ ิจติกห็ลดุพ้น แต่ว่าเม่ือออกจากสมาธิ จติกก็ลบัเข้ามา

อยู่กับกามะ กับตัณหา และกับกถังกถา ตามเดิม แต่เมื่อปฏิบัติด้วยปัญญาให้เป็น

ความรู้ท่ีแท้จริงบังเกิดขึ้น เป็นความรู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริง ไม่ใช่สักแต่ว่าเป็น

สัญญา ก็ย่อมจะละลายกิเลสดังกล่าวนี้ออกจากจิตใจได้โดยล�าดับ และวิโมกข์ คือ

ความหลดุพ้นทางจติใจด้วยปัญญากเ็ป็นวิโมกข์ทีแ่น่นอนมัน่คง จนในทีส่ดุกเ็ป็นวโิมกข์

ที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน เพราะฉะนั้น พระสัมมาสมัพทุธเจ้า จงึได้ตรัสไว้ว่า  

“กามะทัง้หลายไม่มอียูใ่นบคุคลใด ตัณหาความตดิความดิน้รนของบคุคลใดไม่ม ีบคุคลใด

ข้ามความคิดปรุง หรือความปรุงคิด เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งเป็นตัวความหวัง ระคน

ด้วยความลังเลกลับกลอกไม่แน่นอนเสียได้ วิโมกข์ คือ ความหลุดพ้นของบุคคลนั้น

ไม่เป็นอย่างอื่น คือ วิโมกข์ที่แน่นอน” ด้วยประการฉะนี้

หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล ปรากฏว่า ได้ทรงปฏิบัติพระองค์ในทางไม่เป็น

เวรภัยแก่ใคร ในการทรงปฏบิตักิารงาน ตลอดมาถึงทรงปฏบิตัสินองพระเดชพระคณุ 

ไม่ทรงยอมให้มีสิ่งใดมากางกั้น หรือผูกขัดขวาง ทรงปฏิบัติด้วยพระหทัยที่มั่นคง  

มิให้บกพร่องตลอดมาจนถึงที่สุด

สมเด็จพระราชชนนีบพิตร และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอบพิตร ทรงบ�าเพ็ญ

พระกุศลศพ หม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล บัดนี้ ชื่อว่าได้ประทานความยกย่อง 

พระราชวงศ์ผูท้รงภกัด ีด้วยพระเมตตากรณุา ย่อมเป็นทีซ่าบซึง้ปิตยินิดแีห่งพระชายา 

บุตรธิดา แห่งหม่อมเจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล และแห่งพระราชวงศ์ กับชนทั้งปวง

ขออ�านาจพระกุศลท่ีทรงบ�าเพ็ญอุทิศทั้งปวงนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ แด่หม่อม 

เจ้าดิศศานุวัติ ดิศกุล โดยฐานะสมดังที่ทรงเจตนาทุกประการ

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์ทั้ง ๔ รูป จะได้รับประทาน 

สวดคาถาธรรมบรรยาย โดยสรภัญญวิธี เพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสืบต่อไป

ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ยุติด้วยเวลา เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

ขอถวายพระพร



ตลิักขณกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อปฺุปาทา วา ภกฺิขเว ตถาคตานํ อนปฺุปาทา วา ตถาคตาน,ํ ติาว สา ธาตุ 

ธมฺมฏฺติตา ธมฺมนิยามตา, สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา,  

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ.

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนา ในตลิกัขณกถา ฉลองศรัทธา ประดบัปัญญา 

อนุรูปกุศลราศีทักษิณานุปทาน ท่ีภริยาและบุตรธิดาเป็นเจ้าภาพ บ�าเพ็ญอุทิศท่าน 

พลอากาศตร ีหลวงกรโกสยีกาจ ในวนัเป็นทีบ่รรจศุพเพือ่การพระราชทานเพลงิศพใน

โอกาสต่อไป ตามทางพระพุทธศาสนา

ท่านพลอากาศตรี หลวงกรโกสียกาจ ได้เป็นผู้ด�าเนินชีวิตในโลกนี้เสร็จส้ิน 

ไปแล้ว ปรากฏว่าได้ใช้ชีวิตประกอบกรณียกิจคือกิจท่ีควรท�า เป็นประโยชน์เกื้อกูล 

แก่ตนและคนอ่ืนท้ังสองอย่าง ในส่วนเกื้อกูลแก่ตนนั้น เช่นได้ต้ังใจศึกษาและท�างาน

รบัราชการ ตัง้ตนขึน้มาได้โดยล�าดบั ในส่วนเกือ้กลูแก่ผูอ้ืน่นัน้ เช่นเมือ่ตัง้ครอบครวัขึน้ 

ก็ได้เกื้อกูลแก่ภริยาบุตรธิดา และได้เกื้อกูลแก่ผู้อื่นตามควร กล่าวโดยเฉพาะ ได้เป็น

๑   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ ในงานบรรจุศพ พลอากาศตร ีหลวงกรโกสยีกาจ  

 ณ วัมกุฏกษัตริยาราม วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๑
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ผูส้งเคราะห์ภรยิาและบตุรธดิา ตามหลกัมงคลในพระพทุธศาสนา และในฐานะทีเ่ป็น

บดิามารดา กไ็ด้สงเคราะห์บตุรธดิา มเีมตตา ความรกัใคร่ปรารถนาให้เป็นสขุ กรณุา 

ความสงสารคดิช่วยให้พ้นทกุข์ มทุติา ความพลอยยนิดใีนความสขุความเจรญิ อเุบกขา 

ความวางใจเป็นกลาง คือปลงใจลงในกรรมในเมื่อสุดที่จะช่วยและไม่ล�าเอียง เป็นผู้

อบรมสั่งสอนบุตรธิดามาตั้งแต่ต้น จึงอยู่ในฐานะเป็นพรหมเป็นต้นของบุตรธิดา  

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร เป็นอาทิ แปลความว่า มารดา

บดิาผูอ้นุเคราะห์ปชา (ผู้ทีเ่กิดมา) เรยีกว่า เป็นพรหม เป็นบรุพาจารย์ เป็นอาหุไนย 

(ผู้ควรบูชา) ของบุตรธิดา ดังนี้ ฝ่ายบุตรธิดา เมื่อระลึกรู้อุปการคุณที่ท่านได้ท�าแล้ว 

และได้ประกาศอุปการคณุของท่านให้ปรากฏ คอื ปฏบิตัท่ิานตอบแทนตามควรแก่สมยั 

ชื่อว่าเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวที เป็นภูมิของสาธุชนคนดี ตามพระพุทธภาษิตว่า  

ภูมิ เว สาธุรูปาน� กตญฺญูกตเวทิตา แปลความว่า ความกตัญญูกตเวที เป็นภูมิของ

สาธุชน ดังนี้

ชีวิตนี้เป็นของที่รุกร้นไปหาความดับตั้งแต่พอเกิดขึ้นมา เพราะเป็นสังขาร  

ซึ่งตกอยู่ในติลักขณะ คือ ไตรลักษณ์ ทางพระพุทธศาสนาสอนให้อบรมปัญญา 

ในไตรลกัษณ์ จดัเป็นสกิขาข้อที ่๓ สกิขา คอื การศกึษาปฏบิติัในพระพทุธศาสนานัน้ 

มี ๓ คือ สีลสิกขา ศึกษาปฏิบัติในศีล จิตตสิกขา ศึกษาปฏิบัติในจิต คือสมาธิ  

และปัญญาสิกขา ศึกษาปฏิบัติในปัญญา ผู้ปฏิบัติธรรมในศีลและในจิต คือสมาธิ  

กพ็งึปฏบิตัใินปัญญาสกิขา คอือบรมปัญญาให้เกดิในไตรลกัษณ์อกีด้วย จงึจะเป็นการ

ปฏบิติัออกจากทุกข์ด้วยประการท้ังปวง การปฏบิตัใินสลีสกิขานัน้ น�าให้ออกจากทกุข์

เพราะภัยเวรทีบ่คุคลก่อขึน้ เพราะว่าเม่ือปฏบิตัอิยูใ่นศีล กย่็อมเป็นผูร้ะงบัภยัระงบัเวร 

ส่วนการปฏิบัติในสมาธหิรือจติ เป็นการบ�าบดัทกุข์ทีเ่กิดความฟุง้ซ่านแห่งจติ เพราะว่า

เมื่อปฏิบัติในสมาธิ จิตก็ย่อมสงบตั้งมั่น ความทุกข์ท่ีจะพึงเกิดเพราะจิตฟุ้งซ่าน  

ก็ย่อมสงบไป แต่ว่าก็ยังมีความทุกข์เพราะตัณหาอุปาทานคือความดิ้นรนปรารถนา 

ความยึดถือ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะอวิชชา คือความไม่รู้ตามเป็นจริง ฉะนั้น จึงมีข้อปฏิบัต ิ

ต่อไป คือการปฏิบัติอบรมปัญญาในไตรลักษณ์ดังที่กล่าวแล้ว จึงจะเป็นทางระงับ 

ความทุกข์ที่บังเกิดขึ้น เพราะอ�านาจตัณหาอุปาทานได้ 
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ไตรลักษณ์นั้น แปลว่า ลักษณะ ๓ อย่าง ลักษณะ แปลว่า เครื่องก�าหนด 

ไตรลักษณ์จึงแปลว่าเคร่ืองก�าหนด ๓ อย่าง เครื่องก�าหนดนี้เป็นเคร่ืองก�าหนด 

แห่งอะไร ก็คือเป็นเครื่องก�าหนดสังขารทั้งปวง ค�าว่าสังขารได้แก่สิ่งผสมปรุงแต่ง 

บรรดาสิง่ผสมปรงุแต่งทัง้หลายได้ชือ่ว่าสงัขารทัง้นัน้ โดยย่อกมี็ ๒ อย่างคอื อปุาทนิ-

นกสงัขาร สงัขารทีม่ผีูค้รอง อนปุาทนินกสงัขาร สงัขารทีไ่ม่มผีูค้รอง สงัขารทีม่ผีูค้รอง

อันเรียกว่า อุปาทินนกสังขารนั้น ก็ได้แก่ร่างกายของมนุษย์และของสัตว์ดิรัจฉาน 

ทั้งหลายซึ่งมีจิตใจครอง และโดยปกติก็มีตัณหาครองอยู่เพราะประกอบด้วยตัณหา 

อุปาทาน ยึดถือในสังขารของตน ๆ อยู่ ส่วนสังขารท่ีไม่มีผู ้ครอง อันเรียกว่า  

อนปุาทนินกสงัขาร ก็ได้แก่สิง่ท้ังหลายท่ีบังเกดิขึน้โดยธรรมชาต ิตลอดจนถึงบ้านเรอืน

วัตถุหรือสิ่งทั้งหลายที่บุคคลเป็นผู้ปรุงแต่งก่อสร้างขึ้น เหล่านี้เรียกว่าสังขาร คือ 

เป็นสิ่งผสมทั้งนั้น เพราะว่า จะเป็นสังขารอย่างใดก็ตาม จะต้องประกอบด้วยส่วน 

ต่าง ๆ มาประชมุปรงุแต่งขึน้ตามเหตปัุจจยันัน้ ๆ และท่านกบ็ญัญตัเิรยีกส่ิงทีม่าประชมุ

ปรงุแต่งขึน้ว่าธาต ุธาตน้ัุนเดมิในพระพทุธศาสนา กแ็สดงว่าม ี๔ คือ ธาตดุนิ ธาตุน�า้ 

ธาตุไฟ ธาตุลม และต่อมาก็เติมอากาสธาตุ คือช่องว่าง ธาตุ ๔ หรือธาตุ ๕ เหล่านี้

มาประชุมปรุงแต่งขึ้นเป็นสังขารทั้งหลาย ดังกล่าวมานั้น ก็แหละธาตุที่กล่าวนั้น  

ก็มุ่งถึงสิ่งที่มีคุณลักษณะส�าหรับเป็นเคร่ืองก�าหนด รวบรวมส่ิงท้ังหลายท่ีมีลักษณะ

อย่างเดยีวกนัเข้าด้วยกนั ดงัเช่นส่ิงทีม่ลีกัษณะเข้มแขง็กร็วมเรยีกว่าปฐวีธาต ุธาตดุนิ 

สิ่งที่มีลักษณะเอิบอาบ ก็รวมเรียกว่าอาโปธาตุ ธาตุน�้า ส่ิงที่มีลักษณะอบอุ่นก็รวม 

เรียกว่าเตโชธาตุ ธาตุไฟ สิ่งที่มีลักษณะพัดไหว ก็รวมเรียกว่าวาโยธาตุ ธาตุลม สิ่งที่

มีลักษณะเป็นช่องว่าง ก็รวมเรียกว่าอากาสธาตุ ธาตุอากาศ มุ่งถึงคุณลักษณะเป็นที่

รวบรวมสิ่งทั้งหลายเข้าด้วยกัน ดังกล่าวมานี้ จึงเรียกว่าธาตุ และเมื่อพิจารณาลง 

ไปอีก บรรดาสิ่งที่เรียกว่าธาตุเหล่านั้นก็ยังเป็นสังขารส่ิงที่ผสมปรุงแต่งอยู่นั่นเอง  

ยังแยกออกไปได้อีกไม่มีที่สิ้นสุด 

เพราะฉะนั้น เมื่อจะแยกให้ละเอียด ก็จะเป็นสังขารไปหมดโดยล�าดับ จึงได้

แสดงสรปุเสียทีหนึง่ว่าส่งท่ีมีลักษณะอย่างนัน้ ๆ เรยีกว่าธาตนุัน้ ๆ และเมือ่ธาตนุัน้ ๆ 

มาประชุมปรุงแต่งกันข้ึนก็เรียกว่าสังขาร คือส่วนผสมปรุงแต่ง นี้เป็นความปรุงแต่ง 
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ทางวตัถ ุส่วนความผสมปรงุแต่งทางจติใจนัน้ ความคดิปรงุ หรอืความปรงุคดิทีป่รากฏ

เป็นเจตนากรรม ก็เรียกว่าสังขารเหมือนกัน เพราะว่าจะต้องมีเรื่องที่คิด จะต้องมีตัว

ความคดิมาประกอบกนัเข้า และจะต้องมคีดิจบัโน้นจบันีม่าคดิรวมกนัเข้าปรงุเป็นเรือ่ง

เป็นราวข้ึน ถ้าเป็นส่วนดกีเ็รยีกว่า ปญุญาภสิงัขาร คอืเป็นบญุ ถ้าเป็นส่วนช่ัวเรยีกว่า 

อปุญญาภิสังขาร คือเป็นบาป ถ้าเป็นกลาง ๆ ก็เรียกว่าอเนญชาภิสังขาร สังขารที่ไม่

หวั่นไหว อันได้แก่สมาธิ ก็เป็นสังขารอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น แม้การปรุงคิดหรือ

การคิดปรุง จับโน่นจับนี่มาคิดเป็นเรื่องเป็นราวต่าง ๆ ในทางดีบ้าง ในทางไม่มีดีบ้าง 

ก็เรียกว่าสังขาร เป็นสังขารทางจิตใจอีกส่วนหนึ่ง บรรดาส่ิงท่ีผสมปรุงแต่งท่ีเรียกว่า

สังขารดังกล่าวมานี้ เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไป เป็นต้นว่า ร่างกายของทุก ๆ คนที่นั่งอยู่

นี้ก็เป็นสังขาร เรียกว่า อุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีผู้ครอง คือมีจิตใจและมีตัณหา

อุปาทาน ความปรารถนายึดถือครองเป็นเจ้าของอยู่ด้วยกัน และภายนอกร่างกายนี้

ออกไป จะเป็นร่างกายของบุคคลอื่น สัตว์อื่น ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นอุปาทินนกสังขาร

ทัง้นัน้ และสิง่ทัง้หลายนอกจากนีท้ีต่ามองเหน็เป็นรปูต่าง ๆ ทีห่ไูด้ยนิเป็นเสยีงต่าง ๆ 

ทีจ่มกูได้กลิน่เป็นกล่ินต่าง ๆ ท่ีล้ินได้ล้ิมรสเป็นรสต่าง ๆ ทีก่ายได้ถกูต้องเป็นโผฏฐพัพะ 

สิ่งที่กายถูกต้องต่าง ๆ เหล่านี้ก็ล้วนเป็นสังขารทั้งนั้น 

เพราะฉะนั้น บรรดาสิ่งที่เป็นวิสัยของตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจคือหมาย

ถึง มนะ ที่รับอารมณ์คือเร่ืองของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้น ก็รวมเรียกว่าเป็นสังขาร 

ทัง้สิน้ บรรดาสงัขารเหล่าน้ีมลีกัษณะคอืเครือ่งก�าหนดของตน ๆ โดยเฉพาะส่วนหนึง่ 

และมเีครือ่งก�าหนดซึง่เป็นลกัษณะท่ัวไปอีกส่วนหนึง่ และลกัษณะทีเ่ป็นเครือ่งก�าหนด

โดยเฉพาะนัน้ เช่นว่า ลกัษณะรปูร่างหน้าตา สงู ต�า่ ด�า ขาว ถ้าเป็นวตัถ ุกค็อืลกัษณะ

สั้นยาว หรือมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้น แต่ละสิ่งแต่ละประการย่อมมีลักษณะ

เฉพาะตน ๆ ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลจึงก�าหนดได้ดังเช่นว่า เมื่อเห็นกันและกัน  

ก็ก�าหนดกันได้ว่าเป็นคนนั้นเป็นคนนี้ เป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้ เพราะเหตุอะไร ? เพราะ

เหตุว่า แต่ละคนแต่ละสิ่งก็ย่อมมีลักษณะเป็นเครื่องก�าหนดเฉพาะตน ๆ ทั้งนั้น  

อกีอย่างหนึง่เป็นลกัษณะทีเ่ป็นท่ัวไป คอืสามญัลกัษณะ เป็นเครือ่งก�าหนดทีท่ัว่ไปของ

สัตว์สังขารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสังขารของคน ของสัตว์ดิรัจฉาน ซึ่งเป็นอุปาทินนะ 

หรอืว่าจะเป็นสงัขารทีไ่ม่มผีูค้รอง จะเป็นภเูขาต้นไม้ เป็นบ้านเป็นเรอืนเป็นวตัถสุิง่นัน้
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สิง่นีซ้ึง่เป็นอนุปาทินนะ หรือว่าจะเป็นสงัขารทางจติใจ อะไรทัง้หมดทัง้นัน้ กม็ลีกัษณะ

ที่เป็นเครื่องก�าหนดทั่วไป ตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ ๓ ประการ คือ 

อนจิจลกัษณะ ลักษณะท่ีก�าหนดว่าไม่เท่ียง ทกุขลกัษณะ คือลกัษณะทีก่�าหนดว่าเป็น

ทุกข์ อนัตตลักษณะ ลักษณะที่ก�าหนดว่าเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตน รวมเป็น ๓ ลักษณะ 

เรียกว่าไตรลักษณ์ นี้เป็นลักษณะที่เป็นเครื่องก�าหนดโดยทั่วไปแห่งสังขารทั้งปวง 

ลักษณะทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นสิ่งที่มีขึ้นและประจ�าอยู่แก่สังขารทั้งปวงเอง และก็เป็น

สิ่งที่ปรากฏอยู่ เพราะฉะนั้น บุคคลจึงก�าหนดให้รู้ได้ ถ้าไม่เป็นลักษณะที่มีประจ�าแก่

สงัขารทัง้ปวงท่ีปรากฏอยูแ่ล้ว ใคร ๆ กก็�าหนดให้รูไ้ม่ได้ กแ็หละลกัษณะทีเ่ป็นเครือ่ง

ก�าหนดสงัขารทัง้ปวง ทัง้ ๓ ประการนี ้เป็นวิสัยของปัญญา คอืการพจิารณาให้รูต้าม

เป็นจริง แต่โดยที่แท้ก็เป็นวิสัยตาหูอยู่ด้วยเหมือนกัน คือว่า ตาก็เคยได้เห็น หูก็เคย

ได้ยินถึงความไม่เท่ียง ความเป็นทุกข์และความเป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลาย  

กล่าวคือ ทุก ๆ คน ก็ย่อมเคยเห็นความเกิดความแก่ความตาย ถ้าเป็นวัตถุก็ย่อมจะ

เคยเห็นความประดิษฐ์ขึ้น หรือว่าความแตกสลายไป

ส�าหรบับุคคลท่ัวไป ก็ย่อมเคยเหน็ความแตกความดบัของบคุคลอืน่ แต่ว่าเมือ่

จะพิจารณาน้อมเข้ามาให้รู้ถึงความเกิดความแก่ความตายของตนเองนั้น บางทีเป็น 

การยาก โดยมากมักจะเคยเห็นเป็นส่วนอดีตบ้าง เป็นส่วนอนาคตบ้าง คือเห็นว่าเกิด

ก็เกิดมาแล้ว ตายก็อยู่ข้างหน้า แต่ว่าบัดนี้ยังเป็นอยู่ ยังมีอยู่และก็รู้สึกเหมือนไม่เกิด 

เหมือนไม่ตาย เพราะรู้สึกเหมือนอย่างว่าจะมีชีวิตอยู่เรื่อยไป ก็มักจะรู้สึกเหมือน 

อย่างนี้ เพราะอะไร ? ก็เพราะยังมีตัณหา คือความดิ้นรนปรารถนา และอุปาทาน 

ความยึดถือ ฉะนั้น แม้รูปที่ตาเห็น เสียงที่หูได้ยิน จะรายงานให้ทราบถึงไตรลักษณ์

ของสังขารท้ังปวง แต่ว่าจิตใจก็ยังไม่ยอมรับ เพราะฉะน้ัน จึงเป็นวิสัยของปัญญาที่จะ

พิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริง มิใช่ว่าให้รู้เกินความเป็นจริง หรือว่าให้รู้ต�่ากว่าความ

เป็นจรงิ แต่ว่าให้รูเ้ท่าความเป็นจรงิ คือว่าความเป็นจริงมอียูเ่ท่าใด กใ็ห้รูทั้นเท่าความ

เป็นจรงินัน้ ในการทีจ่ะใช้ปัญญาพจิารณาให้รูค้วามจรงินัน้ กต้็องพจิารณาให้รูเ้สยีก่อน

ว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นอย่างไร ? สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เป็นอย่างไร ?  

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา เป็นอย่างไร ? ตามพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้น 

อันแปลความว่า
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“พระตถาคต จะบังเกิดข้ึนก็ตาม จะไม่บังเกิดขึ้นก็ตาม ธาตุนั้น คือความ 

ตั้งข้ึนแห่งธรรม ความก�าหนดแน่แห่งธรรม ก็ด�ารงอยู่ คือสังขารทั้งปวงไม่เท่ียง  

สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา แต่ว่า พระตถาคตได้อุบัติขึ้นในโลก 

ได้ทรงตรัสรู้ธรรมฐิติ ธรรมนิยามนั้นแล้ว ก็ทรงแสดงเปิดเผยให้รู้ว่า สังขารทั้งหลาย

ไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา ดังนี้”

ข้อแรก สงัขารท้ังปวงไม่เท่ียง ค�าว่า ไม่เทีย่งนัน้กมี็ความหมายตรงตวัอยู่แล้ว 

คือว่า ไม่ตั้งอยู่ยั่งยืน ที่ว่าไม่ตั้งอยู่ยั่งยืนนั้น เพราะอะไร ? ก็เพราะว่า สังขารทุก ๆ 

อย่างน้ันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไป ไม่มีสังขารอันไหนที่บังเกิดข้ึนแล้วก็เที่ยงยั่งยืน 

ไม่มดัีบ ต่างกนักแ็ต่ว่า จะตัง้อยูน่านหรอืเร็วกว่ากนัเท่านัน้ ในทีสุ่ดดับเหมอืนกันหมด 

และในการทีไ่ม่เทีย่งคอืไม่ตัง้อยูย่ัง่ยนืนัน้ กม็คีวามไม่เทีย่งอยูเ่สมอไป ไม่ใช่ว่าจะหยดุ

เที่ยงยั่งยืนอยู่ชั่วครู่ชั่วขณะ ดังเช่นสังขารที่ประกอบด้วยชีวิตของบุคคลทุก ๆ คน  

มีความเกิดขึ้นเป็นเบ้ืองต้นแล้วก็มีความไม่เที่ยงคือมีความเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป 

โดยล�าดับไม่หยุดยั้ง เหมือนอย่างน�้าที่ไหลเรื่อยไปโดยล�าดับ เมื่อเป็นเช่นนี้ ชีวิตของ

บคุคลจงึได้เล่ือนไป ๆ ทกุขณะวนิาท ีโดยไม่หยดุยัง้ และกเ็ลือ่นไปหาความดบัในทีส่ดุ 

เพราะฉะน้ัน พิจารณาดูแล้วก็จะรู้สึกว่า เมื่อเป็นสังขารข้ึนแล้ว คือว่าเมื่อเกิดมีขึ้น 

ความมีขึ้นนั้นก็กลับเป็นความไม่มีไป แต่ว่าส�าหรับเมื่อชีวิตยังมีอยู่นี้ ก็ยังมีสันตติคือ

ความสบืต่อกนัไป เช่นว่าเม่ือเกดิมาเป็นเดก็เลก็แล้วกเ็ลือ่นไปเป็นเด็กใหญ่ ความเป็น

เด็กเล็กนั้นก็หายไป แต่มีความเป็นเด็กใหญ่ขึ้นแทนที่ หายไปและเกิดขึ้นเลื่อนไปโดย

ล�าดบั จนถงึความตาย ขาดสนัตตคิอืความสบืต่ออกีต่อไป เมือ่เป็นเช่นนี ้ชวีติร่างกาย

อนัน้ีกก็ลายเป็นศพ เหลือแต่อัฐ ิและในท่ีสดุอฐันิัน้กจ็ะสลายหายไปหมด ก็เป็นอนัว่า

ไม่ม ีเดมิกไ็ม่ม ีและในทีส่ดุกก็ลบักลายเป็นไม่ม ีเพราะฉะนัน้ ความทีม่อียูใ่นปัจจบุนั

นี้ของชีวิตร่างกายของทุก ๆ คน เป็นเหมือนของที่ยืมเขามา คือว่ากรรมให้ยืมมา  

เมื่อสิ้นกรรมแล้ว ก็แปลว่าต้องใช้คืนไปแก่ธรรมดา ลักษณะดังที่กล่าวมานี้เป็น 

อนิจจลักษณะ ลักษณะที่เป็นเครื่องก�าหนดหมายว่าไม่เท่ียงของสังขารทั้งหลาย  

เป็นลักษณะที่หนึ่ง
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ลกัษณะทีส่อง ทกุขลกัษณะคอืลกัษณะทีเ่ป็นเครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์ 

ค�าว่าทุกข์นั้นเข้าใจกันว่าคือความไม่สบายกายไม่สบายใจ แต่ว่า ส�าหรับทุกข์ในท่ีนี้  

ไม่ได้มีความหมายแคบเพียงเท่านั้น แต่ว่ามีความหมายกว้างกว่านั้น คือว่าทุกข์ม ี

ความหมายว่าทนอยู่ไม่ได้ ทนยาก โดยความก็คือทนอยู่ไม่ได้ สิ่งใดที่ทนอยู่ไม่ได้  

อยู่คงที่ไม่ได้ สิ่งน้ันก็ชื่อว่าเป็นทุกข์ เพราะฉะนั้น ส่ิงที่เรียกว่าเป็นทุกข์ดังกล่าวนี้  

จึงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ส่ิงที่เป็นทุกข์ทนยาก ทนอยู่ไม่ได้  

ก็คือสิ่งที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา นี้แหละเป็นทุกขลักษณะ  

เคร่ืองก�าหนดหมายว่าเป็นทุกข์ อิงอยู่กับอนิจจลักษณะ กล่าวคือเม่ือจะก�าหนด 

ทุกขลักษณะ ต้องก�าหนดดูที่สังขารเป็นตอน ๆ ไปว่า ทนอยู่คงที่ได้หรือไม่ ? เช่น

ก�าหนดดใูนบดันี ้ร่างกายของตนในบดันี ้ความคดิของตนในบดันี ้ทนอยู่คงทีล่กัษณะ

หน่ึงได้หรอืไม่ ? เช่นก�าหนดดใูนบดันี ้ร่างกายของตนในบดันี ้ความคดิของตนในบดันี้  

ทนอยู่คงที่ลักษณะหนึ่งได้หรือไม่ ? อย่างชีวิตในวินาทีนี้จะให้คงท่ีว่า จงหยุดอยู่  

อย่าเพ่ิงก้าวไปข้างหน้าสกัหนึง่วนิาท ีจะเป็นไปได้หรอืไม่ ความแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ของสังขารก็เช่นเดียวกัน จะให้หยุดอยู่เพียงวินาทีเดียวได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาดูแล้ว 

ก็จะรู้สึกว่าไม่มีหยุด ชีวิตก็ด�าเนินล�้าหน้าไปทุกทีอยู่หยุดไม่ได้ ความแปรปรวน

เปลีย่นแปลงของสงัขารกเ็ช่นเดยีวกนั เพราะฉะนัน้ ลกัษณะทีท่นอยูไ่ม่ได้สกัขณะเดยีว 

จึงเป็นทุกขลักษณะ เครื่องก�าหนดหมายว่าเป็นทุกข์ ทุกขลักษณะนี้ ดังได้กล่าวแล้ว

ว่าอิงอยู่กับอนิจจลักษณะ เครื่องก�าหนดหมายว่าไม่เที่ยง เพราะฉะนั้น ในที่บางแห่ง

จึงแสดงแต่อนิจจลักษณะ กับอนัตตลักษณะ ไม่แสดงทุกขลักษณะไว้ เพราะว่าสรุป

เข้าในอนจิจลักษณะแล้ว ดงับทท่ีสวดว่า รูปํ อนจฺิจํ รปูไม่เทีย่ง เวทนา อนจฺิจา สญฺญา  

อนิจฺจา สงฺขารา อนิจฺจา วิญฺญาณํ อนิจฺจํ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง 

แล้วก็ไป รูปํ อนตฺตา เวทนา อนตฺตา สญฺญา อนตฺตา สงฺขารา อนตฺตา วิญฺญาณํ 

อนตฺตา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ข้ามทุกข์ 

ไปเสีย ก็เพราะว่าทุกลักษณะนั้นรวมอยู่กับลักษณะที่หนึ่ง

ส่วนลักษณะท่ีสาม คืออนัตตลักษณะ อนตัตลกัษณะเป็นเครือ่งก�าหนดหมาย

ว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตน ในท่ีนี ้ในบาลแีสดงว่า ธรรมะทัง้ปวงเป็นอนตัตา ท�าไมจึงแสดง



208 เทศนาพิเศษ

ยกธรรมะ เพราะท่านกล่าวว่า อนัตตาน้ันมีแก่ทั้งสังขารและวิสังขาร สังขารก็ได้แก่ 

สิ่งผสมปรุงแต่งดังกล่าวมาแล้ว ก็เป็นอนัตตา มใิช่ตวัตน วิสังขารคอืส่ิงทีไ่ม่ใช่สังขาร  

อนัหมายถงึตัวธาตุแท้ และโดยตรงก็หมายถึงนิพพานธรรม นี้เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน

จะกล่าวถึงสังขารก่อน สังขารเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตนนั้น ก็พึงก�าหนดดูตามที่ท่าน 

แนะไว้ คอืว่าไม่เป็นไปในอ�านาจ คอืสิง่ทีเ่ป็นอนตัตาคอืตวัตนนัน้ ควรเป็นไปในอ�านาจ

ของตนคือบังคับได้ แต่ว่าสังขารทั้งหลายนี้บังคับไม่ได้ หมายความว่า เมื่อเกิดมาแล้ว 

จะบังคับว่าไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ดังนี้หาได้ไม่ สังขารก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ  

ต้องตาย เป็นธรรมดา จึงเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นการขัดแย้ง

กับอนัตตา คือความเป็นตัวตนดังกล่าว เมื่อขัดแย้งกับอนัตตาดังนี้ จึงเป็นของที่ว่าง

เปล่า เป็นของท่ีไม่มเีจ้าของ เป็นของทีว่่างเปล่าน้ัน กค็อืว่าโดยท่ีแท้เป็นของทีว่่างเปล่า

จากอนัตตา คือตัวตน เป็นของที่ว่างเปล่าโดยแท้จริง ไม่มีเจ้าของโดยแท้จริง ส่วนที่

บุคคลไปยึดถือนั้นก็ด้วยอ�านาจตัณหาอุปาทานของตนเท่านั้น แต่ก็ยึดถืออยู่ได้ชั่วครั้ง

ชั่วคราว บางทีสังขารที่ยึดถือนั้นก็แตกสลายหลุดมือไปก่อน หรือบางทีผู้ยึดถือนั้น 

ก็แตกสลายไปก่อน 

เพราะฉะนั้น เมื่อว่าโดยแท้จริงแล้ว จึงเป็นของท่ีว่างเปล่า เป็นของท่ีไม่มี

เจ้าของโดยแท้จริง เพราะว่าต้องเป็นไปตามคติธรรมดา แต่ว่าบุคคลมีตัณหา คือ 

ความดิ้นรนทะยานอยาก มีอุปาทาน ความยึดถืออยู่ในสังขารทั้งหลายว่าเป็นเรา  

เป็นของเรา เป็นตวัตนของเรา เมือ่มีความยึดถืออยูด่งันี ้ตวัความยดึถอืนัน้เอง จงึเป็น

ตัวอัตตา เป็นตัวตน ซึ่งเป็นแต่เพียงความยึดถือไว้เท่านั้น แต่สังขารท้ังหลายนั้นหา

เป็นอัตตาคอืตวัตนดงัทียึ่ดถอืนัน้ไม่ เพราะอะไร กเ็พราะไม่เป็นไปในอ�านาจดงัทีก่ล่าว

มาแล้ว นี้เป็นอนัตตลักษณะ เครื่องก�าหนดหมายว่าเป็นอนัตตาอย่างหนึ่ง อีกอย่าง

หนึ่งนั้น ก็มาพิจารณาดู จับเอาความเห็นว่าเป็นอัตตาคือตัวตนของตนขึ้นมาแยก  

กล่าวคือทุก ๆ คนย่อมมีความรู้สึกว่า เรามีเราเป็น คือว่า มีอัตตา ตัวตนอยู่  

และอัตตา ตัวตนนั้นอยู่ที่ไหน พิจารณาดูในเบื้องต้นก็จะเห็นว่าอยู่ท่ีสังขารนี้เอง  

คราวน้ี ก็ยกสังขารขึ้นมาแยกออกเป็นส่วน ๆ คือว่าแยกธาตุออกไปก็จะพบแต่ธาตุ

เท่านั้น ความยึดถือก็จะเลื่อนไปอยู่ธาตุ ก็จับเอาธาตุขึ้นมาแยกพิจารณาอีกว่า นั่นก็
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สักแต่ว่าธาตุ และธาตุนี้ก็แยกออกไปได้อีก เพราะฉะนั้น ก็ไม่ใช่อัตตาคือตัวตน  

เมื่อพิจารณาไป ๆ ก็จะพบว่า อัตตาคือตัวตนนั้นอยู่ที่ตัณหาคือความดิ้นรนทะยาน

อยาก และอยู่ที่อุปาทานคือความยึดถือนั่นเอง มีตัณหาอุปาทานแผ่ไปในที่ใด อัตตา

ตวัตนกแ็ผ่ไปในทีน่ัน้ ตณัหาอปุาทานเลก็โตเท่าไร อตัตาตวัตนกเ็ลก็โตเท่าน้ัน ตณัหา

อุปาทานใหญ่โตมาก อัตตาตัวตนก็ย่อมใหญ่โตมาก ครอบคลุมออกไปทั้งหมด  

เพราะฉะน้ัน ภาวะที่เรียกว่าอัตตาคือตัวตนนั้นจึงเท่ากับเป็นเงาของตัณหาอุปาทาน 

ซึ่งแผ่ออกไปในสังขารท้ังหลาย เม่ือพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่า ความเป็นอัตตา 

ตัวตนน้ัน อยู่ท่ีตัณหาอุปาทาน อันบังเกิดขึ้นจากอวิชชา คือความไม่รู้ตามความ 

เป็นจริง แต่เมื่อมาพิจารณาจับให้เห็นอนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ อนัตตลักษณะ  

ดังกล่าวมาแล้วโดยแจ่มชัดขึ้น ปัญญาก็ย่อมจะบังเกิดแจ่มชัดขึ้นโดยล�าดับ เป็นเหต ุ

ให้เกิดนิพพิทา ความหน่ายในสังขารทั้งหลาย เมื่อเกิดนิพพิทาความหน่ายในสังขาร 

ทั้งหลายข้ึนเท่าใด วิราคะ คือคลายติด คลายยินดี จนถึงความส้ินยินดี ความส้ิน 

ติดในสังขารทั้งหลายก็มากขึ้นเท่านั้น และเมื่อวิราคะ มีมากขึ้นเท่าใด ความหลุดพ้น

จากกิเลสและกองทุกข์ก็มีมากขึ้นเท่านั้น 

เพราะฉะนัน้ การอบรมปัญญาให้บงัเกดิขึน้ในไตรลักษณ์ จงึเป็นทางทีจ่ะผ่อน

คลายตัณหาอุปาทานให้ลดน้อยถอยลง เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็เป็นการผ่อนปรนทุกข์ให้ลด

น้อยถอยลงได้โดยล�าดับ และปัญญาดังท่ีกล่าวมานี้และผลท่ีจะบังเกิดขึ้นกับปัญญา 

เช่น นิพพิทา ความหน่าย วิราคะ ความสิ้นติด วิมุตติ ความหลุดพ้นจากกิเลสและ

กองทุกข์ ก็ล้วนเป็นธรรมะที่เป็นเหตุและผลท่ีบังเกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตน 

ของใคร เม่ือบรรลุถึงนิพพานซ่ึงเป็นท่ีสุด นิพพานนั้นก็ไม่ใช่เป็นอัตตาคือตัวตน 

ของใคร เพราะฉะนั้น วิสังขาร ธรรมมิใช่สังขารอันได้แก่ธาตุแท้ คือ นิพพาน ก็เป็น

อนัตตาคือไม่ใช่ตน ธรรมะทั้งหลายนอกจากนี้เป็นต้นว่าโพชฌงค์ มรรค ตลอดถึงจิต

เป็นต้นก็เหมือนกัน ก็เป็นธรรมเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ๆ ในเบื้องต้นก็อาจจะยึดถือ

ว่าเป็นอัตตาคือตัวตน ในเวลาปฏิบัติ แต่เมื่อจะพ้นจากชั้นหนึ่ง ๆ ขึ้นไปแล้ว  

จะมัวยึดถือชั้นนั้นว่าเป็นอัตตาคือตัวตนอยู่ก็เลื่อนขึ้นไปไม่ได้ เหมือนอย่างว่า เรียน

ชั้นประถมสอง สอบชั้นประถมสองได้แล้ว จะยึดถือชั้นประถมสองอยู่ ก็จะเลื่อนขึ้น
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ไปประถมสามไม่ได้ การปฏิบัตธิรรมะกเ็หมอืนกนั เมือ่ปฏิบตัไิด้ในชัน้หนึง่แล้ว จะยงั

ยึดถืออยู่ว่าเป็นเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในชั้นนั้นแล้ว ก็เลื่อนไปไม่ได้ ต้องปล่อยให้

เป็นอนัตตาในชัน้นัน้ จงึจะเลือ่นช้ันสงูขึน้ไปได้ เมือ่จะเลือ่นไปกป็ล่อย แล้วกไ็ปยึดใน

ชั้นสูงขึ้นไป แล้วก็ปล่อยไปโดยล�าดับจนถึงที่สุด เพราะฉะนั้น ทั้งสังขาร ทั้งวิสังขาร 

เป็นอนัตตาคอืไม่ใช่ตน ท่านจงึแสดงว่า สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา

ไม่ใช่ตน ด้วยประการฉะนี้

ไตรลักษณ์ ลักษณะ ๓ ของสงัขารทัง้ปวง หรอืสามญัลกัษณะ สามญัลกัษณะ

ทีท่ัว่ไปได้แก่สงัขารทัง้หลายท้ังปวง โดยทีแ่สดงมาโดยปรยิายนี ้เป็นวิสัยของปัญญาที่

จะพจิารณาให้รูแ้จ่มแจ้งตามความเป็นจรงิ การอบรมปัญญาในไตรลกัษณ์ชือ่ว่า เป็นการ

ปฏิบัติในปัญญาสิกขา เป็นการผ่อนปรนกิเลสคือตัณหาอุปาทาน เป็นทางผ่อนปรน

ความทุกข์ให้ลดน้อยถอยลง เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติอบรมปัญญาในไตรลักษณ์ จึงชื่อ

ว่าเป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ผ่อนปรนกเิลสและกองทกุข์ ย่อมจะเป็นผูป้ระสพความเบาบางแห่ง

กเิลสและกองทุกข์ ตามสมควรแก่ปัญญาทีเ่กดิขึน้ตามสมแก่การปฏบิตั ิมอีรรถาธบิาย

ดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้ 

ท่านพลอากาศตร ีหลวงกรโกสยีกาจ ได้เป็นผูใ้ช้ชวิีตประกอบกรณยีะต่าง ๆ 

เกื้อกูลตนและผู้อ่ืนท้ังสองอย่าง ในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนก็ได้ประพฤติธรรมและ

บ�าเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนาตามโอกาสน้ัน ๆ แม้ชีวิตจะต้องเป็นไปในไตรลักษณ ์

ดังแสดงมา แต่ก็ได้ถือเอาสาระแห่งชีวิตไว้ได้ กรณียะส่วนที่เป็นบุญกุศล ก็ย่อมจะ 

เป็นที่พึ่งส�าหรับตนสืบไป ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัวไว้ว่า ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺา 

โหนฺติ ปาณิน� แปลความว่า บุญเป็นที่พึ่งของชนทั้งหลายในปรโลกด้วยประการฉะนี้

ขออ�านาจกศุลราศีทักษิณานปุทาน ทีภ่รยิาและบตุรธดิาบ�าเพญ็อทิุศทัง้ปวงนี้ 

จงเป็นผลสัมฤทธิ์ผลิตวิบากสุขสมบัติ แด่ท่านพลอากาศตรี หลวงกรโกสียกาจ  

สมตามเจตนาอุทิศโดยฐานนิยม

แสดงพระธรรมเทศนา ในติลักขณกถา ยุติด้วยเวลา เอวัง ก็มีด้วยประการ

ฉะนี้



บันทกึเทศนา

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์

พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๘๙



.



บันทกึพระธรรมเทศนา๑ 
วันมหาปวารณา

สีลํ สมาธิ ปญฺญา จ  วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา

อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา  โคตเมน ยสสฺสินา

ตอนต้นท่านแสดงพระพุทธคุณบทว่า ภควา อธิบายเป็น ๓ คือ พระผู้หัก

วัฏฏะ ๑ พระผู้มีบุญควรคบ ๑ พระผู้จ�าแนกแยกบุญ ๑ ท่านแสดงถึงความรู้ว่า  

ความรู้กาย เป็นความรู้ทางโลก ความรู้จิต เป็นความรู้ทางธรรม

ท่านเข้าคาถา แปลว่า ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุตติอันเยี่ยม ธรรมะเหล่านี้ 

พระโคดมผู้มียศตรัสรู้แล้ว ท่านอ้างว่าผู้ฟัง ได้ยิน ได้ฟังเรื่องศีล สมาธิ ปัญญา  

มาช�า่ชองแล้ว จงึแสดงธรรมะทัง้ ๓ นีแ้ต่เพยีงยกหัวข้อขึน้ แล้วแสดงวิมุตตว่ิา เม่ือมีศีล 

ก็พ้นจากกิเลสอย่างหยาบด้วยศีล เม่ือมีสมาธิ ก็พ้นจากกิเลสอย่างกลางด้วยสมาธิ 

เมื่อมีปัญญา ก็พ้นจากกิเลสอย่างละเอียดด้วยปัญญา ความพ้นจากกิเลสอย่างหยาบ

กลาง ละเอียดเป็นวิมุตติโดยล�าดับ

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัมหาปวารณา วนัที ่ ๓๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
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ต่อแต่นี ้ท่านปรารภถงึพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า ต้นวงศ์ธรรมยุต แสดง

ประวติัพระศาสนา ชีเ้หตท่ีุให้เกดิธรรมยุต พร้อมทัง้ผลดทีีม่แีก่การพระศาสนาในเมือ่

เกิดธรรมยุตขึ้นแล้ว เช่นท�าให้พระสงฆ์ฝ่ายเดิมดีตามขึ้น และแสดงถึงการคณะสงฆ์

อันเน่ืองด้วย พ.ร.บ. ปัจจุบันในที่สุด ขอให้พร้อมกันถวายพระราชกุศลแด่พระบาท

สมเด็จพระจอมเกล้า ฯ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๗



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ มีชนมายุครบ ๖ รอบปีบริบูรณ์ วันนี้โดยสุริยคติกาล 

ท่านปรารภเหตุนี้ บ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน คือ

พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมนต์เจ็ดต�านานย่อ นิมนต์จากวัดธรรมยุตวัดละหนึ่ง 

นิยมวัดที่เกี่ยวกับพระราชบุพพการี บุพพการินีของท่าน เว้นแต่วัดบางขวางวัดเดียว 

นิยมพระที่นิมนต์ คือพระครูสีลาภิรม มีล�าดับดังนี้

๑.  พระศาสนโศภน วัดมกุฏกษัตริยาราม

๒.  พระวินัยมุนี วัดราชบพิธ

๓.  พระศรีวิสุทธิวงศ์ วัดเทพศิรินทราวาส

๔.  พระอมราภิรักขิต วัดบรมนิวาส

๕.  พระเขมาภิมุขธรรม วัดเขมาภิรตาราม

๖.  พระครูปทุมธรรมธาดา วัดปทุมวัน

๗.  พระครูสีลาภิรม วัดบางขวาง

๘.  พระมหานิยม วัดราชประดิษฐ์

๑   บนัทกึพระธรรมเทศนา วนัที ่ ๒๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๘๗
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๙.  พระมหาจับ วัดโสมนัสวิหาร

๑๐. พระมหาเจริญ วัดบวรนิเวศวิหาร

เริ่มสวดมนต์เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกาเศษ สวดเจ็ดต�านานย่อ ถวายพรพระต่อ 

แล้วฉันเพล เลี้ยงพระโต๊ะฝรั่ง ๒๔ รูป เสด็จพระองค์อาทรฯ รับ อาหารไทยอีก  

๓๐ รปู เจ้านายและผู้มีศรัทธาอื่น ๆ รับเป็นท�านองแกงหม้อ ขนมหม้อ นอกจากนี้ 

ตักแจกพระเณรทั้งวัด ท�าพิธีที่ต�าหนักเพชร ฉันที่หอสหจร ชั้นล่าง ฉันเสร็จแล้ว  

พระสวดมนต์แยกไปต�าหนกัเพชร พระทีฉ่นันอกนัน้ ท�าอนโุมทนา ณ ทีฉ่นั เสรจ็แล้ว 

เจ้าพระคุณฯ ถวายไทยธรรม พระสวดมนต์ แล้วอนุโมทนา ต่อจากนี้ เลี้ยงเจ้านาย 

พระ เณรวัดบวรนิเวศ และพระต่างวัดที่มาฉัน (เว้นพระสวดมนต์) จับสลาก

เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา พอเลีย้งและจบัสลากเสรจ็ พระอมรมนุ ีวดัราชาธวิาส 

แสดงธรรมเทศนา สังฆโสภณกถา ยกคาถา

โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท จ

พหุสฺสุโต ธมฺมธโร จ โหติ

ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี

ส ตาทิโส วุจฺจติ สงฺฆโสภโณ  (องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๗/๑๐)

ปรารภบุพพเปตพลีว่า ท่านปรารภความที่มีชนมายุเจริญมาครบ ๖ รอบ

บริบรูณ์ จึงบ�าเพญ็กศุลถวายพระราชกศุลแด่พระอดตีมหาราช มหาราชนิ ีแห่งพระบรม

ราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ และถวายพระกุศลแด่พระญาติสายสกุลโดยตรง ตั้งต้นแต่

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวร (ต้นสกุลนภวงศ์) ตลอดถึงสายบุรพสตร ี

ทีเ่นือ่งมาแต่พระเจ้ากรงุธนบุร ีสบืข้ึนไปตลอดถงึกนั ด�าเนนิความพรรณาพระราชกรณย์ี

พระอดีตมหาราชที่ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนา เป็นพระราชประวัติ

พระจอมฯ ทางด้านศาสนา เพราะทรงก่อตัง้คณะธรรมยุตแล้วเข้าคาถา แล้วกล็งตาม

ธรรมเนียม

เวลา ๑๗.๐๐ น. ประชุมสวดมนต์ถวายในพระอุโบสถ มีพระต่างวัดเข้าร่วม

ด้วยหลายรูป ท่านเจ้าพระคุณฯ น�าท�าวัตรแล้ว พระธรรมปาโมกข์ วัดราชบพิธ  
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น�าสวดมนต์ถวายพระเทพเวที วัดมกุฏฯ ขัดชุมนุมเทวดา สวดต้นสวดมนต์แล้ว  

ขัดธรรมจักร เริ่มด้วย เย สนฺตา สวดธรรมจักร แล้วสวดปริตตกรณปาฐ ธมฺมคาร-

วาทิคาถา สุนกฺขตฺตํ ลงด้วย โส อตฺถลทฺโธ ๓ จบ เทวตาทีนํ ปตฺติทานคาถา  

(แทนส่งเทวดา) โหต ุสพพฺ ํเป็นจบ สวดจบแล้ว ท่านเจ้าพระคณุฯ ว่าเม่ือได้สวดมนต์

ให้ท่านแล้ว บัดนี้ ท่านจักให้พร แล้วกล่าวค�าอวยพรดังต่อไปนี้

บัดนี้ พระเถรานุเถระได้มาประชุมสวดมนต์ให้ ด้วยความตั้งใจดี และแสดง

คารวะในคราวทีไ่ด้มอีายคุรบหกรอบสบิสองปีบรบิรูณ์ เป็นการสบืเนือ่งมาจากพระพทุธ

ศาสนา พระพุทธศาสนานั้น คือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้านั้นเดิม  

กเ็ป็นคนสามญั แต่เป็นผูเ้ท่ียงทีจ่ะตรสัรู ้จึงได้นามว่าพระโพธสัิตว์ ท่านได้ประพฤตดิี 

ประพฤติชอบจนได้ตรัสรู้อมตธรรมด้วยธาตุรู้ จึงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทธะ 

อมตธรรมนัน้สามญัชนไม่อาจรูไ้ด้ด้วยตนเอง พระสัมมาสัมพทุธะจึงได้ทรงแสดงค�าส่ังสอน 

หมูบ่คุคลผูไ้ด้ฟังค�าสัง่สอนนัน้แล้ว ปฏิบตัติามจนได้ตรสัรูต้าม แล้วน�าสืบมาจนถึงเรา

ทกุวนัน้ีเป็นพระสงฆ์ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ท้ัง ๓ นี ้จึงเนือ่งกนั ดังคาถาว่า

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อุตฺตมํ ธมฺมมชฺฌคา

มหาสงฺฆํ ปโพเธสิ  อิจฺเจตํ รตนตฺตยํ

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธะ ได้ตรสัรูธ้รรมอนัสงูสดุแล้ว ทรงปลกุสงฆ์หมู่ใหญ่

ให้ตรัสรู้ตาม นี้เป็นพระรัตนตรัยดังนี้

ด้วยอานภุาพแห่งพระรตันตรยันัน้ และอานภุาพแห่งความปฏบิตั ิปฏบิตัชิอบ

ด้วยกาย วาจา ใจ ขอให้พระเถรานุเถระทั้งหลายจงปราศจากอุปสัคศัตรู อุปัทวะ 

โรคาพาธทุกข โทมนัส พิบัติอันตราย มีความสุขแช่มชื่นผ่องใส ปลอดโปร่งกาย  

ปลอดโปร่งใจ ถงึพร้อมด้วยลาภ ยศ อาย ุวรรณ สุข พละ เพือ่ประพฤตดีิปฏบิตัชิอบ

ในพระธรรมวนัิยตลอดไปเทอญ

จบแล้ว พระธรรมปาโมกข์น�ารับว่า สาธุ ภนฺเต แล้วพร้อมกันกราบท่าน 

เจ้าพระคุณฯ สามครั้ง แล้วเลิกประชุม เป็นเสร็จพิธี
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ข้อควรสังเกต

๑. ท่านต้องการพระเทศน์วัดราชา เพราะวัดนั้นเป็นวัดเกิดธรรมยุตทีแรก 

ถัดมาก็วัดบวรนิเวศ ฯ วัดบรมนิวาส ส่วนพระสวดมนต์ ก็ต้องการท่ีเกี่ยวข้อง 

ดงักล่าวแล้ว

๒. งานท่ีท�าวนันี ้เป็นส่วนบุพพเปตพลทีีท่่านท�า ส่วนศษิยานศุษิย์และผูเ้คารพ

นบัถอืจะพงึท�าถวายเป็นส่วนฉลองอาย ุพระองค์ภาณฯุ ทรงคดิ ทราบว่า ทรงรวบรวม

ทุนเพื่อน้อมเข้าองค์การกุศลอันใดอันหนึ่ง และจะทรงนัดประชุมวันต่อไป ทีแรก ก็มี

ผู้คิดจะท�าถวายตามท�าเนียม เม่ือทราบว่าพระองค์ชายจะทรงเป็นหัวหน้าคิดท�าแล้ว  

ก็เงียบรออยู่ จนเมื่อใกล้วันงาน จึงทราบว่าไม่มีท�าอะไรในวันนั้น จึงต่างก็ขวนขวาย

ช่วยท่านเจ้าพระคุณฯ ไปตามเรื่อง ทางฝ่ายพระครูปลัดฯ เป็นหัวหน้า ขึ้นกราบเรียน

ปฏิบัติจัดงานให้เป็นไปโดยเรียบร้อยตามบันทึกข้างต้น ทางพระ บางรูป ได้ถวายไตร

ช่วยท่าน และได้ตกลงรวบรวมทุน เพื่อจัดท�าวัตถุที่ระลึกท่านเจ้าพระคุณฯ เป็นส่วน

รวมในโอกาสอันควรต่อไป ทางฝ่ายคฤหสัถ์เจ้านายรบัอาหารและจดัของถวายพระสวด

มนต์เพิม่ขึน้อกี เจ้านายบางองค์และศษิยานศุษิย์ผูเ้คารพนบัถือบางท่าน กไ็ด้ปวารณา

ด้วยจตุปัจจัยเป็นการช่วย พระองค์ชายจัดหล่อพระกริ่ง ๓๕๐ พระชัย ๘๐๐ ถวาย

ท่านส�าหรับแจกในงาน

๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๘๗
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ธมฺมาราโม ธมฺมรโต  ธมฺมํ อนุวิจินฺตยํ

ธมฺมํ อนุสฺสรํ ภิกฺขุ  สทฺธมฺมา น ปริหายติ

ท่านแสดงว่าธรรมะมีในตน แยกธรรมะเป็น ๓ คือ กุศลธรรม อกุศลธรรม  

อพัยากตธรรม ท่านแสดงอัพยากตธรรมว่า ท่านกล่าวว่า ได้แก่การท�า การพูด การคดิ 

ที่เป็นไปเพื่อท�านุบ�ารุงกาย ไม่จัดว่าเป็นดีเป็นชั่วอย่างหนึ่ง ธรรมะที่เป็นกลาง ๆ  

อันอาจน้อมไปเป็นส่วนดีก็ได้ส่วนชั่วก็ได้ เช่น สติ ความระลึก น้อมไปเป็นส่วนด ี

เป็นสัมมาสติ น้อมไปเป็นส่วนชั่ว เป็นมิจฉาสติ ความเพียร น้อมไปเป็นส่วนดี  

เป็นสัมมาวายามะ น้อมไปเป็นส่วนชัว่เป็นมจิฉาวายามะ ความตัง้ใจ น้อมไปเป็นส่วนดี

เป็นสมัมาสมาธ ิน้อมไปเป็นส่วนชัว่เป็นมิจฉาสมาธ ิล�าพงัสต ิวริยิะ สมาธ ิทีย่งัไม่ได้

น้อมไปเป็นดีหรือชั่ว ก็จัดเป็นกลาง ๆ ไม่เป็นดีเป็นชั่วอย่างหนึ่ง ธรรมท้ัง ๓ นี้มี 

ในตน เมื่อเพ่งพิจารณาเฟ้นลงไป อกุศลย่อมเสื่อมส่วนกุศลย่อมปรากฏช�าระฟอกจิต

ให้ผ่องแผ้วเหน็ธรรม เป็นสนทฺฏฺิฐิโก ธรรมะ อนัพึงเห็นเองและธรรมะท่ีมีอยู่นี ้ต้องการ

ดเูมือ่ใดกไ็ด้ ไม่ก�าหนดเวลา จงึเป็น “อกาลโิก ไม่ก�าหนดกาล” และอาจเรยีกให้มาดไูด้ 

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วันพระสิน้เดอืน ๑๑ (ตามแบบเดอืน ๘ สองหน) หรอืสิน้เดอืน  

 ๑๒ (ตามแบบเดือน ๘ หนเดยีว) วันที ่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗
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เพราะมีอยู่ เป็น เอหิปสฺสิโก กล่าวได้ว่า ท่านจงมาดู และควรน้อมเข้ามาในตนหรือ

น้อมตนเข้าไปในธรรมะ เป็น โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามา

กก็ารน้อมเข้ามานัน้ ย่อมท�าได้ด้วยการยินดใีนธรรมะ ไตร่ตรองธรรมะ ระลกึ

ธรรมะ ดังพระพุทธภาษิตว่า ธมฺมาราโม ธมฺมรโต เป็นต้น แปลความว่า ภิกษุ คือผู้

เห็นภัยมธีรรมเป็นท่ียนิดี ยนิดใีนธรรมะ ไตร่ตรองธรรมะ ระลึกถึงธรรมะอยูเ่นือง ๆ 

ย่อมไม่เสือ่มจากสัทธรรมะ ดังนี้ ในคาถานี้ ได้ค�าว่า ธรรมะ อย่างหนึ่ง สัทธรรมะ

อย่างหนึง่ ธรรมะ หมายถงึธรรมะ ๓ อย่าง ดงักล่าว สทัธรรมะหมายถงึเฉพาะธรรมะ

ทีด่ ีระลกึถึงธรรมะ กห็มายถึงระลกึถงึธรรมะทัง้ ๓ อย่างนัน้ เช่นในสตปัิฏฐาน ท่าน

สอนให้ระลกึถงึธรรมะส่วนดกีม็ ีเช่นโพชฌงค์ ธรรมส่วนชัว่กม็ ีเช่นนวิรณ์ ธรรมส่วน

กลาง ๆ ก็มี เช่นขันธ์ อายตนะ อันเป็นส่วนวิบากความระลึกถึงธรรมะเป็นสติ และ

เมื่อระลึกก็ไตร่ตรองให้รู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหน เป็น

๑) บางคราว แต่ก่อนท่านแสดงว่าอปุการธรรมเช่น สต ิวิริยะ เป็นอพัยากต-

ธรรม ความเป็นอันเดียว

๒) ได้อพัยกตธรรม อกีอย่างหนึง่ ธรรมวจิยะและเพยีรระลกึ เพยีรไตร่ตรอง

เป็นวรียิะ เมือ่เป็นเช่นนี ้ธรรมะส่วนชัว่กเ็สือ่ม ธรรมะส่วนดกีเ็จรญิเพิม่พนูความยนิด ี

ในธรรมะ จึงเป็นผู้ไม่เสื่อมจากธรรมะส่วนดีด้วยประการฉะนี้

และธรรมะนีเ้ป็น “ปจจฺตตฺ� เวทติพโฺพ วญฺิญหู ิอนัผูรู้ ้ทัง้หลาย พงึรู้เฉพาะตน” 

เปรียบเหมือนเดินทางจนถึงสุดทาง ผู้ใดเดินก็ถึงเอง จะเดินจะถึงให้กันแทนกันไม่ได้ 

และธรรมะนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้วเป็น สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ธรรมอัน

พระผูม้พีระภาคตรสับอกดแีล้ว แต่กท็รงเป็นเพยีงผูบ้อก บคุคลต้องปฏบิตัด้ิวยตนเอง 

จงึจะได้จะถงึ ดงัพระพทุธภาษติว่า ตมเฺหห ิกจิจฺ� อาตปปํฺ ความเพยีรอันท่านทัง้หลาย

พึงท�า อกฺขตาโร ตถาคตา พระตถาคตเป็นแต่ผู้บอก ปฏิปนฺนา ปโมกฺขนฺติ ฌายิโน 

มารพนฺธนา ผู้ปฏิบัติเพ่งพินิจอยู่ ย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมาร ดังน้ี ต่อแต่นี้  

ท่านแสดงให้สาธุชนอบรมธาตุรู้ของตนให้รู้ดี รู้ชอบ เตือนให้ฟังธรรมมาก ๆ หรือ

ท่องจ�าไว้เพ่งด้วยใจ ขบหรือตัดสินด้วยทิฏฐิ

๑๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๗
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ปมาทํ อปฺปมาเทน  ยทา นุทติ ปณฺฑิโต

ปญฺญาปาสาทมารุยฺห  อโสโก โสกินึ ปชํ

ปพฺพตฏฺโว ภุมฺมฏฺเ  ธีโร พาเล อเวกฺขติ

(ขุ. ธมฺม. ๒๕/๑๒/๑๘)

ท่านชี้ว่า ธรรมะ คือค�าสั่งสอนของพระบรมศาสดา แสดงของจริงที่มีในตน

ให้ส�าเร็จเป็นนาถะ คือท่ีพึ่งของผู้ปฏิบัติตามได้ ต่อแต่นี้ ท่านแสดงไปโดยล�าดับว่า  

ผู้ไม่มีท่ีพึ่งย่อมว้าเหว่ใจ เปรียบเหมือนแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทร ส่วนผู้มีที่พึ่งย่อม 

ไม่ว้าเหว่ใจ เปรียบเหมือนมีเกาะเป็นที่อาศัย พระพุทธศาสนาแสดงที่พึ่งไว้ว่า อตฺตา 

หิ อตฺตโน นาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งของตน หมายความว่า ตนเองท�าที่พึ่งให้แก่ตน  

แสดงว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ตามนัยธชัคคสูตรทั้ง ๒ นัยนี้  

ดูเหมือนค้านกัน แต่เม่ือพิจารณาโดยละเอียดแล้ว ไม่ค้านกัน ตนจะเป็นที่พึ่งของ 

ตนได้ กด้็วยพยายามถงึพระรตันตรัยเป็นทีพ่ึ่ง เปรียบเหมือนผูต้กอยูใ่นมหาสมทุรต้อง

พึ่งตน คือต้องพยายามช่วยตนให้ถึงเกาะ ตนจึงเป็นที่พึ่งส่วน ๑ พระรัตนตรัยเป็นที่

พึ่งส่วน ๑

๑   พระธรรมเทศนา กัณฑ์เช้า วันพระเพ็ญ ชณุหปักษ์ กัตติกมาส (ดูด้วยตาเห็นจันทร์เสวย 

 มิคสิรฤกษ์เป็นเดือนมิคสิรมาสแล้ว) วันพฤหัสบดีที ่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗
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พระพุทธเจ้า ชั้นเดิม เม่ือยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้ทรงมีความไม่ประมาทในวัย  

ในความไม่มีโรค ในชีวิต ในทรัพย์สมบัติ ในพระรูปโฉม จึงเสด็จออกแสวงหา 

โมกขธรรม คอืธรรมะทีท่�าให้ไม่ประมาทอย่างหนึง่ เม่ือทรงบรรลธุรรมะอนัสูงสุดแล้ว 

ทรงเล็งเห็นสามัญชนเป็นผู้ประมาทในวัยเป็นต้น เหมือนไม่ต้องแก่ เจ็บ ตาย ไม่ต้อง

พลดัพรากจากทรพัย์สมบตัแิละรปูกาย จงึมพีระกรณุาแสดงธรรมะส่ังสอนให้ไม่ประมาท 

ดังพระพุทธภาษิตข้างต้นแปลว่า เมื่อใด บัณฑิตคือผู้ด�าเนินกิจด้วยปัญญาพิจารณา

เหน็จรงิ บรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาท เมือ่นัน้กข็ึน้สูป่ราสาทคอืปัญญา 

หรือปัญญาดังปราสาท เป็นผู้ไม่มีโศก เห็นหมู่สัตว์ผู้มีโศก ปราชญ์ผู้มีปัญญาเป็น 

เครื่องทรง ย่อมเห็นหมู่คนเลวเหมือนผู้อยู่บนภูเขา เห็นผู้อยู่บนพื้นดิน

พระพุทธภาษิตนี้ แสดงธรรมะเป็น ๓ คู่ แต่ตรงกันข้ามคู่ที่ ๑ คือความ

ประมาทและความไม่ประมาท ความประมาท คือความวางใจ เพลิดเพลินไปในวัย

เป็นต้น ความไม่ประมาท คอืความไม่วางใจ เพลดิเพลนิไปอย่างนัน้ บรรเทา คอืท�าให้

น้อยลงจนหมดไป เมื่อบรรเทาอยู่ ย่อมอาจรู้ได้ด้วยปัญญาที่พิจารณาว่าตนเองเป็นผู้

ประมาท หรอืไม่ประมาทอย่างไร ถ้ายงัประมาทอยู่เตม็ที ่กไ็ม่อาจรู้ตนเองได้ว่าเป็นผู้

ประมาท ต่อเมื่อมีความไม่ประมาท จึงอาจรู้ตนเองได้ตามเป็นจริง ปัญญานี้ รู้ตนเอง

ก่อนว่า เป็นผู้ประมาทหรือไม่ประมาทอย่างไร แล้วจึงรู้ยิ่งขึ้นไปถึงการท�าความไม่

ประมาทให้ยิง่ขึน้ ละความประมาทให้น้อย และการทีจ่ะอาศยัความไม่ประมาท ปฏบิตัิ

อธรรมะให้ยิ่งขึ้นไป ปัญญาจึงมีเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป เปรียบเหมือนปราสาท เมื่อบุคคล

ขึ้นสู่ปราสาท ย่อมอาจเห็นผู้ที่อยู่ต�่ากว่าได้ ฉันใด ผู้ขึ้นสู่ปราสาทคือปัญญาก็ฉันนั้น 

เมือ่พิจารณาเหน็จรงิจนเป็นผูไ้ม่มีโศกได้แล้ว กอ็าจเหน็ผูท้ีย่งัมโีศกอยูไ่ด้ (เป็นคูท่ี ่๒)

ต่อแต่นี้ ท่านย�้าอีกว่า ธรรมะมีในตน บุคคลเป็นคนดี ก็เพราะมีกุศลธรรม

อยู่ในตน เป็นคนชั่ว ก็เพราะมีอกุศลธรรมอยู่ในตน ที่ชื่อว่าคนดีหรือคนชั่ว เมื่อสาว

เข้าไปก็จะพบกุศลธรรม หรืออกุศลธรรม พึงพิจารณาดูในตนให้รู้ว่ามีกุศลธรรมหรือ

อกุศลธรรมตามเป็นจริง และพึงอาศัยความไม่ประมาท และอกุศล อบรมกุศลให้ยิ่ง

ขึน้ ในข้อนีต้้องอาศยัการรวบรวมจติให้ตัง้อยูใ่นอารมณ์ทีด่ท่ีีชอบ ไม่ให้ซดัส่ายฟุง้ซ่าน

ในอารมณ์ที่ไม่ดี ที่ชื่อว่าอารมณ์คือ เรื่องที่คิดยึดหน่วง ดังพระบาลีว่า ยญฺจ เจเตติ 

ยญจฺ ปกปปฺติ ยญฺจ อนุเสติ อารมมฺณเมตํ โหต ิวญฺิญาณสสฺ ิตยิา แปลว่า คดิเร่ืองใด 
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ด�าริเรื่องใด นอนตามคือหมกมุ่นเรื่องใด เรื่องนั้นเป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่ของ

วิญญาณธาตุ คือธาตุรู้ ในเทวธาวิตกฺกสูตร ท่านสอนให้ท�าวิตกเป็น ๒ ส่วน คือ 

กุศลวิตกส่วน ๑ อกุศลวิตกส่วน ๑ เมื่อตรึกอยู่ในวิตกส่วนไหน ก็ให้รู้ตามเป็นจริง 

เมือ่คอยรู้อยู่เช่นนี ้อกศุลวติก กจ็กัสงบ คงอยู่แต่กศุลวติก จะตรกึกศุลวติกอยูต่ลอด

วันตลอดคืน ก็เป็นการดี แต่ถ้านานนัก จิตก็ล้า กายก็ล้า ท�าให้ฟุ้งซ่าน เพราะมี

อารมณ์มาก จึงให้สงบกุศลวิตกเสียอีก รวบรวมจิตให้ตั้งอยู่แต่ในอารมณ์เดียว  

เมื่อจิตต์ตั้งมั่นอยู่ ก็อาจรู้ตามเป็นจริง ข้อที่รู้นั้นเป็นสัจธรรม เมื่อใช้ปัญญาพิจารณา

ด้วยจิตตั้งมั่น ก็อาจรู้ได้ ต่อไปนี้ ท่านเข้าอริยสัจจว่ากายที่มีเกิด แก่ เจ็บ ตาย  

เป็นทุกข์ส่วน ๑ ธาตุรู้ท่ียื่นออกไปยึดกาย จึงเกิดโสกปริเทว โทมนัส อุปายาส  

เพราะประจวบกับสิง่ไม่เป็นท่ีรกั พลัดพรากส่ิงเป็นทีร่กั ประมวลเข้าว่าปรารถนาสิง่ใด 

ไม่ได้ส่ิงนัน้สมประสงค์ เป็นทกุข์อกีส่วน ๑ ปัญญาท่ีรูผ้ดิเป็นเหตใุห้ดิน้รนกระวนกระวาย 

เพือ่ให้ได้ ให้เป็น ให้เสือ่มเสยี ความดิน้รนกระวนกระวายนีเ้ป็นทกุขสมทุยั สงบความ

ดิ้นรนกระวนกระวายเสียได้ เป็นทุกขนิโรธ ปัญญาที่พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริง เป็น

เหตุให้สงบความดิ้นรนกระวนกระวายเสียได้เป็นมรรค

คร้ันเข้าอรยิสจัแล้ว ท่านหนักลับไปหาความประมาทและไม่ประมาทว่า ความ

ประมาทเปรียบเหมือนมารที่เคยกดตนให้ต�่าทรามลงไป ความไม่ประมาทเหมือนเป็น

บารมี คุณความดีที่ได้อบรมไว้ เป็นเครื่องยกตน พยุงตน อุปถัมภ์ตนให้สูงขึ้น และ

ให้เห็นผู้ที่ยังเขลาซึ่งวิ่งวนอยู่เพราะความประมาท เปรียบเหมือนผู้อยู่บนภูเขา เห็นผู้

อยู่บนพื้นดินเบื้องล่างฉะนั้น (เป็นคู่ที่ ๓) ผู้อยู่บนพื้นดินซึ่งเป็นข้อเปรียบของดินนั้น 

ย่อมวิง่แข่งกนัไปรอบเขา คนอยูห่ลงั กพ็ยายามว่ิงให้ทนัคนอยู่หน้า คนอยู่หน้ากว็นไป

ตาม คนอยูห่ลังอีกเพราะเป็นวงกลม ความประมาท เป็นเหมอืนมารทีค่อยหมนุให้วน

อยู่อย่างน้ี ส่วนความไม่ประมาทเป็นเหมือนบารมีที่ยกตนให้สูงขึ้นจนถึงยอด เป็นผู ้

ไม่ต้องวน ทั้งเห็นผู้ที่วิ่งวนอยู่ได้

ในที่สุด ท่านเตือนให้ท�าที่พึ่งให้แก่ตน ด้วยท�าความไม่ประมาทในวัยเป็นต้น 

โดยสามารถ

๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๘๗
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นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส  ปญฺญา นตฺถิ อฌายโต

ยมฺหิ ฌานญฺจ ปญฺญา จ  ส เว นิพฺพานสนฺติเก

ท่านด�าเนินอารัมภกถาว่า บัดน้ี จักได้แสดงธรรมะคือค�าสั่งสอนของสมเด็จ

พระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย เพ่ือประดับปัญญาความรู้ เพิ่มพูนปัญญาบารมี  

ความฉลาดเป็นไปในทางธรรมะ เพือ่ท�าบคุคลให้เป็นคนด ีและท�าบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

ไม่ให้ถกูเบยีดเบยีนจากกนัและกนั ธรรมะคอืค�าสัง่สอนของพระบรมศาสดานัน้ แสดง

สัจธรรมอันมีท่ีบุคคลไม่ใช่ท่ีอ่ืน โดยนัยหนึ่ง แสดงความดี ความสุข และความชั่ว 

ความทุกข์ว่ามีที่ตนหรือที่บุคคลทุกคนเมื่อบุคคลท�าดี ก็ได้สุข เมื่อบุคคลท�าชั่ว  

ก็ได้ทุกข์ ด้วยตนเองทั้ง ๒ อย่าง ไม่มีผู้อื่นยกย่องหรือทับถมได้

พระบรมศาสดา (ชัน้แรก เมือ่ยังไม่ได้ตรสัรู)้ ก่อนแต่ตรสัรู ้กท็รงแสวงความ

ดแีละความสขุเพือ่พระองค์เอง ชัน้แรก ทรงแสวงหาทีส่�านกัของผูอ้ืน่ เมือ่เหน็ว่าไม่ใช่

ทางก็ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เอง ทรงท�าจิตให้ตั้งม่ันในอารมณ์ท่ีดีเป็นอันเดียว  

ทรงท�าจิตที่ตั้งม่ันให้เป็นภพท่ีไม่หวั่นไหว อันเรียกว่าอเนญชาภิสังขาร ทรงน้อมไป

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัพระกึง่กาฬปักษ์ มคิสริมาส วนัศกุร์ที ่๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
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พิจารณาสัจธรรม ก็ทรงเห็นตามเป็นจริง เป็นสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ความเห็น

ชอบจะมีได้ ก็ต้องอาศัยความตั้งใจมั่นโดยชอบคือสัมมาสมาธิอุดหนุน เมื่อพิจารณา

สจัธรรมด้วยจติท่ีตัง้ม่ันเป็นสมัมาสมาธ ิจงึจะสามารถเหน็ตามเป็นจริงเป็นสัมมาทฏิฐไิด้ 

และเมือ่ความเหน็ความตัง้ใจมัน่เป็นสมัมาทฏิฐสิมัมาสมาธขิึน้แล้ว มรรคข้ออืน่ มสีมัมา

สงักปัปะเป็นต้น ในระหว่างกเ็กดิพร้อมกนัเป็นมรรคสมงัค ีเมือ่เกดิมรรคสมงัคขีึน้แล้ว 

ความรู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริงก็เกิดปรากฏเป็นวิชชา เมื่อมีความรู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริง 

กพ้็นจากความรูช้ัว่รูผ้ดิ เป็นวมิตุต ิพระบรมศาสดาจงึทรงถงึพร้อมด้วยวชิชาพร้อมทัง้

เหตุเครื่องด�าเนินถึงวิชชาคือจรณะเป็นวิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ด้วยประการฉะนี้

พระบรมศาสดา เมื่อทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะแล้ว ก็ทรงแสดงค�าสั่ง

สอนแสดงเหตุผลฝ่ายดีส่วน ๑ ฝ่ายชั่วส่วน ๑ เพ่ือว่าบุคคลปรารถนาผลอย่างใด  

ก็จักได้ปฏิบัติในเหตุอันเป็นไปเพื่อผลอย่างนั้น รวมเรียกว่าธรรมะ ธรรมะแปลว่า  

สภาพที่ทรงไว้ คือธรรมะส่วนกุศล ก็ทรงตนเองเป็นกุศล เมื่อบุคคลปฏิบัติ ก็ทรงผู้

ปฏบิตัใิห้เป็นคนด ีธรรมะส่วนอกศุลกท็รงตนเองเป็นอกศุล เมือ่บคุคลปฏิบตั ิกท็รงผู้

ปฏิบัติให้เป็นคนชั่ว ยังมีธรรมอีกส่วน ๑ เป็นเครื่องอุดหนุนให้บุคคลท�าดีก็ได้ ท�าชั่ว

ก็ได้ อันเรียกว่าอุปการธรรมะ ธรรมส่วนนี้ เรียกว่าอัพยากตธรรม ธรรมเหล่านี้มีที่

บุคคล เมื่อกุศลธรรมมีอยู่ บุคคลเป็นคนดีและมีสุข เมื่ออกุศลธรรมะมีอยู่ บุคคลก็

เป็นคนชัว่ และมีทุกข์ บคุคลต่างปรารถนาผลดหีรอืสขุอยูด้่วยกนั แต่ถ้าประพฤตเิหต ุ

อย่างอื่น ก็จักได้รับผลอย่างอ่ืน และเมื่อได้รับผลอย่างใดแล้ว ถ้าคิดเห็นว่าเกิดจาก 

ผู้อื่นยกย่องหรือทับถม หรือเกิดจากเหตุอื่นที่ไม่ตรงกับผลนั้น และประพฤติไป ก็จัก

ได้ผลอย่างอื่นต่อไปอีก บุคคลอยู่ด้วยความคิด ความประพฤติและผลอย่างนี้ ต่อเมื่อ

ได้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และปฏิบัติตาม จึงจักได้รับผลตามปรารถนาค�าส่ัง

สอนของพระพทุธเจ้านัน้ แสดงให้ประพฤตทิางกาย วาจาด้วยความตัง้ใจ เป็นปฏปัิกษ์

ต่อความประพฤติชั่วทางกายวาจาด้วยความตั้งใจ เมื่อประพฤติดีทางกายวาจาด้วย

ความตั้งใจแล้ว ก็เป็นอันก�าจัดความประพฤติชั่วทางกายวาจาด้วยความตั้งใจ เป็นชั้น

ที่ ๑ ช้ันที่ ๒ แสดงให้ท�าใจให้ตั้งมั่นในอารมณ์ที่ดีให้เป็นอันเดียว เป็นปฏิปักษ์ 

ต่อความฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ เมื่อมีใจตั้งม่ันเป็นอันเดียวแล้ว ก็เป็นอันก�าจัด
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ความฟุ้งซ่านเสียได้ ชั้นที่ ๓ แสดงให้ใช้ปัญญาพิจารณาให้รู ้เห็นตามเป็นจริง  

เป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้ชั่วรู้ผิด เมื่อพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงแล้ว ก็เป็นอันก�าจัด

ความรู้ชั่วรู้ผิด ปัญญาคือความรู้ถูกต้องตามเป็นจริง ย่อมมีแก่ผู้เพ่ง ไม่มีแก่ผู้ไม่เพ่ง 

ความเพ่งย่อมมแีก่ผูม้ปัีญญา ไม่มแีก่ผูไ้ร้ปัญญา เม่ือมีความเพ่งและปัญญา ย่อมปฏบิติั

ใกล้นิพพานโดยล�าดับ ดังพระพุทธภาษิตที่ยกไว้ข้างต้น แปลว่า ฌาน คือความเพ่ง

ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เพ่ง ความเพ่งและปัญญามีในผู้ใด 

ผู้นั้นอยู่ในที่ใกล้นิพพาน ดังนี้

นิพพาน แปลว่า ความดับ ดังพระพุทธภาษิตว่า

ปชฺโชตสฺเสว นิพฺพานํ วิโมกฺโข เจตโส อหุ

ในที่นี้ หมายถึงดับความรู้ผิด และความชั่ว นิพพานนี้ มักเข้าใจกันว่าสูงเกิน

จะปฏิบัติให้ถึงได้ แต่ไม่ใช่อย่างนั้น เม่ือบุคคลดับความรู้ผิดและความชั่วได้เพียงใด  

ก็เป็นนิพพานเพียงนั้น แต่ยังอาจเป็นนิพพานชั้นต้นชั้นต�่า เมื่อบุคคลดับความรู้ผิดได้

หมด ดบัความชัว่ได้หมด เพราะมีความดเีตม็ที ่จึงเป็นนพิพานชัน้สูงสดุ และนพิพาน

น้ีย่อมเกิดแต่เหตุคือ ฌาน ความเพ่งและปัญญาความรู้ บุคคลย่อมมีความเพ่งและ

ปัญญาอยู่โดยปรกติ เช่นเพ่งด้วยตา ท�าให้เป็นรูปถูกต้อง เงี่ยหูฟัง ชื่อว่าเพ่งด้วยหู 

ท�าให้ได้ยินเรื่องถูก ดมกลิ่นด้วยจมูกบ่อย ๆ ลิ้มรสด้วยลิ้น เช่นชิมแกง ถูกต้องด้วย

กาย เช่นจบัชพีจร หรอืเอานิว้จิม้น�า้ให้รูว่้าร้อนหรอืเย็น คดิทบทวนให้รูเ้รือ่ง ด้วยมนะ 

ชื่อว่าเพ่งด้วยจมูก ลิ้น กายและมนะ ท�าให้รู้กลิ่น รส โผฏฐัพพะและธรรมะคือเรื่อง

ความเพ่งย่อมให้เกดิความรูอ้ย่างนี ้ผูท้ีไ่ม่มปัีญญา คอืไม่รูว่้าความเพ่งท�าให้เกดิปัญญา 

ย่อมไม่มีความเพ่ง (เพราะเมื่อเพ่งเข้าก็กลายเป็นผู้มีปัญญาไป) จึงทรงแสดงว่า  

“ความเพ่งย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา” และเม่ือไม่เพ่ง ก็ไม่รู้ ดังท่ีทรงแสดงต่อไปว่า 

“ปัญญาคือความรู้ ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เพ่ง” ต่อเมื่อมีฌานคือความเพ่ง จึงจักเกิดปัญญา

คือความรู้ เมื่อมีความรู้ถูก ก็เป็นเครื่องดับความรู้ผิด และความชั่วให้เสื่อมสิ้นไปโดย

ล�าดับ ผู้มีความเพ่งและความรู้ จึงชื่อว่าอยู่ในส�านักหรือในท่ีใกล้ของพระนิพพานคือ

ความดับความรู้ผิดและความชั่ว ดังพระพุทธภาษิตต่อไปว่า “ความเพ่งและปัญญา 

มีในผู้ใด ผู้นั้นอยู่ในที่ใกล้นิพพาน” ดังนี้
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ในที่สุด ท่านเจ้าพระคุณเตือนพุทธศาสนิกให้ท�าลายมาร คือความที่คิด โลภ 

โกรธ และหลงงมงายติดอยู่ อันเกิดจากกิเลสเสวยที่มีอยู ่ของบุคคลทุกคนด้วย 

ความหมั่นเพ่งให้รู้ตามเป็นจริง เพื่อดับความรู้ผิดและความชั่ว แม้ผู้ปรารถนาจะแต่ง

ตวัให้สวยงาม กยั็งต้องเพ่งดตัูวท่ีกระจกเงา จงึจะสามารถแต่งตวัให้สวยงามได้ ในทาง

ธรรมะกจ็�าต้องเพ่งให้รู้ตามเป็นจรงิเช่นเดียวกนั บคุคลท�าชัว่กเ็พราะรูช้ัว่ ท�าด ีกเ็พราะ

รูดี้ เมือ่เพ่งพจิารณากท็�าให้รูดี้ เป็นเหตใุห้ท�าด ีทกุคนจงึสมควรเพ่งให้รู้ดคีอืรูต้ามเป็น

จริงดับความรู้ชั่วรู้ผิดตามสามารถ

๘ ธันวาคม ๒๔๘๗



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

วันนี้ ท่านพระคุณสมเด็จฯ ลงโบสถ์ แต่โปรดให้พระมหาเจริญ ป. ๙ ขึ้น

แสดงธรรมเทศนา ผู้แสดงยกคาถา

โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ สงฺฆญฺจ สรณํ คโต

จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ

ทุกฺขํ ทุกฺขสมุปฺปาทํ ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมํ

อริยญฺจฏฺงฺคิกํ มคฺคํ ทุกฺขูปสมคามินํ

เอตํ โข สรณํ เขมํ เอตํ สรณมุตฺตมํ

เอตํ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจตีติ

ผู้แสดงเริ่มชี้อรรถของศัพท์ว่าภัยก่อนว่าภัยได้แก่ความกลัวอย่าง ๑ สิ่งที่พึง

กลัวอย่าง ๑ กิริยาที่สะดุ้ง หวาดเสียว มีขนพองสยองเกล้าเป็นความกลัว ส่ิงท่ีท�า 

ให้เกิดความกลัวอย่างน้ันเป็นสิ่งท่ีพึงกลัว ความกลัวย่อมมีแก่สัตว์โลกทั่วไป แต่มี 

มากน้อย หยาบละเอียดต่างกนั รูต้�า่ก็กลงัหยาบ เช่นสตัว์ดิรจัฉานบางจ�าพวก ปรากฏ

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัพระวนัดบั มคิสริมาส วนัศกุร์ที ่๑๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
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ว่ารู้จักแต่กลัวเจ็บ ไม่รู้จักกลัวตาย รู้สูงก็กลัวละเอียด เช่น มนุษย์รู้สูงกว่าสัตว์  

รู้จักกลัวตาย อีกอย่างหนึ่ง รักน้อย ก็กลัวน้อย รักมาก ก็กลัวมาก เช่น รักชีวิตมาก 

กก็ลวัภยัของชวีติมาก รักสิง่ใด ๆ อนัเนือ่งด้วยชวิีตน้อยลงมาโดยล�าดับ กก็ลวัภยัของ

สิ่งนั้น ๆ น้อยลงโดยล�าดับ ข้อนี้มีพระพุทธภาษิตแสดงว่า เปมโต ชายเต ภย� ปิยโต 

ชายเต ภย� แหละทีแรกเห็นว่าภัยเกิดแต่สิ่งภายนอก เช่นเกิดแต่ไฟน�้า ผู้เป็นใหญ่  

โจร เป็นต้น ก็แสวงหาที่พึ่งที่ต้านทาน เช่นวัตถุหรือบุคคลดังพระพุทธภาษิตว่า 

พหุํ เว สรณํ ยนฺติ ปพฺพตานิ วนานิ จ

อารามรุกฺขเจตฺยานิ มนุสฺสา ภยตชฺชิตา 

แต่ทางพระพุทธศาสนาปฏิเสธว่า

เนตํ โข สรณํ เขมํ เนตํ สรณมุตฺตมํ

เนตํ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ

และสอนให้รู้จักหลบหลีกภัยและบ�าบัดภัยอันเกิดแต่เหตุต่าง ๆ ตามนัยที่

แสดงไว้ในอาทิยสูตรและพระวินัยนั้น ๆ

เมื่อความรู้เจริญขึ้น มนุษย์ก็เห็นว่าภัยอีกอย่างหนึ่งเกิดแต่เหตุภายใน คือ 

อกุศลกรรม กรรมนี้เองเป็นเหตุส�าคัญ เมื่อกุศลกรรมยังให้ผล ก็เป็นอันให้พ้นภัย 

ต่าง ๆ แต่เม่ืออกศุลกรรมจะให้ผลกม็อีนัจะเป็นให้ได้ประสบภัยต่าง ๆ ทัง้นีแ้ม้ทีป่รากฏ

แก่ตาโลกว่าบังเอิญ แต่ที่แท้ เพราะกรรมนั่นเอง ทางลัทธิศาสนาอื่น ก็คงจะเห็นเหตุ

เช่นน้ี จึงมีสอนให้ล้างบาป แต่ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ละชั่ว ท�าดี หรือท�าดีแก้  

ดังว่า

ยสฺส ปาปํ กตํ กมฺมํ  กุสเลน ปหิยฺยติ

และสอนให้มีหิริโอตตัปปะ เมื่อได้กล่อมเกลาความกลัวโดยธรรมชาติให้เป็น

โอตตัปปะขึ้นได้ ก็นับว่าสูงขึ้นมากแล้ว

แม้เช่นนี้ เม่ือมีภัยมาปรากฏเฉพาะหน้า ก็อดพรั่นพรึงไม่ได้ อีกอย่างหนึ่ง 

เมื่อไปสู่ป่าโคนไม้เรือนว่าง ซึ่งเป็นที่เงียบ หรือมืด แม้จะรู้ว่าไม่มีสัตว์ร้ายอะไร ก็อด

พรั่นพรึงไม่ได้ น่าจะเป็นเพราะเคยกลัวมานาน และแต่เดิม ภัยต่าง ๆ คงเกิดในที่
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เงียบหรือที่มืด หนสมัยเม่ือยังเป็นชาวป่า จึงเข็ดมาจนทุกวันนี้ เหมือนอย่างกลัวงู  

เมื่อเห็นสิ่งที่คล้ายกับงูก็อดกลัวไม่ได้ บางที แม้จะอยู่ในที่ ๆ พ้นภัยแล้วก็ยังกลัวตัว

สั่นงันงก เม่ือพิจารณาเข้ามาก็อาจพบว่าความกลัวอยู่ที่อารมณ์กับใจนั่นเอง เมื่อใจ

ปลกุอารมณ์ทีก่ลวักเ็กดิกลวั ถ้าไม่ปลกุอารมณ์ทีก่ลวั กค็งไม่กลวั ทางพระพทุธศาสนา

จึงสอนให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นพุทธานุสสติเป็นต้น เพื่อให้ใจ

หลบอารมณ์กลัว เข้าปลุกอยู่แต่ในอนุสสติเหล่านี้ เปรียบเหมือนเข้าที่ห้วงภัยโดยนัย

ธชัคคสูตร หรือที่ตรัสไว้ว่า

โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ  สงฺฆญฺจ สรณํ คโต

ข้อว่าถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะนั้น ก็คือระลึกถึงเป็น 

อนุสสตินั่นเอง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ย่อมปรากฏโดยพระคุณ จะระลึกถึงได้ 

ก็โดยระลึกถึงพระคุณ และเมื่อระลึกพระคุณก็ชื่อว่าระลึกถึงพระคุณ พระธรรม  

พระสงฆ์ เมื่อระลึกถึงพระพุทธ ๆ ก็เป็นสรณะของผู้ระลึก พระธรรม พระสงฆ์ก็ 

เช่นเดียวกัน และเมื่อมีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เป็นสรณะ ใจก็หลบเข้าอยู่ใน 

อนุสสติเหล่านี้ อารมณ์กลัวก็เข้าปลุกใจไม่ได้ เปรียบเหมือนเข้าที่หลบภัย ภัยถูกต้อง

ไม่ได้ฉะนั้น นี้เป็นสรณะชั้นอนุสสติ วิธีระลึก โดยปกติระลึกพิจารณาพระคุณให้เห็น

จริงตามอรรถของพระคุณบทนั้น ๆ แต่ถ้าต้องการเพียงผูกใจ จะไม่ระลึกพิจารณา 

เพียงผูกใจบริกรรมว่า พุทฺโธ หรือ ธมฺโม หรือ สงฺโฆ หรือบริกรรมในพระคุณบทใด

บทหน่ึงทีพ่อใจกไ็ด้ เพยีงบรกิรรมเพือ่ผกูใจ อาจท�าใจให้ถงึอัปปนาสมาธไิด้ ส่วนระลกึ

พิจารณาพระคุณ ก็พาใจให้เป็นสมาธิได้เพียงชั้นอุปจาร และบ�ารุงศรัทธาให้ตั้งมั่น 

ยิ่งขึ้น บ�ารุงปสาทะให้ทวี เมื่อศรัทธาตั้งมั่นเพียงใด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  

ก็เป็นสรณะที่มั่นใจเพียงนั้น การที่ใจยังซัดส่ายไปหาท่ีพ่ึงต้านทานอย่างอื่น ก็เพราะ

ศรัทธายังไม่ตั้งมั่นนั่นเอง จึงท�าให้ยังไม่มั่นใจ จึงควรปลูกศรัทธาให้ตั้งมั่น ด้วยหมั่น

ระลกึถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ให้เป็นพทุธานสุสติ ธมัมานสุสต ิสงัฆานสุสติ 

เช่นนี ้จกัเจรญิศรทัธาและเป็นผูไ้ด้สรณะอันเกษม อนัอดุม เป็นสรณะขึน้อนสุสต ิด้วย

ประการฉะนี้



231บันทึกเทศนา

แต่เมือ่ใดไม่ระลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ ๆ กไ็ม่เป็นสรณะเม่ือนัน้

คือใจออกจากอนุสสติเหล่านี้ ก็กลัวพบอารมณ์กลัว กลายเป็นผู้กลัวตามเดิม แสดง

ว่าภยัยงัไม่สิน้ไป เมือ่พจิารณาสาวหาต่อไป กอ็าจพบว่าความกลวัอยูท่ีค่วามรูก้บัความ

ยึดถือ ความรู้ในท่ีน้ีหมายถึงความรู้ว่าสิ่งนี้เป็นภัย ถ้าไม่รู้อย่างนี้ จะต้องกลัวท�าไม  

รู้ว่านี้เป็นยาพิษ จึงกลัวไม่ดื่ม ถ้าไม่รู้ คิดว่าเป็นน�้าหวาน ก็คงจะดื่ม เดินไปในท่ี 

แห่งหน่ึง รู้ว่าเป็นป่าช้า กก็ลวั ถ้าไม่รู ้กค็งจะไม่กลวั กลวัเกดิจากรูอ้ย่างนี ้ถึงจะรู้ว่า

เป็นภัย แต่ถ้ารู้ว่าคนหรือสิ่งที่ตนรักไม่เกี่ยวข้อง ก็คงไม่กลัวเหมือนอย่างเกิดอุทกภัย

ที่เมืองจีน คนอยู่เมืองไทย ก็คงไม่กลัว เพราะไม่เกี่ยวข้อง เหตุฉะนี้ ไม่มีตนอย่าง

เดียวเท่านั้น ก็หมดกลัว ตนอยู่ที่ไหน ไม่ใช่อยู่ท่ีมืด เท้า แขน ขาเป็นต้นเป็นแน่  

เพราะถ้าอยู่ที่มือ คนมือด้วน ก็คงไม่มีตน ตนอยู่ที่ความยึดถือนั่นเอง เพราะยึดถือ 

สิ่งใด สิ่งนั้นก็เป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา จะยึดถือ ก็เพราะรู้ยึด ถ้าไม่รู้

อะไรเสียเลย ก็คงไม่ยึด และเมื่อยึดก็ดิ้นรนเพื่อให้ได้ให้เป็น ให้เส่ือมเสียไปต่าง ๆ  

แต่เรา ของเรา ตัวตนของเรา จะเป็นไปตามที่ดิ้นรนก็หาไม่ ถึงจะไม่มีสิ่งใดมาท�าให้

ช�ารุด ให้เจ็บ ให้ตาย ก็แก่ เจ็บ ตายเอง ภัยภายนอกเสียอีกยังอาจหลบพ้น ที่ท่าน

เรียกว่า สมาตาปุตติกภัย คือภัยท่ีแม่กับลูกยังจะช่วยกันได้ ยกตัวอย่างไฟไหม้  

น�้าท่วม แผ่นดินไหว ส่วนชราภัย พยาธิภัย มรณภัย เป็นอมาตาปุตติกภัย คือภัยที่

แม่กับลูกช่วยกันให้พ้นไม่ได้เลย จึงควรด�าริพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริง ให้ปรากฏ

เป็นภยตูปัฏฐานญาณ เมื่อถอนความยึดถือเสีย ถอนได้ในสิ่งใด ตนก็ออกจากสิ่งนั้น 

จนถงึถอนได้ในเบญจขนัธ์ ตนกอ็อกจากเบญจขันธ์ ถงึจะมภียัใด ๆ มาตกทีเ่บญจขนัธ์ 

ก็ไม่ใช่ทีต่น เพราะไม่มีตนจะเกีย่วข้อง จงึเป็นผูไ้ม่กลวั ปัญญาทีพ่จิารณาเหน็ตามเป็น

จริงจนถอนความยึดถือเสียได้ เป็นสัมมัปปัญญา ดังที่ตรัสต่อไปว่า

จตฺตาริ อริยสจฺจานิ สมฺมปฺปญฺญาย ปสฺสติ

ทุกฺขํ ทุกฺขสมุปฺปาทํ ทุกฺขสฺส จ อติกฺกมํ

อริยญฺจฏฺงฺคิกํ มคฺคํ ทุกฺขูปสมคามินํ
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ภัยทั้งปวงย่อมตกท่ีเบญจขันธ์ ๆ จึงเป็นตัวภัยใหญ่ นี้เป็นทุกข์ ตนหรือ 

ความยดึถือตวัภยัไว้ เป็นเหตเุกดิของทกุข์ ปล่อยยดึถอืภยัได้ ภยัดบัไปหมด เป็นความ

ล่วงทกุข์ ส่วนมรรคมอีงค์ ๘ จดัให้เนือ่งมาจากอนสุสตข้ิางต้นคอื พุทธานสุสต ิเป็นต้น 

เป็นสัมมาสติ ท�าให้ใจตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิ น้อมใจที่ตั้งมั่นนั้นด�าริพิจารณาเป็น 

สัมมาสังกัปปะ จนเห็นตามเป็นจริง เป็นสัมมาทิฏฐิวิรัติ ในระหว่างนี้โดยไม่ต้องพูด 

ต้องท�า ต้องแสวงหาเลีย้งชวีติเป็นสมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ ความเพยีร

ที่อุปการะองค์มรรคเหล่าน้ีให้ด�าเนินไปเป็นสัมมาวายามะปัญญาเห็นอริยสัจจ์ ๔  

เหล่านี้ เป็นความรู้ปล่อยวาง เมื่อมีความรู้ปล่อยเสียเช่นนี้ รู้สิ่งใด สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตน 

ไม่ใช่ของตน จงึพ้นทุกข์พ้นภยัด้วยประการทัง้ปวง เป็นสรณะชัน้ปัญญา เมือ่บคุคลใช้

ปัญญาให้แล่นไปในอริยสัจจ์เหล่านี้ ๆ ก็เป็นสรณะของบุคคลนั้น ก�าจัดภัยได้โดย 

สิน้เชงิ และเม่ือเข้าถงึสรณะชัน้นี ้พระพทุธคณุ พระธรรมคณุ พระสงัฆคณุ กป็รากฏ

เต็มที่ ท�าให้สามารถเห็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ได้ ในค�าว่า ธมฺม� ปสฺสติ  

โส ม� ปสฺสติ เมื่อเป็นเช่นนี้สัทธาก็ต้ังมั่นไม่หว่ันไหว เม่ือเป็นอจลสัทธา พระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ก็เป็นสรณะที่ไม่มีสรณะอื่นยิ่งกว่า ไม่ต้องขวนขวายหาเครื่องราง

ใด ๆ ทั้งสิ้น ดังบท นตฺถิ เม สรณ� อญญ�

เอตํ โข สรณํ เขมํ เอตํ สรณมุตฺตมํ

เอตํ สรณมาคมฺม สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ

นี้แลเป็นสรณะอันเกษม นี้เป็นสรณะอันอุดมของบุคคลนั้น บุคคลนั้นอาศัย

อันนี้เป็นสรณะ ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ ด้วยประการฉะนี้

ในทีส่ดุ ผูแ้สดงเตอืนพทุธศาสนิกให้รูจ้กัปฏบิตัต่ิอกนัตามสมควรแก่ประเภท

ของภัย คือภัยภายนอกให้รู้วิธีหลบหลีกและบ�าบัดโดยสามารถ และให้ประพฤติเพื่อ

แก้ภัยท่ีอาจจะเกิดจากอกุศลเก่า และเพื่อคุ้มครองภัยภายนอกด้วย ดังที่เรียกว่า 

ผลกุศลช่วย ส่วนภัยภายในให้เอาพุทธานุสสติเป็นต้นเป็นที่หลบภัยทางอารมณ์ และ

ให้เอาปัญญาเป็นไปในอริยสัจเป็นเครื่องหลบภัยสภาวะ

๑๕ ธันวาคม ๒๔๘๗
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วันนี้ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ประทานเทศนาอนุตตริย ๓ ยกบาลีบท 

อุทเทศว่า ตีณิ อนุตฺตริยานิ กตมานิ ตีณิ ทสฺสนานุตฺตริย� ปฏิปทานุตฺตรย� วิมุตฺตา- 

นุตฺตริย� เริ่มแสดงว่า ธรรมคือค�าสั่งสอนของพระบรมศาสดานั้น แสดงสัจธรรมคือ

สภาพท่ีจรงิ เพือ่ให้บุคคลน้อมเข้ามาในตนเป็น “โอปนยโิก” เพ่ือเป็นผูป้ฏบิตัชิอบยิง่ขึน้ 

พระบรมศาสดานั้นในชั้นต้น ก็ทรงมุ่งตนเป็นที่ตั้ง ที่เรียกว่าอัตตาธิปไตย คือ มุ่งให้

พระองค์เป็นผู้ปฏิบัติชอบย่ิงขึ้น เบ้ืองต้น ทรงศึกษาในส�านักคณาจารย์อื่นก่อน  

ทรงศึกษาจบ มีความรู้เท่าเทียมอาจารย์แล้ว ก็ทรงศึกษาด้วยพระองค์เองต่อไป  

แสดงโดยนัยหนึ่งว่า ทรงท�าวิตกเป็น ๒ ส่วนคือ กุศลวิตกส่วนหนึ่ง อกุศลวิตกส่วน

หน่ึง แม้เช่นนีก้ท็รงเหน็ว่ายังท�าให้ฟุง้ซ่านได้ จงึทรงท�าให้มอีารมณ์เดียว คอืทรงก�าหนด

ลมอสัสาสะปัสสาสะ ในท่ีสดุกไ็ด้ทรงรู้ตามเป็นจริง และทรงสัง่สอนถงึอธปิไตย ๓ คอื 

อตัตาธปิไตย มตีนเป็นใหญ่ โลกาธปิไตย มโีลกเป็นใหญ่ ธมัมาธปิไตย มธีรรมะเป็นใหญ่ 

บคุคลแม้จะมีภาวะคือความเป็นได้แก่ชาตสิกลุ ทรพัย์ ยศเป็นต้นต่างกนั แต่ก็มคีวาม

เป็นมนุษย์เหมอืนกนั ความเป็นมนษุย์นัน้ได้มาด้วยความด ีปรารภถึงภาวะอย่างนีข้องตน 

แล้วท�าความดยีิง่ ๆ ขึน้ เรยีกว่าอตัตาธปิไตย คอืมีตนเป็นทีต่ัง้ บคุคลเมือ่ท�าความชัว่ 

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัพระกึง่กาลปักษปสุสมาส วนัเสาร์ที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘
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ตนเองก็ติเตียนตนองได้ ผู้อื่นก็ติเตียนได้ มาปรารภว่า ถ้าท�าชั่ว ผู้อื่นก็จักติเตียนได้ 

จึงท�าดยีิง่ข้ึน เรยีกว่าโลกาธปิไตย คือมผีูอ้ืน่เป็นทีต่ัง้ ธรรมะทัง้ทีเ่ป็นส่วนกศุล ทัง้ทีเ่ป็น

ส่วนอกุศลย่อมอยู่ท่ีบุคคล แต่ไม่ใช่ในขณะเดียวกัน ปรารภธรรมะอันมีอยู่ที่บุคคลนี้ 

เกียดกัน อกุศลธรรม อบรมแก่กุศลธรรมให้เจริญยิ่งขึ้น เรียกว่า ธัมมาธิปไตย คือมี

ธรรมะเป็นทีต่ัง้ บุคคลจะประพฤตดิย่ิีงขึน้ด้วยมตีนเป็นใหญ่ก็ตาม มโีลกเป็นใหญ่กต็าม 

มธีรรมะเป็นใหญ่กต็าม กต้็องอาศยัการศกึษาเล่าเรยีนให้มคีวามรูเ้หน็ธรรมและปฏบิติั

จนมคีวามหลุดพ้น เพราะเหตนุี ้ท่านจึงแสดงอนตุตรยิะ ๓ ไว้ ดงัพระบาลทีีว่่าไว้เบ้ือง

ต้นแปลว่า “อนตุตรยิะ ๓ คอื ทสัสนานตุรยิะ ความเหน็หรอืสิง่ทีเ่หน็เป็นเยีย่ม ปฏปิทา

นุตตริยะ ปฏิบัติเป็นเยี่ยม วิมุตตานุตตริยะ หลุดพ้นเป็นเยี่ยม

ความเห็นเป็นเยี่ยม คือความเห็นธรรมะได้แก่ศึกษาจ�าทรงธรรมะ ให้เห็น 

ทัง้ธรรมะ ท้ังอรรถคือใจความของธรรมะปฏบิตัเิป็นเยีย่ม คอืปฏบิตัติามความเห็นนัน้ 

วิมุตตานุตตริยะ คือ หลุดพ้น เพราะปฏิบัตินั้น การศึกษาจ�าทรงธรรมะก็เป็นปฏิบัติ

อย่างหนึง่ ท�าให้หลุดพ้นจากความท่ีจ�าทรงไว้ไม่ได้ การคดิพจิารณาธรรมะ กเ็ป็นปฏบิตัิ

อย่างหนึ่ง ท�าให้หลุดพ้นจากความไม่รู้ เพราะไม่พิจารณาการปฏิบัติธรรมะ ก็เป็น

ปฏิบัติอย่างหนึ่ง ท�าให้หลุดพ้นจากความไม่รู้เพราะไม่ปฏิบัติตลอดจนให้หลุดพ้นจาก

อวิชชาคือความไม่รู้ตามเป็นจริง 

อีกอย่างหน่ึง บุคคลย่อมเห็นรูปด้วยตา ฟังเสียงด้วยหู ดมกลิ่นด้วยจมูก  

ลิม้รสด้วยลิน้ ถกูต้องโผฏฐพัพะด้วยกาย รู้ธรรมคอืเรือ่งด้วยมนะ อยูโ่ดยปกต ิก�าหนด

รูรู้ปทีเ่หน็เสียงท่ีได้ยิน กล่ินท่ีสดู รสท่ีล้ิน โผฏฐพัพะทีถ่กูต้อง ธรรมะคอืเร่ืองทีรู่น้ัน้ ๆ 

ให้ใจอยู่กับรู้ เมื่อเป็นเช่นนี้ รูปเป็นต้นนั้น ๆ ก็ไม่เข้าทิ่มแทงใจได้ยินดีหรือยินร้ายได้ 

จึงเป็นผู้หลุดพ้นจากยินดียินร้าย

ในทีส่ดุ ท่านเจ้าพระคุณได้เตอืนพทุธศาสนกิให้ศึกษาปฏบิตัจินเป็นผูห้ลดุพ้น

โดยควรแก่ความปฏิบัติ

๑๓ มกราคม ๒๔๘๘
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วันนี้ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ประทานเทศนาธรรม ๖ ประการ ที่เป็นเหตุ

ให้กุศลธรรมเกดิขึน้หรอืให้เจรญิขึน้ ยกพระบาลว่ีา “ฉห.ิ.....ธมเฺมห ิสมนนฺาคโต ภกิขฺุ

ภพฺโพ อนธิคตํ วา กุสลํ ธมฺมํ อธิคนฺตํุ อธิคตํ วา กุสลํ ธมฺมํ ผาติกาตุํ กตเมหิ 

ฉหิ....................อายกุสโล จ โหติ, อปายกุสโล จ โหติ, อุปายกุสโล จ โหติ, 

อนธิคตานํ กุสลานํ ธมฺมานํ อธิคมาย ฉนฺทํ ชเนติ อธิคเต กุสเล ธมฺเม สารกฺขติ 

สาตจฺจกิริยาย สมฺปาเทติ (มาในฉักกนิบาต เล่ม ๒๒ หน้า ๔๘๑) ท่านแสดงว่า  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ชี้ส่วนที่ดีที่ชอบ ที่เรียกกุศลธรรมส่วน ๑  

ขึ้นส่วนที่ชั่วที่ผิดเรียก อกุศลธรรมส่วน ๑ ธรรมทั้ง ๒ นี้มีอยู่ที่บุคคล เมื่อกุศลเกิด 

อกุศลก็เสื่อม เมื่ออกุศลเกิด กุศลก็เสื่อม บุคคลมีต่าง ๆ กัน บางพวกมักรับอกุศล

สลัดกุศล บางพวกมักรับกุศลสลัดอกุศล ในการรับกุศล จ�าต้องอาศัยอุปการธรรม  

ดังพระบาลีเบื้องต้นแปลว่า “ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ควรเพื่อบรรลุกุศล

ธรรมที่ยังไม่บรรลุ หรือท�ากุศลธรรมท่ีบรรลุแล้วให้เจริญ ธรรม ๖ ประการ คือ  

ฉลาดในทางเจรญิ ๑ ฉลาดในทางเสือ่ม ๑ ฉลาดในทางหลกีทางเส่ือมเข้าถึงทางเจรญิ 

๑ ท�าฉันทะให้เกิดเพื่อบรรลุกุศลธรรมที่ยังมิได้บรรลุ ๑ รักษากุศลธรรมที่บรรลุแล้ว 

๑ ให้ถึงพร้อมด้วยการกระท�าติดต่อ ๑

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัธมัมสัสวนะ กึง่ ชณุหปักข์ ปสุสมาส 

 วนัอาทิตย์ที ่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘
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กุศลธรรม มีพระบาลีแสดงว่าให้ท�าให้เกิดขึ้น และเมื่อท�าให้เกิดมีขึ้นแล้ว  

ก็เป็นไปเพือ่สขุ ส่วนอกศุลธรรม มีพระบาลแีสดงว่าให้ละเสยีและเมือ่ละได้แล้ว กเ็ป็น

ไปเพื่อสุขรวมกล่าว การประพฤติดีประพฤติชอบทุกอย่าง ซึ่งเมื่อประพฤติแล้ว ก็ท�า

ตนให้เป็นคนดแีละเป็นสขุ และท�าผูอ่ื้นให้เป็นสขุ ได้ชือ่กศุล การประพฤตชิัว่ประพฤติ

ผดิทกุอย่าง ซ่ึงเม่ือประพฤตแิล้วก็ท�าตนให้เป็นคนเลวและเป็นทกุข์และท�าผูอ้ืน่ให้เป็น

ทกุข์ ได้ชือ่ว่าอกศุล การบ�าเพญ็กศุล ถ้าท�าด้วยตณัหา กม็โีทษ ถ้ามคีวามเหน็ผดิเป็น

มจิฉาทฏิฐ ิกไ็ม่ส�าเรจ็ เพราะการงานวาจา อาชพีเป็นต้นพลอยผดิไปหมด กศุล อกศุล 

ก็มีหลายชั้น ความประพฤติดีทางกาย วาจาด้วยความตั้งใจ ด้วยความเมตตา กรุณา 

ต่อตนเองและผู้อื่นเป็นกุศล ความประพฤติชั่วทางกายวาจาด้วยความตั้งใจเป็นอกุศล 

รักษาใจไม่ให้ฟุ้งซ่านเป็นกุศล จิตวิกเขปเป็นอกุศล ความพิจารณาให้รู้จักอารมณ์ 

ตามเป็นจริงเป็นกุศล ตรงกันข้าม เป็นอกุศลเมื่อตาเห็นรูป หู ได้ยินเสียง จมูกดม

กลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ ใจรู้เรื่อง ใจก็หน่วง ก็คิดถึงรูปเป็นต้น รูป

เป็นต้นที่ใจคิดนั้นเป็นอารมณ์ ท�าให้ยินดีในส่วนที่น่ายินดี ท�าให้ยินร้ายในส่วนที่น่า

ยินร้าย ท�าให้หลงงมงายติดอยู่ในส่วนที่ไม่พอจะให้ยินดีหรือยินร้าย เมื่ออาจพิจารณา

ให้รู้ตามเป็นจริงก็จักไม่เป็นอย่างนั้น อารมณ์ย่อมเกิดแล้วดับไป แต่ผู้พิจารณาก็เป็น

ผู้พิจารณา ไม่เกิดดับ การคิดหน่วงอารมณ์อาจมีประโยชน์ เช่นถึงพระพุทธเจ้าเป็น

สรณะคอืทีร่ะลกึ หรอืระลกึถงึพระพทุธคณุ โดยยดึหน่วง แต่เมือ่พจิารณาจนพระคณุ

ปรากฏแจ่มแจ้ง ความยึดหน่วงกห็ายไปหมด ในการท�ากศุลให้เกดิหรอืให้เจรญินี ้ต้อง

อาศัยธรรมะ ๖ ประการข้างต้นแล.

๒๑ มกราคม ๒๔๘๘
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สุโข วิเวโก ตุฏฺสฺส  สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต

อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก  ปาณภูเตสุ สญฺญโม

เริ่มแสดงว่า จักแสดงธรรมเป็นเครื่องประดับปัญญา ความรู้ เพิ่มพูนปัญญา

บารมีความฉลาดในทางธรรม ความรู้นั้น ก�าหนดด้วยสิ่งที่รู ้ สิ่งท่ีรู้มากเพียงใด  

ความรู้ก็มากเพียงนั้น สืบแต่ความรู้นั้นเป็นความฉลาด ซึมซาบ ประกอบอยู่ในจิตต์ 

ทางที่ให้เกิดความรู้มี ๓ คือ จินตา ความคิด ๑ อายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย 

มนัส เรียกว่า สุตา ๑ ภาวนา คือความทดลองปฏิบัติ ๑ เพียงคิด ๑ หรือดู คิด  

กใ็ห้เกดิความรูท้างคดิและทางอายตนะ ยงัไม่ให้เกดิความรู้ทางภาวนาเชือ่ ๑ คดิแล้ว

ต้องปฏบัิต ิจงึจกัให้เกดิความรูท้างปฏิบัตหิรือภาวนา พระสัมมาสมัพทุธเจ้า เมือ่ก่อน

แต่ตรัสรู้ ก็ได้ทรงอบรมในทางให้เกิดความรู้เป็นปัญญาบารมีย่ิงข้ึนโดยล�าดับจนเป็น

ปรมตัถบารม ีกไ็ด้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า ดังพระคณุบทว่า พทุโธ และทรงแสดงธรรม

คือค�าสั่งสอนไว้เป็นอันมาก เพ่ือให้บุคคลสงบสงัดจากความชั่ว ดังพระพุทธภาษิต 

ที่ยกไว้เบื้องต้นว่า สุโข วิเวโก ตุฏฺสฺส สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต วิเวกแห่งบุคคลผู้ยินดีใน

ธรรม ได้ประสบธรรมเห็นอยู่เป็นสุขหรือน�าสุขมา

๑   พระธรรมเทศนา กัณฑ์เช้า ในวนัเพญ็ ปสุสมาส วนัอาทติย์ที ่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๘
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วิเวกคือความสงัดสงบจากความชั่วหรืออธรรม ย่อมมีแต่ผู้ท่ียินดีในธรรม  

ค�าว่าธรรม โดยนยัพระองค์ได้แก่ส่วนทีด่ ีส่วนทีช่ัว่เรยีกว่าอธรรม แต่โดยอภธิรรมนยั 

เป็นค�ากลาง ๆ เมื่อต้องการให้เป็นส่วนดี ใส่ค�าว่ากุศลเป็นกุศลธรรม เมื่อต้องการให้

เป็นส่วนชั่ว ใส่ค�าว่าอกุศล เป็นอกุศลธรรม เมื่อต้องการให้เป็นกลาง ๆ ไม่ยืนยันว่า

ดีหรือช่ัวใส่ค�าว่า อัพยากฤต เป็นอัพยากตธรรม กล่าวตามนัยพระสูตร ธรรมและ

อธรรมให้ผลไม่เสมอกัน ดังพระบาลีว่า

น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ  อุโภ สมวิปากิโน

ธรรมและอธรรมทั้งสองมีวิบากไม่เสมอกัน

อธมฺโม นิรยํ เนติ  ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ

อธรรมน�าไปสู่นิรยะคือที่ไร้ความเจริญ ธรรมะ ให้ถึงสุคติคือคติที่ดี

ธรรมะและอธรรมเป็นเหตฝุ่ายดแีละชัว่ มอียูท่ีบุ่คคล เพราะฉะนัน้ จงึสามารถ

น�าบุคคลไปสู้นิรยะหรือสุคติได้ และนิรยะหรือสุคตินี้ มักเข้าใจกันว่ามีอยู่ในปรโลก 

แต่โดยที่แท้มีอยู่แม้ในปัจจุบันนี้เอง เมื่ออธรรมมีอยู่ที่บุคคล บุคคลจะท�า ก็เป็นกาย

ทุจริต จะพูดก็เป็นวจีทุจริต จะคิด ก็เป็นมโนทุจริต ที่ ๆ บุคคลนั้นอยู่ ก็เป็นนิรยะ

คือไร้ความเจริญ ประกอบด้วยทุกข์ มีบุคคลอื่นอยู่ร่วมด้วยก็เป็นทุกข์ไปด้วย แต่เมื่อ

มธีรรมะอยูท่ีบ่คุคล บคุคลจะท�า กเ็ป็นกายสจุรติ จะพดู กเ็ป็นวจสุีจรติ จะคดิ กเ็ป็น

มโนสุจริต ที่ ๆ บุคคลนั้นอยู่ ก็เป็นสุคติ คือคติที่ดี ประกอบด้วยสุข มีบุคคลอื่นอยู่

ร่วมด้วย ก็เป็นสุขไปด้วย

ความสงดัสงบจากอธรรมเป็นวเิวก ชัน้แรก สงดัสงบจากความเบียดเบยีนชวีติ 

จากความเบียดเบียนทรัพย์สมบัติ จากการประพฤติผิดประเพณีในทางกาม จากการ

พูดเท็จเป็นการตัดรอนประโยชน์และจากเครื่องมึนเมาอันท�าให้ครองสติไว้ไม่ได้ ชั้นที่ 

๒ สงัดสงบจากราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ ที่เกิดกลุ้มรุมใจ บุคคลสามัญ ย่อมมี

ความยึดถืออยู่ ถ้ายึดถือทางดี ก็เป็นกุศล ถ้ายึดถือในทางชั่ว ก็เป็นอกุศล ยึดถือใน

ทางด ีเช่นระลกึยดึคุณพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์เป็นอารมณ์ หรอืระลกึยดึลม

อัสสาสะปัสสาสะเป็นอารมณ์ อีกนัยหนึ่ง เพ่งดูเร่ืองที่ใจคิด และเพ่งดูใจที่คิดไป  
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เมื่อเป็นเช่นนี้ ธาตุรู้ก็สามารถรู้ได้ เพราะเรื่องหรืออารมณ์ที่ใจคิดนั้น เป็นที่ตั้งของ 

ธาตุรู้ ดังพระบาลีว่า ยญฺจ เจเตติ ยญฺจ ปกปฺปติ ยญฺจ อนุเสติ อารมฺมณเมต� โหติ  

วิญฺญาณฺสฺส ฐิติยา คิดด�าริ ส่งตามไปถึงเรื่องใจ เรื่องนั้นเป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่

แห่งวิญญาณคือธาตุรู้ดังนี้ เม่ือยึดถืออยู่ในทางดีหรือเพ่งดูจนธาตุรู้สามารถรู้เช่นนี้ 

ราคะหรือโลภะเป็นต้น ที่เกิดกลุ้มรุมใจก็สงบเป็นวิเวกอีกชั้นหนึ่ง ชั้นที่ ๓ กล่าวสั้น

ก�าจัดราคะหรือโลภะเป็นต้นที่นอนเนืองอยู่ในจิตต์ให้สิ้นเชิง เป็นวิเวกชั้นสูงสุด วิเวก

น้ีย่อมมีแก่ผู้ยินดีในธรรมะ ได้ประสบธรรมะเป็นอยู่ เมื่ออบรมวิเวกชั้นใดให้เกิดขึ้น  

กย็นิดีในธรรมะช้ันนัน้ และประสบธรรมะชัน้นัน้ เมือ่ประสบธรรมะช้ันใด กเ็ห็นธรรม 

ชั้นน้ัน และเมื่อวิเวกเกิดขึ้น ก็เกิดอวิหิงสา คือความไม่เบียดเบียน เป็นให้เกิดสุข  

ดังพระบาลีต่อไปว่า อพฺยาปชฺฌ� สุข� โลเก ปาณภูเตสุ สญฺญโม ความไม่เบียดเบียน

คอืความส�ารวมในสตัว์มชีวีติท้ังหลาย เป็นสขุในโลกดงันี ้ตนเองกเ็ป็นสตัว์มชีวีติผูห้นึง่ 

ความไม่เบียดเบียนกัน จึงเป็นเหตุให้ทั้งตนเองทั้งผู้อื่นอยู่เป็นสุขในโลก ความทุกข์ 

ในโลก ย่อมเกดิจากความเบยีดเบียนกนั เช่นการท�าสงครามฆ่ากนันัน้ ท�าให้เดือดร้อน

ทั่วไป ความเบียดเบียนกันย่อมเกิดจากความคิดเบียดเบียนก่อน เมื่อใจคิด ก็ท�าให้

กายวาจาท�าพดูในทางเบยีดเบยีน ข้อนีต้้องอาศยัวิเวกคอื สงดัสงบเสียตัง้ต้นแต่คดิจะ

เบียดเบียนจนถึงท�าพูด

ในที่สุด ท่านเจ้าพระคุณเตือนพุทธศาสนิกให้ปฏิบัติในวิเวกและอวิหิงสาตาม

สามารถ.

๒๘ มกราคม ๒๔๘๘



บันทกึแนวพระธรรมเทศนาฌาปนกจิ

วันนี้ เสาร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เสด็จ

ไปประทานพระธรรมเทศนาในการฌาปนกจิศพ อบุาสกิา คล้าม มัง่เรอืน โยมพระครู

พุทธมนต์ปรีชา (สนธิ์ กิจฺจการ) ที่วัดบางขวาง นนทบุรี ทรงยกคาถา

ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา

อโถ สรีรมฺปิ ชรํ อุเปติ

สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ

สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺติ

เมื่อทรงแสดงอารัมภบทกถามาตุอุปัฏฐานกิจจบแล้ว แสดงถึงอนุปาทินนก

สังขาร ยกราชรถเป็นตัวอย่าง ข้อ ๒ แสดงถึงอุปาทินนกสังขาร คือ สรีระนี้ สังขาร

ทั้ง ๒ นี้ตกอยู่ในลักษณะทั้ง ๓ คือ อุปฺปาโท ปญฺญายติ วโย ปญฺญายติ ิตสฺส 

อญญฺถตตฺ ํปญญฺายต ิพระ.................... ทรงแสดงทัง้ ๒ นี ้ เพือ่ให้ปฏบัิตใินสตธํมฺโม 

(ซึง่ตรสัในข้อที ่๓) สต�ธมโฺม คอืธรรมของสตับรุษุ คอืผูส้งบระงบั ธรรมะทีท่�าให้สงบ

ระงับทุกอย่างเป็นสต�ธมฺโม ส่วนธรรมะที่ท�าให้เดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่สต�ธมฺโม เช่น

สงครามที่เป็นไปอยู่ในบัดนี้ ศีล ๕ เป็นสต�ธมฺโมชั้นต้น ทุกข้อเป็นไปเพื่อความไม่

เบียดเบียนสังขารทั้ง ๒ ท�าให้สงบสุข ความยึดมั่นอยู่ในเรื่องที่ดี เช่น พุทธานุสสติ 

อานาปานสติ เพ่ือให้คลายความยดึถือ สรีระนีว่้า เอตํ มม เอโสหมสมฺ ิเอโส เม อตตฺา 

เป็นสต�ธมโฺม ชัน้กลาง ความยดึมัน่อยูอ่ย่างนี ้ธาตรุูย่้อมตัง้อยู่ในเร่ืองทียึ่ด เรือ่งทียึ่ด
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ก็เป็นอารมณ์ ซ่ึงเป็นท่ีตัง้ของธาตรุู ้ความยดึมัน่อารมณ์ จงึเป็นอปุาทาน เมือ่มอีปุาทาน 

กม็ภีพ ชาต ิชรา มรณะโดยล�าดบั ความก�าหนดรูอ้ริยสัจจ จนเป็นผูรู้ข้ึน้เป็นสต�ธมโฺม

ชั้นสูง (ข้อ ๔ ไม่ได้ทรงแสดง) 

ในที่สุด ทรงเตือนให้พุทธศาสนิกปฏิบัติในสต�ธมฺโมตามสามารถและทรง

อธิษฐานให้ผลกุศลทักษิณาถึงแก่อุบาสิกาคล้าม ตามธรรมเนียม

หมายเหตุ ทรงแสดงประมาณ ๑ ชั่วนาฬิกา

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๘ 



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ประทานพระธรรมเทศนากัณฑ์ศักราช ทรงเริ่มบอก

ศักราชทั้งพากษ์บาลีและพากษ์ไทยตามปกติต่างแต่ตรง “อติกฺกนฺตานิ” ทรงเปลี่ยน

เป็น “ปวตฺตมานานิ” ในพากษ์ไทย ทรงบอกว่า “นับจ�าเดิมแต่........ ได้ ๒๔๘๘ 

พรรษา” แล้วทรงต่อว่า อนึ่งวันนี้เป็นวันมาฆะ พระจันทร์เพ็ญเสวยกลุ่มดาวฤกษ์ 

ช่ือมาฆะ ตรงกบัวนัท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงพระโอวาทปาฏโิมกข์ ในท่ามกลาง 

พระอรหันต์ขนีาสพ ๑๒๕๐ รปู พทุธบรษิทัมาระลกึถงึเหตนุี ้จงึมาประชมุท�าการบชูา 

เป็นส่วนอามิสบูชาและฟังธรรม ปฏิบัติธรรมะ เป็นส่วนปฏิบัติบูชาอีกส่วนหนึ่ง  

พระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้ ทรงประกอบด้วยพระคณุเป็นอนัมาก ในท่ีนี ้จกัแสดงเพยีง

บทหนึ่ง คือ “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน” แปลว่า ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ วิชชาท่าน

แสดงว่า ได้แก่วิชชา ๓ คือ บุพเพนิวาสญาณ จุตูปปาตญาณ อาสวักขยญาณ  

ความรู้ถึงกายที่อาศัยอยู่ในก่อนตามเป็นจริง จนถอนความยึดถือเป็นวิชชาข้อแรก  

กายเปลี่ยนแปลงไปโดยล�าดับ คือเป็นเด็กเล็ก ใหญ่ หนุ่มสาว ผู้ใหญ่ คนแก่ แต่คง

รู้สึกว่าเป็นคนเดียวตั้งแต่ต้นมา ไม่ใช่ ๒ คนนี้แสดงว่าผู้รู้ กายเป็นอีกส่วนหนึ่ง ขันธ์ 

ทัง้รปูและนามเกิดดบัมาเท่าไรจนถงึชดุนี ้แต่ผูรู้ค้งเป็นคนเดยีวอยูน่ัน่เอง ขันธ์เกดิดบั

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์ศกัราช วันมาฆบชูา (จาตทุทส)ี วนัจนัทร์ท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๘๘
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เป็นไปตามกรรม สัตว์จึงเข้าถึงและเคลื่อนต่าง ๆ กัน ก�าหนดรู้อย่างนี้ตามเป็นจริง 

เป็นข้อที ่๒ ส่วนข้อ ๓ คือ อาสวกัขยญาณ ท่านแสดงทกุข์สายหนึง่ อาสวะสายหนึง่ 

สายแรกมภีายนอกเป็นทีต่ัง้ คอื ทกุข์ ทกุขสมทุยั ทกุขนิโรธ ทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา 

สายที่สองมีภายในเป็นที่ต้ังแสดงอาสวะ อาสวสมุทัย อาสวนิโรธ อาสวนิโรธคามินี 

ทุกข์ได้แก่ ขันธ์ที่มีเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นสภาพ เมื่ออาสวะยื่นออกไปยึดขันธ์ ก็เกิด

ตัณหาเป็นทุกขสมุทัยขึ้น อาสวะเป็นมาร ความที่ยื่นออกไปยึดขันธ์เป็นแขนของมาร 

และเมื่อยื่นออกไปแล้ว ขันธ์ก็กลายเป็นศาตราวุธเมื่ออาสวะสิ้นไป ไม่มียื่นออกไปอีก 

ขนัธ์กก็ลายเป็นธปูเทียนเครือ่งสักการบชูา ความรูท่ี้เป็นเหตุให้อาสวะส้ินไปเป็นข้อที ่๓ 

จรณะท่านแสดงต่าง ๆ กันว่าได้แก่จรณะ ๑๕ บ้าง มรรคมีองค์ ๘ บ้าง 

บารม ี๑๐ บ้าง แต่กเ็ป็นอนัเดยีวกนั เพราะธรรมะทัง้สิน้มวีมิตุตเิป็นทีส่ดุ เหมอืนน�า้

ในมหาสมุทรมีรสเค็มอย่างเดียวกัน ในที่นี้ จักแสดงบารมี ๑๐ คือ

ทาน  ได้แก่ความสละทีป่ระจ�าอยูก่บัใจ ท�าให้เกดิเจตนาบรจิาคไม่อาลัย 

 พัวพันอยู่กับพัสดุสิ่งของเป็นเหตุก�าจัดโลภะ มัจฉริยะ

ศีล  ได้แก่ความพจิารณาเป็นโทษของความล่วง เห็นคณุของความไม่ 

 ล่วงแล้วไม่ประพฤตล่ิวง เป็นเหตกุ�าจดัความยนิร้ายอนัจะได้ล่วงศลี

เนกขัมมะ  ได้แก่ความพรากจติออกจากความยินดียินร้ายและความหลงงมงาย 

 ในอารมณ์ที่ประสบ ด้วยการตั้งใจมั่นอยู่ในอารมณ์ที่ชอบ

ปัญญา  ได้แก่ความรู้เห็นตามเป็นจริง

วิริยะ  ได้แก่ความกล้าละชั่ว ประพฤติดี

ขันติ  ได้แก่ความอดทนในอันที่จะละชั่ว ประพฤติดี

สัจจะ  ได้แก่ความจริงใจ เป็นเหตุก�าจัดอสัจจะ

อธิษฐาน  ได้แก่ความตั้งใจไม่มีเปลี่ยนแปลง

เมตตา  ได้แก่ความมีจิตสนิท ปราศจากโทสะ พยาบาท

อุเบกขา  ได้แก่ความวางเฉย เป็นเหตกุ�าจดัราคะ โทสะ พยาบาท โมหะ ภยะ
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บารมีเหล่านี้ ที่เป็นส่วนธรรมดาเรียกว่า บารมีเฉย ๆ ที่เป็นส่วนยิ่งขึ้นเรียก

อปุบารม ีทีเ่ป็นส่วนยิง่ยวด เรยีกปรมตัถบารมี ควรจดัดงันี ้ตัง้แต่ต้นจนถึงก่อนเสดจ็

ออกมหาภเินษกรมณ์ จกัเป็นบารมเีฉย ๆ ตัง้แต่เสดจ็ออกมหาภเินษกรมณ์ อนัแสดง

ว่าทรงมุ่งพระทัยจะตรัสรู้จนถึงก่อนทรงผจญมารเป็นอุปบารมี เมื่อทรงผจญมาร 

จนทรงชนะมารได้ ประสบวิชชาวิมุตติ เป็นปรมัตถบารมี

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบริบูรณ์ด้วยพระบารมีเหล่าน้ี แม้พระสาวก  

๑๒๕๐ รูป ก็บริบูรณ์ด้วยบารมีเหล่าน้ีเหมือนกัน เมื่อมาประชุมพร้อมกัน จึงเป็น

ประชุมของท่านผู้บริบูรณ์ด้วยบารมี ด้วยประการฉะนี้

เบือ้งหน้าแต่นี ้ควรตัง้ใจฟังปวตัตกิถา เรือ่งจาตุรงคสันนบิาต อนัท่านจักแสดง

ต่อไป ณ กาลบัดนี้

บันทึก วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๘

หมายเหต ุทรงแสดงถีถ้่วนพสิดาร เช่นตอนจ�าแนกบารม ี๑๐ แต่เมือ่ขณะฟัง 

ใจไม่ค่อยแน่วจึงได้เพียงเท่านี้

บนัทกึเทศน์กณัฑ์นีม้ตีกหล่นมาก นบัเข้าจ�าพวกทีย่งัใช้ไม่ได้ แต่เกบ็ไว้พอให้

สังเกตแบบกัณฑ์ศักราชวันมาฆบูชา และแนวที่ทรงแสดงเท่านั้น



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

โย ธมฺมจารี กาเยน  วาจาย อุท เจตสา

อิเธว นํ ปสํสนฺติ  เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ

เมือ่ทรงปรารภพทุธคณุ และทรงแสดงเรือ่งการประพฤตธิรรมะแล้ว ทรงแสดง

อานิสงส์ของการประพฤติธรรมะว่า ผู้รู ้ท้ังหลายตั้งต้นแต่ตนเอง ย่อมสรรเสริญ 

ประการหนึ่ง เมื่อยังมีภพชาติอยู่ ละไปแล้วย่อมบันเทิงในโลกที่ดีอีกประการหนึ่ง  

ตามพระพุทธภาษติทีย่กไว้ข้างต้น แปลว่า ผูใ้ดประพฤตธิรรมะด้วยกาย วาจา และใจ

ผูรู้ท้ั้งหลายย่อมสรรเสรญิผูน้ัน้ ในโลกนีท้เีดยีว ผูน้ัน้ละโลกน้ีไปแล้วย่อมบนัเทงิในโลก

ที่ดี ดังนี้ แล้วทรงแสดงต่อไปว่า การประพฤติธรรม ต้องอาศัยอุปการธรรมคือขันติ 

ดังในพระพุทธภาษิต ว่า

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

พระพุทธะคือผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า ขันติ คือความอดกลั้น เป็นบรมตบะคือ

ธรรมะเครื่องแผดเผาอย่างยิ่ง นิพพานเป็นบรมธรรม คือ ธรรมะอย่างยิ่ง ดังนี้ ขันติ

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนักึง่กาฬปักษ์ ผัคคณุมาส วนัองัคารที ่๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
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มีลักษณะเป็น ๒ คือ ไม่ยอมประพฤติล่วง ๑ ยอมรับไว้ ๑ ไม่ยอมประพฤติล่วง คือ

ไม่ยอมประพฤติชั่ว ด้วยอ�านาจราคะ โทสะ โมหะ อาศัยปัญญาพิจารณา แต่ยังไม่

เป็นสุข เพราะราคะ โทสะ โมหะ ยังมีอยู่ จึงยอมรับได้แต่ภายใน ท�าให้เป็นสุขขึ้น 

ความยอมรับไว้เรียกว่า “อธิวาสนะ” แต่ก็ยังไม่เป็นสุขแท้ เพราะราคะ โทสะ โมหะ 

ถึงยอมรับไว้ ก็ยังท�าให้เดือดร้อนอยู่ในภายใน เมื่อดับเสียได้ จึงจะท�าให้เป็นสุขแท้ 

ความดับราคะ โทสะ โมหะ เสียได้เป็นนิพพาน สามัญชนเมื่อประสบอารมณ์ต่าง ๆ 

คือตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกสูดกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ ใจรู้เรื่อง

กิเลสก็ยื่นออกมายินดี ยินร้าย หลงงมงายอารมณ์เหล่านั้น ๆ ก็ทิ่มแทงใจ กิเลสที่

เป็นต้นเดิมเปรียบเหมือนมาร กิเลสที่ยื่นออกมาเปรียบเหมือนแขนของมาร อารมณ์

เปรียบเหมือนศาสตราวุธ เมื่อบุคคลมาประพฤติธรรม อาศัยขันติเป็นอุปการธรรม  

ไม่ยอมประพฤติชั่วด้วยอ�านาจกิเลสและยอมรับไว้เพื่อให้เป็นสุขขึ้น จนถึงดับกิเลสได้ 

เมือ่ประสบอารมณ์กไ็ม่มกีเิลสยืน่ออกมายึดอารมณ์ อารมณ์กไ็ม่ทิม่แทงใจ จงึเปรยีบ

ด้วยข้าวตอกดอกไม้ กลายเป็นเครื่องบูชา ดังเรื่องพระพุทธเจ้าผจญมารที่ท่านแสดง

ไว้ว่า พญามารมีแขนตั้งพัน ถืออาวุธครบมือเข้ามาผจญพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็

ผจญพญามารให้พ่ายแพ้ อาวุธกลายเป็นข้าวตอกดอกไม้เครื่องบูชา

ในการดบักเิลส ต้องอาศยัการประพฤตธิรรมะสมควรแก่ธรรมะ คอื ละอกศุล 

ท�ากุศลให้เกิดขึ้น และท�าจิตให้ผ่องแผ้ว เหตุฉะนี้ จึงมีพระพุทธภาษิตต่อไปว่า

สพฺพปาปสฺส อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา

สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

การไม่ท�าบาปทั้งปวง การท�ากุศลให้ถึงพร้อม การยังจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี้

เป็นค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย บาปเกิดจากการท�า ถ้าไม่ท�า ก็ไม่เกิดขึ้น ทางที่

ท�าก็คือ กาย วาจา ใจ พระ....... ทรงสอนให้ไม่ท�าบาปทั้งปวงเป็นข้อ ๑ กุศลก็เกิด

จากการท�า ถ้าไม่ท�ากไ็ม่เกดิเช่นเดยีวกบับาป พระ...... ทรงสอนให้ท�ากศุลให้ถึงพร้อม

เป็นข้อ ๒ บาป บุคคลสามารถละคือไม่ท�าได้ กุศล บุคคลสามารถท�าให้เกิดขึ้นได้  

ดังพระพุทธภาษิตในปทานุภาวนาสูตรว่า อกุสล� ปชหถ ท่านทั้งหลายจงละอกุศลเสีย 
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กุสล� ภาเวถ จงท�ากุศลให้เกิดขึ้น ท่านทั้งหลายอาจเพื่อละอกุศล เพื่อท�ากุศลให ้

เกิดขึ้น ถ้าท่านท้ังหลายไม่อาจ เราก็ไม่กล่าวว่า ท่านทั้งหลายจงละอกุศลเสีย  

จงท�ากุศลให้ถึงพร้อมอยู่ แต่จิตก็ยังกระสับกระส่าย จึงตรัสสอนให้ท�าจิตของตน 

ให้ผ่องแผ้วเป็นข้อท่ี ๓ การท�าจิตให้ผ่องแผ้วมี ๒ วิธีคือหาที่ตั้งให้จิต เพ่ือให้จิต 

ยึดตั้งมั่นอยู่ ไม่ฟุ้งสร้านไป เรียกว่า สมถะ ๑ ดูจิตให้รู้ตามเป็นจริง กล่าวโดยย่อจิต

เศร้าหมอง เพราะประกอบด้วยราคะ โทสะ โมหะ อย่างหนึ่ง จิตผ่องแผ้วเพราะ

ปราศจาก ราคะ โทสะ โมหะ อย่างหนึ่ง เมื่อดูอยู่ ราคะ โทสะ โมหะ ที่เกิดกับจิต

ย่อมสงบไม่ทนต่อความเพ่ง จิตที่เศร้าหมอง ก็กลับผ่องแผ้ว ส่วนจิตที่ผ่องแผ้ว 

เพราะปราศจากราคะ โทสะ โมหะ เมื่อเพ่งดู ก็ยิ่งผ่องแผ้วยิ่งขึ้น ความดูจิตให้รู้ตาม

เป็นจริงอย่างนี้ เรียกว่า วิปัสสนา ๑ การไม่ท�าบาปทั้งปวง การท�ากุศลให้ถึงพร้อม 

การยังจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ทั้ง ๓ นี้ เป็นค�าสอนของพระพุทธะ คือผู้รู้ทั้งหลาย

ในท่ีสุด สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงเตือนพุทธศาสนิกให้ประพฤติธรรมะ 

เพราะผู้ประพฤติธรรมะ ย่อมเป็นผู้อันผู้รู้ทั้งหลาย ทั้งตนเอง ทั้งผู้อื่นสรรเสริญ และ

ถ้ายังมีภพชาติอยู่ ละไปแล้วก็บันเทิงในโลกที่ดี

๗ มีนาคม ๒๔๘๘
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อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต  ปปฺโปติ วิปุลํ สุขํ

ทรงด�าเนินการพรรณนา ด้วยทรงเริ่มว่าจักแสดงธรรมะ คือค�าส่ังสอนของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดับปัญญา ความรู้ อบรมปัญญาบารมี ความฉลาด ที่เป็น

ไปในทางธรรมะ เพื่อ อบรมจิตพุทธศาสนิกให้ระลึกถึงธรรมะ เพื่อประพฤติธรรมะ

สมควรแก่ธรรมะ พระสมัมาสมัพทุธเจ้าผูพ้ระบรมศาสดานัน้ เมือ่คร้ังยงัเป็นพระโพธสิตัว์ 

ทรงบริบูรณ์ด้วยพระรูปสมบัติเป็นต้น แม้ยังไม่มีภัยอันตรายภายนอกมาตัดทอนชีวิต 

อวยัวะ ทรพัย์สมบตั ิกท็รงปรารภถึงอันตรายภายในคอื แก่ เจบ็ ตาย ไม่ทรงประมาท

เลินเล่อเผลอเพลิน เสด็จออกแสวงหาอมตธรรม คือ ธรรมะที่ไม่ตาย พร้อมทั้งไม่แก่ 

เจ็บ ทรงแสวงหาเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกชอบยิ่งขึ้น จนได้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็น 

สมฺมาสมฺพุทฺโธ ก็ทรงพ้นเกิดแก่เจ็บตาย และทรงแสดงธรรมะสั่งสอนโดยปริยายเป็น

อันมาก โดยปริยายหนึ่งได้ทรงแสดงดังท่ียกไว้เบื้องต้นแปลว่า บุคคลผู้ไม่ประมาท  

เพ่งพิจารณาอยู่ย่อมบรรลุสุขอันไพบูลย์ พระพุทธภาษิตนี้แสดงว่า ความไม่ประมาท 

๑ ความเพ่งอยู่ ๑ เป็นเหตุให้ประสบสุขอันไพบูลย์เป็นผล หรือโดยบุคคลาธิษฐาน  

ผู้มีความไม่ประมาท ๑ เพ่งอยู่ ๑ ย่อมได้สุขอันไพบูลย์ ไม่ประมาท คือไม่มัวเมา

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัธรรมสัสวนะ อมาวส ี มาฆมาส วนัองัคารที ่ ๑๓ มนีาคม  

 พ.ศ. ๒๔๘๘
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เลินเล่อเผลอเพลิน เพ่งอยู่คือเพ่งพิจารณาดูตน สามัญชนมักเข้าใจว่าตนได้แก่กาย 

ทั้งสิ้นนี้ กายนี้ต้องคอยทนุถนอมเม่ือต้องการกินดื่ม ก็ให้กิน ให้ดื่ม เมื่อต้องการ 

นุ่งห่ม ก็ให้นุ่งห่ม เมื่อต้องการที่อยู่อาศัย ก็ให้ที่อยู่อาศัยและอะไร ๆ อย่างอื่น  

จะใช้กายน้ีให้ท�าอะไรหรือไม่ใช้ ก็ต้องคอยทนุถนอมอยู่อย่างนี้ และในที่สุด ก็ต้อง 

แตกสลายเพ่งพิจารณาอย่างนี้ ใช้กายให้ท�าประโยชน์ชื่อว่าไม่ประมาทในกาย อนึ่ง  

เพ่งพิจารณากายนี้ จ�าแนกออกโดยย่อหรือโดยส่วนรวมเป็นขันธ์ ๕ คือส่วนที่เห็นได้

ด้วยจักษุ เป็นรูป รูปนี้เม่ือมีนาม อายตนะภายในจึงอาจชื่ออายตนะภายนอกได้  

เมื่ออายตนะภายในกระทบอายตนะภายนอก ก็เกิดความรู้ขึ้นทีแรกเป็นวิญญาณ 

อายตนะท้ัง ๒ และวิญญาณประจวบกันเป็นผัสสะ ผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนา 

เป็นสุขเวทนาบ้าง ทุกขเวทนาบ้าง อทุกขมสุขเวทนาบ้าง เมื่อเกิดสุขเวทนา ก็ท�าให้

เพลิดเพลิน เมื่อเกิดทุกขเวทนา ก็ท�าให้เดือดร้อน เมื่อเกิดอทุกขมสุขเวทนา ก็ท�าให้

สยบตดิอยู ่มพีระบาลีแสดงไว้โดยความว่า สุขเวทนาสืบให้เกิดราคานสัุย ทกุขเวทนา

สืบให้เกิดปฏิฆานุสัย อทุกขมสุขเวทนาสืบให้เกิดอวิชชานุสัย ต่อจากเวทนา ก็เป็น

สัญญา สังขารโดยล�าดับ และย้อนกลับมาวิญญาณอีก รูปวิญญาณ เวทนา สัญญา 

สังขารหรือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณเหล่านี้เป็นขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ นี้เกิดดับ

อยูเ่สมอ ส่วนตนหรือบุคคลเป็นส่วนอ่ืนต่างหากจากขนัธ์ ๕ เพราะไม่เกดิดบัอย่างนัน้ 

ดังเช่นคนฉลาด คนโง่ เมื่อขันธ์ ๕ เกิดดับอยู่ คนฉลาด ก็คงเป็นคนฉลาด คนโง่  

ก็คงเป็นคนโง่ ถ้าคนโง่หรือคนฉลาดเป็นอันเดียวกับขันธ์ ๕ เม่ือขันธ์ ๕ เกิดดับ 

คนฉลาดก็ต้องดับกลายเป็นคนโง่ และคนโง่ก็ดับ แต่ไม่เป็นอย่างนั้น เว้นไว้แต่คนโง่ 

มาพิจารณารู้ตนเองว่าเป็นคนโง่ แล้วขวนขวายปฏิบัติดีเป็น สุขปฏิปตฺติ ปฏิบัติชอบ 

เป็นสมฺมาปฏิปตฺติ ให้มีความรู้ดีรู ้ชอบข้ึน ก็จักกลายเป็นคนฉลาดขึ้นได้ หรือท่ี 

โง่มาก ก็กลายเป็นโง่น้อย ที่ฉลาดน้อย ก็กลายเป็นฉลาดมาก คนหรือบุคคล 

ไม่ใช่ขันธ์ ๕ แต่ก็แสดงอาการออกมาเป็นขันธ์ ๕ คนโง่ก็แสดงอาการออกมาโง่  

คนฉลาดกแ็สดงอาการออกมาฉลาดพจิารณาให้รูต้นเองตามเป็นจรงิ ขวนขวายปฏบิตัิ

ให้รู้ดีรูช้อบขึน้อย่างนี ้ชือ่ว่าไม่ประมาทในคณุอกีขึน้หนึง่เพ่งม ี๒ คืออารมมฺณูปนชิฌฺาน

เพ่งอารมณ์ ลกฺขณูปนิชฌานเพ่งลักษณะ เพ่งอารมณ์คือเพ่งอารมณ์ที่ดีอย่างใด 
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อย่างหนึง่ เพือ่ให้ใจยดึหน่วง ไม่ฟุง้สร้านไป เพ่งลกัษณะ คอืเพ่งกายนีจ้�าแนกออกเป็น

ขันธ์ ๕ ว่า รูป มีลักษณะหน้าตาอย่างนี้เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีลักษณะ

หน้าตาอย่างนี้ และขันธ์ ๕ เหล่านี้มีรูปเป็นท่ีตั้งเม่ือเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็แปรไป 

จนสลายในที่สุด เข้าลักษณะไม่เที่ยง เป็นทุกข์ คือทนอยู่ไม่ได้ และบังคับไม่ได้  

การเพ่ง ต้องใช้สต ิระลึกไป ไม่ให้ซัดส่าย และปัญญาพจิารณาอาศยัวิรยิะคอืความเพยีร 

เริ่มตั้งสติระลึกตั้งปัญญาพิจารณาให้ด�าเนินไปไม่ท้อถอย เมื่อเพียรระลึกพิจารณาอยู่ 

ก็จักรู้ตามเป็นจริง ท�าให้เกิดปิติสุข เมื่อมีปิติสุข กาย ใจ ก็สงบเป็นปัสสัทธิ เมื่อมี

ความสงบ ใจกต็ัง้ม่ันเป็นสมาธ ิเม่ือใจเป็นสมาธ ิปัญญาทีพ่จิารณาก็วางเฉยเป็นกลาง

เป็นอุเบกขา ได้โพชฌงค์ทั้ง ๗ คือสติระลึก เป็นสติสัมโพชฌงค์ ปัญญาพิจารณา 

เป็นธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ ปีติเป็นปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ 

สมาธเิป็นสมาธสัิมโพชฌงค์ ปัญญาพจิารณาท่ีวางเฉยเป็นกลาง เป็นอเุบกขาสัมโพชฌงค์ 

ด้วยประการฉะนี้ เพ่งอารมณ์ก็ดี เพ่งลักษณะก็ดี ท�าให้รู้ตามเป็นจริง เป็นเหตุให้

เกิดสุข และสุขนี้เป็นนิรามิสสุข มิได้อิงอามิสคือกามคุณ จึงเป็นสุขอันไพบูลย์  

ด้วยประการฉะนี้

ในที่สุด ทรงเตือนพุทธศาสนิกให้เป็นผู้ไม่ประมาท หมั่นเพ่งพิจารณาอยู่  

เพื่อจักได้ประสบสุขอันไพบูลย์ตามสมควรแก่ความปฏิบัติ

๑๓ มีนาคม ๒๔๘๘



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

วนันี ้ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า ประทานพระธรรมเทศนา ปรเิยสนา ๒ ยก 

พระบาลวี่า เทฺวมา ปริเยสนา, กตมา เทฺว อริยปริเยสนา จ อนริยปริเยสนา จ  

ทรงเริ่มว่า จกัแสดงค�าสัง่สอนของพระสมัมาสัมพทุธเจ้า เพือ่เตอืนใจให้ระลกึถึงธรรมะ 

น้อมธรรมะเข้ามาในตน เพื่อท�าตนให้ดีย่ิงขึ้น แต่จะท�าได้ ด้วยรู้ตนว่าเป็นอย่างไร  

แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ก็ทรงรู้พระองค์ว่า

ยงัหย่อนความรูค้วามสามารถ จงึทรงเตือนพระองค์ให้แสวงหาให้มคีวามยิง่ข้ึนไป เมือ่ได้

ตรสัรูแ้ล้ว ทรงแสดงถงึพระองค์เมือ่ยงัไม่ได้ตรสัรูว่้า กกึสุลานเุอส ี ทรงแสวงหาอยูว่่า 

อะไรเป็นกศุล บคุคลทกุคนมกีายส่วนหนึง่ จติซึง่มีหน้าทีค่ดิหรอืรูอี้กส่วนหนึง่ ถ้ามีแต่กาย 

ก็ไม่ต่างอะไรกับท่อนไม้ ถ้ามีแต่จิต ความรู้ก็ไม่ปรากฏ ท้ัง ๒ จึงต้องประกอบกัน 

เป็นสังขาร คอืสิง่ทีผ่สมกนัจากหลายสิง่ และจตินัน้เมือ่คดิด ีกเ็ป็นปญุญาภสิงัขาร คอื

ปรุงแต่งบุญ เมื่อคิดชั่ว ก็เป็นอปุญญาภิสังขาร คือปรุงแต่งสิ่งมิใช่บุญ หรือบาป  

ทั้ง ๒ นี้ ย่อมมีในบุคคลเดียวกัน แต่ต่างวาระกัน ในเบื้องต้นพระโพธิสัตว์ทรงแสวง

ปญุญาภสิงัขารมาโดยล�าดบั เม่ือยังทรงพระเยาว์ ทรงศกึษาศลิปะวิทยาจนทรงสามารถ

แสดงให้ปรากฏ เป็นท่ียกย่องนบัถอืเป็นการสอบไล่ในสมยัโบราณ คอืเมือ่ศกึษาศลิปวทิยา

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัธรรมสัสวนะ จติรมาส กาฬปักษ์ อฏัฐมดถิ ี โดยปักขคณนาวธิี  

 วนัพฤหสับดท่ีี ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘
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อย่างใดอย่างหนึ่งส�าเร็จแล้ว ก็แสดงให้ปรากฏแก่ประชาชน เหมือนเป็นการสอบไล ่

ในสมัยปัจจุบันนี้ เมื่อทรงท�าหน้าที่ปกครอง ก็ทรงปกครองตามครองธรรม ไม่ท�าให้

เกดิความเดือดร้อน ผูป้กครองท่ีใช้อ�านาจท�าให้เกดิความเดอืดร้อน แม้จะมผีูท้ีเ่ป็นฝ่าย

เดยีวกนัยกย่องว่าด ี กไ็ม่เชือ่ว่าดตีามครองธรรม การทะเลาะววิาทกนัจนถึงท�าสงครามกัน 

ฝ่ายชนะย่อมว่าดีว่าถูก ฝ่ายแพ้ย่อมว่าไม่ดีว่าผิด เถียงกันอยู่ ความเดือดร้อนในบัดนี้ 

เช่นหาท่ีอยู่ได้ยาก ขาดแคลนอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ก็เกิดจากการท�าสงครามกัน  

ถ้าไม่ท�าสงครามกัน ทุกฝ่ายย่อมว่าดี และไม่เกิดความเดือดร้อน ย่อมเข้ามา บุคคล

แต่ละคนที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าฉ้อโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่น แม้ตนจะว่าดี แต่ผู้ที่เสียทรัพย์

ย่อมเดือดร้อน และไม่ว่าดี อย่างนี้จึงไม่เป็นความดี แต่เป็นความชั่วตามครองธรรม 

ถ้าต่างไม่ฉ้อโกงกนั ทกุคนย่อมว่าด ีและอยู่ด้วยกนัเป็นสุข อย่างนี ้จงึเป็นความดีตาม

ครองธรรม เพราะฉะน้ัน เม่ือกล่าวตามครองธรรมชือ่ว่าชัว่ เพราะท�าตนให้เป็นคนเลว 

และท�าผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน ช่ือว่าดเีพราะไม่ท�าตนให้เป็นคนเลว และไม่ท�าผูอ้ืน่ให้เดือดร้อน 

เมื่อก�าหนดหลักของความดีความชั่ว ตามครองธรรมได้แล้ว ก็อาจเว้นชั่วประพฤติดี

ตามครองธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้ พระโพธิสัตว์แม้จะทรงปกครองตามครองธรรม ก็เป็น

ไปในทางกาย ซึ่งจะต้องแก่เจ็บตายในที่สุด จึงทรงแสดงหาทางพ้น เพื่อจะไม่ต้องเกิด

แก่เจบ็ตาย เหมอืนอย่างคนในบดันีแ้สวงหายาอายวุฒันะ เบือ้งต้น ทรงศกึษาในส�านกั

อาจารย์ผู้มีชื่อเสียงด้วยทรงท�าจิตให้ม่ันคงอยู่ในอารมณ์ที่ทรงมุ่งปล่อยวางกายที่ต้อง

แก่ เจ็บ ตาย จึงทรงพ้นจากแก่ เจ็บ ตายได้ชั้นหนึ่ง ผู้ที่ต้ังจิตมั่นอยู่ในอารมณ์ที ่

มุ่งถึงกายจะเจ็บ ความเจ็บก็อยู่แต่กาย ไม่ถึงใจจึงอาจเป็นสุขได้ ทั้งที่กายเจ็บอยู่  

ความตั้งจิตมั่นอยู่ในอารมณ์ที่มุ่งชั้นรูปเรียกว่ารูปาวจร หย่ังลงสู่รูป ท่ีละเอียดขึ้นไป  

เป็นอรูป เรียกว่าอรูปาวจร หย่ังลงสูอ่รปู เมือ่ทรงศกึษามคีวามรูเ้สมอด้วยอาจารย์แล้ว 

อาจารย์ได้ชักชวนให้อยู่ช่วยสั่งสอนศิษย์ต่อไป แต่ทรงเห็นว่า ความท�าจิตให้ตั้งมั่นอยู่

อย่างนัน้ เป็นอุปาทาน เม่ือมีอุปาทาน กม็ภีพมชีาต ิมชีรา มรณะเป็นล�าดับไป ยงัไม่

อาจพ้นดังที่ทรงประสงค์ได้ จึงทรงหลีกออกแสวงหาด้วยพระองค์เอง ทรงด�าเนิน 

ในมรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น สัมมาสมาธิเป็นที่สุด สัมมาทิฏฐิต้องอาศัย

สัมมาสมาธิอุดหนุนให้การพิจารณาเห็นไม่ซัดส่าย แต่สัมมาทิฏฐิที่ท�ามรรคให้เกิด  

ยงัไม่เป็นตวัมรรค ต่อเม่ือสมัมาทฏิฐทิีมี่หน้าทีท่�ามรรคให้เกดินัน้ ได้อาศยัสมัมาสมาธิ
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อดุหนุน จนเป็นมัคคสมังด ีจึงเป็นตวัมรรค เป็นสัมมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ สัมมาสมาธิ 

ความตั้งใจชอบ ท่านแสดงว่าทรงบรรลุวิชชา ๓ คือปุพเพนิวาสญาณ จุตูปปาตญาณ 

อาสวกัขยญาณ จงึทรงพอพระทยัว่ารูล้ะ และทรงมพีระกรณุาในหมูสั่ตว์ซึง่ต่างปรารถนา

สขุ จงึแสวงหาในทางดบ้ีาง ทางชัว่บ้าง และได้รบัสขุบ้าง ทกุข์บ้าง จงึทรงแสดงธรรมะ

สั่งสอนดังพระบาลีที่ยกไว้เบื้องต้นแปลว่า การแสวงหา ๒ อย่าง คือ อริยปริเยสนา 

การแสวงหาอย่างประเสรฐิ ๑ อนรยิปรเิยสนา การแสวงหาไม่ประเสรฐิ ๑ การแสวงหา

ต้องมีวัตถุคือสิ่งที่แสวงหา สิ่งที่แสวงหานั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปคือทรัพย์ ทรัพย์ได้แก่

สิ่งส�าหรับใช้ ภาษาบาลีว่า ทพฺพา ภาษาสันสกฤตว่า ทฺรวฺย ( ) เรียกว่าทรัพย์ตาม

ภาษาสันสกฤต ทรัพย์แบ่งเป็น ๒ ก่อน คือ สวิญญาณกทรัพย์ ทรัพย์มีวิญญาณ ๑ 

อวญิญาณกทรพัย์ ทรพัย์ไม่มวีญิญาณ ๑ แบ่งอกีเป็น ๒ คอื องัคสมนธิ ิทรพัย์เสมอ

ด้วยอวยัวะร่างกาย ๑ อนคุามิกนธิ ิทรพัย์ทีต่ดิตามไปได้ ๑ อังคสมนธินิัน้ เช่นความ

รูค้วามสามารถ เมือ่ร่างกายยังสามารถหรือยังด�ารงอยู่ กใ็ช้ได้ เมือ่ร่างกายไร้สามารถ

หรือแตกสลาย ก็ใช้ไม่ได้หรือพลอยสลายไป ถึงอย่างนั้น ก็ยังดีกว่าทรัพย์ภายนอก 

ส่วนอนุคามิกนิธิ ได้แก่บุญ บาปหรือดีชั่ว เมื่อท�าดีในวันนี้ วันพรุ่งนี้ ความดีก็ยังติด

อยู่ ท�าชั่ววันนี้ พรุ่งนี้ ความชั่วก็ยังติดอยู่เช่นเดียวกัน แม้ต่อไปก็เหมือนกัน บุญบาป

จึงเป็นอนุคามิกนิธิ ทรัพย์ข้อนี้น่าจะหมายถึงแต่บุญซึ่งเป็นส่วนดี แต่บาปก็เป็นสิ่ง

ติดตามไปได้เหมือนกัน จึงเป็นอนุคามิกนิธิด้วย ทรัพย์ยิ่งกว่านี้ คืออริยทรัพย์ การ

แสวงหาอรยิทรพัย์เป็นอรยิปรเิยสนา การแสวงหานอกจากนี ้เป็นอนรยิปริเยสนา อรยิ

ทรพัย์นัน้ พงึแสวงหาด้วยสต ิปัญญา และวริยิะคอืความเพียร เมือ่แสวงหาด้วยธรรม

ทั้ง ๓ นี้ประกอบกัน ย่อมได้อริยทรัพย์ตามควรแก่ความปฏิบัติ

ในทีส่ดุ ได้ทรงเตอืนพทุธศาสนกิให้แสวงหาในทางชอบ จนเป็นอรยิปรเิยสนา 

เพื่อให้ได้อริยทรัพย์ อันเป็นทรัพย์ทางใจตามควรแก่ความปฏิบัติ

๕ เมษายน ๒๔๘๘



พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ประทานแก่ภกิษุสามเณร วัดบวรนเิวศวหิาร 

ภายหลังแต่สวดพระปาฏโิมกข์จบ๑

จะเตือนพวกพระ ๆ สักหน่อย เวลานี้เป็นเวลาพักการเรียน พระเณรจึงมัก

ไม่ได้ท�าอะไร เว้นแต่ผู้ท่ีท�าการงานเพ่ือความเจริญก้าวหน้าของวัดของคณะหรือของ

พระศาสนา ข้อนีก้เ็ป็นการด ีแต่ถ้าอยูว่่าง ๆ เพราะเป็นเวลาหยดุพกัการเรยีนกนัทัว่ไป 

ก็เป็นการท�าชีวิตให้ล่วงไปเปล่าเป็นโมฆชีวิต ถ้าไปประพฤติชั่วเสียหาย เป็นการท�า

ชวีติให้ชัว่ให้ทรามเป็นทุชวีติ อีกด้วย กเ็ป็นการไม่ดไีม่ชอบยิง่ขึน้ เพราะฉะนัน้ พงึท�า

ชวีติให้เป็นไปดเีป็นสชีุวติ จะท�าได้อย่างไร ? จะท�าได้โดยทางธรรมะ คอืทางดีทางชอบ

ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ว่า ธมฺมทายาทา โหถ มา อามิสฺสทายาทา จงเป็น

ธรรมทายาทอย่าเป็นอามิสทายาท พระมหานกิาย แต่เดมิ กเ็ชือ่ว่าเป็นผูป้ระพฤตดิี  

แต่เพราะกลายมาเป็นอามสิทายาท ไม่เป็นธรรมทายาท จงึได้เลวลง พระบาทสมเดจ็

๑ ในสมยัคบัขนั ท�าอโุบสถเวลาบ่ายโมง สมยัปรกต ิท�าเวลา ๒ ทุ่มกลางคนื วันน้ีไม่ได้ลงประทาน 

 พระธรรมเทศนาในตอนเช้า เพราะเวียนพระเศียร เมื่อประทานพระโอวาทนี้แล้ว รับสั่งกับ 

 พระสุพจนมุนีว่า วันนี้ ชุมทางไม่ดี ปล่อยรถไฟไม่ได้

 ตรงกับวันอมาวสีแห่งจิตรมาสวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
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พระจอมเกล้าฯ ทรงเห็นว่า แก้ไม่ไหว จึงได้ตั้งธรรมยุตขึ้น ในธรรมยุตเอง บัดนี้  

เลวลงมาเท่าไร ก็เพราะเหตุที่มาเป็นอามิสทายาท ไม่เป็นธรรมทายาท ผู้ที่ท�าให้เลว 

ม ี๒ จ�าพวก จ�าพวกหนึง่เป็นพระหนุม่ บวชเรยีนด้วยมุง่สอบไล่ได้ เมือ่สอบไล่ได้แล้ว 

ก็น�าเอาการที่สอบไล่ได้ไปเป็นเครื่องประกอบหาเล้ียงชีวิต อีกจ�าพวกหนึ่งเป็นพระท่ี

ผ่านวัยไปแล้ว ไม่ได้มุง่เรยีนสอบไล่เอาใบประกาศนยีบตัรอย่างนัน้ อยูเ่ฉย ๆ มุง่แสวง

ลาภไม่ได้ท�าตนให้ดีขึ้น หรือกลับท�าตนให้เลวลง พระเณรในวัด ก็ไม่เคารพนับถือ 

บรษิทัภายนอกก็ไม่เคารพบูชา ท้ังน้ีเพราะไม่เป็นธรรมทายาท เป็นการขนืพระพุทธเจ้า 

เพราะพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เป็นธรรมทายาท อย่าเป็นอามิสทายาท แต่ขืนเป็น 

อามิสทายาท ไม่เป็นธรรมทายาท ความจริง ลาภต่าง ๆ เกิดแต่ทางท่ีดี ผู้ท่ีหนัก 

ในธรรมะ เป็นธรรมทายาทย่อมเป็นผู้ไม่ขาดแคลนลาภ ผู้ที่ขาดแคลนเป็นผู้ที่ไม่หนัก 

ในธรรมะ เว้นแต่พวกหลวงพ่อทีข่ลงัต่าง ๆ ทีเ่อาวชิาภายนอกพระพทุธศาสนามาสอน 

ผูท้ีห่ลงไปในทางนัน้กนั็บถอืบูชา ให้ใช้ความคดิตรวจดทูกุคนมจิีตหรอืใจส�าหรบัคดิอยู่

ด้วยกนั และต้องมเีรือ่งส�าหรบัคดิเข้ามาเป็นเคร่ืองประกอบเป็นสังขาร คิดดเีป็นปุญญา-

ภิสังขาร คิดชั่วเป็นอปุญญาภิสังขาร เมื่อคิดดี ใจก็ดี เมื่อใจดี กาย วาจาที่แสดงออก

มาก็ดี เมื่อคิดชั่ว ใจก็ต�่าทราม เมื่อใจต�่าทราม กาย วาจา ที่แสดงออกมา ก็ทราม 

เพราะฉะนั้น ควรน�าธรรมะเข้ามาเป็นเร่ืองส�าหรับคิด คือคิดพิจารณาธรรมะ จนถึง

ตดัสนิแล้วประพฤตปิฏบิตัเิช่นนี ้จงึจะเป็นธรรมทายาท ตนเองกส็บายใจ ผูอ่ื้นทีท่ราบ 

กส็บายใจและเคารพบชูา และเมือ่ไม่ได้ลาภ กส็บายใจ เมือ่ได้กส็บายใจ ไม่เกาะเกีย่ว

ให้พระตลอดถงึเณรด้วย เป็นธรรมทายาท อย่าเป็นอามสิทายาท ในระหว่างทีว่่างการ

เรียนนี้ อย่าอยู่เฉย ๆ ให้เวลาล่วงไปเปล่า ให้คิดนึกพิจารณาธรรมะ ตลอดจนตัดสิน

ด้วยทิฏฐิคิดได้แล้วให้เขียนส่งไปท่ีส�านักงานธรรมยุตหรือที่เราได้ จะได้พิจารณาดู  

เมื่อสมควรจะให้ลงหนังสือพิมพ์ในคราวที่ควรแสดง อย่าท�าชีวิตให้ล่วงไปเปล่า  

เป็นโมฆชิณณะ หรือท�าชีวิตให้ต�่าทรามเป็นทุชชิณณะ จงท�าชีวิตให้ล่วงไปด้วยดีเป็น

สุชิณณะ อย่าให้เป็นทุชีวี จงให้เป็นสุชีวี

๑๒ เมษายน ๒๔๘๘



พรวันสรงน�้า๑

ท่านทั้งหลายทั้งบรรพชิตทั้งคฤหัสถ์ ได้มาประชุมกันสรงน�้าอาตมา แสดง

ความเลื่อมใสและความเคารพทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาคือค�าสั่งสอนของ

พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าคือท่านผู้ตรัสรู้พระธรรม พระธรรมโดยตรงได้แก่สัจธรรม 

ธรรมะท่ีเป็นตัวจริงหรือความจริงคือเหตุผลท่ีเป็นส่วนภายนอก ๑ ที่เป็นภายในคือ  

ที่บุคคล ๑ และคือส่วนที่เหนือเหตุผล สัจจธรรมคือเหตุผลที่เป็นส่วนมากภายในคือ

ทีบ่คุคลนัน้ เป็นปญุญาภสิงัขาร ปรงุแต่งบญุญภพ คอืภพทีด่ ี๑ เป็นอปญุญาภสิงัขาร 

ปรุงแต่งภพทีไ่ม่ด ี๑ เป็นอเนญชาภสิงัขาร ปรงุแต่งจติให้ตัง้มัน่ไม่หวัน่ไหว ๑ สจัธรรม

ส่วนที่เหนือเหตุผลนั้น ปรากฏแต่ผล เกิดแต่เหตุ คืออริยมรรคมีองค์ ๘ หรือจรณะ 

ธรรมะเป็นเครื่องด�าเนินถึงวิชชาวิมุตติ อริยมรรคหรือจรณะนี้เป็นไปเพ่ือท�าลายภพ 

เมื่อสิ้นภพ ก็พ้นจากชาติ ชรา มรณะ จึงเป็นโลกุตตร ธรรมะที่เหนือโลกหรือเหนือ

เหตผุล พระพุทธเจ้าได้ตรัสรูส้จัจธรรม ธรรมทีเ่ป็นตวัจรงิแล้ว กท็รงแสดงชีแ้จงแนะน�า 

และทรงแสดงที่บุคคลนี้เอง โดยนัยที่ตรัสแก่โรหิตัสสเทพ เบื้องต้นทรงแสดงให้ละ 

อปญุญาภสัิงขาร อันปรงุแต่งอบญุญภพ ให้ประกอบด้วยปญุญาภสัิงขาร อันปรุงแต่ง 

๑   สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าฯ ประทานในพระอโุบสถ วดับวรนเิวศวิหาร 

 วนัที ่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๘
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บุญญภพ ละเอียดกว่าน้ัน ทรงแสดงช้ีแจงแนะน�าให้ปรุงแต่งจิตให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว

เป็นอเนญชาภสิงัขาร และให้ปฏบิตัใินอริยมรรคหรือจรณะเพือ่วชิชาวมุติต ิผูฟั้งค�าสัง่สอน

ของพระพทุธเจ้า แล้วก�าหนดจดจ�าพิจารณาให้รูธ้รรมเป็นธมัมญัญ ูรูอ้รรถ คือเนือ้ความ

เป็นอัตถัญญู แล้วปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะ เป็นธัมมานุธรรมปฏปัินนะ ชือ่ว่า 

พระสาวก แปลว่าผูฟั้ง พระสาวกนัน้ผูป้ฏบิตัดิงันี ้ชือ่ว่าสปุฏปัินนะ ปฏบิตัดิ ีอชุปุฏปัินนะ 

ปฏิบัติตรง ญายปฏิปันนะ ปฏิบัติเพื่อธรรมะท่ีพระอริยเจ้าบรรลุ สามีจิปฏิปันนะ  

ปฏิบัติชอบยิ่ง นี้เป็นส่วนอัตตหิตปฏิบัติ ปฏิบัติเกื้อกูลแก่ตน และได้สั่งสอนชี้แจงแก่

ผูอ้ืน่ สบืมาจนถงึเราทุกวนันี ้นีเ้ป็นส่วนปรหติปฏบิตั ิปฏบิตัเิกือ้กลูแก่ผูอ้ืน่ พระธรรม

แม้จะเป็นความจริง ก็ไม่ปรากฏ ต่อเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ จึงปรากฏแก่พระพทุธเจ้า 

พระพุทธเจ้าถ้าไม่มพีระธรรม กไ็ม่รู้ว่าจะตรสัรูอ้ะไร เมือ่พระธรรมมอียู่ พระพุทธเจ้า 

จึงได้ตรัสรู้พระธรรม และเม่ือได้ตรัสรู้แล้ว ถ้าไม่ทรงสั่งสอน พระธรรมก็ไม่ปรากฏ

แพร่หลาย เม่ือได้ทรงสั่งสอนและพระสาวกทรงไว้ พระธรรมจึงปรากฏแพร่หลาย 

สืบมาจนถึงเราทุกวันนี้ พุทฺโธ ธมฺมสฺส โพเธตา พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระธรรม ธมฺโม 

สงเฺฆน ธารโิต พระธรรมอนัพระสงฆ์ทรงรกัษาไว้ สงโฺฆ จ สาวโก พทุธฺสสฺ พระสงฆ์

ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า อิจฺเจตํ รตนตฺตยํ นี้เป็นพระรัตนตรัย ดังนี้ด้วยอานุภาพ

พระรัตนตรัยและกุศลขันธ์ที่ได้ปฏิบัติด้วยกายวาจาใจ ขอท่านทั้งหลายทั้งบรรพชิต 

ทัง้คฤหัสถ์ จงปราศจากทุกข์ภัยไข้เจ็บอุปสคัศตัรอูปัุทวันตรายทัง้หลายทัง้ปวง ประกอบ

ด้วยความสุขส�าราญแช่มชื่อแจ่มใส ลาภ ยศ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทั้งปวง  

เพ่ือเป็นปัจจยัอุดหนนุให้ปฏบัิตดิ ีเป็นสปุฏปัินนะ เมือ่เป็นเช่นนีก้ช็ือ่ว่าได้ท�าตนให้เป็น

คนดียิ่งขึ้น เมื่ออยู่ในหมู่ ก็ไม่ท�าผู้อื่นให้เดือดร้อน และเมื่อได้แสดงชี้แจงแนะน�าแก่ 

ผูอ้ืน่ กช็ือ่ว่าได้ปฏบัิตเิกือ้กลูแก่ผูอ้ืน่ จงึขอให้ท่านทัง้หลายพ้นจากอนฏิฐผล ประกอบ

ด้วยอิฏฐผลทั้งปวง ดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้แล



บันทกึวันถวายน�้าสรง๑

ปีก่อน ๆ การถวายน�้าสรงก�าหนดวันที่ ๑ เมษายน ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่  

เมือ่เปลีย่นวนัขึน้ปีใหม่ เป็นวนัที ่๑ มกราคมแล้ว กย็งัถวายน�า้สรงในวนัที ่๑ เมษายน 

ในปีนี้เลื่อนมาวันที่ ๑๕ เมษายน ซึ่งเป็นวันเถลิงศกขึ้นจุลศักราชใหม่ ทราบว่า  

ครั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ก็มีการถวายน�้าสรงในวันนี้ 

และปีนี้เป็นปีแรกที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้ทรงรับสถาปนา การถวายน�้าสรงใน 

วันน้ี ก็เป็นครั้งแรก เป็นการประจวบกันเข้า ซึ่งเหมาะดี จะถือวันนี้เป็นวันก�าหนด

ถวายน�้าสรงในปีต่อไป 

วนันี ้อาทติย์ที ่๑๕ เมษายน ก�าหนดถวายน�า้สรงเวลา ๑๖.๐๐ น. เจ้าหน้าที่

จดัสถานทีถ่วายน�า้สรงท่ีศาลาเล็กข้างเขาหลงัศาลาฤาษข้ีางกฎุวิรพรต ตัง้พระแท่นตุม่

ใส่น�้า ติดม่าน และตั้งเก้าอี้ไว้ตามควร สตรีน�าน�้ามาใส่ไว้ในตุ่ม แล้วเข้าไปประชุมอยู่

ในพระอโุบสถ ภกิษสุามเณรและศษิยานศุษิย์ผูเ้คารพนบัถือฝ่ายชาย ประชมุอยู่ภายนอก

พระอโุบสถก่อน ถงึเวลาสมเดจ็ฯ เสด็จเข้าพระอโุบสถ ทรงรบัไตรสรงน�า้ (ของ ม.ร.ว. 

หญงิจรัส ปราโมช) แล้ว เสดจ็ออกไปสูศ่าลาสร้าง ทรงองัสะประทบับนพระแท่นแล้ว

๑   สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าฯ วดับวรนิเวศวหิาร วนัที ่ ๑๕ เมษายน ๒๔๘๘
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พระเถรานเุถระเข้าถวายน�า้สรงโดยล�าดบั ฝ่ายบรรพชติหมดแล้ว ฝ่ายคฤหัสถ์ชายเข้า

ถวายน�า้สรงต่อไป ทรงรบัด้วยพระหตัถ์ขวาบ้าง ซ้ายบ้าง เพราะเข้าไปถวายทัง้ทางขวา

ทางซ้ายแล้วทรงปะพรมพระองค์ แล้วเจ้าหน้าท่ีปิดม่าน ทรงสรง โดยใช้น�้าในตุ่ม  

เสร็จแล้วทรงครองไตรใหม่ เสด็จเข้าพระอุโบสถ ผู้มาถวายน�้าสรงเข้าไปประชุมคอย

อยูใ่นพระอโุบสถแล้ว เสดจ็ขึน้ธรรมาสน์ มผีูก้ล่าค�าสรณคมน์ และเบญจศลี ประทาน

สรณน์และเบญจศีลแล้วประทานพร จบแล้วเสด็จลง ประทานอนุญาตให้กลับได้  

พระเถรานุเถระภกิษุสามเณรทัง้ปวงกราบพระพทุธปฏมิาแล้ว ทรงหนัมา เพือ่พระต่าง

วัดกราบทูลลา เสร็จพิธีเพียงเท่านี้



พระธรรมเทศนาไตรสกิขาโดยสังเขป๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

สีลํ สมาธิ ปญฺญา จ  วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา

อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา  โคตเมน ยสสฺสินาติ ฯ

จักแสดงธรรมคือค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้พระบรมศาสดาของ

เราทั้งหลาย เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม เป็นส่วนธรรมัสสวนมัยกุศล 

(กุศลส�าเร็จด้วยการฟังธรรม) ตามสมควรแก่กาลเป็นที่ฟังธรรมอันเวียนมาถึง

อน่ึง วันน้ีเป็นวันวิสาขปุณณมี (ดิถีมีพระจันทร์เต็มเสวยดาวฤกษ์วิสาขะ)  

ซึง่เป็นดิถีทีพ่ระอาจารย์แต่ปางก่อนก�าหนดว่าพระบรมศาสดาของเราท้ังหลายได้ประสูติ 

ตรัสรู้ แลปรินิพพาน เมื่อถึงวันเช่นนี้ จึงควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะพึงระลึก 

ถึงพระคุณแห่งพระองค์ และท�าการบูชาและฟังธรรมตามสามารถ

ธรรมคือค�าส่ังสอนของพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายนั้น เป็นไปเพื่อให ้

บคุคลแต่ละคนอยูเ่ป็นสขุ และให้ประชมุชนอยู่ด้วยกนัเป็นสุข ความอยู่เป็นสุขเป็นข้อ

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัธรรมสวนะ บันทกึตามทีท่่านประทานในพระอุโบสถ 

 วดับวรนเิวศวหิาร ณ วนัวิสาขปณุณม ี พ.ศ. ๒๔๘๘
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ที่ปรารถนาอยู่ด้วยกันทั้งนั้น แต่ความอยู่เป็นสุขนั้นเป็นผลที่เกิดแต่เหตุ เมื่อท�าเหตุ

ถูกแล้วก็ย่อมได้รับผลดังปรารถนา

พระบรมศาสดาเม่ือก่อนแต่ตรสัรู ้ก็ได้ทรงปรารถนาสขุ ทรงแสวงอยูว่่าอะไร

เป็นกศุล ซึง่เป็นเหตใุห้เกดิสขุ ในชัน้ต้นทรงแสวงหาในส�านกัของผูอ้ืน่ก่อน เมือ่ไม่ทรง

พบก็ทรงแสวงหาด้วยพระองค์เอง ทรงเปลีย่นทางมาโดยล�าดบั จนในทีส่ดุ ทรงด�าเนนิ

ในทางมชัฌมิาปฏปิทา กล่าวคอืทรงท�าจิตให้ตัง้มัน่ถึงความไม่หวัน่ไหว (อาเนญชปตฺตฺ) 

และทรงใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ่มแจ้งความเป็นจริง ก็ทรงรู้ว่า สิ่งทั้งหลายที่มีความ

เกิดในเบื้องต้น ย่อมไม่เที่ยงไม่คงทน บังคับไม่ได้ จึงเป็นทุกข์ตามสภาพ เมื่อบุคคล

ยดึถอืไว้ เพราะไม่รูต้ามเป็นจริง กพ็ลอยไม่เทีย่ง ไม่คงทน บงัคบัไม่ได้ไปด้วย แต่เมือ่

รู้ตามเป็นจริงไม่ยึดถือ ความรู้ก็เป็นส่วนหนึ่ง คงที่อยู่ สิ่งที่รู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ผู้รู้จึง

เป็นตาท ีผูค้งท่ีไม่ใช่สิง่ท่ีรู้ จงึทรงเป็นพทุโธ ผูต่ื้น และทรงแสดงธรรมะสัง่สอนไว้เป็น

อันมาก ประมวลลงก็เพื่อให้ประพฤติดี ทางกาย วาจา ด้วยความตั้งใจที่เรียกว่า ศีล 

เป็นเครื่องก�าจัดทุศีล เพื่อท�าจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ เป็นเครื่องก�าจัดความฟุ้งซ่านแห่ง

จิต และเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงเป็นปัญญา เป็นเครื่องก�าจัดความหลง ไม่รู้ตามเป็นจริง 

ดังที่พระธรรมสังคาหกะได้ประพันธ์เป็นคาถาตามท่ียกเป็นบทนิกเขปไว้เบื้องต้น  

แปลว่า ธรรมะเหล่านี้คือ ศีล สมาธิ ปัญญา (อันเป็นส่วนเหตุ) และวิมุตติอันเยี่ยม 

(อนัเป็นส่วนผล) พระสัมมาสมัพทุธเจ้า ผูท้รงพระนามว่าโคดมโดยพระโคตร ผูม้พีระยศ 

ได้ตรัสรู้โดยล�าดับแล้ว

อิติ พุทฺโธ อภิญฺญาย ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขูนํ

พระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้ดังนี้แล้ว ก็ได้ตรัสบอกแก่ภิกษุทั้งหลาย

พระคาถานี้แสดงว่าพระพุทธเจ้า ได้ตรัสรู้เหตุคือไตรสิกขา คือสิกขา ๓  

และผลคือ วิมุตติอันเยี่ยมโดยล�าดับ

ข้อที่พึงศึกษา ชื่อว่าสิกขา อีกอย่างหนึ่ง การศึกษาในข้อที่พึงศึกษานั้น  

ก็ชื่อว่า สิกขา สิกขามี ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ศีลแปลว่าปกติ โดยตรงได้แก่ 

ความที่จิตเป็นปกติ ไม่ถูกราคะหรือโลภะโทสะโมหะฉุดไป จิตที่ถูกราคะหรือโลภะ
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โทสะโมหะชักน�าไป เป็นจิตวิปริตวิปลาส ถ้าเพียงเท่านี้ ยังไม่แสดงออกไปภายนอก  

ก็เสียศีลภายใน เมื่อประพฤติชั่วทางกาย ทางวาจาด้วยความตั้งใจ ก็เสียศีลภายนอก  

ความประพฤตชิัว่ทางกายวาจาด้วยความตัง้ใจเป็นเหตทุ�าให้จติเศร้าหมองวปิลาส และ

ให้ฟุ้งซ่าน ทั้งท�าปัญญาให้รู้ชั่วให้รู้ผิด ท่านจึงให้สมาทานศีล แม้จะยังมีจิตคิดจะล่วง 

ก็ยังดีกว่าประพฤติล่วงทีเดียว แต่เมื่อยังมีจิตเป็นเช่นนั้นอยู่ ก็ยังไม่เป็นศีลภายใน  

หรอืศลีทางใจ จงึควรท�าจติให้สงบเป็นปกตจิากราคะหรอืโลภะโทสะโมหะ เมือ่จติสงบ

เป็นปกติได้ ก็เป็นศีลภายใน จะท�าจิตให้สงบอย่างนั้นได้ ก็ด้วยอุบายเช่นการดูจิต  

นับเข้าในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อดูจิตอยู่ กิเลสที่เกิดกับจิตก็สงบ จิตก็อยู่กับ

ศีล คือความสงบเป็นปกติ สมาธิคือความตั้งจิตม่ันด้วยมุ่งนึกอยู่ในอารมณ์อันเดียว  

ท่านจัดเป็น ๒ ชั้นคือ ความตั้งจิตมั่นแต่ไม่ถึงแน่วแน่เรียกอุปจารสมาธิ ความตั้งจิต

มัน่แน่วแน่เรียกอปัปนาสมาธิ อารมณ์ของสมาธกิม็ ี๒ คอือารมณ์บางอย่างให้ถึงเพยีง

อุปจารสมาธิ เช่น ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นจริง  

ต้องใช้ความคดิกว้าง แต่กร็วมอยูใ่นเรือ่งนัน้ ไม่อาจรวมจติให้แน่วแน่ได้ ผูเ้จรญิจงึอาจ

ได้เพียงอุปจารสมาธิ อารมณ์บางอย่างให้ถึงอัปปนาสมาธิ เช่นก�าหนดลมหายใจออก 

กลบัไม่ต้องใช้ความคิดกว้าง ผูเ้จรญิจงึอาจถงึอปัปนาสมาธไิด้ ส่วนปัญญา ได้แก่ปัญญา

เป็นเครือ่งพิจารณาเพ่ือให้รูจ้รงิอย่าง ๑ ได้แก่ความรูจ้ริง ๑ ปัญญาเป็นเคร่ืองพจิารณา

นั้น แม้จะเกิดความรู้ขึ้นบ้าง ก็ยังไม่ใช่ความรู้จริง เพราะยังต้องพิจารณาอยู่ ต่อเมื่อ

ใช้ปัญญาพิจารณา อาศัยความตั้งจิตม่ันอุดหนุน จนเกิดความรู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริง 

จึงเป็นปัญญา คือความรู้จริง เมื่อไม่รู้จริงย่อมยึดถือ เมื่อรู้จริงย่อมไม่ยึดถือ ความรู้

จริงจนไม่ยึดถือเป็นวิชชา เมื่อวิชชาเกิดขึ้นก็เกิดวิมุตติ คือความหลุดพ้นจากความ

ยึดถือเกี่ยวเกาะกับอารมณ์ที่เคยยึดถือ น้ีเป็นวิมุตติอย่างสูงหรืออย่างเย่ียมอันเรียก 

อนุตตรวิมุตติ แต่เมื่อกล่าวตั้งแต่อย่างต�า่ข้ึนไปโดยล�าดับก็ย่อมกล่าวได้ว่า เม่ือมีศีล 

ก็พ้นจากกิเลสอย่างหยาบด้วยศีล เม่ือมีสมาธิ ก็พ้นจากกิเลสอย่างกลางด้วยสมาธิ 

เมื่อมีปัญญา ก็พ้นจากกิเลสอย่างละเอียดด้วยปัญญา ความพ้นจากกิเลสอย่างหยาบ 

อย่างกลาง อย่างละเอียดเป็นวิมุตติโดยล�าดับ
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อน่ึง ในเบื้องต้นแม้จะยึดถือศีลสมาธิปัญญาด้วยอุปาทาน เพราะเห็นว่า 

เป็นบุญ เป็นกุศล ก็ยังเป็นการดี เพราะเป็นการยึดในทางดี อาจอ�านวยประโยชน์สุข  

ให้พ้นจากทกุข์โทษได้ และศลีสมาธิปัญญานี ้แม้ในทางคดโีลก เช่นในการเรยีนหนงัสอื 

ในการศึกษาศิลปวิทยา หรือในการท�าการงานก็ต้องใช้โดยนัย คือต้องมีใจไม่คิดมุ่ง

ประพฤตชิัว่ทางกาย วาจา สงเคราะห์เข้าในศลี ต้องตัง้จติม่ันอยูใ่นการเรยีนเป็นต้นนัน้ 

สงเคราะห์เข้าในสมาธิ และต้องมีปัญญาสอดส่องพิจารณาจนรู้จริง สงเคราะห์เข้าใน

ปัญญา จึงจักพ้นจากความขัดข้องถึงความส�าเร็จได้

พทุธศาสนกิ คอืผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาการปฏบิตัใินศลี สมาธ ิปัญญา โดย

สามารถ เพราะการปฏิบัติดังนั้นเป็นบุญ เมื่อปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญา จึงเป็นผู้

อยูก่บับญุ เป็นเหตใุห้ถงึวมุิตตหิลุดพ้นตามชัน้ จงึชือ่ว่าถือเอาสาระแห่งกายนีไ้ว้ได้ตาม

ควรแก่ความปฏิบัติ 



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

ยมฺหิ สจฺจญฺจ ธมฺโม จ  อหึสา สญฺญโม ทโม

สเว วนฺตมโล ธีโร  โส เถโรติ ปวุจฺจติ

จักแสดง ค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่ง

การฟังธรรม เป็นส่วนธรรมสวนกุศล เพราะท�าปัญญาความรู้ ปัญญาบารมี ความ

ฉลาด อันเป็นไปในทางธรรมให้เจริญยิ่งขึ้นไปโดยล�าดับ สมเด็จพระบรมศาสดานั้น 

ปรากฏตามประวัติท่ีท่านแสดงไว้ว่า เม่ือเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ทรงตั้งอยู่ในภาวะที่จะ

เป็นผู้ปกครองประชาชน และทรงมีพระกายปรากฏอยู่ จึงทรงศึกษาเล่าเรียนจนทรง

มีความรู้ความสามารถ ข้อน้ี ควรเป็นตัวอย่างของบุคคลผู้ประสงค์จะรู้ศิลปวิทยาอัน

ใดอนัหน่ึง กพ็งึตัง้ใจศกึษาเล่าเรยีนให้มคีวามรูค้วามสามารถ ต่อจากนัน้ กท็รงปกครอง

ประชาชนด้วยด ีไม่มกีารปฏวิตัอิะไรเกดิขึน้ ข้อนีค้วรเป็นตวัอย่างของผูมี้หน้าทีป่กครอง 

ที่จะพึงปกครองด้วยดี แม้จะทรงปกครองด้วยดีก็จริงแล แต่ทว่า ทรงเห็นว่าไม่เลื่อน

ชั้นของพระองค์ให้ดีขึ้น จึงทรงปรารถนาจะเลื่อนชั้นของพระองค์ให้ดีขึ้นไปอีก  

ความปรารถนานัน้ เม่ือแก่กล้าย่ิงขึน้กน็�าพระองค์ให้เสดจ็ออกแสวงหาธรรมทีเ่ป็นสัจจะ 

๑   พระธรรมเทศนา กัณฑ์เช้า วนัธรรมสวนะกึง่กาฬปักษ์ วสิาขมาส วนัศกุร์ท่ี ๔ พฤษภาคม  

 พ.ศ. ๒๔๘๘
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คือสภาพที่เป็นจริง ทรงค้นคว้าทดลองในทางที่เขาว่าดีว่าชอบในครั้งนั้น ทรงก�าหนด

ผลสอบเหตุ ทรงเห็นว่ายังไม่ถูกต้อง ก็ทรงเปลี่ยนไปใหม่ ข้อนี้ ควรเป็นตัวอย่างของ

ผู้ปรารถนาความถูกต้อง ที่จะพึงสอบเหตุสอบผลเรื่อยไปจนกว่าจะพบความถูกต้อง 

เมื่อทรงก�าหนดเหตุผลเปรียบทางปฏิบัติไปโดยล�าดับ จนทรงเหน็ว่าข้อทีท่รงด�าเนนิมา

เป็นอัตตกิลมถานุโยค ทางมัชฌิมาปฏิปทาเป็นอย่างอื่น ก็ทรงละอัตตกิลมถานุโยค  

ทรงด�าเนินในมัชฌิมาปฏิปทา ในที่สุดก็ทรงรู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริง ทรงทราบพระองค์

ว่า ทรงหลดุพ้นแล้ว และความหลดุพ้นของพระองค์ไม่ก�าเริบ ดงัพระบาลว่ีา อกปุปฺา เม 

วิมุตฺติ วิมุตติของเราไม่ก�าเริบ นี้เป็นส่วนอัตตหิตสมบัติ เมื่อทรงประสบวิมุตติแล้ว  

จะทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่เฉย ๆ ก็ได้ แต่ทรงมีพระเมตตา ปรารถนาสุข พระกรุณา

ปรารถนาจะช่วยให้พ้นทุกข์ จึงทรงแสดงธรรมส่ังสอนเป็นส่วนปรหิตสมบัติ ธรรมที่

ทรงแสดงนั้น ก็ชี้สัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวจริง อันมีอยู่ที่บุคคลทุกคน เพราะบุคคล

ทุกคนมีธรรมอยู่ท่ีตน และเป็นผู้แสดงธรรมนั้นออกมาเป็นเหตุยกส่วนดีอย่างหนึ่ง  

ส่วนชั่วอย่างหนึ่ง เพื่อให้บุคคลนั่นเองก�าหนดพิจารณาเห็นและละส่วนชั่ว ตั้งอยู่ใน 

ส่วนดี บุคคลมีกายส่วนหน่ึง จิตหรือธาตุรู้ส่วน ๑ ประกอบกัน จึงเป็นสังขาร คือ 

ส่วนผสม บคุคลโดยมากพอใจดกูายซึง่เป็นส่วนภายนอกด้วยตาเนือ้ท่ีเรยีกว่า มังสจกัษุ 

แต่ไม่สนใจจะดูส่วนภายในของตน บางคนไม่ดูตนเองว่าเป็นอย่างไร ถึงจะมีผู้มา 

ตักเตือน ก็ยังไม่รู้หรือไม่ยินดีรับค�าตักเตือน บุคคลควรยินดีรับค�าตักเตือนมาสอบ 

ดตูน เมือ่เป็นจรงิ จกัได้แก้ไข แม้จะไม่เป็นจริงกไ็ม่เสยีหายอะไร ท่านแสดงว่าให้เหน็

ผูม้าชีโ้ทษให้ปรากฏ กล่าวข่มคอืตกัเตอืนว่ากล่าวให้เหมอืนผูช้ีข้มุทรพัย์ให้ ผูช้ีข้มุทรพัย์ให้ 

แม้จะไม่มีทรัพย์ตามที่ชี้ ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีความหวังดี ธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เปรียบเหมือนกระจกเงาส�าหรับให้บุคคลดูตน ผู้จะแต่งตัว ส่องดูเงาหน้าและอวัยวะ

ส่วนอืน่ของตนในกระจกเงา ย่อมอาจแต่งตวัได้ตามปรารถนา เม่ือบุคคลฟังธรรมของ

สมเด็จพระบรมศาสดาแล้ว สอบธรรมที่ตน หรือสอบตนกับธรรม ก็อาจน�าธรรมมา

แต่งตนให้ดขีึน้ได้ กายมีปัจจยัเป็นเครือ่งท�านบุ�ารงุ บคุคลจงึต้องแสวงหาปัจจยัมาเป็น

เคร่ืองท�านุบ�ารุงกาย ส่วนจิตมีธรรมเป็นเครื่องท�านุบ�ารุง ถ้าขาดธรรม ก็ทุรนทุราย

เดือดร้อน ถงึจะมทีรพัย์นบัแสน ๆ ล้าน ๆ กไ็ม่เป็นสขุ เมือ่มธีรรมเป็นเครือ่งท�านบุ�ารงุ

จงึจะเป็นสขุ ท่านจงึแสดงว่า ท่านผู้มีจิตสงบไม่ทุรนทุรายเดือดร้อน จะอยู่ในบ้านหรือ
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ในป่า ในที่ลุ่มในที่ดอน ที่นั้นเป็นรมณียสถาน และกาย ย่อมมีมลทินของกาย คือ 

กายส่วนเก่า เช่นหนังแห้งลอกขาดไป หรือเหงื่อไคลไหลออกมาจากภายในบ้าง  

ละอองธุลีในภายนอกเข้ามาท�าให้เปรอะเปื้อนบ้าง กายจึงเศร้าหมองขุ่นมัว ถ้าปล่อย

ไว้ไม่ช�าระล้างกป็ฏกิลูโสโครก แม้จิตกม็มีลทนิของจติ กล่าวโดยทัว่ไป คอืราคะ โทสะ 

โมหะ ถ้าไม่ช�าระล้าง จิตก็เศร้าหมองขุ่นมัวย่ิงขึ้น ธรรมเป็นเครื่องช�าระล้างนั้น  

ท่านแสดงไว้มีปริยายเป็นอันมาก โดยปริยายหนึ่ง ดังที่ยกไว้เบื้องต้น แปลว่า  

สัจจะ ธรรม อหึสา สัญญมะ ทมะ มีในบุคคลใด บุคคลนั้นแลเป็นผู้มีมลทินอัน 

คายแล้ว และบุคคลน้ันอันผู้รู้ท้ังหลายกล่าวว่าเป็นผูม้ัน่คง ดงันี ้ พจิารณาความได้ว่า 

พระพุทธภาษตินี ้ แสดงผลคอืความเป็นผู้มีมลทินอันคายแล้วและความเป็นผู้ม่ันคงว่า

เกิดจากเหตุคือธรรม ๕ ประการ มีสัจจะเป็นต้น นี้เป็นใจความของพระพุทธภาษิตนี้ 

สจัจะ โดยท่ัวไป ได้แก่ธรรมท่ีเป็นสจัจะ คอืสภาพทีจ่รงิอย่าง ๑ ความจรงิใจ 

อันมีอยู่ที่บุคคลอย่าง ๑ ในท่ีนี้หมายถึงความจริงใจอันมีอยู่ที่บุคคล ประมวลวิริยะ 

ขันติ สัจจะ อธิษฐาน ในบารมี ๑๐ เข้าในสัจจะข้อนี้ ความจริงใจนี้ท�าให้เกิดความ

ตั้งใจที่จะท�าจริง ถ้าขาดเสียบุคคลก็เป็นคนเหลวไหลเลอะเทอะ ท�าอะไรไม่ส�าเร็จ  

ข้าศึกของความจริงใจ ได้แก่อสัจจะ คือความไม่จริงใจ ต้องก�าจัดเสียด้วยสัจจะ  

แต่สจัจะคอืความจรงิใจนี ้ท�าให้เกดิความตัง้ใจทีจ่ะท�าจรงิในทางทีถ่กูกไ็ด้ ในทางทีผ่ดิ

กไ็ด้ สจัจะในทางท่ีผดิมีนทิานเรือ่งเถรตรงเป็นตวัอย่าง คอืเถรตรงเดนิทางพบต้นตาล

ขวางหน้าอยู่ ก็ขึ้นต้นตาลเพื่อไปลงทางโน้น เหตุฉะนี้ จึงแสดงธรรมไว้เป็นข้อที่ ๒ 

ธรรมได้แก่ส่วนที่ดีที่ชอบ ข้าศึกของธรรมก็คืออธรรม คือส่วนที่ชั่วที่ผิด ถ้าสัจจะอยู่

กบัธรรม ก็เป็นไปในทางด ีอยูก่บัอธรรม กเ็ป็นไปในทางชัว่ ท่านแสดงธรรมไว้ ก็เพือ่

ให้สัจจะเป็นไปกับธรรม 

อหึสา ข้อที่ ๓ ได้แก่ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนด้วยความโง่เขลา

เบาปัญญา ๑ ไม่เบียดเบียนตนให้เดือดร้อนด้วยความโง่เขลานั้น ๑ สัญญมะข้อที่ ๔ 

ได้แก่ความส�ารวมระวังนับเข้าในสังวรปธาน ความเพียรท่ีตั้งไว้เพื่อระวังความชั่วท่ียัง

ไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น ปหานปธาน ความเพียรที่ตั้งไว้เพ่ือละความช่ัวที่เกิดขึ้นแล้วให้ 

สิ้นไป บุคคลมีราคะ โทสะ โมหะ ที่เป็นตัวเดิมอยู่ ถ้าเพียงเท่านั้น ก็พอประมาณ  
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แต่บคุคลอาศยัราคะ โทสะ โมหะ เดมิเพิม่พนูขึน้ให้อยู่เสมอ จึงต้องใช้สัญญมะอนันบั

เข้าในปธาน ๒ ข้อนั้น ทมะข้อที่ ๕ ได้แก่ความปราบปรามหรือก�าจัดราคะ โทสะ 

โมหะ อันเป็นตัวเดิมให้เสื่อมสิ้นไป ทมะ จึงมีหน้าที่ปราบปรามหรือฝึกหัดราคะ 

ชัน้ละเอยีด ได้แก่ความพอใจ อนัมีอยูใ่นภายใน เมือ่ประสบอารมณ์ทีน่่าพอใจ กแ็สดง

อาการออกมาเป็นราคะ (ชั้นกลาง) คือความยินดีหรือโลภอยากได้ หยาบกว่านั้น  

ก็เป็นอภิชฌา หรืออภิชฌาวิสมโลภ สายโทสะ ที่เป็นชั้นละเอียดเรียกว่า ปฏิฆะ  

ที่แปลว่าความกระทบกระท่ัง ยังไม่เข้าใจ ถ้าแปลว่าความไม่ชอบใจก็พอเข้าใจ  

หมายถงึความไม่ชอบใจอันมอียูใ่นภายใน เม่ือประสบอารมณ์ท่ีไม่ชอบใจ กแ็สดงอาการ

ออกมาเป็นโทสะ คือความประทุษร้ายจิตให้เดือดร้อนด้วยความโกรธ แต่ก็ยังคงอยู ่

ในจิต หยาบกว่านั้นเป็นพยาบาท สายโมหะ ที่เป็นช้ันละเอียด ได้แก่อวิชชา คือ 

ความไม่รู้จริงแสดงอาการออกมาเป็นโมหะ คือ หลง หยาบกว่านั้นเป็นมิจฉาทิฏฐ ิ

เหล่านี้เป็นมลทินของจิต อาจก�าจัดให้เสื่อมสิ้นไปได้ ด้วยธรรม ๕ ประการมีสัจจะ

เป็นต้น เมือ่ก�าจดัได้ กช็ือ่ว่าเป็นผูม้มีลทนิอนัคายได้แล้วและเป็นผูม้ัน่คง ไม่โยกโคลง

ง่อนแง่น แม้ในทางโลกย่อมปรารถนาความเป็นผู้มั่นคง ไม่ปรารถนาความเป็นผู้ 

ง่อนแง่นคลอนแคลน ผู้มีมลทินอันคายแล้วเป็นผู้มั่นคง มีชื่อว่าตาทีผู้คงที่

ในที่สุด ทรงเตือนพุทธศาสนิกให้ปฏิบัติในธรรม ๕ ประการ มีสัจจะเป็นต้น 

เพือ่ก�าจดัมลทนิของจติและเพือ่เป็นผูม้ัน่คง แม้จกัก�าจดัไม่ได้สิน้เชงิ กจ็กัเป็นผูม้สีคุติ

เป็นเบื้องหน้า

๔ พฤษภาคม ๒๔๘๘



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส  นตฺถิ ปญฺญา อฌายโต

ยมฺหิ ฌานญฺจ ปญฺญา จ  ส เว นิพฺพานสนฺติเก

จักแสดงค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสดาของเรา 

ทั้งหลาย เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม เป็นส่วนธรรมสวนกุศล ตามวัน 

ธรรมสวนะอันเวียนมาถึงเข้าโดยล�าดับ ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น  

แสดงสัจจธรรมที่ได้ทรงค้นพบตามเป็นจริงด้วยพระองค์เอง เพราะเมื่อยังเป็น 

พระโพธิสัตว์อยู่ ทรงหนักในความรู้ ทรงด�าเนินในจรณะ ข้อปฏิบัติเป็นเครื่องด�าเนิน

ถึงวิชา ทรงสอบเหตุ สอบผลแก้ไขเลื่อนขึ้นไปโดยล�าดับ จนทรงประสบหรือทรงพบ

สจัจธรรมตามเป็นจรงิ ข้อนีค้วรเป็นตวัอย่างของผูป้ระสงค์ผล ทีจ่ะพึงค้นหาด�าเนนิไป

ในเหตุแห่งผลนั้น เมื่อทรงประสบสัจจธรรมแล้ว ก็ไม่ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่เฉย ๆ  

ทรงมพีระกรณุาแสดงธรรมสัง่สอนเพือ่ให้ผูฟั้งรูเ้ห็นตามเป็นจรงิ และทรงแสดงมีเหตุผล

ส่งถงึกัน และผูฟั้งอาจพิจารณาปฏิบัติให้ได้รบัผลได้ แต่ปรากฏว่า ธรรมไม่เป็นประโยชน์

แก่ผูฟั้งทัว่ไป ทัง้นี ้ไม่ใช่เพราะธรรมท่ีทรงแสดง ไม่ใช่เพราะพระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรง

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัธรรมสวนะ อมาวส ี เวสาขมาส วนัที ่ ๑๑ พฤษภาคม  

 พ.ศ. ๒๔๘๘
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แสดงธรรม แต่เป็นเพราะผู้ฟังนั้นเอง ผู้ฟังบางคนเมื่อฟังก็ฟังไป เมื่อฟังแล้วก็แล้วไป 

ธรรมท่ีฟังแล้ว ก็เหมือนอย่างลมพัดลอดลวดตาข่าย ไม่ติดอยู่ ผู้ฟังบางคนไม่ม ี

ความเช่ือเลื่อมใส แต่ตั้งใจฟังธรรมและก�าหนดเนื้อความของธรรม ด้วยมุ่งจะยกขึ้น

จับผิด ผู้ฟังบางคนมีความเชื่อเลื่อมใส เงี่ยโสตลงตั้งใจฟังธรรมและก�าหนดเนื้อความ

ของธรรมด้วยมุง่จะรูต้าม ผูฟั้ง ๓ จ�าพวกนี ้ธรรมไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังจ�าพวกแรก 

แต่เป็นประโยชน์แก่ ๒ จ�าพวกหลัง อนึ่ง ธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น 

โดยตรงทรงแสดงที่บุคคล ตามอภิธรรม ธรรมมี ๓ คือกุศลธรรม ธรรมเป็นกุศลคือ

ส่วนดีส่วนชอบ ๑ อกศุลธรรม ธรรมเป็นอกศุลคอืส่วนไม่ดีไม่ชอบ ๑ อพัยากตธรรม 

ธรรมเป็นอัพยากฤต คือท่านไม่ยืนยันว่าเป็นกุศล หรืออกุศล ๑ ธรรมเหล่านี้มีอยู่ที่

บุคคลนั้นเอง บุคคลจึงเป็นตัวธรรม แต่เม่ือบุคคลไม่เพ่งพิจารณาดูท่ีตน ก็ไม่อาจรู ้

อาจเห็นธรรมท่ีตนเอง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ก็เพื่อให้ผู้ฟังได้อาศัย

น้อมมาเพ่งพิจารณาดูที่ตน ธรรมที่ทรงแสดงจึงเป็นโอปนยิโก ควรน้อมเข้ามาในตน 

ข้อนี้ ต้องอาศัยฌาน คือความเพ่ง ๑ ปัญญาความพิจารณา ๑ เพราะถ้าไม่เพ่งก็ไม่รู้ 

ไม่พิจารณา ก็ไม่เห็นจริง ต่อเมื่อเพ่งพิจารณาจึงจะรู้ จะเห็นตามเป็นจริง ฌานและ

ปัญญานีต้้องใช้ในกิจการทุกอย่างแม้ในทางโลก ยกตวัอย่างเช่นการแต่งหน้าให้งดงาม 

ก็ต้องใช้ฌานและปัญญา ผู้ปรารถนาจะแต่งหน้า ต้องเพ่งดูเงาหน้าของตนในกระจก 

และพิจารณาว่าส่วนไหนเสีย เพื่อจักได้แก้ให้ดี และส่วนไหนดีแล้ว เพื่อจักได้ไม่ต้อง

แก้หรอือดุหนนุให้ดยีิง่ข้ึน ในทางธรรม กต้็องอาศยัฌานและปัญญาทกุอย่าง เหตฉุะน้ี 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ ดังท่ียกขึ้นเป็นนิกเขปบท ณ เบื้องต้นแปลว่า 

ฌานคือความเพ่ง ไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่เพ่ง ฌานและปัญญามีใน

บคุคลใด บคุคลนัน้อยูใ่นส�านกัแห่งนพิพานหรืออยู่กบันพิพาน ดงันี ้ฌานคือความเพ่ง 

ได้แก่ความก�าหนดรวมอยู่แห่งเดยีว ปัญญา ได้แก่ความพจิารณาส่ิงท่ีเพ่งนัน้ ฌานไม่มี

แก่ผู้ไม่มีปัญญา คือผู้ไม่รู้ประโยชน์ของความเพ่งว่า เป็นเหตุให้เกิดปัญญา เมื่อไม่รู้

อย่างน้ี จึงไม่เพ่ง และเมือ่ไม่เพ่ง กไ็ม่ได้ปัญญา พระสัมมาสัมพทุธเจ้าจงึทรงแสดงว่า 

นตฺถิ ฌาน� อปญฺญสฺส ฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา นตฺถิ ปญฺญา อฌายโต ปัญญาไม่มี

แก่ผู้ไม่เพ่ง 
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ค�าว่า นิพพาน ผู้นับถือพระพุทธศาสนาเคยได้ยินได้ฟังมาแล้ว และเข้าใจว่า

เป็นธรรมชัน้สงู คือความดบักเิลสสิน้เชงิ และเมือ่เหน็ว่าตนไม่สามารถจะปฏบิตัใิห้ถงึ

ได้ก็ท้อถอย แต่ธรรมท่ีพระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นัน้ย่อมใช้ได้ทุกชัน้โดยเหตผุล

และอาจอนุโลมไปใช้แม้ในทางโลก ผู้ไม่รู้ไม่สามารถในส่ิงใด ขวนขวายศึกษาฝึกหัด 

จนมีความรู้ ความสามารถในสิ่งนั้น ความดับความไม่รู้ไม่สามารถเสียได้อย่างนี้  

เป็นนิพพานอย่างหน่ึง ผู้อ่านหนังสือไม่ออก พยายามเรียนจนอ่านออก ความดับ 

ความอ่านหนังสือไม่ออกเสียได้ ก็เป็นนิพพานอย่างหนึ่ง ในส่วนหน่ึง ก็เหมือนกัน 

บุคคลจึงอยู่กับนิพพานโดยล�าดับ แต่ท้ังนี้ต้องมีฌานและปัญญาเป็นคู่กันมา ในการ

ปฏบิตัธิรรมกเ็ช่นเดยีวกนั โดยปรกติบคุคลมมีาร คอื ธรรมเป็นเครือ่งท�าลายล้างส่วน 

๑ บารม ีคอืธรรมส่วนทีด่ส่ีวน ๑ มารเป็นเครือ่งท�าลายบารมี บารมีกเ็ป็นเครือ่งท�าลาย

มาร เมื่อมารมีก�าลัง มารก็ผจญบารมีให้พ่ายแพ้และครอบง�าใจไว้ เมื่อบารมีมีก�าลัง 

บารมกีผ็จญมารให้พ่ายแพ้และบคุคลกอ็ยู่กบับารม ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เมือ่ยงัเป็น

พระโพธิสัตว์อยู ่ ได้ทรงผจญมารให้พ่ายแพ้ไปด้วยพระบารมี จึงได้พระนามว่า  

พระวิชิตมาร แปลว่าพระผู้มีมารอันชนะแล้ว การปฏิบัติธรรมก็เป็นการอบรมบารมี

เพ่ือท�าลายมารนั่นเอง แต่การปฏิบัติต้องอาศัยการเรียนธรรมที่เรียกทางพระพุทธ-

ศาสนาว่าสุตะเป็นเบื้องต้น จะเรียนทางตา คือดูหนังสือ หรือเรียนทางหู คือฟังก็ได้ 

เมื่อก�าลังเรียนมารก็จักเข้ามากระซิบว่า เรียนท�าไม คิดเรื่องหรือท�าการท่ีสนุกดีกว่า 

เมื่อเป็นเช่นนี้ต้องใช้ฌานและปัญญาเพ่งพิจารณา อุดหนุนให้เป็นบารมีก�าจัดมารคือ

ความเกียจคร้านอย่างนี้เสีย ความดับมารที่มากระซิบใจอย่างนี้เสียได้ ก็เป็นนิพพาน

อย่างหนึง่ ต่อมาถึงการปฏิบตัธิรรม ความยนิดยีนิร้ายและความหลงงมงายในอารมณ์

ทัง้หลายในโลกย่อมเป็นเหตใุห้ประพฤตล่ิวงทางกายและวาจาด้วยความตั้งใจ อารมณ์

เหล่านี้ได้แก่รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมคือเร่ืองท่ีผ่านเข้ามาทางตา

เป็นต้น ความยินดียินร้ายและความหลงงมงายเป็นอาวุธของมาร ซึ่งเข้ามาทิ่มแทงใจ

ให้เดือดร้อนทุรนทุราย เช่นให้เดือดร้อนว่าทรัพย์ที่ได้มาโดยทางทุจริตนั้น เจ้าของจะ

มาแย่งยือ้ไปเมือ่ไร หรอืตนจะพลดัพรากไปเมือ่ไร เหตฉุะนี ้ให้ใช้ฌานและปัญญาเพ่ง

พิจารณาให้เป็นบารมีดับความยินดียินร้ายและความหลงงมงายที่เกิดขึ้นเสีย แม้ไม่

ตลอดไป ทบัหรอืข่มไว้ หรอืดบัได้ชัว่ครูช่ัว่ขณะ กเ็ป็นการด ีความดบัได้อย่างนี ้กเ็ป็น

นิพพานอย่างหนึ่ง ส่วนในธรรมชั้นสูง โดยปรกติ บุคคลย่อมยินดียึดถืออยู่ในอัตภาพ
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ร่างกายนี้ว่า เอต� มม นั่นของเรา เอโสหมสฺมิ เราเป็นนั่น เอโส เม อตฺตา นั่นเป็น

ตวัตนของเรา กอั็ตภาพร่างกายนี ้เป็นทุกขสัจจะ สภาพทีจ่รงิคอืทกุข์ ไม่มเีปลีย่นแปลง

เป็นอย่างอื่น เพื่อให้ก�าหนดรู้ตามเป็นจริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมไว้

โดยปรยิายเป็นอนัมากเช่นอรยิสจัจ์ ๔ สตปัิฏฐาน ๔ ธาตวิุภงัคสูตร แม้จะทรงแสดง

ไว้มากปริยายด้วยกนั แต่กมี็ใจความเป็นอันเดยีวกนั ตามนยัธาตวุภิงัคสตูร ทรงแสดง

ว่าบุคคลมีธาตุ ๖ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย อากาศ และวิญญาณธาตุ ๕ ข้างต้น 

เป็นธาตุไม่มีความรู้ ถ้ามีอยู่ตามล�าพังก็ไม่สามารถรู้อะไรได้ และไม่มีใครทุกข์ร้อน  

แต่เพราะมีวิญญาธาตุเข้าประกอบ จึงสามารถรู้อะไรได้ ทางท่ีวิญญาณธาตุออกมารู้

นั้น เรียกว่าผัสสายตนะ คือที่เกิดผัสสะ ได้แก่จักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย มนะ คือ

ออกมารู้รูปทางจักษุ ออกมารู้เสียงทางโสต ออกมารู้กลิ่นทางฆาน ออกมารู้รส 

ทางชิวหา ออกมารู้โผฏฐัพพะทางกาย รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะทั้ง ๕ นี้  

ประมวลเป็นธรรมคือเรื่องที่วิญญาณธาตุรู้ทางมนะ และวิญญาณธาตุยังประกอบด้วย

อวิชชา เหตุฉะนี้ เมื่อตาเห็นรูปเป็นต้น เกิดเป็นผัสสะขึ้นแล้ว ก็เกิดเวทนาน�าให้เกิด

ตัณหา คือความดิ้นรนของใจขึ้น ความดิ้นรนของใจเพื่อให้ได้เป็นกามตัณหา เพื่อให้

เป็นภวตณัหา เพือ่ให้เสือ่มเสยีเป็นวภิวตณัหา นีเ้ป็นสมทุยัสจัจะหรอืเป็นมาร เมือ่เกดิ

ขึ้น ต้องใช้ฌานและปัญญา เพ่งพิจารณาดับเสีย ความดับตัณหาเสียได้เป็นนิพพาน

หรือนิโรธสัจจะ ฌานและปัญญาเป็นบารมีหรือมัคคสัจจะ ท่ีท่านแสดงว่ามีองค์ ๘ 

ความดับตัณหาได้แม้เพียงแปลบหนึ่งหรือชั่วฟ้าแลบ ก็ท�าให้เกิดประโยชน์ได้ มารกับ

บารมีมีอยู่ที่ใจและเป็นข้าศึกที่คอยรบกันอยู่ ใจจึงเป็นสนามรบ เมื่อมารชนะ มารก็

ยึดสนามใจไว้ได้ เมื่อบารมีชนะ บารมีก็ปกป้องสนามใจ นิพพานคือความดับมาร 

เสียได้ เป็นเครื่องแสดงความชนะของบารมี ทั้งนี้ อาศัยฌานและปัญญาคอยเพ่ง

พิจารณา เพราะเมือ่มีความเพ่งพจิารณาอยูก่ป็ระสบความดบัเป็นนพิพานมาโดยล�าดบั 

ผู้ที่มีฌานและปัญญา จึงชื่อว่าอยู่กับนิพพานดังที่ตรัสไว้ว่า

ยมหฺ ิฌานญจฺ ปญญฺา จ สเว นิพพฺานสนตฺเิก ฌานและปัญญามใีนบคุคลใด 

บุคคลนั้นอยู่ในส�านักแห่งนิพพาน ด้วยประการฉะนี้

ในที่สุด ทรงเตือนพุทธศาสนิก ให้ปฏิบัติตามสามารถ

๑๑ พฤษภาคม ๒๔๘๘



บันทกึพระธรรมเทศนาไตรสกิขา๑

สีลํ สมาธิ ปญฺญา จ  วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา

อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา  โคตเมน ยสสฺสินา

จกัแสดงธรรมคอืค�าสัง่สอนของพระสัมมาสัมพทุธเจ้า ผูพ้ระบรมศาสดาของเรา

ทัง้หลาย เพือ่ให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมเป็นส่วนธรรมสวนกศุล ตามสมควร

แก่กาลเวลาเป็นที่ฟังธรรมอันเวียนมาถึง 

อนึ่ง วันนี้เป็นวันวิสาขปุณณมี ซึ่งเป็นดิถีท่ีพระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย

ได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน เมื่อถึงวันเช่นนี้ จึงควรพุทธศาสนิก จะพึงระลึกถึง

พระคุณ ท�าการบูชาและฟังธรรมตามสามารถ ธรรมคอืค�าส่ังสอนของพระบรมศาสดา

ของเราทัง้หลายนัน้ เป็นไปเพือ่ให้ประชมุชนอยู่ด้วยกนัเป็นสุข และให้บคุคลแต่ละคน

อยู่เป็นสุข ความอยู่เป็นสุข เป็นข้อท่ีปรารถนาอยู่ด้วยกัน แต่เป็นผลที่เกิดแต่เหตุ  

เมือ่ท�าเหตถุกูแล้ว กย่็อมได้ผลดงัปรารถนา พระบรมศาสดาเมือ่ก่อนแต่ตรสัรู้กไ็ด้ทรง

ปรารถนาสุข ทรงแสวงอยู่ว่าอะไรเป็นกุศล ซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดสุข เม่ือทรงแสวง 

ในทางอ่ืนไม่พบ จงึทรงแสวงด้วยพระองค์เอง ด้วยทรงท�าจติให้เป็นปกต ิให้ตัง้มัน่และ

๑   พระธรรมเทศนาไตรสกิขา กณัฑ์เช้า วนัวสิาขปณุณม ี วันที ่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
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ทรงใช้ปัญญาพจิารณาให้รูแ้จ่มแจ้งตามเป็นจรงิ กท็รงรูว่้า สิง่ทัง้หลายไม่เทีย่ง ไม่คงทน 

บังคับไม่ได้ จึงเป็นทุกข์ตามสภาพ เมื่อบุคคลยึดถือก็พลอยไม่เที่ยง ไม่คงทน บังคับ

ไม่ได้ไปด้วย แต่เมื่อรู้ตามเป็นจริง ไม่ยึดถือ ความรู้เป็นส่วนหนึ่ง คงที่อยู่ สิ่งที่รู้เป็น

อกีส่วนหนึง่ ผูรู้จ้งึเป็นตาท ีผูค้งที ่ไม่ใช่สิง่ทีรู่ ้จงึทรงเป็น พทุโธ ผูต้ืน่ และทรงแสดง

ธรรมสั่งสอนไว้เป็นอันมากประมวลลง ก็เพื่อให้ประพฤติดีทางกายวาจา ด้วยความ

ตั้งใจที่เรียกว่าศีล เป็นเครื่องก�าจัดทุศีลตรงกันข้าม เพื่อท�าจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ  

เป็นเครือ่งก�าจดัความฟุง้สร้านแห่งจิต และเมือ่ให้รูต้ามเป็นจรงิ เป็นปัญญา เป็นเครือ่ง

ก�าจัดความหลงไม่รู้ตามเป็นจริง ดังที่พระธรรมสังคาหกะ ได้ประพันธ์เป็นคาถาตาม

ที่ยกไว้เป็นบทนิกเขปเบื้องต้น แปลว่าธรรมเหล่านี้ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็น

ส่วนเหต ุและวมุิตต ิอันเป็นส่วนผล พระสมัมาสมัพทุธเจ้าผูช้ือ่ว่าโคดมโดยพระโคตร 

ผู้มีพระยศสูง ได้ตรัสรู้โดยล�าดับแล้ว และเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้ตรัสบอกแก่ชน 

ทั้งหลาย ค�าว่า ศีลแปลว่าปกติ โดยตรงได้แก่ความที่จิตเป็นปกติ ไม่ถูกราคะ หรือ

โลภะ โทสะ โมหะฉุดไป จิตที่ถูกราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะชักน�าไป เป็นจิตวิปริต 

วิปัลลาส เพียงเท่านี้ ยังไม่ล่วงออกไปภายนอกก็เสียศีลภายใน เมื่อประพฤติชั่วทาง

กาย วาจา ด้วยความตั้งใจ ก็เสียศีลภายนอก ความประพฤติชั่วทางกาย วาจาด้วย

ความตัง้ใจ เป็นเหตทุ�าจติให้เศร้าหมอง วปัิลลาศ และให้ฟุง้สร้าน ทัง้ท�าปัญญาให้รูช้ัว่

รู้ผิด ท่านจึงให้สมาทานศีล แม้จะยังมีจิตคิดจะล่วง ก็ยังดีกว่าประพฤติล่วงทีเดียว  

แต่เม่ือยังมีจิตเช่นน้ัน ก็ยังไม่เป็นศีลภายใน หรือศีลทางใจ จึงควรท�าจิตให้สงบเป็น

ปกติจากราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เม่ือจิตสงบเป็นปกติได้ ก็เป็นศีลภายใน  

เป็นอุปสมะหรือสันติ จะท�าจิตให้สงบอย่างนั้นได้ ด้วยการดูจิตนับเข้าในจิตตา- 

นุปัสสนาสติปัฏฐาน เมื่อดูจิตอยู่ กิเลสที่เกิดกับจิตก็สงบ จิตก็อยู่กับศีลคือความสงบ 

สมาธิ คือความตั้งจิตมั่น ความตั้งจิตมั่น แต่ไม่ถึงแน่วแน่เรียกอุปจารสมาธิ ความตั้ง

จติมัน่แน่วแน่ เรยีกอัปปนาสมาธ ิสมาธมิ ี๒ ผูเ้จริญและอารมณ์ของสมาธกิม็ ี๒ คอื

อารมณ์บางอย่างให้ถึงเพียงอุปจารสมาธิ เช่นระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า ต้องใช้

ปัญญาพิจารณาตรวจเพื่อให้เห็นจริง ต้องใช้ความคิดกว้าง แต่ก็รวมอยู่ในเรื่องนั้น  

ไม่อาจรวมจติให้แน่วแน่ได้ ผูเ้จรญิจงึอาจได้เพียงอปุจารสมาธ ิอารมณ์บางอย่างให้ถึง

อปัปนาสมาธ ิเช่นก�าหนดความหายใจออกกลบัไม่ต้องใช้ความคดิกว้าง ผูเ้จรญิจงึอาจ
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ถึงอัปปนาสมาธิได้ ส่วนปัญญาได้แก่ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อให้รู้จริงอย่าง ๑ 

ได้แก่ความรูจ้รงิอย่าง ๑ ปัญญาเป็นเครือ่งพจิารณานัน้ แม้จะเกดิความรูข้ึน้บ้าง กยั็ง

ไม่ใช่ความรู้จริง เพราะยังต้องพิจารณาอยู่ ต่อเม่ือใช้ปัญญาพิจารณาอาศัยความตั้ง 

จิตมั่นอุดหนุนจนเกิดความรู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริง จึงเป็นปัญญา คือความรู้จริง  

เมื่อไม่รู้จริง ย่อมยึดถือ เมื่อรู้จริง ย่อมไม่ยึดถือ ความรู้จริง ไม่ยึดถือเป็นวิชชา  

เมื่อวิชชาเกิดขึ้น ก็เกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นจากความยึดถือเกี่ยวเกาะ ในเบื้องต้น

แม้จะยึดถือศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยอุปาทานเพราะเห็นว่าเป็นบุญ เป็นกุศลก็ยังเป็น 

การดี เพราะเป็นการยดึในทางด ีอาจอ�านวยประโยชน์ให้พ้นจากทกุข์ได้ และศลี สมาธิ 

ปัญญานี้ ใช้ได้ในทางคดีโลก เช่นในการเรียนหนังสือ ในการศึกษาศิลปวิทยา หรือ 

ในการท�าการงาน ต้องมีศีล คือเว้นจากประพฤติชั่วทางกายวาจาด้วยความตั้งใจ  

ต้องมีสมาธิตั้งจิตมั่นอยู่ในการเรียนเป็นต้นนั้น และต้องมีปัญญาสอดส่องพิจารณา 

จนรู้จริง จึงจักพ้นจากความขัดข้อง ถึงความส�าเร็จ

ในท่ีสุด ทรงเตือนให้พุทธศาสนิกปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญาโดยสามารถ 

เพราะการปฏิบัติดังนั้นเป็นบุญ เม่ือปฏิบัติจึงเป็นผู้อยู่กับบุญ ชื่อว่าถือเอาสาระแห่ง

กายนี้ไว้ได้ตามควรแก่ความปฏิบัติ

๒๗ พฤษภาคม ๒๔๘๘



บันทกึแนวพระธรรมเทศนากัณฑ์ศักราช๑

เทศน์กณัฑ์ศักราช คือบอกศักราชแล้ว ปรารภวันวิสาขะ อนัตรงกบัวันประสูติ 

ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า แสดงพระพุทธคุณเป็นต้น โดยล�าดับไป  

นับเข้าเป็นกถาท้ายศกัราช ไม่ต้องตัง้นโม ขึน้ นกิเขปบท และในตอนท้าย กเ็ตอืนให้

ตั้งใจฟังธรรมที่จะแสดงต่อไป เทศน์กัณฑ์นี้ เป็นกัณฑ์แรกในพิธีบูชาทั้ง ๓ ในวันนี้

สมเดจ็พระสงัฆราช ทรงประทานพระธรรมเทศนากณัฑ์ศกัราช ทรงบอกโดย

มคธภาษาว่า

อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ปรินิพฺพานโต ปฏฺาย  

อฏฺอสีต ิ สวํจฺฉรตุตฺร จตสุตาธิกานิ เทวสฺวํจฺฉรสหสสฺานิ ปวตฺตมานาน ิ ปจฺจุปนนฺ 

กาลวเสน เวสาขมาสสฺส จนฺทคติยา ปณฺณรสี ติถี, สุริยคติยา ฉพฺพีสติมํ ทินํ  

วารวเสน โสรวาโร โหติ เอวํ ตสฺส ภควโต ปรินิพฺพานา สาสนายุกาลคณนา  

สลฺลกฺเขตพฺพา

๑   แนวพระธรรมเทศนากณัฑ์ศักราช พิธวีสิาขบชูา วนัเสาร์ที ่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
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เมื่อทรงแปลแล้ว ทรงปรารภวันวิสาขบูชาต่อไป แล้วทรงแสดงพระพุทธคุณ 

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ โดยล�าดับ ก่อนจบกัณฑ์ทรงเตือนพุทธศาสนิกให้ตั้งใจ 

ฟังธรรมทีจ่ะแสดงต่อไปตามแบบของกณัฑ์นีด้้วยมคธภาษาก่อนแล้ว จงึแปลว่า “อโิต 

ปร� สกฺกจฺจ� ธมฺโม โสตพฺโพ เบ้ืองหน้าแต่นี้ พึงตั้งสมันนาหารจิต ฟังธรรมภาษิต 

ที่ท่านจะแสดงต่อไป ณ กาลบัดนี้

จบกัณฑ์นี้เพียงนี้ ไม่ต้อง เอว� ก็มี..........

บันทึกเหตุ ก่อนแต่เทศน์ มีการประชุมพระเณรท�าวัตร สวดมนต์ ท�าวัตร 

ไม่ใช่สายสิญจน์ เว้นแต่ตอนที่พระสังฆเถระว่าค�าบูชาก่อน หนฺท มย� นโม จับสาย

สญิจน์ด้วย แต่กเ็พยีงพระสงัฆเถระรปูเดยีว เมือ่กล่าวค�าบชูาจบแล้ว กว็างสายสญิจน์ 

ท�าวัตรจบแล้ว สวดมนต์ จับสายสิญจน์ทั้งหมด 



วันธรรมสวนะกึ่งชุณหปักข์๑

โย จ พุทฺธญฺจ ธมฺมญฺจ ฯเปฯ สพฺพทุกฺขา ปมุจฺจติ

ทรงแสดงโดยเริ่มว่า จักแสดงธรรมคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา 

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม เมือ่ฟังธรรมและมคีวามรูข้ึน้เป็นความรูธ้รรม 

เมื่อได้พิจารณาจนมีความเข้าใจแจ่มแจ้งถูกต้อง เป็นความฉลาดในธรรม และเมื่อ 

น�าความรู้ธรรมมาสอนในตน ให้รู้ตนตามเป็นจริง จึงจะเป็นเหตุท�าตนให้ดีขึ้นได้  

พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เมือ่ก่อนแต่ตรสัรู้ กไ็ด้ทรงพจิารณาธรรม น�ามาสอนในพระองค์ 

กท็รงทราบพระองค์ว่า ยังขาดวชิชาวมุิตต ิจงึได้เสดจ็ออกแสวงหาจนได้ทรงรูแ้จ่มแจ้ง

ตามเป็นจริงเป็นวิชชา และทรงหลุดพ้นจากความไม่รู้จริงเป็นวิมุตติ ครั้งทรงประสบ

วิชชาวิมุตติแล้ว ก็ทรงแสดงค�าสั่งสอนประกาศสัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวจริง สัจจธรรม

นั้น ได้แก่สภาวะสิ่งที่มีอยู่เป็นไปอยู่ในโลกพร้อมทั้งเหตุผล แต่บุคคลอาจไม่รู้หรือ 

รู้ก็ได้ เช่นไฟเป็นของมีแสงสว่างและเป็นของร้อน เด็กเห็นไฟรู้ว่ามีแสงสว่าง ชื่อว่า 

รู้สัจจธรรมอย่างหนึ่ง แต่เด็กไม่รู้ว่าไฟร้อน จึงเอามือจับไฟชื่อว่าไม่รู้สัจจธรรมในข้อนี้ 

สจัจธรรมทีพ่ระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงประกาศนัน้ กท็รงประกาศทีบ่คุคลนัน้เอง บคุคล

๑   วนัธรรมสวนะก่ึงชณุหปักข์ อาสาฬหมาส วนัที ่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
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ฟังธรรม รู้ธรรมเป็นกรรม แต่เป็นกรรมในทางดี มีความคุ้นเคยในธรรม เป็นบารมี 

ในทางตรงกันข้าม ความประพฤติชั่วร้ายทุจริต เป็นกรรมในทางชั่ว ความคุ้นเคยใน

ทุจริต เป็นอาสวะ บุคคลทั่วไปมีอยู่ทั้ง ๒ ส่วน เมื่อประพฤติดี ก็เพิ่มเติมบารมีแก ้

อาสวะ และเมือ่มภียัอนัตราย กค็ดิยดึเหนีย่วส่ิงทีเ่ห็นว่าจะเป็นทีพ่ึง่ได้ ทางพระพทุธ-

ศาสนาก็สอนให้คิดยึดหน่วงเหมือนกัน แต่ให้คิดยึดหน่วงในทางดี ดังพระพุทธภาษิต

ทีท่่านอ้างไว้ทีย่กเป็นบทนิกเขป ณ เบือ้งต้น แปลว่าบคุคลใดถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึก เห็นอริยสัจจ์ ๔ ด้วยปัญญาอันชอบ คือทุกข์ 

เหตุให้ทุกข์เกิด ความดับทุกข์ อริยมรรคมีองค์ ๘ อันเป็นทางด�าเนินให้ถึงความ 

ดับทุกข์ น่ันเป็นสรณะอันเกษม น่ันเป็นสรณะอันอุดมของบุคคลนั้น บุคคลนั้นมา 

ถึงสรณะน่ันแล้ว ย่อมพ้นจากทกุข์ทัง้ปวงได้ ข้อว่าบคุคลใดถึงพระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ว่าเป็นสรณะแสดงว่า เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ก็ท�าให้

หายว้าเหว่ ท�าให้เบาใจ หายหวาดกลัว ในที่อื่น ท่านแสดงให้เจริญพุทธานุสสติ  

ธรรมานุสสติ สังฆานุสสติ การระลึกถึงนั้น ถ้าระลึกด้วยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาคิด 

ปั้นเอาว่า พระพุทธเจ้ามีรูปร่างอย่างนั้น ๆ พระธรรมเป็นอย่างนั้น ๆ พระสงฆ์เป็น

อย่างนั้น ๆ ชื่อว่าถึงด้วยโมหะ แต่ก็ยังดีกว่าระลึกถึงในเรื่องที่ไม่ดี ระลึกถึงด้วย 

ใช้ปัญญาพิจารณานั้น คือระลึกว่า พระพุทธเจ้าเป็นพระคุณ คือ พุทฺโธ ผู้รู้ ผู้ตื่น 

จนหายหลง ไม่มีรูปสัณฐาน เพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระกาย ดังพระพุทธภาษิตที ่

ตรัสแก่พระวักกลิว่า “ประโยชน์อะไรด้วยกายเน่านี้ ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา″ 

พระธรรมโดยตรง ได้แก่วิชชาวิมุตติท่ีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ เกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบ การปฏิบัติก็อาศัยการฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าปริยัติ  

พระสงฆ์คือหมู่ท่านผู้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติธรรม พระสงฆ์นี้  

เดิมก็เป็นบุคคลธรรมดา มีช่ือนั้นช่ือนี้ แต่เม่ือฟังค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว 

ปฏิบัติตาม ก็เป็นหมู่กันโดยความประพฤติ เป็นสาวกสงฺโฆเสมอกัน แม้หมู่อื่น ๆ  

ก็เป็นหมู่กันเพราะมีธรรมเสมอกัน เช่นหมู่โจร ก็เพราะมีธรรมของโจรเสมอกัน  

หมูน่กัเลงการพนัน ก็เพราะมีธรรมของนักเลงการพนนัเสมอกนั อนึง่ หมูท่ีเ่บยีดเบยีน

กนัไม่เป็นหมูท่ีดี่ทีช่อบ ในโลกนีแ้บ่งกนัออกเป็นหมู ่ๆ เป็นชาตต่ิาง ๆ มีเคร่ืองก�าหนด

เป็นเครือ่งรวมกนัเข้าเป็นชาต ิและยงัแบ่งเป็นหมูเ่ลก็ ๆ ลงไปอกี ชาตหิรอืหมู่เหล่านี้
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ก็เบียดเบียนท�าลายล้างกันแลกัน นี้ไม่เป็นการดีการชอบ ส่วนพระสงฆ์ไม่เป็น 

อย่างนั้น ไม่ประพฤติเบียดเบียนตนและผู้อื่น ประพฤติแต่ประโยชน์เกื้อกูล จึงอยู่

เป็นสุข และท�าให้ผู้อื่นอยู่เป็นสุข การระลึกถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

ดงัแสดงมานี ้ยงัไม่เป็นสรณะอันม่ันคง จึงมพีระพุทธภาษติต่อไปว่า “เหน็อรยิสจัจ์ ๔ 

ด้วยปัญญาชอบ” 

เรื่องอริยสัจจ์ ๔ พุทธบริษัทเคยได้ฟัง ได้อ่านกันช�่าชอง โดยมากว่าทุกข์ 

ได้แก่ชาติความเกิดเป็นต้นจนถึงปรารถนาไม่ได้สมหวัง สมุทัยเหตุให้ทุกข์เกิด ได้แก่

ตัณหาทั้ง ๓ นิโรธ ความดับทุกข์ ได้แก่ดับตัณหาได้สิ้นเชิง มรรค คือทางด�าเนินให้

ถึงความดับทุกข์ ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทา มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น 

มีสัมมาสมาธิเป็นที่สุด เมื่อกล่าวโดยนัยอย่างต�่า ความประพฤติชั่ว เป็นอกุศลทุจริต 

เป็นสมุทัย เหตุให้ทุกข์เกิด ความประพฤติเป็นกุศลสุจริต เป็นมรรคถือข้อปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์ แต่ก็ยังเป็นวัฏฏคามีกุศล ไม่เป็นเหตุให้พ้นทุกข์ทั้งปวงได้ เพราะยัง

มตีณัหา คอืความดิน้รนของใจอยู ่ตณัหามีลกัษณะดงันี ้โปโนพภฺวิกา มีความเป็นอีก 

คือไม่หยุดอยู่คงที่ มีใหม่เป็นใหม่อยู่เรื่อย นนฺทิราคสหคตา ประกอบด้วยความติด

เพราะความเพลิน เรื่องที่ชอบ ก็ติดได้ เรื่องที่ไม่ชอบ ก็ติดได้ เมื่อติดในเรื่องที่ชอบ 

กท็�าให้ยนิดี ตดิในเรือ่งท่ีไม่ชอบกท็�าให้ยินร้าย ตตรฺ ตตรฺาภนินฺทนิ ีมคีวามยนิดยีิง่ใน

อารมณ์นั้น ๆ อารมณ์ได้แก่เรื่องที่คิดว่าด�าริที่ติด ดังพระพุทธภาษิตว่า ยญฺจ เจเตติ 

ยญฺจ ปกปฺปติ ยญฺจ อนุเสติ อารมฺมณเมตํ โหติ 
๑ คิดด�ารินอนตามเรื่องใด นั่นเป็น

อารมณ์มีความยินดียิ่งในเรื่องที่คิดที่ด�าริที่ติดนั้น ๆ ตัณหาที่มีลักษณะ ดังแสดงมานี้

จ�าแนกออกโดยอาการท่ีดิ้นรนไป ก็เป็น ๓ คือ กามตัณหา ความดิ้นรนเพราะ 

กามคือความใคร่ ภวตัณหา ความดิ้นรนเพราะภพคือความเป็นนั่นนี่ วิภวตัณหา  

ความดิน้รนเพราะวภิพ คือความไม่เป็นอย่างนัน้ ตณัหานีเ้ป็นปัจจยัให้เกดิอปุาทาน ๆ 

เป็นปัจจัยให้เกดิภพ ๆ เป็นปัจจยัให้เกดิทกุข์ มชีาตเิป็นต้นเป็นล�าดับไป ตณัหาจงึเป็น

๑ นิทานวรรค ส�ยุตตนิกาย (๑๖/๑๔๗/๗๙)
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ทุกข์สมุทัย เหตุให้ทุกข์เกิด ด้วยประการฉะนี้ มัชฌิมาปฏิปทาเป็นทางด�าเนินให้ถึง

ความดบัทกุข์ เม่ือบุคคลด�าเนนิไปในทางนีแ้ล้ว กส็ามารถท�าทกุข์ให้ดบัไปได้ จะท�าส่ิงใด

สิ่งหน่ึงก็ต้องมีทางด�าเนิน จะท�าทุกข์ให้ดับไปก็ต้องมีทางด�าเนินคือมัชฌิมาปฏิปทานี้ 

ถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะคอืทีพ่ึ่งทีร่ะลึก และเหน็อรยิสัจจ์ ๔ 

ด้วยปัญญาอันชอบ นี้เป็นสรณะอันเกษม อันอุดม บุคคลมาถึงสรณะนี้แล้ว ย่อมพ้น

จากทุกข์ทั้งปวงได้

ในที่สุด ทรงเตือนพุทธศาสนิกให้ท�าสรณะอันเกษมอุดมให้มีในตน

๑๘ กรกฎาคม ๒๔๘๘



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

เช้าวนันี ้สมเดจ็พระสังฆราชเจ้า ประทานพระธรรมเทศนาสาราณยีธรรม ทรง

ยกพระบาลีว่า ฉยิเม ภิกฺขเว ธมฺมา สาราณียา ปิยกรณา ครุกรณา สงฺคหาย อวิวา-

ทาย สามคฺคิยา เอกีภาวาย สํวตฺตนฺติ ทรงแสดงว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

ชีแ้จงแนะน�าธรรมเพือ่ให้มคีวามสามคัคพีร้อมเพรยีงกนั ความพร้อมเพรยีงกนัเกดิจาก 

ความปฏบิตัดิปีฏบัิตชิอบ ความปฏบัิตดิปีฏบิตัชิอบเกิดจากปัญญารูเ้หตผุลตามเป็นจรงิ 

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงมปัีญญาอย่างสงูสดุ จงึทรงเป็นพระอรห� ผูค้วรบชูาสกัการะ

ทัง้ปวง ทรงบรรลพุระอรหนัต์ คือความเป็นพระอรหันต์ เพราะทรงปฏบิติัเหตุอย่างหนึง่ 

ทรงได้รับผลจากเหตุนั้นแล้ว ทรงเห็นว่าไม่ใช่ผลที่ประสงค์ ก็เปลี่ยนไปใหม่ จนทรง

ปฏิบัติในเหตุท่ีดีท่ีชอบ อันเรียกว่าจรณะ จึงทรงบรรลุผลอย่างสูงสุด ข้อปฏิบัติอัน 

เรียกว่าจรณะนั้น คือทรงตั้งพระทัยงดเว้นจากความชั่วทางกายวาจา ทรงก�าจัด 

ความฟุ้งสร้าน ท�าพระทัยให้มีอารมณ์อันเดียว ทรงท�าปัญญาให้เกิด ก�าจัดความรู้ชั่ว

รู้ผิด เพราะทรงปฏิบัติในจรณะนี้ จึงทรงบรรลุความเป็นพระอรหันต์ ผู้ไกลจากข้าศึก 

ข้าศึกมี ๒ คือ ข้าศึกภายนอก ข้าศึกภายใน ส่ิงท่ีท�าอันตรายแก่กาย เป็นข้าศึก

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัธรรมสวนะ วนัที ่ ๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
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ภายนอก สิ่งที่ท�าอันตรายแก่จิต เป็นข้าศึกภายใน จิตมีอารมณ์ต่าง ๆ อันยั่วให้เกิด

ยนิดเีป็นราคะบ้าง ให้เกดิยนิร้าย เป็นโทสะบ้าง ให้หลงงมงาย เป็นโมหะบ้าง อารมณ์

มาจากภายนอก ราคะ โทสะ โมหะ เป็นส่วนภายใน น้ีเป็นข้าศกึภายใน กายทีมี่ข้าศกึ

ย่อมเดือดร้อน ส่วนกายท่ีไม่มีข้าศึกย่อมเป็นสุข ฉันใด จิตก็ฉันนั้น ที่มีข้าศึกย่อม

เดือดร้อน ส่วนจิตที่ไม่มีข้าศึกย่อมปลอดโปร่งแช่มชื่น มีความสงบสุข พระสัมมา 

สัมพุทธเจ้าทรงพ้นจากข้าศึกภายนอกและจากข้าศึกภายในด้วยจรณะนั้น จึงทรงเป็น

พระอรหันต์ผู้ไกลจากข้าศึก เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ทรงประกอบด้วยสุขอันเกิดจากวิมุตติ 

อันเรียกว่า วิมุตติสุข แม้จะทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ตลอดไปก็จะได้ แต่เพราะทรงม ี

พระมหากรุณา จึงทรงแสดงธรรมสั่งสอนโดยปริยายเป็นอันมาก โดยปริยายหนึ่ง  

ทรงแสดงธรรมที่เป็นเหตุให้บุคคลที่อยู่รวมกันเป็นหมู่มีความพร้อมเพรียงกันอัน 

เรียกว่า สาราณียธรรม ดังพระพุทธภาษิตที่ขึ้นเป็นนิกเขปบทเบื้องต้นแปลว่า  

ธรรม ๖ ประการเหล่านี้ เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ท�าให้เป็นที่รัก ท�าให้เป็นที่เคารพ 

ของกัน เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน ไม่วิวาทกัน พร้อมเพรียง เป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน ธรรม ๖ ประการเหล่านี้คือ

๑.  เข้าไปตัง้เมตตากายกรรม คอืการงานท่ีท�าทางกายด้วยเมตตาในสพรหมจารี

ทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ

๒.  เข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรม คือ การงานที่ท�าทางวาจาคือพูดด้วยเมตตาใน 

สพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ

๓.  เข้าไปตั้งเมตตามโนกรรม คือการงานท่ีท�าทางใจ คือคิดด้วยเมตตาใน 

สพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ

๔.  แบ่งปันลาภที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม โดยท่ีสุด แม้ท่ีอยู่ใน

บาตรให้เป็นการบริโภคทั่วไปในสพรหมจารีทั้งหลาย

๕.  มศีลีทีเ่ป็นไท ทีว่ญิญชูนสรรเสรญิ ทีไ่ม่ต้องจบั ต้องถอื ทีเ่ป็นไปเพ่ือสมาธิ

เสมอด้วยสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้ง ทั้งในที่ลับ
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๖.  มีทิฏฐิที่เป็นอริยะ ที่น�าออก ที่น�าผู้มีทิฏฐินั้นออกไป เพื่อความสิ้นทุกข์

โดยชอบเสมอด้วยสพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่ลับ ทั้งในที่แจ้ง

ธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ ย่อลงเป็น ๓ คือ ตั้งความดีแก่กัน ๑ มีศีลเสมอกัน 

๑ มีทิฏฐิเสมอกัน ๑ ผู้อยู่ด้วยกันเป็นหมู่ย่อมมีคนมั่งคั่งบ้าง ขัดสนบ้าง ถ้าผู้มั่งคั่ง 

ไม่เจอืจานแก่ผูข้ดัสน ความเป็นไปกไ็ม่สม�า่เสมอ เพราะฉะนัน้ จงึควรแบ่งปันเจอืจาน

กัน ผู้ได้รับการแบ่งปัน ก็ควรตั้งเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม 

คอืจะท�าพดูคดิใด ๆ กป็ระกอบด้วยเมตตา เพยีงเท่านี ้ถ้าไม่มีศีลอย่างต�า่เพยีงศลี ๕ 

กอ็ยูด้่วยกนัไม่เป็นสขุ เมือ่มศีีล จงึจกัอยูด้่วยกนัเป็นสขุ ผูม้ศีลี ถ้าต้องคอยระวงัรกัษา  

ชื่อว่าเป็นทาสศีล เมื่อมีศีลอยู่กับใจ ชื่อว่าเป็นไท ศีลท่ีอยู่กับใจนี้ วิญญูชนย่อม 

สรรเสรญิว่าเป็นเป็นไท ไม่เป็นทาสและศลีทีอ่ยูก่บัใจทีไ่ม่ต้องจบั ต้องถอื ศลีทีต้่องจบั 

ต้องถือ ย่อมมีเหนื่อยหน่าย คืนคลายเหมือนอย่างถือสิ่งของไว้ด้วยมือ เมื่อเมื่อยมือ 

ก็ต้องวาง ส่วนศีลที่อยู่กับใจไม่ต้องจับต้องถืออย่างนั้น และเป็นไปเพื่อสมาธิ เพียงมี

ศีลเหมือนกัน แต่มีทิฏฐิคือความเห็นไม่เสมอกัน ก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุข เม่ือมีทิฏฐิ

เสมอกัน จึงจักอยู่ด้วยกันเป็นสุขโดยปกติ บุคคลย่อมมีทิฏฐิอันไม่เกี่ยวกับดีหรือชั่ว

ต่าง ๆ กนั ตลอดข้ึนไปถงึพระอรหนัต์ เช่นพระสารีบตุรเถระ เหน็ว่าความมปัีญญาดี 

พระโมคคัลลานเถระ เห็นว่าความมีฤทธิ์ดีเป็นต้น ส่วนทิฏฐิอันเกี่ยวกับดีหรือชั่วแบ่ง

ได้เป็น ๓ คือ ทิฏฐิที่ไม่ท�าให้เลว ไม่ท�าให้ดีขึ้นคงที่อยู่ ๑ ทิฏฐิที่กดให้เลวลง ไม่คงที่ 

๑ ทิฏฐิที่ยกให้ดีข้ึน ไม่คงท่ี ๑ ในท่ีนี้ หมายถึงทิฏฐิที่เป็นอริยะ คือยกให้ดีขึ้น  

ทีน่�าออกคือน�าออกจากทิฏฐ ิส่วนท่ีกดให้เลวลง ทฏิฐเิช่นนีย่้อมน�าผูป้ระกอบด้วยทฏิฐิ

นั้นออกไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ ธรรม ๖ ประการอันย่อลงเป็น ๓ เหล่านี้ 

เป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ท�าให้เป็นที่รักที่เคารพของกัน เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน

ไม่ววิาทกนัพร้อมเพรยีงเป็นอันหนึง่อันเดยีว พทุธศาสนิกผูอ้ยูด้่วยกนัเป็นหมู ่พงึปฏิบติั

ในธรรมเหล่านี ้เพือ่อยูด้่วยกนัเป็นสขุและพร้อมเพรยีงกนัในปัจจยั ๔ และความปฏบิตัิ

ในธรรมเหล่านี้ เป็นความดีอันเป็นเหตุให้เกิดสุขในภายหน้าต่อไป

๑ สิงหาคม ๒๔๘๘



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

โย โว อานนฺท ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต

โส โว มมจฺจเยน สตฺถา

ทรงแสดงโดยเริ่มว่า

จัดแสดงธรรมคือค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดา

ของเราทั้งหลาย เป็นเครื่องอบรมปัญญาความรู้ และเป็นเครื่องเตือนใจให้ระลึกถึง 

ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับท้ังพระธรรมท่ี

เนือ่งด้วยพระสมัมาสมัพุทธเจ้า พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเมือ่ก่อนแต่ตรสัรูก้ไ็ด้ทรงค้นคว้า 

คือทรงปฏิบัติด�าเนินไปในธรรมอันเป็นส่วนเหตุ ซึ่งเรียกว่าจรณะ ทรงผ่านทางเป็น 

ตอน ๆ ไปโดยล�าดบัจนถงึทีส่ดุทาง เป็นอนัเสรจ็กจิทีค่วรท�า อยูจ่บพรหมจรรย์ ทีส่ดุ

ทางนัน้กค็อืวชิชา จงึได้พระนามว่า “วชิชฺาจรณสมปฺนโฺน ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ 

และทรงแสดงธรรมสัง่สอนจ�าแนกออกเป็นธรรมส่วน ๑ วนิยัส่วน ๑ ดงัพระพทุธภาษติ

ทีย่กไว้เป็นนกิเขปบท ณ เบือ้งต้น แปลความว่า “อานนท์ ธรรมและวนิยัใดทีเ่ราแสดง

แล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านท้ังหลาย ธรรมและวินัยนั้น เป็นศาสดาของท่านทั้งหลาย 

โดยกาลที่เราล่วงไป″ ดังนี้ 

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัที ่ ๓๑ สงิหาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
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ข้อทีท่รงแนะน�าให้ปฏิบตัเิรยีกว่าธรรม ข้อทีท่รงบังคับไม่ให้ประพฤติ เรยีกว่า

วนิยั ธรรมและวนิยันี ้เม่ือบคุคลระลึกถึง กเ็ข้ามาตกัเตอืนส่ังสอนบคุคล จงึเป็นศาสดา 

บุคคลบางพวกอาจเข้าใจว่า เมื่อพระบรมศาสดา ปรินิพพานแล้ว จักไม่มีศาสดา  

มีแต่ธรรมวินัย พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ตรัสไว้ว่า ธรรมวินัยนั่นแหละเป็นศาสดา 

เพราะฉะนัน้ ศาสดาจงึยงัมอียู ่หาล่วงไปไม่ ธรรมทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงนัน้ 

เป็นสัจจธรรมคงตัว ไม่มีเปลี่ยนแปลง ทีแรก ยังไม่ปรากฏแก่บุคคล เมื่อพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงแสดงธรรมสั่งสอน จึงปรากฏแก่บุคคลผู้ฟังจนถึงรู้ตาม 

ธรรมคือค�าสั่งสอนเป็นข้อที่ควรฟัง จ�า ท่อง และเพ่งพิจารณาให้รู้ความ ดังพระพุทธ-

ภาษติว่า เย เต ธมมฺา อาทกิลยฺาณา มชเฺฌกลยฺาณา ปริโยสานกลยฺาณา ธรรมเหล่านัน้ 

งามในเบ้ืองต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ  

ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ อภิวทนฺติ กล่าวพรหมจรรย์พร้อมท้ังอรรถ พร้อมทั้งพยัญชนะ

บริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิง ตถารูปาสฺส ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ธรรมเห็นปานนั้น  

เป็นข้อที่ภิกษุนั้นฟังมาก ธตา จ�าทรงไว้ วจสา ปริจิตา สั่งสมด้วยวาจา คือท่อง  

มนสานุเปกฺขิตา เพ่งด้วยใจ ทิฏฺิยา สุปฺปฏิวิทฺธา ขบเจาะด้วยทิฏฐิ การฟังจ�าท่อง 

เป็นปริยัติคือการเรียน ท�าให้รู้ธรรม เป็นธมฺมญฺญู การเพ่งด้วยใจ ขบเจาะด้วยทิฏฐิ 

ท�าให้รู้อรรถ เป็นอตฺถญฺญู ฟังจ�าข้อธรรมไว้ได้มาก ก็มากทั้งรู้ความ เปรียบเหมือน

รวบรวมทรพัย์ไว้ได้มากทัง้รูจ้กัวธิใีช้ เพราะฉะนัน้ เม่ือฟังจ�าไว้ได้แล้ว กต้็องเพ่งพจิารณา

ด้วยใจขบเจาะด้วยทิฏฐิอีกด้วย 

ข้อว่างามในเบือ้งต้น ท่ามกลาง และทีส่ดุนัน้ คอืผูม้ใีจงามเท่านัน้ ย่อมฟังธรรม 

คิดพิจารณาธรรมและปฏิบัติธรรม ผู้มีใจไม่งาม ย่อมไม่ฟัง คิด และปฏิบัติ ธรรมนั้น

จึงชื่อว่า งามในเบื้องต้น เพราะผู้มีใจงามฟัง งามในท่ามกลาง เพราะผู้มีใจงาม 

คิดพิจารณา งามในที่สุด เพราะผู้มีใจงามปฏิบัติ 

ข้อว่ากล่าวพรหมจรรย์น้ัน พรหมจรรย์ คือข้อปฏิบัติที่ดีที่ชอบ ได้แก่ความ

ตั้งใจประพฤติชอบทางกาย วาจา ๑ ความต้ังใจมั่นในอารมณ์ที่ดี ๑ ความรู้เห็น 

ตามเป็นจรงิ ๑ ข้อปฏบิตัทิีต่รงกนัข้าม เรยีกว่า อพรหมจรรย์ ผูป้ระพฤตพิรหมจรรย์

ได้ถึงที่สุด เรียกว่าอยู่จบพรหมจรรย์ ดังค�าว่า วุสิตํ พฺรหฺมจริยํ อยู่จบพรหมจรรย์  

โดยปริยายอย่างต�่า ประพฤติได้ชั้นใด ก็ชื่อว่าอยู่จบชั้นนั้น 
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พรหมจรรย์นีเ้รียกอีกอย่างหนึง่ว่ากศุล ตรงกนัข้ามกบัอกศุล ทัง้ ๒ นีม้อียูท่ี่

บุคคล บุคคลจะประพฤติชั่วทางกายวาจาจะมีใจฟุ้งสร้าน จะหลง ไม่รู้ตามเป็นจริง 

ก็ที่ตน จะประพฤติชอบทางกายวาจา จะมีใจตั้งมั่นในอารมณ์ที่ดีจะรู้เห็นตามเป็นจริง

ก็ท่ีตน ข้อนี้อาจพิจารณาเห็นได้ที่ตนด้วยตนเอง จึงเป็นสนฺทิฏฺิโก อันบุคคลพึง 

เห็นเอง และเมื่อมีอกุศลอยู่ที่ตน บุคคลก็ได้ประสบอกุศล เมื่อมีกุศลอยู่ที่ตน บุคคล

กไ็ด้ประสบกศุล ไม่นยิมกาลเวลา จงึเป็นอกาลโิก ไม่ประกอบด้วยกาล เพราะพงึเหน็ 

พึงได้ที่ตนอย่างน้ัน จึงเป็นเหมือนเรียกให้มาดูได้ที่ตน กุศลก็ดูได้ อกุศลก็ดูได้  

ความสนกุ ความทกุข์ ความเบกิบาน ความเหีย่วแห้ง ตลอดถงึเรือ่งทุก ๆ อย่างในโลก 

กด็ไูด้ทีน่ีท้ั้งนัน้ เพราะฉะนัน้ จงึเป็นเอหปิสสฺโิก ควรกล่าวว่าจงมาด ูและควรน้อมแต่ 

ส่วนที่ดีที่ชอบมาในตน จึงเป็นโอปนยิโก ควรน้อมเข้ามาในตน และเมื่อได้ประสบก็รู้

ได้จ�าเพาะตน เป็น ปจจฺตตฺ ํเวทติพโฺพ วญิญฺูหิ อันผูรู้พ้งึรูจ้�าเพาะตน ชีใ้ห้ผูอ้ืน่รูไ้ม่ได้ 

ได้แต่บอกแนะน�า เมื่อผู้อื่นได้ปฏิบัติตามที่ได้บอกแนะน�าจนรู้ขึ้นอีก ก็รู้ได้จ�าเพาะตน

เช่นเดียวกัน แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นแต่เพียงผู้บอกดังพระพุทธภาษิตว่า  

“ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺปํ ความเพียรอันท่านทั้งหลายพึงท�า อกฺขาตาโร ตถาคตา  

พระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอก″ ดังนี้ ผู ้ฟังบอก เพียรประพฤติพรหมจรรย์  

เมื่อตั้งใจประพฤติชอบทางกายวาจา ก็ชื่อว่างามในเบื้องต้น ท�าใจให้ตั้งมั่นในอารมณ์

ที่ดี ก็ชื่อว่างามในท่ามกลาง อบรมปัญญาให้รู้เห็นตามเป็นจริง ก็ชื่อว่างามในที่สุด  

คนโดยมากปรารถนาความงาม จงึตบแต่งร่างกายให้งาม ปกปิดส่วนทีไ่ม่งาม เปิดเผย

ส่วนที่งาม แต่ความงามของรูป เป็นของไม่คงทนเหมือนความงามของใจ และถ้าเป็น

ผู้มีรูปไม่งามมาเดิม ก็ไม่อาจแก้ไขได้ เพราะเป็นผล จะได้แก้ได้ก็แต่เหตุ ส่วนผู้มี 

ใจงาม แม้จะมร่ีางกายไม่งาม กม็ผีวิพรรณผ่องใส ถ้ายังจะต้องมีภพชาตอิกี ละโลกนี้

ไปแล้ว ก็จะไปถือก�าเนิดเกิดเป็นผู้มีรูปงามต่อไป เพราะฉะนั้น จึงควรปฏิบัติดีปฏิบัติ

ชอบตามค�าสัง่สอนของพระสมัมาสัมพทุธเจ้า เพือ่เป็นผูม้ใีจงามตามสมมารถ และเมือ่

ประพฤตติามค�าสัง่สอนของพระองค์ กช็ือ่ว่าได้เชญิเสดจ็พระศาสดามาประทบัอยู่ทีต่น

เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาและอ�านวยอิฏฐิผลตามสมควรแก่ความปฏิบัติ

๓๑ สิงหาคม ๒๔๘๘



ค�าชี้แจง

พระธรรมเทศนาไตรสิกขานี้ ได้บันทึกตามท่ีท่านประทานในพระอุโบสถ 

วดับวรนิเวศวหิาร เมือ่เช้าวนัวสิาขปณุณม ีพ.ศ. ๒๔๘๘ มีธรรมเนยีมในวดับวรนเิวศฯ 

ว่า ในวนัธรรมสวนะวนัวสิาขปณุณม ีแสดงไตรสกิขา วนัวสิาขอฏัฐม ีแสดงไตรลกัษณ์ 

เป็นเทศน์กัณฑ์อุโบสถเวลาเช้า โดยปกติ เทศน์กัณฑ์อุโบสถ วันธรรมสวนะเวลาเช้า

ได้เสด็จลงประทาน รู้สึกกันว่า ธรรมที่ทรงแสดง น่าบันทึกรักษาไว้ ถ้าปล่อยให้ลืม 

ไปเสีย ก็น่าเสียดาย จึงได้บันทึกไตรสิกขาเทศนานี้ไว้ ด้วยมุ่งบันทึกแต่ธรรมกับ 

ทั้งแนวหรือทางแห่งเทศนา จึงเป็นบันทึกธรรมในรูปเทศนา ดูเป็นเทศน์ขนาดสั้น  

ผู้ปรารถนาอาจน�าไปขยายให้ยาวได้ แต่การบันทึกก็บันทึกเท่าที่จ�าได้ และน้อยกว่าที่

ทรงแสดงจริงมาก จึงเป็นที่แน่ว่าบกพร่องในทางความพิสดาร ท้ังไม่แน่ว่าจะถูกต้อง

โดยตลอด ถ้ามีการผิดพลาดในข้อใดข้อหนึ่ง ก็เป็นเพราะผู้บันทึกจ�าผิดพลาดไปเอง

เจ้าหน้าท่ีหนังสือพิมพ์ธรรมจักษุปรารถนาจะได้พระธรรมเทศนาเพื่อน�าลง

พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท่ีกล่าวน้ัน จึงได้มอบบันทึกนี้ให้ แต่ก็ได้น�าถวายเพื่อทรงตรวจ

ก่อนได้โปรดตรวจแก้ให้ตามสมควร

๒ พฤษภาคม ๒๔๙๐
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เทฺวเม ธมฺมา พหุปการา กตเม เทฺว สติ จ สมฺปชญฺญญฺจ

ท่านแสดงว่าพระพุทธเจ้า ได้ทรงอาศัยสติ คือ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ 

คือความรู้ตัว อันเป็นตัวปัญญา อุดหนุนในการปฏิบัติ จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  

แล้วทรงแสดงธรรมเพ่ือให้ผู้ฟังรู้ถูกรู้จริง อันเรียกว่า สัจจธรรม สัจจธรรมนี้ เม่ือมี

ธรรม ๒ ข้อนั้นอุดหนุน จึงจักสามารถรู้ทั่วถึงได้ ในทางคดีโลก แม้การท�าชั่ว ก็ต้อง

มีสติสัมปชัญญะอันเป็นไปในทางชั่ว สติสัมปชัญญะเป็นอุปการะในทุกทางอย่างนี ้ 

ท่านจึงแสดงว่ามีอุปการะคือเป็นเคร่ืองอุดหนุนมาก ดังปาฐะท่ีท่านยกไว้แปลว่า  

“ธรรมเหล่านี้ ๒ ประการ มีอุปการะมาก คือ สติ ๑ สัมปชัญญะ ๑″

สต ิคอืความระลกึได้ ท่านยกบาลนีทิเทศว่า ปรเมน สตเินปกเฺกน สมนนฺาคโต 

จิรกตมฺปิ จิรภาสิตมฺปิ สริตา อนุสฺสริตา แปลว่า ประกอบด้วยสติเป็นธรรมเครื่อง

รักษาตัวอย่างยิ่ง ระลึก ตามระลึกการที่ท�า ค�าที่พูดแล้วนานได้ ท่านแสดงว่า บุคคล

อาจท�าพดูได้ถกูต้อง กเ็พราะระลึกจ�าการทีท่�า ค�าทีพ่ดูแต่เดมิ ๆ ได้ ถ้าระลึกจ�าไม่ได้

เสียแล้ว ก็พูด ก็ท�าในปัจจุบันไม่ถูก ความระลึกจ�าการที่ท�าค�าที่พูดไว้ได้นาน ๆ  

๑   เทศน์สมเดจ็ฯ กณัฑ์เช้า วนัพระกึง่ศุกลปักข์ กตัตกิมาส วนัท่ี ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗
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จงึเป็นเหตใุห้การท�าการพดูต่อ ๆ มา ถกูต้องยิง่ข้ึน แล้วท่านแสดงถงึสตอิกีอย่างหนึง่ 

คือ ระลึกได้ถึงการท่ีท�าค�าท่ีพูดอยู่ ในปัจจุบัน คือเมื่อท�าพูดอยู่ ก็ระลึกได้ว่าท�าพูด

อะไรผิดหรือถูกอย่างไร สติที่ระลึกจ�าได้ถึงการหรือค�าในอดีต เป็นเครื่องอุดหนุนสติ 

ที่ระลึกถึงการหรือค�าในปัจจุบัน เพราะเมื่อจ�าได้ว่าเคยท�า เคยพูดอย่างใด ก็อาจท�า

อาจพูดอย่างนั้นได้ และอาจสอบพิจารณาแก้ข้อที่เคยผิดให้ถูกยิ่งขึ้นได้

สัมปชัญญะคือความรู้ตัว ท่านแสดงคู่กันไปกับสติว่า เมื่อสติระลึกได้ ก็มี

ความรู้ตัวประกอบไปด้วยกนั ท่านยกตวัอย่างการอ่านหนงัสอื เมือ่อ่านกต้็องมสีติระลกึ

ได้ว่าอ่านอย่างไร เรื่องอะไร ต้องมีสัมปชัญญะ รู้ตัวว่าก�าลังอ่านคู่กันไป

ธรรม ๒ ประการนี้ เป็นเครื่องอุดหนุนทั้งในทางคดีโลก ทั้งในทางคดีธรรม 

ทางโลก จะท�าการใด ๆ ให้ส�าเร็จ ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอุดหนุน ตลอดถึงการท�าชั่ว 

กต้็องมสีตสิมัปชญัญะ แต่เป็นไปทางช่ัว ทางธรรม กต้็องอาศยัสตสิมัปชัญญะอดุหนนุ 

ในการปฏบิตัธิรรมทัง้ชัน้ต�า่ ชัน้กลาง ชัน้สงู ผูป้ฏบิตั ิย่อมศกึษาคอืฟังจ�าทรงธรรมไว้

ช�่าชองมากบ้างน้อยบ้าง เมื่อช�่าชองน้อยอาจปฏิบัติถูกน้อย เมื่อช�่าชองมาก ก็อาจ

ปฏิบัติให้ถูกได้มาก ในการปฏิบัติท�าใจให้ยึดอยู่ในอารมณ์ที่สงบ ก็ต้องมีสติระลึก 

ไปอยู่ แต่ในอารมณ์นั้น ให้ใจอยู่กับสติพร้อมทั้งมีสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ การพิจารณาให้

รู้สัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวจริง ด้วยธาตุรู้ ก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอุดหนุน ท่านแสดง

ว่าธาตุรู้มีสื่อให้รู้ภายนอกทางอายตนะ เมื่ออยู่กับอุปาทาน คือจับยึดถือส่ิงที่รู้ทาง

อายตนะไว้ ก็มีภพ ชาติ ชรา มรณะ ต่อเมื่ออยู่กับธาตุรู้ที่รู้สัจจธรรม จึงพ้นจาก 

ภพ ชาติ ชรา มรณะ เป็นอมตธรรม อมตธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีหมดสิ้น ไม่มีน้อยลง 

ไม่มากขึ้น จะมีผู้ได้ ผู้ถึงมากขึ้น ก็ไม่น้อยลง จะมีผู้ได้ ผู้ถึงน้อยลง ก็ไม่มากขึ้น  

ต่างกับทรัพย์ทางโลก เมื่อผู้หนึ่งมีมากอีกผู้หนึ่งก็มีน้อยลง

ท่านแสดงว่า ธาตุรู้ที่มีอุปาทานนั้น ก็ยังมีต่างกัน ธาตุรู้ท่ีได้รับอบรมให้รู้ด ี

รู้ชอบอุปาทานก็ยึดดี เป็นเหตุให้มีภพดี ชาติดี ส่วนธาตุรู้ที่ได้รับอบรมให้รู้ชั่วรู้ผิด 

อุปาทานก็ยึดชั่วยึดผิด เป็นเหตุให้มีภพชั่วชาติชั่ว
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ท่านแนะน�าให้อบรมธาตุรู้ให้รู้ดีรู้ชอบ ด้วยมีสติสัมปชัญญะอุดหนุน

ท่านประมวลความว่า สติสัมปชัญญะมีอุปการะคือเป็นเครื่องอุดหนุนมาก  

ทั้งทางโลก ทางธรรม ทางโลก ก็ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่ว ทางธรรม ก็ทั้งชั้นต�่า ช้ันกลาง  

ขัน้สงู แล้วจบเทศนาด้วยการเตอืนพทุธศาสนกิให้ท�าสตสัิมปชัญญะ อดุหนนุการปฏบิตัิ

ดีปฏิบัติชอบให้ยิ่งขึ้นตามสามารถ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๘๗
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เช้าวันนี้ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ประทานพระธรรมเทศนา ทรงยกพระบาลี

สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ  อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ

ทรงแสดงดังบันทึกเท่าที่จ�าได้ ดังต่อไปนี้

บัดนี้ จักแสดงธรรมคือค�าสั่งสอนของพระบรมศาสดา เพื่ออบรมปัญญา  

ความรู้ ปัญญาบารมี ความฉลาด ปัญญาและปัญญาบารมีทั้ง ๒ นี้ต่างกัน แต่ก ็

เนื่องกัน ความรู้อันเกิดจากการฟังเป็นต้นเป็นปัญญา ความคุ้นเคยหรือความฉลาด 

อนัเน่ืองมาจากปัญญา เป็นปัญญาบารม ีปัญญาท�าให้เกดิขึน้ได้ ส่วนปัญญาบารมที�าให้

เกิดขึ้นโดยตรงไม่ได้ เป็นของเกิดสืบเนื่องมาจากปัญญา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

เมือ่ก่อนแต่ตรสัรู ้ก็ได้ทรงบ�าเพญ็บารม ีอุปบารม ีปรมตัถบารมใีห้บรบูิรณ์ จงึได้ตรสัรู้ 

นี้เป็นอัตตหิตสมบัติ เมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้มีพระกรุณาแสดงธรรมสั่งสอน น้ีเป็น 

ปรหิตสมบัติ ธรรมที่ทรงสั่งสอนนั้น ก็เพื่อให้ผู้ฟังรู้และมีเหตุผล คือ ทรงแสดงเหตุ

อย่างน้ัน ๆ ว่า จะให้ผลอย่างนั้น ๆ หรือยกย่องนั้น ๆ เกิดจากเหตุอย่างนั้น ๆ  

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัที ่ ๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘



292 เทศนาพิเศษ

และผู้ฟังอาจได้รับผล ตามสมควรแก่ความปฏิบัติ เหตุฉะนี้ ธรรมที่ทรงแสดงจึงเป็น

สวากขาตธรรม และธรรมทีท่รงแสดงนี ้ผู้ฟงัอาจเหน็ไดด้ว้ยตนเอง จึงเป็นสนทฺิฏฺิโก

แต่ก็ต้องฟังด้วยดี สมดังพระพุทธภาษิตท่ียกข้ึนไว้เป็นบทนิกเขปเบื้องต้นว่า สุสฺสูสํ 

อภเต ปญฺญ ผู้ฟังด้วยดี ย่อมได้ปัญญา อปฺปมตฺโต วิจกฺขโณ ผู้ไม่ประมาทแล้ว  

ย่อมเห็นแจ่มแจ้ง 

การฟังเป็นทางเกิดปัญญา ไม่ใช่แต่การฟังเท่านั้น การดูด้วยตา การดมด้วย

จมูกเป็นต้น ก็เป็นทางให้เกิดปัญญาได้ แต่การฟังด้วยหูเป็นทางให้เกิดปัญญาได้มาก 

จึงยกการฟังเป็นที่ตั้ง เสียงที่ฟังก็มี ๒ อย่าง คือเสียงที่เกิดจากสิ่งของกระทบกัน ๑ 

เสียงที่เป็นภาษา ให้รู้ความได้ ๑ ภาษาเป็นสมมติสัจจะ คือ จริงโดยสมมติ สมมต ิ

ก็คือ รู้กันหรือเห็นร่วมกัน สิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ต้องมีสมมติเรียก จึงจะพูดรู้ 

กันได้ ถ้าไม่มีสมมติ ก็ไม่อาจพูดให้รู้เรื่องกันได้ เช่นร่างกายนี้ มีอวัยวะน้อยใหญ่ 

เป็นอันมากด้วยสมมติชื่อเรียกเช่นเรียกส่วนเบื้องบนว่าศีรษะ ส่วนเบื้องต�่าว่าเท้า  

ถ้าไม่สมมติ ก็พูดไม่ถูก และถ้าตั้งใจพูดให้ผิดสมมติ ด้วยมุ่งให้ผู้ฟังเข้าใจผิด ก็เป็น

พูดเท็จ เช่นเมื่อถูกถามว่า เห็นไม้หรือไม่ ผู้ถูกถาม ไม่รับรู้ว่านั่นเป็นไม้ จึงตอบว่า

ไม่รู้ นี้เป็นพูดเท็จ สมมตินี้ภาษาหนึ่งก็อย่างหนึ่ง เพราะเหตุนี้ จึงต้องเรียนภาษา  

เพื่อให้รู้สมมติ เม่ือรู้สมมติแล้ว ก็อาจพูดให้ถูกสมมติ อนึ่ง ในหมู่คน ก็ยังสมมติ 

ชัน้ต่างกนั เม่ือมีกษัตรย์ิ กส็มมตกิษัตรย์ิเป็นชัน้สงู คนขดัสนหรอืคนชาตสิกลุต�า่เป็น

ชั้นต�่า หรือในคร้ังพุทธกาล สมมติหมู่คนเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ เวสสะ สุททะ  

จณัฑาละ ปุกกุสะ เม่ือบุคคลท�าให้ถกูสมมตกิเ็ป็นการปฏบิตัถูิกสมมต ิสมมตดิงัแสดง

มานี้ เป็นสมมติสัจจะ จะได้ปัญญา รู้สมมติสัจจะ เพราะฟังด้วยดี คือตั้งใจเรียนให้รู้

สมมตติามเป็นจรงิ เพราะเหตนุี ้พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจึงตรสัว่า สสุสฺสํู ลภเต ปญญฺ 

ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา 

อนัสมมตต้ิองมีสิง่ท่ีรบัสมมต ิสิง่ทีร่บัสมมตนิัน้ ได้แก่สิง่ทีม่อียูเ่ป็นไปอยูต่าม

ธรรมดาในโลก เรียกว่า ปรมัตถสัจจะ สภาพที่จริงโดยปรมัตถ์ หรือสภาวสัจจะ  

สภาพที่จริงโดยสภาพ ร่างกายอันมีอวัยวะน้อยใหญ่ที่สมมติชื่อเรียกกันนี้ เมื่อสลาย

สภาวะย่อมปรากฏ เป็นธาตุดินน�้าแยกย้ายกันไปตามประเภทปรมัตถสัจจะหรือ 

ํ

ํ
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สภาวสัจจะนี้ เมื่อบุคคลรู้จัก ย่อมสามารถน�ามาประกอบเป็นสังขาร ใช้ในทางเกื้อกูล

กันหรือท�าลายกันก็ได้ ถ้ารู้ดี ก็ใช้ในทางเกื้อกูลกัน ถ้ารู้ชั่ว ก็ใช้ในทางท�าลาย จะรู้ดี

ได้ก็ต้องรู้ตนตามเป็นจริง โดยมาก บุคคลไปรู้คนอ่ืนว่าเป็นอย่างนั้น ๆ แต่ไม่รู ้

ตนเองว่า เป็นอย่างไร ถึงคนอ่ืนก็ไม่รู้เขาเองว่าเป็นอย่างไร แต่ไปรู้คนอื่นจากตนว่า

เป็นอย่างนั้น ๆ การจะรู้ตนได้ ต้องอาศัยฟังด้วยดีหรือตั้งใจเรียนค�าส่ังสอนของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รู้ธรรมเป็นธัมมัญญู ให้รู้อรรถ เป็นอัตถัญญู แล้วน�ามา 

สอบกับตนเป็นอัตตัญญู แล้วปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเป็นธัมมานุธัมปฏิปันนะ  

นีต้้องอาศยัความไม่ประมาท ตัง้ใจฟัง พจิารณาปฏิบัต ิจงึจะเหน็แจ่มแจ้งตามเป็นจรงิ 

เพราะเหตนุี ้พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจงึตรสัต่อไปว่า อปปฺมตโฺต วจิกขฺโณ ผูไ้ม่ประมาทแล้ว 

ย่อมเห็นแจ่มแจ้ง

อนึง่ พระสมัมาสมัพทุธเจ้าตรัสว่า ปญฺญํ นปปฺมชฺเชยยฺ ไม่พงึประมาทปัญญา 

คือ ให้ใช้ปัญญาพิจารณากายนี้ โดยนัยธาตุวิภังคสูตรว่า มีธาตุ ๖ มีผัสสายคณะ ๖ 

มีอารมณ์เป็นที่เที่ยวไปของใจ ๑๘ เป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส ๖ โทมนัส ๖ อุเบกขา ๖  

มีธรรมเป็นที่ตั้งอาศัย ๔ 

ในทีสุ่ด ทรงเตอืนพทุธศาสนกิให้เป็นผูรู้้ด ีซึง่เป็นผูเ้จรญิ ตามพระพทุธภาษิต

ว่า สุวิชาโน ภวํ โหติ ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ อย่าให้เป็นผู้รู้ชั่ว ซึ่งเป็นผู้เสื่อมฉิบหาย ตาม 

พระพุทธภาษิตว่า ทุวิชาโน ปราภโว ผู้รู้ชั่วเป็นผู้ฉิบหาย

๕ ธันวาคม ๒๔๘๘



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

อตฺตนญฺเจ ปิยํ ชญฺญา  รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ

ติณฺณมญฺญตรํ ยามํ  ปฏิชคฺเคยฺย ปณฺฑิโต

มีใจความตามที่ทรงแสดงตามที่จ�าได้ ดังต่อไปนี้

ธรรมคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา แสดงสัจจะ คือสภาพที่จริง 

อันมีอยู่ที่บุคคล บุคคลจะรู้จักธรรมนั้นได้ ด้วยการฟังค�าส่ังสอนของพระองค์ให้มาก 

ตามพระพุทธภาษิตว่า เย เต อาทิกลฺยาณา มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา  

สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ อภิวทนฺติ ตถารูปาสฺส  

ธมฺมา พหุสฺสุตา โหนฺติ ธตา วจสา ปริจิตา มนสานุเปกฺขิตา ทิฏฺิยา สุปฺปฏิวิทฺธา 

ธรรมเหล่านั้น มีคุณในเบื้องต้น มีคุณในท่ามกลาง มีคุณในที่สุด กล่าวพรหมจรรย์ 

พร้อมทั้งอรรถ พร้อมท้ังพยัญชนะ บริบูรณ์ บริสุทธิ์สิ้นเชิง ธรรมเห็นปานนั้น  

ภิกษุฟังมาก ทรงคือจ�าไว้ สั่งสมด้วยวาจา เพ่งด้วยใจ ขบเจาะด้วยทิฏฐิ 

ข้ันแรกให้ฟัง แล้วจ�าไว้สั่งสมด้วยวาจา คือท่องให้คล่องปาก รวมเรียกว่า 

ฟังจ�า ดูด้วยตาเช่นอ่านหนังสือ ก็นับเข้าในฟัง การฟังจ�านี้ใช้ในการเรียนทั่ว ๆ ไป 

เมื่อฟังจ�าแล้ว ก็เพ่งด้วยมนะคือใจ เป็นชั้นที่ ๒ คือคิดนึกพิจารณา บุคคลมีมนะ คือ

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า วนัที ่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๙
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ใจส�าหรับคิดนึกด้วยกันทั้งนั้น และเมื่อคิดนึกพิจารณาแล้ว ก็ขบเจาะด้วยทิฏฐิ คือ

ตกลงใจ บุคคลจะท�าอะไรได้ ก็ต้องมีการตกลงใจก่อน และเมื่อมีความตกลงใจแล้ว  

ก็ปฏิบัติคือส่งใจให้ด�าเนินต่อไป บุคคลบางคน เมื่อก�าลังฟังธรรมท�าความตกลงใจ 

เอาเองว่า ธรรมนี้ไม่ควรแก่เราจึงไม่ตั้งใจฟังโดยเคารพ ก็ไม่ได้ความรู้ธรรม ในครั้ง

พุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม บางครั้ง มีผู้ฟังเป็นอันมาก แต่ผู้ฟัง ไม่ได้

ท�าความตกลงใจเอาเองอย่างนี้ ตั้งใจฟังโดยเคารพ จึงได้ความรู้ธรรม และเนื้อความ

ของธรรม อาจปฏบิตัคิอืส่งใจให้ด�าเนนิไปตามธรรมได้ โดยปกต ิบคุคลอาจส่งใจไปใน

ทางดีก็ได้ ทางช่ัวก็ได้ ถ้าส่งไปในทางดี ก็ท�า พูด คิดดี ถ้าส่งไปในทางชั่วก็ท�า  

พูด คิดชั่ว พระสัมมาสัมพุทธะเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ ได้ทรงส่งใจไปในทางดี จึงทรงพ้น

จากความช่ัวทุจริตทั้งปวง เม่ือใจของพระองค์พ้นจากความชั่ว ก็รวมกันเข้าต้ังมั่น 

แน่วแน่เป็น “อเนญชะ” คือไม่หวั่นไหว ทรงน้อมไปเพื่อรู้ ก็รู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริง 

เป็นวิชชา ทรงบรรลุถึงธรรมอันสูงสุด ข้อปฏิบัติท่ีทรงด�าเนินมาจนถึงวิชชา ก็เป็น 

“จรณะ” จึงทรงได้พระนามว่า “วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ” 

ต่อแต่น้ีก็ทรงมีพระกรุณาคือสงสารในหมู่สัตว์ ทรงแสดงธรรมส่ังสอนโดยปริยายคือ

ทางเป็นอันมาก เช่นที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุทเทศ ณ เบื้องต้นแปลว่า “ถ้าบุคคลรู้ว่าตน

เป็นทีร่กั พงึรกัษาตนนัน้ให้ดี บณัฑติพงึประคบัประคองตลอดวยัทัง้ ๓ วยัใดวยัหนึง่” 

ความเสือ่มแห่งชีวติเรยีกว่าวยั ท่านแบ่งเป็น ๓ คือปฐมวัย มชัฌมิวัย ปัจฉิม

วัย พระพุทธภาษิตนี้แสดงว่า ถ้ารู้ว่าตนเป็นที่รัก ก็พึงรักษาให้ดี พึงประคับประคอง

ให้ได้สักวัยหน่ึง ถ้ายังประมาทในปฐมวัยก็พึงรักษาให้ดีในมัชฌิมวัย ถ้าในมัชฌิมวัย 

ยังประมาทอีก ก็พึงรักษาให้ดีในปัจฉิมวัย แต่พึงท�าความเข้าใจในค�าว่าตนก่อน  

คนโดยมากเข้าใจว่า ร่างกายทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะตลอดถึงเท้าเป็นตน จึงคอยทะน ุ

บ�ารุงตบแต่งให้งดงาม แต่ร่ายกายน้ีมีอวิชชาเป็นเหตุ อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิด 

สังขาร จ�าแนกเป็นปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งบุญ อปุญญาภิสังขารปรุงแต่งบาป  

อเนญชาภิสังขาร ปรุงแต่งธรรมที่ไม่หวั่นไหว ปุญญาภิสังขารเป็นกุศลกรรม เป็นเหตุ

ปรุงแต่งร่างกายให้งดงาม อปุญญาภิสังขารเป็นอกุศลกรรม เป็นเหตุปรุงแต่งร่างกาย

ให้ไม่สวยงาม อน่ึง ยงัมีความดิน้รนของใจเพือ่ให้ได้ให้เป็นและเพ่ือท�าลาย ความดิน้รน

เพื่อให้ได้ เป็นกามตัณหา ความดิ้นรนเพื่อให้เป็น เป็นภวตัณหา ความดิ้นรนเพื่อ
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ท�าลายเป็นวิภวตัณหา กามตัณหาเป็นความปรารถนาเพื่อฉุดเข้ามา ภวตัณหาก็เป็น

ความปรารถนาเพื่อฉุดเข้ามา ส่วนวิภวตัณหา เป็นความปรารถนาเพื่อผลักออกไป  

จึงรวมกันเข้าเป็นความดิ้นรนปรารถนาเพื่อฉุดเข้ามาอย่างหนึ่ง เพื่อผลักออกไปอย่าง

หนึ่ง ๒ อย่างเท่านั้น ทั้ง ๒ นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เดือดร้อนตั้งต้นแต่ส่วนบุคคลจน 

ถึงโลก สงครามโลกท่ีเกิดข้ึน ก็เพราะเหตุทั้ง ๒ นี้ ประเทศที่ก่อสงครามก็เพื่อฉุด 

เข้ามา ประเทศที่ท�าการป้องกันก็เพื่อผลักออกไป พิจารณาให้เห็นตามเป็นจริง สงบ

ความดิ้นรนปรารถนาเสีย เป็นทุกขนิโรธ ปัญญาที่พิจารณา เป็นมรรค เมื่อปฏิบัติ

ด�าเนินไปในมรรค ก็ชื่อว่ารักษ์ตน ประคับประคองตน เมื่อเป็นเช่นนี้ กรรมท่ีท�า  

ก็จักเป็นกรรมดี เป็นปุญญาภิสังขาร ปรุงแต่งร่างกายให้งดงามอีกด้วย

ในท่ีสุด ทรงเตือนพุทธศาสนิกให้ปฏิบัติเพื่อส่งความดิ้นรนปรารถนาเพื่อ 

ฉุดเข้ามา ๑ เพื่อผลักออกไป ๑ ทรงเห็นว่า ถ้าโลกสงบ ความดิ้นรนปรารถนาทั้ง ๒ 

นี้ได้ก็จักมีสันติภาพ ปราศจากสงครามทั่วไป

๑๘ มกราคม ๒๔๘๙



กึ่งชุณหปักข์ มาฆมาส๑

กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ  กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ

กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ  กิจฺโฉ พุทฺธานมุปฺปาโท

ทรงเริม่แสดงโดยล�าดับไปว่า บดันี ้จักแสดงธรรมคอืค�าสัง่สอนของพระสมัมา

สัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการ 

ฟังธรรม เป็นสวนธรรมสวมัยบุญ ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะ อันเวียนมาถึง ณ 

บัดน้ี ค�าว่าบุญ พูดเป็นค�าไทย ๆ กันชินปาก และฟังกันจนชินหู แต่ก็ควรรู้ว่า 

หมายถึงไร บุญแปลว่า ส่วนท่ีดีท่ีชอบ อันเป็นเครื่องช�าระส่วนที่ชั่วที่ผิดอันคู่กับอยู่

เหมือนมืดกับสว่าง ส่วนทั้ง ๒ นี้มีที่ตน ตนท�าให้มีขึ้น และไม่มีหมดสิ้น ผู้ปรารถนา

เป็นคนด ีควรท�าบุญให้มีขึน้ท่ีตน การท�าบญุจะต้องรูว่้าการท�าบญุคอือะไร พระสมัมา

สัมพุทธเจ้า ก่อนแต่ตรัสรู้ ก็ทรงแสดงอยู่ว่าอะไรเป็นบุญ ดังค�าว่า กึ กุสลานเอสึ 

ทรงประพฤตส่ิวนดชีอบ เป็นเครือ่งช�าระส่วนชัว่ผดิทางกายวาจาก่อน ต่อไปทรงประพฤติ

ส่วนดีชอบเป็นเครื่องช�าระส่วนชั่วผิดทางใจที่ท�าใจให้ฟุ้งซ่าน ทรงน้อมใจที่ตั้งมั่นไม่

ฟุ้งซ่านเพื่อรู้ตามเป็นจริง ก็ทรงรู้ตามเป็นจริงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะ ผู้ตรัสรู้เอง 

โดยชอบ ส่วนดีชอบที่ทรงปฏิบัติมาโดยล�าดับ เป็นบุญและเมื่อตรัสรู้แล้ว ก็ทรงสอน

โดยปริยายคือทางเป็นอันมาก ดังที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้น โดยปริยายหนึ่ง แปลว่า 

๑   พระธรรมเทศนา กึง่ชณุหปักข์ มาฆมาส วนัที ่ ๙ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙
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“ความได้เป็นมนุษย์ เป็นการยาก ชีวิตคือความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้ว 

จะต้องตาย เป็นการได้ยากหรือเป็นไปยาก การฟังพระสัทธรรมเป็นการได้ยาก  

ความเกิดขึ้นของพระพุทธทั้งหลายเป็นการได้ยาก″ 

ค�าว่ามนุษย์ควรรู้ก่อนว่าหมายถึงอะไร มนุษย์โดยชาติ คือเกิดมาเป็นมนุษย์ 

เป็นมนุษย์อย่าง ๑ มนุษย์โดยธรรม คือมีธรรมของมนุษย์ที่เรียกว่ามนุสสธรรม  

เป็นมนุษย์อย่าง ๑ ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยชาติ เมื่อรู้ดีชั่ว และมุ่งจะท�าดี จึงจะเป็น

มนษุย์โดยธรรม ในการอปุสมบท ท่านถามผูข้ออปุสมบทว่า มนสุโฺสส ิเป็นมนษุย์หรอื 

ผูม้าขออปุสมบท กเ็หน็กนัแล้วว่าเป็นมนษุย์โดยชาต ิท่านถามดงันัน้จงึหมายความว่า 

เป็นคนรูด้ชีัว่ และมุง่จะท�าดหีรอืไม่ เพราะถ้าไม่รูด้ชีัว่ ไม่มุง่จะท�าด ีกไ็ม่ควรอุปสมบท 

เราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์โดยชาติ เป็นลาภที่ควรยินดีอย่าง ๑ เพราะสัตว์ 

ทั้งหลายในโลกเกิดมาโดยชาติอ่ืนจากมนุษย์ คือเป็นสัตว์เดรัจฉาน มีมากนัก  

เป็นมนุษย์มีน้อย ท่ีเป็นมนุษย์โดยธรรมด้วยยิ่งมีน้อย เพราะโดยมากผู้เกิดมาเป็น

มนุษย์โดยชาติ ไม่เป็นมนุษย์โดยธรรม มีความอยากได้ ขัดเคือง หลง ก็ล้างผลาญ

เบยีนเบยีนกนัลงไป การทีม่นุษย์ท�าสงครามฆ่าล้างผลาญเบยีดเบยีนชวิีต ทรพัย์ ทีอ่ยู่

อาศัยกันลงไป ก็เพราะขาดมนุษยธรรม ความที่ผู้เป็นมนุษย์โดยชาติ ได้เป็นมนุษย์

โดยธรรม จึงเป็นการยาก บัดนี้เราทั้งหลายได้รู้ดีชั่วและมุ่งจะท�าดี จนถึงได้ฟังธรรม

ของพระพุทธเจ้า ชื่อว่า ได้เป็นมนุษย์โดยธรรม เป็นลาภที่ได้ยาก ควรยินดี เป็น 

ข้อแรก 

ข้อท่ี ๒ ชีวิตคือความเป็นอยู่ของสัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้วจะต้องตาย  

เป็นการได้ยากหรอืเป็นไปยาก ชีวิตเป็นไปยากอย่างไร นกึด ูก็จะเห็นได้ สัตว์ทัง้หลาย

ตายเสียในครรภ์มารดาก็มาก คลอดออกมาแล้วตายก็มาก ตายเสียเมื่อเป็นเด็กเล็ก 

ก็มาก ตายเสียเมื่อเป็นเด็กใหญ่ เป็นหนุ่มเป็นสาวก็มาก ชีวิตเป็นไปอยู่ได้จนถึงบัดนี้ 

จงึเป็นลาภทีไ่ด้ยาก และเมือ่เป็นไปอยูก่เ็ป็นไปยาก ต้องบรโิภคเพือ่แก้ไข คอืความหวิ

กระหาย ต้องนุ่งห่ม เพื่อแก้ไข คือหนาวร้อน ต้องมีที่อยู่อาศัย เพื่อแก้ไข คือ สัมผัส

แดดเหลือบยุงเป็นต้น ต้องกินยาเพื่อแก้ป่วยไข้ ชีวิตนี้ต้องแก้กันอยู่ จึงเป็นไปได้  

แต่เพราะชนิไป จงึไม่ค่อยรูส้กึ บดันีเ้ราทัง้หลายได้มชีวีติเป็นไปอยูจ่นถงึได้มาฟังธรรม
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ของพระพุทธเจ้าในบัดนี้ ชื่อว่าได้ลาภที่ได้ยาก ควรยินดีในชั้นต้น และควรท�าชีวิตให้

เป็นชีวิตดี ไม่ควรท�าให้เป็นชีวิตชั่ว จะท�าชีวิตให้เป็นชีวิตดีได้ ก็ต้องฟังพระสัทธรรม 

ทีเ่ป็นการได้ยาก ธรรมส่วนทีดี่ชือ่ว่าสทัธรรม ธรรม ได้แก่เหตผุลทีเ่ป็นภายนอกส�าหรบั

โลกธาตุส่วน ๑ ที่เป็นภายในส�าหรับบุคคลส่วน ๑ เหตุผลภายนอกนั้น เช่น  

เพราะมีเหตุ ฝนจึงตก เป็นผล เพราะฝนตกเป็นเหตุ ดินจึงเปียก เป็นผล เพราะดิน

เปียกเป็นเหต ุพชืพรรณจงึงอกงามเป็นผล ดงันีเ้ป็นต้น ต้องการผลอย่างใดอย่างหนึง่  

ก็สาวหาเหตุของผลเช่นนัน้ เม่ือรูแ้ล้วกส็ามารถท�าให้ส�าเรจ็ผลทีป่ระสงค์ได้ เช่นประสงค์

ให้ดินเปียก ก็เอาน�้ารด เพราะรู้เหตุผลเหล่านี้ จึงสามารถท�าสิ่งต่าง ๆ ได้ยาก  

การเรยีนวทิยาศาสตร์ในโลก กเ็รยีนสาหาเหตหุาผล สาวหาเหตเุหล่านีเ้อง เม่ือรูแ้ล้ว

ก็สามารถท�าสิ่งต่าง ๆ ดังที่เห็นกันอยู่ แต่สิ่งต่าง ๆ ที่ท�าขึ้นนั้น ยังไม่จัดเป็นส่วนดี 

ยังไม่จัดเป็นส่วนชั่ว แล้วแต่บุคคลจะน�าไปใช้ เช่นเรือบินเรือแล่นไปในน�้า ถ้าบุคคล 

ใช้รับคน ขนส่ิงของ ก็เป็นการดี ถ้าใช้เป็นเครื่องเบียดเบียนกัน ก็เป็นการชั่วร้าย  

เพราะฉะนัน้ เหตผุลในภายนอกจงึเป็นไปตามเหตผุลภายในของบคุคล เหตผุลภายในนัน้ 

เช่น รู้กันว่าเป็นคนดี ก็เพราะท�าดี ท�าดี ก็เพราะรู้จักดีชอบชั่วผิด รู้จักดีชอบชั่วผิด  

ก็เพราะสนใจที่จะรู้ รู้กันว่าเป็นคนชั่ว ก็เพราะท�าชั่ว ท�าชั่ว ก็เพราะรู้แต่ส่วนชั่ว ไม่รู้

ส่วนดี รู้แต่เท่านั้น ก็เพราะไม่สนใจที่จะรู้ทั้งส่วนชั่วทั้งส่วนดี ดังนี้เป็นต้น บุคคลผู้มี

เหตุผลส่วนชั่วผิดอยู่ภายใน ก็แสดงออกมาภายนอกเป็นช่ัวผิด ปรากฏแก่ตนและ 

แผ่ออกไปถึงผู้อ่ืน ผู้มีเหตุผลส่วนดีชอบอยู่ภายใน ก็แสดงออกมาภายนอกเป็นการ 

ดีชอบ ปรากฏแก่ตนเองและแผ่ออกไปถึงผู้อื่นเช่นเดียวกัน สัทธรรมแสดงเพ่ือให้รู้

เหตุผลภายในเพื่อท�าส่วนท่ีดีท่ีชอบ ละส่วนที่ช่ัวที่ผิด เหตุผลเหล่านี้ มีอยู่ที่ตัวนี้เอง 

ท�ากท็�าทีต่วั ละกล็ะทีต่วั พระพทุธเจ้าทรงแสดง กท็รงแสดงทีต่วันีเ้อง และทรงแสดง

มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล และท่านแสดงสืบต่อมาจนบัดนี้ 

แต่การฟังพระสทัธรรมเป็นการได้ยาก เพราะบุคคลมหี ูก็ไม่ฟังหรือไม่ตัง้ใจฟัง 

แม้จะฟังก็ไม่พิจารณาให้รู้เนื้อความ แม้จะพิจารณาให้รู้เนื้อความ ก็ไม่ปฏิบัติให้เป็น

ธัมมานุธัมมปฏิปันนะ คือ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม การปฏิบัติธรรมสมควรแก่

ธรรมเป็นการยาก การพิจารณาให้รู้เนื้อความก็เป็นการยาก การตั้งใจฟัง ก็เป็น 
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การยาก เพราะบุคคลมีหู ก็ไม่ฟัง เราท้ังหลายได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้า  

ช่ือว่าได้ลาภท่ีได้ยาก ควรยินดีและควรตั้งใจฟัง ต้ังใจพิจารณาให้รู้เนื้อความและ 

ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม เพื่อให้เกิดเป็นผู้รู้ขึ้น ซึ่งเป็นการได้ยาก 

พุทธะแปลว่าผู้รู้ฟังพระสัทธรรม ให้รู้ธรรม รู้อรรถและปฏิบัติธรรมสมควร 

แก่ธรรม จนเป็นผู้รู้ขึ้น ชื่อว่าสาวกพุทธผู้รู้ซึ่งเป็นผู้ฟัง อีกพวกหนึ่ง ฟังท่ีตัวนี้เอง  

และปฏิบัติจนเป็นผู้รู้ขึ้น พระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย ก่อนแต่ตรัสรู้ ก็ทรงฟังท่ี 

ตวัของพระองค์เองและทรงปฏิบัตดิปีฏิบัตชิอบ ในทีส่ดุ จงึทรงเป็นพทุโธ คอืผูรู้ ้ผูต้ืน่

ในการปฏิบัติธรรมจะต้องรู้จักตน บางคนเห็นว่าร่างกายเป็นคน แม้ตั้งแต่เกิดมา 

จนบัดนี้ร่างกายเปลี่ยนมา เป็นเด็กเล็ก เด็กใหญ่ หนุ่มสาว ผู้ใหญ่ คนแก่โดยล�าดับ 

ถ้าร่างกายเป็นตน ตนก็จะมีเป็นอันมาก แต่ไม่มีใครรู้สึกว่าตนมีเป็น ๒ เลย คงรู้สึก

ว่าตนมีหนึ่งเท่าน้ัน ร่างกายจึงไม่ใช่ตน เมื่อเป็นเช่นนี้อะไรเป็นตน บางคนแสดงว่า 

ส่วนดีส่วนชอบหรอืส่วนชัว่ส่วนผดิทีม่อียูเ่ป็นตน อ้างพระพทุธภาษติท่ีแสดงอตัตญัญตุา 

คือความเป็นผู้รู้จักตนว่า รู้ว่า เรามีประมาณเท่านี้โดยศรัทธา ศีล พาหุสัจจะ วิริยะ 

ปัญญา ปฏิภาณ แต่มีบางคนแสดงว่า ส่วนดีส่วนชอบหรือส่วนชั่วส่วนผิด เป็นเพียง

ส่วนหรอืเครือ่งประกอบให้ก�าหนดความรูท่ี้ผู้รูจ้ะได้พบตวัจรงิ ควรก�าหนดให้รูจั้กความรู้ 

สิ่งที่รู้และผู้รู้ และน�าเอาส่วนที่ดีที่ชอบเข้าประกอบ ละส่วนที่ชั่วที่ผิดเสียโดยล�าดับ 

ความเกิดข้ึนของพระพุทธะทั้งหลายเป็นการได้ยาก บัดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได ้

เกิดขึ้นแล้ว เราท้ังหลายทันค�าสั่งสอนของพระองค์ เป็นลาภท่ีได้ยาก ควรยินดี  

จึงสมควรตั้งใจฟังพระสัทธรรม ให้เกิดเป็นผู้รู้ขึ้น ด้วยประการฉะนี้

พุทธศาสนิก เมื่อได้ฟังค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และระลึกว่า  

การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นการยาก ก็ควรตั้งอยู่ในธรรมที่จะท�าให้เป็นมนุษย์ 

โดยธรรม ท�าชวีติให้เป็นชีวติดี ปฏบัิตธิรรมสมควรแก่ธรรมตามทีไ่ด้ฟังแล้วโดยสามารถ

บันทึกวันที่ ๙ กุมภ์ ๒๔๘๙

เสร็จเวลา ๘ ทุ่มเศษ

หรือ ๒ นาฬิกาเศษของวันที่ ๑๐



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

อิทานิ ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ปรินิพฺพานโต ปฏฺาย เอกูนนวุติ สํวจฺฉรุตฺตร

จตุสตาธิกานิ เทฺวสํวจฺฉรสหสฺสานิ ปวตฺตมานานิ

ปจฺจุปนฺนกาลวเสน มาฆมาสสฺส สุริยคติยา

โสฬสมํ จนฺทคติยา ปณฺณรสมํ

โสรวาโร เอวํ ตสฺส ภควโต ปรินิพฺพานา สาสนายุกาลคณนา

สลฺลกฺเขตพฺพา

ศุภมัสดุ พระพุทธศาสนายุกาล จ�าเดิมแต่ปรินิพพาน แห่งพระผู้มีพระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น บัดนี้ได้ ๒๔๐๙ พรรษาเป็นไปอยู่ปัจจุบันสมัย โดย

สุริยคติ วันท่ี ๑๖ โดยจันทรคติ วันท่ี ๑๕ วันเสาร์ ขอพุทธบริษัท พึงก�าหนด 

นัยศาสนากาลของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ด้วยประการฉะนี้

อนึง่ วนันี ้เป็นวนัมาฆปณุณมี พระจนัทร์เพญ็เสวยมาฆฤกษ์ ซึง่ท่านก�าหนด

ว่าเป็นวนัทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงค�าสัง่สอนทีเ่ป็นประธานอนัเรยีกว่า โอวาทปาฏโิมกข์

ในที่ประชุมภิกษุ ๑๒๕๐ รูป อันเรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต แปลว่า ประชุมองค์ ๔ 

๑   พระธรรมเทศนา วนัมาฆบูชา วนัเพญ็ มาฆมาส วนัท่ี ๑๖ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๙
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คือภิกษุเหล่าน้ัน ไม่มีนัดหมาย มาประชุมกันเอง ๑ ล้วนอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุ- 

อุปสัมปทา คือพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นภิกษุด้วยพระด�ารัสว่าจงเป็นภิกษุมา ๑ 

ล้วนเป็นพระอรหนัตขณีาสพ ๑ วนันัน้ เป็นวันมาฆปณุณมี ๑ เวลานัน้ เป็นปฐมโพธกิาล 

คือเป็นกาลตอนแรกของพระพุทธเจ้า พระสาวกยังมีน้อย และทรงส่งไปประกาศ 

พระศาสนาในท่ีต่าง ๆ จึงทรงแสดงค�าสอนย่อ ๆ เพื่อให้ถือเป็นหลักว่า ไม่ท�าบาป 

ทั้งปวง ๑ ท�ากุศลให้ถึงพร้อม ๑ ช�าระจิตของตน ๑ ดังนี้ พุทธศาสนิกเมื่อระลึกถึง

เรื่องจาตุรงคสันนิบาต ความระลึกนั้น ชื่อว่าอนุสสตานุตตริยะ ความระลึกอันเยี่ยม 

เพราะระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระสาวกผู้บริวาร เป็นเหตุท�าใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส  

เมื่อได้เตรียมเครื่องสักการะบูชาและน�้าปานะน�ามาบูชาพระพุทธเจ้าและพระสาวก  

จักให้ภิกษสุามเณรได้บริโภคน�า้ปานะ ชือ่ว่า ได้ขวนขวายในกจิทีช่อบ เมือ่ได้มาประชมุ

ในสภา คือท่ีประชุมเช่นนี้ ชื่อว่า ได้แสดงความพร้อมเพรียงกันในทางที่ชอบ  

ความพร้อมเพรียงกันน้ี ถ้าพร้อมเพรียงกันท�าชั่ว ก็เป็นความพร้อมเพรียงกันใน 

ทางผิด ถ้าพร้อมเพรียงกันท�าดี ก็เป็นความพร้อมเพรียงกันในทางธรรม แหละเม่ือ

ท�าการบูชาด้วยกายด้วยวาจา ก็ชื่อว่าได้ประพฤติชอบทางกายวาจา พุทธศาสนิกได้ 

ท�ากิจเหล่านี้ เพราะมีใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระสาวก เพราะฉะนั้น จะแสดง

เรื่องพระพุทธเจ้าและพระสาวกต่อไป

พระพทุธเจ้า เมือ่ก่อนแต่ตรสัรู ้ปรากฏโดยพระประวัติว่า ได้ทรงอบุติัในขตัติย

สกุลอันสูงศักดิ์ ก็เพราะกรรมคือการไม่ดูถูกผู้อื่น และขัตติยสกุลท่ีทรงอุบัตินั้น  

เป็นขตัตยิมหาศาล ไม่ใช่ขตัตยิท่ียากจน เพราะทรงมใีจอารีเผ่ือแผ่ ทรงมรูีปโฉมงดงาม

เพราะไม่โกรธ ผู้โกรธย่อมมีผิวพรรณเศร้าหมอง ความโกรธจึงท�าให้มีรูปทราม  

ผู้ไม่โกรธ ย่อมมีผิวพรรณผ่องใส ความไม่โกรธ จึงท�าให้มีรูปงดงาม ทรงมีพื้นฉลาด  

เพราะทรงหมัน่พนิิจพจิารณาให้รูต้ามเป็นจรงิ เมือ่ทรงเจรญิวัย สมควรศึกษาเล่าเรียน 

พระบิดาก็จัดให้ทรงศึกษาเล่าเรียน ทรงตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ไม่ทรงเพลิดเพลินไป 

ในการเล่นอนัเป็นเรือ่งของทารก เมือ่สมควรมีพระชายา พระบดิากท็รงจดัให้ทรงอภเิษก

ด้วยพระนางยโสธรา ต่อมาได้ทรงเหน็ว่า ทกุคนท่ีเกดิมาต้องแก่ เจบ็ ตาย ไม่มใีครพ้น 

พระญาติช้ันผูใ้หญ่ของพระองค์เอง กไ็ด้ล่วงไปโดยล�าดบัปรากฏอยู ่จงึเสดจ็ออกแสวงหา

เครื่องพ้น เหมือนอย่างแสวงหายาอายุวัฒนะ คือ ยาเจริญอายุ เวลานั้นท่านแสดงว่า
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อีก ๗ วัน ก็จะได้ทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ แต่ไม่ทรงปรารถนา พระเจ้าจักรพรรดิ 

ท่านแสดงว่า มีแก้ว ๗ ประการและปกครองด้วยทศพิธราชธรรม คือ ทาน ศีล  

บริจาค อาชวะ ความเป็นผู้ตรง มัททวะ ความเป็นผู้อ่อนโยน ตปะ ความเพียร  

อักโกธะ ความไม่โกรธ อวหิงิสา ความไม่เบยีดเบยีน ขันติ อวโิรธนะ ความไม่ก�าเรบิ

เพราะยินดี ยินร้าย เพราะเหตุนี้จึงมีผู้มาขออยู่ในปกครองเอง ไม่เหมือนจักรพรรด ิ

ในเวลานี ้ขอยมืชือ่ว่าจักรพรรดใินพระพทุธศาสนาไปใช้ และเป็นจกัรพรรดิเพราะการ

รุกรานต่างกับพระเจ้าจักรพรรดิเดิม เมื่อเสด็จออกแล้ว ตอนแรก ทรงเที่ยวศึกษา 

ในส�านักอาจารย์ต่าง ๆ เมื่อทรงเห็นว่า ไม่ใช่ทางก็ทรงหลีกออกปฏิบัติทดลองด้วย

พระองค์เอง ตามวิธีท่ีเขานิยมกันในครั้งนั้น เช่นทรงกลั้นลมหายใจ ในที่สุดได้ทรง

ระลึกถึงเมื่อยังทรงพระเยาว์อยู่ ได้ทรงโดยก�าหนดลมหายใจเข้าออก บรรลุปฐมฌาน 

จึงทรงเปลี่ยนวิธีใหม่ ทรงท�าใจให้เป็นสมาธิ สงบจากราคะ หรือโลภะ โทสะ โมหะ 

อาจทรงน้อมไปเพื่อรู้ตามเป็นจริง เพราะผู้ที่มีราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ ครอบง�า

ใจอยู่ไม่อาจพิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงได้ ทรงพิจารณาดูพระองค์เอง ก็ทรงพบอาสวะ 

คือ กิเลสอย่างละเอียดอันนอนเนื่องอยู่ภายใน 

อาสวะม ี๓ คอื กามาสวะ กเิลสอย่างละเอยีดอนันอนเนือ่งอยู่ภายในคือกาม 

ภวาสวะ กเิลส อย่างละเอยีดอนัเนอืงอยูภ่ายในคอืภพ อวชิชาสวะ กเิลสอย่างละเอยีด

อันนอนเนื่องอยู่ภายในคืออวิชชา ความไม่รู้ตามเป็นจริง อาสวะเหล่านี้มีอยู่ด้วยกัน 

ทกุคน และแสดงให้ปรากฏตัง้แต่ยงัเป็นเด็ก ๆ เช่นเดก็ ๆ แสดงความต้องการอาหาร 

เสื้อผ้า เมื่อโตขึ้น ก็แสดงความต้องการมากออกไป เช่นต้องการอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่

อาศัย ยาแก้ไข้ ต้องการรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมคือเรื่องที่ใจคิด ที่ตัว

ชอบใจ นี้เป็นการแสดงออกไปแห่งกามาสวะ เมื่อแสดงออกเป็นความต้องการ 

อย่างแรง ก็เป็นกามตัณหา เป็นเหตุแห่งทุกข์ ส่วนภวาสวะก็แสดงให้ปรากฏต้ังแต่ 

เป็นเด็ก ๆ เช่นเม่ือเห็นผู้อ่ืนเป็นคนดี เป็นเศรษฐี เป็นเจ้า เป็นพระเจ้าแผ่นดิน  

เป็นพระราชินี ก็อยากเป็นนั่นเป็นนี่ เมื่อต้องการจะเป็นอย่างแรงก็เป็นภวตัณหา  

เป็นเหตแุห่งทกุข์ แหละเมือ่ต้องการสิง่ทีช่อบภพทีช่อบจะได้ประสบตามต้องการทัง้นัน้

ก็หาไม่ ต้องประสบสิ่งหรือภพที่ไม่ชอบด้วย เพราะในโลกนี้ มีทั้งสิ่งที่ชอบ ภพที่ชอบ 

ทั้งสิ่งที่ไม่ชอบ ภพที่ไม่ชอบ เมื่อได้ประสบสิ่งหรือภพที่ไม่ชอบ อวิชชาสวะก็ยื่นออก
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มารู้ผิด ท�าให้เกิดความต้องการอย่างแรงเพื่อให้ส่ิงหรือภพที่ไม่ชอบนั้นเส่ือมเสียไป 

เป็นวิภวตัณหา เป็นเหตุแห่งทุกข์ 

อกีประการหนึง่ตณัหาเหล่านีเ้ป็นทกุขสมทุยั เหตใุห้เกดิทกุข์ และเป็นอาสวะ

สมทุยั เหตใุห้เกิดอาสวะด้วย ตณัหาเป็นอาสวะสมทุยัได้อย่างไร ควรพจิารณา ตัณหา

เมื่อเกิดข้ึนแล้วก็ดับไป แต่ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัยให้ 

เกิดภพ เหตุฉะนี้ แม้ตัณหาจะดับไป แต่อุปาทานก็ยึดอารมณ์ของตัณหาส่งต่อไป 

ให้แก่ภพ กาม ภพ อวชิชาซ่ึงในช้ันเดมิเป็นอาสวะไม่มอีารมณ์ก็มอีารมณ์ขึน้ กล่าวคอื 

เมือ่ตณัหาเกดิขึน้ กามตณัหากต้็องการส่วนทีช่อบทัง้ภายในกายนี ้เช่นส่วนทีส่วยงาม 

ทัง้ภายนอกกายนี ้เช่น แก้วแหวนเงนิทอง บ้านช่องเรือกสวนไร่นา ภวตณัหากต้็องการ

เป็นนั่นเป็นนี่ เช่นต้องการเป็นเศรษฐี คฤหบดี ต้องการเป็นเทวดา อินทรพรหม 

วิภวตัณหาก็ต้องการให้ส่วนที่ไม่ชอบภพที่ไม่ชอบเสียไป กามก็ขยายออก ใคร่ได้แก้ว 

แหวนเงินทองเป็นต้น ภพกข็ยายออกเป็นเศรษฐ ีคฤหบด ีเป็นต้น อวิชชากข็ยายออก

รูแ้ก้ว แหวน เงนิทองเป็นต้น แต่รูผ้ดิจากความเป็นจรงิ กาม ภพ อวิชชาทีข่ยายออก

ใหม่น้ีต่างจากตัวเดิม กามตัวเดิมใคร่อยู่เฉย ๆ ไม่มีว่าใคร่อะไร กามใหม่ใคร่แก้ว 

แหวนเงินทองเป็นต้น ภพเดิมเป็นความเป็นอยู่เฉย ๆ ไม่มีว่าเป็นอะไร ภพใหม ่

เป็นนัน่เป็นนี ่อวชิชาเดมิกไ็ม่รู ้(หรือรูผ้ดิอยูเ่ฉย ๆ) ไม่มว่ีาไม่รูส้ิง่นัน้สิง่นี ้(หรอืรูผ้ดิ

สิ่งนั้นส่ิงนี้) อวิชชาใหม่รู้แก้วแหวนเงินทองเป็นต้น ตามสมมติ แต่ก็มีผิดจากความ

เป็นจริง อาสวะใหม่เหล่านี้ขยายออกงอกออกได้ไม่มีที่สิ้นสุด ตามอารมณ์ของตัณหา

ที่อุปาทานยึดเป็นภพหรือภาพไว้ เมื่อตัณหาเจริญ อาสวะก็เจริญตาม ตัณหาจึงเป็น

อาสวะสมทุยั เหตเุกดิอาสวะ ได้อย่างน้ี ตามความเข้าใจเป็นอย่างนีแ้ล ความดบัตณัหา

ได้สิ้นเชิง เป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ เป็นอาสวะนิโรธ ความดับอาสวะ ปัญญาที่

พิจารณาให้รู้อาสวะ อาสวสมุทัย ทุกข ทุกขสมุทัยตามเป็นจริง จนเป็นสัมมาทิฏฐิ 

(ความเห็นชอบ) เลื่อนขึ้นเป็นวิชชา (ความรู้ถูกต้องตามเป็นจริง) ก�าจัดอวิชชาได้จิต

พ้นจากอาสวะทั้ง ๓ ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงพระองค์เองว่า เอวํ เม ชานโต เอวํ 

เม ปสฺสโต กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติ อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ  

วิมุจฺจติ เมื่อเรารู้อยู่ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตพ้นแล้วจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ 
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ดังน้ี เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อาสวะนิโรธคามินี-

ปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะสัมมาทิฏฐิ ต้องอาศัยสัมมาสมาธิ (ความ 

ตั้งใจชอบ) ช่วยประคับประคอง คือต้องอาศัยความตั้งใจชอบประคองการพิจารณา 

จนเกิดความเห็นชอบเป็นสัมมาทิฏฐิ และสัมมาทิฏฐิก็สนับสนุนสัมมาสมาธิ  

เพราะฉะนั้น ในองค์มรรค ท่านจึงแสดงสัมมาทิฏฐิเป็นองค์ต้นสัมมาสมาธิเป็น 

องค์สุดท้าย เมื่อสัมมาทิฏฐิได้อาศัยสัมมาสมาธิประคับประคอง จนเป็นมรรคสมังดี 

ก็เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดับอาสวะ

ความที่รู้เป็นปัญญามีอยู่ด้วยกันทุกคน แต่ต่างกันเป็น ๒ คือ ความรู้มืด ๑ 

ความรู้สว่าง ๑ ความรู้มืดนั้น คือ รู้ว่าไม่รู้ เทียบด้วยความรู้ชั้นสมมติ เช่น คนไม่รู้

หนังสือ อ่านหนังสือไม่ออก เมื่อเห็นหนังสือ ก็รู้ว่าอ่านไม่ออกเสมอไป ส่วนความรู้

สว่างเทียบด้วยคนรู้หนังสือ อ่านหนังสือออก เมื่อเห็นหนังสือ ก็อ่านออกทุกคร้ังไป  

นีเ้ป็นตวัอย่างความรูช้ัน้สมมต ิความรูส้ภาวะสงูขึน้ไปกว่านี ้พระพทุธเจ้าก่อนแต่ตรสัรู้ 

เมื่อทรงก�าหนดพิจารณา จนทรงรู้อาสวะ อาสวสมุทัย อาสวนิโรธคามินีปฏิปทา และ

ทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรคามินีปฏิปทา เกิดความรู้สว่างก�าจัดความรู้มืดได้ก็ทรงพอ

พระทัยว่ารู้ละ และทรงแสดงธรรมสั่งสอนได้มีพระสาวกผู้ฟังแล้วรู้ตามขึ้นโดยล�าดับ 

จนถึงได้มาประชุมเป็นจาตุรงคสันนิบาตด้วยประการฉะนี้

พุทธศาสนิก เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระสาวกพร้อมทั้งพระคุณ ก็พึง

น�าพระคณุของท่านมาใส่ใจตน หรอืน้อมใจของตนไปหาพระคุณของท่าน และพงึหมัน่

ใช้ปัญญาพิจารณาให้เกิดความรู้สว่าง ก�าจัดความรู้มืด หรือก�าหนดให้รู ้อาสวะ  

อาสวสมุทัยเป็นต้น อันมีอยู่ภายในให้รู้ตามเป็นจริง เมื่อเป็นเช่นนี้ จักเกิดศรัทธา

เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและพระสาวกดีขึ้น จิตใจก็จักบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นสุข

พุทธศาสนิก เมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าและพระสาวก ได้ศรัทธาเลื่อมใสส่วน

หนึ่งแล้ว ก็พึงตั้งสมันนาหารจิต ความสดับธรรม ในเรื่องจาตุรงคสันนิบาต ที่ท่านจัก

ได้สับเปลี่ยนกันแสดงต่อไป ณ กาลบัดนี้ 

บันทึกแล้วโดยมาก ๑๖ กุมภ์ เสร็จ ๑๗ กุมภ์



บันทกึพระธรรมเทศนา อัฏฐมบีูชา๑

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารี

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ

เอสานิสํโส ธมฺเม สุจิณฺเณ

น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี

มีใจความตามที่จ�าได้ ดังต่อไปนี้

บัดนี้ จักแสดงธรรม คือค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระบรม

ศาสดาของเราทัง้หลาย เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม เป็นส่วนธรรมสัสวมยับญุ 

บุญส�าเร็จด้วยการฟังธรรม ค�าว่าบุญได้แก่ความดีความชอบเป็นเครื่องก�าจัดความ 

ชั่วผิด บุญเมื่อเกิดขึ้นก็ก�าจัดความชั่วผิด เช่นเดียวกับบาปที่เมื่อเกิดขึ้น ก็ก�าจัด 

ความดีชอบ บุคคลจะท�าบุญเป็นเคร่ืองก�าจัดความช่ัวผิด ก็ต้องเป็นผู้หนักในเหตุผล 

พระสมัมาสัมพทุธเจ้าเม่ือก่อนแต่ตรสัรู ้กท็รงเป็นผู้หนกัในเหตุผล ทรงท�าเหตท่ีุดีก�าจัด

เหตทุีช่ัว่ในทีส่ดุ ทรงประสบผลอย่างสงู ทีเ่รียกว่าอนตุตรวิมุตต ิแล้วทรงมีพระกรณุา

แสดงธรรมส่ังสอน คือแสดงเหตุผล อันมีอยู่ในบุคคลทุกคนนั้นเอง บุคคลทุกคนมี

เหตุผลท่ีดีส่วนหนึ่ง เหตุผลที่ชั่วส่วนหน่ึง จึงแสดงออกมาเป็นดีบ้าง เป็นชั่วบ้าง  

๑   พระธรรมเทศนา กัณฑ์เช้า อัฏฐมีบูชา อัฏฐมี กาฬปักษ์ มาฆมาส วนัที ่ ๒๔ กมุภาพนัธ์  

 พ.ศ. ๒๔๘๙
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แต่บคุคลเมือ่ไม่พจิารณาดตูนเองกไ็ม่รู้ ไม่อาจท�าเหตทุีด่กี�าจดัเหตท่ีุชัว่ได้ ในการท�าเหตุ

ที่ดี ก�าจัดเหตุที่ชั่วต้องอาศัยขันติ เพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้

ในโอวาทปาฏิโมกข์ว่า

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา

นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

พระพุทธ คือพระผู้รู้จนตื่น ไม่หลง หรือพระผู้ตื่นเพราะรู้ท้ังหลายกล่าวว่า

ความอดทน ความยอมรับ เป็นบรมตบะ คือธรรมเครื่องแผดเผากิเลสอย่างย่ิง  

นิพพานเป็นบรมธรรม คือธรรมอย่างยิ่ง

ขันติ แปลว่า อดทน ตีติกขา แปลกันมาว่า อดกลั้น แต่ไม่ตรงตามอรรถ  

ตีติกขา ตามอรรถ หมายถึงความยอมรับ ดังในพระพุทธภาษิตว่า

อหํ นาโค ว สงฺคาเม จาปาโต ปติตํ สรํ

อติวากฺยํ ติติกฺขิสฺสํ

เราจักอดทนค�าล่วงเกิน เหมือนช้างอดทนลูกศรที่ตกจากแล่งในสงคราม 

หมายความว่า เมื่อเรื่องเกิดขึ้น อันจะต้องยอมรับ ก็ยอมรับ ไม่ฝืน

บุคคลมีเครื่องเศร้าหมองใจ เรียกว่า กิเลส คือราคะหรือโลภะ เป็นฝ่ายยินดี 

โทสะเป็นฝ่ายยินร้าย โมหะ เป็นฝ่ายหลง เมื่อไม่พิจารณา ความยินดียินร้ายหลง

งมงาย กเ็กดิครอบง�าใจ ท�าใจให้ฟุง้ซ่านไม่สงบ แรงข้ึนกห็มกมุน่ ทรุนทุราย ขวนขวาย

เป็นตัณหาแรงขึ้นอีก ก็ล่วงออกไปประพฤติชั่ว เช่นแย่งชิงถือเอาสิ่งของของผู้อื่น  

ผู้ที่ถูกแย่งชิงก็ท�าการป้องกัน จึงเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายที่ท�าการแย่งชิง ๑ ฝ่ายที่ท�า 

การป้องกนั ๑ ต่อสู้กนั จนถงึเกดิเป็นสงครามโลกขึน้ ทัง้นีเ้พราะไม่พจิารณาดตูนเอง 

ให้รู ้เหตุผลในตนตามเป็นจริง บุคคลโดยมาก เม่ือยังเป็นเด็กอยู่ก็รู ้เหตุผลน้อย  

เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นได้สดับฟังมากขึ้น มีความคิดมากขึ้น ก็รู้เหตุผลมากขึ้น แต่บาง

คนแก่แล้ว ก็ยงัรูเ้หตผุลน้อย พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมชีเ้หตผุลมาแต่คร้ังพทุธกาล 

ก็มีคนเป็นอันมากไม่สนใจจะฟัง ผู้ที่มาฟัง แต่ไม่ตั้งใจฟังก็มีมาก ผู้ที่ตั้งใจฟัง แต่ไม่

ก�าหนดไว้ได้ ก็มีมาก ผู้ที่ก�าหนดไว้ได้ในขณะที่ฟัง แต่ลืมเสียเมื่อลุกออกไป ก็มีมาก 
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ผู้ที่ก�าหนดไว้ได้ไม่ลืม แต่ไม่พิจารณาไม่ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ก็มีมาก ทั้งนี้

เพราะไม่พจิารณาดตูนเอง การพจิารณาดตูนเองเป็นการฝืนใจ การต้ังใจฟังจนถึงปฏบิติั

ก็เป็นการฝืนใจ ต้องอาศัยขันติ คือความอดทน แต่ขันติ เป็นความอดทนต้ืน ๆ  

ไม่ใช่ปัญญาพจิารณา จงึเป็นตบะคือเครือ่งเผากิเลส แต่กแ็ผดเผาใจตนเองให้เดอืดร้อน 

เพราะอดทนเอาดือ้ ๆ เมือ่ใช้ปัญญาพจิารณา ยอมรบัไว้ กท็�าใจให้คลายความเดอืดร้อน 

ความยอมรับ ด้วยใช้ปัญญาพิจารณา เป็นตติีกขาขันต ิความอดทน ตตีกิขา ความยอมรับ 

เป็นบรมตบะ คือเครื่องแผดเผากิเลสอย่างยิ่ง แต่ขันติแผดเผาใจตนเองให้เดือดร้อน

ด้วยเพราะอดทนด้ือ ๆ เมื่อมีตีติกขา คือความยอมรับด้วยใช้ปัญญาพิจารณาจึง 

ค่อยยังชั่วขึ้น แต่ก็ยังไม่สนิท ต้องอาศัยนิพพานคือความดับ จึงจะสิ้นเดือดร้อน  

เพราะฉะนั้น จึงมีพระพุทธภาษิตต่อไปว่า นิพฺพาน� ปรม� นิพพาน เป็นบรมธรรม คือ 

ธรรมอย่างยิ่ง

นิพพาน คือความดับ ต้องมีมรรคคือทาง มรรคที่จะด�าเนินไปถึงนิพพานนั้น

โดยทั่วไป คือส่งใจไปในเรื่องอื่น เมื่อประสบค�าด่าว่าจะท�าให้เกิดโทสะ ก็ต้องข่มใจ

พจิารณาหาทางสงบ วธิท่ีีละเอียดกว่านี ้คือท�าใจให้ตัง้มัน่ในอารมณ์อนัเดยีว อกีอย่าง

หนึ่ง ดูใจโดยนัยสติปัฏฐาน ราคะหรือโลภะเกิดขึ้น ก็ให้รู้ โทสะเกิดขึ้น ก็ให้รู้ โมหะ

เกิดข้ึนก็ให้รู้ เมื่อดูอยู่ กิเลสที่เกิดขึ้น ก็จะสงบ อีกอย่างหนึ่ง พิจารณาว่าทุกคนมี

วิญญาณธาตุ คือ ธาตุรูต้ามท่ีแสดงไว้ในธาตุวิภงัคสูตร ธาตรุูอ้อกมารู้ภายนอกได้ด้วย

อาศัยผัสสายตนะ คือที่ต่อผัสสะ คือตาต่อรูป หูต่อเสียง จมูกต่อกลิ่น ลิ้นต่อรส  

กายต่อโผฏฐัพพะ มนะต่อธรรม คือเรื่อง ถ้าไม่มีผัสสายตนะ ธาตุรู้ของสามัญชน 

ก็รวมอยู่ไม่ปรากฏ ผัสสายตนะเป็นทุกข์ รูปเป็นต้นก็เป็นทุกข์ ทุกข์จึงต่อทุกข์  

จะต้องการกันเพื่ออะไร ปัญญาท่ีพิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงเป็นมรรค เป็นทางให้ถึง

นิพพาน การปฏิบัติในมรรคอันเป็นทางให้ถึงนิพพาน ก็ต้องอาศัยขันติและตีติกขา

การปฏิบัติอย่างนี้ ชื่อว่า ประพฤติธรรม แม้ให้ถึงนิพพานชั่วคราว ที่เรียกว่า 

ตทงัคนพิพาน กยั็งให้เกิดสขุ ไม่น�าไปทุคต ิสมด้วยพระพุทธภาษติท่ียกไว้ ณ เบ้ืองต้น 

แปลว่า “ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม ธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมน�าสุขมาให้  

นีเ้ป็นอานสิงส์ในธรรมท่ีประพฤตดิแีล้ว ผูป้ระพฤตธิรรมย่อมไม่ไปสู่ทคุต″ิ ด้วยประการ

ฉะนี้

๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

ธมฺมจารี สุขํ เสติ  อสฺมึ โลเก ปรมฺหิ จ

มีใจความตามที่จ�าได้ ดังต่อไปนี้ 

บัดนี้ จักแสดงธรรม คือค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดับปัญญา

ความรู้สบืเนือ่งไปถงึปัญญาบารม ีความฉลาดในทางธรรม ตามสมควรแก่กศุลเจตนา

อันปรารภการฟังธรรม ของสาธุชนผู้นับถือพระพุทธศาสนา 

ธรรมเป็นส่วนภายนอก คือเรือ่งท่ีเป็นไปอย่าง ๑ เป็นส่วนภายในคอืทีเ่กดิกบั

จติอย่าง ๑ พระสมัมาสมัพทุธเจ้า (เมื่อก่อนแต่ตรัสรู้) ทรงใช้ปัญญาพิจารณาธรรมที่

เกิดกับจิต ทรงทราบธรรมส่วนชั่วที่ท�าจิตให้เศร้าหมองขุ่นมัว ที่พระโปราณาจารย์ 

กล่าวว่ามาร ธรรมส่วนชั่วน้ี ย่ืนออกมายึดอารมณ์ต่าง ๆ ในโลก อันรวมเข้าในรูป 

เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เปรียบเหมอืนการยืน่แขนออกมาจบัอาวุธต่าง ๆ คอือารมณ์

นั้น ๆ เพื่อประหัตประหารพระองค์ นี้เป็นสายอาสวะ 

อนึ่ง ทรงทราบธรรมส่วนดี ที่เรียกว่าบารมี เป็นเครื่องก�าจัดมาร ธรรมส่วน

ดีนี้เมื่อมีอยู่ ก็ท�าให้พูดดี คิดดี และท�าดีด้วย ความตั้งใจดี อารมณ์ต่าง ๆ ในโลกมี

อยู่เป็นอันมาก บุคคลเมื่อลืมตาดู ตั้งหูฟัง ก็จะรู้ได้ และย่อมยื่นออกมายินดีอยากได้

๑   พระธรรมเทศนา กัณฑ์เช้า วันอมาวสีมาฆมาส วนัที ่ ๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
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ด้วยโลภะบ้าง ยินร้ายด้วยโทสะบ้าง หลงงมงายด้วยโมหะบ้าง โลภะ โทสะ ช่ือว่า 

เป็นมาร พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงอาศัยพระบารมีก�าจัดมารเสียได้ จึงได้พระนาม

ว่า วิชิตมาโร ผู้มีมารอันชนะแล้ว มารถูกก�าจัดก็มีแขนขาด ไม่ยื่นออกมาอีกได้ และ

ทรงมีพระกรุณาแสดงธรรมสั่งสอนเพ่ือบุคคลเป็นคนดี และมีความสุขที่ตน ธรรมที่

ทรงสัง่สอนนัน้ กท็รงแสดงท่ีตนนีเ้อง เม่ือตัง้ใจพิจารณาดตูน จักเหน็ได้ว่า ธรรมส่วน

ที่ดีก็มีอยู่ที่ตัว ธรรมส่วนที่ชั่วก็มีอยู่ที่ตัว บุคคลมีบุพเพกตบุญญตามาก จึงเกิดใน 

สกุลสูง มีบุพเพกตบุญญตาน้อย จึงเกิดในสกุลต�่า ใคร ๆ คงปรารถนาเกิดในสกุลสูง 

ไปปรารถนาเกิดในสกุลต�่า แต่ก็ไม่อาจเลือกเกิดได้ตามปรารถนา ต้องเกิดตามเหตุ 

และเมื่อเกิดมาแล้ว ในสกุลสูงก็ตาม ในสกุลต�่าก็ตาม ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นคนดีหรือ 

เป็นคนชั่ว คนเกิดในสกุลสูงอาจท�าชั่วก็ได้ คนเกิดในสกุลต�่า อาจท�าดีก็ได้ คนเกิด 

ในสกุลไรก็ตาม เมื่อท�าดี ก็ชื่อว่าเป็นคนดี เมื่อท�าชั่วก็ชื่อว่าเป็นคนชั่ว ดังพระพุทธ

ภาษิตว่า น ชจฺจา วสโล โหติ คนไม่เป็นคนเลวเพราะชาติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ 

คนไม่เป็นพราหมณ์ที่เขานับถือกันว่าเป็นคนดีในครั้งนั้นเพราะชาติ กมฺมุนา วสโล  

โหติ คนเป็นคนเลวเพราะกรรม กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ คนเป็นพราหมณ์ก็เพราะ

กรรม ดังนี้ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้เห็นตามเป็นจริง เป็นชานนฺต ผู้รู ้ ปสฺสนฺต  

ผู้เห็น ทรงแสดงธรรมส่ังสอน กล่าวโดยรวบยอด ก็ทรงแสดงเหตุที่ดีอันเนื่องไป 

ถึงผลที่ดี ทรงแสดงเหตุที่ชั่วอันเนื่องไปถึงผลที่ชั่วและทรงสั่งสอนไม่ให้ท�าเหตุที่ชั่ว  

ให้ท�าเหตุที่ดี ดังพระพุทธภาษิตท่ีทรงแสดงไว้ในโอวาทปาฏิโมกข์ว่า สพฺพปาปสฺส  

แปลว่า การไม่ท�าบาปท้ังปวง บาปได้แก่ความชั่วที่ท�าบุคคลให้เป็นคนชั่ว มีบางคน

เข้าใจว่าบาปมีแต่ในพระพุทธศาสนา นี้เป็นความเข้าใจผิด เพราะบาปมีอยู่ทั่วไป  

บาปมชีือ่เรยีกอย่างอืน่อกีเช่นเรยีกว่า ลามกะ แปลว่า สกปรก ใคร ๆ ย่อมชอบสะอาด 

ไม่ชอบสกปรก แต่เมื่อท�าบาปด้วยกาย กายแม้จะสะสวยก็สกปรก เม่ือท�าบาป 

ด้วยวาจา ปากคอแม้จะสะสวย ก็สกปรก เมื่อท�าบาปด้วยใจ ใจก็สกปรก แต่ใจเป็น

ของละเอยีด รูย้าก เรยีกว่า ทจุรติ เพราะเป็นความประพฤตชิัว่ และเรียกชือ่อย่างอืน่ 

ที่มีความหมายอย่างเดียวกัน เช่นอกุศล แปลว่า กิจของคนไม่ฉลาด บุคคลเมื่อ 
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ไม่พิจารณาตนให้รู้ตามเป็นจริง ย่อมเป็นผู้ไม่ฉลาด จึงหาความช่ัว เพราะฉะนั้น  

ความช่ัว จึงชื่อว่าอกุศล เพราะเป็นกิจของคนไม่ฉลาด บาปท�าบุคคลให้เป็นคนชั่ว  

เช่นเดียวกับบุญท�าบุคคลให้เป็นคนดีอันตรงกันข้าม บุคคลที่เกิดมา เป็นเด็ก ๆ  

ยงัท�าบาปหรอืบญุไม่ได้ กย็งัไม่เป็นคนดคีนชัว่ เมือ่โตขึน้ จงึอาจท�าได้ และเมือ่ท�าบาป 

ก็เป็นคนชั่ว เมื่อท�าบุญ ก็เป็นคนดี ถ้าไม่ท�าอะไร ก็เป็นกลาง ๆ เช่นเดียวกับบุคคล

เมื่อท�านาท�าสวน ก็เป็นกสิกร ท�าการค้า ก็เป็นพานิช ท�าราชการ ก็เป็นอ�ามาตย ์ 

ไม่ท�าอะไร ก็ไม่ชื่อว่าเป็นอะไร บาปจึงเกิดจากการท�า ไม่ท�าก็ไม่เกิดเป็นบาป  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่าไม่ท�าบาปทั้งปวง เป็นข้อแรก แต่เมื่อไม่ท�าบาป  

ก็ยังไม่ชื่อว่า ท�าดีอันเป็นเหตุให้เป็นคนดี จึงตรัสสอนต่อไปว่า กุสลสฺสูปสมฺปทา  

แปลว่า การยังกุศลให้ถึงพร้อม กุศลแปลว่ากิจของคนฉลาด ได้แก่ ความดี บุคคล 

เมื่อพิจารณาตนให้รู้ตามเป็นจริง ย่อมเป็นผู้ฉลาด เมื่อฉลาด ก็ท�าแต่ความดี ความด ี

จึงชื่อว่ากุศล เพราะเป็นกิจของคนฉลาด และมีชื่อเรียกว่าอย่างอื่นอีกเช่นเรียกว่า  

บุญ เพราะเป็นเครื่องช�าระความชั่ว ว่าสุจริต เพราะเป็นความประพฤติดี กุศลก็เกิด

จากการท�าเช่นเดียวกับบาป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ท�ากุศลเป็นข้อสอง  

บุคคลไม่ท�าบาปท�ากุศล ก็ยังส่งจิตให้คิดนึกไปในเรื่องที่ท�าให้เดือดร้อน เมื่อประสบ

อารมณ์แม้ทีย่ิง่ใหญ่ และไม่พจิารณาทีจ่ติให้รูต้ามเป็นจรงิ กจ็กัยนิดยีนิร้าย หลงงมงาย 

มัวเมาประมาท พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสอนต่อไว้ว่า สจิตฺตปริโยทปนํ แปลว่า 

การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว จิตนี้เป็นของละเอียด รู้ยาก เด็กอยู่ในครรภ์ก็ปรากฏ

ว่ามีจิต คลอดออกมาแล้ว เม่ือหิวกระหายเจ็บร้อน ก็แสดงอาการออกมาต้องการ 

สิ่งแก้หิวกระหาย ต้องการร้อนแก้เย็น ต้องการเย็นแก้ร้อน เมื่อโตขึ้น ก็แสดงอาการ

ให้ปรากฏขึ้นโดยล�าดับ 

และจิตนี้เป็นธรรมชาติประภัสสร ดังพระพุทธภาษิตว่า ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว 

จติตฺ ํตญจฺ โข อาคนตฺเุกห ิอปุกเิลเสห ิอปุกฺกลิฏฺิํ ภกิษทุัง้หลาย จตินีป้ระภสัสรคอื

ผุดผ่อง แต่เศร้าหมองไป เพราะอุปกิเลส ทั้งหลายที่จรมา ธรรมชาติเดิมของจิต 

ที่ผุดผ่องน้ัน สามัญชนก�าหนดรู้ยาก ค�าว่าประภัสสร ไม่ได้หมายความว่าบริสุทธิ์ 

บริสทุธิเ์กดิจากการช�าระอปุกเิลส คอืเครือ่งเศร้าหมองมีอวิชชาเป็นต้น พจิารณาตาม 



312 เทศนาพิเศษ

พระพุทธภาษิตว่า ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺตํ แต่จิตนั้นพ้นจาก

อุปกิเลสทั้งหลายที่จรมาดังนี้ เห็นได้ว่าจิตแม้จะเศร้าหมองด้วยอุปกิเลสท่ีจรมาก็อาจ

พ้นจากอปุกเิลสเหล่านัน้ได้ แต่จะพ้นได้กด้็วยการช�าระจติให้ผ่องแผ้ว การช�าระนัน้คอื

ดูจิตให้รู้ตามเป็นจริง เมื่อดูอยู่กิเลสท่ีเกิดขึ้น ก็จักสงบไป ไม่ทนอยู่ได้ หรือท�าจิต 

ให้ตัง้มัน่ในอารมณ์อันเดียว นีเ้ป็นสมถะ อีกอย่างหนึง่ ใช้ปัญญาพจิารณาให้รูต้ามเป็น

จริงเป็นฝ่ายวิปัสสนา บุคคลผู้ไม่ท�าบาป ท�ากุศล และช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว  

ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติธรรม เม่ือยังไม่บรรลุผลถึงที่สุด ก็ย่อมอยู่เป็นสุข ท้ังในโลกนี ้

ทั้งในโลกหน้า สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้ เบื้องต้น แปลว่า “ผู้ประพฤติธรรม

ย่อมอยู่เป็นสุขในโลกนี้ และในโลกอื่น″ ด้วยประการฉะนี้

๓ มีนาคม ๒๔๘๙



บันทกึพระธรรมเทศนา๑

ยญฺจ เจเตติ ยญฺจ ปกปฺปติ ยญฺจ อนุเสติ

อารมฺมณเมตํ โหติ วิญฺญาณสฺส ติิยา

มีใจความตามที่จ�าได้ ดังต่อไปนี้

บดันี ้จกัแสดงค�าสัง่สอนของพระบรมศาสดา เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการ

ฟังธรรม เป็นส่วนธรรมสัสวนมยับญุ ตามสมควรแก่กศุลเจตนา อนัปรารภคือเร่ิมการ

ฟังธรรมของสาธุชนคือคนดีผู้นับถือพระพุทธศาสนา การฟังธรรมก็เพื่อให้รู้ธรรมคือ

สภาพทีจ่รงิท่ีเรียกว่าสจัจธรรม เหมือนอย่างเรียนศลิปวิทยา กเ็พือ่ให้รูก้ารงานอย่างใด

อย่างหนึง่ ถ้าไม่รูก้ไ็ม่ส�าเรจ็ประโยชน์ ฟังธรรม รูแ้ต่ไม่เข้าใจ กไ็ม่ส�าเรจ็ประโยชน์อกี

ช้ันหน่ึง เหมือนอย่างเรียนศิลปวิทยารู้ แต่ไม่เข้าใจ ก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์ แม้เข้าใจ 

แต่ไม่ปฏบิตัใิห้สมควรแก่ธรรม ก็ไม่ส�าเรจ็ประโยชน์ช้ันต่อขึน้ไปอีก เหมอืนอย่างเรยีน

ศิลปะวิทยา รู้เข้าใจ แต่ไม่ท�า ก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์ การฟังธรรม รู้เข้าใจ และปฏิบัติ

ธรรมสมควรแก่ธรรม จัดเป็นบุญ คือเป็นเครื่องช�าระ เป็นกุศล คือ กิจของคนฉลาด 

ผูมุ้ง่ดมีุง่ชอบพระสมัมาสมัพทุธเจ้า เมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ ก็ทรงมุง่ดีมุ่งชอบ จนถงึทรง

สละความสุขเสด็จออกแสวงหา ไม่ได้ทรงฟังเสียงของคนหมู่มาก ถ้าทรงฟังเสียงของ

๑   พระธรรมเทศนา กัณฑ์เช้า อัฏฐมี ชุณหปักข์ ผัคคุณมาส วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙



314 เทศนาพิเศษ

คนหมู่มาก ถ้าทรงฟังเสียงของคนหมู่มาก ก็คงเสด็จอกไม่ได้ เมื่อเสด็จออกแล้ว  

ทีแรก ทรงศึกษาในส�านักของอาจารย์ ทรงเห็นว่า ข้อปฏิบัติในส�านักของอาจารย์นั้น 

ยังประกอบด้วยอุปาทาน เมื่อมีอุปาทาน ก็มีภพ เมื่อมีภพ ก็มีชาติ ชรา มรณะ  

โดยล�าดบั ไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้ จงึเสดจ็หลกีออกปฏบิติัล�าพงัพระองค์ ไม่ได้ฟังเสยีง

ข้างมากของอาจารย์และศิษย์เหล่านั้น ทรงสละสิ่งทั้งปวงแม้ที่นิยมว่ามีค่ามาก เมือ่มี

พระทัยคิดจะประพฤติชั่ว ก็ตั้งพระทัยคิดงดเว้น ทรงท�าจิตให้ตั้งมั่นในอารมณ์เดียว  

และทรงน้อมไปเพือ่รูต้ามเป็นจรงิ กท็รงรู้สจัจะ คอืสภาพทีจ่รงิ ความรูก้บัสภาพทีจ่รงิ 

ถ้าไม่ตรงกัน ก็เป็นความรู้พลาดผิด มีความยึดถือ ภพ ชาติ ช�ารุด ทรุดโทรมอยู ่

ในความรู้พลาดผิดนั้น ถ้าความรู้กับสภาพที่จริงตรงกัน ก็เป็นความรู้ถูกชอบ ไม่ม ี

ความยึดถือ ภพ ชาติ ช�ารุด ทรุดโทรมในความรู้ถูกชอบตามเป็นจริงนั้น 

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงมีความรู้ถูกชอบตามเป็นจรงิ จงึทรงเป็นตาท ีผูค้งที่ 

เป็นอมตะ คือ ผู้ไม่ตาย ความไม่ตายเป็นของแสดงให้เห็นกันไม่ได้ แม้จะใช้ค�าพูด 

ทัง้โลกมาแสดง ก็แสดงให้เห็นไม่ได้ นอกจากจะปฏบิตัใิห้ถงึเข้าด้วยตนเอง เปรยีบเหมอืน

คนทีเ่คยถูกไฟไหม้แล้วจะบอกคนทีย่งัไม่เคยถกู ให้รูว่้าไฟร้อนอย่างไร กบ็อกให้รูไ้ม่ได้ 

นอกจากจะจบัมอืคนทีย่งัไม่เคยถกูไฟจีไ้ฟให้รูด้้วยตนเอง เพราะฉะนี ้จงึมีพระพทุธภาษิต

แสดงว่า อกฺขาตาโร ตถาคตา พระตถาคตท้ังหลายเป็นเพียงผู้บอก ตุมฺเหหิ กจฺจํ 

อาตปฺปํ ความเพียรอันท่านทั้งหลายพึงท�า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงค�าสั่งสอน 

แม้มีปริยายคือทางเป็นอันมากก็เพ่ือให้บุคคลปฏิบัติให้เป็นผู้เจริญขึ้น ความเจริญ  

เรยีกว่าวัฒนธรรม ธรรมกไ็ด้แก่สภาพทีจ่ริง วฒันะ ได้แก่งอกงามเตบิโต เผลด็ออกไป 

หมายความว่า ไม่คงที่ แต่ไม่ทรุดโทรม ดีขึ้น 

วฒันธรรมมี ๒ คือ วฒันธรรมทางวัตถุหรอืทางโลก ๑ วัฒนธรรมทางใจหรอื

ทางธรรม ๑ ความเจรญิทางวตัถเุป็นวฒันธรรมทางวตัถหุรอืทางโลก เช่นในบดันีม้สีิง่

ต่าง ๆ เจริญขึ้นเป็นอันมาก การเปล่ียนแปลงของเคร่ืองแต่งตัว ก็เป็นวัฒนธรรม 

ทางวตัถุอย่าง ๑ เครือ่งแต่งตวัได้เปลีย่นแปลงมาแล้ว และคงจะเปลีย่นแปลงต่อไปอกี 

ไม่รู้ว่าจะเปล่ียนแปลงต่อไปอย่างไร แต่วัฒนธรรมทางวัตถุ เมื่อมีมาก ก็เป็นเหตุให้

เส่ือมทางจิตใจ เป็นหายนะ อย่างในบัดนี้ มีโจรผู้ร้ายชุกชุม มีความประพฤติชั่ว 
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เสียหายมากขึ้นทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งหญิงทั้งชาย ที่เป็นเช่นน้ี เพราะยึดถือว่า  

เอตํ มม นั่นของเรา เอโส หมสฺมิ เราเป็นมั่น เอโส เม อตฺตา นั่นเป็นตัวของเรา  

จึงยินดีสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความยินดี ยินร้ายสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความยินร้าย หลงงมงาย

สิ่งท่ีไม่พอจะให้ยินดียินร้าย เม่ือเป็นเช่นนี้ ก็ต้องด้ินรนขวนขวายเพื่อให้ได้ส่ิงท่ีชอบ 

เพือ่ให้เป็นไปตามทีช่อบ เพือ่ให้เสือ่มเสยีสิง่ทีไ่ม่ชอบ เช่นต้องการเครือ่งแต่งตวัทีช่อบ 

เกลียดเครื่องแต่งตัวท่ีไม่ชอบต้องการให้เส่ือมเสียไป นี้เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุหรือ 

ทางโลก แม้จะบกพร่องไปบ้าง กไ็ม่ท�าให้เดอืดร้อน ท่านแต่ก่อนไม่เจรญิทางวตัถเุหมอืน

เดี๋ยวนี้ แต่ก็อยู่ด้วยกันเป็นสุข 

ส่วนวฒันธรรมทางใจหรือทางธรรม แบ่งออกเป็นโลกยิธรรม ๑ โลกตุตรธรรม ๑ 

ความประพฤติเป็นไปเพื่อโลกหรือมุ่งโลกเป็นที่ตั้ง เป็นฝ่ายโลกิยธรรม โลกิยธรรมนี้

ยังแบ่งเป็นฝ่ายชั่วส่วน ๑ ฝ่ายดีส่วน ๑ การพูดช่ัว การท�าชั่ว การคิดชั่ว เป็น 

โลกิยธรรมฝ่ายชั่ว การคิดชั่ว เป็นเหตุให้พูดชั่ว ท�าชั่ว ส่วนการไม่พูดชั่ว ไม่ท�าชั่ว  

เพราะไม่คดิชัว่ เป็นโลกยิธรรมฝ่ายด ีเพราะเหตนุี ้พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจงึทรงแสดง

ในโอวาทปาฏโิมกข์ว่า อนปูวาโท อนปูฆาโต แปลว่า การไม่พดูร้าย การไม่ท�าร้าย คอื

ไม่พูดช่ัว เป็นวจีทุจริต ไม่ท�าชั่ว เป็นกายทุจริต การไม่พูดชั่ว ไม่ท�าชั่ว เกิดจาก 

ความส�ารวมในความดีหรือข้อปฏิบัติที่เป็นปากเป็นประธานอันเรียกว่าปาฏิโมกข์  

เพราะเหตุนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่า ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร แปลว่า  

ความส�ารวมในปาฏิโมกข์ ค�าว่าปาฏิโมกข์ ได้แก่ความดีหรือข้อปฏิบัติที่เป็นปาก 

เป็นประธาน เช่นในค�าว่า โอวาทปาฏิโมกข์ก็ได้แก่โอวาทแสดงความดีหรือข้อปฏิบัต ิ

ที่เป็นปากเป็นประธาน ภิกขุปาฏิโมกข์ ก็ได้แก่ใจปฏิบัติท่ีเป็นปากประธานของภิกษุ 

ที่ใช้ว่าปาฏิโมกข์ ก็หมายความเช่นเดียวกัน เช่น ทิสาปาโมกข์ ก็หมายความว่า  

อาจารย์ผู้เป็นประธานอยู่ในทิศนั้น ๆ ปาฏิโมกข์ในที่นี้ โดยปริยายหนึ่ง ได้แก่ศีล ๕  

เพราะศลี ๕ เป็นความดีหรอืข้อปฏบิตัทิีเ่ป็นปากเป็นประธานของความดีหรอืข้อปฏบิตัิ

ทั้งปวง ถ้าไม่มีศีล ๕ ก็ไม่อาจปฏิบัติความดีให้ยิ่งขึ้นไปได้ ศีล ๕ ได้แก่งดเว้นจาก 

การฆ่าสัตว์ งดเว้นจากการลักทรัพย์ งดเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีในทางกาม  

งดเว้นจากการพูดเท็จ งดเว้นจากการด่ืมสุราและเมรัย พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง

บัญญัติศีล ๕ เพ่ือให้บุคคลผู้เป็นมนุษย์ตามชาติเป็นมนุษย์ตามธรรม และบุคคล 
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เมื่อมีศีล ๕ ก็ไม่ท�าตนให้เลวลง ท้ังอยู่ด้วยกันเป็นสุข อน่ึง บุคคลจะอยู่เป็นสุข  

ก็เพราะรู้ประมาณในการบริโภค คือไม่บริโภคมากเกินไป น้อยเกินไป เพราะเหตุนี้ 

พระสมัมาสัมพุทธเจ้าจงึทรงแสดงว่า มตตฺญฺญุตา จ ภตฺตสมฺ ึแปลว่า ความรู้ประมาณ

ในภัตต์ คืออาหารที่บริโภค การไม่พูดชั่ว การไม่ท�าชั่ว ความส�ารวมในปาฏิโมกข์  

ความรู้ในประมาณในภัตตบริโภค ๔ ประการนี้เป็นเหตุให้บุคคลสูงขึ้นจากความชั่ว 

เป็นคนดีและอยู่เป็นสุขส่วน ๑ อีกส่วนหนึ่ง บุคคลเมื่อเห็นรูปด้วยตา ฟังเสียงด้วยหู 

ดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย รู้ธรรมคือเรื่องด้วยใจ 

กย็นิดี ยนิร้าย หลงงมงายในอารมณ์ คือรปูเป็นต้นเหล่านัน้ เพราะเหตนุี ้พระสมัมา-

สัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงให้ประกอบความเพียรทางจิตต่อไปว่า อธิจิตฺเต จ อาโยโค 

แปลว่า การประกอบในอธจิติ อธจิิต ได้แก่จติยิง่ไม่ใช่จติสามญั การประกอบในอธจิติ 

ก็ได้แก่ท�าจิตให้ยิง่ขึน้ไป การประกอบในอธจิตินัน้ คอืการปล่อยอารมณ์มาก ยดึอารมณ์

เดียว และน้อมจิตที่มีอารมณ์เดียวนั้น เม่ือรู้ตามเป็นจริง แต่การประกอบในอธิจิต 

จะมไีด้ ก็ต้องอยูใ่นทีน่อนทีน่ัง่อันสงดั เพราะเหตนุี ้พระสมัมาสมัพทุธเจ้าจงึทรงแสดง

ไว้ในเบือ้งต้นแห่งการประกอบอธจิติว่า ปนตฺญฺจ สยนาสนํ แปลว่า ทีน่อนทีน่ัง่อนัสงดั 

การอยู่ในที่นอนที่นั่งอันสงัดเป็นกายวิเวก ความสงัดกาย การประกอบในอธิจิตเป็น 

จิตวิเวก ความสงัดจิต การจะท�าจิตให้สงัด ควรรู้จักอารมณ์ตามพระพุทธภาษิตที่ 

ยกข้ึนไว้ ณ เบื้องต้นว่า ยญฺจ เจเตติ เป็นต้น แปลว่า คิดถึงส่ิงใด ด�าริถึงส่ิงใด  

นอนเมื่อถึงสิ่งใด สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณธาตุคือธาตุรู้ ดังนี้ 

พระพุทธภาษิตนี้ทรงแสดงไว้ เพื่อเตือนบุคคลให้รู้จักเลือกคิด ด�าริพัวพันอารมณ์ที่ดี 

ที่ชอบ แล้วก�าหนดรู้ตามเป็นจริงต่อไป

พุทธศาสนิก เม่ือได้ฟังค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะน้ีแล้ว ไม่พึง

ดูถูกว่า เป็นของครึ พึงตั้งใจพิจารณาให้เข้าใจและปฏิบัติตามสามารถ เมื่อเป็นเช่นนี้

กจ็กัได้รบัผลด ีผลชอบตามสมควรแก่ความปฏบิตัขิองตน ด้วยตนและท่ีตนด้วยประการ

ฉะนี้

๑๒ มิถุนายน ๒๔๘๙
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ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ  ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ

อุชุํ กโรติ เมธาวี  อุสุกาโร ว เตชนํ

มีใจความตามที่จ�าได้ดังต่อไปนี้

บัดน้ี จักแสดงค�าสั่งสอนชองพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประดับปัญญา ความรู้ 

คอืเพือ่ให้รู้จกัสจัจธรรม ข้อทีค่วรรูต้ามเป็นจรงิ ความรูห้รอืธรรมชาตท่ีิรูม้อียู่ทัว่ถงึกนั 

ไม่ว่างเว้น แต่ถ้าไม่ออกไปรู้ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ก็ไม่เพิ่มไม่งอก ต่อเมื่อออกไปรู้

ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น จึงเพิ่มงอกออกมากขึ้น ความรู้ที่งอกออกมากขึ้น ความรู้ที ่

งอกออกได้นี้ เป็นความรู้ชั่วผิดก็มี เป็นความรู้ถูกชอบก็มี ถ้าธรรมชาติที่รู้หรือธาตุรู้

มีความรู้ชั่วผิด ท�าอะไรทางกาย ก็เป็นการท�าชั่ว พูดอะไรทางวาจา ก็เป็นการพูดชั่ว 

คิดอะไรทางใจ ก็เป็นการคิดชั่ว ถ้าธรรมชาติที่รู้หรือธาตุรู้มีความรู้ถูกชอบ ท�าอะไร

ทางกาย ก็เป็นการท�าดี พูดอะไรทางวาจา ก็เป็นการพูดดี คิดอะไรทางใจ ก็เป็น 

การคดิด ีการท�า พดู คดิช่ัว เป็นอกุศลหรอืบาป ส่วนการท�า พดู คดิด ีเป็นกุศลหรือบุญ 

เพราะฉะนั้น พึงใช้ปัญญาพิจารณาดูความรู้หรือธาตุรู้ของตนให้รู้ตามเป็นจริง ความรู้

ดีชอบเป็นสัมมาทิฏฐิ วาจาท่ีพูดดีด้วยความรู้ดีชอบ ก็เป็นสัมมาวาจา การงานท่ีท�า

๑   พระธรรมเทศนา กณัฑ์เช้า เพญ็จาตทุทส ี ผคัคณุมาส วนัที ่ ๑๗ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
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ด้วยความรู้ดีชอบ ก็เป็นสัมมากัมมันตะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้  

ก็ได้ทรงพิจารณาธาตุรู้ของพะองค์ให้รู้ตามเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร ทรงละบาปอกุศล  

ทรงท�าบญุกุศล ทรงท�าจิตให้ตั้งม่ัน มีอารมณ์เดียว ถึงความไม่หว่ันไหว ที่เรียกว่า

อาเนญชปัปัตตะ แล้วทรงน้อมจติทีต่ัง้มัน่ไม่หว่ันไหวนัน้เพือ่รูต้ามเป็นจริง กท็รงรู้ตาม

เป็นจริง ความรู้ตามเป็นจริงเป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อเลื่อนเข้าถึงจิต ก็เป็นวิชชา ก�าจัด

อวิชชาได้ จึงทรงหลุดพ้นด้วยประการท้ังปวงเป็นวิมุตติ พระสัมมาสัมพุทธจ้าทรง

ประกอบด้วยวิชชาและวิมุตติ จึงได้พระนามว่าตาที แปลว่าผู้คงที่ ทรงมีพระกรุณา

แสดงธรรมสั่งสอนเพ่ือให้ผู้ฟังรู้ดีชอบหรือรู้ตามเป็นจริง และทรงแสดงมีเหตุผล  

เมือ่ผูฟั้งพจิารณาและปฏบิตั ิกย่็อมได้รบัผลตามสมควรแก่ความปฏบิตั ิและทรงแสดง

ที่ตนนี้เอง เพื่อให้ผู้ฟังรู้จักตนตามเป็นจรงิ เพราะบคุคลมคีวามรูช้ัว่ผดิ จงึประพฤตชิัว่

ผดิออกไปทางกาย วาจา ใจ แผ่บาปอกุศลออกไปเบยีดเบียนกนั ฝ่ายทีถู่กเบยีดเบียน

ทนอยู่ไม่ได้ ก็แผ่บาปอกุศลตอบ จึงเกิดการต่อสู้เป็นสงครามสัมปหาร จนถึงเป็น 

สงครามใหญ่ที่พึ่งสงบลงเมื่อไม่นานมานี้ และยังไม่เรียบร้อยจนถึงทุกวันนี้ ท้ังนี้  

เพราะใคร กเ็พราะตนนีเ้อง พจิารณาดเูพยีงครูเ่ดยีว ถ้าแผ่บาปอกุศลแก่กนั เบยีดเบยีน

กนั จะอยู่ด้วยกนัไม่เป็นสขุ ถ้ารวมเข้ามา ๆ จะเป็นอย่างไร กจ็ะเป็นความแหลกลาน

ดังที่เห็นกันอยู่แล้ว 

แต่ถ้าบุคคลมีความรู้ดีชอบก็จักแผ่บุญกุศลออกไป เป็นการบูชาค�าสั่งสอน 

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกื้อกูลกันและกันให้อยู่ด้วยกันเป็นสุข ตรงกันข้ามกับ

แผ่บาปอกุศลออกไป ทั้งนี้ เพราะใคร ก็เพราะคนอีกเหมือนกัน คนจึงอาจท�าชั่ว 

เสียหายให้แก่กันได้มาก และอาจท�าดีให้แก่กันได้มาก ไม่เหมือนกับสัตว์ดิรัจฉาน  

ซึ่งจะท�าความเสียหายหรือท�าดีให้แก่กัน ก็ท�าไม่ได้มากทั้ง ๒ อย่าง เพราะเหตุนี้  

เพือ่ให้บุคคลไม่ท�าบาปอกศุล ซ่ึงเป็นการเบยีดเบียนกนัและกนัให้เดอืดร้อน พระสัมมา-

สัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงค�าสั่งสอนเป็นชั้นแรกว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ท�าบาป

ทั้งปวง หรือว่า อนูปวาโท การไม่พูดให้ผู้อื่นเจ็บช�้าน�้าใจ อนูปฆาโต การไม่ท�าร้าย 

ให้เจ็บช�้าล�าบากหรือให้ส้ินชีวิต การไม่ท�าบาปหรือไม่พูดให้ผู้อื่นเจ็บช�้าน�้าใจหรือไม่

ท�าร้าย เป็นการเว้นเบียดเบียนกัน ท�าให้อยู่ด้วยกันเป็นสุข เพราะไม่เบียดเบียนกัน 

แต่กย็งัไม่ได้ท�าบญุกศุล เพือ่ให้บคุคลท�าบญุกศุล พระสัมมาสัมพทุธเจ้า จงึทรงแสดง
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ค�าสั่งสอนต่อไปว่า กุสลสฺสูปสมฺปทา การท�ากุศลให้ถึงพร้อมหรือว่า ปาฏิโมกฺเข จ  

สํวโร ความส�ารวมในปาฏโิมกข์ คือความประพฤตปิฏบิตัทิีเ่ป็นปากเป็นประธานได้แก่ 

ศีล ๕ เพราะศีล ๕ เป็นปากเป็นประธานของความประพฤติปฏิบัติอย่างอื่น ถ้าขาด

ศีล ๕ ก็จะมีการฆ่ากัน ลักทรัพย์ของกันเป็นต้น ไม่มีสงบสุข แต่เพราะมีศีล ๕  

จึงมีความสงบสุข ชื่อว่ามีศีล ๕ เพราะมีความต้ังจิตคิดงดเว้น ถ้าไม่มีความต้ังจิต  

ก็ไม่ชื่อว่ามีศีล ๕ เหมือนอย่างเด็กเล็ก ๆ ยังอ่อน ไม่อาจท�าชั่วหรือดีทางกาย วาจา 

ใจได้ ปรากฏเหมอืนมศีลี แต่กไ็ม่ช่ือว่ามีศลี เพราะไม่มคีวามตัง้จติ จติจงึเป็นเบือ้งต้น

เป็นส�าคญั เพราะเหตุนี ้พระสมัมาสมัพุทธเจ้าจงึทรงสอนให้ท�าจติให้ตรง ดงัพระพทุธภาษิต

ที่ยกขึ้นไว้เป็นนิกเขปบท ณ เบื้องต้นว่า

ผนฺทนํ จปลํ จิตฺตํ ทุรกฺขํ ทุนฺนิวารยํ

จติ ผนทฺน� เป็นธรรมขาติดิน้รน จปล� โยกโคลง ทรุกขฺ� รกัษายาก ทนุนฺวิารย� 

ห้ามยาก จิตมีลักษณะกวัดแกว่ง โยกโคลง รักษายาก ห้ามยากอย่างนี้ เป็นเหมือน

ไม้คด ผู้มีปัญญา ย่อมท�าให้ตรงได้ เปรียบเหมือนช่างศรดัดลูกศร ดังพระพุทธภาษิต

ต่อไปว่า 

อุชุํ กโรติ เมธาวี อุสุกาโร ว เตชนํ

ผู้มีปัญญาย่อมท�าให้ตรง เหมือนช่างศรดัดลูกศร ผู้มีปัญญาออกมาจากศัพท์

ว่า เมธาว ีแปลว่า ผูม้ปัีญญาเป็นเครือ่งท�าลาย สิง่ใดควรท�าลายด้วยปัญญา ผูท้ีท่�าลาย

สิง่นัน้ได้ด้วยปัญญาชือ่ว่า เมธาว ีผูมี้ปัญญาย่อมท�าจติให้ตรง ตรงตามอะไร ตรงตาม

ประสงค์ ประสงค์จะให้จติตรงไปตามทางใด ท�าให้ตรงตามทางนัน้ เพือ่ให้ท�าจติให้ตรง 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงค�าสั่งสอนต่อไปว่า อธิจิตฺเต อาโยโค การประกอบ

ในอธิจิตแปลว่า จิตยิ่ง ไม่ใช่จิตสามัญ จิตสามัญซัดส่าย ยินดี ยินร้าย หลงงมงาย 

ไปในอารมณ์ต่าง ๆ ท�าจิตให้สูงขึ้นกว่าจิตสามัญ ชื่อว่าประกอบในอธิจิต 

จิตนี้เป็นธรรมชาติมีอยู่ท่ัวถึงกัน ไม่ว่างเว้น จิตได้แก่อะไร ในอรรถกถา

ธรรมบทแสดงว่า จติตฺนตฺ ิวิญญาณชือ่ว่าจติ ในมงัคลตัถทปีนแีสดงว่า อตตฺา นามจิตฺตํ 

จิตชื่อว่าตน แต่ค้านกับพระบาลี ในอนัตตลักขณสูตรว่า วิญฺญาณํ อนตฺตา วิญญาณ
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ไม่ใช่ตน และในพระบาลีว่า จิตฺตํ อตฺตโน อุชุกมกํสุ ทําจิตของตนให้ตรง เอวํ เม  

ชานโต เอวํ เม ปสฺสโต กามาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ ภวาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจิตฺถ  

อวิชฺชาสวาปิ จิตฺตํ วิมุจฺจติตฺถ เมื่อเรารู้อยู่ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตพ้นแล้วจากกามาสวะ 

ภวาสวะ อวชิชาสวะ แสดงว่า จติเป็นอย่างหนึง่ ตนหรอืเราเป็นอย่างหนึง่ ไม่เหมอืนกนั 

เพราะในพระบาลีท้ัง ๒ นั้นมีทั้งจิต ทั้งตน หรือมีทั้งจิตทั้งเรา ถ้าเหมือนกันจะ 

กล่าวว่า ท�าจิตของตน หรอืเมือ่เรารูอ้ยู ่เห็นอยู่อย่างน้ี จติพ้นแล้วดงันี ้ไม่ได้ เมือ่เป็น

เช่นนี้ จิตและตนคืออะไร ควรพิจารณา 

จิตเรียกในธาตุวิภังคสูตรว่า วิญญาณธาตุ คือธาตุรู้คู่กับธาตุไม่รู้คือ ธาตุดิน 

น�้า ไฟ ลม อากาศ ประกอบกับเข้าเป็นบุคคล ดังพระบาลีว่า ฉธาตุโร อย� ปุริโส  

บุรุษน้ีมีธาตุ ๖ ดังนี้ พิจารณาดูตามพระสูตรนี้จะพอรู้ได้ จะท�าจิตของตนให้ย่ิง 

ขึ้นได้โดยประการใด ก็พึงท�าโดยประการนั้น จิตจักสงบ ไม่ซัดส่าย แล้วพึงน้อมไป

เพือ่รูต้ามเป็นจริง ให้เป็นจติย่ิงด้วยความรูอ้กีส่วนหนึง่ พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดง

ค�าสั่งสอนให้บุคคลไม่ท�าบาปทั้งปวง หรือไม่พูดให้เจ็บช�้าน�้าใจ ไม่ท�าให้เจ็บหรือให ้

สิ้นชีวิต ให้ท�ากุศลให้ถึงพร้อมหรือส�ารวมในปาฏิโมกข์ และให้ประกอบในอธิจิต  

เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี้เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้แล

๑๘ มิถุนายน ๒๔๘๙



บันทกึความทรงจ�าสมเด็จฯ๑

คืนวันนี้ (พุธ ที่ ๖ ธันวาคม ๒๔๘๗) ท่านเจ้าพระคุณได้มาที่กุฏิ เล่าเรื่อง

เก่าหลายเรื่อง ดังต่อไปนี้

๑. กรมธรรมการ

กรมธรรมการ เดิมขึ้นตรงต่อพระเจ้าแผ่นดิน กรม ไกรสรวิชิตเป็นจางวาง

ก�ากับราชการก่อน ต่อมาเจ้าจินดา โอรสกรม ไกรสรวิชิต ต่อมาสมเด็จกรมพระยา-

บ�าราบฯ ต่อมา เจ้าพระยาวิชิตฯ ต่อมาพระยาวุฒิฯ ชั้นเดิมนี้ว่าแต่เรื่องพระ ต่อมา

ในรัชกาลที่ ๕ มีจัดการศึกษาขึ้น เม่ือจัดกระทรวงข้ึนก็รวมกับกรมธรรมการเดิม 

ตั้งเป็นกระทรวงธรรมการ แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการในรัชกาลที่ ๕ 

แล้วเป็นกระทรวงธรรมการอกีในรชักาลที ่๗ แล้วเป็นกระทรวงศึกษาธกิารอกีในปัจจบุนั

ในสมัยสมเด็จกรมพระยาบ�าราบฯ มีเสด็จออกพระ วังสมเด็จในกรมอยู่หน้า

ประตูวิเสษชัยศรี ก่อน ๑ ยามเป็นก�าหนดเสด็จออกพระ ประทับนั่งบนเตียง  

พระหมอบเฝ้าท่ีพื้น เวลา ๑ ยาม ก�าหนดเฝ้าพระพุทธเจ้าหลวง จึงเสด็จออกพระ  

ก่อน ๑ ยาม กรมหมื่นบ�าราบฯ โอรสสมเด็จในกรมเคยรับสั่งว่า ไม่นับถือพระ  

เห็นจะเป็นเพราะเห็นอาการเข้าเฝ้าของพระ

๑   ความทรงจ�าสมเดจ็ฯ วนัที ่ ๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
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สมเด็จพระสังฆราชที่พึ่งสิ้นพระชนม์เคยเล่าว่าไม่เคยเข้าเฝ้า สมเด็จพระ- 

วันรัตแดง อุปัชฌาย์ของท่านเคยบอกแก่ท่านว่า สมเด็จในกรมฯ รับส่ังว่า ไม่รู้จัก 

มหาแพ เวลานั้น ท่านยังเป็นเณร ท่านเรียกว่า ปฏิบัติฝ่าบาท (หมายถึงสมเด็จ 

พระวันรัตแดง) ก็พอแล้ว

๒. พระราชาคณะราชวงศ์

ชื่อ พระราชาคณะราชวงศ์ ในรัชกาลที่ ๔ เป็นชื่อแสดงเครื่องประดับ คือ

พระสีลวราลังการ ฝ่ายสมถะ

พระญาณวราภรณ์ ฝ่ายเปรียญ

พระสังวรวรประสาธน์ ฝ่ายสมถะ

พระพุทธุปบาทปีลันธน์ ฝ่ายเปรียญ

อกีชือ่หนึง่ คอื สคุณุคณาภรณ์ ชือ่เหล่านีแ้สดงว่ายกสมถะสูงกว่า ฝ่ายเปรยีญ 

เดิมตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้า ต่อมาภายหลัง ตั้งแต่ ม.ร.ว. ด้วย ในรัชกาลที่ ๕ พระราช

นิยมเปลี่ยนไปเช่น

พระราชพงษ์ปฏิพัธน

๓. พระราชาคณะหม่อมเจ้าขึ้นไป

นั่งหน้าสมเด็จพระราชาคณะ

พระจอมเกล้าฯ เม่ือทรงผนวช ทรงเป็นพระราชาคณะสามัญ เดิมเจ้านาย

ตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไป เมื่อเป็นพระราชาคณะ นั่งหน้าสมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จ

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส นั่งหน้าสมเด็จพระสังฆราช สา

ในรชักาลท่ี ๕ เมือ่หม่อมเจ้าพระชชัวาล ในกรมหลวงบดนิทร วดัราชประดษิฐ์ฯ 

เป็นทีพ่ระสงัวรวรประสาธน์ ฝ่ายสมถะ ได้พดัพดุตาลงา พระพทุธเจ้าหลวงทรงจดัให้

นั่งต่อจากเจ้าคณะรอง

๔. เหตุที่ท่านนั่งรองสมเด็จพระวันรัต แพ
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เมื่อวันท่านรับพัดสมเด็จพระราชาคณะ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ไม่เสด็จ 

สมเด็จพระวันรัตแพ นั่งเป็นที่ ๑ เมื่อท่านรับพัดแล้ว สังฆการีบอกให้สมเด็จ 

พระวันรัตแพขยับลงไปน่ังเป็นท่ี ๒ แต่ท่านส่ังให้สังฆการีบอกให้ไม่ต้องขยับลงไป  

แล้วท่านก็ไปนั่งเป็นที่ ๒ เอง สมเด็จพระวันรัตแพ คือสมเด็จพระสังฆราชที่พึ่งล่วง 

จึงขอบอกขอบใจท่านนัก

๕. ปวรนิเวสาทิคณะ

เดิม คณะธรรมยุตแฝงอยู่ในคณะกลาง ในรัชกาลที่ ๔ ทีแรก กรมสมเด็จ

พระปรมานุชิตฯ เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรมสมเด็จพระปวเรศฯ เมื่อด�ารง 

พระยศเป็นกรมหม่ืนบวรรังสีฯ เป็นเจ้าคณะรอง และปกครองคณะธรรมยุตด้วย  

แต่ยังไม่ได้ยกเป็นคณะใหญ่ต่างหาก และเมื่อยังไม่ได้ชื่อว่าคณะธรรมยุต ตั้งชื่อเรียก 

กันเองว่า บวรนิเวสาทิคณะ ต่อมาจึงได้พระราชทานยกขึ้นเป็นคณะใหญ่ต่างหาก  

กรมสมเด็จพระปวเรศฯ ทรงเป็นเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ในรัชกาลที่ ๔ นั่นเอง  

เมือ่ยงัแฝงอยูใ่นคณะกลางนัน้ เจ้าคณะใหญ่หนกลางกห็าได้ปกครองคณะธรรมยุตไม่ 

คณะธรรมยตุคงมสีงัฆปรนิายกในคณะของตนปกครองกนัเอง ตัง้แต่ต้นมา และพระเจ้า

แผ่นดินก็ทรงอนุโลมโดยพฤตินัย จนถึงได้เป็นคณะหนึ่งต่างหาก ก็แสดงว่าพระเจ้า

แผ่นดินทรงรับรองเต็มที่

๖. พัดแฉกงา

พดัแฉกงา เคยเข้าใจกนัว่า พระน่ังเกล้าฯ โปรดให้ท�าประทานพระจอมเกล้าฯ 

เมื่อทรงผนวช ต่อมาจึงได้ทราบแน่จากประวัติเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (บุญศรี)  

ผูส้ร้างวดับุรณสิรฯิ ว่า เจ้าพระยาสธุรรมมนตร ี(บญุศรี) เป็นผูท้�าถวายพระจอมเกล้าฯ 

ในรัชกาลท่ี ๔ พระจอมเกล้าฯ พระราชทานกรมสมเด็จพระปวเรศฯ เจ้าคณะใหญ ่

ธรรมยุต เมื่อกรมสมเด็จพระปวเรศฯ สิ้นพระชนม์แล้ว รัชกาลที่ ๕ ทรงสถาปนา

สมเด็จพระสังฆราชสา เป็นสมเด็จพระสังฆราช ทรงตั้งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต พระราชทานพัดแฉกงาแก่

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า พระศพกรมสมเด็จฯ เอาไว้นานปี สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

เคยมีพระด�ารัสเล่าว่า เคยทรงแย่งพัดแฉกงากันกับพระศพ คือ เมื่อมีงานออกหน้าที่
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พระศพ ก็เอาพัดแฉกงาไปตั้งถวายที่พระศพ เม่ือสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเองจะ 

ทรงใช้ ก็ไปเอามาจากพระศพ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงใช้ในงานพระราชพิธี  

๒ งาน คือ ถือน�้าคราว ๑ กฐินคราว ๑ เป็นท�านองทรงหาเรื่องใช้ เม่ือสมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้าสิ้นพระชนม์แล้ว สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์

ทรงด�ารงต�าแหน่งเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต ได้พระราชทานพัดแฉกงานี้ต่อมา เคยเห็น

ทรงใช้ในงานถือน�้า ส่วนกฐินให้ถามพระจุลคณิศร์ การพระราชทานพัดแฉกงาแก่

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า จะพระราชทานวิธีอย่างไร ก็ให้จ�าไปถามพระจุลคณิศร์  

เมือ่สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าสิน้พระชนม์แล้ว กรมธรรมการไปเรยีกคืนจากวดัราชบพธิฯ 

เพ่ือจะไปให้แก่สมเด็จพระสังฆราชท่ีจะตั้งใหม่ พระธรรมปาโมกข์ได้ส่งคืนมาที่วัดนี้ 

ไม่ได้ให้ไปอ้างว่าเอาไปจากวัดบวรฯ จึงส่งคืนวัดบวรฯ กรมธรรมการตามมาเอาอีกได้

ชีแ้จงเรือ่งราวไป จงึได้งด แต่พดันีเ้ราไม่ได้ใช้ เพราะไม่ได้พระราชทานแก่เรา ในฐานะ

ที่เป็นเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตต่อมา

๗. หลักเกณฑ์ในการตั้งพระสังฆราช

ตัง้แต่รชักาลที ่๓ ขึน้ไป ไม่ได้ค้น แต่ตัง้แต่รัชกาลที ่๔ พระเจ้าแผ่นดนิทรง

ตัง้พระมหาเถระทีเ่ป็นพระอปัุชฌาย์อาจารย์ของพระองค์ ถ้าไม่มี กไ็ม่ทรงต้ัง ในรชักาล

ที่ ๔ ทรงตั้งกรมสมเด็จพระปรมานุชิตฯ เพราะทรงนับถือเป็นพระอาจารย์ เมื่อกรม

สมเดจ็พระปรมานชุติฯ สิน้พระชนม์แล้ว ไม่ได้ทรงตัง้อกีตลอดรชักาล ในรชักาลที ่๕ 

จะทรงตั้งกรมสมเด็จพระปวเรศฯ พระอุปัชฌาย์ของพระองค์แต่กรมสมเด็จฯ ทรงขอ

ผัดไหว้พระสวดมนต์ไปก่อน จนจวนจะสิ้นพระชนม์ จึงทรงรับมหาสมณุตฯ ทรงรับ

ประมาณเกือบปีหรือปีกว่าก็สิ้นพระชนม์ รัชกาลที่ ๕ ทรงตั้งสมเด็จพระสังฆราชสา 

ซึง่เป็นพระกรรมวาจาจารย์ (พระศพกรมสมเดจ็ฯ เอาไว้นานจน สมเดจ็พระสงัฆราชสา

สิ้นพระชนม์ลงอีก เข้าพระเมรุเดียวกันกับเจ้านายอีกหลายพระองค์) เมื่อสมเด็จ 

พระสงัฆราชสาสิน้พระชนม์แล้ว สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส 

ได้ทรงรับมหาสมณุตฯ ในรัชกาลที่ ๖ เพราะทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ในรัชกาลที่ ๖

บันทึกวันที่ ๖ เสร็จวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๔๘๗



พระธรรมเทศนา

และ ศราทธพรตเทศนา



.



อุโบสถเทศนา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ

เอสานิสํโส ธมฺเม สุจิณฺเณ

น ทุคฺคตึ คจฺฉติ ธมฺมจารี

ธรรมแลย่อมรกัษาผูป้ระพฤตธิรรม ธรรมอันบคุคลประพฤตดิแีล้วย่อมน�าสขุ

มาให้ ข้อนี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุคคติ

ธรรม แปลว่า สภาพที่ทรงไว้ หมายความว่าทรงไว้ซึ่งความจริง หมายถึงตั้ง

ความจรงิเองกไ็ด้ ความจรงินัน้หมายถงึความจริงตามเรือ่งทีเ่ป็นไปตามเหตแุละผล ๑ 

ความจรงิทีอ่ยู่เหนอืเหตผุล ๑ ความจรงิตามเรือ่งทีเ่ป็นไปนัน้ เช่น ความจรงิในค�าพดู  

ดังกล่าวว่า พูดจริง ก็หมายความว่า พูดถูกตรงตามเรื่องที่เป็นไป ได้เห็น ก็พูดว่าได้

เหน็ ได้ยนิ กพ็ดูว่าได้ยนิ ดงันีเ้ป็นต้น พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงแสดงธรรมในชัน้ต้น 

ก็ทรงแสดงเรื่องที่เป็นไปจริงตามเหตุและผลในบุคคลนี่เอง ต่อจากนั้น จึงทรงแสดง

ธรรมที่อยู่เหนือเหตุและผล อันเป็นธรรมชั้นสูง

*   ทรงแสดงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๗ ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระโศภนคณาภรณ์
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ธรรม คือ ความจรงิตามเรือ่งท่ีเป็นไปในบคุคล อาจแบ่งได้เป็น ๓ คอื มรรค 

๑ ผล ๑ ภูมิ ๑ 

มรรคแปลว่าทาง หมายถึงทางด�าเนินทาง กาย วาจา และใจ ของบุคคล 

ผลได้แก่การถึงอย่างใดอย่างหนึง่อันเป็นผลของการด�าเนนินัน้ 

ภมู ิได้แก่ท่ี ๆ ถงึอย่างใดอย่างหนึง่ 

เปรยีบเหมือนการเดนิทางไปสูภ่มิูภาคแห่งใดแห่งหนึง่ มรรคได้แก่การเดินทาง 

ผลได้แก่การถงึ ภมิูได้แก่ภมิูภาคทีถ่งึนัน้ ๆ ธรรมกล่าวคอื มรรค ผลและภมูนิี ้แบ่งออก

โดยภมูเิป็น ๔ ขัน้คือ กามาวจรภูมิ ๑ รปูาวจรภมู ิ๑ อรปูาวจรภมู ิ๑ โลกตุตรภมู ิ๑

กามาวจรภูมิ ได้แก่ภูมิที่หยั่งลงในกาม กาม โดยตรงได้แก่กิเลสเป็นเหตุให้

ใคร่ ให้ปรารถนาอยากได้ในรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีน่่าใคร่ น่าปรารถนา น่า

พอใจ กาม โดยอ้อมได้แก่รปู เสยีงเป็นต้นเหล่านัน้ทีก่เิลสออกมาใคร่ ภมิูทีข้่องอยู่ใน

กามน้ี เรียกว่ากามาวจรภมู ิ อย่างสงูกไ็ด้แก่สวรรค์อนัหมายถึงที ่ ๆ มอีารมณ์อนัเลิศ 

อย่างต�า่กไ็ด้แก่อบายภูมิต่าง ๆ มีนรกเป็นต้น โดยปกติสามญัชนทัว่ไปย่อมเทีย่วไปใน

ภูมินี้เพราะมีจิตปรารถนา รูป เสียงเป็นต้น ที่เรียกว่าเป็นกามแต่ละอย่างด้วยความ

โลภบ้าง ขัดเคือง ประทุษร้าย บุคคลที่ขัดขวางด้วยความโกรธบ้าง หลงติดด้วยความ

หลงบ้าง เมื่อมีความโลภ โกรธ หลง ด�าเนินอยู่ในจิตจึงเป็นเหตุก่อเจตนาความจงใจ 

เจตนาก็เป็นเครื่องก่อกรรมคือการงานที่ท�าทาง กาย วาจา ใจ บุคคลจึงด�าเนินกรรม

เหล่านีอ้ยูเ่สมอ เป็นส่วนชัว่อันเรยีกว่าอกุศลกรรมบ้าง เป็นส่วนดอัีนเรียกว่ากศุลกรรม

บ้าง ถ้าเป็นส่วนชัว่ การด�าเนนินัน้กเ็ป็นทคุต ิแปลว่าทางปฏบัิติท่ีชัว่ เมือ่มทีางปฏบัิติชัว่ 

อันเรียกว่าเป็นมรรคที่ชั่ว ก็ย่อมได้รับผลที่ชั่ว อันเรียกว่าทุคติเหมือนกัน แปลว่า 

การถงึชัว่ ถึงช่ัวก็คือถึงภูมิท่ีชั่วน้ันเอง อันเรียกว่าทุคติเหมือนกัน แปลว่าที่ถึงอันชั่ว  

ทคุตภิมูนิีท่้านเรยีกว่าอบาย มปีระเภทต่าง ๆ มนีรก เป็นต้น มกัอธบิายถึงภูมเิช่นนัน้

อันบุคคลผู้ท�าชั่วพึงถึงในปรโลก แต่อบายนั้นพึงมีในปัจจุบันนี้เอง ไม่ใช่ต้องรอไปใน 

ภพหน้า กล่าวคือ อบาย แปลว่าท่ีไร้ความเจรญิ หมายความว่าไร้ความดแีละความสุข 

เมื่อไม่มีความดีความสุขในที่ใด ที่นั้นชื่อว่าอบาย บุคคลผู้ท�าชั่วอันเรียกว่าปาปทุจริต

ต่าง ๆ ทาง กาย วาจา ใจ ย่อมเป็นผู้ไร้ความดีตั้งแต่ในขณะที่ท�าความชั่วและย่อม
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ถูกความ โลภ โกรธ หลง แผดเผาใจให้เดอืดร้อน เม่ือท�าความชัว่ไปแล้วยังต้องเดอืด

ร้อนเพราะผลของความชัว่อีกส่วนหนึง่ จงึเป็นผูไ้ร้ความสขุ เพราะฉะนัน้ จงึชือ่ว่าเป็น

ผู้ตกอบายตั้งแต่กระท�าความชั่วในชีวิตนี้เอง แต่เมื่อมีทางปฏิบัติอันเรียกว่าเป็นมรรค

ที่ดีก็ย่อมได้รับผลดี ทางปฏิบัติดีนั้นเรียกว่าสุคติ แปลว่าทางปฏิบัติที่ดี ผลที่ดีก็เรียก

ว่าสคุต ิแปลว่าการถึงด ีถงึดกีค็อืถงึภมิูทีด่นีัน่เอง ภมูทิีด่นีัน้กเ็รยีกว่าสุคต ิเหมอืนกนั 

แปลว่าที่ถึงที่ดี สุคติภูมิท่านแสดงไว้มีประเภทต่าง ๆ มี มนุษย์ สวรรค์ เป็นต้น  

บางอย่างแสดงว่าเป็นผลที่พึงได้ในปรโลก แต่แม้แต่สุคติภูมินี้ก็พึงได้พึงถึงในปัจจุบัน

นีเ้อง กล่าวคือ ในท่ีใดมีความเจริญคือมีความดีและความสุข ในทีน้ั่นชือ่ว่าเป็นสุคตภิมูิ 

บคุคลเมือ่ท�าความดอีนัเรยีกว่าบญุกศุลหรอืสุจรติต่าง ๆย่อมเป็นผูมี้ความดแีละความ

สุขต้ังแต่ประพฤติในปัจจุบันนี้เอง เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่าได้บรรลุถึงสุคติภูมิตั้งแต่ใน

ชาตินี้ ไม่ต้องรอถึงในชาติหน้า มรรคผล และภูมิดังกล่าวมานี้แม้จะเป็นไปในทางที่ดี

กเ็ป็นไปเพือ่กาม คือ รูป เสยีง เป็นต้น ท่ีน่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ อย่างสงูกไ็ด้

แค่สวรรค์ เพราะฉะนั้น จึงเรียกโดยภูมิว่ากามาวจรภูมิ และเพราะเป็นส่วนท่ีดี  

จึงเรียกว่ากามาวจรกุศล แต่ถ้าเป็นส่วนที่ชั่วก็เรียกว่ากามาวจรอกุศล

รูปาวจรภูมิ ได้แก่ภูมิที่หยั่งลงในรูป รูปในที่นี้หมายถึง รูปนิมิตแห่งสมาธิจิต 

หรือสมาธจิิตท่ีประกอบด้วยรปูนมิติ สมาธิได้แก่ความต้ังจิตม่ันอยู่ในอารมณ์ทีป่ราศจาก

กามและอกุศลกรรมท้ังหลาย อารมณ์เหล่านี้ในเบ้ืองต้นได้แก่รูปกัมมัฏฐานต่าง ๆ  

มีกสิณเป็นต้น ดังท่ีแสดงไว้ในเรื่องสมถกัมมัฏฐานเพราะเป็นที่ตั้งของจิตได้โดยง่าย 

เพราะจติก�าหนดตัง้อยูใ่นรปูกมัมัฏฐานจงึเรยีกว่ารปูนิมติ ภมูขิองจติทีห่ยัง่ลงในสมาธิ

จิตอันประกอบด้วยรูปนิมิตดังกล่าวมานี้ เรียกว่ารูปาวจรภูมิ เป็นภูมิที่สูงกว่ากามา 

วจรภมู ิส�าหรบับุคคลผู้เหน็โทษในกามและปรารถนาจะหลกีออกจากกามจงึด�าเนนิข้ึน

มาในภูมินี้ เพราะกามนั้นโดยที่สุดแม้เป็นสวรรค์ก็ย่อมมีความเกิดขึ้นและเสื่อมสิ้นไป

เป็นธรรมดา เมื่อบุคคลยึดถืออยู่ว่าเป็นเราเป็นของเรา เมื่อกามทั้งหลายแปรปรวนไป

กเ็ป็นทกุข์เดอืดร้อน และถ้ามจีติหมกมุน่อยู่ในกามทัง้หลาย กย่็อมไม่ได้รบัความสงบ 

ต้องพัวพันยุง่เหยิงอยูโ่ดยประการต่าง ๆ‚ เพราะฉะนัน้ ผูมุ้ง่ความสงบจงึหลกีออกจาก

กาม ที่เรียกว่า เนกขัมมะ วิธีหลีกออกจากกามนั้นมี ๒ อย่าง คือหลีกออกทางกาย

หนึ่ง หลีกออกทางใจหนึ่ง หลีกออกทางกายนั้นได้แก่หลีกออกจากบ้านเรือนหรือที่มี
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ความพัวพันยุ่งเหยิงต่าง ๆ มาสู่ที่สงบสงัด ดังเช่น ผู้นับถือพระพุทธศาสนาปลีกตน

ออกจากบ้านเรอืนมาสูว่ดัหรอืท่ีสงบสงดัในวนัธมัมสัสวนะเป็นต้น จนถึงหลกีออกบวช 

หลกีออกทางใจนัน้ได้แก่บ�าเพญ็สมาธติัง้จติมัน่ไว้ในอารมณ์แห่งกัมมฏัฐานข้อใดข้อหนึง่

จนจติสงดัจากกามและจากอกศุลธรรมทัง้หลาย แม้การต้ังใจฟังธรรม ไม่ส่งใจให้ฟุ้งซ่าน

ออกไปภายนอก กช่ื็อว่า เป็นการหลกีออกทางใจได้เหมอืนกนั เพราะธรรมทีพ่ระสมัมา-

สัมพุทธเจ้าทรงแสดง ล้วนเป็นนิยยานิกธรรม คือธรรมเป็นเครื่องน�าออกดังกล่าวมา

ทั้งสิ้น รูปาวจรภูมิ โดยตรง หมายถึงการหลีกออกทางใจด้วยสมาธิดังกล่าวมา แต่ก็

ต้องอาศัยการหลีกออกทางกายด้วย โดยปกติ บุคคลย่อมอาศัยภูมินี้ในบางครั้งบาง

คราวแม้โดยไม่รู้สึกตัว เพราะจะส่งใจให้หมกมุ่นอยู่ในกามตลอดไปโดยไม่ว่างเว้นนั้น

หาได้ไม่ เพราะธรรมชาติของจิตใจย่อมต้องการความสงบสงัดเป็นการพักผ่อนแม้ใน

บางครั้งบางคราว เพราะฉะนั้น จึงต้องมีเวลาที่สงบสงัดจากกามและอกุศลธรรม 

ทัง้หลายโดยวธิต่ีาง ๆ ในเวลานัน้แหละจงึจะได้ความสขุอย่างยิง่ อนัเป็นความสขุทีเ่กดิ

จากความสงบ ๆ การปฏิบัติไปในภูมินี้เรียกว่ามรรค การบรรลุถึงหรือการได้เรียกว่า

ผล ภูมิแห่งสมาธิจิตที่ได้ที่ถึงเรียกว่าภูมิ ทั้งหมดนี้เรียกโดยส่วนรวมว่า รูปาวจรภูมิ 

เป็นกุศลส่วนหนึ่งจึงเรียกว่ารูปาวจรกุศล

อรูปาวจรภูมิ ได้แก่ ภูมิที่หยั่งลงในอรูป อรูปในที่นี้หมายถึงอรูปนิมิตรแห่ง

สมาธจิิต หรอืสมาธจิติทีป่ระกอบด้วยอรปูนมิติ เพราะจติก�าหนดอยู่ในอรปูกมัมฏัฐาน

มกี�าหนดว่าอากาศไม่มทีีส่ดุดงันีเ้ป็นต้น เป็นภมูทิีส่งูกว่ารปูาวจรภมูอิกีชัน้หนึง่ส�าหรบั

ผู้ที่มุ ่งท�าสมาธิให้ละเอียดประณีตย่ิงขึ้น เพราะสมาธิในรูปาวจรภูมินั้นใกล้ต่อรูป  

ใกล้ต่อปฏฆิะคอืความกระทบกระทัง่ ใกล้ต่อส่วนสิง่ต่าง ๆ ยงัไม่ได้ความสงบทีป่ระณตี

อย่างยิง่ และอาจจะเส่ือมได้ง่าย ฉะนัน้ จงึปฏิบติัก้าวล่วงรูปสญัญา ความส�าคญัหมาย

ในรูป ปฏิฆสัญญา ความส�าคัญหมายในส่ิงที่พึงกระทบกระทั่ง ไม่ใส่ใจต่อนานัตต

สัญญา ความส�าคัญในส่วนสิ่งต่าง ๆ ตั้งจิตไว้ในอรูปกัมมัฏฐานดังกล่าว การปฏิบัติ

ด�าเนินไปเพื่อสมาธิจิตนี้ เรียกว่ามรรค การบรรลุถึงหรือการได้ เรียกว่า ผล ภูมิแห่ง

สมาธิจิตที่ได้ที่ถึง  เรียกว่าภูมิ ทั้งหมดนี้เรียกโดยส่วนรวมว่า อรูปาวจรภูมิ เป็นกุศล

ส่วนหนึ่ง จึงเรียกว่าอรูปาวจรกุศล
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โลกุตตรภูมิ คือภูมิที่เหนือโลกได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ มรรค ๔ 

ได้แก่โสดาปัติมรรค ๑ สกทาคามิมรรค ๑ อนาคามมิรรค ๑ อรหตัตมรรค ๑ ผล ๔ 

ได้แก่โสดาปัตผล ๑ สกทาคามิผล ๑ อนาคามิผล ๑ อรหัตตผล ๑ นิพพาน ได้แก่

ธรรมเป็นทีส่ิน้กเิลสแลกองทุกข์ เป็นภมิูธรรมชัน้สงูสดุ โลกตุรภมูนิีพ้ระสมัมาสมัพทุธ

เจ้าได้ตรัสรู้ และได้ทรงแสดงไว้ มีเฉพาะในพระพุทธศาสนา ส่วน ๓ ภูมิข้างต้น  

กามาวจรภูมิก็มีอยู่เป็นพื้นโลก ทั้งสายสุคติ ท้ังสายทุคติ ส่วนรูปาวจรภูมิและ 

อรูปาวจรภมูกิป็รากฏว่าพวกฤาษดีาบสตัง้แต่ก่อนพทุธกาลกส็ามารถปฏบิตัใิห้บรรลไุด้อยู่ 

ดังเช่นอาฬารดาบสและอุทกดาบส ท่านก็แสดงว่าเป็นผู้ได้ถึงอรูปาวจรภูมิ พระสัมมา

สมัพทุธเจ้าเมือ่ยงัเป็นพระโพธสิตัว์ยังมไิด้ตรสัรูก้ไ็ด้ทรงด�าเนนิในกามาวจรภมูสิายสคุติ 

ตลอดเวลาที่ยังมิได้เสด็จออกผนวช ต่อมา ทรงเห็นว่าภูมินี้โดยท่ีสุดแม้เป็นสวรรค์ 

ก็ยังไม่พ้นจากทุกข์คือความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ทรงพิจารณาเห็นว่าธรรมเป็นเครื่อง

พ้นจากทุกข์เหล่านี้ก็น่าจะมีอยู่ เปรียบเหมือนมีมืด ก็มีสว่างแก้ มีร้อนก็มีเย็นแก้  

ทรงปรารถนาโมกขธรรม ธรรมเป็นเครื่องพ้นจากทุกข์ดังกล่าว ทรงเห็นว่าการแสวง

หาโมกขธรรมในฆราวาสวิสัย ยากที่จะกระท�าได้ จึงทรงละกามสุขสมบัติทั้งปวงเสด็จ

ออกผนวชแสวงหาโมกขธรรมนั้น ในเบื้องต้นได้ทรงปฏิบัติด�าเนินในรูปาวจรภูมิ และ

อรูปาวจรภูมิในส�านกัของท่านอาฬารดาบสและอทุกดาบส เมือ่ทรงศกึษาและปฏบิตัไิป

จนสิ้นภูมิของอาจารย์แล้ว ก็ทรงเห็นว่ายังมิใช่โมกขธรรมตามท่ีทรงประสงค์ เพราะ

สมาธิจิตดังกล่าวยังประกอบด้วยอภิสัญเจตนา ความมุ่งหรือความจงใจ อภิสังขาร 

ความปรุงแต่งเมื่อเป็นเช่นนี้ จึงยังประกอบด้วยอวิชชา ตัณหา อุปาทาน จึงยังไม่พ้น

จากทุกข์บรรลุถึงโมกขธรรมได้ จึงเสด็จหลีกออกแสวงหาโมกขธรรมด้วยพระองค์เอง

ท่านแสดงว่าได้ทรงบ�าเพญ็ทุกรกิรยิา ทรมานพระองค์ให้เดอืดร้อนล�าบากต่าง ๆ ตาม

วธิทีีน่ยิมกนัในสมัยนัน้ เม่ือทรงท�าด้วยวธิอีย่างยิง่แล้ว กไ็ม่ได้รับผลจงึทรงเหน็ว่าวธินีี้

เป็นการทรมานกายให้ล�าบากเปล่า ไม่ใช่ทางของโมกขธรรม จงึทรงด�ารหิาวธิอีย่างอืน่

ต่อไป ทรงระลึกถึงสมาธิจิตที่ทรงได้เมื่อครั้งเป็นพระกุมารในคราวเสด็จตามพระราช-

บดิาไปในพระราชพธิวีปัปมงคล คอืพธิแีรกนา กท็รงเหน็ว่านัน่จะเป็นทางเพือ่จะตรัสรู้ 

จงึได้ทรงเลกิทกุรกริยิา กลบับ�ารุงพระกายให้มกี�าลงัแล้วกท็รงเริม่บ�าเพญ็เพยีรทางจติ

คอืทรงท�าจติให้เป็นสมาธ ิตามวธิปีฏิบตัท่ีิท่านแสดงไว้ คอื ทรงก�าหนดลมหายใจออก
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ลมหายใจเข้า จนจิตเป็นสมาธิ แต่ไม่ทรงติดอยู่ในสมาธิ ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธินั้น

ไปเพ่ือรู้ตามเป็นจริง ก็ได้ทรงประสพพระญาณคือปรีชาหย่ังรู้ตามความเป็นจริงโดย

ล�าดับ ดังที่ท่านแสดงไว้ว่า ทรงได้

ปุพเพนิวาสญาณ คือ ความรู้ระลึกชาติหนหลังได้ ตั้งแต่ชาติ ๑ ๒ ชาต ิ

ไปโดยล�าดับ เป็นเหตุให้ทรงทราบความที่ต้องเวียนเกิดมาตลอดกาลยืดยาวนาน 

จตุปูปาตญาณ ความรูค้วามเคล่ือนและความเข้าถึง กล่าวคอืความเคลือ่นจาก

ชาติหนึ่ง ๆ เข้าถึงชาติหนึ่ง ๆ ของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม เป็นเหตุให้ทรง

ทราบอีกชั้นหนึ่งว่า กรรมเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายต้องเวียนเกิดดังกล่าว 

อาสวกัขยญาณ ความรูเ้ป็นเหตสุิน้อาสวะคอืทรงรูว่้านี ้ทกุข์ นีเ้หตใุห้เกดิทกุข์ 

นี้ความดับทุกข์ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ นี้อาสวะ นี้เหตุเกิดอาสวะ นี้ความ

ดับอาสวะ นี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ พระญาณนี้เป็นเหตุให้ทรงทราบถึงที่สุด

ว่าความเวียนเกิดซึ่งเนื่องมาจากกรรมนั้นเมื่อมีอยู่ ตราบใด ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

ซึ่งเป็นทุกข์ก็มีอยู่ ตราบน้ัน และเป็นทุกข์ซึ่งมีอยู่ในคนทุกคนนี้เอง เพราะฉะนั้น  

ข้อนี้จึงเป็นทุกข์ ทุกข์นี้ย่อมเกิดจากตัณหาคือความดิ้นรนของใจเพื่อจะได้บ้าง เพื่อจะ

เป็นนัน่เป็นนีบ้่าง เพือ่จะไม่เป็นนัน่เป็นนีบ้่าง อนัมอียู่ในบคุคล ตณัหานีแ้หละเป็นเหตุ

เกิดทุกข์ ความดับตัณหาเสียได้เป็นความดับทุกข์ พระญาณที่หย่ังรู้ตามเป็นจริง 

ดังกล่าวเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ข้อนี้ก็หมายถึงการปฏิบัติตั้งแต่ต้นมาคือ

ตั้งแต่ขั้นศีล และขั้นสมาธิจนถึงปัญญาหรือพระญาณดังกล่าวนั้น อนึ่ง กระแสทุกข์ 

ยังด�าเนินไปอยู่ก็เพราะยังมีอาสวะคือกิเลสเป็นเครื่องดองหมักหมมอยู่ในจิตมีอวิชชา

เป็นต้น นี้แหละเป็นตัวอาสวะ ตัณหาย่อมเป็นเหตุเกิดอาสวะด้วย ความดับตัณหา

ตลอดจนถึงอวชิชาโดยสิน้เชงิเป็นความดบัอาสวะ ญาณปรชีาเป็นเหตหุยัง่รูดั้งกล่าวมา

พร้อมทัง้ข้อปฏบิตัใินเบือ้งต้นทัง้ปวงจนวชิชาเกดิขึน้ อวิชชาดบัไปเป็นทางปฏบิตัใิห้ถึง

ทางดับอาสวะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ทรงถึงสัจจธรรมเหล่านี้ ท่านจึงแสดงว่านี้

นี ้อนัหมายถงึการได้ประสบเป็นสนัทิฏฐกิธรรมอยูเ่ฉพาะหน้า จงึทรงพอพระทยัว่าได้

ตรัสรู้แล้วและได้ประสบโมกขธรรมแล้ว เพราะความเวียนเกิด แก่ เจ็บ ตาย ก็เนื่อง

มาจากกรรม กรรมก็เน่ืองมาจากกิเลส มีอวิชชาตัณหาเป็นต้น เม่ือดับกิเลสได้แล้ว  
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กด็บักรรม เมือ่กรรมดบั วบิากคือผลอนัได้แก่ความเวยีนเกดิกด็บั จงึเป็นอนั ดบัทกุข์ 

สิ้นทุกข์ ด้วยประการทั้งปวง ข้อนี้จึงเป็นโมกขธรรมด้วยประการฉะนี้ แลจัดว่าเป็น

โลกุตตรภูมิ คือภูมิที่เหนือโลก เพราะเป็นไปเพื่อไม่เกี่ยวเกาะอยู่กับโลกด้วยอุปาทาน 

ท่านจัดเป็นมรรค ๔ ผล ๔ ตามที่ละกิเลสได้เป็นชั้น ๆ ส่วนนิพพานนั้นก็น่าจะมี ๔ 

เหมอืนกนั คอืนพิพานของพระโสดาบนั นพิพานของพระสกทาคามี นพิพานของพระ

อนาคามี นิพพานของพระอรหันต์ แต่ท่านทรงแสดงรวมไว้เพียงหนึ่ง จึงเป็นโลกุตตร

ธรรม ๙ นิพพานเป็นสัจธรรมที่เป็นยอดเยี่ยม และเป็นธรรมที่เหนือเหตุผลเพราะสูง

กว่ามรรคและผลภูมิที่พึงบรรลุในภูมิทั้ง ๓ ข้างต้นก็น่าจะเป็นธรรมที่เหนือเหตุผล

เหมือนกัน เพราะอยู่เหนือมรรคและผลในภูมินั้น ๆ เพราะมรรคก็คือการด�าเนิน  

ผลก็คือการถึง ทั้ง ๒ นี้เกี่ยวแก่บุคคลต้องปฏิบัติหรือว่าปรุงแต่งขึ้น ฉะนั้น จึงชื่อว่า

สังขตธรรม ธรรมที่ถูกปรุงแต่งขึ้น ส่วนภูมิที่ถึง บุคคลไม่ได้ปรุงแต่งขึ้น เป็นที่ที่มีอยู่

ตามธรรมดา เช่นเดียวกับภูมิภาคที่ไปด้วยกายในท่ีนั้น ๆ ฉะนั้น จึงน่าเป็นอสังขต

ธรรม ธรรมท่ีไม่ถกูปรงุแต่ง ท่านแสดงว่ายอดของสังขตธรรมกค็อืมรรคมอีงค์ ๘ กล่าว

คือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ดังกล่าว ยอดของอสังขตธรรมก็คือวิราคะ ธรรมเป็น

ที่สิ้นราคะ หมายถึง นิพพาน.

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้สัจจธรรมทรงบรรลุถึงโลกุตตรธรรมหรือ

โมกขธรรมแล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมนั้น สั่งสอน ในเบื้องต้น ทรงสอนให้ละกามาวจร

ภูมิฝ่ายอกุศล ให้ด�าเนินไปในกามาวจรภูมิฝ่ายกุศลด้วยศีล ทาน เป็นต้น ต่อขึ้นมา 

ทรงสอนให้ละกามาวจรภูมิแม้ที่เป็นฝ่ายกุศลให้ด�าเนินไปในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจร

ภูมิด้วยสมาธิ ต่อขึ้นมาอีก ทรงแสดงให้ละภูมิทั้งสองนั้น เพราะไม่ติดไม่ยึดถือ  

ให้ด�าเนินไปในโลกตุตรภมู ิด้วยปัญญา แต่กต้็องอาศัยข้อปฏิบตัใิน ๒ ภมูข้ิางต้น เป็น

เครือ่งอบรมและเป็นปทฏัฐาน บคุคลผูฟั้งค�าสัง่สอนของพระองค์ แล้วปฏิบัติตามท่ีทรง

สั่งสอน ตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูง ชื่อว่าธรรมจารี แปลว่าผู้ประพฤติธรรม เมื่อบุคคล

ประพฤติธรรม ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนั้นให้ด�ารงอยู่ในภูมิธรรมที่ประพฤติ

นัน้ ๆ ไม่ให้ตกไปสูภ่มูธิรรมทีต่�า่ โดยล�าดบัขึน้ไปตัง้แต่ชัน้กามาวจรภมู ิจนถงึโลกตุรภมู ิ

กล่าวโดยเฉพาะธรรมในโลกุตตรภูมิ ๙ ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ 

กับปริยัติธรรมอันหมายถึงค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก ๑ รวมเป็น ๑๐ 
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ประการ พระโบราณาจารย์ท่านยกเป็นธรรมรตันะอย่างสงู สมดงัพระราชนพินธ์ในบท

สวดปณามพระรัตนตรัยของรัชกาลที่ ๔ ว่า

โย มคฺคปากามตเภทภินฺนโก

โลกุตฺตโร โย จ ตทตฺถทีปโน

แปลความว่าโลกตุตรธรรมอันต่างด้วย มรรค ผล และนิพพาน ๑ ปรยิตัธิรรม

ทีส่่องเน้ือความแห่งโลกตุตรธรรมนัน้ ๑ ดงันี ้พระธรรมนีย่้อมรักษาผูท้รงธรรมนัน้ไว้

ไม่ให้ตกไปสูโ่ลกท่ีชัว่โดยแน่นอนแท้จรงิ สมดงับทพระราชนพินธ์สรรเสรญิพระธรรมว่า

โย มคฺคปากปริยตฺติวิโมกฺขเภโท

ธมฺโม กุโลกปตนา ตทธาริธารี

แปลความว่า ธรรมอนัต่างด้วย มรรค ผล ปริยติัและวิโมกย่อมทรงผูท้รงธรรมนัน้ 

จากความตกไปในโลกที่ชั่ว ดังนี้ แม้ธรรมในภูมิที่ต�่าลงมาก็ย่อมทรงรักษาผู้ประพฤติ

ธรรมไม่ให้ไปสู่ทุคติตามภูมิตามชั้น สมดังพระพุทธภาษิตที่ยกไว้ ณ เบื้องต้น แปล

ความว่า ธรรมแลย่อมรักษาผูป้ระพฤตธิรรม ธรรมอนับคุคลประพฤตดีิแล้วย่อมน�าสุข

มาให้ ข้อนี้เป็นอานิสงส์ในธรรมท่ีประพฤติดีแล้ว ผู้ประพฤติธรรมนั้น ย่อมไม่ไปสู ่

ทุคติ ด้วยประการฉะนี้. 



วทิยุธรรมเทศนา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ขนฺตี จ โสวจสฺสตา สมณานญฺจ ทสฺสนํ

กาเลน ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมนฺติ 

บัดน้ี จะแสดงศาสนธรรม ธรรมคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา  

เมื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่กุศลเจตนา แห่งท่านสาธุชน  

ซึง่ปรารถนาจะฟังธรรม ในวนันี ้จะแสดงเรือ่งการเรยีนพระพทุธศาสนาและเรือ่งขนัติ 

สืบต่อไป 

การเรียนพระพุทธศาสนานั้น ได้แก่ การฟัง หรือการอ่าน ให้รู้ว่าพระพุทธ

ศาสนาแสดงอย่างไร ดังท่ีท่านพุทธศาสนิกชนได้ฟังธรรม ณ บัดนี้ ก็เป็นการเรียน

อย่างหน่ึง อกีอย่างหนึง่ คอืการท�าพระพทุธศาสนา ได้แก่ การทีล่ะความชัว่ให้เป็น 

ท�าความดใีห้เป็น การเรียนปฏิบัติดั่งนี้เป็นประการส�าคัญ เพราะถ้าละความชั่วไม่เป็น 

ท�าความดไีม่เป็น กไ็ม่ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการศกึษาปฏบัิตพิระพทุธศาสนา การเรยีน

ในทางคดโีลกก็เช่นเดยีวกัน กเ็พือ่ท่ีจะให้ท�าเป็น เช่นเรยีนในศลิปะอย่างใด กต้็องการ

*   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระสาสนโสภณ ทางสถานวีทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

 ๗ มกราคม ๒๕๐๗
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ให้ท�าเป็นในศิลปะอย่างนั้น ถ้าท�าไม่เป็นก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์ เฉพาะในทางพระพุทธ

ศาสนานั้นที่จะละความชั่วให้เป็น ท�าความดีให้เป็นนั้น อาศัยการที่ได้ฝึกหัดเพื่อที่จะ

ละความชั่ว และเพื่อที่จะท�าความดีบ่อย ๆ เป็นต้นว่า เมื่อความโกรธเกิดขึ้น จะท�า

อย่างไร? ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ละโกรธ แต่ถ้าละไม่เป็นก็ละไม่ได้ ฉะนั้น  

ในการที่จะละความโกรธได้ ก็จะต้องมีการฝึกหัดปฏิบัติ

ในการปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ อาศัยธรรมที่เป็นก�าลังใจประการหนึ่ง คือ ขันติ 

ได้แก่ความทนทีอ่าศยัความอดกลัน้ เพราะโดยปรกตเิมือ่รบัอารมณ์ทีเ่ป็นทีต่ัง้แห่งความชอบ 

ความชงัหรอืความหลง กย่็อมเกดิความชอบความชงัหรอืความหลง ถ้าไม่มขีนัตกิป็ล่อย

ความชอบความชังหรือความหลงนั้นออกไปข้างนอก แสดงออกไปให้คนอื่นเขาเห็นว่า 

คนน้ีชอบ คนน้ีชงั คนนีห้ลง และกแ็สดงกรรมคอืการงานทีก่ระท�าออกไป เช่นว่าชอบ 

ก็แสดงกรรมเพื่อที่จะให้ได้มา ได้มาโดยชอบไม่ได้ก็ต้องท�าทุจริต ชังก็เหมือนกัน  

กแ็สดงออกไปเป็นกรรม ท�าร้ายเขาบ้าง พดูว่าร้ายเขาบ้าง เป็นต้น อนัเป็นเร่ืองววิาทกนั 

ดงัทีป่รากฏเหน็อยู ่หลงก็เหมือนกัน แสดงกรรมออกไปกเ็ป็นกรรมของคนหลง ตนเอง

ไม่รู ้แต่คนอืน่เขามองบางทเีขากร็ู ้อย่างทีพ่ดูกนัว่า คนนัน้หลงไปเสยีแล้ว เป็นต้นว่า บคุคล

ที่เป็นคนดี ๆ แต่ว่าเมื่อประสบโลกธรรมที่น่าปรารถนามี ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  

กเ็มาไป หลงไป ในลาภ ในยศ ในสรรเสรญิ ในสุขนัน้ และกแ็สดงอาการของคนหลง 

คือว่าลืมตัวไป คนอ่ืนก็รู้สึกว่าน่ันหลงไปเสียแล้ว ลืมตัวไปเสียแล้ว ดั่งนี้ ไม่มีขันติ  

กป็ล่อยชอบ ปล่อยชงั ปล่อยหลง ออกไปให้คนอืน่เหน็ แสดงกรรมออกไปดังท่ีกล่าวมานี ้

แต่ว่าถ้ามีขันติ คือความอดทน ชอบก็ทนเอาไว้ ชังก็ทนเอาไว้ หลงก็ทน 

เอาไว้ ไม่แสดงออกอย่างทีเ่รยีกว่าพยายามเกบ็ไว้ในใจ นีเ้ป็นขนัตชิัน้หนึง่ อีกชัน้หนึง่

คือ โสรัจจะ ความเสงี่ยมหรือความมีใจแช่มชืน่ อนัหมายถงึว่า ชอบ ชงั หลง ท่ีเกบ็ไว้

ในใจนัน้ เก็บดองเอาไว้ ไม่ด ีเป็นพษิ เพราะฉะนัน้ กร็ะบายออกไปจากใจ ไม่เกบ็เอาไว้ 

ระบายออกไป ท�าใจให้เสงี่ยมสงบ ให้แช่มชื่น เมื่อระบายออกไปได้ดั่งนี้ก็ไม่อึดอัด  

ไม่ล�าบาก เป็นขันติช้ันหนึ่งซ่ึงเป็นชั้นละเอียดเข้า สามัญชนรักษาตนอยู่ได้ มีความ

สวัสดีก็ด้วยอาศัยขันติดังกล่าวมานี้ เพราะทุก ๆ คนนั้นก็ย่อมประสบอารมณ์ที่ท�าให้

ชอบบ้าง ชังบ้าง หลงบ้าง แต่ว่าอาศัยมีขันติดังที่กล่าวมา ก็ยับยั้งการที่จะปล่อยชอบ 



337พระธรรมเทศนา ศราทธพรตเทศนา

ชัง หลงออก และยับยั้งที่จะปล่อยกรรมไปตามอ�านาจของชอบ ชัง หลง นั้น เพราะ

ฉะนั้น จึงเป็นผู้ที่ไม่ผลุนผลัน เป็นผู้ท่ียับยั้งไว้ได้ อาชญากรรมท่ีบังเกิดขึ้นต่าง ๆ  

ก็เพราะผลุนผลันออกไป ยับย้ังไว้ไม่ได้ คือว่า ขาดขันติดังที่กล่าวมาน้ัน ถ้ามีขันติ

รักษาอยู่แล้ว ก็จะยับยั้งไว้ได้ ไม่ผลุนผลันออกไป เพราะฉะนั้น ขันติจึงเป็นธรรมที่

ส�าคัญที่เป็นเครื่องรักษาบุคคลทุก ๆ คนให้สามารถท่ีจะเว้นจากกรรม ท่ีชั่ว ท่ีผิด  

ให้ประกอบกรรม ที่ถูกได้ นี้เป็นขันติอย่างสามัญ

ส่วนขนัตอีิกอย่างหนึง่ คอื ความทนชนดิทีเ่ป็นความทนทานในตวัเอง ไม่ต้อง

อาศยัความอดกล้ัน ขนัติดัง่น้ีกเ็ป็นผลของขันตสิามญันัน้เอง กล่าวคอื เมือ่อบรมขนัติ

สามัญนี้แหละให้บังเกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็จะท�าให้จิตใจมีความทนชนิดที่มีความทนทานใน

ตวัเองข้ึนต่ออารมณ์ทีม่ากระทบโดยล�าดบั แต่ในเบือ้งต้น ต้องอาศยัการท�าขนัตสิามญั

นี้ให้เป็น คือ ท�าให้ได้ขึ้นก่อน เพราะฉะนั้น ก็ควรศึกษาถึงเรื่องวิธีปฏิบัติขันติ ต้องมี

ขนัตนิัน้กเ็พราะมีความชอบ ความชัง ความหลง อันเนือ่งจากอารมณ์ทีม่าประสพต่าง ๆ 

ถ้าจิตใจไม่มีความชอบ ความชัง ความหลง ก็ไม่ต้องใช้ขันติ 

เพราะฉะนัน้ กม็าพิจารณาดวู่า ความชอบ ความชงั ความหลง ทีจ่�าเป็นต้อง

ใช้ขันตินี้ เนื่องมาจากอะไร? 

พิจารณาดูแล้ว ก็จะรู้สึกว่า ก็เนื่องมาจากอารมณ์ที่ยั่ว ยกตัวอย่าง ความ

โกรธ ก็เนื่องมาจากกระทบอารมณ์ที่มายั่วให้โกรธ เป็นรูปบ้าง เป็นเสียงบ้าง รูปก็รูป

ทีต่าเหน็ เสียงกเ็สยีงท่ีหไูด้ยิน กส็อบสวนต่อไปอกีว่า ตาเหน็ก็เหน็ เสียงได้ยนิกไ็ด้ยิน 

แล้วท�าไมจึงต้องโกรธ ถ้าจะตอบอย่างธรรมดากต็อบว่า เพราะไม่ชอบรูปนัน้ ไม่ชอบ

เสยีงน้ัน สอบต่อไปอกีว่า ท�าไมจงึไม่ชอบ ในข้อนี ้ถ้าตอบอย่างสามัญกจ็ะต้องตอบว่า 

เพราะรูปเสียงนั้น ที่รวมเป็นคนนั้น คนนี้เป็นต้น เขาเคยมารังแกอย่างนั้นอย่างนี้  

พดูอย่างนัน้อย่างนี ้ซึง่ท�าให้ไม่ชอบ โดยปรกติกต้็องตอบอย่างนี ้คอืว่าเพ่งโทษออกไป 

มองเห็นโทษของสิ่งที่ไมช่อบน้ัน เห็นโทษมากกไ็ม่ชอบมาก เหน็โทษน้อยกไ็ม่ชอบน้อย 

โดยปรกตกิเ็ป็นไปอยูอ่ย่างนี ้ในทางคดโีลก คราวนี ้ถ้าจะมาดใูนทางคดธีรรมว่าเพราะ

อะไร กจ็ะพงึเหน็ได้ว่าเพราะจติใจนีเ้องมองเพ่งโทษออกไปข้างนอก ถ้าถามว่า ตวัความ

โกรธ ความเกลียดนั้นอยู่ที่ไหน อยู่ที่คนนั้นหรือว่าอยู่ที่รูปนั้น เสียงนั้น เมื่อค้นหาตัว
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ความโกรธ ความเกลียด แล้วค้นหาที่ตัวคนนั้น คือว่า รูปนั้น เสียงนั้น ที่ตนไม่ชอบ 

ก็จะไม่พบเลย คราวนี้จะพบที่ไหน พิจารณาดูก็จะพึงเห็นได้ว่าพบที่ใจของตนเองนี้

แหละ ตัวความเกลียด ความโกรธ ความไม่ชอบ ก็อยู่ที่ใจนี้เอง เมื่อเป็นดั่งนี้ก็มอง

กลบัเข้ามา คือว่า มาดตูวัความไม่ชอบ ตวัความเกลยีด ความโกรธ ท่ีใจของตนเองว่า 

ความไม่ชอบ ความเกลียด ความโกรธ อยูท่ีใ่จนี ้เมือ่ดแูล้วกต้็องดแูยกธาตอุอกไปอกี

ว่า มีอะไรบ้างอยู่ในกลุ่มของความไม่ชอบนั้น ก็จะพบว่ามีตัวเรื่องที่เก็บเอาไว้นั้นส่วน

หนึ่ง มีตัวจิตใจส่วนหน่ึง และมีตัวความผูก คือว่า ผูกเอาเรื่องไว้กับใจอีกส่วนหนึ่ง  

ตัวความผูกนี้เป็นตัวส�าคัญท่ีจะกระชับเรื่องให้ติดอยู่ ประกอบอยู่กับจิตใจ ย่ิงผูกให้

แน่นมากกย็ิง่อึดอัดมาก ผดุออกไปก็เป็นความไม่ชอบมาก ถ้าผกูน้อยกอ็ดึอดัน้อย ผดุ

ออกไปกเ็ป็นความไม่ชอบน้อย เมือ่แยกธาตอุอกไปดัง่นี ้จะพงึเห็นว่า ตวัความผกูเอา

ไว้นีเ้ป็นตวัส�าคญั ดงัทีเ่รยีกว่า ความผกูโกรธนีเ้อง ซึง่เป็นต้นของเวรภายนอกทัง้หมด 

และกค็วามผกูนีก้ผ็กูอยูท่ี่จติใจของตนเอง เมือ่ก�าหนดดเูข้ามาดัง่นี ้แล้วกจ็ะเห็นความ

จริงแจ่มชัดข้ึนว่า โดยแท้แล้วอยู่ที่จิตใจของตนนี้เอง ไม่ใช่ไปอยู่ท่ีข้างนอก เม่ือดูให้

ความจริงปรากฏขึ้น ตัวความผูกนั้นเป็นตัวกิเลสก็จะสงบไปได้ เพราะอ�านาจของการ

ที่ดูให้เห็น ดูให้รู้จัก เมื่อเป็นดั่งนี้จิตใจก็บังเกิดความสงบ ในเบื้องต้น 

เมื่อยังเพ่งโทษออกไปข้างนอก ก็ต้องมีขันติ คือ ความอดกลั้น ถ้าอดกลั้นไว้

ไม่ได้ก็จะแสดงกรรมออกไป ตามอ�านาจของความไม่ชอบนั้น ดังที่กล่าวแล้ว และก็

ต้องหาทางผ่อนระบายใจด้วยโสรจัจะ แต่ว่าเมือ่มาฝึกหดัปฏบิตั ิระงบัมลูเหตทุีจ่�าเป็น

ทีจ่ะต้องอดทน กล่าวคอื ระงบัตวักเิลสทีเ่ป็นมลูเหตุเสีย ด้วยวิธพิีจารณาดงัเช่นทีก่ล่าว

มาแล้ว โดยกลบัเข้ามาดขู้างใน ดตูวัความผกู และคลายความผูกใจนั้นของตนลงไป ๆ 

โดยล�าดับ เมื่อเป็นดั่งนี้ จิตใจที่คลายความผูกได้แล้ว ก็จะเป็นจิตใจที่ผ่อนคลาย  

เมื่อจิตใจได้รับความผ่อนคลายก็เป็นจิตใจท่ีบังเกิดความสบาย เม่ือได้ฝึกหัดในการท่ี

หันมาระงับมูลเหตุอยู่เสมอดังนี้ จิตใจก็มีความแขง็แกร่งมากขึน้ เมือ่กระทบอารมณ์ที่

อยู่ใน ก�าลงัของจติใจ กจ็ะรูส้กึเฉย ๆ ไม่เป็นอะไร ก่อนทีจ่ะฝึกหดัให้เกิดความแขง็แกร่ง

หรือเข้มแข็งขึ้นในจิตใจ ถูกกระทบเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ยิ่งกว่านั้น ก็โกรธเสียแล้ว  

เมือ่จะรกัษามรรยาทเอาไว้กต้็องมขีนัต ิแต่ว่าเมือ่มาฝึกหัดปฏบิตัริะงบัมลูเหตดุงักล่าว
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มาแล้วอยู่บ่อย ๆ จิตใจมีความเข้มแข็งขึ้นกระทบเรื่องที่เคยโกรธก็จะไม่โกรธ เว้นไว้

แต่ว่าจะไปกระทบเรื่องที่ใหญ่โตกว่า ก�าลังของจิตใจ ทีอ่บรมมาแล้ว ถ้ากระทบเรือ่งที่

อยูใ่นระดับกนัหรอืว่าต�า่กว่ากจ็ะไม่เป็นอะไร นีเ้รยีกว่า เป็นขันติอย่างหนึ่ง คือ เป็น

ความทนชนิดที่เป็นความทนทานแก่ตนเอง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติ ระงับมูลเหตุที่จะต้องใช้ขันติดังกล่ามานี้ 

คอืว่า ระงบักิเลส อาสวะในจติ จนถงึท�าให้หมดส้ินไป เพราะฉะนัน้ จติใจของพระองค์

จึงมีขันติอันได้แก่มีความทนทาน ความทนชนิดที่เป็นความทนทานในตนเอง กระทบ

อะไรกม็จิีตเฉย ๆ เสมอกนั ดงัทีท่่านแสดงว่าพระพทุธเจ้าได้ทรงมพีระหฤทัยสม�า่เสมอกัน 

ในบุคคลทั้งที่แสดงตนเป็นศัตรูของพระองค์ ทั้งที่เป็นพระญาติสนิทก่อนแต่ทรงผนวช 

คือ ทรงมพีระหฤทยัสม�า่เสมอในพระเทวทตั ในพระราหุล และในบคุคลอืน่ ๆ ทัง้หมด 

และได้มีพระพุทธภาษิตได้แสดงถึงพระองค์ไว้ว่า

อหํ นาโคว สงฺคาเม จาปาโต ปติตํ สรํ

อติวากฺยํ ติติกฺฃิสฺสํ ทุสฺสีโล หิ ปุถุชฺชโน

ทีแ่ปลความว่า “เรา ทนทาน ค�าล่วงเกนิ เหมอืนอย่างช้างศกึทีท่นทานลกูศร 

ซึ่งตกจากแล่งในสงครามเพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศีลดังนี้” นี้เป็น ตีติกฺขาขนฺติ 

ขนัต ิคอื ความทนทาน ส่วนขนัตสิามญันัน้ ท่านเรยีกว่า อธวิาสนขนตฺ ิขนัต ิคอืความ

อดกลั้น คือต้องท�าให้อยู่ทับ ได้แก่ ต้องมีการยับยั้งเอาไว้

อธิวาสนขนฺติ นี้ ท่านแสดงว่า เป็นขันติที่ใช้ในทางร่างกายด้วย คือ ร่างกาย

นั้นไม่เหมือนอย่างจิตใจ จิตใจท�ากิเลสท่ีบังเกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้ แต่ว่าร่างกายนั้น 

ต้องมคีวามรูส้กึเย็น ร้อน เป็นต้น ท่ีเรยีกว่า เวทนา มีสุขเวทนาบ้าง ทกุขเวทนาบ้าง  

อทุกขมสุขเวทนาบ้าง ท่านแสดงว่ากายของพระอริยบุคคล หรือกายของปุถุชนต้องมี

เวทนา เพราะว่ายงัมเีบญจขนัธ์อยู ่เมือ่เป็นดัง่นี ้ขนัติทีพ่งึใช้แก่ร่างกายกค็อื อธวิาสน

ขนัต ิได้แก่ความอดทน เช่นว่า ทนหวิ ทนระหาย ทนหนาว ทนร้อน ร่างกายทีห่ดัให้

มีความอดทนดังกล่าวมานี้ ตามก�าลังที่ร่างกายจะพึงทนทานได้ ก็เป็นประโยชน์ที่จะ

ท�าให้เกดิการแขง็แกร่งขึน้ในร่างกาย เป็นร่างกายทีไ่ม่อ่อนแอ น่าพจิารณาว่า ส�าหรบั
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ท่านผู้ละกิเลสได้แล้ว ทุกขเวทนานั้นก็จะไม่เข้าถึงจิตใจอันจะท�าให้ต้องเกิดความอด

กลั้นทางจิตใจ อาจจะเรียกว่า อธิวาสนก็ได้ แต่ก็พึงอธิบายค�าว่า อธิวาสนนี้ไปใน

ลักษณะที่ว่า ทับเอาไว้ หมายความว่า ทุกขเวทนามี แต่ว่าจิตใจที่มีความทนทานนั้น

ทบัเอาไว้ได้ หมายความว่า ไม่ขึน้ถึงจิตใจ ไม่ท�าให้จิตใจมคีวามกระวนกระวายกระสับ

กระส่าย แต่ว่าทุกขเวทนานั้น ก็ยังมีอยู่ นี้เป็นอธิบายเรื่องขันติ

ขันต ิคอืความทนทานนี ้ซึง่เป็นขนัตอิย่างสงู ท่านใช้แก่พระพทุธศาสนาด้วย 

คือ พระพุทธศาสนานั้นก็มีขันติ หมายความว่า มีความทนทาน เพราะว่า เป็นสัจจ

ธรรม ธรรมะ ที่เป็นตัวความจริง จึงมีขันติ คือมีความทนทานต่อความเพ่งพินิจ  

ยิง่เพ่งพนิิจลงไปทีส่จัจธรรมนัน้ กย็ิง่มคีวามทนทานอยู่ตวัไม่สลาย นีเ้ป็นลกัษณะของ

สจัจะทัง้ปวง เมือ่เป็นสจัจะแล้ว กต้็องมขัีนต ิคอื ความทนทานต่อความเพ่งพนิจิ ไม่มี

สลาย อยู่ตัว เป็นความจริงอยู่เสมอ

เมื่อมาปฏิบัติในพระพุทธศาสนา อันแสดงเรื่องขันติดังกล่าวมานี้ ท�าขันติให้

เป็นขึน้ในตนเอง ฝึกหดัตัง้แต่ในเบือ้งต้น คอื ในขนัตสิามญั และกฝึ็กหดัคอยระวงัมลู

เหตทุีจ่ะให้อดทน คอื ว่า ระงบั การผกูใจทีด่งักล่าวมาแล้ว ผ่อนคลายความผกูใจนัน้

ให้คลีค่ลายไป กย่็อมจะได้ประสพขนัตอีิกอย่างหนึง่ คอื ขนัตทิีเ่ป็นความทนทาน เป็น

ขนัตทิีไ่ม่มคีวามอึดอัด เป็นความสงบ และกจ็ะได้ประสพผลปฏบิตัทิางพระพทุธศาสนา 

ซึ่งมีมีขันติเพราะว่าเป็นสัจจธรรมอันมีความทนทานต่อความเพ่งพินิจ มีอรรถาธิบาย

ดังได้แสดงมาด้วยประการฉะนี้



ปฏริูปเทสวาสาทกิถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโตสมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ปฏิรูปเทสวาโส จาติ

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา ฉลองศรัทธาประดับปัญญาความรู้ ปัญญา

บารมี ความฉลาดในทางธรรม แก่ท่านผู้ปรารถนาธรรมทั่วไป ในธรรม ๓ ประการ 

ตามทีย่กไว้เป็นบทอเุทศเป็นอาทว่ิา ปฏริปูเทสวาโส จ การอยู่ในเทสะคอืถ่ินทีส่มควร 

๑ ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ความมีบุญที่ได้ท�าแล้วในกาลก่อน ๑ อตฺตสมฺมาปณิธิ จ  

ความตั้งตนไว้ชอบ ๑ มีอธิบายว่า

ประการแรก การอยู่ในเทสะ คือ ถิ่นที่สมควร ค�าว่าเทสะ แปลว่าถิ่น ค�าว่า

ปฏริปูเทสะ แปลว่าถิน่ทีส่มควร ถิน่ทีส่มควรนัน้ เม่ือกล่าวกว้าง ๆ กค็อื ถ่ินทีเ่หมาะ

แก่กจิทีจ่ะกระท�า ถิน่ทีเ่หมาะแก่ผลทีมุ่ง่หมายทีจ่ะได้รบั เพราะฉะนัน้ ทีใ่ดจะเป็นถ่ิน

ที่สมควรส�าหรับผู้ใด ก็จ�าจะต้องพิจารณาถึงว่า ผู้นั้นจะกระท�าอะไร มุ่งผลอะไร เมื่อ

ถิ่นใดเหมาะแก่กิจการท่ีจะท�า เหมาะแก่ผลที่จะได้รับ ก็ช่ือว่าเป็นปฏิรูปเทสะ ถิ่นท่ี

สมควรส�าหรับผู้นั้น เป็นบุคคล ๆ ไป และเม่ือกล่าวอย่างละเอียดก็เฉพาะเป็น 

เรื่อง ๆ ไป บุคคลทุก ๆ คนย่อมมีชาติภูมิ คือถิ่นที่เกิดส�าหรับตน และมีภูมิล�าเนาที่

อยู ่เกดิในถิน่ใด เมือ่ถิน่นัน้สมควรอยูเ่พือ่ศกึษาเล่าเรยีน เพือ่ประกอบการงานเป็นต้น 

*   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระสาสนโสภณ ทางสถานวีทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

 ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๐๗
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กศ็กึษาเล่าเรยีนประกอบการงานในถิน่นัน้ ถ้าถิน่นัน้ยงัไม่เพยีงพอ กจ็�าต้องย้ายไปอยู่

ทีอ่ืน่เพือ่ทีจ่ะศึกษาเล่าเรยีน เพือ่ท่ีจะประกอบการงาน ดงันีเ้ป็นต้น และเมือ่ศกึษาเล่า

เรียนในประเทศยังไม่เพียงพอ ก็ไปศึกษาเล่าเรียนในต่างประเทศ ต่างประเทศที่ไป

ศึกษาก็เป็นถิ่นท่ีสมควร เพราะฉะนั้น ปฏิรูปเทสะ ถิ่นที่สมควรนี้ จึงเป็นส�าคัญ 

ในเบื้องต้น ส�าหรับผู้ที่มุ่งความเจริญ เมื่อพิจารณาดูว่า จะเรียนอะไร จะท�ากิจอะไร 

มุ่งผลอะไรอยู่ในถิ่นใดจึงจะส�าเร็จ เมื่อไปอยู่ในถิ่นนั้นก็อาจที่จะประสบความส�าเร็จได้

แต่ว่า การที่จะประสบความส�าเร็จนั้น ไม่ใช่เพียงแต่อยู่เท่านั้น ก็จ�าเป็นที่จะ

ต้องสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นแก่ตน เช่นว่า เมื่อประสงค์จะเล่าเรียน ประสงค์จะ

ท�าการงานก็ท�าการงาน ดังนี้เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้ การอยู่ในปฏิรูปเทสะนั้นจึงจะ

ส�าเร็จประโยชน์ เพราะฉะนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ทรงแสดงประการแรกว่า 

การอยู่ในเทสะ คือถิ่นที่สมควร และประการที่ ๒ ว่า ความเป็นผู้มีบุญอันได้กระท�า

แล้วในกาลก่อน

บุญมี ๒ อย่าง บุญที่เป็นส่วนเหตุ แปลว่า เครื่องช�าระความชั่ว บุญที่เป็น

ส่วนผล หมายถงึความสขุ บญุท่ีเป็นส่วนเหต ุอนัเป็นเครือ่งช�าระความชัว่นัน้ รากเหง้า

ของความชั่วก็คือ โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธแค้น โมหะ ความหลง นี้ เป็น

รากเหง้าของความชั่ว เพราะเมื่อบุคคลลุอ�านาจแห่งความโลภ ความโกรธ ความหลง 

จึงประกอบทุจริต ทางกาย ทางวาจา ทางใจ มีประการต่าง ๆ เกิดเป็นบาปอกุศล 

ดังที่ทราบกันอยู่แล้ว เม่ือเป็นเช่นน้ีจะช�าระความชั่วนั้นได้ด้วยอะไร ก็ต้องช�าระด้วย

บญุทีต่รงกนัข้าม ในการช�าระนัน้ กค็วรท่ีจะช�าระจติใจของตนเอง ซึง่เป็นทีต่ัง้แห่งราก

เหง้าของความชั่วดังกล่าวมานั้น เพราะฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาจึงได้แสดงเครื่อง

ช�าระล้างจิตใจไว้ กล่าวคือ 

ความโลภ ให้ช�าระล้างด้วยทาน คือ การบริจาค ในเบื้องต้น เมื่อเกิดความ

โลภ อยากได้ในสิง่ทีไ่ม่ควรอยากได้ กต้็องสละความคดิอยากได้นัน้ออกไปเสีย นีเ้ป็น

ทานประการหนึ่ง และเมื่อมีสิ่งใดอยู่ อันควรที่จะบริจาค เป็นการเฉลี่ยเผื่อแผ่ความ

สุขให้แก่ผู้อื่น ก็สละบริจาควัตถุสิ่งน้ัน ไปตามสมควร น้ีก็เป็นทานอีกประการหนึ่ง 

เพราะฉะนัน้ ทาน การให้ การบรจิาคดงักล่าวมานี ้จึงเป็นเคร่ืองช�าระโลภะ ความโลภ

อยากได้
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ส่วนโทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืงนัน้ ให้ช�าระด้วยศลี คอื ความตัง้ใจงดเว้น

จากความประพฤติผิดทางกาย ทางวาจา

โมหะ ความหลง นั้น ให้ช�าระได้ด้วยการอบรมใจให้ตั้งมั่น และการอบรมใจ

ให้มีความรู้ อันเรียกว่าภาวนา แปลว่า อบรม คือ อบรมใจให้ตั้งมั่นสงบ อบรมใจให้

เกิดความรู้

เพราะฉะนัน้ ทาน ศีล ภาวนา ทัง้ ๓ ประการนี ้จงึเป็นบญุ เป็นเครือ่งช�าระ

ล้างความชั่ว เป็นบุญส่วนเหตุ เม่ือกระท�าบุญส่วนเหตุดังกล่าวมานี้ ก็ย่อมจะได้รับ

ความสขุ อนัเป็นส่วนผล การท�าบญุกค็อืการทีค่อยตรวจดใูจของตนเอง ว่ามโีลภบ้างไหม 

มโีกรธบ้างไหม มีหลงบ้างไหม และกค็อยช�าระใจให้บรสิทุธ์ิจากความโลภ ความโกรธ 

ความหลงน้ัน คอยป้องกนัใจไม่ให้เกดิความโลภ ความโกรธ ความหลง นีแ้หละเป็นการ

ท�าบุญโดยตรงคือเป็นการช�าระใจให้บริสุทธิ์สะอาด 

ส่วนการท�าบุญข้างนอกนั้น เป็นการท�าบุญ แต่ว่ายังไกลออกไปอีกชั้นหนึ่ง 

การท�าบุญโดยตรงที่ใกล้ชิดนั้น ก็คือการที่คอยตรวจใจของตน คอยช�าระใจของตนให้

บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอ นี้แหละ เป็นการท�าบุญโดยตรง ทานก็อยู่ในใจ ศีลก็อยู่ในใจ 

ภาวนากอ็ยูใ่นใจ ไม่ใช่อยูท่ีอ่ืน่ข้างนอก ท�าทานอยู่ทีใ่จ รกัษาศลีอยู่ทีใ่จ อบรมภาวนา

อยู่ที่ใจ เมื่อเป็นบุญดังนี้ก็ย่อมจะได้บุญที่เป็นส่วนผล คือ ความสุขขึ้นมาทันที และ

เป็นความสขุปัจจบัุน ส่วนการท�าบุญข้างนอกนัน้ อาจจะต้องรอผลคอืความสขุข้างหน้า 

ยังไม่ใช่ปัจจุบัน แต่การท�าบุญโดยตรงท่ีใจนี้ ได้รับผล คือ ความสุขปัจจุบันทีเดียว 

พจิารณาดูกจ็ะเหน็ได้ ใจของเราทีโ่ลภ ทีโ่กรธ ทีห่ลง เป็นใจทีร้่อน ไม่บรสุิทธิ ์แต่เมือ่

คอยตรวจดูใจของเราอยู่ และคอยรักษา คอยช�าระใจของเรา ให้สงบโลภ สงบโกรธ 

สงบหลง เมื่อสงบลงได้ ความที่ร้อนนั้น ก็สงบ กลับเป็นความเย็น เป็นความสุข  

ความเยน็ ความสขุนีม้ขึีน้ทันท ีเดีย๋วนัน้ ทีท่�าความสงบใจได้ เพราะฉะนัน้ บญุทีเ่ป็น

ส่วนเหตกุด็ ีบุญท่ีเป็นส่วนผลก็ด ีซ่ึงมาปฏบิตัอิบรมให้มขีึน้โดยตรงทีจ่ติใจแล้ว กเ็ป็น

ผลของบญุนัน้ทนัททีีจิ่ตใจของตน ไม่ต้องไปรอว่าเมือ่นัน่เมือ่นี ่การทีต้่องรอผลของบุญ

ว่าเมื่อนั่นเมื่อนี่ นั้นก็เพราะไปท�าบุญที่ไกลใจข้างนอกออกไป เพราะฉะนั้น จึงต้องรอ 

แต่ว่าเม่ือมาท�าบุญให้ใกล้ชิดใจของตนเอง ดังที่กล่าวมาน้ี ไม่ต้องไปรอผล ได้รับผล

ของบุญที่ท�านั้นปัจจุบันทันที
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ความมบีญุทีไ่ด้ท�าแล้วในกาลก่อน หมายถึงว่า ได้ท�ามาแล้วในเวลาก่อนแต่นี้ 

จึงบ่งความว่า บุญนั้นท�ามาก่อนก็มี ท�าในปัจจุบันก็มี ในที่นี้แสดงถึงบุญที่ท�ามาก่อน 

ก็เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่า ผลคือความเจริญที่พึงได้รับนั้น จะต้องท�าบุญมาก่อน คือ 

จะต้องท�าเหตุท่ีดก่ีอนแล้ว จงึจะได้รบัผลคือความเจรญิ กล่าวคอื เมือ่ต้องการความสุข 

ความเย็นดังกล่าวมานัน้ กต้็องช�าระใจของตนให้บริสทุธิส์ะอาดเป็นบญุทีเ่ป็นส่วนเหตกุ่อน 

เมือ่ท�าบญุทีเ่ป็นส่วนเหตุก่อนแล้ว จงึจะได้รับผลคอืความสขุ ความเจรญิ ทีเ่ป็นผลของ

บญุนัน้ จะต้องการผลคอืความสขุ ความเจรญิ และกต้็องการให้ได้รบัผลนัน้ทเีดียวนัน้

เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าผลต้องเนื่องมาจากเหตุ ฉะนั้น ก็ต้องท�าเหตุก่อน เมื่อท�าเหตุ

ก่อนแล้ว จึงจะได้รับผล นี่ก็เป็นความหมายที่เป็นธรรมดาอยู่ในตัว 

อีกประการหนึ่ง บุคคลที่ท�าความดีอยู่เสมอ ๆ มาเป็นเวลาช้านาน ย่อมเป็น

ผู้ที่มีพื้นดีอยู่ เพราะฉะนั้น ก็ย่อมจะได้รับความสุข ความเจริญ มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ท�า 

บุญมา หรือกว่าผู้ที่ท�าบุญมาน้อยกว่า เหมือนอย่างการเรียนหนังสือ ผู้ที่เคยเรียนมา

มากว่า ก็ย่อมจะเรียนชั้นสูงขึ้นไป และมีความรู้มาก แต่ว่าผู้ที่เรียนมาน้อยจะมาให้มี

ความรู้เสมอกบัผูท้ีเ่รยีนมามากในทนัทน้ัีนไม่ได้ ผูท่ี้เคยท�าความดมีามากกเ็ช่นเดยีวกนั 

ก็มีโอกาสที่จะได้รับความสุขความเจริญมากกว่าผู้ท่ีท�าความดีมาน้อย หรือว่าไม่เคย

ท�าความดีมาเลย เพราะฉะนั้น จึงมีพระพุทธภาษิตแสดงไว้ดั่งนี้ เพื่อเป็นการเตือนใจ

ให้บุคคลหมั่นอบรมบุญ คือความดีที่เป็นส่วนเหตุที่กล่าวมานั้น ในปัจจุบันอยู่เสมอ ๆ 

แล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่ได้สั่งสมบุญ คือ ความดี ให้ทวีมากขึ้นโดยล�าดับ

ข้อที่ ๓ ความตั้งตนไว้ชอบ ความตั้งตนไว้ชอบนี้ ก็คือ ความตั้งตนไว้ไม่ผิด 

ตนน้ันย่อมอยูใ่นภาวะ อยูใ่นฐานะทีต่่าง ๆ กนั โดยวัย กเ็ป็นเดก็บ้าง เป็นผูใ้หญ่บ้าง 

โดยหน้าที่การงาน ก็เป็นนั่นเป็นนี่ ไปตามการงานที่ได้รับแต่งตั้งหรือที่กระท�า  

โดยความเกี่ยวข้องกัน ก็เป็นมารดาบิดาหรือเป็นบุตรธิดา หรือเกี่ยวข้องกันในทาง 

อื่น ๆ อีกเป็นอันมาก เมื่อเป็นเช่นนี้ ตนอยู่ในภาวะอันใด อยู่ในฐานะอันใด ตั้งตนไว้

อย่างใดจงึจะชอบกบั ฐานะ ภาวะ นัน้ ก็ตัง้ตนไว้อย่างนัน้ อนันีแ้หละเรียกว่า ตัง้ตนไว้

ชอบโดยส่วนรวม 
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แม้การปฏิบตัธิรรมในพระพทุธศาสนากเ็หมอืนกัน ธรรมะกมี็หลายชัน้ ชัน้ต้น 

ชัน้กลาง ชั้นละเอียด เช่นว่าศีลก็มีต่าง ๆ ศีล ๕ ศีล ๘ และศีลที่สูงที่สุดขึ้นไปกว่า 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ตนควรจะอยู่ในศีลอันใด ธรรมะก็เหมือนกัน มีเป็นอันมาก ตนควรจะ

อยู่ในธรรมะอันใด ก็พิจารณาและต้ังอยู่ในศีลในธรรมอันนั้น ให้เหมาะแก่ภาวะ  

ให้เหมาะแก่ฐานะของตน เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบในทางพระพุทธศาสนา 

การตั้งตนไว้ชอบน้ี ก็คือ ตั้งตนไว้ในทางบุญทางกุศล ดังที่กล่าวมาแล้วด้วย เพราะ

ฉะนั้น เมื่อตั้งตนไว้ชอบ ก็ได้ชื่อว่าเป็นการบ�าเพ็ญบุญในปัจจุบัน เป็นข้อที่ ๓

เมือ่จะแสดงน้อมเข้ามาทีจ่ติ เป็นข้อปฏบิตัทิางจติ กอ็าจจะแสดงได้โดยย่อว่า 

จิตของแต่ละบุคคลนั้น จะควรตั้งอยู่ในที่ใด โดยปกติ จิตมักจะแล่นไปอยู่กับอารมณ์

ที่ชอบ ที่ปรารถนา ที่พอใจ คือ คิดไปในเรื่องรูป เรื่องเสียง เรื่องกลิ่น เรื่องรส เรื่อง

โผฏฐัพพะคอืสิง่ท่ีกายถกูต้อง เรือ่งของรปูเสียงเป็นต้นเหล่านัน้ทีเ่คยประสบพบผ่านมา 

รปูเสียงเป็นต้นเหล่านัน้ปรากฏรวม ๆ กนัเป็นบคุคลบ้าง เป็นวัตถุส่ิงของบ้าง เมือ่เป็น

เช่นนี้ จิตก็คิดถึงคนนั้น ๆ ถึงสิ่งนั้น ๆ ที่ปรารถนาพอใจ หรือจะกล่าวแยก ก็คิดไป

ถงึรปูเสยีงเป็นต้นดงัท่ีกล่าวมานัน้ และเม่ือคดิไป กไ็ม่ใช่คดิไปเฉย ๆ เท่านัน้ เมือ่คดิ

ไปถึงบคุคลใด บคุคลนัน้กม็าปรากฏเหมอืนมาอยู่ในใจเตม็ที ่เมือ่คดิไปถึงส่ิงใด ส่ิงนัน้

ก็มาปรากฏเหมือนมาอยู่ในใจเต็มที่ บุคคลและสิ่งนั้นเข้ามาอยู่ในใจ 

กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ใจก็ไปอยู่ในบุคคล หรือในสิ่งนั้น ๆ เพราะฉะนั้น จิตใจ

โดยปกติ จึงมักจะไปอยูกั่บอารมณ์ดงัท่ีกล่าวมานี ้ และอารมณ์นัน้ เมือ่เป็นเคร่ืองทีย่ัว่

ให้เกดิโลภ โกรธ หลง จติใจกพ็ลอยโลดแล่นทรุนทรุายไปต่าง ๆ เพราะมกัอยูใ่นเทสะ

คือถิ่นอันหมายถึงอารมณ์ดังกล่าว จึงได้ใกล้ต่อบาปอกุศล เพราะว่าโลภ โกรธ หลง 

นั้นเป็นรากเหง้าของบาปอกุศล ก็จะชักน�าให้วิ่งไปในทางบาปอกุศลอยู่เป็นอาจิณ  

ก็ท�าให้ตั้งตนไว้ชอบไม่ได้ เพราะฉะนั้น ต้นทางของบาป ต้นทางของการตั้งตนไว้ผิด 

กค็อืเทสะทีอ่ยู่ของใจนีเ้อง ต่อเม่ือมาเลอืกเทสะ คอื ทีอ่ยูข่องใจให้ชอบ กค็อื เลอืกธรรม

ให้เป็นที่อยู่ของใจ ให้ใจอยู่ในธรรมวิหาร คือ มีธรรมเป็นที่อยู่ ซึ่งเป็นที่อันสงบหรือ

เป็นความสงบ เป็นทางสงบโลภ สงบโกรธ สงบหลง ก็ย่อมจะใกล้บุญ สามารถจะ

ท�าบุญ คือ คุณความดีได้ และสามารถจะตั้งตนไว้ชอบได้ ด้วยประการฉะนี้



สัทธนิทรยิกถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

สทฺธาย ตรติ โอฆนฺติ

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาในสัทธินทริยกถา ว่าด้วยธรรมที่เป็นใหญ่คือ

ศรทัธา โดยปรยิาย คอื ทางอธบิายอย่างหนึง่ เพือ่เกือ้กลูสมัมาปฏบิตัแิก่ผูช้อบธรรม

ทั่วไป

ตรวจดศูรทัธา คอืความเชือ่ของแต่ละบคุคลในบดันีว่้าเป็นอย่างไร ? มศีรทัธา

คือความเชื่ออย่างไร ? เชื่อในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม ในพระสงฆ์ อย่างไร ? 

พจิารณาดูแล้วกอ็าจจะรูไ้ด้ ความเชือ่ของแต่ละบคุคลในพระศาสนาดงักล่าวนัน้ กเ็กดิ

จากอายตนะ เป็นเบื้องต้น คือ เกิดจากตา จากหู ตาได้เห็นวัด เห็นพระพุทธปฏิมา 

เห็นพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาเป็นต้น มาตั้งแต่เด็กน้อย เมื่อได้เห็นได้ยิน

บ่อย ๆ เข้า กช็กัน�าให้เกดิความเลือ่มใสทีเ่รียกว่า “ปสาทะ” ท�าไมจงึเล่ือมใส ก็เพราะว่า 

ได้รู้สึกเห็นคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ มาโดยล�าดับ การเห็นคุณนั้น 

บางทีเห็นจากภายนอก บางทีก็เห็นจากภายใน ที่เห็นจากภายนอกนั้น เช่น เห็นใน

*   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระสาสนโสภณ ทางสถานวีทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

 ๒๑ มกราคม ๒๕๐๙
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ทางว่าท่านจะเป็นผูช่้วยให้พ้นจากทกุข์ ประสพความสขุได้ในทางต่าง ๆ เจ็บไข้ไม่สบาย

ไปขอน�า้มนต์มารดหรอืมาพรมกท็�าให้หายได้ ต้องการโชค ต้องการลาภ กไ็ปอธษิฐานขอ 

ต้องการให้พ้นภัยก็ไปอธิษฐานให้ท่านคุ้มครอง และบางทีเมื่อได้โชคได้ลาภ ได้ความ

หายโรค ได้ความปลอดภัย ก็เชื่อว่าพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นผู้ประสิทธิ์

ประสาทให้ ก็เพ่ิมความเชื่อความเลื่อมใสยิ่ง ๆ ขึ้นไป บางทีเห็นคุณจากภายนอก 

ดังกล่าวมานี้ ท�าให้เกิดความเลื่อมใส แต่ความเลื่อมใสอย่างนี้เป็นอันตรายง่าย ถ้าขอ

น�า้มนต์ไปรดไม่หายไข้ ขอโชคลาภไม่ได้ ขอให้ช่วยให้พ้นภยัไม่ส�าเรจ็ กเ็ลยไม่เลือ่มใส 

และแม้จะเลือ่มใสกม็ุง่อยูท่ีจ่ะได้ลาภ ได้โชค ได้ความหายโรค ได้ความพ้นภยัเป็นต้น

เท่าน้ัน มิได้มุ่งที่จะละความชั่วและท�าความดีอะไร ฉะนั้น ความเชื่อความเลื่อมใส 

ดังที่กล่าวมานี้จึงง่อนแง่นคลอนแคลน และไม่ถูกต้องตรงตามทางพระพุทธศาสนา  

จึงควรพิจารณาถึงความเลื่อมใสความเชื่อข้างใน

การพจิารณาดคูวามเชือ่ความเลือ่มใสข้างในนัน้ กต้็องเข้ามาพิจารณาดคู�าส่ัง

สอนของพระพุทธเจ้า จับพิจารณาดูค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นทีเดียวว่า 

พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าอย่างไร ท่านสอนสติปัฏฐาน ให้พิจารณากาย เวทนา จิต 

ธรรม ท่านสอนให้ละความชัว่ ให้ท�าความด ีให้ท�าจติใจของตนให้บริสทุธิ ์ท่านสอนใน

วปัิสสนาภมูดิงันีเ้ป็นต้น ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทีไ่ด้ฟังมานีถ้กูต้องหรอืไม่ จรงิแท้

หรือไม่ เมื่อพิจารณาดูแล้ว ไม่เห็นข้อผิดพลาดในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า รู้สึกว่า 

ค�าสั่งสอนทุกข้อทุกบทเป็น “นิยยานิกธรรม” คือเป็นธรรมน�าออกจากทุกข์ได้จริง 

บุคคลมีทุกข์ เมื่อมาปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ก็สงบความทุกข์ พ้นจาก

ความทุกข์ได้จริง ร้อนอยู่ด้วยกิเลส ร้อนอยู่ด้วยราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เมื่อมา

ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธจ้า ก็สงบร้อนดับไฟกิเลสดังกล่าวได้จริง จิตใจมี

ความสงบ มคีวามเยน็จริง ท่านทีเ่ป็นต้นเดิม แสดงพระธรรมค�าส่ังสอน มีสตปัิฏฐาน 

วิปัสสนาภูมิเป็นต้นเหล่านี้ ไว้ให้เราทั้งหลายได้ศึกษาปฏิบัติมาจนบัดน้ี นี่แหละคือ

พระพุทธเจ้า ท่านเป็นผู้ที่มีพระปัญญาคือความรู้จริง และท่านได้ปฏิบัติมามีความ

บริสทุธิจ์ริง ทัง้ยังมพีระกรณุาแสดงแก่โลก ซึง่เราทัง้หลายในบดันีก้ม็ส่ีวนรับพระกรณุา

ของพระพุทธเจ้า ในเม่ือมีส่วน ได้ฟัง ได้ปฏิบัติ ตามค�าสั่งสอนของพระองค์  

ท่านจึงเป็นพระพทุธเจ้าจรงิ และพระธรรมค�าส่ังสอนของท่านกเ็ป็นของจรงิแท้ เพราะ
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เมื่อมาพิจารณาและมาปฏิบัติตามก็ได้รับผล เคยร้อนมาด้วยไฟราคะ โลภะ โทสะ 

โมหะ และด้วยความทุกข์ต่าง ๆ เม่ือมาถอืปฏิบตัพิระธรรมค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า

แล้ว ก็ได้รับความสงบจริง ได้รับความเย็นใจจริง พระธรรมของพระพุทธองค์จึงเป็น

ของจริงแท้แน่นอน และพระสงฆ์คอืผู้ได้ปฏบิตัสิ�าเรจ็ตามค�าสัง่สอนของพระองค์กม็จีรงิ 

เพราะว่าเมื่อพระธรรมเป็นของจริงแล้ว พระธรรมนั้นก็เป็นสิ่งที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผล

ดีได้ และมีบุคคลที่ปฏิบัติพระธรรมจนประสบผลมาแล้วจริง เพราะฉะนั้น พระสงฆ์

คือผูท้ีป่ฏบิตัพิระธรรมจนได้ประสพผลมาแล้วกม็อียูจ่รงิ แม้พระพุทธภาษติกไ็ด้มแีสดง

ไว้ว่า เมือ่มรรคมอีงค์ ๘ ยังมอียู่คอื ยงัมผีูป้ฏบิตัอิยู ่โลกกจ็ะไม่ว่างจากพระอรยิบคุคล

ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระ

อรหันต์ เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงมีจริง

การพิจารณาด้วยพิจารณาพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลัก สืบ

เข้าไปถึงพระธรรม พระสงฆ์ จนรู้สึกว่าพระรัตนตรัยทั้ง ๓ น้ีเป็นของมีจริงแท้  

เกิดปสาทะคือความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ขึ้น นี้เป็นความ

ปสาทะคือความเลื่อมใสเกิดจากภายใน แต่ว่าความเล่ือมใสท่ีเกิดจากภายในดังกล่าว

มาน้ี กต้็องอาศยัการปฏบัิต ิเมือ่ปฏบิตัติามพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้าจนได้

ประสบผลของธรรมแม้แต่น้อยแล้ว จึงจะรู้สึกแล่นเข้าไปถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ ได้รบัผลเท่าใด กจ็ะมคีวามรูส้กึแล่นเข้าไปถึงพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

เท่านั้น ถ้าไม่ปฏิบัติให้ได้รับผลของธรรมบ้างแล้ว ศรัทธาปสาทะก็จะแล่นไปข้างนอก

เป็นส่วนมาก ไม่แล่นเข้ามาข้างใน ซึ่งเป็นการแล่นเข้าถึงองค์จริง เมื่อมีปสาทะความ

เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ที่เกิดจากข้างใน แล่นเข้ามาถึงองค์จริง

ของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เท่าไร กจ็ะท�าให้เว้นจาก ปสาทะ ความเลือ่มใส 

สัทธา ความเชื่อที่แล่นไปข้างนอก อันเป็นการแล่นไปไกลจากองค์จริง เท่านั้น และ 

จะน้อมน�าให้เกิดการปฏิบัติตามพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า คือละความชั่ว 

ท�าความดี และท�าจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ขึ้นเป็นล�าดับ

การละความชั่วเป็นประการแรกนั้นก็คือ “ศีล” สืบมาจากปสาทะ คือความ

เล่ือมใสกล่าวคอืเมือ่ใจแล่นเข้าถงึองค์พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กย่็อมผ่องใส 
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แต่ว่าเมื่อแล่นออกไปข้างนอกก็จะเศร้าหมอง จะร้อน คือเมื่อแล่นออกไปข้างนอก  

กจ็ะไปพบอารมณ์ท่ียัว่ให้เกดิราคะหรอืโลภะ โทสะ โมหะต่าง ๆ แต่ว่าเมือ่แล่นเข้ามา

หาองค์พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กจ็ะพบความสงบ ความเยน็ จากไฟเหล่านัน้ 

แล่นออกห่างไปจากองค์พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มากเท่าใด ก็จะเกิดความ

ร้อนเท่านัน้ แล่นเข้ามาใกล้พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มากเท่าใดกจ็ะเกดิความ

เย็นขึ้นเท่านั้น ใจก็ยิ่งจะสงบผ่องใส นี่แหละเป็นปสาทะคือจิตใจที่ผ่องใส 

เมือ่จติใจผ่องใส ไกลจากราคะ โทสะ โมหะ ใจเช่นนีแ้หละเป็นตวัศลี เกิดความ

ผ่องใสใจขึน้ เมือ่ใดเกิดเป็นตัวศีลขึ้นเม่ือน้ัน เป็นศีลขึ้นเองโดยไม่ต้องสมาทาน และ

เป็นตัวศีลแท้ เพราะฉะน้ัน ความเลือ่มใสในพระพทุธเจ้า ความเลือ่มใสในพระธรรม 

ความเลือ่มใสในพระสงฆ์ และศีลทีเ่ป็นผลมาจากความเลือ่มใสดงักล่าวมานี ้รวมเรยีก

ว่าเป็น “สัทธา” 

เมื่อใดมาอบรมความเลื่อมใส อบรมศีลดังกล่าวให้เกิดขึ้น ความเลื่อมใสและ

ศลีดงักล่าวนัน้เกิดขึน้ได้เท่าใด กช็ือ่ว่าสทัธาเกดิขึน้เท่านัน้ และเม่ือเกดิความเลือ่มใส

ในพระพุทธเจ้าอย่างไม่หวั่นไหว เลื่อมใสในพระธรรมอย่างไม่หวั่นไหว เลื่อมใสใน 

พระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหว ศีลก็เป็นศีลแท้ นี่แหละที่ท่านกล่าวว่าเป็นโสดาปัตติยังคะ 

คอืองค์แห่งโสดาปัตติ การเข้าถึงกระแสของธรรม ซึง่เป็นขัน้ต้นแห่งอรยิภมูใินพระพุทธ

ศาสนา และเมื่อนั้นสัทธา คือความเชื่อก็เป็นสัทธินทรีย์ อินทรีย์คือศรัทธาที่เอาชนะ

ความช่ัวอันจะท�าให้ไปสู่อบายภูมิได้เด็ดขาด แต่ว่าถ้ายังไม่ถึงข้ันนี้ ความเลื่อมใสยัง

หวัน่ไหว ยงักวดัแกว่งอยู ่ศลีกย่็อมจะยงักวดัแกว่งอยูต่ามไปด้วย ศรัทธาคอืความเชือ่

ก็ยังไม่เป็นอินทรีย์ คือในบางคราวก็เอาชนะความชั่วไม่ได้ ยังต้องท�าความชั่ว ซึ่งน�า

ให้ไปอบายภูมิ บางคราวก็เอาชนะความชั่วได้

เพราะฉะนั้น ในเบื้องต้น จึงต้องพิจารณาถึงศรัทธาของเราแต่ละคนนี้ว่าเป็น

อย่างไร เกิดจากปสาทะคือความเลื่อมใส ที่เกิดจากข้างนอก หรือว่าเกิดจากข้างใน 

แหละก็ต้องพยายามอบรมให้เป็นไปภายใน คือมุ่งที่จะศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมค�า

สั่งสอนขอพระพุทธเจ้าโดยตรง ให้แล่นเข้าถึงองค์พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

ข้างในโดยตรง ทั้งนี้ ก็จะพิสูจน์ได้ด้วยใจของตนเอง ถ้าใจของตนเองยังแล่นออกไป
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ข้างนอก ทางอายตนะ คือตาก็สอดส่ายไปหารูปที่น่าชอบใจ เหมือนอย่างงูที่เลื้อยไป

หาจอมปลวก หูสอดส่ายไปหาเสียงที่น่าชอบใจ เหมือนอย่างจระเข้ว่ิงหาน�้า จมูกก็

ต้องการสอดส่ายไปหากลิน่ทีน่่าชอบใจ เหมอืนอย่างนกบนิไปในอากาศ ล้ินก็สอดส่าย

ไปหารสที่น่าชอบใจ เหมือนอย่างไก่บ้านบินเข้าบ้าน กายก็สอดส่ายไปหาสิ่งที่กายถูก

ต้องทีน่่าชอบใจ เหมอืนหมาจิง้จอกวิง่เข้าป่าช้าหาซากศพ ใจกส็อดส่ายไปหาเรือ่งทีน่่า

ชอบใจ เหมือนวานรโลดแล่นไปบนต้นไม้ ซึ่งเป็นเครื่องยั่วให้เกิดโลภะบ้าง โทสะบ้าง 

โมหะบ้าง และเพือ่ต้องการให้ได้อารมณ์ทีน่่าต้องการนัน้ กข็อให้พระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ช่วย ช่วยไม่ได้ก็ต้องร้อนอยูด้่วยไฟ คอื ราคะหรอืโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง 

การที่แล่นออกไปข้างนอกดังนี้ จะยิ่งไกลพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไกลศีล

ออกไปทุกที ความเช่ือก็วิ่งเตลิดออกไปทุกที แต่เมื่อใดได้ละทิ้งการสอดส่ายออกไป

เช่นนัน้ กลบัเข้ามาหาพระพทุธเจ้า พระธรรม ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า กลบัเข้ามา

หาสตปัิฏฐาน กลบัเข้ามาหาวปัิสสนาภมู ิกลบัเข้ามาหาพระธรรมข้อใดข้อหนึง่ ยดึถือ

เป็นข้อปฏบิตัแิละตัง้ใจปฏบิตั ิคอืละความชัว่ ท�าความดี และท�าจิตใจของตนให้ผ่องใส

ไปโดยล�าดับ จนได้ประสบผลของธรรม การประสบผลของธรรมนั้น ก็คือว่าความที่

จิตใจสงบจากไฟที่เผาลนอยู่นั้น สงบจากอารมณ์ข้างนอก สงบจากไฟ คือราคะ หรือ

โลภะ โทสะ โมหะ เป็นจิตใจที่ผ่องใสบริสุทธิ์ นี่แหละเป็นตัวปสาทะ และเมื่อจิตใจ

ผ่องใสบรสิทุธิข์ึน้ ก็เป็นตวัศีลอยู่ในตวั เพราะจติใจทีผ่่องใสบรสุิทธิน์ัน้ เป็นจติใจทีส่งบ

จากราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เป็นจิตใจที่ปกติ กิเลสเหล่านี้ไม่ฉุดชักจิตใจออกไป

ให้ประกอบความผดิต่าง ๆ ปสาทะ คอืความเลือ่มใสท่ีแล่นถงึองค์พระพทุธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ และที่เป็นตัวศีลดังกล่าวมานี้แหละเป็นตัวศรัทธาโดยตรง

เหมือนอย่างว่า ตามองเห็นรูป เห็นรูปอย่างใด ก็เชื่อว่ารูปนั้นเป็นอย่างนั้น 

ดงัน้ีแล้วกจ็ะท�าให้เกดิการหลงผดิ เพราะว่าลกูตาทีบ่อกเรานัน้ใช่ว่าจะบอกถูกต้องทกุ

อย่างกห็าไม่ เหมือนอย่างว่าเรามองดูทางรถไฟ รางรถไฟท่ีวางคูก่นัเมือ่มองไปจะเหน็ว่า 

ปลายทางจะเล็กเข้าไปทุกที จนชิดกัน ถ้าจะเชื่อว่ารางรถไฟเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่าง

ที่ลูกตาเห็น ใกล้ลูกตาใหญ่ ไกลลูกตาก็รวมเข้า เล็กเข้าจนชิดกัน ถ้าเชื่อลูกตาอย่าง

นี้แล้ว ก็เป็นการเชื่อผิด หรือว่าบางทีตาฝาดไปมองเห็นสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งหนึ่ง และก็เชื่อ
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ลูกตาว่าเป็นอย่างนั้น ดังนี้แล้ว ก็ผิดอีก เหมือน ในบัดนี้ มีเครื่องมือส�าหรับส่องดูสิ่ง

ละเอียดเป็นอย่างยิ่ง ถ้าดูด้วยเครื่องมือนั้นที่เป็นกล้องส่องต่าง ๆ แล้ว ก็ยิ่งจะรู้สึกว่า

ตาของเรานั้นใช้ไม่ได้ ที่มองเห็นนั้นหยาบเต็มที เมื่อใช้กล้องส่องดูซึ่งเป็นกล้องอย่าง

ละเอียด ก็จะเห็นไปอีกอย่างหนึ่ง

หูก็เหมือนกัน เชื่อหูไม่ได้ ถ้าเชื่อหู เขาบอกอย่างใดก็เชื่ออย่างนั้น ก็จะเป็น

อันว่าจะต้องถือเอาผิด คนที่ถูกเขาหลอกลวง ก็เพราะว่าเชื่อหู ที่เรียกว่าหูเบา ไม่ทัน

ทีจ่ะได้ตรกึตรองพจิารณา เขาบอกมาอย่างใด ฟังอย่างใด กถื็อเอาทันทีว่าเป็นความจรงิ 

ก็เป็นอันว่าแม้หูของตนเองก็เชื่อไม่ได้ ต้องพิจารณาไตร่ตรองเหมือนกัน

จมูก ล้ิน กาย ตลอดถงึใจ กเ็ช่นเดยีวกนั ยิง่ใจแล้วกต้็องย่ิงระวังมาก ไม่ควร

ที่จะเชื่อใจของตนเองจนเกินไป โดยเฉพาะใจที่เคลือบอยู่ด้วยราคะ หรือโลภะ โมหะ 

กย็ิง่เป็นใจทีเ่ชือ่ไม่ได้ เพราะมคีวามล�าเอยีง ล�าเอยีงอยู่ด้วยราคะ หรอืโลภะบ้าง ล�าเอยีง

อยู่ด้วยโทสะบ้าง ล�าเอียงอยู่ด้วยโมหะบ้าง 

เหมอืนอย่างใจทีเ่คลอืบอยูด้่วยราคะ ความตดิ หรอืว่าความชอบ เม่ือใจชอบ

สิ่งใดเสียแล้ว ก็จะต้องเห็นว่าสิ่งน้ันดี ถ้ายิ่งชอบมากก็จะต้องเห็นว่าดีมาก แม้ว่าสิ่ง

นั้นจะไม่ดี ใครมาบอกว่าไม่ดี ถ้าลงใจได้ชอบเสียแล้ว ก็ไม่เชื่อ จะต้องยืนยันว่าดีอยู่

นั่นเอง เพราะว่าใจล�าเอียงในด้านชอบเสียแล้ว 

ใจทีเ่คลอืบด้วยโทสะ ความไม่ชอบหรอืความชงั กเ็หมือนกนั เม่ือชงัเสียแล้ว

ก็จะเห็นว่าสิ่งนั้น ๆ ไม่ดี แม้สิ่งนั้นจะมีดีอยู่บ้าง ก็เห็นว่าไม่ดีอยู่นั่นเอง ไม่ยอมที่จะ

รับว่าดี 

ยิง่เมือ่เคลือบอยู่ด้วยโมหะ ความหลง กย็ิง่เป็นใจทีม่ดืมวัหนกัเข้า ไม่สามารถ

จะวินิจฉัยตัดสินอะไรลงไปถูกต้องได้ เพราะฉะนั้น ใจท่ีเคลือบด้วยราคะหรือโลภะ  

โทสะ โมหะ เป็นใจท่ีเชือ่ไม่ได้เลย จงึต้องพิจารณาใจของตนดูว่าเป็นอย่างไร ถ้าใจยงัมี 

ราคะหรอืโลภะมโีทสะ มโีมหะ กอ็ย่าพึง่ตดัสนิใจลงไปว่าอะไรเป็นอะไร อย่าเชือ่ใจของ

ตนในขณะนัน้ ต้องรอให้ ราคะหรอืโลภะสงบ รอให้โทสะ สงบ รอให้โมหะ สงบ หรอื

ท�าให้กิเลสเหล่านี้สงบเสียก่อนแล้วจึงค่อยวินิจฉัยตัดสินใจลงไปว่าอย่างไร 
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เมือ่จติใจว่าง ปลอดโปร่งจากกเิลสเหล่านีแ้หละ การตดัสนิใจจงึจะถกูต้องตาม

เหตุผล และเมื่อตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเป็นการถูกต้องแล้วจึงจะเชื่อใจของตนเองได้ 

เพราะฉะนั้น ทางที่ให้เกิดความเชื่อทั้งหมดนั้น จะเป็นทางตาก็ตาม ทางหูก็ตาม  

ทางจมูกก็ตาม ทางล้ินก็ตาม ทางกายก็ตาม ส�าคัญอยู่ที่ทางมนะคือทางใจอันเดียว  

ถ้าใจมีปัญญา รู้เหตุผลอยู่กับใจเองแล้ว จะเห็นรูปอะไร ก็ตัดสินรูปนั้นได้ถูกต้อง  

จะได้ยินเสียงอะไร จะได้สูดกลิ่นอะไร จะได้รสอะไร จะได้ถูกต้องอะไร ก็ตัดสินสิ่ง

เหล่านีไ้ด้ถูกต้องท้ังนัน้ และกท็�าให้เกดิความเชือ่ทีถ่กูต้อง ว่าสิง่นัน้เป็นอย่างนัน้ สิง่นี้

เป็นอย่างน้ี แต่ว่าถ้าใจไม่มปัีญญา รูเ้หตผุลอยู่กบัใจแล้ว กต็ดัสินอะไรผดิหมด ไม่ถูก

ทั้งนั้น

ข้อส�าคัญจึงต้องคอยระวังใจของตนนี้อันเดียวให้จงหนัก อย่าได้ไปไว้ใจ อย่า

ไปเชื่อใจ ต้องค�านึงถึงเหตุผล ค�านึงถึงความจริง และถ้ายังสงสัยในใจของตนอยู่ 

ก็ต้องสอบถามกัลยาณมิตรคือมิตรท่ีดีงามซึ่งจะเป็นผู้ให้สติ เป็นผู้ให้ปัญญาแก่ตนได ้

แล้วจงึน�ามาสอบสวนดอูกีทหีนึง่ว่า ความจรงิเป็นอย่างไร มเีหตผุลอย่างไร ดงัน้ีแหละ

จะได้ศรัทธา คือ ความเชื่อประกอบด้วยปัญญา ประกอบด้วยเหตุผล

ศรัทธาคือความเชื่อที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาภูมิ ภูมิวิปัสสนานั้น ท่านแสดงว่า

หมายถึงว่ามีปสาทะคือความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้า มีความเลื่อมใสไม่

หวั่นไหวในพระธรรม มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ และมีศีลที่บริสุทธิ์ถึงใจ 

เมื่อมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหว และมีศีลที่บริสุทธ์ถึงใจดั่งนี้ จึงชื่อว่า 

“มีศรัทธาที่เป็นสัทธินทรีย์” อินทรีย์คือศรัทธา

ตามพระพุทธภาษิตท่ีตรสัไว้ว่า สทธฺาย ตรต ิโอฆ ํข้ามห้วงน�า้คอืกเิลสได้ด้วย

ศรัทธา มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้)



สวากขาตธรรมกถา* 
กัณฑ์อุโบสถ ภาคเช้า

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สจฺจํ เว อมตา วาจาติ

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา ประดับปัญญาบารมีแห่งท่านสาธุชนผู้เป็น

ธรรมกามะ ใคร่ปรารถนาธรรม ตามสมควรแก่วันเป็นท่ีฟังธรรมอันเวียนมาถึงเข้า  

จะแสดงยกพระธรรมคุณบทว่า “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” ขึ้นแสดงอธิบายพร้อม 

ทั้งธรรมะที่เน่ืองกันอันจะพึงท�าให้เกิดความเข้าใจพระธรรมคุณบทนี้ และเป็นเครื่อง

เกื้อกูลแก่สัมมาปฏิบัติ

พระธรรมคุณบทว่า “สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม” แปลว่า ธรรมะอันพระผู้มี

พระภาคเจ้ากล่าวดีแล้ว เป็นบทที่พุทธศาสนิกชนได้สวดสรรเสริญกันเป็นบทแรกแห่ง

พระธรรมคณุทัง้หมด เบือ้งต้นพงึเข้าใจค�าว่า “ธรรมะ” ก่อน แล้วจงึท�าความเข้าใจสบื

ต่อไปว่า อันพระผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้วอย่างไรต่อไป

*   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระสาสนโสภณ ทางสถานวีทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

 ๑๔ กันยายน ๒๕๐๙
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ค�าว่า “ธรรมะ” นั้น โดยพยัญชนะ แปลว่า “สภาพที่ทรงอยู่” คือ ทรงอยู่

ด้วยสจัจะ ความจรงิ เพราะธรรมดาว่าสิง่ทีเ่ป็นสจัจะนัน้ ย่อมทรงสภาพเป็นความจรงิ

อยูเ่สมอ ไม่เปล่ียนแปลง ถ้าสิง่ใดไม่เป็นสัจจะ ส่ิงนัน้กห็ามสีภาพทีท่รงอยูต่ลอดไปไม่ 

ทีย่งัเหมอืนอย่างทรงอยูไ่ด้น้ัน กด้็วยความไม่รู้ หรอืด้วยความเข้าใจผดิของบคุคลเท่านัน้ 

ความรู้หรือความไม่รู้ ความเข้าใจถูก หรือความเข้าใจผิดของบุคคลย่อมไม่อาจท่ีจะ

เปลีย่นสจัจะให้ไม่เป็นสจัจะ หรอืทีจ่ะท�าสิง่ทีไ่ม่เป็นสัจจะให้เป็นสัจจะขึน้ได้ ส่ิงใดเป็น

สัจจะ สิ่งนั้นก็ย่อมคงเป็นสัจจะ ด�ารงความเป็นสัจจะอยู่ตลอดไป ธรรมะเป็นสภาพที่

ด�ารงอยู ่หรอืทรงอยู ่กห็มายถงึทรงอยูห่รอืด�ารงอยูโ่ดยความเป็นสจัจะดงักล่าว ได้ใน

พระพุทธภาษิตในธรรมนิยามสูตร แสดงโดยใจความว่า 

“พระตถาคตทัง้หลายจะทรงอบุตัขิึน้ในโลก หรอืไม่ทรงอบุตัข้ึินกต็าม ธาตนุัน้ 

คือ ความตั้งอยู่แห่งธรรม ความก�าหนดแห่งธรรม ก็ย่อมด�ารงอยู่” ดังนี้ 

ธรรมซึ่งเป็นธาตุ หรือเป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยามดั่งนี้ จึงเป็นส่ิงท่ีมีอยู่

ประจ�าโลก แม้พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้หรือไม่ตรัสรู้ธรรมธาตุนั้น ก็คงด�ารงเป็นธรรม

อยู่นั้นเอง แต่ว่า เมื่อพระตถาคตได้ตรัสรู้แล้ว ก็ไดท้รงบอก แสดง บญัญตั ิก�าหนด 

เปิดเผย จ�าแนก กระท�าให้ตืน้แก่โลก แม้เพราะเหตนุี ้ธรรมคือศาสนธรรม ค�าสั่งสอน

ของพระองค์จึงเป็น “สฺวากฺขาโต อันพระองค์กล่าวดีแล้ว”

อนึ่ง ศาสนธรรม ธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงสั่งสอนด้วยทรงเปิดเผยชี้แจง 

กระท�าให้ตื้นดังกล่าวนั้น ได้ทรงแสดงเพื่อให้รู้ ไม่ใช่ทรงแสดงเพื่อให้ไม่รู้ ทรงแสดงมี

เหตอุนัผูฟั้งอาจตรองตามเหน็จรงิได้ ไม่ใช่ทรงแสดงไร้เหต ุและทรงแสดงมปีาฏหิารย์ิ 

คือ เป็นจริง ที่เรียกว่า เป็นวาจาสิทธิ์ ตรัสอย่างใดก็ย่อมเป็นอย่างนั้น 

ข้อว่าทรงแสดงเพื่อให้รู้นั้น ก็เพราะว่าธรรมที่ได้ตรัสรู้ ท่านแสดงไว้ว่ามีมาก 

แต่ธรรมะที่ทรงแสดงย่อมมีเพียงส่วนหน่ึง เหมือนดังที่ได้มีแสดงไว้ในบาลีปเทศแห่ง

หนึ่งว่า 

คร้ังหนึง่พระพทุธเจ้าได้เสด็จอยู่ทีป่่าแห่งหนึง่ ได้ทรงหยบิใบไม้ขึน้มาก�าพระหตัถ์

หนึง่ แล้วกต็รสัถามภกิษทุัง้หลายว่า “ใบไม้ท่ีอยู่ในก�าพระหัตถ์ กบัใบไม้ในป่าทัง้ส้ินนี้ 

ข้างไหนจะมากกว่ากัน” ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า 
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“ใบไม้ในก�าพระหัตถ์ กับใบไม้ในป่าทั้งสิ้นนี้ ข้างไหนจะมากกว่ากัน” 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า “ใบไม้ในก�าพระหัตถ์มีเพียงนิดเดียวเท่านั้น ส่วน

ใบไม้ในป่าทั้งสิ้นมีเป็นอันมาก” 

พระองค์กต็รัสโดยความว่า “ข้อนีฉ้นัใด แม้ธรรมะทีพ่ระองค์ได้ตรสัรู ้และได้

ทรงแสดงก็ฉนันัน้ ธรรมะทีไ่ด้ตรัสรูน้ัน้กเ็หมอืนใบไม้ในป่าทัง้สิน้ แต่ธรรมะทีท่รงแสดง

ก็เหมือนอย่างใบไม้ในก�าพระหัตถ์” 

แต่ว่า ธรรมท่ีควรแสดงเพ่ือให้รู้อันจะพงึเป็นประโยชน์ พระองค์กไ็ด้ทรงแสดง

ทัง้หมด ไม่ได้ทรงปกปิด ไม่ทรงมกี�ามอืของอาจารย์ คอื ได้ทรงเปิดเผยแสดงข้อทีค่วร

แสดงทั้งสิ้น 

โดยบาลปีเทศนีช้ีใ้ห้เหน็ว่า พระองค์ได้ทรงเลอืกธรรมะแสดงในข้อทีค่วรรู ้ควร

เห็น ส่วนข้อที่ไม่ควรรู้ ไม่ควรเห็น ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุข ไม่ทรงแสดง ธรรมะที่

ควรรู้ ควรเห็นน้ันโดยปริยายหน่ึง กไ็ด้แก่ สัจจะท้ัง ๔ คอื ทกุข์ สมทุยั เหตใุห้เกดิ

ทกุข์ นโิรธ ความดบั ทุกข์ มรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้ทรงแสดงภายใน

กายอันนี้ซึ่งมีขนาดยาววา หนาคืบหนึ่งของทุก ๆ คน บุคคลจึงสามารถที่จะก�าหนด

พจิารณาให้รูจ้กัสจัจะทัง้ ๔ นีไ้ด้ ด้วยจติใจของตนเอง ฉะนัน้ จงึเป็นอภญิเญยยธรรม 

ธรรมทีค่วรรูย้ิง่ และมเีหตท่ีุผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ เพราะทรงแสดงผลพร้อม

ทัง้เหต ุหรอื เหตพุร้อมท้ังผล ดงัในสจัจะทัง้ ๔ นี ้ทกุข์เป็นผล สมทุยัเป็นเหตใุห้เกดิ

ทุกข์ นิโรธ ความดับทุกข์เป็นผล มรรคคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เป็นเหตุ  

จึงมีผลพร้อมทั้งเหตุบริบูรณ์ซึ่งผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ และมีปาฏิหาริย์ คือ 

เป็นจรงิ เพราะเป็นวาจาสทิธิ ์ตรัสอย่างใดกเ็ป็นอย่างนัน้ ดงัในสัจจะทัง้ ๔ ตรสัส่ิงใด

ว่าเป็นทกุข์ สิง่นัน้กเ็ป็นทกุข์จรงิ ตรสัสิง่ใดเป็นเหตเุกดิทกุข์ สิง่นัน้กเ็ป็นเหตเุกดิทกุข์จรงิ 

ตรัสสิง่ใดเป็นความดบัทุกข์ สิง่นัน้กเ็ป็นความดบัทกุข์จรงิ ตรัสส่ิงใดเป็นทางปฏบิตัใิห้ถงึ

ความดบัทกุข์ สิ่งนั้นก็เป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จริง เป็นจริงดังที่ตรัส จึงเป็น

วาจาสิทธิ์ เพราะตรัสอย่างใดก็เป็นอย่างนั้น แม้เพราะเหตุนี้ ธรรมที่ทรงแสดงจึงเป็น 

“สฺวากฺขาโต อันพระองค์กล่าวดีแล้ว
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อนึ่ง ในการตรัสนั้น ในที่แห่งหนึ่ง มีแสดงว่า ได้ตรัสวาจาที่เป็นจริงแท้ด้วย 

เป็นประโยชน์ด้วย ถกูกาละด้วย วาจาดัง่นีจ้ะเป็นทีร่กัทีช่อบใจของคนอืน่หรอืไม่กต็าม 

พระองค์ก็ตรัส เพราะได้ทรงมีพระกรุณาอนุเคราะห์ในสัตว์ทั้งหลาย ได้ตรัสดังน้ีแก่

อภัยราชกุมาร และได้ตรัสชี้ให้ชัดลึกว่า 

ถ้าทารกน้อยท่ีพระราชกุมารได้ทรงอุ้มอยู่ในขณะที่มาเฝ้านั้น ได้กลืนเอาชิ้น

ไม้หรือชิ้นโลหะเข้าไปในปาก พระองค์จะท�าอย่างไร 

พระราชกุมารกราบทูลว่า ก็จะต้องทรงพยายามน�าเอาชิ้นไม้หรือชิ้นโลหะนั้น

ออก จะต้องท�าแม้ด้วยอาการบงัคบัทารกน้อยด้วยการให้อ้าปากออก แล้วกล้็วงเอาชิน้

ไม้หรือชิ้นโลหะออก แม้จะต้องถึงอาการมีโลหิตออกก็ตาม ก็ด้วยความกรุณาในเด็ก

นั้น

พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่า พระวาจาที่พระองค์ได้ตรัสก็เป็นเช่นนั้น ถึงคนอื่นจะ

ไม่ชอบ แต่ว่าถ้าเป็นประโยชน์แก่เขา ทัง้เป็นของจรงิของแท้ ทัง้ถกูกาละด้วย พระองค์

กต็รสัวาจานัน้ โดยไม่ต้องค�านงึว่าเขาจะชอบหรอืไม่ชอบ เพราะได้ทรงมพีระกรณุาใน

สัตว์ทั้งหลายดังนี้ 

พระราชกุมารกราบทูลว่า เม่ือได้มีผู้มากราบทูลถามปัญหา พระองค์ก็ตรัส

ตอบได้ทันที ทั้งนี้ก็เพราะพระองค์ได้ทรงเตรียมพระองค์มาก่อน ด้วยคิดว่า เขาจะมา

ถามอย่างนั้น แล้วก็ต้องตอบอย่างนั้น เช่นนี้หรือ? 

พระองค์ได้ตรัสตอบว่า เหมือนอย่างพระราชกุมารทรงเป็นผู้รอบรู้เครื่อง

ประกอบทั้งปวงของรถ ครั้นมีใครมาทูลถามเรือ่งเครือ่งรถ จะต้องเตรยีมพระองค์มา

ก่อนทีจ่ะตอบเขา หรอืว่าจะทรงตอบเขาโดยทนัที 

พระราชกุมารกราบทูลว่า ตอบได้ทันที เพราะได้ทรงทราบเรื่องรถมาดีแล้ว 

พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่า ปฏิภาณท่ีบังเกิดขึ้นแก่พระองค์ก็ฉันนั้น เพราะได้ตรัสรู้

ธรรมธาตุทั้งหลายดีแล้ว ฉะนั้น 
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จึงทรงตอบธรรมะทั้งหลายที่มีผู้มาทูลถามได้ทันที แม้เพราะเหตุนี้ ธรรมะที่

ทรงแสดงจึงเป็น “สฺวากฺขาโต อันพระองค์กล่าวดีแล้ว”

อนึง่ พระองค์ทรงแสดงธรรมะมอีาการดงักล่าวมาโดยล�าดบันัน้ ด้วยวิธทีีท่รง

แสดงยิง่ ๆ ขึน้ไป ประณีตยิง่ ๆ ขึน้ มีการเทียบเคยีงให้เห็นด�าและขาวชดัเจน ฉะนัน้ 

ธรรมะที่ทรงแสดงเป็นสันทัสสนา แสดงให้เห็นจริงแจ่มแจ้ง 

เป็นสมาทปนา ชวนให้สมาทานปฏิบัติ 

เป็นสมุตเตชนา เป็นเหตุให้อาจหาญในการปฏิบัติ 

เป็นสัมปหังสนา เป็นเหตุให้รื่นเริงในการปฏิบัติ 

สมดังที่ผู้ฟังธรรมะทั้งหลายได้กล่าวสรรเสริญว่า 

ทรงแสดงธรรมะเหมือนอย่างหงายของที่คว�่า 

เหมือนอย่างเปิดของที่ปิด 

เหมือนอย่างบอกทางแก่คนหลงทาง 

เหมือนอย่างชดูวงประทีปในท่ีมืดเพือ่ว่า ผูมี้จกัษจุะมองเหน็รปูดัง่นี้ 

แม้เพราะเหตนุี ้ธรรมทีท่รงแสดงจึงเป็น “สวฺากฺขาโต อนัพระองค์กล่าวดแีล้ว”.

อนึ่ง ท่านจึงได้แสดงถึงลักษณะแห่งธรรมะที่ทรงแสดงว่า “อาทิกลฺยาณา 

มชฺเฌกลฺยาณา ปริโยสานกลฺยาณา งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในท่ีสุด  

สาตถฺ ํสพยฺญชฺนํ เกวลปรปิณุณฺ ํปรสิทุธฺ ํพรฺหมฺจรยิ ํอภวิทนตฺ ิย่อมกล่าวพรหมจรรย์

คือ ศาสนา ค�าสอนที่ชี้ถึงมรรคปฏิบัติ พร้อมท้ังอรรถะ คือ เนื้อความ พร้อมท้ัง

พยญัชนะคอืถ้อยค�า บรบิรูณ์ บรสิทุธิ ์สิน้เชงิ” ดังนี ้ข้อทีง่ามในเบือ้งต้น ในท่ามกลาง 

ในที่สุดน้ันอธิบายโดยปริยายหนึ่งว่า ธรรมะที่ทรงแสดงทั้งปวง ย่อมชี้แสดงถึง ศีล 

สมาธิ ปัญญา และวิมุตติ ความหลุดพ้น มีศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ เป็นประโยชน์ 

เป็นอานิสงส์ เพราะฉะนั้น จึงงามในเบื้องต้นด้วยศีลและสมาธิ งามในท่ามกลางด้วย

ปัญญา งามในที่สุดด้วยวิมุตติ ดั่งนี้
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อนึ่ง ธรรมะที่ทรงแสดงทั้งปวงนั้น เมื่อผู้ฟังตั้งใจฟังด้วยดีแล้ว ได้ความรู้ใน

ธรรมะกย่็อมแล่นเข้าถงึคณุพระรตันตรยั ดังทีก่ล่าวไว้ในวีมงัสกสตูรตอนหน่ึงว่า “พระ

ผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เรานั้นยิ่ง ๆ ขึ้น ประณีตยิ่ง ๆ ขึ้น แยกแยะเทียบ

เคียงให้เห็นด�าขาว พอรูย้ิง่ธรรมเพียงบางข้อในธรรมทีท่รงแสดงเท่านัน้ กถึ็งความแน่ใจ

ในธรรมทั้งหลาย จึงเลื่อมใสในพระศาสดาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสรู้ชอบเองแล้ว 

พระธรรมอันพระผูม้พีระภาคเจ้ากล่าวดแีล้ว พระสงฆ์เป็นผูป้ฏบิตัดิแีล้ว” เพราะเหตนุัน้ 

จึงงามในเบื้องต้นด้วยความที่แล่นเข้าถึงพระพุทธคุณ โดยอาการว่า พระพุทธเจ้าได้

ตรัสรู้ดี งามในท่ามกลางด้วยแล่นเข้าถึงพระธรรมคุณ โดยอาการว่า พระธรรมเป็น

ธรรมที่ดี งามในที่สุดด้วยแล่นเข้าถึงพระสังฆคุณโดยอาการว่าพระสงฆ์ปฏิบัติดี

อนึง่ ธรรมะท่ีทรงแสดงนัน้ ย่อมเป็นปรยิตัธิรรม ธรรมทีพ่งึเรยีนด้วยการสดบั

ฟังเป็นต้น ให้มีความรู้ขึ้นก่อน ปริยัติธรรมนี้ก็ย่อมชี้ถึงปฏิบัติธรรม ธรรมที่พึงปฏิบัติ 

คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ปริยัติธรรมจึงมีปฏิบัติธรรมเป็นประโยชน์เป็นอานิสงส์ และ

ปฏบัิตธิรรมกย่็อมมปีฏเิวธธรรม ธรรมทีพ่งึรู้แจ้งแทงตลอดเป็นประโยชน์เป็นอานสิงส์ 

จึงกล่าวได้ว่า งามในเบื้องต้นด้วยปริยัติ งามในท่ามกลางด้วยปฏิบัติ งามในที่สุดด้วย

ปฏิเวธ

อนึง่ ธรรมะนัน้ย่อมกล่าวพรหมจรรย์ คอืค�าสอนทีเ่รยีกว่าศาสนา หรอืปรยิตัิ

อนัชีป้ฏิบตัเิพือ่ปฏเิวธดัง่นัน้ พร้อมทัง้อรรถะคอืเนือ้ความ พร้อมท้ังพยญัชนะคอืถ้อยค�า 

ทีบ่รบิรูณ์ บรสิทุธิส์ิน้เชิง ทีว่่าพร้อมทัง้อรรถะคอืเนือ้ความนัน้ คอื มเีนือ้ความหรอืผล

ของเหตุ พร้อมทั้งพยัญชนะนั้น คือ พร้อมทั้งถ้อยค�าที่เป็นภาษา หรือมีเหตุของผล 

ตกว่าธรรมะที่ทรงแสดงนั้น ประกอบด้วย เหตุ ผล ประกอบด้วยความของภาษา 

พร้อมทัง้ภาษาท่ีด ีอย่างบรบิรูณ์ อันหมายถงึว่าไม่มบีกพร่อง บรสิทุธิ ์อนัหมายความ

ว่าไม่ผิดพลาด บคุคลผูฟั้งธรรมจงึได้ ความบรบิรูณ์ ได้ความบรสุิทธิ ์ของธรรมะทกุข้อ 

สามารถที่จะจับธรรมะได้ทั้งขั้นศีล ขั้นสมาธิ ขั้นปัญญา ตลอดถึงขั้นวิมุตติ สามารถ

ที่จะเข้าถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ สามารถที่จะได้ทั้งปริยัติและ

ปฏเิวธ แม้เพราะเหตน้ีุ ธรรมทีท่รงแสดงจงึเป็น “สวฺากขฺาโต อนัพระองค์กล่าวดแีล้ว”
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คณุของธรรมะทีบ่่งถงึความบริสทุธิบ์ริบรูณ์ท้ังปวง จะพงึเห็นได้จากพระพทุธ

ภาษิตที่ตรัสโต้ตอบท้ังหลาย ดังเช่นได้มีเทพมาเฝ้ากราบทูลกล่าวภาษิตของตนว่า 

“ความรักเสมอด้วยบุตรไม่มี ทรัพย์เสมอด้วยโคไม่ แสงสว่างเสมอด้วยดวงอาทิตย์ไม่ 

สระทั้งหลายมีสมุทรเป็นอย่างยิ่ง” พระพุทธเจ้าได้ตรัสภาษิตของพระองค์ว่า “ความ

รักเสมอด้วยตนไม่มี ทรัพย์เสมอด้วยข้าวเปลือกไม่มี แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 

สระทั้งหลายมีฝนเป็นอย่างยิ่ง” ดั่งนี้

อีกบทหนึ่ง เทพบุตรได้มากราบทูลแสดงภาษิตของตนว่า “กาลทั้งหลายย่อม

ล่วงไป ราตรีทั้งหลายก็ย่อมล่วงไป ล�าดับของวัยก็ละไปโดยล�าดับ บุคคล เมื่อได้

พิจารณาเห็นภัยในมรณะคือความตายก็พึงกระท�าบุญทั้งหลายที่จะพึงน�าสุขมาให้” 

พระพุทธเจ้าได้ตรสัภาษติสามบทข้างต้นเหมอืนกัน แต่ว่าบาทท้ายได้ตรสัแก้ว่า “บคุคล 

เมื่อได้พิจารณาเห็นภัยน้ีในความตาย ก็พึงจ�านงสันติคือความสงบ ละโลกามิส คือ

เหยื่อเครื่องล่อในโลกเสีย” ดั่งนี้

ตามพระพทุธภาษติทัง้สองทีต่รัสแก้นี ้บทแรกแก้ทัง้หมด บทหลงัแก้ให้ความ

ด�าเนนิของธรรมะสมบูรณ์ถงึวมิตุตคิอืความหลุดพ้น อนัเป็นสาระแก่นสารแห่งพระพุทธ

ศาสนา แม้เพราะเหตุน้ี ธรรมะท่ีทรงแสดงกเ็ป็น “สวฺากขฺาโต ธรรมะอนัพระองค์กล่าว

ดีแล้ว”

พระธรรมคุณบทนี ้จะพงึปรากฏว่าเป็น “สวฺากขฺาตธรรม” โดยนยัต่าง ๆ ดัง

กล่าวก็ด้วยอาศัยความท่ีธรรมกามบุคคลได้ตั้งใจสดับตรับฟัง พิจารณาจนได้ปัญญา 

คือ ความรู้ในธรรมะ เมื่อเป็นดั่งนี้ ความงาม ความไพเราะ ของธรรมะจึงจะปรากฏ 

เมื่อความงาม ความไพเราะ ของธรรมะปรากฏขึ้น พระธรรมคุณบทว่า “สฺวากฺขาโต 

ภควตา ธมฺโม ธรรมะอันพระผู้มีพระภาคกล่าวดีแล้ว” ก็จะปรากฏขึ้น เป็นประโยชน์

เกื้อกูลแก่สัมมาปฏิบัติยิ่ง ๆ ขึ้น แลจักเห็นว่า สวากขาตธรรม เป็นสัจจวาจาที่เป็น

อมตะ สมดงัภาษติทีว่่า “สจจฺ ํเว อมตา วาจา ค�าสัตย์แลเป็นอมตะวาจา” มีอรรถาธบิาย

ดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้



ธาตุวภิังคสุตตกถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ฉธาตโุร อย ํภกิขฺุ ปริุโส ฉผสสฺายตโน อฏฺารสมโนปวจิาโร จตรุาธฏฺิาโน, 

ยตถฺ ติ ํมญฺญสฺสวา นปปฺวตฺตนติฺ มญญฺสสฺเว โข ปน นปปฺวตตฺมาเน มนุ ิสนโฺตต ิ

วจฺุจต ิปญญํฺ นปปฺมชเฺชยฺย สจจฺมนรุกเฺขยยฺ จาคมนพฺุรูเหยฺย สนฺติเมว โส สกิเฺขยฺย. 

อยมุทฺเทโส ฉธาตุวิภงฺคสฺสาติ.

บดันี ้จกัแสดงธรรมกีถาในธาตวุภิงัคสูตร เป็นเครือ่งประดบัสติปัญญา เพิม่พนู

สัมมาปฏิบัติในทางธรรม ตามสมควรแก่เวลา ด�าเนินความตามนิทานวจนะแห่งพระ

สตูรอนัเร่ิมว่า เอวมฺเม สตุ� เป็นต้น โดยความว่า ข้าพเจ้า (พระอานนทเถระ) ได้สดบั

มาแล้วอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวจาริกไปในมคธชนบททั้งหลาย 

เสด็จตรงไปสู่กรุงราชคฤห์ เสด็จไปยังนิเวสน์ (ท่ีอยู่) ของนายช่างหม้อ ทรงขอพัก

แรมราตรหีนึง่ กโ็ดยสมยันัน้ กลุบุตรชือ่ปกุกสุาต ิบวชด้วยศรทัธาอทุศิพระผู้มพีระภาค 

(แต่ไม่รู้จักพระองค์) เข้าพักอยู่ก่อนแล้วในนิเวสน์ของนายช่างหม้อนั้น นายช่างหม้อ

จึงทูลขอให้ทรงขออนุญาตบรรพชิตผู้ที่เข้าพักอยู่ก่อน ล�าดับนั้น พระผู้มีพระภาคจึง

เสดจ็เข้าไปหาท่านปุกกุสาติ ตรสัขอพักแรมร่วมด้วย ท่านปกุกสุาตทิลูถวายโอกาสเพือ่

ทรงพักตามความสุข 

*   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
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อถ โข ภควา ล�าดบันัน้ พระผูมี้พระภาคเสดจ็เข้าไปนเิวสน์ของนายช่างหม้อ 

ทรงปลูาดหญ้าส่วนข้างหนึง่ ประทับนัง่คู้บงัลังก์ (ขัดสมาธิ)์ ตัง้พระกายตรง ด�ารงสติ

เฉพาะหน้า ยังราตรีเป็นอันมากให้ล่วงไป แม้ท่านปุกกุสาติก็ยังราตรีเป็นอันมากให้

ล่วงไปด้วยการน่ัง พระผู้มีพระภาคทรงเห็นมีอิริยาบถน่าเลื่อมใส จึงตรัสถามว่า  

กสิํ ตวฺ ํภกิขฺ ุอุททิฺสสฺ ปพพฺชโิต ดกู่อนภกิษ ุท่านบวชอทิุศใคร ใครเป็นศาสดาของท่าน 

หรือว่าท่านชอบใจธรรมของใคร เม่ือท่านปุกกุสาติ กราบทูลว่า บวชอุทิศพระโคดม 

ศักยบุตร ผู้สมณะ ซึ่งมีกิตติศัพท์อันงามเลื่องลือไปว่า อิติปิ โส ภควา อรหํ สมฺมา- 

สมพฺุทโฺธ แม้เพราะเหตนุี ้พระผูม้พีระภาคพระองค์นัน้ เป็นพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจ้า

เป็นต้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นศาสดาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ชอบใจธรรม

ของพระผู้มีพระภาคพระองค์น้ัน จึงตรัสถามว่า บัดนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น

ประทับอยู่ ณ ท่ีไหน เม่ือท่านปุกกุสาติ กราบทูลว่า ประทับอยู่ในนครสาวัตถี  

ในชนบทภาคเหนือ จึงตรัสถามอีกว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ท่านเคยเหน็หรอื 

แลเหน็แล้ว พงึรู้จกัหรอื เม่ือท่านปุกกสุาต ิกราบทลูว่า ไม่เคยเห็น ถึงเหน็ กค็งไม่รูจั้ก 

ดงันี ้จงึทรงคิดว่า กลุบตุรน้ีบวชอุทิศเรา เราพงึแสดงธรรมแก่เขา ดงัน้ีแล้ว ตรัสเรียก

ท่านปุกกุสาติว่า ภิกษุ เราจักแสดงธรรมแก่ท่าน จงฟัง จงท�าในใจให้ดี เราจักกล่าว

เมือ่ท่านปกุกสุาตทูิลรบัแล้ว ภควา เอตทโวจ พระผูม้พีระภาค ได้ตรสัไวยากรณภาษติ

นี้ว่า ฉธาตุโร อยํ ภิกฺขุ ปุริโส เป็นต้น ดังที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิกเขปบท ณ เบื้องต้น

แปลว่า ดกู่อนภิกษุ บุรษุน้ีมีธาต ุ๖ มีผัสสายตนะ ๖ มีมโนปวิจาร ๑๘ มอีธษิฐาน ๔ 

ที่บุคคลตั้งอยู่แล้ว อาสวะ คือมานะ ย่อมไม่เป็นไป ก็เมื่ออาสวะ คือมานะไม่เป็นไป 

ผูน้ั้นท่านเรียกว่ามุน ีว่าสตับุรษุ ไม่พงึประมาทปัญญา พงึตามรกัษาสจัจะ พึงพอกพนู

จาคะ ผูน้ัน้พงึศึกษาสันตน่ัินแหละ น้ีอุทเทศแห่งฉธาตวิุภงัค์ ดงัน้ี ต่อไปนี ้ ทรงแสดง

นิทเทศ คือแสดงไขความแห่งอุทเทศ คือค�าที่ทรงยกขึ้นแสดงแต่หัวข้อนั้นว่า อิติ โข 

ปเนตํ วุตฺตํ ก็ค�านี้ที่เรากล่าวอย่างวนี้ กิญฺเจตํ ปฏิจฺจ วุตฺตํ เราอาศัยอะไรกล่าว  

ฉยมิา ภิกฺขุ ธาตุโย ปฐวีธาตุ ดูก่อนภิกษุ ธาตุ ๖ เหล่านี้ คือปฐวีธาตุ ดังนี้เป็นต้น 

เป็นข้อ ๆ โดยล�าดับไป ดังจะเก็บความมาเรียงแต่โดยย่อดังต่อไปนี้

๑. บุรุษนี้มีธาตุ ๖ คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน) อาโปธาตุ (ธาตุน�้า) เตโชธาตุ 

(ธาตุไฟ) วาโยธาตุ (ธาตุลม) อากาสธาตุ (ธาตุอากาศ) วิญญาณธาตุ (ธาตุรู้) 
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๒. มีผสัสายตนะ (ท่ีต่อผสัสะ) ๖ คอื จกัข ุ(ตา) โสตะ (ห)ู ฆานะ (จมกู) 

ชิวหา (ลิ้น) มนะใจ

๓. มีมโนปวจิาร (ทีเ่ทีย่วไปของมนะ) ๑๘ คอื เหน็รปูด้วยจกัษ ุฟังเสยีงด้วย

โสตะ ดมกลิ่นด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย รู้ธรรม (เรื่อง) 

ด้วยมนะ ย่อมเทีย่วไปเคล้ารปูเป็นต้น ทีเ่ป็นท่ีต้ังแห่งโสมนสับ้าง ท่ีเป็นท่ีต้ังแห่งโทมนสั

บ้าง ที่เป็นท่ีตั้งแห่งอุเบกขา (เฉย ๆ เป็นกลาง ๆ ) บ้าง จัดเป็นอุปวิจารฝ่าย 

โสมนัส ๖ ฝ่ายโทมนัส ๖ ฝ่ายอุเบกขา ๖

๔. มีอธษิฐาน (ธรรมเป็นท่ีตัง้อาศัยแห่งจติ) ๔ คอื ปัญญา (รูท้ัว่) สัจจะ (จรงิ) 

จาคะ (สละ) อุปสมะ (สงบระงับ)

๕. ไม่พึงประมาทปัญญา ตามรักษาสัจจะ พอกพูนจาคะ ศึกษาสันติ คือ  

ไม่ประมาทปัญญาอย่างนี้

ปัญญา (๑) เหน็ปฐวธีาตดุ้วยปัญญาชอบตามเป็นจรงิ ปฐวีิธาตุเป็นภายในก็มี 

เป็นภายนอกกม็ ีสิง่ใดเนือ่งในตวั อาศยัตวั เป็นของแข้น เป็นของแขง็ ม ีคอื ผม ขน 

เลบ็ ฟัน หนงั เนือ้ เอ็น กระดกู เย่ือในกระดกู ไต หวัใจ ตบั พงัผืด ปอด กระเพาะ

อาหาร ไส้ใหญ่ สายรัดไส้ อาหารใหม่ อาหารเก่า หรือแม้สิ่งไร ๆ อื่น ที่มีลักษณะ

แข้นแข็ง เน่ืองในตัว อาศัยตัว มีใจครอง อย่างเดียวกันนี้เรียกปฐวีธาตุเป็นภายใน  

พงึเหน็ปฐวธีาตุทัง้ทีเ่ป็นภายใน ทัง้ทีเ่ป็นภายนอก ด้วยปัญญาชอบตามเป็นจรงิว่า เนต� มม 

ปฐวีธาตุนี่ไม่ใช่ของเรา เนโสหมสฺมิ เราไม่เป็นปฐวีธาตุนี่ น เมโส อตฺตา ปฐวีธาตุนี่

ไม่ใช่ตวัตนของเรา เพราะเหน็ด้วยปัญญาชอบตามเป็นจรงิอย่างนี ้จติย่อมหน่าย หาย

ก�าหนัดยินดีในปฐวีธาตุ

เห็นอาโปธาตุด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริง อาโปธาตุเป็นภายในก็มี เป็น

ภายนอกกม็ ีสิง่ใดเนือ่งในตวัอาศยัตวัเป็นของเหลว เอบิอาบไปมีใจครอง คือ ด ีเสมหะ 

หนอง เลอืด เหงือ่ มันข้น น�า้ตา มันเหลว น�า้ลาย น�า้มกู ไขข้อ มตูร หรอืแม้ส่ิงไร ๆ 

อื่นที่มีลักษณะเหลว เอิบอาบ เนื่องในตัว อาศัยตัว มีใจครอง อย่างเดียวกัน นี้เรียก

อาโปธาตุเป็นภายใน พึงเห็นอาโปธาตุทั้งที่เป็นภายใน ทั้งที่เป็นภายนอก ด้วยปัญญา

ชอบตามเป็นจริงว่า อาโปธาตุนี่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นอาโปธาตุนี่ อาโปธาตุนี่ไม่ใช่
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ตัวตนของเรา เพราะเหน็ด้วยปัญญาชอบตามเป็นจรงิอย่างนี ้จติย่อมหน่าย หายก�าหนดั

ยินดีในอาโปธาตุ

เหน็เตโชธาตดุ้วยปัญญาชอบตามเป็นจรงิ เตโชธาตเุป็นภายในกม็ ีเป็นภายนอก

ก็มี สิ่งใดเนื่องในตัว อาศัยตัว เป็นของร้อน ร้อนอบไป มีใจครอง คือ ความร้อนเป็น

เหตุอบอุ่นแห่งกาย ความร้อนเป็นเหตุทรุดโทรมแห่งกาย ความร้อนเป็นเหตุกระวน

กระวายแห่งกาย ความร้อนเป็นเหตถุงึความแปรไปโดยชอบแห่งของทีก่นิแล้ว ดืม่แล้ว 

เคีย้วแล้ว ลิม้แล้ว หรอืแม้สิง่ไร ๆ อ่ืนท่ีมีลักษณะร้อน ร้อนอบไป เน่ืองในตวั อาศยัตัว 

มีใจครอง อย่างเดียวกัน นี้เรียกเตโชธาตุเป็นภายใน พึงเห็นเตโชธาตุทั้งที่เป็นภายใน 

ทั้งที่เป็นภายนอก ด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงว่า เตโชธาตุนี่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็น

อาโปธาตนุี ่เตโชธาตนุีไ่ม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะเหน็ด้วยปัญญาชอบตามเป็นจรงิอย่างนี ้

จิตย่อมหน่าย หายก�าหนัดยินดีในเตโชธาตุ

เหน็วาโยธาตดุ้วยปัญญาชอบตามเป็นจรงิ วาโยธาตเุป็นภายในกม็ ีเป็นภายนอก

กม็ ีสิง่ใดเนือ่งในตวั อาศัยตวั เป็นลม เป็นของพัดไป มใีจครอง คอื ลมอนัขึน้เบือ้งบน 

ลมอันลงเบือ้งล่าง ลมอนันอนในท้อง ลมอนันอนในล�าไส้ ลมอนัแล่นไปทัว่อวยัวะน้อย

ใหญ่ ลมหายใจออก ลมหายใจเข้า หรอืแม้ส่ิงไร ๆ อืน่ทีม่ลีกัษณะเป็นลมพัดไป เนือ่ง

ในตัว อาศัยตัว มีใจครองอย่างเดียวกัน นี้เรียกวาโยธาตุเป็นภายใน พึงเห็นวาโยธาตุ

ทั้งที่เป็นภายใน ท้ังท่ีเป็นภายนอก ด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงว่า วาโยธาตุนี่ไม่ใช่

ของเรา เราไม่เป็นวาโยธาตุน่ี วาโยธาตุนี่ไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะเห็นด้วยปัญญา

ชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ จิตย่อมหน่าย หายก�าหนัดยินดีในวาโยธาตุ

เห็นอากาศธาตุด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริง อากาศธาตุเป็นภายในก็มี เป็น

ภายนอกก็มี สิ่งใดเนื่องในตัว อาศัยตัว เป็นอากาศ เป็นที่ว่าง มีใจครอง คือ ช่องหู 

ช่องจมูก ทวารปาก ทางส�าหรับกลืนของที่กิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ที่ที่ของกิน ดื่ม เคี้ยว 

ลิ้มตั้งอยู่เป็นอันดี ทางส�าหรับของท่ีกิน ดื่ม เคี้ยว ลิ้ม ออกจากส่วนล่าง หรือแม ้

สิ่งไร ๆ อื่นที่มีลักษณะเป็นอากาศ เป็นที่ว่าง เนื่องในตัว อาศัยตัว มีใจครองอย่าง

เดียวกัน นี้เรียกอากาศธาตุเป็นภายใน พึงเห็นอากาศธาตุ ทั้งที่เป็นภายใน ทั้งที่เป็น

ภายนอกด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงว่า อากาศธาตุนี่ไม่ใช่ของเรา เราไม่เป็นอากาศ
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ธาตน่ีุ อากาศธาตนุีไ่ม่ใช่ตวัตนของเรา เพราะเห็นด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ 

จิตย่อมหน่ายหายก�าหนัดยินดีในอากาศธาตุ

จึงเหลือแต่วญิญาณอนับรสิทุธิผุ์ดผ่องอกีอย่างหนึง่เท่านัน้ ย่อมรูอ้ะไร ๆ คอื 

ย่อมรู้สุขบ้าง ทุกข์บ้าง อทุกขมสุขบ้าง ด้วยวิญญาณนั้น อาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่ง

สขุเวทนา ย่อมเกดิสขุเวทนา อาศยัผสัสะอนัเป็นทีต่ัง้แห่งทกุขเวทนา ย่อมเกดิทกุขเวทนา 

อาศัยผัสสะอันเป็นท่ีตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนา เมื่อเสวยเวทนาอย่างใด ย่อมรู้ว่าเรา

เสวยเวทนาอย่างนั้น และย่อมรู้ว่า เพราะดับผัสสะอันเป็นท่ีตั้งเสีย เวทนานั้นก็ดับ  

ก็สงบ เปรียบเหมือนเพราะสีไม้ ๒ อัน เกิดไอร้อน เกิดไฟ เพราะพรากไม้ ๒ อัน

ออก ไอร้อนก็ดับ ก็สงบ ฉะนั้น

จึงเหลือแต่อุเบกขาอันบริสุทธิ์ ผ่องแผ้ว อ่อน ควรแก่การงานและผุดผ่องอีก

อย่างหนึ่งเท่านั้น เปรียบเหมือนช่างทองหรือศิษย์ของช่างทองผู้ฉลาด ก่อเบ้าแล้วโบก

ปากเข้า แล้วเอาแหนบจับทองใส่เข้าในปากเบ้า พึงสูบตามเวลา ประพรมตามเวลา 

เพ่งดูตามเวลา ทองน้ัน ถูกขจัด ไล่กสาวะออก เป็นของอ่อน ควรแก่การงานและ

ผดุผ่อง หวังจะท�าเครือ่งประดับชนดิใด ๆ เช่นสร้อย ตุม้ห ูเครือ่งประดบัคอ ระเบียบทอง 

ก็ท�าให้ส�าเร็จตามต้องการได้ ฉะนั้น

ผู้ (มีอุเบกขาอันบริสุทธิ์) นั้น ย่อมรู้อย่างนี้ว่า ถ้าเราพึงน้อมอุเบกขาอัน

บรสิทุธิผ่์องแผ้วนีไ้ปสูอ่ากาสานญัจายตนะ พงึอบรมจติตามไป อุเบกขานีข้องเราอาศยั

ยึดถืออากาสานัญจายตนะนั้น พึงตั้งอยู่ตลอดกาลยืดยาวนาน ถ้าเราพึงน้อมไปสู่

วญิญาณญัจายตนะ อากญิจญัญาตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ พงึอบรมจติตามไป 

อุเบกขานี้ของเรา อาศัยยึดถือข้อท่ีน้อมไปนั้น ๆ ก็พึงตั้งอยู่ตลอดกาลยืดยาวนาน  

แต่อากาสานัญจายตนะเป็นต้นนั้นเป็นสังขตะ จึงไม่ปรุงแต่ง ไม่จงใจเพื่อภพหรือเพื่อ

วิภพ กไ็ม่ยดึม่ันอะไร ๆ ในโลก เม่ือไม่ยึดมัน่ กไ็ม่สะดุง้ เมือ่ไม่สะดุง้ กด็บัโดยรอบ

เฉพาะตน ย่อมรู้ว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรท�าท�าเสร็จแล้ว กิจ

อื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ ไม่มีอีก ผู้ (ดับโดยรอบเฉพาะตน) นั้น ถ้าเสวยสุขเวทนา 

หรือทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ย่อมรู้ว่าเวทนานั้นไม่เที่ยง ไม่น่าสยบติด  

ไม่น่าเพลิดเพลิน ถ้าเสวยเวทนาอย่างใด ก็พรากใจเสวยเวทนาอย่างนั้น เมื่อเสวย

เวทนามีกายเป็นที่สุดก็รู้ว่าเมื่อเสวยเวทนามีชีวิตเป็นที่สุด ก็รู้ ย่อมรู้ว่า เบื้องหน้าแต่



365พระธรรมเทศนา ศราทธพรตเทศนา

สิน้ชวีติ เพราะกายท�าลาย เวทนาท้ังปวงทีเ่พลดิเพลนิจกัเป็นของเยน็คอืสงบไปในโลก

นี้ทีเดียว เปรียบเหมือนเพราะอาศัยน�้ามันและไส้ ไฟจึงติดตะเกียงน�้ามัน เพราะสิ้น

น�้ามันและไส้นั้น และไม่เพิ่มน�้ามันและไส้อื่น ตะเกียงน�้ามันหมดเชื้อก็ดับ ฉะนั้น

เพราะฉะนัน้ ผูป้ระกอบด้วยประการอย่างนี ้ย่อมประกอบด้วยปัญญาธษิฐาน 

(ธรรมเป็นท่ีตัง้อาศัยแห่งจติคอืปัญญา) อย่างยิง่นี ้นีเ้ป็นปัญญาอย่างย่ิงอย่างประเสรฐิ 

คือญาณ (ความรู้) ในอันสิ้นทุกข์ทั้งปวง

สจัจะ (๒) วมุิตต ิ(ความหลดุพ้น) นัน้ของผูน้ัน้ตัง้อยูใ่นสัจจะ (จรงิ) ไม่ก�าเรบิ 

สิง่ทีเ่ปล่าเป็นธรรมดา เป็นของเทจ็ สิง่ทีไ่ม่เปล่าเป็นธรรมดา คอืนพิพาน เป็นของจรงิ 

เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบด้วยประการอย่างนี้ ย่อมประกอบด้วยสัจจาธิษฐาน 

(ธรรมเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งจิตคือ สัจจะ) อย่างยิ่งนี้ นี้เป็นสัจจะอย่างยิ่งอย่างประเสริฐ 

คือนิพพาน ที่ไม่เปล่าเป็นธรรมดา

จาคะ (๓) ผู้ยังไม่รู้ในกาลก่อน ย่อมหอบยึดถืออุปธิทั้งหลายไว้บริบูรณ์ แต่

อุปธิเหล่านั้น เป็นของที่ผู้นั้นละได้ ตัดถอนราก ท�าให้เหมือนตาลยอดด้วน ถึงความ

ไม่มี ไม่เกิด ต่อไปเป็นธรรมดา

เพราะฉะนั้น ผู้ประกอบด้วยประการอย่างนี้ ย่อมประกอบด้วยจาคาธิษฐาน 

(ธรรมเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งจิตคือจาคะ) อย่างย่ิงนี้ นี้เป็นจาคะอย่างย่ิงอย่างประเสริฐ 

คือความสละคืนอุปธิทั้งปวง

อปุสมะ (๔) ผูย้งัไม่รูใ้นกาลก่อน ย่อมมอีภชิฌา (ความโลภ เพ่งเลง็) ฉันทะ 

(ความพึงใจ) สาราคะ (ความยินดีนัก) และอาฆาต (ความเคียดแค้น) พยาบาท 

(ความปองร้าย) สัมปโทสะ (ความขัดเคือง) และอวิชชา (ความไม่รู้จริง) สัมโมหะ 

(ความเฟือน) สัมปโมหะ (ความหลงใหล) แต่กิเลสเหล่านั้น เป็นของที่ผู้นั้นละได้  

ตัดถอนราก ท�าให้เหมือนตาลยอดด้วน ถึงความไม่มี ไม่เกิดต่อไปเป็นธรรมดา

เพราะฉะนัน้ ผูป้ระกอบด้วยประการอย่างนี ้ย่อมประกอบด้วยอปุสมาธษิฐาน 

(ธรรมเป็นทีต่ัง้อาศยัแห่งจติคอือปุสมะ) อย่างย่ิงนี ้นีเ้ป็นอปุสมะอย่างย่ิงอย่างประเสริฐ 

คือความสงบระงับราคะ โทสะ โมหะ
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๖. ในอธษิฐานธรรม ๔ ไรเล่าทีบุ่คคลต้ังอยู่แล้ว อาสวะ คือมานะย่อมไม่เป็นไป 

ก็เมื่ออาสวะคือมานะ ไม่เป็นไป ผู้นั้นท่านเรียกว่ามุนี ว่าสัตบุรุษ คือ (๑) มานะว่า

เรามีเราเป็น (๒) มานะว่าเราไม่มี ไม่เป็น (๓) มานะว่าเราจักมีจักเป็นแล้ว (๔) 

มานะว่าเราจักไม่มี ไม่เป็นแล้ว (๕) มานะว่าเราจักเป็นผู้มีรูป (๖) มานะว่า เราจัก

เป็นผูไ้ม่มรีปู (๗) มานะว่าเราจกัเป็นผูม้สีญัญา (๘) มานะว่าเราจักเป็นผูไ้ม่มสีญัญา 

(๙) มานะว่าเราจักเป็นผู้มีสัญญาก็ไม่ใช่ ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ มานะ เป็นดงัโรค ฝี ลกู

ศร เพราะล่วงมานะท้ังปวงนัน่แหละ จงึเรยีกว่ามนีุ ว่าสัตบรุษุ ผูเ้ป็นมนุ ี เป็นสัตบรุษุ 

ย่อมไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่ตาย ไม่ก�าเริบ ไม่กระหยิม่ เหตุทีใ่ห้เกดิไม่มแีก่ผูน้ัน้ เมื่อไม่เกิด 

ไฉนจักแก่ เมือ่ไม่แก่ ไฉนจักตาย เมือ่ไม่ตาย ไฉนจักก�าเรบิ เมือ่ไม่ก�าเรบิ จกักระหย่ิม

เพื่ออะไร

เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงจ�าแนกหัวข้อที่ทรงยกขึ้น ดังที่ได้เก็บความมา

เรียงไว้ข้างต้นจบลงแล้ว กต็รสัแก่ท่านปกุกสุาตว่ิา อมํิ โข เม ตฺว ํภกิขฺุ สงขิฺตฺเตน ฉ

ธาตุวิภงฺคํ ธาเรหิ ดูก่อนภิกษุ ท่านจงทรงจ�าฉธาตุวิภังค์โดยย่อของเรานี้แล ดังนี้

อถ โข อายสฺมา ปุกฺกุสาติ ล�าดับนั้นแล ท่านปุกกุสาติ คิดว่า พระศาสดา

ของเรา พระสคุตของเรา พระสมัมาสมัพทุธเจ้าของเรา เสดจ็ถงึแล้ว จงึลกุจากอาสนะ 

ท�าจวีรเฉวยีงบ่าข้างหนึง่ หมอบด้วยศรีษะแทบพระบาทของพระผูม้พีระภาค กราบทลู

ขอให้ทรงรับคนืโทษล่วงเกนิเพราะเรยีกร้องพระองค์ด้วยวาจาว่าอาวโุส อนัเป็นค�าเรยีก

ผูเ้สมอกนั พระผูม้พีระภาคทรงรบัคนืแล้ว ท่านปกุกสุาตทิลูขออปุสมบท พระผูม้พีระ

ภาคตรัสถามถึงบาตรจีวร ทรงทราบว่า ท่านยังไม่มีบริบูรณ์ จึงตรัสว่า พระตถาคต 

ทัง้หลายไม่ให้อปุสมบท ผูม้บีาตรและจวีรไม่บรบิรูณ์ ท่านปกุกสุาตไิด้หลกีไปแสวงหา

บาตรจีวร ถูกแม่โคขวิดให้สิ้นชีวิต 

พวกภิกษุได้กราบทูลถามถึงคติภายหน้าของท่าน พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 

กลุบตุรชือ่ปกุกสุาตเิป็นบัณฑติ ได้ปฏบิตัธิรรมตามสมควรแก่ธรรม ไม่เบียดเบยีนเรือ่ง

การประพฤตธิรรมกะเราเป็นผู้ผดุเกดิ จะปรินพิพานในโลกนัน้ มอีนัไม่กลบัจากโลกนัน้

เป็นธรรมดา เพราะสิ้นสังโยชน์ส่วนเบื้องต�่าทั้งนั้นดังนี้
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หัวข้ออธบิาย 

๑. ชือ่พระสตูรว่า ฉธาตวุภิงัค์ จะมีวิจารณ์ว่า พระสูงกว่าคนธรรมดาหรอืไม่ 

ด้วยก็ได้

๒. ใจความพระสูตร ตอนต้นแสดงสภาวะ ตอนกลางแสดงอธิษฐาน อาศัย 

สภาวะ ตอนท้ายแสดงผลแห่งการตั้งอยู่ในอธิษฐาน

๓. บรรยาย สภาวะ ชี้ค�าว่าบุรุษ ว่าธาตุ

๔. แสดงอธิษฐาน เฉพาะฌาน คือ 

 รูปฌาน ที่ ๑ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 

 ที่ ๒ ปีติ สุข เอกัคคตา 

 ที่ ๓ สุข เอกัคคตา อุเบกขา 

 อรูปฌาน ที่ ๑ ถือ เอาอากาศไม่มีที่สุดเป็นอารมณ์ 

 ที ่๒ ถือเอาวญิญาณไม่ม ีทีสุ่ดเป็นอารมณ์ ท่ี ๓ ถือเอาอรูปธรรมทีสุ่ขมุ

จนถึงแก่จะว่าไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ 

 ที ่๔ ถอืเอาอรปูธรรมทีส่ขุมุยิง่กว่านัน้ จนถึงแก่จะว่ามสัีญญากไ็ม่ใช่ไม่มี

สัญญาก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์

ในพระสูตรนี้แสดงอรูปฌานทีเดียว น่าเป็นเพราะอุเบกขาในพระสูตรนี ้

เป็นองค์ฌานที่ ๔ อยู่แล้ว

ปัญญา รูธ้าต ุ๕ เหลือแต่วญิญาณ รูเ้วทนาเหลือแต่อเุบกขา ตรงนีเ้ป็นหวัต่อ 

ถ้าน้อมไปสู่อรูป ก็เป็นสังขตะ เมื่อไม่น้อมไป ไม่ปรุงแต่ง ไม่จงใจเพื่อภพ วิภพ ก็ไม่

ยึดมั่น ไม่สะดุ้ง จึงตั้งโดยการเป็นนิพพาน นิพพานอยู่ตรงนี้ เมื่อถึงนิพพาน จะเสวย

เวทนา ก็พรากใจเสวย คือ ไม่ยินดียินร้าย ปัญญา จึงน�าสู่ สัจจะคือนิพพาน  

เป็นอันสละอุปทิ เป็นจาคะ สงบจากโทสะ โมหะ เป็นอุปสมะ 

๕. มานะ ๒ ปัจจุบัน ๑ อนาคต ๑ มานะอนาคต เป็นชั้นธรรมดา ชั้นรูป 

ชั้นอรูป มานะเหล่านี้ ไม่ครอบง�า ผู้ตั้งอยู่ในอธิษฐาน ๔ จึงชื่อมุนี ว่าสันตะ



สังขารูปสมสุขกถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

เมตฺตาวิหารี โย ภิกฺขุ  ปสนฺโน พุทฺธสาสเน

อธิคจฺเฉ ปทํ สนฺตํ  สงฺขารูปสมํ สุขํ

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมคือค�าสั่งสอนของพระบรมศาสดา ซึ่งแสดง

ทางแห่งความสงบสุข พอเป็นทางศึกษาปฏิบัติธรรมตามพระพุทธภาษิตที่ยกไว้ ณ 

เบื้องต้นอันแปลว่า “ภิกษุซึ่งมีปกติอยู่ด้วยเมตตา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พึงถึง

บทอันสงบ อันเป็นที่สงบระงับสังขาร เป็นสุข ดังนี้

ธรรมดาว่าบคุคลผูเ้กดิมาในโลกนี ้ย่อมมีจติใจประกอบด้วยภาวะอนัหนึง่ ซึง่

เรียกว่าความรัก อันมีลักษณะประกอบด้วยความชมชอบและความเยื่อใย ความรักนี้

อาจแบ่งได้เป็น ๒ คอืความรกัทีม่ตีนเองเป็นท่ีต้ัง ๑ ความรกัท่ีมีผูอ้ืน่เป็นท่ีต้ัง ๑ ความ

รกัทีม่ตีนเองเป็นทีต่ัง้นัน้ คือ ความรกัทีเ่ป็นไปเพือ่ตน คอืเมือ่ตนรกัส่ิงใด กป็รารถนา

ขวนขวายให้ได้สิง่นัน้มา และเมือ่ได้มาแล้วกห็วงแหนรกัษา พึงเห็นตวัอย่างเช่น ความ

รักที่สามีภรรยามีต่อกันในฐานที่ต้องการได้มาเป็นคู่ครองกัน หรือความรักท่ีบุคคลมี

ต่อทรัพย์สมบัตแิก้วแหวนเงนิทอง หรอืพสัดุอย่างใดอย่างหนึง่ บคุคลจะต้องการผูท้ีม่า

*   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ
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เป็นคูค่รอง กเ็พราะผูน้ัน้มลีกัษณะเป็นทีร่กัเป็นทีช่อบใจของตน บคุคลต้องการทรพัย์

สมบัตต่ิาง ๆ ก็เพราะทรัพย์สมบตัเิหล่าน้ันเป็นทีร่กัเป็นทีช่อบใจของตน ฉะนัน้ ความ

รักอย่างนี้ กล่าวสั้นก็คือความรักตนนั่นเอง และที่กล่าวกันว่ารักภรรยาสามี หรือรัก

ทรัพย์สมบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง พูดให้ตรงก็ต้องพูดว่ารักตน จะพึงเห็นได้ว่า บุคคล

หรือพัสดุอันเป็นที่รักนั้น ท�าไมจึงเป็นที่รัก ก็เพราะเป็นท่ีต้องกับลักษณะท่ีตนชอบ 

หรือเพราะตนเห็นว่าน่ารักหน้าน่าชอบ ถ้าตนไม่เห็นว่าน่ารักน่าชอบ บุคคลหรือพัสด ุ

นั้น ๆ ก็คงไม่เป็นที่รักที่ชอบมาตั้งแต่ต้น และเมื่อมาเป็นที่รักที่ชอบแล้ว ถ้าลักษณะ

ทีท่�าให้รักให้ชอบนัน้ สิน้ไป หรอืเปลีย่นแปลงไป เพราะเหตใุดเหตหุนึง่ กก็ลายเป็นที่

เฉย ๆ หรือเป็นที่เกลียดชังไปเลยทีเดียว เหตุฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าท่ีว่ารักส่ิงนั้นส่ิงนี้ 

ที่แท้ก็คือว่ารักตนเอง ข้อนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้ว่า

สพฺพา ทิสา อนุปริคมฺม เจตสา

เนวชฺฌคา ปิยตรมตฺตนา กฺวจิ

แปลว่า เราค้นหาด้วยใจไปทัว่ทุกทศิ ก็ไม่พบผูท้ีเ่ป็นทีรั่กไปยิง่กว่าตนในทีไ่หน ๆ 

ดังนี้

ส่วนความรักท่ีมีผู้อ่ืนเป็นท่ีตั้งน้ัน คือความรักที่เป็นไปเพื่อผู้อื่น เม่ือเกิดขึ้น

ในผู้ใดก็ขวนขวายเพื่อความสุขแก่ผู้นั้น เป็นความรักที่อาจสละความสุขของตน ให้แก่

ผูท้ีต่นรกันัน้ได้ ความรกัชนดินี ้พงึเหน็เช่นความรกัทีม่ารดาบดิามต่ีอบตุรของตนหรอื

ทีผู่ใ้หญ่มต่ีอผูน้้อย มารดาบดิาเมือ่มคีวามรักในบตุรธิดา ย่อมไม่ค�านงึถึงความสุขของ

ตน ค�านึงถึงแต่ความสขุของบตุรธดิาเป็นท่ีตัง้ และยอมล�าบากขวนขวายเลีย้งดูทะนถุนอม

บุตรธิดาของตนด้วยดีมาตั้งแต่ต้น แม้บุตรธิดาประพฤติล่วงเกินก็ไม่ถือเป็นโทษ คงมี

ความรักเตม็เป่ียมอยูน่ัน้เอง และผูใ้หญ่เม่ือมคีวามรกัในผูน้้อย กข็วนขวายป้องกนัทาง

เสือ่มน�าไปสูท่างเจรญิ แม้ผูน้้อยเมือ่มคีวามรกัใคร่ปรารถนาดต่ีอผูใ้หญ่ กช็ือ่ว่ามคีวาม

รักเป็นไปในผู้ใหญ่ได้ และเม่ือมีอยู่เต็มเปี่ยมก็ย่อมอาจสละแม้ชีวิตเพื่อผู้ใหญ่ได้  

พึงเห็นตัวอย่าง เช่น พระอานนท์เถรผู้สละชีวิตเพื่อพระศาสดา ในคราวเมื่อพระเทว

ทตัให้ปล่อยช้างนาฬาคิรใีห้ปลงพระชนม์ พระอานนท์เถระได้สละชวีติของตนเพือ่พระ

ศาสดา ออกไปยนืเบือ้งหน้า กนัพระองค์ไว้ ดงันี ้แม้ข้าราชบรพิาร ผูม้คีวามรกัในพระ
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มหากษตัรย์ิหรอืเจ้านายของตนกอ็าจสละความสขุเพือ่พระมหากษตัริย์หรือเจ้านายของ

ตนได้ ความรกัทีเ่ป็นไปเพือ่ผูอ้ืน่นี ้คือเมตตาทีท่่านแปลว่าความรกัใคร่ปรารถนาจะให้

เป็นสุข ตรงกันข้ามกับความรักประเภทแรก

บุคคลท่ัวไปย่อมมีความรักทั้ง ๒ ประเภทนี้รวมกันอยู่ เพราะฉะนั้น จึง

ขวนขวายเพือ่ความสขุตนบ้าง เพือ่ความสขุผู้อืน่บ้าง แต่ถ้ามีความรกัประเภทท่ีมีตนเป็น

ทีต้ั่งมาก ก็มุง่ประโยชน์ตนมาก ไม่ค�านงึถงึความสขุของผูอ่ื้น เช่นนี ้ถ้ายงัไม่เบยีดเบยีน

ใครให้เดอืดร้อน กย็งัไม่ผดิศีลแต่ขาดธรรม แต่เมือ่ถงึกับเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ให้เดอืดร้อน 

ก็ชื่อว่าผิดศีลอีกส่วนหน่ึง ในข้อน้ีพระบรมศาสดาตรัสสอนให้เทียบตนกับผู้อื่น  

เพื่อเป็นข้อเตือนใจไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่น ดังที่ตรัสสืบไปว่า

เอวํ ปิโย ปุถุ อตฺตา ปเรสํ

ตสฺมา น หึเส ปรมตฺตกาโม

แปลว่า ตนของผูอ้ืน่กเ็ป็นทีร่กัมากเหมือนอย่างนัน้ (คอื เหมอืนตนของตนก็

เป็นที่รักมากของตน) เพราะฉะนั้น ผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น ดังนี้

การเทียบความรักตนท่ีมีอยู่ในตนกับผู้อื่นว่ามีเหมือนกันแล้วเว้นจากความ

เบียดเบียนผู้อ่ืนน้ัน จัดเข้าในพระพุทธศาสนสุภาษิตข้อว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ  

การไม่ท�าบาปท้ังปวง เพราะการท�าบาปก็คือการเบียดเบียนผู้อื่น การเว้นจากการ

เบียดเบียนผู้อื่นจึงชื่อว่าเป็นการไม่ท�าบาป จัดเป็นศีล ซึ่งเป็นขั้นต้นแต่จะปฏิบัติดังนี้

ได้ก็ต้องอบรมธรรมให้มีขึ้นในใจ เป็นเครื่องอุปถัมภ์ศีล ได้ในพระพุทธศาสนสุภาษิต

ข้อว่า กุสลสฺสูปสมฺปทา การยังกุศลให้ถึงพร้อม 

ค�าว่า ธรรม ทีห่มายถงึในทางด ีกบัค�าว่า กศุล มเีนือ้ความอย่างเดยีวกนั แต่

ถ้าค�าว่า ธรรม ที่หมายความเป็นกลาง ๆ ถ้าหมายถึงในทางดีก็เรียกว่า กุศลธรรม 

ถ้าหมายถึงในทางชั่ว ก็เรียกว่าอกุศลธรรม ในที่นี้พึงทราบว่า เมื่อพูดถึงกุศลค�าเดียว

หรือธรรมค�าเดียวย่อมหมายถึงทางดีตามที่เข้าใจกันอยู่เป็นพื้น ธรรมที่พึงอบรมให้มี

ขึน้นัน้ ในทีน่ีจ้ะยกเมตตาขึน้แสดง เพราะเมตตามีลักษณะเป็นความรกัท่ีมผีูอ้ืน่เป็นท่ีตัง้ 

ซึง่มลัีกษณะตรงกนัข้ามกับความรกัท่ีมีตนเองเป็นทีต่ัง้ จงึชือ่ว่าเป็นคูป่รบักนั 
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วธิเีจรญิเมตตา กค็อืการหดัท�าจติให้มเีมตตา จติคดิปรารถนาให้เป็นสขุ โดย

สนิทใจ ปราศจากโทสะพยาบาท ในขั้นฝึกหัดปฏิบัติ ในเบื้องต้น จ�าต้องหักแผ่ไปให้

บคุคลทีเ่ป็นมติรสหายก่อน เพราะเป็นท่ีเกดิเมตตาได้ง่าย ต่อไป จงึหัดเจรญิไปในคน

ที่เป็นกลาง ๆ ไม่รักไม่ชัง แล้วจึงหัดเจริญไปในคนที่เป็นศัตรู เพราะเมตตานี้ เมื่อมี

ก�าลังยังอ่อน ก็อาจเกิดในผู้ที่เป็นมิตรสหายได้ง่าย เมื่อมีก�าลังแก่กล้าขึ้น จึงอาจเกิด

ในคนที่เป็นกลาง ๆ ตลอดจนถึงที่เป็นศัตรูได้ และจ�าต้องหัดอบรมตั้งแต่ในเวลาที่จิต

ยังเป็นปกติ ไม่มีโทสะ พยาบาท เพราะถ้าไม่มีเมตตาจิตเป็นพื้นอยู่แล้ว ก็ไม่มีอะไร

เป็นเครื่องป้องกันหรือดับโทสะ พยาบาทได้ เปรียบเหมือนเมื่อมีข้าศึกยกมา ถ้าไม่

เตรียมก�าลังใจให้พร้อมสรรพก่อนแล้ว ก็ไม่อาจป้องกันต่อสู้ข้าศึกได้ จึงจ�าเป็นท่ีจะ

ต้องเตรยีมอบรมเมตตา ให้มีประจ�าอยู่ตัง้แต่จติยงัเป็นปกตดิ ีและเมือ่มเีป็นพืน้อยูแ่ล้ว 

กอ็าจอดทนต่อโทสะพยาบาท เพราะเมตตาเป็นเครือ่งป้องกนัไม่ให้เห็นโทษ อันเป็นที่

ตัง้แห่งโทสะพยาบาท เปรยีบเหมอืนมารดาบดิาไม่เห็นโทษในบตุรธดิา แม้จะว่ากล่าว

ตักเตือนก็ท�าด้วยความมุ่งดี ไม่มีความมุ่งร้าย 

การอบรมเมตตาให้เกดิขึน้ จดัเป็นการอบรมกุศลประการหนึง่ ซึง่ท่านจัดเป็น

ชั้นสมาธิ ท�าไมการอบรมกุศลจึงจัดเป็นสมาธิ ปัญหานี้พึงเฉลยได้ว่า สมาธิคือความ

ต้ังจิตมัน่ หมายความว่าตัง้จิตม่ันอยู่ในอารมณ์ท่ีด ีทีเ่ป็นฝ่ายความไม่โลภหรอืไม่ก�าหนดั

ยนิด ีไม่โกรธ ไม่หลง กก็ารอบรมกุศลนัน้จ�าจะต้องตัง้จติไว้ในอารมณ์ทีดี่อนัเป็นกศุล

เช่นนั้น กุศลจึงจะเกิดขึ้น ข้อนี้ก็เช่นเดียวกับในการท�าอกุศลให้เกิด กล่าวคือเมื่อตั้ง

จิตไว้ในอารมณ์อันเป็นอกุศล อกุศลก็เกิด นี้ก็เรียกว่าเป็นสมาธิเหมือนกัน แต่เป็น

มิจฉาสมาธิ ส่วนการตั้งจิตไว้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นสัมมาสมาธิ แม้ในการเจริญ

เมตตา ก็จ�าต้องอาศัยสมาธิ คือ ตั้งจิตไว้ในอารมณ์ที่เป็นคุณ กล่าวคือ เมื่อจะเจริญ

เมตตาในผู้ใด ก็ต้องคิดค้นหาคุณของผู้นั้น ไม่เกาะเกี่ยวอยู่ในโทษ หาอุบายหัดห้าม

จิตไม่ให้ยึดอยู่ในโทษ ให้ตั้งอยู่ในคุณของเขา จึงอาจปลูกเมตตาให้เกิดขึ้นในผู้นั้นได้ 

ถ้ามัวยึดอยู่ในโทษของเขา ไม่แหวกโทษออกไปให้พบคุณ แทนที่จะเกิดเมตตา กลับ

จะเกิดโทสะพยาบาทไปเสีย ฉะน้ัน แทนที่จะอบรมกุศลให้เกิด กลับเป็นการอบรม

อกุศลไปเสีย คือ แทนที่จะได้เมตตากลับได้โทสะพยาบาทไปเสีย 
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ถ้าค้นหาคุณในบุคคลไม่พบ กใ็ห้พจิารณาคณุของธรรมคอืเมตตา ตัง้จติไว้ใน

คุณของเมตตาแทน เมือ่ต้ังจติไว้ในคณุเช่นนี ้ย่อมอาจปลกูเมตตาให้เกดิขึน้ได้ การต้ัง

จิตไว้ในอารมณ์ที่เป็นกุศลหรือในคุณย่อมอาจใช้ได้ทั่ว ๆ ไป บุตรธิดาเมื่อตั้งจิตไว้ใน

คุณของมารดาบิดา ไม่ท้ิงโทษให้ท่าน ผู้อยู่ในความอุปการะของท่าน ผู้อยู่ในความ

อปุการะของเจ้านายหรอืผูป้กครองอืน่ ๆ เมือ่ตัง้จติไว้ในคณุของเจ้านายและผูป้กครอง

นั้น ๆ ไม่เพ่งโทษให้ท่าน ย่อมจะได้ไมตรีจิตสนิทสนม และความกตัญญูกตเวทีใน

มารดาบิดา ในเจ้านายในผู้ปกครองนั้น ๆ ผู้ตั้งตนเป็นคนลบหลู่บุญคุณของท่าน  

ท�าท่านผู้มีบุญคุณให้เดือดร้อน ก็เพราะไม่ตั้งจิตไว้ในคุณ จึงเกิดอกุศลขึ้นในตน ท�า

ตนให้เดอืดร้อน ท�าท่านผูมี้บุญคุณให้เดอืดร้อน แต่การทีจ่ะอบรมกศุลให้เกดิขึน้ได้ ก็

จ�าต้องช�าระจิตของตนให้หมดจดจากความปรุงแต่งที่เศร้าหมอง ได้ในพระพุทธศาสน

สุภาษิตข้อว่า สจิตฺตปริโยทปนํ การช�าระจิตของตนให้ผ่องใส ดังนี้

ความปรุงแต่งอันมีอยู่ในจิตนั้นเรียกว่าสังขาร สังขารคือความปรุงแต่งชั้น

ละเอียด ก็คือความปรุงแต่งให้เป็นปิยรูปสาตรูปขึ้นในจิต ปิยรูป แปลว่า รูปเป็นที่รัก 

สาตรูป แปลว่า รปูเป็นทีช่อบใจ ค�าว่า รปู ในทีน่ีไ้ม่ได้หมายถงึรปูหยาบอย่างทีต่าเหน็

อยูใ่นภายนอก แต่หมายถงึรปูละเอียดท่ีจมอยูใ่นจติ ถ้าพจิารณาตามกระแสพระพทุธ

ภาษิต จึงจะพอรู้ได้โดยอาการ คือเมื่อตาได้เห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้ดมกลิ่น ลิ้น

ได้ลิ้มรส กายได้ถูกต้องโผฏฐัพพะ ตลอดถึงใจได้รู้สึกเรื่องราว ท�าไมจงเกิดความรัก

ใคร่ปรารถนา พอใจในรปูเสียงเป็นต้นบางอย่าง ไม่ชอบใจในรปูเสยีงบางอย่าง เฉย ๆ 

ในรปูเสยีงบางอย่าง ทัง้นี ้กเ็พราะบคุคลปรุงแต่งปิยรปูสาตรปูไว้ในใจแล้ว เมือ่ประสบ

รูปเสียงภายนอกท่ีต้องกัน จึงเกิดความยินดี เมื่อประสบรูปเสียงภายนอกที่ขัดกัน  

ก็เกิดความยินร้าย เมื่อประสบรูปเสียงภายนอกที่เป็นกลาง ๆ ก็เกิดความรู้สึกเฉย ๆ 

ล�าพงัรปูเสยีงภายนอกทีม่าประสบ ถ้าบคุคลไม่มปิียรปูสาตรปูอยูใ่นจติแล้ว กไ็ม่ท�าให้

เกิดความยินดียินร้ายขึ้นได้ เหมือนอย่างท่านผู้อบรมจิตดีแล้ว หรือพระอรหันต์  

เมือ่ท่านประสบรปูเสยีงภายนอกกไ็ม่เกดิความยินดียินร้าย เพราะท่านไม่มีปิยรปูสาต

รูปอยู่ในจิต
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อน่ึง ความยินดียินร้ายท่ีเกิดปรากฏอยู่ในจิตนั้น ความยินร้ายเป็นผลสืบมา

จากความกระทบกระทั่งกับปิยรูปสาตรูป เพราะฉะนั้น เมื่อกล่าวถึงต้นเค้าของความ

กระทบกระทัง่ นัน้กค็อืปิยรปูสาตรปู กล่าวคอืเมือ่มปิียรปูสาตรปูขึน้แล้ว เมือ่มอีารมณ์

ทีข่ดักนัมากระทบ ความกระทบนีเ้รยีกว่าปฏฆิะเป็นเหตใุห้เกดิโทสะหรอืความยินร้าย

สืบไป ส่วนปิยรูปสาตรูปนั้นนับเข้าในราคะหรือกามคุณที่ชั้นละเอียด อันเป็นเหตุให้

เกิดราคะ คือความยินดีอันเป็นราคะชั้นกลาง หรือโลภะความอยากได้ ก็แหละปิยรูป

สาตรูปน้ีเป็นสังขารคือความปรุงแต่ง เพราะบุคคลเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นเอง และปรากฏ

รปูลักษณะต่าง ๆ กัน ดังจะเหน็ได้จากความทีบ่คุคลมรูีปลกัษณะแห่งส่ิงทีร่กัทีช่อบใจ

ต่าง ๆ กัน บางอย่างกเ็หน็ได้ชดัว่ารปูลักษณะเหล่าน้ันเกดิจากอาการต่าง ๆ ปรงุแต่ง

มาโดยล�าดับ เช่นความชอบ ในแบบของการแต่งกาย ในเรื่องอาหาร ในวาจา  

ในมรรยาท ในขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นต้น 

สิง่เหล่านีค้นชาตหินึง่หมู่หนึง่หรอืบางทีช่ัน้หนึง่ตระกลูหนึง่กช็อบไปอย่างหนึง่ 

การทีช่อบไปอย่างหนึง่ ๆ นัน้ กเ็พราะได้รบัอบรมให้ชอบมาตัง้แต่ต้น จนเข้าไปฝังเป็น

ปิยรูปสาตรูปอยู่ในจิต โดยปกติก็ไม่ปรากฏ และบางทีตนเองก็ไม่รู้ว่าตนมีปิยรูปสาต

รปูอยูอ่ย่างไร เมือ่ไปประสบกบัรปูเสยีงภายนอก จงึอาจทราบได้และกบ็ญัญตัรูิปเสียง

ภายนอก ที่เป็นที่ชอบเหล่านั้นว่า เป็นปิยรูปสาตรูป หรือเป็นกามคุณ เพราะปรากฏ

เห็นได้ แต่โดยที่แท้แล้ว ปิยรูปสาตรูปเป็นความปรุงแต่งที่ฝังอยู่ในจิตของตนนั้นเอง 

ไม่ใช่รูปเสียงภายนอก ถ้ารูปเสียงภายนอกเป็นปิยรูปสาตรูปแล้ว ใคร ๆ ก็ละไม่ได้ 

พระอรหันต์ก็คงเห็นรูปได้ยินเสียงอยู่แต่ไม่เป็นปิยรูป สาตรูปก็เพราะในจิตของท่าน

ไม่มีปิยรูปสาตรูปอยู่

ปิยรปูสาตรปูนี ้เป็นมลูแห่งความรกัท่ีมตีนเป็นท่ีตัง้ มลัีกษณะให้หวงแหนเพือ่ตน 

และแปรไปเป็นความชังได้โดยง่าย ในเมื่อสิ่งนั้น ๆ ได้เปลี่ยนแปรไป สิ่งซึ่งเป็นที่รัก

อย่างยิ่งนั้น ถ้าเปลี่ยนไปแลว้ก็กลายเป็นที่เกลียดชัง หรือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง แม้ค�า

เก่าก็มีอยู่ว่า ช้างสารงูเห่าข้าเก่าเมียรักดังนี้ แม้พระพุทธภาษิตก็มีแสดงว่า
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ปิยโต ชายเต โสโก ปิยโต ชายเต ภยํ

ความโศกย่อมเกิดแต่สิ่งที่รัก ภัยย่อมเกิดแต่สิ่งที่รัก หรือว่า

เปมโต ชายเต โสโก เปมโต ชายเต ภยํ

ความโศกย่อมเกิดแต่ความรัก ภัยย่อมเกิดแต่ความรัก

ทั้งนี้ เพราะอะไร เมื่อพิจารณาดูก็อาจเห็นได้ เม่ือเกิดความรักข้ึนในส่ิงใด  

ก็ต้องแสวงหาสิ่งนั้น จึงต้องกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นมา นี่เป็นภัยอย่างหนึ่ง ถ้าไม่ได้มาก็

เกิดความโศกเศร้าเสียใจ ถ้าได้มาสมปรารถนาก็เกิดความกลัวว่าจะเป็นอันตรายไป 

เพราะเหตุต่าง ๆ นีก้เ็ป็นภยัอย่างหนึง่ ถ้าเป็นอนัตรายไป กเ็กดิความโศกเศร้าเสียใจอกี 

ตัวความต้องการอยากได้นั้นเป็นตัวโลภะ เมื่อมีโลภะขึ้นแล้ว ก็ย่อมมีโทสะในเมื่อ

ประสบสิ่งที่ขัดกับความรักของตน และโทสะนี้เม่ือเกิดขึ้นก็ประทุษร้ายใจของตนเอง 

ดังที่เรียกว่าเจ็บใจ นอกจากนี้ ยังเกิดโมหะคือความหลงสยบติดอยู่ในส่ิงนั้น ๆ  

อนัปรากฏเป็นมจัฉรยิะความตระหนีห่วงแหนเป็นต้น เหตฉุะนี ้ส่ิงทีร่กัทีช่อบใจนัน้ ๆ 

จึงเป็นทางไหลมาแห่งทุกข์และกิเลสต่าง ๆ เหตุฉะนี้ พระบรมศาสดาจึงตรัสสอนให้

บุคคลใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ตามเป็นจริง เพื่อดับปิยรูปสาตรูปที่บุคคลปรุงแต่งขึ้นใน

จิตเสีย และเมือ่จิตพ้นจากปิยรปูสาตรปูนัน้ได้แล้ว ก็ย่อมจะดบัความโศรกและดบัภยั 

ทัง้ปวงได้ ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสต่อไปว่า

ปิยโต วิปฺปมุตฺตสฺส นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ

โศกย่อมไม่มี ภัยย่อมไม่มี แก่ผู้พ้นจากสิ่งที่รัก และว่า 

เปมโต วิปฺปมุตฺตสฺส  นตฺถิ โสโก กุโต ภยํ

โศกย่อมไม่มี ภัยย่อมไม่มี แก่ผู้พ้นจากความรัก ดังนี้

อน่ึง ได้ตรัสสอนนางวิสาขา ผู้เกิดความโศกในเพราะหลานหญิงผู้เป็นที่รัก 

ถึงกาละ ทแีรกได้ตรสัถามว่า จะพึงปรารถนาหรอืไม่ ให้มีบตุรหลานเท่าจ�านวนคนใน

กรุงสาวตถี นางวิสาขาทูลตอบว่า ปรารถนาอย่างนั้น จึงตรัสถามต่อไปว่า คนในกรุง

สาวตัถตีายวนัละเท่าไร นางวสิาขาทลูตอบว่า ตายวนัละ ๑๐ คน เป็นต้น พระศาสดา

จึงตรัสว่า จะส�าคัญความนั้นอย่างไร ท่านก็จะต้องเศร้าโศกกันเรื่อยไปกระนั้นหรือ  
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นางวิสาขาจึงทูลว่า ข้าพเจ้าไม่ต้องการบุตรหลานมากถึงเพียงนั้นแล้ว พระศาสดาจึง

ประทานพระโอวาทว่า ชนเหล่าใดมีที่รัก ๑๐๐ หนึ่ง ชนเหล่านั้นก็มีทุกข์ ๑๐๐ หนึ่ง 

ดังน้ีแล้วทรงแสดงลดลงมาโดยล�าดบั จนถึงว่าชนเหล่าใดมีทีร่กัส่ิงเดียว ชนเหล่านัน้ก็

มทีกุข์สิง่เดยีว ชนเหล่าใดไม่มทีีร่กัเลย ชนเหล่านัน้กไ็ม่มทีกุข์เลย เรากล่าวว่าชนเหล่า

นั้นไม่มีโศก ไม่มีกิเลสเพียงดังธุลี ไม่มีความคับแค้น ดังนี้ (อุทาน ๒๕/๒๒๓)

ในกาลท่ีจะช�าระจติของตนให้ผ่องแผ้วจากปิยรปูสาตรปู หรอืจากปิยารมณ์อนั

เป็นสงัขารคอืความปรงุแต่งนี ้จ�าต้องใช้ปัญญาพจิารณาให้เห็นโทษ ตามกระแสพระพทุธ

ภาษิตที่ยกมาข้างต้นนั้น อีกอย่างหนึ่ง ให้พิจารณาให้เห็นตามคติของธรรมดา  

ตามอภิณหปัจจเวกขณะ ข้อ ๔ ว่า สพเฺพห ิเม ปิเยห ิมนาเปห ินานาภาโว วนิาภาโว 

เราจะต้องพลดัพรากจากของรกัของชอบใจทัง้สิน้ ทัง้นีเ้พราะของรกัของชอบใจทัง้หลาย

เป็นสังขารอย่างหนึ่ง จึงตกอยู่ในสังขตลักษณะ คือลักษณะของสิ่งที่ถูกปรุงแต่ง คือ 

อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิดปรากฏหนึ่ง วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมปรากฏหนึ่ง 

ิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ เม่ือต้ังอยู่ความแปรปรวนอย่างอ่ืนปรากฏอยู่หนึ่งดังนี้ 

แม้ความปรงุแต่งทีเ่ป็นปิยรปูสาตรปูในจติกเ็ป็นสังขารซึง่ตกอยู่ในลักษณะเหล่านีเ้หมอืนกัน 

จงึตกว่าเป็นสิง่ไม่เท่ียง เพราะมีเกดิขึน้แล้วกต้็องดบัไปเป็นทกุข์คอืทนอยูไ่ม่ได้ เพราะ

ต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลงไป ไม่หยดุย้ังอยูค่งที ่เหตฉุะนี ้จงึไม่ควรถอืว่านัน่เป็นของ

เรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นตัวตนของเรา ดังนี้

ก็แหละสิ่งท่ีรักท่ีชอบใจท้ังปวง ย่อมประมวลลงที่สกลกายอันนี้ อันจ�าแนก

ออกเป็นรปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ซึง่เรยีกว่า เบญจขนัธ์ โดยปกต ิสามญั

ชนย่อมยึดถือเบญจขันธ์ว่าเป็นตน เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกเบญจขันธ์ว่า อุปาทาน

ขันธ์ แปลว่าขันธ์เป็นที่ยึดถือ ว่าเป็นตน ผู้รักตนก็คือรักเบญจขันธ์ เบญจขันธ์จึงเป็น

ปิยรูปสาตรูปอย่างยิ่ง ส่วนปิยรูปสาตรูปอย่างอื่น ย่อมอิงเบญจขันธ์เพราะเป็นปิยรูป

สาตรูปที่มีตนเป็นที่ตั้ง เหตุฉะนี้ จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาเบญจขันธ์ให้เห็นตามเป็น

จรงิ ตามสงัขตลักษณะอันรวมลงก็คือ ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เพ่ือถอนความยึดถือว่าเบญจ

ขนัธ์เป็นของตน ตนเป็นเบญจขนัธ์ เบญจขนัธ์เป็นตนของตนดงันี ้เม่ือใช้ปัญญาพจิารณา

ให้เหน็จรงิได้เพยีงใด กย่็อมช�าระความปรงุแต่งในจติท่ีปรากฏเป็นปิยรูปสาตรปูได้เพยีง
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นัน้ จนถงึช�าระได้สิน้เชงิ เมือ่สงัขารภายในอันเป็นท่ีตัง้ของความยึดถือส้ินไปแล้ว สังขาร

ภายนอก กล่าวคือเบญจขันธ์ของตนก็ดี ของผู้อื่นก็ดี สังขารอ่ืน ๆ นอกจากนี้ก็ดี  

ซึ่งประมวลลงเป็น ๒ คือ อุปาทินนกสังขาร สังขารท่ีมีใจครองอนุปาทินนกสังขาร 

สังขารที่ไม่มีใจครอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ตามสายอายตนะ คือรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะและธรรมคือเรื่องราว ก็เป็นสังขารอยู่ตามสภาพ ไม่เข้ามาก่อให้เกิดความ

ทกุข์เดอืดร้อน เพราะไม่มสีงัขารภายในยืน่ออกไปรบั นีเ้ป็น สงขฺารวปูสโม ความสงบ

ระงับสังขาร

ในช้ันนี้จิตน่าจะประกอบด้วยอุเบกขา คือความวางเฉยในสัตว์และสังขาร 

ทั้งปวง แต่เพราะจิตปราศจากความปรารถนาทุกข์แก่ผู้อื่น เป็นผู้ไม่เป็นศัตรูต่อใคร 

ทั้งไม่เห็นใคร แม้ผู้ที่มุ่งประทุษร้าย ว่าเป็นศัตรู จึงชื่อว่าประกอบด้วยเมตตาพร้อม 

ทั้งกรุณาปราศจากความรักที่มีตนเป็นที่ตั้ง แต่ก็ชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนไว้ด้วยดี

ความรักที่มีผู้อื่นเป็นที่ตั้งกล่าวคือเมตตานั้น ถ้าประกอบด้วยความยึดถือ  

ก็สงเคราะห์เป็นความรักที่มีตนเป็นที่ตั้ง อันเรียกว่า เปมะ แปลว่าความรัก แหละ

เรยีกสิง่ทีร่กัว่าปิยะ จงึเป็นอันยังไม่พ้นทุกข์พ้นภยั ต่อเมือ่เป็นเมตตาทีเ่จอืด้วยอเุบกขา 

อันปรารภกรรมและคติธรรมดาจึงจะพ้นทุกข์พ้นภัยได้

บุคคลผู้ไม่ท�าบาปเพราะเหตุแห่งความรักที่มีตนเป็นที่ตั้ง อบรมเมตตาจิตให้

เกิดข้ึนในตน ด้วยการตั้งจิตไว้ในกุศลธรรม มุ่งส่วนคุณของบุคคลอื่นหรือของธรรม

เป็นที่ตั้ง ตลอดจนถึงช�าระจิตให้หมดจดจากความปรุงแต่งดังแสดงมานั้น ย่อมเป็นผู้

มจีติประกอบด้วยเมตตาอันบรสิทุธิ ์ไม่เป็นแดนเกดิแห่งภยัเวร เพราะไม่เห็นว่าตนเป็น

ศตัรขูองใคร และไม่เหน็ว่าภยัเวรจะมาแต่ทีไ่หน เพราะไม่เหน็ว่าใครเป็นศตัรูของตน 

เพราะฉะนั้น จึงเป็นผู้มีสุข 

แต่จะเป็นเช่นนี้ได้ ก็ต้องมีปสาทะคือความเลื่อมใส พร้อมท้ังความเชื่อใน

พระพุทธศาสนา คือ ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า เพราะศรทัธา ปสาทะนัน้ย่อมเป็นเหตุ

ชักน�าให้ปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระองค์ กล่าวคือไม่ท�าบาป ท�ากุศล และช�าระจิต

ให้ผ่องแผ้วตามทีแ่สดงมาโดยล�าดบั ถ้าปฏบิตัติรงกนัข้าม ชือ่ว่าปฏบิติัตามศาสนาของ
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มาร มารคือกิเลสได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ บุคคลผู้ลุอ�านาจของมารคือกเิลสเหล่านี้ 

ย่อมเป็นผูถู้กมารสัง่ให้ประพฤตชิัว่ประพฤติผดิทางกาย ทางวาจา ทางใจ นีช้ือ่ว่านบัถือ

ศาสนาของมาร แต่ผู้นับถือศาสนาของพระพุทธเจ้านั้น ย่อมท�าตนให้เป็นผู้รู้ ค่อยรู้

เท่าทันมารอยู่เสมอ จึงเป็นผู้ถือเอา ศีล สมาธิ ปัญญา ไว้ได้ และก�าจัดมารให้สิน้ไป 

เหตฉุะนี ้พระบรมศาสดาจงึได้ตรัสพระพทุธภาษติบทอเุทศ ณ เบือ้งต้นว่า

เมตฺตาวิหารี โย ภิกฺขุ  ปสนฺโน พุทฺธสาสเน

อธิคจฺเฉ ปทํ สนฺตํ  สงฺขารูปสมํ สุขํ

ภิกษุ (ผู้เห็นภัยในวัฏฏ หรือผู้เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย) ซึ่งมีปกติ

อยู่ด้วยเมตตา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พึงถึงบทอันสงบ อันเป็นท่ีระงับสังขาร 

เป็นสุขดังนี้

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อทราบกระแสพระพุทธภาษิต ตามที่แสดงมานี้ 

เมื่อปรารถนาความสุขที่ปราศจากภัยเวร ตลอดจนถึงที่เกิดจากความสงบระงับสังขาร 

คือ ความปรุงแต่งในจิตของตน พึงปลูกศรัทธา ปสาทะ ในพระพุทธศาสนา ไม่ใช่ใน

มาร เมื่อเป็นเช่นน้ี ก็จักประพฤติตนห่างจากบาปอกุศล เจริญด้วยบุญกุศล ตลอด

จนถึงมจีติอนับรสิทุธิผ์ดุผ่องโดยล�าดบั เมือ่เป็นเช่นนี ้ก็จกัประสบความสุข ตามสมควร

แก่ความปฏิบัติ



โตเทยยมาณวปัญหา ที่ ๙*

นมตฺถุ สุคตสฺส

ยสฺมึ กามา น วสนฺติ  ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชติ 

กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ  วิโมกฺโข ตสฺส นาปโร ฯ

นิราสโส โส น จ อาสสาโน 

ปญฺญาณวาโส น จ ปญฺญกปฺปี

เอวมฺปิ โตเทยฺย มุนึ วิชาน 

อกิญฺจนํ กามภเว อสตฺตนฺติ

บัดนี้ จักแสดงโตเทยยมาณวปัญหาที่ ๙ ต่อไป 

ด�าเนินความว่า เม่ือเหมกะมาณพได้ฟังปัญหาพยากรณ์ของสมเด็จพระบรม

ศาสดา ได้บรรลุอรหัตตผลธรรมาภิสมัย แลได้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาด้วย เอหิ

ภกิขอุปุสมัปทา พร้อมด้วยบรวิารแล้ว โตเทยยมาณพได้โอกาส จงึกราบทลูถามปัญหา

สมเด็จพระบรมศาสดา เป็นล�าดับที่ ๙ ต่อไปว่า 

*   ทรงแสดงเมือ่คร้ังยงัเป็น พระมหาเจรญิ สวุฑฒฺโน ป.ธ. ๘ ณ พระอโุบสถวัดบวรนเิวศวหิาร  

 ๒๒ พฤษภาคม ๒๔๘๑



379พระธรรมเทศนา ศราทธพรตเทศนา

ยสฺมึ กามา น วสนฺติ  ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชติ 

กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ  วิโมกฺโข ตสฺส กีทิโส ดังนี้ 

แปลความว่า กามทั้งหลายไม่มีอยู่ในผู้ใด ตัณหาของผู้ใดไม่มี และผู้ใดก้าว

ล่วงกถังกถา คือความสงสัยเสียได้ ความพ้นของบุคคลนั้น เป็นเช่นไร ดังนี้

ปัญหานี ้มคีวามว่า วโิมกข์ของผูท่ี้ไม่ม ีกาม ตณัหา และความสงสัย เป็นเช่น

ไร สมเด็จพระบรมศาสดาผู้มีพระภาคไม่ขัดข้อง จึงตรัสพยากรณ์สนองปัญหาของโต

เทยยมาณพนั้นว่า

ยสฺมึ กามา น วสนฺติ  ตณฺหา ยสฺส น วิชฺชติ 

กถงฺกถา จ โย ติณฺโณ  วิโมกฺโข ตสฺส นาปโร 

แปลความว่า กามทั้งหลายไม่มีอยู่ในผู้ใด ตัณหาของผู้ใดไม่มี และผู้ใดข้าม

ล่วงความสงสัยเสียได้ วิโมกข์ ความพ้น ของผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่น ดังนี้

ในพุทธพยากรณ์นี้ มีใจความว่า วิโมกข์ของผู้ที่ไม่มีกาม ตัณหา และความ

สงสยั ไม่มเีป็นอ่ืน มีข้อพงึอธิบายโดยพิสดารคอื กาม ตณัหา และสงสัย ๓ ประการนี้ 

คืออะไร ๑ เมื่อ กาม ตัณหา แลความสงสัย ไม่มี วิโมกข์ไม่เป็นอื่นอย่าง ๑ ดังจะ

แสดงต่อไปโดยล�าดับ

กาม แปลว่า ใคร่ หมายเอากิเลสที่เป็นเหตุใคร่อย่าง ๑ หมายเอาอารมณ์ที่

กิเลสใคร่อย่าง ๑ อารมณ์อันน่าใคร่นั้น ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ใคร่

ที่ปรารถนา ที่พอใจ เรียกว่าวัตถุกามบ้าง กามคุณบ้าง กามที่หมายเอาอารมณ์ หรือ

กามารมณ์นี ้จงึมีมาก แล้วแต่ว่ากเิลสจะเป็นเหตใุห้ใคร่ในสิง่ใด ๆ สิง่นัน้ ๆ เป็นวตัถุ

กามหรือเป็นกามคณุท้ังหมด ตามธรรมดา พสัดุคือส่ิงทีม่ใีนโลกทัง้หมด หรอืรูปเป็นต้น

ทีม่อียูใ่นโลก มใิช่เป็นตวักาม เพราะพสัดหุรอืรูปเป็นต้นเป็นของกลาง ๆ ส�าหรับโลก 

มิใช่มีไว้ส�าหรับให้ใคร่ ให้ปรารถนา ให้พอใจ 

อนึ่ง เพราะมิใช่เป็นตัวใคร่ แต่มีส่วนอ่ืนมาใคร่อีกต่อหนึ่ง ถ้าพัสดุหรือรูป

เป็นต้นเป็นตวักามแล้ว ท่านท่ีละกามได้กต้็องหมายว่าท่านละพสัดทุีเ่คยใคร่ในโลกเสยี

ทั้งหมด ตลอดถึงละรูปกายของท่านด้วย คือหมายความว่าต้องฆ่าตัวตาย แต่ข้อนี้  
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ไม่เป็นอย่างนัน้ ปรากฏว่าท่านทีล่ะกามได้จะมีมากสักเท่าใดกต็าม พสัดทุีมี่อยู่ในโลก

ก็ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลย แลท่านก็คงอาศัยรูปกายเป็นไปอยู่ในโลกจนกว่าจะถึง

อายุขัยไปตามธรรมดา นี้เป็นข้อยืนยันว่า พัสดุหรือรูปเป็นต้นที่ใคร่ มิใช่เป็นตัวกาม

ที่แท้จริงเลย

ส่วนกามที่หมายเอากิเลสนั้น ได้แก่กิเลสที่เป็นเหตุใคร่ หมายความว่ากิเลส

ตัวใดเป็นเหตุให้ใคร่ กิเลสตัวนั้นเป็นกาม โดยนัยนี้ กิเลสที่เป็นตัวกาม จึงมีมากในที่

บางแห่ง ท่านชี้เอาราคะ ได้ในพระบาลีในฉักกนิบาต อังคุตตรนิกายว่า สงฺกปฺปราโค 

ปรุสิสสฺ กาโม ราคะเกดิเพราะความด�าร ิ เป็นกามของคน ดงัน้ี ราคะทีเ่ป็นกามในทีน่ี้ 

น่าจะหมายเอาราคะท่ีหยาบ ท่ีปรากฏกลุ้มรุมอยูใ่นใจ มใิช่ราคะทีล่ะเอยีด ทีไ่ม่ปรากฏ 

เพราะค�าว่า สงฺกปฺปราคบ่งว่าราคะที่ปรากฏเกิดขึ้นแล้วเพราะอ�านาจความด�าริ นี้เป็น

ตวักามทีแ่ท้จรงิ เป็นฐานะทีพ่งึละได้ในพระบาลนีัน้ ให้ส�าเรจ็สนันษิฐานว่า ตวักามนัน้ 

ได้แก่กเิลสทีใ่ห้ใคร่ อันเกิดปรากฏขึน้แล้วเพราะความด�าร ิแลความด�ารเิป็นทางให้กาม

เกิดขึ้น 

ข้อนี้มีอธิบายว่า สังกัปปะ ที่แปลกันว่า ความด�าริ ได้แก่ ความก�าหนดคิด

นึกไปสังกัปปะที่เป็นทางให้เกิดกามนั้น ได้แก่สังกัปปะคือก�าหนดคิดนึกไปในอารมณ์

ต่าง ๆ ที่เป็นรูปบ้าง เสียงบ้าง กลิ่นบ้าง รสบ้าง โผฏฐัพพะ บ้าง ซึ่งเคยได้ประสบ

บ้าง ทีก่�าลงัประสบอยู่บ้าง ทีย่งัมไิด้ประสบเพยีงแต่คดิคาดไปเองบ้าง ด้วยอ�านาจกเิลส 

เมื่อคิดนึกไปถึงอารมณ์ส่วนที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักใคร่ ปรารถนา พอใจ ติดอยู่ หรือ

นึกปรุงไปให้เป็นอารมณ์เช่นนั้น ก็จะเกิดความรักใคร่ปรารถนายินดีพอใจติดอยู่ หรือ

นึกปรุงไปให้เป็นอารมณ์เช่นนัน้ กจ็ะเกดิความรกัใคร่ปรารถนายนิดพีอใจตดิอยู ่ความ

รกัใคร่เป็นต้นทีเ่กดิขึน้ดงันี ้ล้วนเป็นกิเลสทีเ่ป็นกามแต่ละอย่าง ๆ แต่ถ้าไม่ก�าหนดใจ

คิดนึกไปในอารมณ์ต่าง ๆ ด้วยอ�านาจกิเลส ดังกล่าวมา กามแต่ละอย่างก็จะไม่เกิด

ขึ้นกลุ้มรุมใจ เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวแก่กามโดยปุคคลาธิษฐานโวหารด้วยความรู้

เท่าว่า สงกฺปปฺา กาม ชายส ิแปลความว่า แน่ะกาม ท่านย่อมเกดิจากความด�าริ ดงัน้ี 

ความด�าริที่เป็นทางให้เกิดกามนี้ เป็นมิจฉาสังกัปปะ ด�าริผิด
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พสัดหุรอืรปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีน่่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ แม้

จะมิใช่เป็นตัวกามที่แท้จริง แต่ก็ยังเป็นที่ใคร่ของคนเกือบทั้งโลก เพราะฉะนั้น ท่าน

จงึประกาศเป็นกาม เรยีกว่าเบญจกามคุณ แลประกาศใจซึง่มธีรรมารมณ์อนัประกอบ

ด้วยกเิลสกามเป็นที ่๖ ได้ในพระบาลว่ีา “ปญจฺ กามคณุา โลเก มโนฉฏฺา ปเวทติา” 

แปลความว่า กามคุณ ๕ ในโลก มีใจเป็นที ่๖ ท่านประกาศไว้แล้ว ดงันี ้ในทางปฏบัิติ

ที่ท่านสอนให้ละกาม มิได้หมายความว่าให้ละหรือท�าลายพัสดุ มีรูป เสียงเป็นต้น  

แต่หมายความว่า ให้ละตวักามท่ีแท้จรงิท่ีเป็นภายในคอืกเิลสกาม เมือ่ละกเิลสกามได้

แล้ว พัสดุหรือคุณก็เลิกเป็นกาม กลายเป็นพัสดุกลาง ๆ ส�าหรับโลกตามเดิม

รวมความว่า ตัวกามที่แท้จริงนั้น ได้แก่ กิเลสอันเป็นเหตุให้ใคร่ เช่นตัณหา 

ราคะ รติ เป็นต้น แต่ท่านไม่เรียกว่าตัณหาเป็นต้น แต่เรียกว่ากาม เพราะมุ่งกล่าว

เจาะจงที่ตรง “ใคร่” แลกามนี้เป็นกิเลสที่ส�าคัญอันขึ้นหน้าขึ้นตาตัวหนึ่ง ทั้งแปลกกับ

กิเลสอื่น ๆ คือพัสดุมีรูป เสียงเป็นต้นภายนอกที่กิเลสยืนออกไปใคร่ ท่านก็ประกาศ

นามให้เป็นกามไปทั้งหมด ดังที่เรียกว่าเบ็ญจกามคุณ หรือวัตถุกาม ดังกล่าวแล้ว  

แลในปกรณ์โดยมาก เมื่อกล่าวถึงกาม ก็มักหมายถึงเบญจกามคุณเป็นพื้น แลมัก

ประกอบเบญจ  เช่นในที่นี้ ใช้ศัพท์ว่ากามา แปลว่ากามทั้งหลาย ซึ่งหมายความว่ามี

มาก แต่ย่อมเล็งถึงกิเลสซึ่งเป็นมูลเดิมอยู่ในตัว

ตัณหา ได้แก่ ความอยาก ที่ดิ้นรน ที่ทะยาน เป็นกิเลสส�าคัญที่ขึ้นหน้าขึ้น

ตาอีกตัวหนึ่ง กล่าวโดยอาการมี ๓ คือ กามตัณหา ดิ้นรนอยากได้กามสมบัติ มีรูป 

เสียง ที่ติดใจ ๑ ภวตัณหา ดิ้นรนอยากเป็นโน่นเป็นนี่ ๑ วิภวตัณหา ดิ้นรนอยาก

เปลีย่นแปลงล้มเลกิ หรอืท�าลาย สิง่ทีเ่ป็นแล้ว หรอือยากไม่เป็น ๑ กล่าวโดยวัตถุคอื

ที่ตั้ง มี ๖ คือ รูปตัณหา ทะยานอยากในรูป ๑ สัททตัณหา ทะยานอยากในเสียง ๑ 

คันธตณัหา ทะยานอยากในกลิน่ ๑ รสตณัหา ทะยานอยากในรส ๑ โผฏฐพัพตัณหา 

ทะยานอยากในสิ่งที่กายพึงถูกต้อง ๑ ธัมมตัณหา ทะยานอยากในธรรมคือเรื่องราว 

๑ ตณัหานีเ้กดิขึน้เพราะมเีวทนาเป็นปัจจัย ได้ในพระบาลปีฏจิจสมปุบาทว่า เวทนาปจจฺยา 

ตณหฺา แปลว่า ตัณหาเกิดขึ้นเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัย ดังนี้ 
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ส่วนในมหาสตปัิฏฐาน ท่านแสดงทีเ่กดิตณัหาโดยละเอยีด จงึกล่าวถงึตณัหา

ต่อจากสัญญา กล่าวสัญญาต่อจากเวทนา แต่เมื่อจับกล่าวตรงส�าคัญ ตัณหาย่อมเกิด

เพราะเวทนา ข้อนี้อธิบายว่า เวทนาคือความรู้เสวยอารมณ์เป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง 

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง เม่ือได้เสวยอารมณ์เป็นสุขก็ตาม เป็นทุกข์ก็ตาม  

เป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตาม ก็จ�าได้ และเพราะเหตุที่เคยรู้อารมณ์นั้น ย่อมเกิด

ความดิ้นรนทยานอยากในอารมณ์ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจบ้าง ย่อมเกิดความ

ดิน้รนทะยานอยากให้เป็นอย่างใดอย่างหนึง่ ทีจ่ะให้ได้เสวยอารมณ์เช่นนัน้บ่อย ๆ บ้าง 

ย่อมเกิดความดิ้นรนทะยานอยากเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่มีอารมณ์เช่นนั้นหรือมี

แต่ตรงกันข้ามบ้าง ตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากไปต่าง ๆ ย่อมเกิดขึ้นด้วย

ประการฉะนี ้แลตณัหานีพ้ร่องอยูเ่สมอ แม่น�า้ยงัมคีราวน�า้ขึน้เตม็ฝ่ัง แต่ตณัหานีไ้ม่มี

คราวเตม็เลย เพราะเหตนุี ้ท่านจึงกล่าวว่า นตถิฺ ตณหฺาสมา นท ีแปลความว่า แม่น�า้

เสมอด้วยตัณหา ไม่มี ดังนี้

กถงักถา แปลว่า กล่าวว่าอย่างไร ได้แก่ความสงสยัลังเลทีเ่ป็นเหตใุห้กล่าวว่า

อะไร อย่างไร ในทีอ่ืน่เรยีกว่า วจิกิจิฉาบ้าง กงัขาบ้าง สงัสยะบ้าง มคีวามหมายอย่าง

เดียวกัน ผู้ท่ียังไม่รู้ไม่หมด ย่อมมีความสงสัยอยู่ด้วยกัน แต่ความสงสัยนั้นมีอยู่  

๒ อย่าง คือความสงสัยในสิ่งที่ปราชญ์ไม่นิยมว่าเป็นประโยชน์ ๑ ความสงสัยในสิ่งที่

ปราชญ์นิยมว่าเป็นประโยชน์ ๑ อย่างตน ได้แก่ความสงสัยในเรื่องเบื้องต้น ที่สุด  

ผู้สร้าง ผู้ท�าลายโลกธาตุเป็นต้น 

ในคร้ังพุทธกาล ก็ได้เคยมีผู้สงสัยในเร่ืองเช่นนี้ และได้กราบทูลถามสมเด็จ

พระบรมศาสดา คอืพระมาลงุกยะ ได้กราบทลูถามปัญหา ๑๐ ข้อ กะสมเดจ็พระบรม

ศาสดาว่า โลกเที่ยงยั่งยืน มีที่สุด หรือไม่เที่ยงยั่งยืน ไม่มีที่สุด เป็นต้น พระองค์ไม่

ทรงพยากรณ์ เพราะเหตุท่ีเรื่องเหล่าน้ัน ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นเบ้ืองต้น

พรหมจรรย์ ไม่เป็นไปเพื่อหน่าย เพื่อคลายก�าหนัด เพื่อดับ เพื่อสงบระงับ เพื่อรู้ยิ่ง 

เพื่อรู้พร้อม เพื่อนิพพาน 

อย่างท่ี ๒ ได้แก่ความสงสยัในเรือ่งทีเ่ป็นประโยชน์ โดยนยัหนึง่ คอื ในสัจจะ 

๔ คอืทกุข์ เหตใุห้ทกุข์เกดิ ความดบัทกุข์ ทางให้ถงึความดบัทกุข์ และในอดีต อนาคต 
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ทั้งอดีตแลอนาคต และในปฏิจจสมุปบาท คือธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น ปรากฏว่า ผู้มี

ความสงสยัในเรือ่งเช่นน้ี เม่ือกราบทูลถามกะสมเดจ็พระบรมศาสดา พระองค์ย่อมทรง

พยากรณ์ เพราะเหตท่ีุเรือ่งเหล่านัน้ ประกอบด้วยประโยชน์ เป็นเบือ้งต้นพรหมจรรย์ 

เป็นไปเพ่ือหน่าย คลายก�าหนัดเป็นต้น ในปัญหานี ้เพ่งถึงภมูปิฏบิตัขิองพาวรพีราหมณ์ 

ผู้ผูกปัญหา ซึ่งออกบวชด้วยมุ่งธรรมอันสูงสุด แลเพ่งถึงพุทธพยากรณ์ จึงให้ส�าเร็จ

สันนิษฐานว่า ความสงสัยที่กล่าวถึงในปัญหานี้ หมายถึงความสงสัยในเรื่องที่ปราชญ์

นิยมว่าเป็นประโยชน์ ดังแสดงมานั้น เพราะเหตุว่า ความสงสัยในเรื่องท่ีปราชญ์ไม่

นยิมว่าเป็นประโยชน์ ถงึแม้จะมผีูม้าบอกให้รูจั้กหมดสงสยั กไ็ม่สามารถบรรลถุงึวโิมกข์ได้ 

ส่วนความสงสยัในเรือ่งนอกนี ้เมือ่ได้ฟังพยากรณ์ หรอืพจิารณาให้รูจ้นหมดสงสยัแล้ว 

สามารถบรรลุถึงวิโมกข์ได้

กค็วามสงสยัดงักล่าวมาน้ี เกดิจากอวิชชา คอืความไม่รูแ้จ้ง ไม่รูจ้ริง หรือรูผ้ดิ 

อย่างละเอียด เป็นสังโยชน์ กิเลสเครื่องผูกในสัตว์ นอนเนื่องนิ่งอยู่ในสันดานเหมือน

ไม่มี เมื่อบุคคลไม่คิดค้นอรรถธรรมอันใด หรือมิได้ประสบปัญหาข้ออรรถธรรมอันใด 

ก็ไม่สงสัย คล้ายกับรู้อะไรหมดทุก ๆ สิ่ง เมื่อคิดค้นหรือประสบปัญหาข้ออรรถธรรม

อันใดที่ไม่รู้ ความสงสัยอย่างละเอียดที่ซุ่มซ่อนอยู่ในใจก็แผ่ออกมาคลุมใจ ให้สงสัย

ลังเลว่านี่อะไร อย่างไร ความสงสัยที่คลุมใจนี้เป็นนิวรณ์ เครื่องกั้นจิตไว้ เป็นปริยุฏ

ฐานะ เครื่องกลุ้มรุมจิต ปล้นจิต จิตที่ถูกความสงสัยนี้ครอบง�าไว้ ย่อมมืดมัว เปรียบ

เหมือนน�้าขุ่นเป็นต้น ไม่สามารถจะส่องดูเงาหน้าได้

กาม ตณัหา แล กถงักถา คอืความสงสยั ดงัแสดงมานี ้ไม่มอียูใ่นผูใ้ด วโิมกข์

ของผู้นั้นไม่เป็นอื่น ข้อนี้มีอธิบายว่า วิโมกข์ ได้แก่ความหลุดพ้น หมายความว่าหลุด

พ้นจากทุกข์ วิโมกข์ในปัญหานี้บ่งว่ามี ๒ คือ วิโมกข์ที่กลับกลายเป็นอย่างอื่นได้ ๑ 

วโิมกข์ทีก่ลบักลายเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้ ๑ 

ในครัง้พทุธกาล วโิมกข์ค�านีเ้ป็นค�าทีรู่จ้กักนัด ีแลนิยมกันว่าเป็นผลปลายทาง

ปฏบิตั ิแต่มีความเข้าใจในวโิมกข์และในทางปฏบิตัเิพือ่ให้ถงึวโิมกช์ต่าง ๆ กนั ผูท้ีเ่ห็น

โลกเป็นทุกข์ จึงต่างออกปฏิบัติแสวงหาวิโมกข์ตามความคิดเห็น 
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ทางพระพทุธศาสนาแสดงว่า “ทกุข์เป็นผล เกดิแต่เหต ุถ้าละเหตแุห่งทกุข์ได้ 

ทกุข์ก็ดบัไป” นีแ้ลเป็นความหลดุพ้นหรอืวโิมกข์ และเหตเุกดิทกุข์ทีรู่ไ้ด้ในปัญหานี ้คอื 

กาม ตัณหา และความสงสัย ถ้ากิเลสทั้ง ๓ นี้ยังมีอยู่ ยังละไม่ได้เด็ดขาด วิโมกข์ที่

อาจจะปรากฏเพราะสมถะหรือสมาธแิม้ถงึฌาน หรอืเพราะวปัิสสนาทีย่งัไม่ถึงอรยิมรรค 

ย่อมเป็นวิโมกข์ชั่วคราว เมื่อเลิกเจริญสมถะหรือออกจากฌานแล้ว หรือว่าหยุดเจริญ

วิปัสสนาแล้ว กิเลสได้โอกาสก็กลับปรากฏขึ้นอีก วิโมกข์ก็กลับกลายไปเป็นความไม่

หลุดพ้นตามเดิม แต่ถ้ากิเลสทั้ง ๓ นี้ไม่มี เพราะละได้เด็ดขาดแล้ว วิโมกข์ย่อมเป็น

ธรรมยั่งยืน ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นอีกต่อไป เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจึง

ตรัสพยากรณ์ว่า “กามทั้งหลายไม่มีอยู่ในผู้ใด ตัณหาของผู้ใดไม่มี และผู้ใดข้ามล่วง

ความสงสัยเสียได้ ความพ้นของผู้นั้นไม่เป็นอย่างอื่น” ดังนี้

เมื่อโตเทยยมาณพได้ฟังพุทธพยากรณ์ดังนี้แล้ว จึงกราบทูลถามต่อไปอีกว่า 

“นิราสโส โส อุท อาสสาโน 

ปญฺญาณวาโส อุท ปญฺญกปฺปี 

มุนึ อหํ สกฺก ยถา วิชญฺญํ 

ตมฺเม วิยาจิกฺข สมนฺตจกฺขุ” 

แปลความว่า ผูน้ั้นไม่มคีวามหวงั หรอืผูน้ัน้มคีวามหวงัอยู ่ผูน้ัน้มปัีญญา หรอื

มสีกัแต่ว่าปัญญา ข้าแต่พระองค์ผูศ้ากยะ ข้าพระองค์จะพงึรูจั้กมนุด้ีวยอย่างไร ข้าแต่

พระองค์ผู้มีจักษุโดยรอบ ขอพระองค์จงตรัสบอกมุนีนั้นแก่ข้าพระองค์ ดังนี้

ปัญหาของโตเทยยมาณพ แบ่งออกเป็น ๒ ตอน ตอนหนึ่งว่า ผู้นั้น คือ ผู้ที่

ไม่มีกาม ตัณหา และความสงสัย เป็นผู้ยังมีความหวังอยู่หรือไม่ เป็นผู้มีปัญญาหรือ

มีสักแต่ว่าปัญญา ตอนสองว่า จะรู้จักมุนีด้วยอย่างไร

สมเดจ็พระบรมศาสดา ผูม้พีระจกัษโุดยรอบ จงึตรสัตอบปัญหาของโตเทยย-

มาณพนั้นว่า
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“นิราสโส โส น จ อาสสาโน ปญฺญฺาณวาโส น จ ปญฺญกปฺปี 

เอวมฺปิ โตเทยฺย มุนึ วิชาน  อกิญฺจนํ กามภเว อสตฺตํ” 

แปลความว่า ผู้นั้นไม่มีความหวัง มีความหวังหามิได้ แลผู้นั้นมีปัญญา มิใช่

มีสักแต่ว่าปัญญา ดูก่อนโตเทยย ท่านจงรู้จักมุนีว่าไม่มีกังวลเกี่ยวเกาะ ไม่ข้องอยู่ใน

กามภพ แม้อย่างนี้เถิด ดังนี้ 

พุทธพยากรณ์นีก้แ็บ่งเป็น ๒ ตอน พอเหมาะแก่ปัญหา จะอธบิายเป็นล�าดบัไป 

พุทธพยากรณ์ตอนแรกว่า ผู้นั้น คือ ผู้ที่ไม่มีกาม ตัณหา แลความสงสัย เป็นผู้ไม่มี

ความหวังเลย แลเป็นผู้มีปัญญา มิใช่มีสักแต่ว่าปัญญา

อาสา ศัพท์นีท่ี้เป็น “อส” แปลว่ากนิหรือบรโิภค ทีเ่ป็น “อาสา” แปลความว่า 

หวัง ความปรารถนา อันเป็นเครื่องกินใจ กิเลสเป็นเหตุให้หวัง ให้ปรารถนา กิเลสที่

พงึกล่าวในทีน่ี ้คือ กาม ตณัหา แลความสงสยั กามเป็นเหตุให้หวงัไปตามใคร่ ตณัหา

เป็นเหตุให้หวังไปตามอยากดิ้นรน ความสงสัยเป็นเหตุให้หวังเพ่ือจะรู้ให้แน่นอน  

เมื่อกาม ตัณหา แลความสงสัย อันเป็นเหตุให้หวัง พ้นไปจากจิต ความหวัง ความ

ปรารถนา ก็ไม่มี กลายเป็นผู้หมดความหวังหรือไม่มีความหวังใด ๆ ทั้งหมด เพราะ

เหตนุี ้สมเดจ็พระบรมศาสดาจงึตรสัว่า “ผูน้ัน้ไม่มคีวามหวงั มคีวามหวงัหามไิด้” ดงันี้

ปัญญา คือ ความรู้แจ่มแจ้งชัดเจน ปัญญานี้ เมื่ออวิชชายังมีอยู่ ย่อมเป็น

ปัญญาสักแต่ว่า เพราะมิใช่ปัญญาที่รู้แจ่มแจ้งชัดเจนตามความเป็นจริง ถึงจะรู้บ้าง  

ก็รู้อย่างผิดพลาด ฟุ้งซ่านไป หรือรู้อย่างเคลือบคลุม ไม่ทะลุปรุโปร่ง เพราะเหตุที่ถูก

อวิชชาปกคลุมไว้ เปรียบเหมือนกระจกเงาที่พอกหนาด้วยโคลนตม ทั้งวางอยู่ในที่มืด 

ย่อมมดืมวั ย่อมไม่สามารถจะส่องดใูห้เหน็ชดัได้ ฉะนัน้ เมือ่อวชิชาหมดไปพร้อมด้วย

กิเลสต่าง ๆ ที่เนื่องด้วยอวิชชามีกามเป็นต้น ปัญญาย่อมผ่องใสชัชวาล รู้เหตุผลแจ่ม

แจ้งชัดเจนทะลุปรุโปร่ง ตามความเป็นจริง เป็นปัญญาแท้ เพราะไม่มีเครื่องปกคลุม 

เปรียบเหมือนกระจกเงาที่เช็ดสะอาด ทั้งวางอยู่ในที่สว่าง ย่อมใสสะอาด สามารถจะ

ส่องดูให้เห็นชัดเจนได้ ฉะนั้น เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสบรรหารว่า 

“ผู้นั้น มีปัญญา มิใช่มีสักแต่ว่าปัญญา” ดังนี้
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พุทธพยากรณ์ตอนที่ ๒ ว่า จงรู้จักมุนีว่าไม่มีกังวลเกี่ยวเกาะ ไม่ข้องอยู่ใน

กามภพ ดังนี้ มีอธิบายว่า

มนุ ีแปลว่า ผูรู้้ หมายเอาท่านผูป้ระกอบด้วยญาณชือ่ว่า โมนะ อีกอย่างหนึง่ 

หมายเอาท่านผู้ประกอบด้วยโมเนยยปฏิปทา ข้อปฏิบัติเครื่องเป็นมุนี โมเนยยปฏิบัติ

นั้น โดยนัยหนึ่ง ท่านแสดงไว้ในธรรมบท ขุททกนิกายว่า 

“โย จ ตุลํว ปคฺคยฺห วรมาทาย ปณฺฑิโต 

ปาปานิ ปริวชฺเชติ ส มุนิ เตน โส มุนิ

โย มุนาติ อุโภ โลเก มุนิ เตน ปวุจฺจติ”

แปลความว่า บคุคลใดแล เป็นบณัฑติ ถอืธรรมอนัประเสรฐิ ดจุบคุคลประคอง

ตาชัง่เว้นบาปท้ังหลายขาด บคุคลนัน้ เป็นมนุ ีเป็นมนุเีพราะเหตุนัน้ (อน่ึง) บุคคลใดรู้

ประโยชน์ทัง้ ๒ ในโลก เรียกบุคคลนั้นว่าเป็นมุนี เพราะเหตุนั้น” 

ในพระบาลีนีแ้สดงว่า ผูท่ี้ได้นามว่ามนุต้ีองเป็นบัณฑติ เว้นชัว่ผดิ ประพฤตดิี

ปฏบัิตชิอบ แลมีปัญญารูป้ระโยชน์ มิใช่ประโยชน์ แต่ผูท้ีม่กัเงยีบขรึมไม่ค่อยพดูจากดี็ 

ผู้ที่พูดมากก็ดี หาได้ชื่อว่ามุนีเพราะเหตุนั้นไม่ เพราะอาจนิ่งเงียบด้วยความไม่รู้ หรือ

พูดมากไปเปล่า ๆ ส่วนท่านผู้เป็นมุนีนั้น จะพูดหรือจะนิ่ง ก็พูดหรือนิ่งด้วยความรู้  

ท�าสิ่งใด ๆ ด้วยไตรทวาร ก็ท�าด้วยความรู้อันโมเนยยปฏบิตันิัน้ อย่างสงูได้แก่อรหนัต์

มคัคญาณ อันเป็นเครือ่งละกเิลสได้เด็ดขาดสิน้เชิง ท่านผู้ละกิเลสได้เด็ดขาดสิ้นเชิง 

ด้วยอรหัตตมัคคญาณ ย่อมเป็นผู้ปลอดโปร่ง หมดกิเลสเป็นเหตุกังวลห่วงใย ไม่ข้อง

ติดอยู่ในกามภพ จัดเป็นมุนีที่แท้จริงแลสูงสุดในพระพุทธศาสนา

อกญิจนะ แปลว่า ไม่มกีงัวล ทัง้นี ้เพราะละกเิลสอนัเป็นเหตใุห้กงัวล ให้เดด็

ขาดสิ้นเชิง

กามภวะ แปลว่า กามภพ อย่าง ๑ กามและภพอย่าง ๑ ในที่นี้ควรแปลว่า

กามและภพ กาม ได้แก่ กิเลสกาม แลวัสดุกาม ภพ ได้แก่ความเป็น อันปรากฏขึ้น

ด้วยอ�านาจความยึดถือ ผู้ท่ีข้องอยู่ในกามเป็นอย่างไร ส่วนผู้ท่ีไม่ข้องอยู่ในกามเป็น

อย่างไร จักแสดงต่อไป
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ส่วนผู้ที่ข้องอยู่ในภพ ย่อมปรากฏเป็นนั่นเป็นนี่ด้วยอ�านาจอุปาทาน ย่อม

ส�าคัญขันธ์พร้อมท้ังสิ่งท่ีเน่ืองด้วยขันธ์ว่าเป็นของเรา เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา  

เมื่อขันธ์ แก่ เจ็บ ตาย ก็เห็นว่า เราแก่ เจ็บ ตาย จึงชื่อว่าไม่พ้นจากแก่ เจ็บ ตาย 

แลไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงมีโศก เป็นต้น ส่วนผู้ที่ไม่ข้องอยู่ในภพ ย่อมไม่ส�าคัญว่าขันธ์

เป็นของเรา เป็นเรา เป็นตัวตนของเรา คือหมดเป็นเรา เป็นเขา จึงไม่พลอยแก่  

เจบ็ ตาย ไปตามขันธ์ เพราะแยกเอาความเป็นเราออกเสียจากขนัธ์ได้ จึงพ้นจากทกุข์ 

ทั้งปวงมีโศกเป็นต้น

มุนี เป็นผู้ไม่ข้องอยู่ในกาม เพราะละกิเลสเป็นเหตุใคร่ได้ เป็นผู้ไม่ข้องอยู่ใน

ภพ เพราะละกิเลสคือตัณหาอันเป็นปัจจัยให้ยึดถือให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้

ในครั้งพุทธกาล คงมีผู้ประกาศตนเป็นมุนีกันมาก จนเกิดเป็นปัญหาว่าใคร

เป็นมุนีแท้ ใครเป็นมุนีไม่แท้ โตเทยยมาณพก็น่าจะมีความข้องใจในเรื่องนี้อยู่ จึงได้

กราบทลูขอให้สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงแนะน�าให้รูจ้กั พระองค์จงึทรงชีม้นุอีนัแท้จรงิ

แลสูงสุดแก่เขาด้วยพระพุทธบรรหารว่า “ท่านจงรู้จักมุนีว่าไม่มีกังวล ไม่ข้องอยู่ใน

กามภพ” ดังนี้

ในพุทธพยากรณ์ตามท่ีแสดงมาโดยล�าดับนี้ ถ้าจัดตามแนวอริยสัจจ์ย่อมได้

โดยตรงดังนี้ กาม ตัณหา และกถังกถา คือความสงสัย เป็นทุกขสมุทัย เหตุให้ทุกข์ 

เกดิ วโิมกข์ เป็นทุกขนิโรธ ความดบัทุกข์ ส่วนทกุขสัจท่านมไิด้แสดงไว้ ถึงมไิด้แสดงไว้ 

ทุกขสมุทัยย่อมเล็งไปถึงเอง เพราะทุกขสมุทัยเป็นเหตุ ทุกข์เป็นผล เมื่อมีเหตุก็ต้อง

มผีลเป็นธรรมดา ส่วนทกุขนโิรธคามนิปีฏปิทา ข้อปฏิบตัใิห้ถึงความดบัทกุข์ ท่านแสดง

ไว้โดยอ้อม พจิารณาได้ในค�าว่า “กามทัง้หลายไม่มอียูใ่นผูใ้ด ตณัหาของผูใ้ดไม่มี และ

ผูใ้ดข้ามกถงักถา ความสงสยัเสยีได้” ดงันี ้ธรรมใดเป็นเหตลุะกาม จนเป็นผูไ้ม่มกีาม 

ธรรมใดเป็นเหตลุะตณัหา จนเป็นผูไ้ม่มีตณัหา ธรรมใดเป็นเหตขุ้ามความสงสัยจนเป็น

ผู้ไม่สงสัย ธรรมนั้นเป็นมรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์

แท้จรงิ กามทัง้หลาย ให้อสัสาทะ คอืความพอใจบ้างเหมอืนกนั แต่ให้อัสสาทะ 

เป็นส่วนน้อย ให้โทษมากกว่า เพราะเหตนุี ้พทุธาทบิณัฑติจงึตเิตยีนกามไว้ด้วยปรยิาย

เป็นอันมาก ด้วยอุปมาเป็นอันมาก เช่นพระบาลีในเถรีคาถา ขุททกนิกายว่า



388 เทศนาพิเศษ

“อนิจฺจา อทฺธุวา กามา, พหุทุกฺขา มหาวิสา, อโยคุโฬว สนฺตตฺโต อฆมูลา 

ทุกฺขปฺผลา” แปลความว่า กามทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่ย่ังยืน มีทุกข์มาก มีพิษมาก  

ดัง่ก้อนเหลก็ทีร้่อนจดั มคีวามคบัแค้นเป็นมลู มทีกุข์เป็นผล ดงันี ้ผูท้ีพ่จิารณาให้เหน็ 

กามาทนีพ คอืโทษแห่งกามจนรูส้กึดงันีด้้วยปัญญา ย่อมหน่ายไม่ไยดใีนกามแม้ทีเ่ป็น

ทพิย์ เมือ่เป็นเช่นนีย่้อมพ้นจากทกุข์ได้ ในพระบาลใีนสคาถวรรคสงัยตุตนกิายต่อจาก 

๒ บาทคาถาที่ประกาศเบญจกามคุณซึ่งมีใจเป็นที่ ๖ ว่า “เอตฺถฉนฺท� วิราเชตฺวา เอว� 

ทุกขา ปมุจฺจติ” แปลความว่า บุคคลคลายความพอใจในกามนี้แล้ว ย่อมพ้นจากทุกข์

ได้ ดงันี ้โดยนยันี ้ปัญญาท่ีพจิารณาให้รูจ้กัโทษในกาม จนคลายความพอใจในกามได้ 

เป็นมรรคประการหนึ่ง

แม้ตัณหากเ็ป็นกเิลสส�าคญั ท่ีท�าให้จติวิง่พล่าน อ�านวยทกุข์ทีพ่งึกลวัใหญ่น้อย

ทุกประการ ท่านแสดงโทษโดยอเนกปริยาย เช่นในสคาถวรรคสังยุตตนิกายว่า

“ตณฺหาย อุฑฺฑิโต โลโก ชราย ปริวาริโต 

มจฺจุนา ปิหิโต โลโก ทุกฺเข โลโก ปติฏฺิโต” 

แปลความว่า โลกอันตณัหาก่อขึน้ อนัชราห้อมล้อม ความตายสกดัไว้ ตัง้อยู่

แล้วในทกุข์ ดงันี ้ผูพ้จิารณาให้เหน็อาทนีพ โทษแห่งตณัหา ด้วยปัญญา ย่อมละตณัหาได้ 

ได้ในพระบาลีในจูฬนิทเทส ขุททกนิกายว่า

“เอวมาทีนวํ ญตฺวา ตณฺหา ทุกฺขสฺส สมฺภวํ 

วีตตณฺโห อนาทาโน สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเช” 

แปลความว่า ภิกษุรู้โทษ อย่างนี้ว่า ตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแล้ว เป็นผู้

ปราศจากตัณหา ไม่ถือมั่น มีสติ พึงเว้นรอบ ดังนี้ โดยนัยนี้ ปัญญาที่พิจารณาให้รู้

โทษแห่งตัณหา จนตัณหาปราศจากไป เป็นมรรคประการหนึ่ง

ส่วนกถงักถา คอืความสงสยั กม็โีทษมากทัง้ในทางคดโีลกแลคดีธรรม เพราะ

เป็นกฎให้ลังเลไม่แน่นอนลงไปได้ แต่ความสงสัยนี้เนื่องมาจากอวิชชา จะแก้ความ

สงสัยให้หมดไปได้ ก็ด้วยก�าจัดอวิชชาให้หมดไป ท้ังนี้ จะท�าได้ด้วยความเพียรเพ่ง
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พจิารณาโดยรอบ จนธรรมท้ังหลายมีทุกขสจัเป็นต้น มปีฏจิจสมปุบาทเป็นทีส่ดุตามที่

กล่าวมาแล้วข้างต้นปรากฏขึน้ และรูธ้รรมพร้อมท้ังเหตุ คือรูว่้าธรรมไหนเป็นเหตุ ธรรม

ไหนเป็นผล แจ่มแจ้งชดัเจน พร้อมท้ังรูว่้าปัจจยัท้ังหลายส้ินไป ความรู้แจ่มแจ้งชดัเจน

ตามเป็นจรงิฉะนี ้เป็นตวัวชิชา เมือ่เกดิขึน้ย่อมก�าจดัอวิชชาให้หมดไปทนัท ีเมือ่อวชิชา

ถูกก�าจัดเสียแล้ว ความสงสัยทั้งสิ้นก็หมดไป ได้ในพระบาลีพุทธอุทานว่า 

“ยทาหเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา 

อาตาปิโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส 

อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา 

ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺมํ

ยโต ขยํ ปจฺจยานํ อเวทิ

แปลความว่า ในกาลใด ธรรมทัง้หลาย มปีรากฏแก่พราหมณ์ผูม้เีพยีรเพ่งอยู่

ในกาลน้ัน ความสงสยัของพราหมณ์นัน้ย่อมส้ินไป เพราะมารูธ้รรมพร้อมทัง้เหต ุเพราะ

มารูค้วามสิน้ไปแห่งปัจจัยทัง้หลาย ดงัน้ี ปัญญาทีเ่พ่งพจิารณาจนธรรมทัง้หลายปรากฏ

ทั้งเหตุแลผล บังเกิดวิชชาขึ้นท�าลายความสงสัยพร้อมทั้งมูลคืออวิชชาให้หมดไปดังนี้ 

เป็นมรรคประการหนึ่ง

ปัญญาทีเ่ป็นมรรค ดงักล่าวมานีเ้ป็นสัมมปัปัญญา ปัญญาชอบ เรยีกว่ามรรค

ปัญญา มรรคตามที่กล่าวมานี้กล่าวโดยเอกเทศ เมื่อกล่าวโดยทั่วไป มรรค ข้อปฏิบัติ

เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทา ข้อปฏิบัติสายกลาง ๘ ประการ  

มสีมัมาทฏิฐิ เป็นต้น มีสมัมาสมาธเิป็นท่ีสดุ มชัฌมิาปฏปิทานี ้สมเดจ็พระบรมศาสดา

ตรัสสอนว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ควรสร้องเสพโดยส่วนเดียว

ท่านผูล้ะกามเป็นต้นได้ด้วยมรรคปัญญาอันเกดิจากมรรคภาวนา บรรลวุโิมกข์

หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ย่อมเป็นผู้ไม่มีหวังใด ๆ ทั้งหมด เป็นผู้มีปัญญาแท้จริง มิใช่

มีปัญญาสักแต่ว่า อันเป็นปัญญาขั้นโลกีย์ และเพราะเหตุนั้น จึงไม่มีกังวลเกาะเกี่ยว  

ไม่ข้องติดในกามและภพ ท่านผู้เช่นนี้เป็นมุนีที่แท้จริง
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ปัญหานี้พร้อมท้ังพุทธพยากรณ์ แม้จะเป็นท่อนเป็นตอนทางโวหาร ก็ย่อม

เนื่องถึงกันตลอดสายทางธรรมปฏิบัติ ด้วยประการฉะนี้

สรปุความว่า โตเทยยมาณพ กราบทลูถามสมเดจ็พระบรมศาสดาว่า วิโมกข์

ของผู้ที่ไม่มีกาม ตัณหา แลข้ามกถังกถา ความสงสัยได้ เป็นเช่นไร? พระองค์ตรัส

บรรหารว่า วิโมกข์ของผู้นั้นไม่เป็นอื่น โตเทยยมาณพกราบทูลถามต่อไปอีกว่า ผู้นั้น

ยังมีหวังหรือไม่มี มีปัญญาแท้หรือมีปัญญา แต่ว่า จะรู้จักมุนีด้วยอย่างไร พระองค์

ตรัสบรรหารว่า ผู้นั้นไม่มีความหวัง มีปัญญาแท้ จงรู้จักมุนีว่าไม่มีกังวล ไม่ข้องติดใน

กามภพ ดังนี้

ในที่สุดแห่งพุทธพยากรณ์ โตเทยยมาณพพร้อมทั้งศิษย์บริวารมีจิตพ้นจาก 

อาสวะ ไม่ถือม่ันด้วยอุปาทาน คือบรรลุอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์ อเสขบุคคล  

จบกิจพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนา ทูลขออุปสมบทกะสมเด็จพระศาสดา ก็ได้รับ

พระวาจาให้เป็นภกิษดุ้วยเอหภิกิขอุุปสมบทาแล้วประกาศตนให้ปรากฏว่า พระผูม้พีระ

ภาคเจ้าเป็นพระศาสดาของตน ตนเป็นสาวก ดังนี้

โตเทยยมาณวปัญหาพร้อมทั้งพุทธพยากรณ์ มีใจความพร้อมทั้งอรรถาธิบาย

ดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.



ธรรมวนิัยกถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

อมฺเห รกฺขตุ สทฺธมฺโม สพฺเพปิ ธมฺมจาริโน

วุฑฺฒึ สมฺปาปุเณยฺยาม ธมฺเม อริยปฺปเวทิเตติ.

บัดนี้ จักแสดงเรื่องความเป็นมาแห่งพระธรรมวินัยสืบต่อไป 

เมือ่สมเดจ็พระบรมศาสดาเสด็จดบัขนัธปรนิพิพานแลถวายพระเพลงิพระพทุธ

สรีระแล้ว พุทธบริษัทผู้เคยเห็นพระกาย เคยเฝ้า เคยฟังเสียงที่ทรงแสดงธรรมของ

พระองค์ กไ็ม่ได้เห็น ไม่ได้เฝ้า ไม่ได้ฟังอกีต่อไป ปัจฉมิาชนตาคอืประชมุชนผูเ้กิดภาย

หลังก็ดุจเดียวกัน แม้จักไปสู่เจดียสถานมีประเภทดังที่ท่านแสดงแล้วในกัณฑ์ก่อน  

กช็วนให้นกึว้าเหว่ว่า ท่ีน้ีเป็นท่ีประสตู ิท่ีนีเ้ป็นวัตถทุีส่ร้างเฉพาะสมเด็จพระบรมศาสดา 

ผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น แต่บัดนี้ หามีพระองค์ไม่แล้ว  

เราว่างเปล่าจากพระองค์แล้วทรงปรารภถงึเหตนุี ้จงึตรสัไว้ในเวลาใกล้จะปรนิพิพานว่า 

สยิา โข ปนานนฺท ตมฺุหากํ เอวมสสฺ อตตีสตถฺกํุ ปาวจน,ํ นตถฺ ิโน สตถฺาติ 

ก็บางครั้งบางคราว ท่านทั้งหลายจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า ปาพจน์คือธรรม

วินัยมีศาสดาล่วงไปแล้ว, ศาสดาของเราทั้งหลายไม่มีแล้ว, 

*   ทรงแสดงเมื่อครั้งยังเป็น พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๙
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น โข ปเนตํ อานนฺท เอวํ ทฏฺพฺพํ 

แต่ท่านทั้งหลายไม่พึงเห็นอย่างนั้นเลยนะ อานนท์ 

โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต ปญฺญตฺโต โส โว มมจฺจเยน 

สตฺถา 

ธรรมและวินัยใดที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมและวินัย

นั้นแหละ อานนท์ เป็นศาสดาของท่านทั้งหลายโดยกาลที่เราล่วงไป ดังนี้ 

เหตฉุะนี ้แม้จกัเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานไปแล้ว พทุธบรษิทักยั็งมีศาสดาแทน

พระองค์อยู่ หาได้ว้าเหว่ว่างเปล่าจากศาสดาไม่ และเม่ือได้ฟัง ได้ปฏิบัติธรรมวินัย  

ก็ชื่อว่าได้ฟัง ได้ปฏิบัติพระบรมศาสดา แม้ในเวลาที่ยังด�ารงพระชนม์อยู่ พุทธสาวก

สาวกิากไ็ด้ฟังได้ปฏิบัติธรรมวนิยัท่ีทรงแสดงทรงบญัญตันิัน่เอง ในทีอ่ืน่ ได้ตรสัไว้โดย

ความว่า ผู้ไม่เห็นธรรม แม้จักอยู่ใกล้ชิดพระองค์ ก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระองค์ ส่วนผู้เห็น

ธรรมนั่นแหละ ชื่อว่าเห็นพระองค์ ดังนี้ เหตุฉะนี้ ในกาลไหน ๆ ก็ตาม คือในกาลที่

ยังด�ารงพระชนม์อยู่ก็ตาม ในกาลท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตาม ผู้ใดได้ฟัง  

ได้ปฏบิตัธิรรมวนิยั จนเหน็ธรรมด้วยจกัษคุอืญาณ ผูน้ัน้ชือ่ว่าได้เห็นพระองค์พระสัมมา

สัมพุทธเจ้า ไม่เช่นนั้น ก็ไม่ชื่อว่าได้เห็นพระองค์ แม้สมเด็จพระบรมศาสดาเอง  

จะทรงได้พระเนมิตตกนามว่า อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ เป็นต้น ก็เพราะตรัสรู้พระธรรม 

แม้เมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ทรงด�ารงพระชนม์ชีพอยู่ ก็เพื่อกิจอย่างเดียวคือประกาศธรรมที่

ได้ตรัสรู้แล้ว ตลอดถึงวินัยให้แพร่หลายกว้างขวาง ดังพระพุทธภาษิตว่า 

น ตาวาห ํปาปิม ปรนิพิพฺายสิสฺามิ ยาว เม อิท ํพฺรหฺมจรยํิ อทิธฺญฺเจว ภวสิสฺติ 

เป็นต้น 

แปลความว่าเราจกัยงัไม่ปรนิพิพาน ตราบเท่าเวลาทีพ่รหมจรรย์คอืธรรมวนิยั

ของเรานีจ้กัยังไม่เผล็ดผลแพร่หลายกว้างขวาง รูก้นัมาก หนาแน่น (และ) จนกระทัง่

เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศดีแล้ว ดังนี้ 

แต่ธรรมวินัยนี้จักชื่อว่าเผล็ดผลแพร่หลายก็ต่อเมื่อพุทธสาวกสาวิกาเป็นผู้

ฉลาดเฉยีบแหลม ปฏบัิตดิปีฏบิตัชิอบในธรรมวนิยั เหตฉุะนี ้จงึตรสัตัง้พระพทุธปณธิาน

อธิษฐานพระชนมายุไว้อีกนยัหน่ึงว่า 
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น ตาวาห ํปาปิม ปรนิพิพฺายิสสฺามิ ยาว เม ภกิขฺ ูน สาวกา ภวิสสฺนฺติ วิยตฺตา 

เป็นต้น 

แปลความว่า สาวก สาวิกาของเรา คือภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา จัก

ยงัไม่เป็นผูฉ้ลาดเฉยีบแหลม ได้รบัแนะน�าด ีสดบัมาก ทรงธรรม ปฏบิตัธิรรมสมควร

แก่ธรรม ปฏบิตัชิอบยิง่ ประพฤตติามธรรม จกัเรียนแบบอาจารย์ของตนแล้ว แสดงบญัญัติ 

ก�าหนด เปิดเผยจ�าแนกท�าให้ตื้นได้ จักข่มปรัปวาทคือค�าจาบจ้วงล่วงเกินที่เกิดขึ้นให้

สงบโดยถูกธรรม แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ได้เพียงใด เราจักยังไม่ปรินิพพานเพียงนั้น 

ดังนี้ 

พระพทุธภาษิตนีส่้องให้เหน็ความตัง้พระทยัก�าหนดผลทีมุ่ง่หมายแน่นอนมัน่คง 

ในทางทีจั่กทรงเป็นศาสดาเอกในโลก อันท่านผูเ้ป็นมหาบรุษุนัน้ ย่อมไม่ปล่อยชวีติและ

เวลาให้ล่วงไปโดยเลื่อนลอยไม่มีจุดหมาย ย่อมก�าหนดจุดหมายลงไปแน่นอนและมุ่ง

หน้าด�าเนินไปสู่จุดหมายนั้นโดยไม่ท้อถอย แม้สมเด็จพระบรมศาสดา เมื่อก่อนแต่

ตรัสรู้ ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ ก็ทรงก�าหนดจุดหมายอันแน่นอนคือโมกขธรรม เมื่อ

ทรงประสบโมกขธรรมแล้ว และทรงตกลงพระทยัจะแสดงธรรมโปรดเวไนยนกิร กท็รง

ก�าหนดจุดหมายแน่นอนลงไปดัง่พระพุทธาธษิฐานนัน้ และก็ทรงท�าได้ส�าเร็จ กล่าวคอื

(๑) ทรงแสดงธรรม บัญญัติวินัย ประกาศเผยแผ่ให้แพร่หลาย

(๒) มพีทุธสาวกสาวกิาฉลาดเฉยีบแหลม ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ ในธรรมวินยั 

สามารถข่มปรัปวาทที่เกิดขึ้นให้สงบโดยถูกธรรม แสดงธรรมมีปาฏิหาริย์ได้ 

ข้อแรกเกีย่วด้วยการวางหลักธรรมวินยัและประกาศเผยแผ่ ข้อหลงัเกีย่วด้วย

บุคคลผู้รับปฏิบัติธรรมวินัย

สมเด็จพระบรมศาสดาทรงท�าได้ส�าเร็จ สมพระพุทธปณิธานอธิษฐาน 

พระชนมายุสังขารนั้น ทรงปรารภถึงข้อนี้ จึงตรัสไว้เมื่อทรงหายประชวรก่อนหน้าแต่

ทรงปลงอายุสังขารว่า 

ก ึปนานนทฺ ภกิขฺสุงโฺฆ มยิ ปจจฺาสสึติ เทสโิต อานนทฺ มยา ธมโฺม อนนตฺรํ 

อพาหิรํ กริตฺวา นตฺถานนฺท ตถาคตสฺส ธมฺเมสุ อาจริยมุฏฺิ (๑๐/๑๑๘) 
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ดูกรอานนท์ กภ็กิษสุงฆ์จะยงัหวงัอะไรในเราอยู่อกีเล่า ธรรมอนัเราแสดงแล้ว 

กระท�าไม่ให้มีภายในภายนอก ก�ามืออาจารย์คือการปิดบังซ่อนเร้นในธรรมท้ังหลาย

ไม่มีแต่ตถาคต ดังนี้ 

จงึชือ่ว่าทรงได้บ�าเพ็ญกรณียะของศาสดาผูแ้สวงประโยชน์เกือ้กลูและความสุข

แด่สาวกได้บรบูิรณ์ เมือ่เสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานแล้ว ธรรมทีท่รงแสดงแล้ว วินยัทีท่รง

บัญญัติไว้แล้ว ก็เป็นศาสดาของสาวกสาลิกาพุทธบริษัท ดังที่ตรัสตั้งไว้ในเวลาใกล้จะ

ปรินิพพานนั้น

ในธรรมและวินัยทั้ง ๒ นี้ ธรรม ได้แก่ โอวาทานุสาสนี คือค�าสอนทั้งปวงที่

ทรงแสดงแก่คฤหัสถ์และบรรพชิต จ�าเดิมแต่ปฐมเทศนาเป็นต้นไปจนถึงปัจฉิมวาจา 

อันสรุปรวมลง โดยนัยหนึ่ง เป็น ๓ ประการ คือ 

สพฺพปาปสฺส อกรณํ  สอนไม่ให้ท�าบาปทั้งปวง ๑ 

กุสลสฺสูปสมฺปทา  สอนให้ท�ากุศลให้ถึงพร้อม ๑ 

สจิตฺตปริโยทปนํ  สอนให้ท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ๑ ดังนี้ 

ส่วนวนิยั ได้แก่สกิขาบททีท่รงบญัญตัแิก่สาวกสาวกิาฝ่ายบรรพชติเป็นส�าคญั 

โดยมากเป็นข้อห้ามกันความประพฤติทางกายวาจารวมลงโดยนัยหนึ่ง เป็นภิกขุปาฏิ

โมกข์ ๑ ภกิขนุปีาฏโิมกข์ ๑ รวมเรยีกว่า อภุโตปาฏโิมกข์ ในชัน้ต้น สมเดจ็พระบรม

ศาสดาทรงแสดงแต่ธรรมคือค�าสอนก่อน แม้เมื่อมีผู้มาขอบวชต่อพระองค์มากข้ึน  

ทั้งผู้ที่เป็นบรรพชิตมาก่อน และคฤหัสถ์ทั้งบุรุษสตรี แต่ในสมัยแรกนั้น ต่างก็เข้ามา

ขอบวชด้วยศรัทธาเลือ่มใส มุง่ท�าลายอาสวะกเิลส และโดยมากกม็อีาสวะกเิลสสิน้แล้ว 

ถงึจะอยูด้่วยกนัมาก และมชีือ่โคตรชาตติระกลูต่าง ๆ กนั กม็ศีลีและทฏิฐเิป็นอนัหน่ึง

อันเดียวกัน จึงมีความสงบเรียบร้อย ไม่ต้องทรงบัญญัติวินัย ต่อมา ผู้เข้ามาบวชมี

ความมุ่งต่าง ๆ กัน และมากขึ้นทั้งทางรัตตัญญภาพและจ�านวน ทั้งเกิดลาภสักการะ

มากขึน้ ท�าให้เกดิอาสวฏัฐานยิธรรม จงึทรงบญัญตัสิิกขาบท แสดงพระปาฏโิมกข์เพือ่

ก�าจัดอาสวัฏฐานิยธรรมเหล่านั้น 
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ในชัน้แรก ค�าว่า วนิยั ใช้หมายถงึสิกขาบทบญัญตัสิ�าหรบับรรพชติ และเม่ือ

มีขึ้นแล้ว สิกขาบทที่ทรงวางไว้ส�าหรับคฤหัสถ์เช่นเบญจศีล ก็เรียกว่าวินัยด้วย ธรรม

วินัยทั้ง ๒ นี้ ยังตั้งอยู่ตราบใด ก็ชื่อว่ายังมีพระศาสดาอยู่ตราบนั้น และพระพุทธ

ศาสนาหรือพรหมจรรย์ก็ชื่อว่าด�ารงอยู่ตราบนั้น เพราะธรรมและวินัยนี้เองรวมเรียก

ว่าพระพุทธศาสนาหรือพรหมจรรย์

แต่มีปัญหาว่า มีข้อก�าหนดให้ทราบได้อย่างไรว่าธรรมวินัยนี้ยังตั้งอยู่ หรือ

เสื่อมสูญไป? ปัญหานี้อาจตอบได้โดยอาศัยนัยแห่งพระพุทธปณิธานอธิษฐานพระ

ชนมายุสังขารนั้นเองว่า ตราบใด มีแบบแผนธรรมวินัยนี้เป็นหลักฐาน มีผู้ประกาศ

เผยแผ่ให้แพร่หลาย ๑ มีผู้รู้ธรรมวินัย และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตามวินัย เป็น

ภกิษ ุภกิษนุ ีอุบาสก อุบาสกิา พุทธมามิกา ทีร่วมเรยีกว่า พทุธศาสนกิชน ตามธรรม

วนิยั ๑ ธรรมวนิยักย็งัตัง้อยูต่ราบนัน้ แต่เมือ่เป็นไปตรงกนัข้าม ธรรมวนิยักเ็สือ่มหรือ

สูญไป เหตุฉะนี้ การรักษาธรรมวินัยให้ตั้งอยู่ในกาลไหน ๆ ก็ตามอาจท�าได้ด้วยการ

ด�าเนินอบุายให้เป็นไปตามนยัพระพุทธาธษิฐานทัง้ ๒ ประการนัน้ นอกจากนี ้หาได้ไม่

ประการแรก คือ แบบแผนธรรมวินัยนั้น จักท�าให้ดีขึ้นได้ด้วยการร้อยกรอง

เรียบเรียงธรรมวินัยให้เป็นหมวดหมู่ให้ถูกต้องตามท่ีทรงส่ังสอนไว้จริง ๆ นี้เรียกว่า 

สังคายนา ในครั้งพุทธกาล การเทศนาสั่งสอนเป็นไปโดยล�าพังวาจา ท่องบ่น จ�าใส่ใจ

และฝึกหัดประพฤติเจนกันมา ไม่ได้ใช้จดบันทึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร และทรง 

สั่งสอนตามสมควรแก่ผู้รับเทศนา และเรื่องที่เกิดขึ้น ในที่ ในกาล นั้น ๆ ด้วยทรงมุ่ง

ประโยชน์ที่จะพึงได้เป็นที่ตั้ง เมื่อไม่ได้เรียบเรียงรวบรวมเข้าไว้เป็นหมวดหมู่ ก็ยากที่

กุลบุตรผู้เกิดในภายหลังจะรู้ท่ัวถึง ด้วยล่วงไปแห่งพระศาสดาและสาวกซึ่งบวชทัน  

กม็แีต่จะอนัตรธานไปโดยล�าดบัชัว่อายุเป็นแม่นมัน่ การสงัคายนาจงึเป็นกจิส�าคญัทีส่ดุ 

ควรแท้ทีเดียวที่จะพึงท�า ด้วยความนิยมนับถือในพระศาสดาและด้วยอัธยาศัยแผ่

ประโยชน์แก่ผู้อื่นในภายหลัง แม้ในสมัยที่พระศาสดายังทรงพระชนม์อยู่ ท่านพระ

ธรรมเสนาบดสีารบีตุรกไ็ด้รเิริม่สงัคายนาพระธรรมทีส่มเดจ็พระบรมศาสดาทรงแสดง

ให้เป็นหมวดหมู ่ดงัทีก่ล่าวไว้ในสงัคีติสูตรโดยความว่า นคิรนถนาตบตุร ศาสดาผูห้น่ึง

ในคร้ังน้ัน ได้ท�ากาละในเมืองปาวาโดยไม่ช�านาญหมู่นิครนถ์ผู้เป็นศิษย์เกิดแตกแยก

ทุม่เถยีงกนัเรือ่งค�าสัง่สอนของศาสดาของตน เป็นเหตใุห้ค�าส่ังสอน สาวกของนิครนถ-
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นาฏบุตร นั้นกระจัดกระจายเสื่อมสูญไป ท่านพระธรรมเสนาบดีปรารภถึงเหตุนี้  

จงึแสดงแก่ภกิษทัุง้หลายว่า อย�โข ปนาวโุส อมฺหาก� ภควตา ธมโฺม เป็นต้น แปลความว่า 

ส่วนธรรมนี้แล อันพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ ครั้นประกาศ

ไว้ดีแล้ว เป็นเครื่องน�าออกจากทุกข์ ให้เป็นไปเพื่อความสงบระงับ เราทั้งหมดพึง

สังคายนาร้อยกรองรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่ ไม่พึงกล่าวแก่งแย่งกันในธรรมนั้น  

โดยประการท่ีพรหมจรรย์นี้ พึงตั้งอยู่ตลอดกาลยืนยาวนาน ข้อนั้น พึงมีเพ่ือความ

เกือ้กลู เพือ่สขุแก่ชนมาก เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูและสุขแก่เทพยดาและมนษุย์ท้ังหลาย 

ดังนี้ 

ต่อแต่นั้นท่านก็ร้อยกรองพระธรรมเป็นหมวด ๆ ตั้งแต่หมวดหนึ่งเป็นต้นไป 

แสดงแก่ภิกษุทั้งหลาย เมื่อจบแล้วสมเด็จพระบรมศาสดาก็ตรัสประทานสาธุการ  

เมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาได้ดับขันธปรินิพพานแล้ว การสังคายนาก็เป็นกิจส�าคัญยิ่ง

ขึ้น พระสงฆ์สาวกจึงได้ท�าการสังคายนาเป็นคราว ๆ โดยล�าดับมา

แต่ธรรมวินัยนี้ ย่อมเกี่ยวด้วยบุคคลโดยตรง เกี่ยวด้วยพุทธบริษัทมีภิกษุ

เป็นต้น ล�าพังธรรมวินัยก็เป็นเพียงแบบแผน ถ้าไม่มีผู้เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติ ก็หาชื่อ

ว่าตัง้อยูไ่ม่ แต่เม่ือมีผูเ้ล่าเรยีนศึกษาปฏิบัตจึิงชือ่ว่าตัง้อยู ่กบ็คุคลผูเ้กีย่วข้องด้วยธรรม

วนิยัซึง่ส�าคญัทีส่ดุนัน้กค็ือภกิษสุงฆ์หรอืภกิษบุริษัท เพราะภกิษสุงฆ์เป็นผูศ้กึษาด�ารง

พระพุทธศาสนา เป็นผู้น�าพุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์ให้ประพฤติธรรมวินัย เหตุฉะนี้  

เมื่อภิกษุสงฆ์สาวกประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยดีอยู่ พระพุทธศาสนาคือธรรมวินัยอันนี้

ก็ช่ือว่าตัง้มัน่ แต่เมือ่ภกิษสุงฆ์มทีฏิฐแิละความประพฤตวิปิรติผดิแผกออกไป พระพทุธ

ศาสนาก็พลอยระส�่าระสาย ธรรมวินัยย่อมเกี่ยวด้วยบุคคลที่ส�าคัญ ก็คือ ภิกษุบริษัท 

ด้วยประการฉะนี้ 

เหตุฉะนี้ ความมีผู้รู้ธรรมวินัยและปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตามธรรมวินัย 

อันเป็นประการที่ ๒ จึงเป็นข้อส�าคัญยิ่ง ซึ่งจะก�าหนดหมายให้ทราบแน่นอนว่าธรรม

วินัยยังตั้งอยู่ ปรารภตามการท�าสังคายนาทุก ๆ ครั้งว่าพระสงฆ์สาวกผู้ท�าสังคายนา

ในครั้งนั้น ๆ ได้ปรารภบุคคลผู้เกี่ยวด้วยธรรมวินัยโดยตรง คือภิกษุบริษัทนี้เอง 

เป็นเหต ุจงึท�าสงัคายนาร้อยกรองรวบรวมให้เป็นแบบฉบบั ทีก่ารกสงฆ์รบัรองด้วยกนั
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ว่าถูกต้อง แล้วประกาศเผยแผ่ให้พทุธบรษิทัได้เล่าเรยีนศกึษาปฏบิตัโิดยถูกต้อง ข้อนี้

อาจเห็นได้ประจกัษ์ชดัจากประวตักิารสงัคายนาพระธรรมวนิยั ซึง่จกัได้แสดงต่อไปโดย

สังเขปดังต่อไปนี้

ปฐมสงัคายนา (สงัคายนาครัง้ท่ี ๑) พระมหากสัสปเถระเป็นผูร้เิริม่ขึน้ ปรารภ

ค�าสุภัททะภิกษุผู้บวชตอนแก่กล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย เมื่อพระศาสดานิพพานได้

เพียง ๗ วันเท่าน้ันเป็นเหตุ ท�าในกรุงราชคฤห์ ในปีปรินิพพานนั้นเอง การกสงฆ์  

๕๐๐ รูป ได้พระเจ้าอชาตศัตรูเป็นศาสนูปถัมภก ๗ เดือนจึงเสร็จ

ทุติยสังคายนา (สังคายนาคร้ังที่ ๒) พระยสกากัณฑกบุตร เป็นผู้ชักน�า 

ปรารภเรื่องภิกษุชาวเมืองเวสาลีนวกวัชชีบุตร ผู้ประพฤตินอกรีตผิดพระวินัยเป็นเหตุ 

ท�าทีเ่มอืงเวสาลีนัน้เอง เม่ือพุทธปรนิิพพานแล้วราว ๑๐๐ ปี การกสงฆ์ ๗๐๐ รปู ได้ 

พระเจ้ากาฬาโศก เป็นศาสนูปถัมภก ๘ เดือนจึงแล้ว

ตตยิสังคายนา (สงัคายนาครัง้ท่ี ๓) พระโมคคลัลบีตุรตสิสะ เป็นผูป้รารภขึน้ 

เพราะเหตุเดียรถเีข้ามาบวชในพระภิกษุสงฆ์บ้าง ปลงผมนุง่ผ้ากาสาวะเอาเองบ้าง และ

ประพฤตแิละแสดงลทัธิของตนเข้าปนเปไว้ เม่ืออาศยัพระราชอ�านาจพระเจ้าธรรมาโศก

มหาราช ก�าจดัพวกน้ันออกไปได้แล้ว จงึได้ช�าระพระธรรมวินัยใหม่ ท�าท่ีกรงุปาตลบีตุร

เมือ่พระพทุธศาสนายุกาลราว ๒๓๔ ปีล่วงไปแล้ว การกสงฆ์ ๑,๐๐๐ รปู ได้พระเจ้า

ธรรมาโศกมหาราชนั้น เป็นศาสนูปถัมภก ๙ เดือนจึงเสร็จ เมื่อท�าสังคายนาส�าเร็จ

แล้ว ปรากฏในต�านานว่า พระโมคคัลลีบุตรติสสะ เล็งเห็นพระศาสนาจะไม่ตั้งถาวร

ในชมพูทวีป จึงส่งพระเถระทั้งหลายให้ไปประกาศพระศาสนาในนานาประเทศหลาย

ต�าบลด้วยกัน เช่น ส่งพระมหินทเถระ พระราชโอรสของพระเจ้าธรรมาโศกมหาราช

ไปยังลังกาทวีป ส่งพระโสนะพระอุตฺตระ ไปยังสุวรรณภูมิ 

การสงัคายนาพระธรรมวนิยัสายเดยีวกนันี ้ซึง่มต่ีอมากท็ีล่งักาน่ันเอง ท�ากนั

ตามล�าพังพระสงฆ์ในขณะนั้น ควรนับว่าเป็นแค่อนุสังคีติ สังคายนาน้อย แยกเป็น

สาขาออกไป แต่พวกลงักาและพวกทีใ่ช้คมัภร์ีอนัได้มาจากสายนัน้ กน็บัสังคายนาในที่

นัน้เข้าต่อล�าดบัสงัคตีใินชมพูทวปี ทีน่บัว่าเป็นคราวใหญ่ กค็รัง้พระมหนิทร์ไปประดษิฐาน

ศาสนา ณ ทีน่ัน้ เมือ่พระพทุธศกัราช ๒๓๖ ปี จนมกีลุบตุรชาวเกาะนัน่เอง ได้ศรทัธา
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ออกอปุสมบทเล่าเรียนรูแ้ตกฉานในพระไตรปิฎกธรรมและบวชกล่าวส่ังสอนกนัได้เอง

แล้ว ก็ประชุมพระสงฆ์เป็นมหาสันนิบาตให้พระอริฏฐะส�าแดงความรู ้ในบริษัท  

เพื่อประกาศพระศาสนาว่า หยั่งลงมั่นแล้วในที่นั้น นับเป็นครั้งที่ ๔ แต่ดูก็ไม่เชิงเป็น

สังคายนาแท้ 

อกีคร้ังหนึง่ เมือ่พทุธกาลได้ราว ๔๕๒ ปีล่วงไปแล้ว นวกภิกษุพหสุตูรในเกาะน้ัน 

มพีระพุทธตัตเถระเป็นประธาน ปรารภความเส่ือมทรามแห่งพระพทุธศาสนา และเห็น

ว่านานไปเบ้ืองหน้า กลุบุตรจะถอยน้อยจากปัญญา จึงพร้อมใจกันจารกึพระพทุธพจน์

เป็นอักษรลงในใบลาน เพือ่เป็นแบบฉบับหลกัฐานย่ังยนืสืบไป พระเจ้าวัฏฏะคามนิอภยั 

เป็นศาสนูปถัมภก ปีหนึ่งจึงส�าเร็จ นับเป็นครั้งค�ารบ ๕ การท�าสังคีติในลังกา ขึ้นชื่อ

อยู่ก็ ๒ คราวเท่านี้

ส่วนในชมพูทวีป ปรากฎตามต�านานสายอื่นว่า ตั้งแต่ได้ท�าทุติสังคายนาแล้ว 

พระสงฆ์เกิดแตกแยกกันเป็น ๆ นิกาย คือพวกถือตามที่สังคายนาอันเรียกว่า  

ลัทธิเถรวาท ไดช้ื่อว่าสถวีระ ต่อมาได้ชือ่ว่าทักษิณนิกาย เพราะเป็นฝ่ายแถบใต้ หนึ่ง

พวกคือตามภิกษุวัชชีบุตร และพวกอ่ืนซึ่งมิได้ถือตามลัทธิเถรวาท ซึ่งเรียกว่า  

ลัทธิอาจริยวาท ได้ชื่อว่ามหาสังฆิกะหนึ่ง พวกหลังนี้ ต่อมาได้ชื่อว่าอุตตรนิกาย  

เพราะเป็นฝ่ายแถบเหนือ ฝ่ายนี้ได้รับสนับสนุนจากพระเจ้ากนิษกะ ท�าสังคายนาที่

เมอืงปรุสุานครเม่ือราว พ.ศ. ๖๖๘ เปล่ียนหลกัการพระพทุธศาสนาและภาษาท่ีใช้เป็น

สันสกฤต ขนานช่ือขึ้นว่า ลัทธิมหายาน เรียกลัทธิเดิมว่าหินยาน ครั้นแล้วพระเจ้า

กนิษกะกส่็งศาสนทตูไปเทีย่วสอนศาสนายังนานาประเทศ แต่โดยมากไปทางเหนือและ

ทางตะวันออก ด้วยเหตุนี้เอง ลัทธิมหายานจึงแพร่หลายไปทางไซบีเรีย มองโกเลีย  

ทิเบต จีน ญี่ปุ่น ตลอดถึง ญวน กับได้แผ่มาทางหมู่เกาะอินเดียตะวันออกด้วย  

เช่น เกาะชวา สุมาตรา เป็นต้น 

ในชมพูทวปีเอง เม่ือพวกถือศาสนาอิสลามลงมาได้เป็นใหญ่แต่ พ.ศ. ๑๗๐๐ 

พวกอิสลามก็พากันรื้อท�าลายเจดียสถาน และเบียดเบียนพวกนับถือพระพุทธศาสนา

ด้วยประการต่าง ๆ จนพุทธบริษัทในชมพูทวีปทั้งฝ่ายเหนือและใต้เลยหมดสิ้นสูญไป 

ส่วนในประเทศไทยปรากฏว่าได้รับพระพุทธศาสนาตั้งแต่ก่อน พ.ศ. ๕๐๐ จาก 

พระโสณะอุตตระท่ีน�าพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ทางสุวรรณภูมิ ซึ่งสันนิษฐานกันว่า
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ได้แก่ที่นครปฐม ต่อมาได้รับลัทธิมหายานอันมาทางอาณาจักรศรีวิชัยบ้าง ได้รับลัทธิ

มหายานอันมาทางเมืองพุกามบ้าง ได้รับลัทธิลังกาวงศ์ โดยพระภิกษุไทยได้ไปบวช

แปลงในเมืองลังกาในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีแล้วกลับมาชักน�าขึ้นบ้าง 

พระพุทธศาสนาสายนี้ ได้ต้ังย่ังยืนมาในประเทศไทยแต่สมัยน้ัน จนถึงใน

รัชกาลที่ ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์การพระศาสนาเส่ือมโทรมลงมาก เนื่องมาตั้งแต่

เสียกรุงแก่พม่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ซึ่งทรงผนวชเป็นพระภิกษุอยู่ตลอด

รัชกาลที่ ๓ ได้ทรงเล่าเรียนรอบรู้พระไตรปิฎกแตกฉาน เป็นอัศจรรย์ผิดกับผู้อื่น  

ด้วยผู้อื่นแม้จะเล่าเรียนรู้เชี่ยวชาญก็มิได้คิดวินิจฉัยความและสอบกับความประพฤติ

ปฏิบัติที่เป็นไปอยู่ เชื่อถือแต่มติที่อาจารย์สั่งสอนมาเป็นต�ารา ท�านองลัทธิอาจริยวาท 

แต่พระองค์ทรงพิจารณาความและทรงสอบกับความประพฤติที่เป็นไปอยู่ จึงทรงหลีก

ออก เข้าอยู่ในศาสนวงศ์ท่ีทรงเห็นว่าสืบมาแต่พระสุคตทศพล และทรงหยิบยก 

พระธรรมวนัิยจากแบบฉบบัมาปฏิบัตโิดยเคร่งครัด ได้มผีูป้ฏบัิติตามเสด็จ เมือ่มากขึน้ 

จึงเป็นหมู่กันตามธรรมวินัย มีชื่อเรียกว่าธรรมยุตติกนิกาย ฝ่ายคณะเดิมเรียกว่า  

มหานิกาย จึงมีเป็น ๒ นิกายขึ้นในประเทศไทย ด้วยประการฉะนี้

ต�านานการสงัคายนาและความเป็นมาแห่งพระพทุธศาสนาตามทีแ่สดงมาเป็น

สังเขปกถานี้ ส่องให้เห็นว่า

๑. การสังคายนา ก็เพื่อร้อยกรองรวบรวมพระพุทธวจนะให้เป็นหมวดหมู่ให้

เป็นแบบแผนที่การกสงฆ์รับรอง

๒. ปรารภบุคคลโดยตรง คือ ภิกษบุรษัิทนัน่แลเป็นเหตโุดยอาการต่าง ๆ กนั

๓. ช�าระมลทินที่เกิดในการพระพุทธศาสนาให้บริสุทธิ์สะอาด กล่าวคือช�าระ

สังฆมณฑล ก�าจัดฝ่ายผิด ยกย่องรักษาฝ่ายถูก ให้ก�าลังฝ่ายถูก 

ในการบริหารการพระศาสนาได้เจ้าการที่ส�าคัญเป็น ๒ คือ

๑. ในฝ่ายพุทธจักร คือพระสังฆเถระ ผู้เป็นประธานพร้อมทั้งการกสงฆ์

๒. ในฝ่ายอาณาจักร คือองค์ศาสนูปถัมภก ผู้ให้ก�าลังแก่ฝ่ายพระ

ได้วิธีท�าที่ควรกล่าวดังนี้
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๑. เม่ือมีมลทินเกิดขึ้นในสังฆมณฑล ก็ก�าจัดมลทินนั้นก่อน เช่นในตติย

สังคายนา

๒. เมื่อช�าระมลทินแล้ว จึงท�าสังคายนา

๓. เมื่อท�าสังคายนาแล้ว จึงประกาศเผยแผ่สืบไป

ในการสังคายนา ผู้มีหน้าที่โดยตรงก็คือพระสงฆ์สาวก เพราะเมื่อสมเด็จ

พระบรมศาสดานิพพานแล้ว พระสงฆ์สาวกย่อมมีหน้าที่บริหารพระศาสนา รักษา

แบบแผนพระพุทธวจนะและสังฆมณฑลเองให้บริสุทธิ์ พระพุทธวจนะนี้ เมื่อยังไม่ได้

จารึกลงเป็นตัวอักษร ก็จ�าต้องท�าการสังคายนาโดยกาลสมัย เมื่อได้จารึกลงเป็นตัว

อักษรเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการคัดลอกแพร่หลายออกไปยังประเทศต่าง ๆ และ 

ในประเทศนั้น ๆ เองก็ได้มีการคัดลอก ตรวจช�าระเรื่อยมา 

ในประเทศไทยนี้ก็เช่นกัน เมื่อหาฉบับพระไตรปิฎกได้มาแล้ว ก็คัดลอก  

ตรวจช�าระโดยล�าดบัมาหลายครัง้ จนถึงฉบับสยามรัฐทีพิ่มพ์ในรชักาลที ่๗ เหล่านีไ้ม่

ควรเรียกว่าสังคายนา เพราะเป็นเพียงคัดลอก ตรวจช�าระตัวอักษรเท่านั้น มีเรื่องท่ี 

จะต้องจัดท�าตลอดไป ก็คือ เรื่องบุคคลซึ่งเรียกในบัดนี้ว่าการกสงฆ์ เมื่อพิจารณา 

ดูตามต�านานย่อมเห็นได้ว่าได้จัดท�ามาแล้วหลายวิธี ดังจักเลือกแสดงพร้อมทั้งผล  

ดังต่อไปนี้

(๑) ในสมัยทุติยสังคายนา เมื่อมีภิกษุหมู่หนึ่งประพฤตินอกรีต ผิดพระวินัย 

หมู่ภิกษุฝ่ายเคร่งครัดตกลงกันแยกออก โดยวิธีประชุมกันตัดสินอธิกรณ์นั้นและท�า

สังคายนา ไม่ปรากฏว่าได้มีการบังคับ เป็นแต่ทางฝ่ายอาณาจักร ไม่อุปถัมภ์ฝ่าย

ประพฤตนิอกรีต อุปถมัภ์ฝ่ายธรรมวาทีวนิยัวาท ีผลม ี๒ ทาง คอื ทางหนึง่ภิกษสุงฆ์

แตกเป็น ๒ นิกาย ต่อมาเป็น ๒ ฝ่าย อีกทางหนึ่ง คือความได้ประพฤติลัทธิศาสนา

ตามใจสมัครเปิดเผยได้ ไม่ต้องปกปิด ประพฤติเพราะถูกบังคับ

(๒) ในสมยัตตยิสงัคายนา มเีดียรถีย์เข้ามาปลอมบวช เมือ่ไต่สวนทราบแล้ว

ได้มีการบังคับให้สึก ผลก็คือ ความคงอยู่แต่ฝ่ายเดียว แต่เมื่อพิจารณาดูตามต�านาน

การไต่สวนเป็นเพียงถามว่าพระพุทธเจ้ามีวาทะอย่างไร เม่ือตอบผิดจากหลักท่ีวางไว้ 
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กใ็ห้สกึเสยี จงึน่าจะก�าจดัได้ไม่หมด วงศ์บรรพชาอุปสมบท น่าจะมข้ีอพงึรงัเกยีจสงสยั

มาแต่สมัยนั้น

(๓) ในสมัยพระเจ้าธรรมเจดย์ีแห่งกรงุหงสาวดีระหว่างจลุศกัราช ๘๒๒-๕๕๓ 

ซึง่เรยีกในศิลาจารกึกลัยาณีว่า พระเจ้ารามาธิบด ีทรงพจิารณาบาลีและอฏัฐกถาต่าง ๆ 

เรื่องสีมา ทรงรังเกียจ สงสัยพัทธสีมาในพม่า จึงทรงส่งพระพม่าไปแปลงในลังกา  

แล้วกลับมาผูกสีมาใหม่ เรียกว่าสีมากัลยาณี ในเวลานั้น ในพม่า มีหลายนิกาย  

ได้ทรงอปุถัมภ์พระนกิายเดิมผูม้าแปลงในสมีาใหม่ และทรงตัง้กตกิาวตัรห้ามมใิห้ภกิษุ

ประพฤตนิอกรีตผดิพระวนิยั ถ้าขดัขนื มกีารลงโทษทางอาณาจกัร เล่าไว้ในศลิาจารกึ

น้ันว่า ได้มพีระนกิายเดิมเข้าแปลง ไม่เช่นนัน้กสึ็กเป็นอนัมาก จนแน่พระทยัว่าพระพทุธ-

ศาสนาบริสทุธิผ่์องแผ้วแล้ว น่าคดิว่า พระทีแ่ปลงนัน้โดยมากคงท�าเพือ่ให้ต้องพระราช

อัธยาศัย มิใช่ด้วยศรัทธาเลื่อมใส ผลที่ปรากฏต่อมา ก็คือ ในพม่า คงแตกแยกออก

เป็นหลายนิกาย 

(๔) ในประเทศไทย สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี รับลัทธิลังกาวงศ์เข้ามา  

จึงมีเป็น ๒ นิกาย คือ พระสงฆ์พวกเดิมนิกาย ๑ พระสงฆ์พวกที่อุปสมบทตามลัทธิ

ลังกาวงศ์นิกาย ๑ แต่ในที่สุด ท่านสันนิษฐานว่ารวมกันได้ด้วยปรองดอง ยกตัวอย่าง

เช่นในพิธีบรรพชาอุปสมบท ต้องรับไตรสรณาคม เป็นภาษามคธครั้ง ๑ สันนิษฐาว่า

ตามลัทธิลังกาวงศ์ เป็นภาษาสันสกฤตครั้ง ๑ สันนิษฐานว่าตามลัทธินิกายเดิม  

เพ่ือให้สมบูรณ์ตามคติทั้ง ๒ นิกาย แต่ส�าหรับผู้ที่บรรพชาอุปสมบทมาก่อนแล้ว  

เข้ากนัได้อย่างไร ไม่ปรากฏ ผลท่ีปรากฏตามต�านานกค็อืไม่ปรากฏต่าง นกิาย แต่ต่อ

มาในตอนหลังก็ปรากฏว่าเสื่อมโทรมลงเป็นเหตุให้เกิดธรรมยุตติกนิกายขึ้น

วธิเีกดิธรรมยตุตกินกิาย เป็นไปด้วยศรัทธาเลือ่มใสในธรรมวนิยัเป็นทีต่ัง้ ไม่มี

การบงัคบัทัง้โดยตรงและโดยอ้อมใด ๆ ท�านองวิธเีกดิแห่งพทุธบรษิทัในสมัยพทุธกาล 

พระองค์ผู้เป็นต้นวงศ์ธรรมยุต แม้เม่ือทรงลาผนวชกลับไปเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น

พระมหากษตัรย์ิแล้ว ถ้าจะทรงใช้วธิอีย่างทตุยิสงัคายนา การก็จกัเป็นไปมาก กระทบ

ถึงวงศ์บรรพชาอุปสมบท เป็นเหตุทุ่มเถียงแตกแยกกันย่ิงขึ้น ถ้าจะทรงใช้บังคับเด็ด

ขาดอย่างในตติยสังคายนา หรือบังคับโดยอ้อมอย่างพระเจ้าธรรมเจดีย์ ก็จักเป็นการ
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บังคับศรัทธาและจิตใจ ทั้งเรื่องก็ต่างกัน และผู้ท่ียอมมาเข้าพวกด้วยก็อาจท�าเพื่อให้

ต้องพระราชอธัยาศยั มใิช่ด้วยศรทัธาเลือ่มใส ต่อไปกอ็าจเสือ่มลงโดยง่าย แต่มข้ีอน่า

คิดถึงวิธีรวมของพระเจ้าธรรมเจดีย์ คืออุปถัมภ์ให้ฝ่ายหนึ่งไปอุปสมบทใหม่ในอีกฝ่าย

หนึง่ มใิช่ด้วยให้รวมกนัเข้าเฉย ๆ เป็นเหตุให้เกดิความรบัรองแน่นสนทิเป็นอนัเดยีวกนั

ทางพระวินัย แต่ถึงอย่างนั้น ในที่สุดก็ยังแตกแยกกันออกไปอีก เหตุฉะนี้ วิธีการที่ดี

ที่สุด ก็คือ วิธีการแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาที่ทรงประกาศพระศาสนา ปลูกศรัทธา

เลื่อมใส เป็นเหตุชักจูงใจให้เข้ามาขอบรรพชาอุปสมบท หรือแสดงตนเป็นอุบาสก

อุบาสิกา

การบรหิารสบืต่อพระพทุธศาสนาทกุประการ ตามทีแ่สดงมานี ้ย่อมสรปุรวม

ลงโดยย่อเป็น ๒ ประการ คอื เพือ่รักษาแบบฉบบัพระธรรมวนิยั และประกาศเผยแผ่ ๑ 

เพือ่ให้บคุคลผูเ้ล่าเรยีนศึกษาปฏบัิตธิรรมวนิยัคงมอียู่โดยเฉพาะ เพ่ือให้ภกิษสุงฆ์ผูสื้บ

ต่อศาสนวงศ์แต่พระสุคตทศพลด�ารงอยู่

พทุธศาสนกิในปางบรรพ์ ท่านได้บรหิารรักษาพระพทุธศาสนาพร้อมท้ังศาสนวงศ์ 

สืบส่งมาจนถึงพุทธศาสนิกในบัดนี้ จึงควรท่ีพุทธศาสนิกในบัดนี้ จักตั้งอยู่ในกตัญญู

กตเวท ีด้วยการบรหิารรักษาไว้เพ่ือส่งสบืไป การบรหิารรกัษานีจ้กัท�าได้กด้็วยการสดับ

ฟังธรรมวินัยและปฏิบัติให้เป็นภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ตามธรรมวินัยก่อน 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็พึงทราบว่าพระพุทธศาสนาได้ตั้งอยู่ในตนแล้ว และตนจึงเป็นผู้มีส่วน

แห่งความตั้งอยู่ของพระพุทธศาสนา ได้รับประโยชน์เกื้อกูลและความสุขตามควรแก่

ความปฏิบัติ แต่นั้น ก็พึงช่วยบริหารรักษาให้เป็นไปโดยฐานะ ๒ ประการ ตามนัย

พระพุทธาธษิฐานทีแ่สดงแล้วตามฐานะของตน ข้อนี ้จกัเป็นเหตใุห้ได้รบัความคุม้ครอง

รกัษาจากพระสทัธรรม บรรลุถงึความเจรญิในธรรมวนิยันี ้สมด้วยพระราชอธิษฐานที่

ยกขึ้นไว้เป็นนิกเขปบท ณ เบื้องต้นว่า

อมฺเห รกฺขตุ สทฺธมฺโม  สพฺเพปิ ธมฺมจาริโน

วุฑฺฒึ สมฺปาปุเณยฺยาม  ธมฺเม อริยปฺปเวทิเต

ขอพระสัทธรรมจงรักษาเราท้ังหลาย ผู้ประพฤติธรรมแม้ทั้งหมด ขอเรา 

ทั้งหลายจงบรรลุถึงความเจริญในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้ว ด้วยประการฉะนี้



กตัญญูกตเวทกีถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมึ กตเม เทฺว โย จ ปุพพการี โย 

จ กตญฺญูกตเวที อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมินฺติ

บัดนี้ จักรับประทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในบุพพการีแลกตัญญู

กตเวทีกถา ประดับพระปัญญาบารมี เพิ่มพูนพระกุศลราศีสัมมาปฏิบัติ เพื่อสนอง 

พระอปุการคณุทีไ่ด้ทรงมแีก่อาตมภาพ แลเพือ่สนองพระประสงค์ทีท่รงใคร่สดบัธรรม 

ตามคตินิยมแห่งสัปปุริสบัณฑิต ผู้นับถือพระพุทธศาสนา

พระเดชพระคุณ พระวรวงศ์บพิตร ได้ทรงประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม  

มีพระเมตตาเป็นต้น ตามพระฐานะท่ีทรงเป็นผู้ใหญ่ในไทยรัฐสีมามณฑล กล่าวโดย

เฉพาะ ทรงมีพระเมตตาการุณแก่อาตมภาพ และทรงอุปการะในฐานที่พึงท�าด้วย

พระหฤทัยอันประกอบด้วยความหวังดีโดยล�าดับมาจึงทรงต้ังอยู่ในฐานะเป็นบุพพการี

ผู้มีพระคุณอันย่ิงใหญ่แก่อาตมภาพ และในปีนี้ ยังได้ทรงอุปการะให้อาตมภาพได้

อปุสมบทเป็นนาคหลวง ข้อนี ้เป็นการทรงยงัเจตนาของอาตมภาพทีต่ัง้ไว้แน่วแน่ว่าจะ

*   ทรงเรียบเรียงให้ พระแสวง มหากายี แสดงถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย- 

 ทิพยอาภา เมื่อ ๕ พฤศจิกายน ๒๔๘๒ 
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อุปสมบทให้ส�าเร็จประการ ๑ เป็นการทรงยกย่องให้ปรากฏอีกประการ ๑ และเมื่อ

ได้ทรงอปุการะให้อุปสมบทอย่างมเีกยีรตแิล้ว ยังได้ทรงบ�ารุงด้วยภตัตาหาร ประทาน

ก�าลังให้ส�าเร็จเป็นอาหารสัปปายะ ในการศึกษาแลปฏิบัติธรรมวินัย ตามสมควรแก่

สมณเพศและวินัยนิยมตลอดมา พระคุณูปการเหล่านี้ จึงอ�านวยประโยชน์ยิ่งใหญ่  

ยากที่จะประกาศให้ปรากฏได้สิ้นเชิง และเตือนอยู่ในใจของอาตมภาพอย่างไม่ม ี

เวลาคลาย

อาตมภาพเม่ือได้รับพระอุปการะให้ได้อุปสมบทส�าเร็จเป็นภิกษุภาวะใน 

พระบวรพทุธศาสนาแล้ว ก็ได้ตัง้ใจศกึษาปฏบิตัธิรรมวนิยัอนัเป็นสตัถศุาสน์ของสมเดจ็

พระบรมศาสดาเต็มตามสตัตกิ�าลงั และเกดิความรูส้กึตัง้แต่เมือ่แรกย่างเข้ามาในธรรม

วินัยว่า พระบวรพุทธศาสนานี้ เต็มไปด้วยสันติธรรม อันล้วนเป็นไปเพ่ือสันติภาพ  

เมื่อศึกษาธรรมวินัยยิ่งขึ้นไปอีก ก็ยิ่งเกิดความซาบซึ้งเห็นตามพระพุทธภาษิตข้อว่า 

นตถฺ ิสนตฺปิร ํสขุ ํแปลว่า สขุอ่ืนจากความสงบไม่มี เพราะเหตฉุะนี ้ถ้าหากบคุคลมา

ปรับปรุงตนเองให้เข้ากับธรรมวินัย อันเป็นไปเพ่ือสันติภาพคือความสงบแล้ว ก็จัก

ประสบความสุขอันหาประมาณมิได้ 

ถ้าจะกล่าวโดยอุปมา ธรรมวินัยมีอุปมาเหมือนน�้าอันใสสะอาดแลเยือกเย็น 

เหมาะส�าหรบัดบัความร้อนความระหายยิง่กว่าสรรพสิง่บรรดามใีนโลก ผูท้ีม่คีวามร้อน

ความระหาย แต่ไปแก้ด้วยส่ิงอ่ืน ๆ นอกจากน�า้คอืธรรมวนิยั ย่อมไม่สามารถดับความ

ร้อนความระหายได้ เป็นเหตุให้เกิดความร้อนความระหายย่ิงขึ้นอีก ข้อนี้ มีอุปมา

เหมือนคนร้อน ระหายน�้า แต่รับประทานสิ่งอื่นอันเป็นของร้อนของแข้น ย่อมไม่อาจ

ดับความร้อนความระหายได้ กลับเป็นเหตุให้ร้อนและฝืดคอ เกิดความระหายย่ิงขึ้น 

ฉะนั้น ส่วนผู้ที่มีความร้อนความระหาย เมื่อได้ดื่มน�้าคือธรรมวินัย ย่อมอาจดับความ

ร้อนความระหายได้ตามสมควรแก่ความประพฤตปิฏบิตั ิเปรียบเหมอืนคนร้อนระหาย

น�้าดื่มน�้าอันใสสอาด ย่อมอาจดับความร้อนความระหายได้ ฉะนั้น 

ความร้อนความระหายตามนยัทีถ่วายวสัิชนามาฉะนี ้คอืความทะยานอยาก หรือ

ความด้ินรนแห่งจติ เพื่อได้สิ่งนั้นสิ่งนี้บ้าง เพื่อเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง เพื่อปราศจากความ

เป็นนัน่เป็นนีบ้่าง นีเ้รยีกว่า ตณัหา สมเดจ็พระบรมศาสดาตรสัว่าเป็นทกุขสมทุยั คอื
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เหตุให้เกิดทุกข์เดือดร้อนท้ังปวง เพราะเหตุนี้ เมื่อตัณหาอันเป็นเครื่องเผาให้ร้อนให้

ระหายดับไปไม่เหลือ ใจก็หลุดพ้นจากทุกข์และเยือกเย็นได้ 

ศาสนธรรมคอืค�าสัง่สอนของสมเดจ็พระบรมศาสดาทัง้สิน้ย่อมน้อมโน้มไปเพือ่

วิมุติ ความพ้นทุกข์ มีวิมุติเป็นที่สุด มีอุปมาดุจแม่น�้าทุกสายย่อมไหลไปสู่มหาสมุทร 

มีมหาสมุทรเป็นที่สุด ฉะนั้น วิมุตินี้ย่อมปรากฏเมื่อใด ความสงบย่อมปรากฏเมื่อนั้น 

เมื่อความสงบปรากฏ บุคคลย่อมได้ประสบความสขุทีแ่ท้จรงิ อนัวมิตุนิีส้ามญัชนมกั

เข้าใจว่าเป็นธรรมสงูเกนิเอ้ือม แล้วละเลยไม่ใส่ใจถงึ ความจริงหาเป็นเช่นที่เข้าใจนั้นไม่ 

มีเหตุผลที่จะพึงอ้างได้จากอาการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ๓ อย่าง คือ ทรงสั่งสอน

ให้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น ๑ ทรงสั่งสอนมีเหตุผล อันผู้ปฏิบัติอาจตรอง

ตามให้เหน็จรงิได้ ๑ ทรงสัง่สอนเป็นอศัจรรย์ คอืผูป้ฏบิตัย่ิอมได้รบัผลตามสมควรแก่

ความปฏิบตั ิ๑ เพราะเหตนุี ้วมิตุจิงึเป็นธรรมทีค่วรรูค้วรเห็น มีเหตผุลอาจตรองตาม

ให้เห็นจริงได้ ท้ังผู้ปฏิบัติอาจถึงได้ ในเมื่อปฏิบัติถึงขีดขั้นอันสมควร ข้อนี้เป็นได้  

จริงอย่างไรก็อาจพิจารณาเห็นได้แม้พอเป็นราง ๆ 

อนัจติใจของบุคคลทุกคนย่อมประกอบอลวนอยูด้่วยอารมณ์ร้อยแปดพนัประการ 

ที่ก่อให้เกิดความโลภก็มี ก่อให้เกิดความโกรธก็มี ก่อให้เกิดความหลงใหลก็มี เม่ือ

อารมณ์มากระทบใจ ก็แสดงอาการไปตามท�านองแห่งอารมณ์นั้น ๆ เช่นเมื่ออารมณ์

ทีช่อบใจมากระทบ กแ็สดงอาการชอบคอืโลภอยากได้ อารมณ์ทีช่งัมากระทบ กแ็สดง

อาการเกลียด คือ โกรธ ขัดเคือง เม่ืออารมณ์กลาง ๆ มากระทบก็แสดงอาการ 

เฉย ๆ คือหลงไม่รู้ตามจริง เมื่อเป็นเช่นนี้ แม้คนภายนอกก็พอสังเกตอาการทราบได้

ว่าคนนี้โลภ คนนี้โกรธ คนนี้หลง แม้ตนเองก็ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนมีประการต่าง ๆ 

มากบ้าง น้อยบ้าง ท่านจึงเปรียบอกุศลกรรมเหล่านี้ว่าคล้ายไฟ เพราะคอยเผาผลาญ

ให้รุ่มร้อนอยู่เสมอ เช่น ความโกรธเมื่อเกิดขึ้น ย่อมเผารนใจให้เดือดร้อน แต่อาศัยที่

อกุศลธรรมเหล่านี้ไม่ต้ังอยู่ในจิตใจเสมอไป บุคคลจึงบรรเทาความรุ่มร้อนได้บ้างใน 

บางคราว ข้อนี้เป็นเคราะห์ดีของคน เพราะถ้าอกุศลธรรมเหล่านั้นตั้งอยู่ในจิตใจจ�าเจ

อยู่แล้ว บุคคลก็อาจถูกเผาให้สิ้นชีวิตไปได้โดยไม่ช้าเลย กล่าวคือ เมื่ออกุศลเหล่านั้น

เกดิข้ึนแล้ว กเ็สือ่มคลายไปเองบ้าง หลดุพ้นไปจากจติเพราะการก�าหนดพจิารณาบ้าง 
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ข้อทีว่่าเสือ่มคลายไปเองนัน้ เป็นลกัษณะแห่งวปิรณิามธรรม คอื สิง่ทีจ่ะต้องแปรปรวน

ไปตามธรรมดา ข้อทีว่่าหลดุพ้นไปจากจติเพราะการก�าหนดพจิารณาเป็นลกัษณะแห่ง

วิมุตติ เพราะกิริยาที่อกุศลย่อมหลุดพ้นไปจากจิต นี้แลเป็นวิมุตติ ฉะนั้น สามัญชน

จึงต่างมีวิมุติอยู่ด้วยกันทุกคน แต่วิมุติของสามัญญชนเป็นส่ิงที่อาจก�าเริบได้ เหตุที่ 

หลุดพ้นไปแล้วภายหลังอาจกลับเกิดขึ้นอีก ถึงอย่างน้ัน การท่ีสามัญชนยังมีสันติสุข

อยูก่เ็พราะวมิตุตนิีเ้อง แลวมิตุตนิีเ้องเป็นเครือ่งหล่อเลีย้งชวิีตของสามัญญชนให้ด�ารง

อยูไ่ด้ แต่ในทางพระพทุธศาสนคตนิยิมวมิตุตทิีไ่ม่ก�าเรบิได้เป็นอย่างสงูสดุ เหตฉุะนัน้ 

จึงวางหลักธรรมสุขุมละเอียดยิ่งขึ้นตามชั้น โดยย่อแบ่งออกเป็น ๒ ชั้น คือชั้นวินัย  

เป็นกฎหมายจัดเขตแดนแห่งความประพฤติภายนอก เปรียบเหมือนรั้วท่ีล้อมไว้เป็น

ขอบเขต อีกชั้นหน่ึง คือ ชั้นธรรม เป็นเครื่องจัดความประพฤติภายในให้ดีงาม  

กล่อมเกลาอัธยาศัยจิตใจแลความเห็นให้ประณีตยิ่งขึ้น เปรียบเหมือนคนรักษาบ้าน  

ทีจั่ดช�าระแลตกแต่งบ้านให้สะอาดเรียบร้อยงดงามด้วยเครือ่งแต่งต่าง ๆ ให้โปร่งมทีาง

ลมเดินเข้าออกสะดวก ฉะนั้น 

วนิยันัน้สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ส�าหรบัคฤหสัถ์กม็ ีส�าหรบับรรพชติ

กม็ ีส่วนธรรมน้ัน สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้เป็นอนัมาก เท่ากบัความต้องการ

ของคน เปรียบเหมือนโอสถที่มีมากขนาน เท่ากับโรค ฉะนั้น สมเด็จพระบรมศาสดา

ทรงวางหลกัธรรมแก่บคุคลพอเหมาะแก่อธัยาศัย เปรยีบเหมือนแพทย์วางยาแก่คนไข้

พอเหมาะแก่โรค เป็นต้นว่าทรงวางวิริยะ คือความเพียร แก่คนเกียจคร้าน ทรงวาง

สันโดษ แก่คนไม่รู้จักพอ ทรงวางทาน แก่คนตระหนี่ อีกนัยหนึ่ง ทรงวางธรรมตาม

ล�าดับชั้น ไม่ลักลั่นกัน คือทรงวางทิฏธัมมิกัตถะ คือประโยชน์ปัจจุบัน เพื่อลาภ ยศ 

ไมตรก่ีอนแล้วทรงวางสมัปรายกิตัถะ คอืประโยชน์ภายหน้า เพือ่อาย ุสขุ ยศ สวรรค์

ต่อไป แล้วจึงทรงวางปรมัตถะ คือประโยชน์อย่างยิ่ง เพื่อวิมุติที่ไม่ก�าเริบ โดยนัยที่

ถวายวสิชัชนามาแล้วหรอืนพิพานในท่ีสดุ เพราะเหตนุี ้ธรรมของสมเดจ็พระบรมศาสดา 

จึงมีเหมาะแก่คนทุกชั้นทุกประเภทหรือทุก ๆ คน แต่ต้องรู้จักน้อมน�ามาใช้ปฏิบัติ  

มผีูท้ีม่ไิด้ศึกษาบางคนกล่าวต�าหนิธรรมบางข้อในพระพทุธศาสนา ท้ังนี ้เพราะไม่ทราบ

อรรถรสแห่งธรรมน้ัน ๆ นัน่เอง จงึเข้าใจธรรมไม่ถกูกบัวัตถปุระสงค์ หรอืน�าไปคละปน
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กันหมด ข้อนี้เปรียบเหมือนผู้ที่มิใช่แพทย์ ไม่รู้จักใช้โอสถให้เหมาะกับโรค แม้โอสถ

จะวิเศษสักปานไร ก็ไม่มีประโยชน์ ทั้งอาจอ�านวยโทษให้อีก ฉะนั้น

อนึ่ง ศาสนธรรมคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดานั้น ย่อมแสดงแต่

สัจจธรรม คือความจริง เพราะเหตุนี้ ความจริงเมื่อมีอยู่ในที่ใด พระพุทธศาสนาย่อม

มอียูใ่นทีน่ัน้ บคุคลทกุคนเมือ่หนไีปจากความจรงิไม่พ้น จงึไม่อาจพ้นไปจากพระพทุธ-

ศาสนาได้เลย แม้จะนับถือหรือไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็ตามที พระพุทธศาสนา 

ย่อมบรบิรูณ์ด้วยหลกัธรรมทกุชัน้ทกุประเภท ซึง่ล้วนแต่เป็นสัจจธรรม คอื ความจรงิ 

โดยนัยที่ถวายวิสัชชนามา ฉะนี้ เหตุฉะนี้ ผู้ที่จริงต่อธรรม จึงจะรู้ธรรมตามสมควร

แก่สัจจะของตน ส่วนผูท่ี้ไม่จริงต่อธรรม ย่อมไม่อาจรูธ้รรมได้ ข้อทีว่่าจรงิต่อธรรมนีค้อื

ปฏบิตัจิรงิ ข้อนี้จะส�าเร็จได้เพราะอาศัยมีเวลาศึกษาปฏิบัติโดยเฉพาะ 

อนัฆราวาสวสิยัย่อมมากมูลวุน่วายไปด้วยกจิการงานและสรรพสุภารมณ์ จงึก่อ

ให้เกิดกังวลและความนิยมชมชื่นเพลิดเพลิน ไม่มีโอกาสที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมได้

สะดวก แม้จะมีโอกาสอยู่บ้าง แต่จติใจกมั็กจะไม่น้อมมาทางธรรม เพราะถกูชกัน�าให้

เพลดิเพลนิไปในทางอ่ืน จงึปฏบิตัแิต่ส่วนทีห่ยาบ ทัง้ส่วนธรรม ทัง้ส่วนวนิยั ทีท่รงวาง

ไว้ส�าหรับคฤหัสถ์ เช่น ศีล ๕ กรรมบถ ๑๐ เป็นต้น แม้การศึกษาเล่าเรียน 

กด็จุเดยีวกนั เหตฉุะน้ี จึงมักเข้าใจผดิในหลกัธรรมแห่งพระพทุธศาสนาอยูเ่ป็นอนัมาก 

ส่วนสมณวิสัยย่อมว่างจากกิจการงานอย่างคฤหัสถ์แลมีวินัยเป็นรั้วรอบขอบ

ชิดกีดกั้นข้าศึก หลักตอต่อกุศลสัมมาปฏิบัติ จัดไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหากจากโลก

ภายนอก จงึไม่มีเหตใุห้เกดิกังวลห่วงใยหรอืชกัน�าจติใจให้เหนิห่างจากธรรม เหตฉุะนี้ 

สมณวิสัยจึงเป็นโอกาสช่องว่างส�าหรับปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ตลอดถึงวิมุติอันไม่ก�าเริบ

ได้สะดวกโดยส่วนเดยีว แม้บคุคลจะออกครองเพศบรรพชติในสมณวิสัยวินยันยิมตลอด

ไปมิได้ แต่ได้เพียงชั่วกาลก็ยังอ�านวยประโยชน์ใหญ่ เพราะเป็นโอกาสอันเฉพาะให้ได้

ศกึษาปฏบิตัธิรรมวนัิย เป็นเหตใุห้เข้าใจหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาถูกต้องแลซาบซึง้

ยิง่ขึน้ แม้จะลาสกิขากลบัไปกพ็อรบัประกนัตนเองว่า จกัเป็นคนดใีนฐานะเป็นพทุธศาสนกิ 

จักเป็นพลเมืองดีในฐานะเป็นพสกนิกร จักเป็นข้าราชการที่ดีในฐานะเป็นข้าราชการ 

ดังนี้เป็นต้น 
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หลกัธรรมในพระพทุธศาสนาอาจน้อมน�าไปปฏบิตัใิห้เกดิผลดไีด้ในทีท่กุสถาน 

แต่ข้อนี้ ต้องขอยกเว้นบุคคลผู้ออกบวชครองเพศบรรพชิตด้วยความจ�าใจ ไม่หวังดี 

เพือ่ศกึษาปฏิบติัให้เกิดความเข้าใจถูกถ่องแท้แลทนอยู่ไปพอครบก�าหนดกาลเพราะเหตุ

ดงัท่ีถวายวสัิชนามา ฉะน้ี สมเด็จพระบรมบพติรพระราชสมภารเจ้า พระองค์เอกอคัร-

ศาสนูปถัมภกในพระบวรพุทธศาสนา จึงพระราชทานโอกาสให้ราชภัฏข้าราชการ 

ลาพักเพื่อบวชได้ชั่วกาลก�าหนด บรรดาราชภัฏข้าราชการเหล่านั้น อาตมภาพเป็น 

ผู้หนึ่ง ทั้งได้รับพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ให้อุปสมบทเป็นนาคหลวงในวัด 

พระศรีรัตนศาสดาราม จึงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นพิเศษ แต่ทั้งนี้ ก็เป็นไป

โดยพระอุปการะของพระเดชพระคณุ พระวรวงศ์บพติร เมือ่อาตมภาพได้อปุสมบทมา

อยูจ่�าพรรษาในวดับวรนเิวศวิหารกบัสหธรรมกิบรษิทัทัง้เก่าแลใหม่แล้ว กล่าวโดยเฉพาะ

นวกภิกษุสามเณร สมเด็จพระอุปัชฌาย์ได้สั่งสอนอบรมธรรมวินัยด้วยตนท่านเอง 

ส่วนหน่ึงแล้ว ยังได้จดัให้มีการสอนตามหลกัสตูรนกัธรรมชัน้ตรใีนโรงเรยีนอกีส่วนหนึง่ 

การศึกษาได้เป็นไปดังนี้ทุกวัน เว้นวันหยุดเช่นวันธรรมสวนะจึงเป็นเหตุให้อาตมภาพ

เกดิความรูสึ้กในพระบวรพุทธศาสนาเช่นท่ีถวายวิสัชนามาโดยล�าดบั แต่ข้อนัน้เป็นการ

ถวายวิสัชนาโดยส่วนรวมเพียงเอกเทศคือส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะถ้าจะถวายวิสัชนา

เป็นข้อ ๆ ไป ก็ไม่สามารถจะถวายวิสัชชนาให้จบลงภายในเวลาอันสมควรได้ ทั้งนี้ 

เริ่มตั้งแต่ ทุกะ คือ หมวด ๒ ในหนังสือ นวโกวาท จับแต่หมวดแรก คือธรรมมี

อุปการะมาก ๒ อย่าง คือ สติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว เป็นต้นไป 

ธรรมทุก ๆ ข้อล้วนควรรูค้วรเหน็ อาจตรองตามให้เห็นจริงได้ ทัง้เป็นจรงิตาม

ทีท่รงแสดงไว้ หลักธรรมเพียงท่ีจดัเป็นหลักสูตรนวกภกิษ ุกร็ูสึ้กว่าเตม็ไปด้วยสารตัถะ 

พอเพียงเพื่อน�าไปปฏิบัติให้ได้ประสบสันติภาพแห่งชีวิตได้ดียิ่ง ซึ่งจัดหาไม่ได้ในที่อื่น 

แม้เพือ่นนวกภกิษอุืน่ ๆ ผูบ้วชด้วยความมุง่ด ีเม่ือได้สนทนากนักท็ราบกนัได้ว่าต่างมี

ความรู้สึกนึกเห็นต่างกันดังนี้ เพราะเหตุนี้ การออกบวชครองเพศเป็นบรรพชิตใน

พระพุทธศาสนาแม้ชัว่คราว จงึเปรยีบเหมือนการลงอาบในสระอนัมนี�า้เป่ียมสะอาดแล

เย็นระรื่น แม้จะต้องรีบขึ้นไปในเวลาอันรวดเร็ว ความเย็นนั้นก็ยังติดตัวอยู่ตลอดไป 

เมื่อนึกถึงเวลาใด ก็เกิดความเย็นขึ้นเวลานั้น ทั้งยังเป็นอุปนิสัยปัจจัยเพื่อวิมุตติธรรม

ในที่สุด อีกอย่างหน่ึง การออกบวชยังช่ือว่าเป็นการช่วยสืบอายุพระพุทธศาสนา  
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อนัแสดงทางแห่งสนัตภิาพ เพราะว่า ธมฺโม สงเฺฆน ธารโิต พระธรรมอนัพระสงฆ์ทรง

รักษาไว้ดังนี้ เพราะเหตุนี้ ผู้ออกบวชด้วยดีทุกคนจึงต่างได้ความพอใจว่าตนได้ใช้ชีวิต

ให้เป็นประโยชน์ สมแก่การเสียสละออกบวช แลรู้สึกว่าได้ท�าบุญอย่างสูง ทั้งผู้ลงทุน

ลงแรงอดุหนนุให้บวช กไ็ด้ความอิม่อกอิม่ใจ ได้ท�าบญุอย่างสงู เพราะรู้สกึว่าได้อดุหนนุ

คนให้ได้ท�าบุญอย่างสูง

อาตมภาพเมือ่ได้ความพอใจแลความรูส้กึด่ังทีถ่วายวสิชันามาฉะนี ้จงึมาค�านงึถงึ

ท่านผูล้งทนุลงแรงอดุหนนุตัง้แต่ต้นตลอดถงึให้ได้บวช จติใจก็น้อมไปถงึบพุการหีลายท่าน 

มพีระเดชพระคณุ พระวรวงศ์บพติรเป็นต้น และครุ่นคิดท่ีจะปฏกิารพระคณูุปการทั้งใน

สมณเพศอยู่เสมอ แต่จะปฏิการอย่างคฤหัสถวิสัยย่อมไม่เหมาะแก่วินัยนิยม 

สมเด็จพระบรมศาสดาเม่ือตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ไม่ทรง

เห็นปฏิการอย่างอื่นยิ่งกว่าธรรม จึงทรงแสดงธรรมแก่พระบุพการีของพระองค์โดย

โอกาส ข้อนีเ้ป็นพทุธนยิม และพระพทุธสาวกกม็นียิมตามเสดจ็สมเดจ็พระบรมศาสดา

ตลอดมา เหตฉุะนี ้อาตมภาพจงึตัง้ใจทีจ่ะถวายพระธรรมเทศนาโดยโอกาส เป็นส่วน

ปฏกิารสนองพระคุณตามพทุธนยิม และบัดนี ้พระเดชพระคณุ พระวรวงศ์บพิตรทรง

ใคร่สดับธรรม และทรงแสดงพระประสงค์ให้อาตมภาพมาแสดงถวาย อาตมภาพจึงมี

ความยนิดเีพราะจกัได้มีโอกาสเพ่ือแสดงปฏิการตามพทุธนยิม ทัง้เพือ่สนองพระประสงค์

อีกส่วนหนึ่ง 

จักเริ่มถวายวิสัชนาต่อไปตามกระแสพระพุทธภาษิตท่ีได้ยกไว้เป็นนิกเขปบท 

ณ เบื้องต้น พระพุทธภาษิตนั้น แปลความว่า

ภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จ�าพวกเหล่านี้หาได้ยากในโลก บุคคล ๒ จ�าพวก

นัน้เป็นไฉน คือบคุคลท่ีเป็นบุพการจี�าพวกหนึง่ ทีเ่ป็นกตญัญูกตเวทจี�าพวกหนึง่ ภกิษุ

ทั้งหลาย บุคคล ๒ จ�าพวกเหล่านี้แล หาได้ยากในโลก ดังนี้

มอีธบิาว่า บคุคลผูท้�าอปุการะก่อน ชือ่ว่าบพุาการ ีบคุคลผูรู้อ้ปุการะอนัท่าน

ท�าแล้วคือรู้คุณท่าน และประกาศอุปการะอันท่านท�าแล้วให้ปรากฏคือตอบแทนคุณ

ท่านชื่อว่ากตัญญูกตเวที โดยมากบุคคลจ�าต้องให้อุปการะไปตามหน้าที่ หรือเพราะ
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เป็นหน้าที่จึงต้องให้อุปการะ และบางทีก็ให้อุปการะในทางที่ผิด เพราะโมหะเป็นเหตุ

ให้ไม่ทราบว่าควรมิควรอย่างไร จึงไม่จัดเป็นบุพการีแท้ และโดยมาก บุคคลเม่ือรับ

อปุการะจากท่านแล้ว กม็กัลบหลูไ่ม่รูค้ณุท่าน และทอดทิง้เฉยเมยไม่ตอบแทน บางที 

กย็กย่องตอบแทนในทางท่ีผิด จงึไม่จัดเป็นกตัญญกูตเวทแีท้ เหตฉุะนี ้ ท่านจงึกล่าวว่า 

หาได้ยากในโลก หมายความว่ามีน้อย ถ้าจะให้ได้คู่กันด้วยแล้ว ก็มีน้อยยิ่งขึ้น

อน่ึง ในโลกน้ี แบ่งบุคคลออกได้เป็น ๒ จ�าพวก คือผู้ให้พวกหนึ่ง ผู้รับ 

พวกหน่ึง บุคคลคนหนึ่ง ๆ ย่อมเป็นผู้รับในเบื้องต้นก่อน แล้วจึงอาจเป็นผู้ให้ใน 

ภายหลัง คือในเบื้องต้น บุคคลย่อมรับชีวิตเลือดเนื้อและความอนุเคราะห์เลี้ยงดูจาก

มารดาบิดาและญาติพี่น้องท้ังปวง รับการปกครองของรัฐบาล ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยูห่วั ข้อนีย่้อมรบัตัง้แต่เกดิจนตลอดชวิีต รบัศิลปวิทยาจากครอูาจารย์มีมารดา

บดิาเป็นต้นไป แลย่อมรับศาสนาคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า บุคคลเม่ือเป็นผู้รับ 

ดังน้ีแล้ว ต่อไปกอ็าจเป็นผูใ้ห้อย่างนัน้บ้าง คอืให้ชวีติเลอืดเนือ้และความอนเุคราะห์แก่

บุตรธิดา รักษาการปกครองให้เป็นไปตามระบอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีอธิปไตยมาจาก

ประชาชนทัง้หลาย ให้ศิลปวทิยาแก่อนุชนหรอืศษิยานศุษิย์ และให้ค�าส่ังสอนสืบศาสนา

ตามแนวพระพุทธศาสโนวาท 

โดยนัยนี้ บุคคล ๒ จ�าพวกคือผู้ให้และผู้รับ จึงมีได้ในคนคนเดียวนี้เอง  

แต่ต่างวาระกัน คือในวาระที่ให้ ก็จัดเป็นพวกให้ ในวาระที่รับก็จัดเป็นพวกรับ บุคคล

โดยมากมกัให้โดยฐานอ่ืน โดยมีเครือ่งตอบแทน เช่น ขายให้ มใิช่ให้โดยฐานเป็นบพุการี 

และมกัรับโดยฐานอืน่ ไม่ยอมเป็นหนีบ้ญุคณุกนั เช่นรบัโดยการซือ้ ไม่รบัโดยวิธทีีใ่ห้

ส�าเร็จเป็นกตญัญูกตเวที คนคนเดยีวท่ีเป็นทัง้บพุการแีละกตญัญกูตเวทเีตม็ทีโ่ดยนยันี้ 

ยิ่งมีน้อยนักหนา น้ีเป็นหลักปริมาณ ส่วนในทางปฏิบัติ สมเด็จพระบรมศาสดาทรง

แสดงกรณียะที่ผู้ให้พึงท�าแก่ผู้รับ แลผู้รับพึงปฏิการแก่ผู้ให้ จ�าแนกข้อไว้เป็นคู่ ๆ  

เช่นกรณย์ีทีม่ารดาบดิาพงึท�าแก่บตุรธดิา และท่ีบตุรธดิาพงึปฏกิารแก่มารดาบดิาเป็นต้น 

แม้คูอ่ืน่จากทีส่มเดจ็พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ กพ็งึปฏบิตัต่ิอกนัตามสมควร ถ้าจะ

ถวายวิสัชนาจ�าแนกคู่และข้อโดยนัยนี้ ก็จะเนิ่นช้าเกินเวลาอันสมควร เหตุฉะนี้  

จกัถวายวสิชันาโดยวธิลีดั คือผูใ้ห้อุปการะ พึงให้ด้วยประโยชน์ และผูร้บัเล่าก็พงึรูค้ณุท่าน 

และตอบแทนด้วยประโยชน์
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ค�าว่า ประโยชน์ แปลจากค�าว่า อรรถ มักเข้าใจกันว่า คือผลที่ต้องการหรือ

ที่พอใจ แต่ค�านี้ที่หมายถึงเหตุ คือการท�าอันจะให้เกิดผลนั้นก็มี เช่นอุฏฐานสัมปทา 

ท่านแสดงว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่ง โดยนัยนี้ ค�าว่า ประโยชน์ จึงใช้หมายถึงเหตุ

ก็ได้ ใช้หมายถึงผลก็ได้ เมื่อหมายถึงเหตุ ควรแปลว่า การประกอบประโยชน์ หรือ

การท�าประโยชน์ เมื่อหมายถึงผล ควรแปลว่าผลประโยชน์ เหตุฉะนี้ เม่ือพบค�าว่า

ประโยชน์ กพึ็งจบัความหมายให้ถกูตามอรรถประสงค์ในทีน่ัน้ ๆ ประโยชน์น้ัน สมเดจ็

พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ตามชั้น (เช่นที่อ้างถวายวิสัชนาในตอนต้น เหตุฉะนี้  

จะถวายวสิชันาโดยล�าดบัไป) บคุคลเมือ่เกดิมาแล้วจ�าต้องมีเครือ่งด�ารงชวิีต จงึจะเป็นผู้

อยูไ่ด้ ผู้ที่มีเครื่องด�ารงชีวิตเพียงพอเรียกว่า ตั้งตัวได้ เพ่ือให้ตั้งตัวได้ก่อน สมเด็จ

พระบรมศาสดาจึงทรงแสดงอรรถประโยชน์เบื้องต้นเป็นส่วนเหตุไว้ ๔ ประการ คือ 

อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น 

อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาผลศิลปวิทยา หรือการงานที่เกิดจาก

ความหมั่น 

กัลยาณมิตตตา เลือกคบแต่มิตรที่ดีงาม 

สมชีวิตา เลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้ มิให้ฝืดเคืองนัก  

มิให้ฟูมฟายนัก 

ทั้ง ๔ ประการน้ี เป็นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ ที่นับว่าเป็นประธาน คือ  

ลาภ ยศ ไมตรี ทันตาเห็น จึงเรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ ประโยชน์ปัจจุบัน ถ้าขาด 

ข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมทันตาเห็นเหมือนกัน 

อนึ่ง บุคคลยังมีเวลาข้างหน้าที่จะต้องผ่านอีกมาก และจ�าต้องเกี่ยวด้วยผู้อื่น 

สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงแสดงอรรถประโยชน์ไว้รับรองอกี ๔ ประการเป็นส่วนเหตุ คอื 

สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความเช่ือต่อส่ิงที่ควรเชื่อ ในทางคดีโลก คือ 

เชือ่ต่อกฎหมาย ต่อรฐับาล ของสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในทางธรรม คอืเชือ่พระปัญญา

ตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า แลเชื่อฟังคือถือปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระองค์ 
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สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล ศีลในทางโลกคือความประพฤติเรียบร้อยเป็น

พลเมอืงดตีามกฎหมายและขนบธรรมเนยีมประเพณท่ีีดี ในทางธรรมคอืความประพฤติ

เป็นปกติเรียบร้อย เป็นคนดี ตามหลักศีลธรรม 

จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการสละ ในทางโลก เช่นเสียภาษีอากร หรือสละ

ก�าลงัต่าง ๆ เพือ่บ�ารงุประเทศชาต ิในทางธรรม คือสละพัสดุส่ิงของเพ่ือบชูาผูมี้คุณบ้าง 

เพ่ือสงเคราะห์เป็นการผูกไมตรีบ้าง เพื่ออนุเคราะห์แก่คนขัดสนบ้าง รวมความว่า  

สละเพื่อวัตถุประสงค์หรือแก่บุคคลที่ควรสละให้

ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญา คือความรู้บาปบุญคุณโทษ ประโยชน์

มิใช่ประโยชน์

ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นเหตุให้เกิดผลประโยชน์ ที่นับว่าเป็นประธาน คือ อายุ 

วรรณ สุข ยศ สวรรค์ ตลอดไป ไม่ต้องวิตกถึงกาลภายหน้าว่าจะเดือดร้อน และ 

ท�าให้เป็นคณโสภณ ผู้งามในหมู่ และเป็นที่รักเป็นที่ต้องการของหมู่จึงเรียกว่า 

สัมปรายิกัตถะ ประโยชน์ภายหน้า ผู้ขาดประโยชน์ภายหน้าแม้ข้อใดข้อหนึ่ง ย่อมมี

ฐานะภายหน้าอันง่อนแง่นคลอนแคลน ประโยชน์ทั้ง ๒ ที่ถวายวิสัชชนามา ฉะนี้  

ท�าให้บุคคลเป็นผู้มีหลักฐานอันม่ันคงในโลกทั้งในปัจจุบันและภายหน้า แลเมื่อบรรลุ

ถึงหลักฐานในโลกแล้ว ก็ควรมีหลักฐานในธรรมอีก 

เพือ่เป็นหลกัประกนัหลักฐานในโลกจนพ้นโลก สมเดจ็พระบรมศาสดาจงึทรง

แสดงอรรถประโยชน์ทางธรรมไว้อีก ท่ีเป็นส่วนเหตุ คือความประพฤติชอบอย่างสูง  

ทีเ่รยีกว่า อรยิมรรค ทีเ่ป็นส่วนผลอย่างสงู คอื อรยิผลหรอืวิมุตทิีไ่ม่ก�าเรบิ โดยนยัที่

ถวายวิสัชนาแล้ว ที่เป็นส่วนเหนือเหตุผลอย่างนี้ คือ นิพพาน ประโยชน์ทางธรรมนี้ 

ท�าให้บคุคลพ้นทกุข์ท้ังปวง จงึเรยีกว่าปรมตัถะ ประโยชน์อย่างย่ิง ประโยชน์ชัน้นี ้สมเดจ็

พระบรมศาสดา ทรงแสดงไว้เพ่ือสามัญชนโดยเฉพาะ สามัญชนจึงอาจบรรลุได้ด้วย

การปฏิบัติเหตุ เริ่มแต่ท�ากาย วาจา จิต อาชีพ ความด�าริพิจารณาและความเห็นให้

ชอบธรรมยิ่งขึ้นโดยล�าดับ 
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ข้อส�าคญัของการปฏบิตัเิพือ่บรรลุประโยชน์ขัน้นี ้อยูท่ีก่ารอบรมจติใจ คอืคอย

ส�ารวมระวังมิให้ยินดียินร้าย หลงงมงายติดอยู่ ๑ ข่มไว้มิให้ลุอ�านาจความดิ้นรน

ปรารถนา ๑ เมือ่บคุคลมาอบรมจติใจอย่างนี ้ย่อมอาจประสบความเกษมส�าราญปลอด

โปร่งแจ่มใส แม้ไม่ถึงปรมัตถะ ก็ย่อมประสบสนัตภิาพเสมอไป และยงัท�าให้หลกัฐาน

ในโลกมัน่คงยิง่ข้ึน พิจารณาดกูเ็หน็ได้ว่า ผู้ไม่ส�ารวมใจ ข่มใจไว้มิได้ ได้รับผลร้าย

อย่างไร ส่วนผู้ที่ส�ารวมใจ ข่มใจไว้ได้ ได้รับผลดีอย่างไร สันติภาพอันเป็นยอดของ

ความสุขโดยตรงย่อมเกิดจากความส�ารวมใจและข่มใจไว้ได้นี้เอง โดยตรงกันข้าม  

ความเดือดร้อนวุ่นวายท้ังปวง ย่อมเกิดจากความไม่ส�ารวมและความข่มใจไว้ได้นี้เอง  

แต่ข้อน้ี หมายถึงความส�ารวมและข่มใจ ตามหลักธรรมในพระบวรพุทธศาสนา  

เหตุฉะนี้ ผู้มุ่งสันติภาพจึงมักจะตั้งกติกาไว้ส�าหรับตนเองว่า จักส�ารวมใจ จักข่มใจ 

เมือ่ประสบอารมณ์ต่าง ๆ มรีปู เสยีง เป็นต้น ด้วยอบุายวธิใีดวธิหีนึง่ และเมือ่ปฏบัิตไิด้ 

แม้เพียงชัว่คราวหรอืบางคราวกน็บัว่าเป็นการด ีแลช่ือว่าได้ย่างขึน้สูป่รมตัถะโดยล�าดบั

ผู้อปุการะด้วยการชกัน�าใหป้ระกอบด้วยประโยชน์ตามที่ถวายวสิัชนามาฉะนี้ 

ชือ่ว่าเป็นบพุการขีองผูร้บัอปุการะนัน้โดยนยัอย่างสูง และผูท้ีร่บัอปุการะจากท่านแล้ว 

กร็ูค้ณุท่านแลชกัน�าให้บุพการขีองตนประกอบด้วยประโยชน์ทัง้ ๓ นัน้ เป็นการตอบแทน 

ก็ชื่อว่าเป็นกตัญญูกตเวทีอย่างสูง และเป็นอันว่าได้ตอบแทนบุรพูปการของท่านเสร็จ 

ข้อน้ี สาธกด้วยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงปฏิการพระพุทธบิดาและ

พระพุทธมารดา ตลอดถึงพระประยูรญาติ ด้วยทรงชักน�าให้ตั้งอยู่ในประโยชน์ทั้ง ๓ 

อนัมปีรมตัถะเป็นจดุพทุธประสงค์ แต่บพุการแีละกตญัญกูตเวทโีดยนยันีห้าได้ยากย่ิง 

เข้าในค�าว่า “ของดีหายาก” สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสพระพุทธภาษิตตามที่ยกมา

ถวายวสิชันาฉะนี ้เพือ่ทรงชีป้รมิาณของบคุคลคูน่ี ้๑ เพือ่ให้บคุคลทราบแล้วเกดิอตุสาหะ

ขวนขวายท�าตนให้เป็นบพุการีแลกตญัญกูตเวทตีามฐานะ ๑ หาใช่มพีระประสงค์ให้ไป

แสวงหาในที่อื่นดุจหาเพ็ชรพลอยที่มีค่าหายากไม่ เพ่ือให้ส�าเร็จพระพุทธประสงค์นี้  

จึงทรงสอนให้บุคคลอุปการะ สงเคราะห์ อนุเคราะห์กัน ตามฐานะไว้โดยอเนกนัย  

เพื่อให้ส�าเร็จเป็นบุพการี แลทรงสอนให้ผู้รับอุปการะมีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี
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ของตน และทรงยกย่องว่าเป็นคนดีเป็นอาท ิทัง้ทรงแสดงอรรถประโยชน์ไว้เป็นข้อปฏบิตัิ

ต่อกันของทั้ง ๒ ฝ่าย โดยตรงกันข้าม ทรงติเตียนผู้ไม่มีกตัญญูกตเวทีไว้เป็นอันมาก 

เช่นโดยนยัภาษิตว่า มนุสสฺเผคคฺ ูนาสเิท ยสมฺ ึนตถฺ ิกตญฺญุตา ความรู้คณุไม่มใีนผูใ้ด 

ไม่ควรเข้าใกล้ผู้นั้น ซึ่งเป็นมนุษย์เหมือนกะพี้ไม้ หาแก่นสารแลประโยชน์มิได้ 

อันกตัญญุตานั้นเป็นส่วนใจที่คิดรู้พระคุณ จึงเป็นส่วนภายใน ส่วนกตเวทิตา

เป็นส่วนการท�าที่ประกาศตอบแทนพระคุณ จึงเป็นส่วนภายนอกแต่การท�าที่จะเป็น

กตเวทิตาน้ัน ต้องเนื่องมาจากกตัญญุตาโดยส่วนเดียว มิฉะนั้น หาเป็นกตเวทติาไม่  

มบีคุคลบางจ�าพวกปฏบิตัต่ิอบพุการผีูอ้ปุการะตน ด้วยใจทีห่วงัประโยชน์ตน หาใช่ด้วยใจ

ที่หวังประโยชน์ท่าน เพราะรู้คุณไม่ การนั้นจึงไม่เป็นกตเวทิตา ผู้ท่ีประจบสอพลอ 

หรือน�าเรือ่งทีส่บอารมณ์มากล่าวป้อยอบพุการผีูอ้ปุการะตน เพือ่ให้ท่านรักใคร่ จกัได้

ให้สิ่งที่ตนประสงค์ หรือบ�ารุงบ�าเรอท่านในทางที่อาจจะน�าความเสื่อมเสียมาสู่ในภาย

หลัง ก็จัดเข้าในพวกนี้ การที่ท�าเช่นนี้ นอกจากไม่เป็นกตเวทิตาแล้ว ยังเป็นเครื่อง

หลอกลวงท�าลายบุพการีผู้อุปการะตนอีกด้วย จึงน่าละอายใจตัวเองยิ่งนัก และผู้ที่ท�า 

ย่อมชื่อว่าเป็นศัตรูที่ร้าย เพราะอยู่ใกล้ชิดทั้งเป็นที่สนิทไว้ใจ เหตุฉะนี้ ท่านจึงห้ามมิ

ให้เข้าใกล้ เพราะฉะนั้น ผู้รับอุปการะจากท่านทุก ๆ คน จึงไม่ควรท�าการเช่นนี้  

ควรท�าแต่ส่ิงท่ีจะน�าอรรถประโยชน์มาสู่ท่าน โดยนัยที่ถวายวิสัชนามาแล้วอย่างเดียว 

แม้การน้ันจักไม่เป็นท่ีชอบใจของท่าน แต่ถ้าจักเป็นประโยชน์ต่อท่านแล้ว ก็ควรท�า  

และท�าด้วยใจท่ีรูคุ้ณ ท้ังนี ้จกัเป็นไปได้เพราะการระลกึให้รูพ้ระคณุท่านทาง ๑ คดิให้

เหน็โทษแห่งความอกตญัญกูตเวท ีและให้เหน็คณุานสิงส์แห่งความกตญัญกูตเวท ีทาง ๑ 

อนึ่ง ในคราวเจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ความเจริญนั้นอาจเป็นเหตุ

บงัผูก้ตญัญูกตเวทีได้บ้าง เพราะบุคคลเช่นนี ้ย่อมไม่มกีารประจบสอพลอ แต่ในคราว

ต้องการใช้หรือในคราวต้องการความช่วยเหลือ ผู้กตัญญูกตเวทีย่อมปรากฏตัวทันที 

และจักเสียสละให้แก่บุพการีของตนได้ทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะเหตุนี้ ผู้กตัญญูกตเวที  

จึงเป็นที่ยกย่องเชิดชูกันทุกชาติทุกภาษา
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บพุการแีละกตญัญูกตเวทติาโดยนยัทีถ่วายวสิชันามาฉะนี ้โดยตรงพงึพจิารณา

ดูในตนว่ามีอยู่หรือไม่ ถ้ามีอยู่ ก็พึงทราบว่า สมเด็จพระบรมศาสดาทรงหมายถึงตน

นี้เอง ตรัสว่า ทุลฺลภา หายาก ทั้งนี้ เพราะหวังอรรถประโยชน์ต่อกันแล้วนี้ ถ้าไม่มีก็

พึงทราบว่าเพราะเหตุที่ตนไม่มีนี้เอง จึงตรัสว่า ทุลฺลภา หายาก ทั้งนี้ เพราะไม่หวัง

อรรถประโยชน์ต่อกันและกัน มีนัยดังรับประทานถวายวิสัชนาด้วยประการฉะนี้

บญุอันใดทีเ่กดิจากการทีอ่าตมภาพออกบวชเป็นภกิษุภาวะในพระบวรพทุธศาสนา 

แล้วศึกษาปฏิบัติธรรมวินัยตามสติก�าลัง และบุญส่วนอื่นใดท่ีได้บ�าเพ็ญโดยล�าดับมา 

อาตมภาพขอถวายพระกศุลในบญุนัน้ ๆ แต่พระเดชพระคณุ พระวรวงศ์บพติร ผูท้รง

เป็นบุพการี อันยิ่งใหญ่ และขอตั้งมโนปณิธานอ้างพระศรีรัตนตรัย ให้ทรงเจริญด้วย 

ไตรอรรถประโยชน์ ปราศจากโทษ ศัตรู อุปัทวันตราย ประกอบด้วยพระอนามัยและ

สันติสุขสวัสดี ทุกทิพาราตรีกาล

รับประทานวิสัชนามา ในบุพการีแลกตัญญูกตเวทีกถา พอสมควรแก่เวลา 

เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



อัจจุคคตาวาจากถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อจฺจุคฺคตา อติพลตา  อติเวลํ ปภาสิตา

วาจา หนติ ทุมฺเมธํ  ติตฺติรํ วาติวสฺสิตํ

บดันี ้จกัแสดงธรรมค�าสัง่สอนของสมเดจ็พระบรมศาสดา เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์

แห่งการฟังธรรมตามสมควรแก่เวลา ประโยชน์แห่งการฟังธรรมนัน้ โดยนยัหนึง่ ได้แก่

ปัญญา คอืรูเ้น้ือความพร้อมทัง้หวัข้อธรรมทีแ่สดง และรูจั้กบาปบญุคณุโทษ ประโยชน์

มใิช่ประโยชน์ เป็นต้น ปัญญานี ้จกัมไีด้กด้็วยอาศยัการฟังด้วยด ีคอืตัง้ใจเงีย่โสตสดบั

ฟังโดยเคารพต้ังแต่ต้นจนจบ สมด้วยพระพทุธภาษติว่า สสุสฺสํู ลภเต ปญฺญํ ฟังด้วยดี 

ย่อมได้ปัญญา ดังนี้ ปัญญาย่อมเป็นเครื่องกล่อมเกลาทิฏฐิคือความเห็นให้ถูกตรงต่อ

เหตุผลตามท�านองคลองธรรม เมื่อบุคคลมีความเห็นถูกตรงแล้ว จะท�าพูดคิดอะไร  

กถ็กูต้องเหมาะสม เป็นเหตใุห้เกดิผลดีท้ังในทางโลกและทางธรรม เหตฉุะนี ้ผูมุ้ง่ผลดี

ปรารถนาจะอบรมปัญญา กล่อมเกลาความเหน็ให้ถกูตรง จงึสมควรขวนขวายฟังธรรม

ตามโอกาส ข้อนี ้กจ็กัเป็นมงคลคือเหตใุห้บรรลถุงึความเจรญิอนัอดุม สมด้วยพระพทุธ-

*   ทรงแสดงเมือ่คร้ังยงัเป็น พระมหาเจริญ สวุฑฺฒโน ป.ธ. ๙ ณ พระอโุบสถวัดบวรนเิวศวหิาร  

 ๒๕ สิงหาคม ๒๔๘๕
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ภาษติว่า กาเลน ธมมฺสสฺวน ํเอตมมฺงคฺลมตฺุตมํ การฟังธรรมโดยกาล เป็นอดุมมงคล 

ดังนี้

ศาสนธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดานั้น ซึ่งแสดงไว้โดยนัยอันลุ่มลึกบ้าง 

ปานกลางบ้าง สามัญบ้าง เพือ่ให้เหมาะแก่อนิทรย์ีบารมขีองเวไนยนิกรและเหตุการณ์

นัน้ ๆ โดยบรรยายหน่ึง ทรงแสดงโทษของวาจาทีเ่กนิสมควรเป็นต้น ด้วยคาถาประพนัธ์

ในติตติรชาดกอันมาในขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก ดังท่ียกไว้เป็นบทอุเทศ ณ  

เบื้องต้นว่า อจฺจุคฺคตา อติพลตา อติเวลํ ปภาสิตา เป็นต้น แปลความว่า วาจาที่เกิน

สมควร รุนแรงมาก พูดผิดเวลา ย่อมท�าลายคนมีปัญญาทราม เหมือนเสียงขันฆ่า 

นกกระทาทีขั่น ฉะนั้น ดังนี้

เสียงที่เปล่งออกไปเป็นภาษาแสดงข้อความ ชื่อว่า วาจา แม้หนังสือที่แสดง

ข้อความก็ชื่อว่าวาจา เพราะเป็นเครื่องหมายท่ีใช้แทนเสียงนั่นเอง วาจานี้เป็นเครื่อง

แสดงข้อความท่ีผูพ้ดูประสงค์ให้ผูอ่ื้นทราบ ถ้าวาจานัน้ใช้เสียง ผูอ้ืน่กฟั็ง ทราบได้ด้วยหู 

ถ้าใช้หนงัสอืกอ่็าน ทราบได้ด้วยตา อนึง่ วาจายงัเป็นเคร่ืองแสดงความรูอ้นัตืน้หรอืลกึ 

แสดงน�า้ใจคอืความคิดพร้อมท้ังเจตนาและความประสงค์ของผูพ้ดูเอง ข้อนี ้มีพระพทุธ-

ภาษิตแสดงว่า 

หทยสฺส สทิสี วาจา วาจาเช่นกับใจ 

สํโวหาเรน โสเจยยฺ ํเวทติพพฺ ํความเป็นผูส้ะอาดพงึทราบได้ด้วยถ้อยค�าส�านวน 

แม้ความเป็นผู้ไม่สะอาด ก็มีนัยเช่นเดียวกัน โดยปกติ ผู ้พูดย่อมมีเจตนาและ 

ความประสงค์อย่างใดอย่างหนึง่ต่อผูฟั้ง ถ้าพดูด้วยความฉลาด กอ็าจท�าผูฟั้งให้เป็นไป

ตามเจตนาประสงค์ได้ และน�าผลดีไม่มีประมาณมาสู่ผู้พูด แต่ถ้าพูดด้วยความเขลา 

ก็ไม่อาจให้ส�าเร็จเจตนาประสงค์ของผู้พูดได้ และอาจให้เกิดโทษไม่น้อยแก่ผู ้พูด  

เพราะเหตุนี ้จงึมคี�ากล่าวว่า “ปากเป็นเอก” คอืปากเป็นท่ีหนึง่ ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นเหตนุ�า

คุณ ทั้งในส่วนที่เป็นเหตุน�าโทษมาให้ แม้ภาษิตเก่าก็มีว่า

ลกฺขี วสติ ชิวฺหคฺเค ชิวฺหคฺเค มิตฺตพนฺธวา

พนฺธนํ เจว ชิวฺหคฺเค ชิวฺหคฺเค มรณํ ธุวํ
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แปลความว่า ทรัพย์สมบัติ มิตรญาติ การต้องจองจ�า และความตาย อยู่ที่

ปลายลิ้นแท้ทีเดียว 

 วาจาทีพ่ดูด้วยความฉลาด เป็นวาจาฝ่ายมคีณุ ทีพ่ดูด้วยความเขลา เป็นวาจา

ฝ่ายมีโทษ 

 ในที่น้ี สมเด็จพระบรมศาสดาทรงชี้ลักษณะวาจาฝ่ายมีโทษ คือ อจฺจุคฺคตา 

วาจาที่เกินสมควร อติพลตา ที่รุนแรงมาก อติเวลํ ปภาสิตา พูดผิดเวลา วาจาที่เกิน

สมควรนั้นคือวาจาที่พูดส่งเสริมขึ้นไปจนเกินความเป็นจริง เกินเหตุ เกินผล ผิดวินัย 

หรอืพดูเป็นน�า้ไหล ไม่มีเนือ้ถ้อยกระทงความ พดูเอาเอง ไม่มท่ีีอ้าง พดูมากไม่รู้จกัจบ 

รวมความว่า วาจาทีพ่ดูส่งขึน้ไปโดยไร้ประโยชน์ ยกตวัอย่างวาจาโอ้อวด อกีอย่างหนึง่ 

อจฺจุคฺคตา หมายถึง วาจาที่ล่วงเกิน คือที่กล่าวล่วงล�้าเข้าไปในเรื่องของผู้อื่น โดยไม่

สมควร ด้วยเหตุขาดความเคารพบ้าง พูดพล่อย ๆ โดยมิได้คิดบ้าง ยกตัวอย่างวาจา

ที่พูดตักเตือนผู้ใหญ่ตรง ๆ โดยมิได้เลือกกาลเทศะ และวิธีให้เหมาะสม หรือวาจาที่

พูดเล่นหัว ยั่วเย้า เป็นต้น จนเกินพอดี

วาจาที่รุนแรงมากนั้น คือวาจาที่พูดใช้ค�ารุนแรง เผ็ดร้อนด้วยมุ่งหมายเสียด

แทงใจผู้อื่น หรือท่ีพูดใช้ค�าละมุนละม่อม แต่เจือด้วยความโกรธ เช่น ค�าประชด  

ด้วยมุ่งด่าว่าพ่อมหาจ�าเริญ ค�าเย้ยด้วยหมายปลงหิริว่า นอนให้สบาย เป็นต้น หรือ

วาจาที่พูดด้วยมุ่งจะให้ได้ดังใจเกินไปจนกลายเป็นบังคับขู่เข็ญ อีกอย่างหนึ่ง บทว่า  

อตพิลตา หมายถึง วาจาที่พูดพร�่าเพรื่อ ซ�้าซาก

วาจาท่ีพดูผดิเวลานัน้คือวาจาท่ีพดูในเวลาอนัไม่ควรพดู ในสถานอนัไม่ควรพูด 

ที่เรียกว่าพูดผิดกาลเทศะ วาจาเช่นนี้แม้จะเป็นจริงก็ไม่ให้คุณ 

วาจาที่เกินสมควรเป็นต้นนี้ ตรัสว่าย่อมท�าลายคนทรามปัญญาเหมือนเสียง

ขันฆ่านกกระทาที่ขัน ฉะนั้น มีเรื่องเล่าในติตติรชาดกว่า นกกระทาขัน พรานได้ยิน 

จึงรู้ที่อาศัยและไปจับฆ่าน�าไป ท่านจึงยกเสียงขันซึ่งฆ่านกกระทา เป็นข้อเปรียบกับ

วาจาเช่นนั้นที่ท�าลายคนทรามปัญญา หมายความว่า คนทรามปัญญากล่าววาจา 

เช่นนั้น ย่อมได้รับความวิบัติเพราะวาจาของตน
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คนทรามปัญญานั้น คือคนเขลา ไม่ทราบข้อที่ควรพูด ไม่ควรพูด ไม่ทราบ

เวลาและสถานที่ควรพูดไม่ควรพูด โดยปกติบุคคลย่อมพูดตามที่รู้มาบ้าง ตบแต่ง 

ข้ึนเองบ้าง ทางทีส่ือ่ให้เกดิความรู ้กคื็ออายตนะ ได้แก่ ตาเป็นส่ือให้รูร้ปู หเูป็นส่ือให้

รูเ้สยีง จมกูเป็นสือ่ให้รูก้ลิน่ ลิน้เป็นสือ่ให้รูร้ส กายเป็นสือ่ให้รูส้ิง่ทีก่ายถูกต้อง ใจเป็น

สื่อให้รู้เรื่อง 

ในทางเหล่านี้ หูเป็นสื่อให้รู้อะไรได้มากท่ีสุด จากเสียงท่ีเปล่งออกเป็นวาจา 

เมื่อมีหนังสือแทนเสียงขึ้น ตาก็เป็นสื่อให้รู้อะไรได้มากอีกทางหนึ่ง เรื่องที่ผ่านเข้ามา

ทางสื่อเหล่านี้ก็มีเป็นอันมากทั้งส่วนดีส่วนเสีย ยกตัวอย่างวาจาที่ได้ยินได้ฟัง หนังสือ

ทีไ่ด้อ่าน เป็นส่วนดคืีอมปีระโยชน์ และผูพ้ดูหรอืเขยีนมเีจตนาประสงค์ดกีม็ ีเป็นส่วน

ไม่ดคีอืไม่มปีระโยชน์ และผู้พดูหรือเขียนมเีจตนาประสงค์ร้ายกม็ ีถ้ามเีจตนาประสงค์ร้าย 

เขาก็มิได้บอกให้ทราบ แต่พูดกลบให้เห็นว่าดี ซ่อนข้อร้ายไว้ปลายทาง

อกีอย่างหนึง่ เรือ่งทีพ่ดูต่อปากกนัไปโดยมาก มกัถูกตกเตมิแก้ไข บางคนพดู

ออกไป เรื่องก็กลายไปจนผิดรูปเดิมก็มี ดังที่เรียกว่าวาจามีปีก ผู้ฟังหรืออ่านรู้มาแล้ว 

ไม่กลั่นกรองก่อนด้วยวิจารณปัญญา คือไม่ใคร่ครวญให้ทราบว่าควรไม่ควรอย่างไร  

พูดต่อไปตามที่รู ้น้ัน ๆ ได้ชื่อว่าเป็นคนทรามปัญญา ถ้าวาจานั้นเป็นฝ่ายมีโทษ  

ยกตัวอย่างเช่นวาจาที่ยกยอให้เหลิง วาจาที่ยกเอาเรื่องส่วนตัวขึ้นมายุแหย่ให้แตก 

สามคัคกีนั วาจาทีก่ล่าวถงึเร่ืองสงวนของทางบ้านเมอืง ซึง่จดัเป็นวาจาเกนิสมควรและ

ล่วงเกิน เพราะพูดล่วงล�้าเข้าไปโดยไม่สมควรในเรื่องของบุคคลและหมู่ วาจาที่เล่าลือ

ถงึเหตกุารณ์อันร้ายแรง อันได้มีหรอืจะมีแก่บคุคลหรอืหมู ่วาจาทีก่ล่าวมุง่ความเสือ่ม

เสียแห่งบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งจัดเป็นวาจารุนแรง ถ้าพูดบ่อย ๆ ก็จัดเป็นวาจาที่พูด

พร�า่เพรือ่ซ�า้ซาก และวาจาทีพู่ดสรรเสรญิหรอืตเิตยีนบคุคลหรอืกจิการอย่างใดอย่างหนึง่ 

ในเวลาอันไม่ควรสรรเสรญิหรือตเิตยีน ซึง่จดัเป็นวาจาทีพ่ดูผดิกาล วาจาเช่นนีก้ย่็อม

ท�าลายผูพู้ดเอง บคุคลผูข้าดวจิารณปัญญาในวาจาทีไ่ด้ยนิ อาจกลายเป็นเคร่ืองมอืของ 

ผูมุ้ง่ร้ายโดยไม่รูต้วั และอาจตายใจจนตัวตายก็มี

อนึ่ง แม้จะทราบว่าเป็นเรื่องไม่ควรพูด ก็อาจมีผู้ที่อดพูดไม่ได้ เพราะมีนิสัย

รูอ้ะไรแล้วนิง่ไม่ได้ ทีเ่รยีกว่า “ปากสว่าง” หรอืพูดเพราะมีเจตนาและความประสงค์ไม่ดี 
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บางทเีพราะมีเจตนาประสงค์เช่นนัน้ จงึตบแต่งเรือ่งขึน้เองทัง้หมดทีเ่รยีกว่าป้ันขึน้บ้าง

ส่งเสรมิเพิม่เตมิขึน้บ้าง วาจาเช่นนีเ้ป็นฝ่ายมโีทษเช่นกนั ผูพ้ดูกช็ือ่ว่าคนทรามปัญญา

เพราะขาดสติเหนี่ยวรั้ง ต้องวิบัติเดือดร้อนเพราะวาจาของตน ดังมีตัวอย่างอยู่เป็น 

อันมาก ถ้าวาจานั้นเกี่ยวถึงหมู่ ก็ท�าหมู่ให้เดือดร้อนเส่ือมเสียอีกด้วย นี้เป็นโทษใน

โลกนี้ อนึ่ง ถ้าวาจานั้น เป็นวจีทุจริต คือพูดชั่ว ได้แก่ มุสาวาท พูดเท็จ ปิสุณาวาท 

พูดส่อเสียด ผรุสวาท พูดค�าหยาบ สัมผัปปลปวาท พูดเพ้อเจอเหลวไหล สมเด็จ

พระบรมศาสดาตรสัว่าเป็นเหตใุห้เข้าถงึอบาย คอืภพอนัไร้ความเจรญิในโลกหน้า และ

ตรัสไว้ในที่อื่นอีกว่า

ปุริสสฺส หิ ชาตสฺส กุธารี ชายเต มุเข

ยาย ฉินฺทติ อตฺตานํ พาโล ทุพฺภาสิตํ ภณํ

แปลเอาความว่า ขวานอันเป็นเครือ่งฟาดฟันตนเอง ย่อมเกดิทีป่ากของคนพาล ผูก้ล่าว

ค�าชั่ว ดังนี้

ด้วยเหตน้ีุ บคุคลทุกคนจงึควรเว้นวาจาทีม่โีทษ กล่าวแต่วาจาทีม่คีณุ คอืวาจา

ที่สมควร นิ่มนวลเรียบร้อยและถูกเวลา อันตรงกันข้ามกับวาจาที่เกินสมควรเป็นต้น 

วาจาที่สมควรนั้นคือท่ีพูดเหมาะสมแก่ความเป็นจริงและเหตุผลเป็นต้น ซึ่งประกอบ

ด้วยประโยชน์ ยกตัวอย่างวาจาที่พูดสมานสามัคคี ท่ีสรรเสริญตามเหตุผล วาจาท่ี 

นิ่มนวลและไม่พูดพร�่าเพรื่อซ�้าซากเรียบร้อยนั้น คือที่ใช้ถ้อยค�าตามวัฒนธรรมของ 

ชาวเมอืง อ่อนหวาน เกล้ียงเกลา จบัใจ แต่มนี�า้หนกัด้วยถ้อยค�ากบัเหตุผล วาจาเช่นนี้ 

จัดเป็นวาจาทีม่ปีระโยชน์ อนัวาจาทีจ่รงิแท้และมปีระโยชน์ แม้สมเดจ็พระบรมศาสดา

ก็ตรัส ทั้งตรัสให้ถูกเวลา ต้องด้วยพระพุทธด�ารัสที่ตรัสแก่อภัยราชกุมาร ความว่า 

วาจาทีไ่ม่จริงไม่แท้หรอืจรงิแท้แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ จะเป็นทีร่กัชอบใจของชน

อืน่หรอืไม่กต็าม พระตถาคตไม่ตรสั ส่วนวาจาทีจ่รงิแท้ทัง้ปวง ประกอบด้วยประโยชน์  

จะเป็นที่รักชอบใจของชนเหล่าอ่ืนหรือไม่ก็ตาม พระตถาคตทรงรู้กาล ตรัสวาจานั้น 

เพราะพระตถาคต มีความอนุเคราะห์ในสัตว์ทั้งหลาย ดังนี้
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ความเว้นวาจาที่มีโทษ กล่าวแต่วาจาที่มีคุณ จักเป็นไปได้เพราะส�ารวมวาจา 

คือระวังรักษาปากมิให้พูดวาจาที่มีโทษด้วยมีสติเหนี่ยวรั้งใจ บางทีเหนี่ยวร้ังไว้ไม่ไหว

ด้วยอ�านาจความโลภบ้าง ความขัดแค้นโกรธเคืองบ้าง ความหลงหรือเขลาไปบ้าง  

เพราะมีสิ่งยั่วให้เกิดโลภ โกรธ หลงขึ้น ยกตัวอย่าง ลาภ ยศ เป็นสิ่งยั่วให้โลภ  

ศตัรคููเ่วรเป็นสิง่ย่ัวให้โกรธ สรุานารเีป็นสิง่ยัว่ให้หลง เมือ่โลภ โกรธ หลงเกดิครอบง�า

ใจแล้ว ก็ส�ารวมวาจาไว้ไม่ได้ พูดเรื่องท่ีไม่ควรพูด ในเวลาและสถาน อันไม่ควรพูด 

เหตฉุะนี ้เมือ่ปรารถนาพูดแต่ท่ีมีคุณ กพ็งึส�ารวมวาจา เพราะถ้าพดูไม่สมควรออกมา 

ก็จะเป็นเหตุเดือดร้อนแก่ตนเองตลอดถึงหมู่ ข้อนี้จักส�าเร็จได้ด้วยหลีกเว้นไม่ม่ัวสุม

ด้วยสิ่งที่ยั่วให้เกิดโลภ โกรธ หลงเหล่านั้น และแม้จะเกิดโลภ โกรธ หลงขึ้นบ้างตาม

เร่ืองของสามัญชน กใ็ช้ปัญญาพจิารณาให้เหน็โทษ ข่มไว้ไม่ยอมให้มอี�านาจครอบง�าใจได้ 

เมือ่เป็นเช่นนี ้สตกิม็กี�าลงัเข้าระวงัรกัษาปากไว้อยู่ส�าเรจ็เป็นวาจาสงัวร คอืส�ารวมวาจา 

วาจาที่ส�ารวมแล้วเช่นนี้ ย่อมเปล่งออกมาด้วยสติและปัญญาที่ไตร่ตรองพิจารณาแล้ว 

จึงเป็นวาจาที่สมควร นิ่มนวล เรียบร้อยและถูกเวลา เป็นเหตุอ�านวยสุภผลมาให้โดย

ส่วนเดียว เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่า สาธุ วาจาย สํวโร ส�ารวม

วาจาเป็นเหตุให้ส�าเร็จประโยชน์ ดังนี้

รวมความว่า ความส�ารวมวาจาเป็นเหตุให้พูดวาจาท่ีสมควร นิม่นวล เรยีบร้อย 

และถกูเวลา วาจาเช่นน้ีย่อมน�าสุภผลมาสูผู่พ้ดู ซึง่มีวิจารณปัญญา ส่วนความไม่ส�ารวม

วาจา เป็นเหตใุห้พดูวาจาทีเ่กนิสมควรหรอืพดูล่วงเกนิ รนุแรงมากหรอืพร�า่เพรือ่ซ�า้ซาก

และผิดเวลา วาจาเช่นนี้ย่อมท�าลายผู้พูดซึ่งเป็นคนทรามปัญญาให้วิบัติเส่ือมเสีย  

เปรยีบเหมอืนเสยีงขันฆ่านกกระทาทีขั่น ฉะนัน้ มอีรรถาธบิายดงัแสดงมา ด้วยประการ

ฉะนี้



ภัททกสลี ภัททกิาทฏิฐกิถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ภทฺทเกน จ สีเลน ภทฺทิกาย จ ทิฏฺิยา

เอเตหิ ทฺวีหิ ธมฺเมหิ โย สมนฺนาคโต นโร

กายสฺส เภทา สปฺปญฺโญ สคฺคํ โส อุปปชฺชตีติ

บดันี ้จกัถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุ ประดบัพระปัญญา

บารมี เพ่ิมพูนพระกุศลราศีส่วนธัมมัสสวนมัย แด่บพิตร หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ 

ผู้ทรงรับกัณฑ์และสมาคมนี้ซึ่งมี เป็นประธาน

บพิตร หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ปรากฏว่าทรงมีพระศรัทธาปสาทะมั่นใน

พระพุทธศาสนา ทรงพอพระทัยในการฟังธรรม และแสวงหาบุญในพระพุทธศาสนา

อันส�าเร็จด้วยทาน ศีล ภาวนา โดยสามารถ เพื่อให้พระศรัทธาเป็นญาณสัมปยุต คือ

ประกอบด้วยญาณ และอบรมพระบารมีให้ทวีขึ้นโดยล�าดับ

แท้จริง การฟังธรรมย่อมเป็นเหตุให้รู้ทั่วถึงอรรถคือเนื้อความ และธรรมคือ

หัวข้อธรรม แล้วปฏิบัติให้เหมาะ ได้ทั้งแก่คดีโลกและคดีธรรม โลกมีความหมุนเวียน

*   ทรงแสดงเมื่อครั้งยังเป็น พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ถวายหม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล  

 ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ ๑๘ กันยายน ๒๔๘๕
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แปรเปลี่ยนอยู่โดยปกติ เมื่อกล่าวถึงส่วนที่เกี่ยวแก่บุคคล บางคราวก็หมุนเวียนมาใน

ทางด ีคือประกอบด้วยลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ บางคราวกห็มนุเวยีนมาในทางร้าย คอื

ประกอบด้วยอลาภ อยศ นินทา ทุกข์ ใครจะบังคับโลกให้คงที่อยู่มิได้

ส่วนธรรมมีสภาพด�ารงอยู่คงที่ เป็นอย่างใด ก็คงเป็นอย่างนั้นตลอดไป  

เพราะธรรมเป็นความจริง หรือเป็นกฎธรรมดา เช่น กฎธรรมดาว่า “โลกมีความ

หมุนเวียนอยู่โดยปกติ” หรือว่า “ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว” นี้เป็นธรรม ความหมุนเวียน

ของโลกย่อมเป็นไปตามเหตอุย่าง ๑ ตามสงัขตลกัษณะ คอืลกัษณะของสังขารอย่าง ๑ 

ที่เป็นไปตามเหตุนั้น ส่วนที่ดีย่อมหมุนเวียนมา เพราะเหตุที่ดี คือปฏิรูปการ 

การท�าเหมาะในปัจจุบันนี้ และปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญอันได้ท�าแล้วใน 

กาลก่อน ส่วนทีช่ัว่ ย่อมหมุนเวียนมาเพราะเหตุที่ชั่วอันตรงกันข้าม 

ที่เป็นไปตามสังขตลักษณะนั้น คือ อุปฺปาโท ปญฺญายติ เกิดปรากฏ ๑  

วโย ปญฺญายติ เสื่อมปรากฏ ๑ ิตสฺส อญฺญถตฺตํ ปญฺญายติ เมื่อตั้งอยู่ แปรปรวน

ไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ ๑ 

ผู้รู้ทั่วถึงอรรถและธรรมในพระพุทธศาสนา ย่อมทราบกฎธรรมดาข้อนี้ และ

สามารถท�าโลกให้หมุนเวียนมาดีแก่ตนได้ ด้วยการประกอบเหตุที่ดี และเมื่อโลก

หมนุเวยีนมาหรอืไปอย่างไร ก็แสดงอาการคงที ่ไม่ขึน้ลง ด้วยอ�านาจความยนิดยีนิร้าย 

เพราะพจิารณาให้เหน็ตามเป็นจรงิว่า ข้อนี ้ๆ ไม่เทีย่ง ไม่คงทนอยูไ่ด้ มคีวามแปรปรวน

ไปเป็นธรรมดา ไม่ควรยินดียินร้าย เมือ่เข้าสมาคม ย่อมรูจ้กัเลอืกคบแต่กลัยาณมติร 

และแสดงกริยิากายวาจาให้เหมาะสม ตามพระพทุธจรรยา นีช้ือ่ว่า ปฏบิตัใิห้เหมาะแก่

คดีโลก 

ส่วนธรรมกล่าวโดยอภิธรรมนัยมี ๓ อย่าง คือ ธรรมเป็นกุศล ๑ ธรรมเป็น

อกุศล ๑ ธรรมเป็นอัพยากฤต คือไม่ยืนยันว่าดีหรือชั่ว ๑ กุศลธรรมและอกุศลธรรม

ย่อมเกี่ยวถึงจิต ถ้าไม่เกี่ยวถึงจิต ก็เป็นอัพยากตธรรม ยกตัวอย่าง “ประพฤติดีโดย

ไตรทวาร” ความประพฤติน้ันประกอบด้วยกุศลจิต จึงเป็นกุศลธรรม ส่วนไตรทวาร

เป็นอพัยากตธรรม เพราะเป็นเพยีงทางเครือ่งประพฤต ิกศุลธรรมเป็นส่วนทีค่วรบ�าเพญ็ 
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อกุศลธรรมเป็นส่วนควรละ อัพยากตธรรมเป็นส่วนควรก�าหนดรู้ แม้โลกที่มีความ

หมุนเวียนไปโดยปกติ ก็เป็นอัพยากตธรรม ซึ่งควรก�าหนดรู้ ผู้รู้ทั่วถึงอรรถและธรรม

ในพระพุทธศาสนาโดยนัยท่ีแสดงมา ย่อมละอกุศลธรรม บ�าเพ็ญกุศลธรรม และ 

ก�าหนดรู้อพัยากตธรรมได้โดยสามารถ นีชื้อ่ว่าได้ปฏบิตัใิห้เหมาะแก่คดีธรรม ผูป้ฏบิตัิ

ให้เหมาะทั้งแต่คดีโลกและคดีธรรม ตามค�าสั่งสอนในพระพุทธศาสนา โดยนัยแม้ที่

ถวายวิสัชนามาฉะนี้ ชื่อว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ต้องตามพระบาลีว่า 

อตฺถมญฺญาย ธมฺมมญฺญาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน วิหรติ 

รู้ทั่วถึงอรรถ รู้ทั่วถึงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ ดังนี้ 

ผู้เช่นนี้ย่อมมีกายเอิบอิ่มด้วยอิฏฐผลในโลก อันเป็นอาหารของกาย จิตใจ 

อิ่มเอิบด้วยธรรม อันเป็นอาหารของจิตใจ เมื่อมีกายและใจเอิบอิ่มอยู่ ย่อมเป็นสุข  

ข้อปฏิบัติอันเป็นเหตุให้บรรลุสุข โดยบรรยายหนึ่ง คือภัททกสีล และภัททิกาทิฏฐิ  

ต้องด้วยอนุสาสนีภาษิต อันมาในขุททกนิกาย ขุทกปาฐะ ซึ่งยกไว้เป็นอุทเทศ ณ  

เบื้องต้นว่า

ภทฺทเกน จ สีเลน ภทฺทิกาย จ ทิฏฺิยา

เป็นอาทิ แปลความว่า นรชนใดประกอบด้วยธรรม ๒ ประการนี้ คือด้วย 

ภัททกสีล ๑ ด้วยภัททิกาทิฏฐิ ๑ นรชนนั้นเป็นผู้มีปัญญา กายท�าลายแล้ว ย่อมเข้า

ถึงสวรรค์ ดังนี้

พระพุทธภาษิตนี้แสดงถึงเหตุอันได้แก่ธรรม ๒ ประการ คือภัททกสีล และ

ภัททิกาทิฏฐิ แสดงถึงผลคือความเข้าถึงสวรรค์แห่งผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้

สีล ในพระพุทธภาษิตนี้ได้แก่ความประพฤติ ในทางชั่วเรียกว่า ปาปกสีล  

ในทางดีเรยีกว่า ภทัทกสลี ในทีน่ี ้แสดงถงึภทัทกสีล แปลว่าสีลอนัดงีาม มุ่งหมายถึง

ความประพฤติอันดีงาม บุคคลย่อมแสดงการท�าทางกายวาจาด้วยความต้ังใจอยู่โดย

ปกต ิเพือ่การศกึษาเล่าเรยีนบ้าง เพือ่ประกอบการอาชพีบ้าง เพือ่ท�ากจิอืน่ ๆ อีกบ้าง 

การท�าน้ัน ๆ ถ้าเป็นไปในทางดีหรือชั่ว เรียกว่าศีลคือความประพฤติ ภัททกสีลคือ

ความประพฤติดี ย่อมท�าผู้ประพฤติให้เป็นภัทรบุคคล คือคนดีงาม 
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ส่วนปาปกสลี คือความประพฤตชิัว่ ย่อมท�าผูป้ระพฤตใิห้เป็นปาปชน คือคนช่ัว 

บุคคลย่อมเป็นคนดีหรือคนชั่ว เพราะความประพฤติของตน หาใช่เพราะเหตุอ่ืนไม่ 

เหมือนอย่างที่ชื่อว่าพ่อค้า ก็เพราะท�าการค้า ฉะนั้น เม่ือคิดดูเผิน ๆ น่าเห็นว่า  

การที่ท�าของตนเองไม่ส�าคัญ จะท�าอย่างไรก็ตาม เมื่อคนอื่นว่าดีก็ดีได้ เมื่อคนอื่นว่า
ชั่วก็ชั่วได้ เมื่อถือโลกคือผู้อื่นเป็นใหญ่ ย่อมเห็นอย่างนี้ 

อกีอย่างหนึง่ น่าเหน็ว่า การทีท่�าทกุอย่าง ย่อมมุ่งผลแก่ตนเป็นทีต่ัง้ เหตฉุะนี้ 
การทีท่�าอย่างไรกต็าม ถ้าท�าให้ตนได้ผลเป็นท่ีพอใจ กน็บัว่าด ีถ้าท�าตนให้เส่ือมประโยชน์ 
ก็นับว่าชั่ว เมื่อถือตนเป็นใหญ่ ย่อมเห็นอย่างนี้ ความเห็นทั้ง ๒ นี้ เมื่อพิจารณาโดย
ถ่องแท้ จักเห็นได้ว่ายังมีขาดตกบกพร่อง เพราะได้ส่วนเดียวคือผู้อื่นหรือตน ส่วนใด
ส่วนหน่ึงเท่านัน้ ท้ังเมือ่ได้ส่วนหนึง่ กอ็าจขัดกบัอกีส่วนหนึง่ ขาดการเทยีบเคียงระหว่าง
โลกคือผู้อื่นกับตน 

แท้จริงการบัญญัติว่าดีหรือชั่ว เพราะถือโลกคือผู้อื่นเป็นประมาณ อาจขัด 

กับตน อนึ่ง การบัญญัติเช่นน้ัน เพราะถือตนเป็นประมาณ ก็อาจขัดกับผู้อื่น  

ยกตัวอย่าง การฉ้อโกง อาจมีผู้เห็นว่า ถ้าฉ้อโกงได้เป็นความฉลาด จนมีค�าว่าฉลาด

แล้วต้องโกง แต่พึงพิจารณาดูว่า ถ้าผู้อื่นฉ้อโกงตนได้ เขาย่อมชอบ ส่วนตนย่อมไม่

ชอบแน ่ถอืผู้อืน่เป็นประมาณจงึอาจขดักบัตนได้อย่างนี ้โดยนัยตรงกนัข้าม ถ้าตนไป

ฉ้อโกงผู้อื่นได้ แม้ตนจักชอบ แต่ผู้อื่นย่อมไม่ชอบแน่ ถือตนเป็นประมาณ จึงอาจขัด

กับผู้อื่นได้อย่างนี้ ด้วยเหตุนี้ การบัญญัติว่าดีหรือชั่วด้วยถือโลกคือผู้อื่นอย่างเดียว 

หรือถือตนอย่างเดียวเป็นประมาณ จึงไม่ยุติธรรมเพราะอาจได้ทางหนึ่ง เสียทางหนึ่ง 

และค�าว่าฉลาดแล้วต้องโกง จงึมิใช่สภุาษิตเพราะเป็นค�าของคนทีถ่อืโลกหรอืตนเป็นใหญ่ 

ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ บัญญัติว่าดีหรือชั่ว ด้วยการเทียบเคยีงระหว่างตนและ 

ผู้อื่นมิให้ขัดกัน บัญญัติอย่างน้ีย่อมได้ท้ังฝ่ายตนและผู้อ่ืน หรือแม้จะได้แต่ฝ่ายใด 

ฝ่ายหนึ่ง ก็ไม่ขัดหรือตัดรอนอีกฝ่ายหนึ่ง จึงเป็นทางที่ยุติธรรม ยกตัวอย่าง 

การประทุษร้ายร่างกายทําลายชีวิตผู้อื่น ก่อนแต่จะบัญญัติลงไปว่าดีหรือชั่ว 

พงึพจิารณาเทยีบเคยีงว่า เรารกัชวีติและร่างกายของตน ปรารถนามชีวิีตอยู่โดยผาสุก

ฉันใด ผู้อื่นก็รักแลปรารถนาฉันนั้นเหมือนกัน การประทุษร้ายท�าลายสิ่งรักของผู้อื่น 

จึงไมยุ่ติธรรม เพราะเปน็การขัดหรอืตัดรอนผูอ้ื่น เมื่อพิจารณาเทียบเคยีงโดยเหตุผล
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อย่างนี้ จึงบัญญัติลงไปได้ว่า การประทุษร้ายร่างกายท�าลายชีวิตผู้อื่น เป็นการชั่ว  

ไม่ควรท�า แม้การฉ้อโกงและทุจริตอื่น ๆ ก็อาจพิจารณาเทียบเคียงและบัญญัติได้ว่า

เป็นการชั่วเช่นเดียวกัน

ความมีเมตตากรุณาต่อกัน ก็พึงพิจารณาเทียบเคียงว่า เราปรารถนาความมี

เมตตากรณุาจากผูอ้ืน่ ฉนัใด ผูอ้ืน่กป็รารถนา ฉันนัน้เหมอืนกนั ความมเีมตตากรณุา

ต่อกนัจึงเป็นเครือ่งท�าตนและผูอ้ืน่ให้เป็นสขุ ปราศจากทกุข์ ไม่มขีดัต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึง่เลย 

เมื่อพิจารณาเทียบเคียงโดยเหตุผลอย่างนี้ จึงบัญญัติลงไปว่า ความมีเมตตากรุณา

เป็นการดี ควรอบรมให้มีขึ้น

การบัญญัติว่าดีหรือชั่ว โดยการเทียบเคียงระหว่างตนและผู้อื่นให้ยุติธรรม

อย่างนี้ เป็นการบัญญัติโดยธรรม ผู้ถือธรรมเป็นใหญ่ ย่อมเห็นว่าดีหรือชั่วโดยอาศัย

หลักความยตุธิรรมเช่นนี ้สมเดจ็พระบรมศาสดาเมือ่ทรงบญัญตักิารดีการชัว่ ย่อมทรง

บญัญตัโิดยธรรม ข้อนี ้เมือ่พจิารณาดจูกัเหน็ได้ทกุข้อ ตัง้ต้นแต่เบญจศลีขึน้ไป นีเ้ป็น

เหฏฐิมปริยาย คือบรรยายอย่างต�่าหรือสามัญ 

แต่ในอุปริมปริยาย คือบรรยายอย่างสูง ทรงบัญญัติว่า ชอบ หรือผิด ด้วย

มุ่งจุดปลายทางแห่งพระพุทธศาสนา กล่าวคือวิชชาและวิมุตติเป็นหลัก การใด เป็น

ข้อปฏิบัติเอียงเทลุ่มลาดไปสู่วิชชาและวิมุตติ การนั้นทรงบัญญัติว่าชอบ การใดเป็น 

ข้อปฏิบัติขัดแย้งต่อวิชชาและวิมุตติ การนัน้ ทรงบญัญตัว่ิาผดิ และเพื่อก�าหนดง่าย  

จงึทรงวางหลกัธรรมส�าหรบัตดัสนิธรรมวนิยัท่ีทรงแสดงแล้ว บญัญตัแิล้ว ไว้ ๘ ประการ 

ด้วยพระพุทธภาษิตในโคตมีสูตร อันมาในอังคุตตรนิกายอัฏฐกนิบาต โดยความว่า 

ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อความก�าหนัดย้อมใจ ๑ 

เป็นไปเพื่อประกอบทุกข์ ๑ 

เป็นไปเพื่อสะสมกองกิเลส ๑ 

เป็นไปเพื่อความอยากใหญ่ ๑ 

เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของมีอยู่ ๑ 

เป็นไปเพื่อความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ๑ 

เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน ๑ 
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เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก ๑ 

ธรรมเหล่านั้น พึงรู้ว่า ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วินัย ไม่ใช่ค�าสั่งสอนของพระศาสดา 

ส่วนธรรมเหล่าใด เป็นไปเพื่อความคลายก�าหนัด ๑ 

เป็นไปเพื่อความปราศจากทุกข์ ๑ 

เป็นไปเพื่อความไม่สะสมกองกิเลส ๑ 

เป็นไปเพื่อความอยากอันน้อย ๑ 

เป็นไปเพื่อความสันโดษยินดีด้วยของมีอยู่ ๑ 

เป็นไปเพือ่ความสงดัจากหมู่ ๑ 

เป็นไปเพือ่ความเพยีร ๑ 

เป็นไปเพือ่ความเลีย้งง่าย ๑ 

ธรรมเหล่านี ้พงึรูว่้า เป็นธรรม เป็นวนิยั เป็นค�าสัง่สอน ของพระศาสดา ดงันี้

บณัฑติ ผูม้ปีรชีา ย่อมไม่ถอืโลกหรอืตนเป็นใหญ่ ในการบญัญตักิารดกีารชัว่ 

แต่ถือธรรมเป็นใหญ่ แม้จะไม่ได้ฟังศาสนธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดา เมือ่พจิารณา

เทียบเคียงระหว่างตนและผู้อ่ืนโดยยุติธรรม ก็อาจทราบการดีหรือชั่วได้ด้วยตนเอง 

ความเว้นการดี ประพฤติการชั่ว เป็นปาปกสีล คือความประพฤติชั่ว ส่วนความเว้น

การชัว่ ประพฤตกิารด ี เป็นภทัทกสลี คอืความประพฤตดิหีรอืงามอนัประสงค์ในทีน่ี้  

โดยนัยอริยมัคคภัททกสีล ได้แก่ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ เว้นจากเบียดเบียน

ท�าลายล้างร่างกายและชีวิต ทรัพย์และเช้ือสายของผู้อื่น ๑ สัมมาวาจา เจรจาชอบ 

เว้นจากพดูเท็จ พดูส่อเสยีด พดูค�าหยาบและพดูเพ้อเจ้อ ๑ สัมมาอาชวีะ เลีย้งชีพชอบ 

เว้นมิจฉาชีพ เลี้ยงชีวิตด้วยสัมมาอาชีพ ๑

ภัททกสีล นี้จักมีเป็นไปได้เพราะอาศัยภัททิกาทิฏฐิ คือ ทิฏฐิอันงาม ถ้า

ปราศจากทฏิฐอัินงาม สลีอันงามกมี็ขึน้ไม่ได้ ทฏิฐ ิแปลว่าความเหน็ เหน็ผดิเป็นปาปิกา

ทิฏฐิ เห็นชอบเป็นภัททิกาทิฏฐิอันประสงค์ในที่นี้ ความปฏิบัติด�าเนินของบุคคลใน 

ทกุ ๆ ทาง ย่อมเป็นไปตามความเหน็ และความเห็นย่อมเนือ่งด้วยความรู ้เม่ือยังรู้ไม่

ถกูไม่จรงิ ความเหน็ย่อมกลบักลอกเลือ่นไปมาได้ ในทางผดิบ้างถูกบ้างเสมอ โดยมาก  

มักเป็นไปตามบุคคลที่เกี่ยวข้องและศาสนาที่นับถือ ถ้าได้กัลยาณมิตรและศาสนาที่ดี 



428 เทศนาพิเศษ

ก็อาจท�าความเห็นให้เป็นไปในทางที่ถูกได้ แต่ถ้าได้ตรงกันข้าม ก็อาจท�าความเห็นให้

เฉไปในทางท่ีผิด ความเห็นไปในทางท่ีผิดน้ัน ถ้าเฉไปจนผิดท�านองคลองธรรม  

เช่นเห็นว่าท�าดไีม่ได้ด ีท�าชัว่ไม่ได้ชัว่ เป็นต้น กเ็ป็นปาปิกาทฏิฐอิย่างหนกั ทางพระพทุธ

ศาสนาสอนให้เชือ่เรือ่งกรรม ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาจงึพ้นจากความเหน็ผอิย่างหนกั

นั้นได้ตั้งแต่ต้น ข้อนี้เป็นลาภพิเศษอย่างหนึ่ง ถึงเช่นนั้น เมื่อยังรู้ไม่ถูกไม่จริง ความ

เห็นก็ยงัไม่เป็นไปตรงตามธรรม ยงัเหน็โลกเป็นใหญ่บ้าง เหน็ตนเป็นใหญ่บ้าง ไม่ยอม

เห็นธรรมเป็นใหญ่ เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงสอนให้ท�าความเห็นให้ตรง 

การที่ท�าความเห็นให้ตรงเรียกว่า ทิฏุชุกรรม ตรัสว่าเป็นบุญกิริยาวัตถุ คือที่ตั้งแห่ง

การบ�าเพ็ญบุญข้อหน่ึง ข้อน้ีต้องอาศัยโยคปัญญา คือความรู้ที่เกิดจากการประกอบ 

การประกอบในที่นี้ ได้แก่ การสดับฟัง ๑ การคิดค้น ๑ การปฏิบัติให้มีขึ้น ๑ กล่าว

เฉพาะในทางพระพทุธศาสนา ศาสนธรรมของสมเดจ็พระบรมศาสดาย่อมแสดงสัจจะ

คือความจริงโดยเหตุผล อันบุคคลควรฟัง คิดค้น และปฏิบัติตาม โดยมากผู้ฟังย่อม

ได้ความรู้ตามเนื้อเรื่อง แต่มักไม่อาจรับรู้ได้ทั้งหมด มิใช่แต่ไม่อาจรับรู้เท่านั้น ยังยิ้ม

เยาะอยู่ว่าตนฉลาดกว่าเสียอีก เพราะเห็นไปว่า หลักความดีความชั่วท่ีทรงแสดงนั้น 

ไม่เหมาะแก่ความเป็นไปของโลกหรอืของตน ถ้ารบัปฏบิตั ิกจ็กักลายเป็นผูโ้ง่เขลากว่า

ผู้อื่น 

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา เมื่อฟังค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาแล้ว  

แต่เกดิมคีวามเหน็ปรารภโลกหรอืตนเป็นใหญ่เช่นนี ้ควรแก้ไขด้วยการคดิค้นพจิารณา

อาศัยหลักเทียบเคียง ตนกับผู้อื่น หรือผู้อื่นกับตน โดยยุติธรรมหรือโดยดุลยภาพ  

เป็นชั้นสามัญ และคิดค้นพิจารณาอาศัยหลักวิชชาวิมุติเป็นชั้นสูง ดังที่ถวายวิสัชนา

แล้วในตอนท่ีว่าด้วยภัททกสีล การคิดค้นพิจารณานี้ จ�าต้องอาศัยการปฏิบัติอีก 

ส่วนหนึ่ง เมื่อคิดค้นพิจารณาแล้วปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วคิดค้นพิจารณาโดยล�าดับไป  

จนเห็นตามเป็นจริง ถึงกับให้ตนเองรับรู้ ย่อมอาจท�าความเห็นที่เคยเฉไปให้ตรงได้ 

ความเห็นทีก่ลบัตรงเช่นนี ้เป็นภทัทกสลีขึน้ด้วยนี ้เป็นเหฏฐปิรยิาย บรรยายอย่างต�า่

หรือสามัญ เพราะยังเกี่ยวข้องอยู่ด้วยตนและผู้อื่น แต่ก็เป็นไปโดยธรรม กล่าวโดย

อุปริมปริยาย บรรยายอย่างสงู เมือ่ได้ประกอบอบรมปัญญาจนแก่กล้าเตม็ท่ี เป็นวิชชา

คอืรูแ้จ่มแจ้งตามเป็นจรงิ ก�าจัดอวชิชาอันเป็นต้นเหตแุห่งความยดึถอืเสยีได้ ความเหน็
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ย่อมพ้นจากความเกี่ยวเกาะด้วยตนและผู้อื่น เป็นวิมุติคือความหลุดพ้น ความเห็นที่

ประกอบด้วยวิชชาและวิมุติเช่นนี้ เป็นภัททกทิฏฐิอย่างสูง

ธรรมท้ัง ๒ ประการ คือภัททกสีล ความประพฤติงาม ภัททิกาทิฏฐิ  

ความเห็นงาม เหล่านี้ สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงผลโดยบรรยายอย่างต�่าว่า 

เป็นเหตุให้ผู้ที่มีอยู่เข้าถึงสวรรค์เมื่อดับขันธ์ไปแล้ว แต่โดยบรรยายอย่างสูง เป็นเหตุ

ให้บรรลุมรรค ผล นิพพานได้

สวรรค์นั้นเป็นที่เข้าใจกันว่าได้แก่ทิพยสถาน อันเพรียบพร้อมไปด้วยทิพยสุข

สมบัติ ในพระคาถานี้ ทรงแสดงว่า อันผู้ประกอบด้วยธรรม ๒ ข้อนี้พึงเข้าถึง ในเมื่อ

ละโลกนี้ไปแล้ว ผู้ไม่เชื่อโลกหน้าหรือมิได้พิจารณาให้ถ่องแท้ ถือเอาความตรง ๆ  

ตามพยัญชนะ อาจเห็นว่าธรรม ๒ ข้อนี้ไม่มีประโยชน์ เพราะไม่ตรัสว่าอ�านวยผล 

ให้ในปัจจุบัน แต่ผู ้พิจารณาและรู ้จักถือเอาความ จักเชื่อโลกหน้าหรือไม่ก็ตาม  

ย่อมเห็นว่าธรรม๒ ข้อนี้ เป็นเหตุปลดเปล้ืองทุกข์ อ�านวยสุขให้ต้ังแต่ในปัจจุบันนี ้

ทีเดียว เพราะว่า เหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อนอย่างอื่นอันยิ่งไปกว่าปาปกสีลและ 

ปาปิกาทฏิฐ ิและเหตุแห่งสขุสมบตัอิืน่อนัยิง่ไปกว่าภทัทกสลีและภทัทกิาทฏิฐิ หาได้ยาก 

ในปัจจุบันยังให้เกิดสุข ฉันใด แม้ในอนาคตก็จักให้เกิดสุข ฉันนั้น ผู้ประกอบด้วยสีล

และทิฏฐอินังาม เมือ่พจิารณาเทยีบเคยีงโดยนยันี ้ย่อมได้ความสขุอนัเกดิแก่ความอุน่ใจ

ในสัมปรายภพอีกส่วนหนึ่งตราบถึงมรณสมัย เมื่อท�าลายขันธ์ไปแล้ว ถ้าสัมปรายภพ

มอียู ่ย่อมเข้าถงึสวรรค์อันเพรยีบพร้อมด้วยทพิยสขุสมบตัโิดยแท้ สมด้วยคาถาพระพทุธ-

ภาษิตบทอุเทศนั้นแล

ในทีส่ดุแห่งพระธรรมเทศนาทีร่บัประทานถวายวสิชันาสนองพระประสงค์และ

ฉลองพระเดชพระคุณนี้ ขอเดชคุณพระศรีรัตนตรัยจงอภิบาลรักษาบพิตร หม่อมเจ้า

พวงรัตนประไพและสมาคมนี้อันมี เป็นประธาน ให้ทรงประกอบด้วยพระปฏิภาณ

ธนสารสมบตัแิละประสบสิง่ทีน่่าปรารถนาทัง้ปวง และล่วงพ้นอปุสรรค ศตัร ูอปัุทวนัตราย

กบับนัดาลสิง่ทีน่่าปรารถนา ให้ทรงสมบรูณ์ด้วยจตรุพธิพรและอนามยั เป็นพลวปัจจัย

ให้ทรงเจริญด้วยศีลและทิฏฐิอันงามยิ่งขึ้น ทุกทิพาราตรีกาล โดยเทศนาบรรหารดังที่

ถวายวิสัชชนามา ด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



พุทธุปปาทาทสิุขกถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท สุขา สทฺธมฺมเทสนา

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี สมคฺคานํ ตโป สุโขติ

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาเหตใุห้เกดิสขุ ๔ ประการ มีความ

เกิดขึ้นแห่งพระพุทธะท้ังหลายเป็นต้น เป็นเครื่องประดับสติปัญญาในทางธรรมตาม

สมควรแก่วันธัมมัสสวนะ คือวันฟังธรรม อันเวียนมาถึง ณ บัดนี้ 

โดยปกต ิบุคคลทัว่ไปย่อมใช้เวลาส่วนมากประกอบธรุกจิต่าง ๆ ของตน ไม่มี

โอกาสได้แลเหลยีวมาในทางธรรม ท่านจงึได้ก�าหนดวันฟังธรรม ๘ วันบ้าง ๗ วันบ้าง

ต่อครัง้ เรยีกว่าวนัธมัมสัสวนะ หรอืเรยีกโดยสามัญว่า “วันพระ” ดงัเช่นวันนี ้เพือ่ให้

เป็นโอกาสได้หันมาหาธรรมกันคราวหนึ่ง 

โลกน้ัน ถ้าขาดธรรม ก็ปราศจากความดีงามและความสงบสุข เมื่อมีธรรม

เข้าอุปถัมภ์ จงึจกัประกอบด้วยความดงีามและสนัตสิขุ พจิารณาดใูนท่ีซึง่ประกอบด้วย

ความชัว่ร้ายและความทุกข์เดอืดร้อน ท้ังในภายนอก ทัง้ในภายในคอืทีต่นเอง จักเหน็

*   ทรงแสดงเมื่อครั้งยังเป็น พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ. ๙ เมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๔๘๘
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ว่าเป็นเพราะขาดธรรมอย่างเดียว ส่วนในที่ซึ่งประกอบด้วยความดีงามและสันติสุข  

ก็เพราะมีธรรมะ เหตุฉะนี้ เมื่อถึงวันและเวลาทีก่�าหนดไว้ส�าหรับฟังธรรม ผูมุ้ง่ความดี

และความสขุ จงึสมควรตัง้ใจฟังโดยเคารพ ข้อนี ้กจ็กัเป็นมงคล คอืเหตใุห้ถงึความเจรญิ

ด้วยความดีและความสุข

ก็ธรรมกถาในวันนี้ จักแสดงตามบทพระบาลีพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นไว้เป็น 

บทอุเทศ ณ เบื้องต้น อันมีอยู่ ๔ ข้อ แปลว่า ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธะทั้งหลาย 

ให้เกิดสุข การแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข  

ความพากเพยีรของผูพ้ร้อมเพรยีงกนัให้เกดิสขุ พระพุทธภาษติทัง้ ๔ ข้อนี ้มอีรรถาธบิาย

โดยล�าดับดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ว่า ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธะทั้งหลายให้เกิดสุข มีอธิบายว่า 

พระพุทธะ กล่าวโดยกลาง ๆ ตามเนื้อความของศัพท์ ก็คือท่านผู้รู้ธรรมท่ีจริงแท้  

เมื่อท่านเกิดขึ้น ก็เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้อาศัยความรู้ของท่านเป็นเครื่องด�าเนินของตน 

เปรียบเหมือนเกิดแสงสว่างข้ึนในโลก เป็นเหตุให้ผู้อยู่ในท่ีมืดซึ่งมีจักษุได้อาศัยแสง

สว่างนั้นเห็นสิ่งทั้งหลายได้ตามเป็นจริง ไม่ต้องหลงเข้าใจผิด ในโลกนี้ ยกย่องนับถือ

ความรู้และบุคคลผู้มีความรู้ ไม่ยกย่องนับถือคนโง่เขลา ดังมีค�าสุภาษิตกล่าวไว้เป็น 

อนัมากเช่นว่า “ทานเป็นเครือ่งประดบัมอื ความสัตย์เป็นเครือ่งประดบัศอ ศาสตร์คอื

วิทยาการเป็นเครื่องประดับหู จะประโยชน์อะไรอีกเล่าด้วยเครื่องประดับอื่น ๆ” 

“นกเค้าแมวไม่เห็นในกลางวัน กาไม่เห็นในกลางคืน แต่คนเขลาผู้เสื่อมจาก

วิทยา ไม่เห็นทั้งในกลางวันทั้งในกลางคืน” 

“ถึงจะถึงพร้อมด้วยรูปแลวัย ก�าเนิดในสกุลมหาศาล แต่เส่ือมจากวิทยา  

ย่อมไม่งามเหมือนดอกทองกวาวที่ไร้กลิ่น” 

“พระราชา คนย่อมบูชาเฉพาะในประเทศของพระองค์ ส่วนผู้รู้ คนย่อมบูชา

ทั่วไป” 
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เหตฉุะนี ้บคุคลโดยมากจงึต่างขวนขวายเล่าเรยีนศกึษาวทิยาการต่าง ๆ เพือ่

ให้เป็นผู้มีความรู้ในวิทยาการนั้น ๆ และอุดหนุนให้บุตรหลานมิตรสหายเป็นต้นของ

ตนได้ศกึษาเล่าเรยีน ผูท้ีเ่ล่าเรยีนศกึษามากกฉ็ลาดมาก และสามารถท�าคนให้สูงเด่น

กว่าผู้ท่ีฉลาดน้อยกว่าตน หมู่คณะตระกูลตลอดขึ้นไปถึงประเทศที่มีคนฉลาดมาก  

ก็เจริญรุ่งเรือง ผู้มีความรู้ความฉลาดจึงเป็นท่ีปรารถนาในโลก ย่ิงในเวลาเกิดปัญหา

ขัดข้องหรือมีความดับขันธ์ด้วยภยันตราย ก็ยิ่งจ�าปรารถนาคนฉลาดผู้สามารถแก้ไข  

พระพทุธะทัง้หลาย กค็อืบรรดาผู้รู้ผู้ฉลาดนัน้เอง แต่หมายอย่างสูงถึงผู้รู้ธรรมที่จริงแท้ 

คือรูจั้กทกุข์ เหตใุห้ทกุข์เกดิ ความดบัทุกข์ และปฏปิทาให้ถึงความดบัทกุข์ ทีเ่รยีกว่า

อริยสัจจ์ ๔ ในศาสนานี้ พระพุทธะผู้เป็นต้นเดิม ได้แก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็น

พระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย ถดัลงมา กไ็ด้แก่พระอรหันตสาวกผูรู้ต้าม พระพทุธะ

ทั้งหลายเหล่านี้ เม่ือเกิดขึ้น ย่อมเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐ เพราะเม่ือ

บุคคลใดหมู่ใดถึงท่านเป็นสรณะ และปฏิบัติตามค�าของท่านแล้ว บุคคลนั้นหมู่น้ัน 

ก็เป็นผู้มีศีลมีธรรม มีปัญญารู้จักบาปบุญ คุณโทษ เป็นอย่างต�่า รู้จักทุกข์เป็นต้นที่

เรียกว่าอริยสัจตามพระองค์เป็นอย่างสูง จึงเป็นคนดี คนงาม คนประเสริฐ สามารถ

ยกตนให้สูงขึ้นไปโดยล�าดับไม่มีตกต�่า และอยู่เป็นสุข เมื่อมีภัยเฉพาะหน้าและตั้ง 

สตริะลกึถงึท่าน ให้พระคุณเกิดปรากฏในใจ ความสะดุง้หวาดเสยีวกอ็าจสงบ สามารถ

คมุสติ รกัษาใจให้ตัง้มัน่ผ่องได้ ความเกดิข้ึนแห่งพระพทุธะทัง้หลายเป็นเหตใุห้เกดิสุข 

ด้วยประการฉะนี้

ข้อท่ี ๒ ว่า การแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข มีอธิบายว่า พระสัทธรรม 

แปลว่าธรรมคือค�าสั่งสอนของผู้สงบ ผู้สงบนั้นเรียกโดยศัพท์ว่าสัตบุรุษ อย่างสูง ก็ได้

แก่พระพุทธะทัง้หลายดังแสดงมาในข้อ ๑ นัน้เอง ข้อนีส่้องความว่า ความรูค้วามฉลาด

ในทางธรรมน้ัน ประสงค์เฉพาะท่ีเป็นไปเพื่อความสงบ และผู้รู้ซึ่งเป็นพระพุทธะนั้น 

ต้องเป็นผู้รู้สงบ ธรรมอันใดของท่านผู้สงบหรือเป็นไปเพื่อความสงบ ธรรมอันนั้นคือ

สทัธรรม พระสทัธรรมน้ีย่อมปรากฏแพร่หลาย เพราะอาศยัการแสดง คอืโฆษณาหรอื

เผยแผ่ พระพทุธเจ้าผูเ้ป็นพระบรมศาสดาของเราทัง้หลาย เมือ่ได้เสดจ็อบุติัขึน้ในโลก

แล้ว กท็รงแสดงธรรม บญัญตัวินิยั ทัง้ ๒ นีเ้ป็นสัทธรรมโดยตรง และพระพทุธสาวก

ทั้งหลายก็ได้แสดงสืบต่อกันมา พระธรรมวินัยจึงตั้งมั่นยั่งยืนตลอดมาถึงเราทั้งหลาย
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ได้ฟังได้ปฏิบัติจนทุกวันน้ี เทียบกับวิทยาการอย่างอื่นที่ปรากฏแพร่หลายอยู่ในโลก  

กเ็พราะผูเ้ป็นต้นเดมิและผูร้บัสบืมาเปิดเผยแสดงหรอืเขยีนไว้เป็นต�ารา ถ้าปกปิดซ่อนเร้น 

ก็คงสูญสิ้นไปพร้อมกับชีวิตของเจ้าของผู้ปกปิดไว้ คงมีวิทยาการดี ๆ สูญไปอย่างนี้

เป็นอันมาก 

การแสดงพระสัทธรรมเป็นเหตุให้เกิดสุขได้อย่างไร พึงทราบโดยนัยตรงกัน

ข้ามก่อน การแสดงอสัทธรรม คือเรื่องที่ชักน�าให้เกิดความไม่สงบ เช่นชักชวนให้

ประพฤติทุจริต ให้เบียดเบียนเป็นการก่อเวรหรือแก้เวรกัน หรือให้ก่อความไม่สงบ

อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น ย่อมเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนไม่สงบตั้งแต่บุคคลแต่ละคน

ข้ึนไป ข้อน้ีไม่เป็นท่ีประสงค์ของใครเลย จงึมกีารป้องกนัปราบปรามต่าง ๆ เช่นในทาง

อาณาจักร ก็มีกฎหมายที่มุ่งผลคือความสงบเรียบร้อยของประชาชน มีเจ้าหน้าที่ 

ผูพ้ทิกัษ์สนัตริาษฎร์ ส่วนการแสดงพระสทัธรรมเป็นเหตใุห้เกดิความสงบ ซึง่ถือว่าเป็น

ยอดสุขอย่างเดียว ดังค�าว่า “สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี” เพราะเมื่อผู้ฟังได้ตั้งใจ 

ฟังแล้ว แม้เป็นผูไ้ม่สงบมาก่อน ก็อาจกลายเป็นผูส้งบขึน้ เช่นเคยประพฤตทุิจรติ หรอื

มจีติใจงุน่ง่านเดือดร้อน เม่ือได้ฟังพระสทัธรรมอนัชีโ้ทษของทจุรติ แสดงคณุของสจุรติ 

และอุบายสงบใจ ก็อาจกลายเป็นผู้สงบจากทุจริต หันมาประกอบด้วยสุจริต หรือมี

จติใจสงบเป็นสขุได้ ยิง่ไปกว่านี ้ยังอาจกลายเป็นผูส้งบอย่างสงู ทีเ่รยีกในทีน่ีว่้าสตับรุษุ

หรือพระพุทธะดังกล่าวมาข้างต้น และถ้ามีมากด้วยกันเป็นหมู่จนถึงเป็นประเทศ  

ก็เป็นหมู่ที่สงบ เป็นประเทศที่สงบ การแสดงพระสัทธรรมเป็นเหตุให้เกิดสุขด้วย 

ประการฉะนี้

ข้อที่ ๓ ว่า ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข มีอธิบายว่า หมู่ได้แก่คน

หลายคนทีร่วมกนัเข้าเป็นพวกเป็นคณะ มีกจิทีพ่งึท�าร่วมกนั มผีลได้ผลเสยีทีพ่งึได้รบั

ร่วมกัน คนทุกคนย่อมจัดเข้าในหมู่ใดหมู่หนึ่ง โดยสกุล ย่อมอยู่ในหมู่คนผู้ร่วมสกุล

โดยชาติ ย่อมอยู่ในหมู่คนร่วมชาติ โดยการงาน ย่อมอยู่ในหมู่คนผู้ร่วมการงาน  

โดยความประพฤติธรรม ย่อมอยู่ในหมู่คนผูป้ระพฤตธิรรมร่วมกนั โดยฐานเป็นผูน้บัถือ

พระพทุธศาสนา ก็อยู่ในหมู่พุทธมามกะ พทุธมามกิา อบุาสก อบุาสิกา ตลอดถึงภกิษุ

สามเณร เป็นอันไม่มีใครอยู่ปลีกตามล�าพัง และทุกหมู่มีกิจที่จะพึงจัดท�า ความที่ 
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ทกุ ๆ คนในหมู่ช่วยกนัท�าช่วยกนัคดิกจิน้ัน ๆ และร่วมก�าลงักนัอย่างอืน่ เป็นอนัหนึง่

อันเดียวกัน ไม่แตกแยกแก่งแย่งกัน เรียกว่าความพร้อมเพรียงของหมู่ 

ความพร้อมเพรียงนี้มีขึ้นได้ เพราะทุกคนในหมู่มีจุดร่วมเป็นอันเดียวกัน  

ไม่กนิแหนงแคลงใจกัน เหน็ประโยชน์ของหมูเ่ป็นใหญ่กว่าประโยชน์เฉพาะตนเป็นต้น 

ทัง้ช่วยกนัส่งเสรมิความพร้อมเพรยีงโดยวธิต่ีาง ๆ เช่นตัง้ไมตรจีติต่อกนั เฉลีย่เผือ่แผ่

แก่กัน ท�าความประพฤติตลอดความเห็นให้กลมกลืนกัน เมื่อบริบูรณ์ด้วยเหตุเหล่านี้ 

ความพร้อมเพรยีงกันก็เกิดขึน้ ถ้าบกพร่องกไ็ม่เกดิความพร้อมเพรยีงขึน้ได้ หรอืพร้อม

เพรียงกันแล้วก็กลับแตกแยก 

หมู่ที่มีความพร้อมเพรียงกัน ย่อมเป็นหมู่ที่เข้มแข็ง ใครท�าลายได้ยาก ตรง

กนัข้ามกบัหมูท่ีแ่ตกความพร้อมเพรยีงกนั แต่ผลของความพร้อมเพรยีงกนัน้ี อาจเป็น

คุณกไ็ด้ เป็นโทษกไ็ด้ ถ้าเป็นหมูท่ี่ชัว่ร้ายไร้ศลีธรรมหรอืนอกกฎหมาย ใช้ความพร้อม

เพรียงในทางผิด ก็เป็นโทษ ต่อเป็นหมู่ที่ดีที่ชอบด้วยศีลธรรมและกฎหมาย ใช้ความ

พร้อมเพรียงในทางถูก จึงเป็นคุณให้เกิดสุขซึ่งประสงค์ในท่ีนี้ ข้อนี้ต้องอาศัยหัวหน้า

หมูเ่ป็นผูรู้้ผูฉ้ลาด สามารถก�าหนดแสดงกจิการทีห่มูพ่งึปฏบัิตไิด้โดยถูกต้องเรยีบร้อย, 

กล่าวในทางพุทธจักร พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นประมุขได้ทรงแสดงพระสัทธรรมอันจริง

แท้แน่นอน หมู่พทุธบรษิทักไ็ด้ปฏบัิตติามโดยพร้อมเพรยีงกนั เกดิเป็นความพร้อมเพรยีง

ของหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมร่วมกัน จึงได้รับผลเป็นสุขตามสมควรแก่ความปฏิบัติ ความ 

พร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขด้วยประการฉะนี้

ข้อที่ครบ ๔ ว่า ความพากเพียรของผู้พร้อมเพรียงกันให้เกิดสุข มีอธิบายว่า

บุคคลทั้งหลายผู้พร้อมเพรียงกันดังแสดงแล้วในข้อ ๓ มีความพากเพียรท�ากิจการ 

ใด ๆ อันอยู่ในวิสัย กิจการน้ัน ๆ ย่อมส�าเร็จ เพราะความพร้อมเพรียงกันเป็น 

การรวมก�าลัง เป็นเหตุให้เกิดก�าลังหรืออ�านาจพิเศษ พ้นวิสัยอ�านาจของบุคคลผู้เดียว  

พงึเหน็เช่น ของหนกัท่ีคน ๆ เดยีวยกไม่ขึน้ เมือ่หลายคนช่วยกนัยก กเ็กดิก�าลังพิเศษ 

สามารถยกขึน้ได้ แต่พึงทราบว่า ความพร้อมเพรียงเป็นการรวมก�าลงักนั ให้เกดิอ�านาจ

เข้มแข็งขึ้นเพียงใด ความไม่พร้อมเพรียงกัน ก็เป็นการแยกเป็นการบ่ันทอนก�าลังลง 

ท�าให้เกิดความอ่อนแอเพียงนั้น 
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พระพุทธภาษิตข้อนี้ ตรัสเตือนบุคคลให้รวมก�าลังกันพากเพียรท�ากิจท่ีเป็น

ประโยชน์เพื่อผลคือความสุขที่จะพึงได้รับร่วมกัน การรวมก�าลังกันนี้มิใช่จ�าปรารถนา

แต่ในระหว่างบคุคลต่อบุคคลเท่าน้ัน จ�าปรารถนาในบคุคลแต่ละคนก่อนทเีดยีว จะเห็น

ได้ดงันี ้เมือ่อวยัวะน้อยใหญ่ในร่างกายพร้อมเพรยีงกนัท�าการตามหน้าที ่กเ็กดิสมรรถภาพ

ในร่างกาย สามารถเคลือ่นไหวและท�าการต่าง ๆ ได้ ในการเคลือ่นไหวกริยิา การของ

กายมีเดินเป็นต้น เม่ือใจคิด ตาดู ขาก้าวไปในทางเดียวกัน จึงจะส�าเร็จการเดิน,  

ในการท�าการต่าง ๆ เมื่อมีก�าลังกาย ก�าลังใจ ก�าลังความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

จึงจะสามารถ คิดให้เห็น ท�าให้ส�าเร็จ ตามประสงค์ โดยท่ีสุด ชีวิตความเป็นอยู่  

เมือ่ร่างกายและจิตยังพร้อมเพรยีงกนัอยู่ กเ็ป็นไปได้ เหล่านีย้กมาเป็นตัวอย่างให้เหน็

ความที่จ�าปรารถนาความพร้อมเพรียงกันในภายใน แม้ในข้ออื่น ก็จ�าปรารถนา 

ความพร้อมเพรียงของส่วนที่เกี่ยวข้องกันนั้น ๆ 

เพราะฉะนั้น บุคคลจึงจ�าต้องท�าความพร้อมเพรียงให้เกิดขึ้นในตนเองก่อน  

ตั้งต้นแต่ท�าความพร้อมเพรียงภายในร่างกายให้สามารถเคลื่อนไหวและท�าการต่าง ๆ 

ได้ตามต้องการ จะท�าการใดก็ประมวลก�าลังทุกส่วนทั้งกายใจและความคิดให้พร้อม

เพรียงกันแน่วแน่ พากเพียรท�าการน้ันจนส�าเร็จ แล้วขยายความพร้อมเพรียงกันนี้ 

ขยายออกไปถึงครอบครัว หมู่คณะ เป็นวงกว้างออกไปโดยล�าดับ คอยป้องกันแก้ไข

เหตุท่ีท�าให้เสียความพร้อมเพรียงส่งเสริมเหตุแห่งความพร้อมเพรียง เช่นนี้จึงจักเป็น

ผู้เข้มแข็งสามารถท�าประโยชน์สุขให้เกิดแก่ตนเองและแก่หมู่ และเป็นผู้ที่ก�าลังที่จะ

รวบกับหมู่ได้ แม้ในการปฏิบัติธรรม ธรรมปฏิบัติก็ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจึงจะ

ส�าเร็จผลแห่งการปฏิบัติ ผู้มีความพร้อมเพรียงตามท่ีแสดงมานี้ เม่ือก�าลังพากเพียร 

กต้็องตรากตร�าต่อหนาวร้อนหวิระหายและอืน่ ๆ ถ้าท้อถอยเสีย ถงึจะพร้อมเพรียงกนั 

ก็ไม่มีผล เช่นเดียวกับที่มิได้พร้อมเพรียงกัน แต่ถ้าบากบั่นพากเพียรไปจนส�าเร็จ  

กย่็อมได้ประสบความสขุในท่ีสดุของความพากเพยีร ความพากเพยีรของผูพ้ร้อมเพรยีง

กันเป็นเหตุให้เกิดสุขด้ยประการฉะนี้

รวมความว่า ความเกดิขึน้แห่งพระพุทธะ คือท่านผูรู้จ้รงิทัง้หลาย ๑ การแสดง

พระสัทธรรม คือธรรมของท่านผู้สงบ คือพระพุทธะนั้น อันเป็นไปเพื่อความสงบ ๑ 
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ความพร้อมเพรียงกนัของหมู่ท่ีเป็นไปโดยชอบ ๑ ความพากเพยีรของผูพ้ร้อมเพรียงกนั 

อันมีก�าลังสามารถท�ากิจการอันอยู่ในวิสัยทุกอย่างให้ส�าเร็จ ๑ เป็นเหตุให้เกิดสุข

พระพุทธภาษิตท้ัง ๔ ข้อน้ี มีเหตุผลเนื่องกันดังน้ี เมื่อพระพุทธะทั้งหลาย

อุบัติขึ้น ก็แสดงพระสัทธรรม หมู่ชนผู้ได้ฟังพระสัทธรรมแล้ว ปฏิบัติตาม ก็เป็นหมู่

กันอีก ตามธรรมที่ปฏิบัติและตามภูมิธรรมท่ีบรรลุ ไม่แตกต่างกัน เป็นอันเดียวกัน

โดยความประพฤตแิละความเหน็นีเ้ป็นความพร้อมเพรยีงกนัของหมู ่ผูพ้ร้อมเพรยีงกนั

นี้ย่อมมีก�าลังสามารถพากเพียรปฏิบัติธรรมหรือกรณียกิจอื่น ๆ จนส�าเร็จได้ แต่นั้น 

ก็ได้รับความสุขในที่สุดของความพากเพียร เทียบในทางโลก เมื่อเกิดมีหัวหน้าหมู่ 

ผูฉ้ลาดหลกัแหลมได้วางหลักปฏิบัตสิ�าหรบัหมู่โดยถูกต้องแน่นอนแล้ว เมือ่หมูไ่ด้ปฏบัิติ

ตามโดยพร้อมเพรียงกัน ก็มีก�าลังหรืออ�านาจพิเศษเกิดแต่ความรวมก�าลัง สามารถ

พากเพียรน�าภาระของหมู่ไปสู่ความส�าเร็จได้โดยสวัสดี

สาธุชน เมื่อได้ฟังธรรมกถาดังที่แสดงมานี้ เมื่อปรารถนาให้ตนเองและส่วน

รวมเป็นสุข ก็พึงเป็นผู้พร้อมเพรียงกัน รวมก�าลังพากเพียรท�ากิจที่พึงท�า ตามหลัก

ปฏิบัติของหมู่ที่ผู้เป็นประมุขได้วางไว้โดยชอบ และโดยฐานที่เป็นผู้นับถือพระพุทธ-

ศาสนา กพ็งึเป็นผูพ้ร้อมเพรยีง ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบตามพระสทัธรรมของพระพทุธเจ้า 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธะทั้งหลาย การแสดงพระสัทธรรม ความ

พร้อมเพรียงของหมู่ ความพากเพียรของผู้พร้อมเพรียงกัน ก็เป็นเหตุให้เกิดสุข  

พระพุทธภาษิตทั้ง ๔ ข้อ มีเนื้อความ พร้อมทั้งอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการ

ฉะนี้.
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โสตานํ สํวรํ พฺรูมิ ปญฺญาเยเต ปิถิยฺยเร

กระแสเหล่าใดในโลก สติเป็นเครือ่งกัน้กระแสเหล่านัน้ เราบอกเครือ่งป้องกนั

กระแสทั้งหลาย กระแสเหล่านั้น ย่อมปิดเสียได้ด้วยปัญญา

โสตะ ที่แปลว่า กระแส ในที่ทั่วไปมี ๒ คือ กระแสโลก ๑ กระแสธรรม ๑ 

กระแสโลก คือ กระแสกิเลสาสวะและทุกข์ เพราะเชื่อว่าโลกย่อมเจือด้วยกิเลสและ

ทุกข์หรือโลกนั้นเองคือกิเลสและทุกข์ กระแสธรรม คือ กระแสบารมี หรือธรรมเป็น

เครื่องสงบระงับกิเลสและทุกข์ เพราะชื่อว่าธรรม ย่อมประกอบด้วยความสงบระงับ 

กระแสทั้ง ๒ นี้ ย่อมมีอยู่ในบุคคลทั่วไป และมีที่อาศัยอยู่ในจิตใจ. 

กระแสทั้ง ๒ นี้ย่อมไหลสวนทางกัน ท�าลายกันและกัน, เมื่อใด กระแสโลก

มีก�าลัง พัดพาบุคคลให้ไหลไปตาม, เม่ือนั้น กระแสโลกย่อมท�าลายกระแสธรรม  

พงึเหน็บคุคลผูก้�าลังถกูกเิลสครอบง�าเป็นตวัอย่าง ในขณะนัน้กเิลสย่อมปรากฏ ธรรม

*   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระโศภนคณาภรณ์ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๙๗
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ย่อมดบั เมือ่ใด กระแสธรรมมกี�าลงั ชกัน�าบคุคลให้เป็นไปตาม เมือ่นัน้ กระแสธรรม

ย่อมท�าลายกระแสโลก พึงเห็นบุคคลผู้ก�าลังเจริญในธรรมเป็นตัวอย่าง ในขณะนั้น  

ธรรมย่อมปรากฏ กิเลสย่อมดับ บุคคลมีกระแสทั้ง ๒ อันไหลทวนกันอยู่เช่นนี้  

จึงประกอบกรรมอันขาวบ้าง กรรมอันด�าบ้างคละปนกันไป

โสตะ คือกระแส ในพระพุทธภาษิตนี้หมายถึงกระแสโลกมี ๕ คือตัณหา ๑ 

ทิฏฐิ ๑ กิเลส ๑ ทุจริต ๑ อวิชชา ๑

ตณัหา คอืความอยาก ทะยาน หรอืความดิน้รนของใจในส่ิงท่ีน่าใคร่น่าปรารถนา

พอใจ อันเรียกว่ากามตัณหา ๑ ในความเป็นนั่นเป็นนี่ อันเรียกว่าภวตัณหา ๑  

ในความเสื่อมสิ้นไปแห่งหรือภาวะที่ไม่ชอบ อันเรียกว่าวิภวตัณหา ๑

ทิฏฐิ คือ ความเห็นว่าตัวตนเราเขาสนับสนุน มานะ คือ ความส�าคัญตนว่า

ดกีว่าเขาบ้าง เสมอเขาบ้าง เลวกว่าเขาบ้าง อกีอย่างหนึง่ คอืความเหน็ผดิจากท�านอง

คลองธรรม

กิเลส คือ เครื่องขุ่นข้องหมองใจ มีราคะ หรือโลภะ โทสะและโมหะเป็นต้น

ทุจริต คือ ความประพฤติชั่ว ทางกาย เรียกว่า กายทุจริต ทางวาจาเรียกว่า 

วจีทุจริต ทางใจ เรียกว่า มโนทุจริต

อวิชชา คือ ความไม่รู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริงในสัจธรรม มีในทุกขสัจจเป็นต้น

ทั้ง ๕ นี้ เรียกว่ากระแส เพราะไหลท่วมจิตใจของสัตว์โลก เมื่อท่วมจิตก็ 

ชื่อว่าท่วมโลก ที่ท่านบัญญัติโดยชื่ออื่นทั้งหมด คือ ท่วมขันธโลก ได้แก่รูป เวทนา 

สัญญา สังขาร วิญญาณของสัตว์โลก ท่วมอายตนะโลก คือ อายตนะภายในมีตา

เป็นต้น อันเป็นเครื่องต่ออายตนะภายนอกมีรูปเป็นต้นของสัตว์โลก ท่วมธาตุโลก  

มีจักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ เป็นต้น ของสัตว์โลก ไหลท่วมไปทั้งใน 

อบายโลก มนุสสโลก เทวโลก
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อนึง่ ท้ัง ๕ นีจ้ะปรากฏเป็นกระแสทีไ่หลไปดงักล่าว กเ็พราะเกดิสบืเนือ่งกนั

ไปเป็นสาย ๑ ไหลบ่าไป ๑ เหมือนอย่างกระแสน�้าที่ขึ้นหนุนเนื่องกันไป และไหลบ่า

ไปสู่ที่ลาดต�่ากว่าระดับของตน ทั้ง ๕ นี้ก็ฉันนั้น ข้อหนึ่ง ๆ ก็เป็นกระแสอย่างหนึ่ง 

และทกุข้อกย็งัเนือ่งเป็นกระแสเดยีวกนั ในกระแสเหล่านี ้กระแสอวิชชาย่อมเป็นต้นเดมิ 

เกดิอาศยัหมกัหมมจมอยูใ่นจติ เป็นชนดิกระแสละเอยีดโดยเป็นอาสวานสัุย เป็นเหตุ

ปัจจัยของกระแสอย่างอื่น ๆ ทุกอย่าง (โดยนัยปฏิจจสมุปบาท)

กระแสเหล่านี้เมื่อไหลท่วมท้นไปดังนี้ ย่อมเกิดผลอย่างไร? 

ย่อมเกดิผล คือความทุกข์ร้อน เมือ่ตณัหาเกดิขึน้ กช็กัจติใจให้ด้ินรนทะยาน

เพื่อจะได้สิ่งที่ชอบบ้าง เพื่อจะเป็นนั่นเป็นนี่บ้าง เพื่อจะให้สิ่งหรือภาวะที่ไม่ชอบเสื่อม

สิ้นไปบ้าง เมื่อทิฏฐิเกิดขึ้นก็ท�าให้เห็นว่าตัวตนเราเขา ท�าให้เกิดการเปรียบเทียบด้วย

มานะว่าเราดีกว่าเขาบ้าง เราเสมอเขาบ้าง เราเลวกว่าเขาบ้าง ท�าให้กิดความแก่งแย่ง

แข่งดี เป็นชนวนแห่งความแตกร้าว ไม่สงบ ตัณหา และทิฏฐิ ทั้ง ๒ นี้ย่อมเนื่องกัน 

เมือ่เกดิปรากฏขึน้ กิเลส คือ ความขุน่ข้องหมองใจกเ็กดิปรากฏ คอือาการทีใ่จขุน่เศร้า

หมองไม่บริสุทธิ์ผุดผ่อง 

อกีอย่างหนึง่ ค�าว่า กเิลส จะชีว่้าได้แก่ราคะความยินดีตดิอยู่ หรอืความโลภ 

โกรธ หลงก็ได้ เพราะเป็นเคร่ืองท�าให้ใจขุ่นเศร้าหมอง เนื่องกันกับตัณหา ทิฏฐิ  

เมื่อกิเลสเกิดกล้า ก็เป็นเหตุให้ท�าทุจริตมีอาการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ร้อน

ทั้งหมดตั้งแต่อย่างละเอียดจนถึงอย่างหยาบ ตั้งแต่ภายในจนถึงภายนอก กล่าวคือ 

เมื่อกระแสเหล่าน้ีท่วมอยู่เงียบ ๆ ก็เป็นทุกข์อย่างละเอียด เม่ือฟุ้งขึ้นท่วมจิตใจ 

ในภายในก็เป็นทุกข์อย่างกลาง คือความกลัดกลุ้มร้อนรนกระวนกระวาย ไม่สงบ  

เมือ่ท่วมท้นจนล่วงออกไปเป็นทุจรติ กเ็ป็นทุกข์อย่างหยาบ ถึงตอนน้ี ทกุข์นัน้มใิช่เกดิ

แผดเผาตนเองเท่าน้ัน ยังแผดเผาผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ตั้งแต่ส่วนน้อยจนถึง 

ส่วนใหญ่หรือตลอดทั้งโลก
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กระแสเหล่านี้จะก้ันปิดเสียได้ด้วยอะไร อะไร ในพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่า 

จะกั้นปิดเสียได้ด้วยสติและปัญญา

สติมี ๔ ชั้น คือสติอุปการะหรือสติพละ ๑ สติปัฏฐาน ๑ สติโพชฌงค์ ๑ 

สติในองค์มรรค ๑ ปัญญามี ๔ ชั้นคู่กัน คือปัญญาพละ ๑ ปัญญาในสติปัฏฐาน ๑ 

ปัญญาในโพชฌงค์ ๑ ปัญญาในองค์มรรค ๑

สติอุปการะหรือสติพละน้ัน แปลสติว่าความระลึกได้ พร้อมทั้งสัมปชัญญะ 

คอืความรูต้วั คอืระลกึได้ว่าจะควรท�า ควรพดู ควรคิดอย่างไรในปัจจบุนั และระลกึได้

ว่าได้ท�าพดูคดิมาแล้วในอดตีอย่างไร จะท�าพดูคดิต่อไปในอนาคตอย่างไร ทัง้มีความรู้ 

ตวัประกอบอยู่เสมอ สตนิีท่้านเรยีกว่า สตเินปักกะ แปลว่าสตเิป็นธรรมเครือ่งรักษาตวั 

เพราะเมื่อบุคคลมีสตินี้ปกครองตนอยู่ จึงท�าพูดคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ถูกต้อง ไม่ผิด

พลาด ถ้าขาดสตินี้ก็เกิดความผิดพลาด ท�า พูด คิดแล้ว ก็ระลึกไม่ได้ หรือท�าพูดคิด

แล้วก็ว่ายังไม่ได้ท�าพูดคิด ยังไม่ได้ท�า พูดคิด ก็ว่าได้ท�า พูด คิดแล้ว, อาการเช่นนี้

เรียกกันว่าเผลอไผลบ้าง ลืมหลงบ้าง หลงใหลบ้าง บางที ท�า พูด คิดไม่ได้ หรือไม่

ถกูไม่เหมาะในปัจจบุนั เพราะระลกึโยงอดตีโยงอนาคตไม่ได้ ไม่ทันในปัจจบุนั อนัการท่ี

พงึท�า ค�าทีพ่งึพดู เรือ่งท่ีพงึคดิในปัจจบุนั ย่อมโยงส่วนอดตีบ้าง อนาคตบ้าง ผูท้ีร่ะลกึ

ไม่ได้ไม่ทันก็ท�า พูด คิดไม่ได้ หรือท�าได้ก็ไม่ถูก ไม่เหมาะกับเรื่องที่ควรท�า ควรพูด 

ควรคิด หรือกับกาลเทศะ ดังท่ีเรียกว่าป�้า ๆ เป๋อ ๆ ถ้ามาก ก็กลายเป็นคนวิกล  

แต่ที่ไม่เป็นเช่นนั้น ท�า พูด คิด ได้ถูกด้วยกับเรื่องที่ควร ท�า พูด คิด ก็เพราะมีสติ

เป็นธรรมเครื่องปกครองตนอยู่ จึงระลึกโยง อดีต อนาคต กับปัจจุบัน ได้ทันและ 

ถูกต้อง สตินี้เป็นก�าลังหรือเป็นอุปการะอันจ�าปรารถนาในที่ทั้งปวง

ปัญญาที่คู่กัน คือ ความฉลาดรู้ในทางเสื่อม เรียกอปายโกศล ๑ ฉลาดรู้ใน

ทางเจริญ เรียกอายโกศล ๑ ฉลาดรู้ในการหลีกทางเสื่อม ด�าเนินไปในทางเจริญ  

เรียกอุปายโกศล ๑ ปัญญาน้ีเม่ือมีคู่กับสติ ย่อมท�าให้การ ท�า พูด คิด ถูกต้องดี 

ยิ่งขึ้น
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สติดังกล่าวมาเป็นธรรมเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายในโลก เพราะเป็นเครื่อง

ปกครองรักษาตน ท�าให้ระลึกได้ในทางเส่ือม ทางเจริญ และในการหลกีจากทางเสือ่ม

ด�าเนินไปในทางเจริญ จึงยับย้ังป้องกันกระแสตัณหาเป็นต้นมิให้ท่วมท้นหรือป้องกัน

ตนมิให้ไหลไปตามกระแสน้ัน และเม่ือประกอบด้วยปัญญาดังกล่าวมา ปัญญาก็เป็น

เครื่องปิดคือละกระแสเหล่านั้น เพราะปัญญาเป็นเหตุให้รู้ว่านี่เป็นทางเสื่อม นี่เป็น 

ทางเจริญ นีเ่ป็นการหลกีจากทางเสือ่ม ด�าเนนิไปในทางเจรญิ เมือ่รูจ้กัจรงิดงันี ้กย่็อม

ละทางเสื่อมอยู่เอง สติ ความระลึกได้ ปัญญา ความฉลาดรู้ รวมเรียกว่าความระลึก

รู้หรือความส�านึกรู้ เป็นเคร่ืองกั้นปิดกระแสท้ังหลายในโลกดังนี้ บุคคลสามัญท่ัวไป 

ย่อมมีด้วยกันน้อยบ้างมากบ้าง จึงละชั่วประพฤติดีได้ตามภูมิชั้น

อนึ่ง สติและปัญญาดังกล่าวมา นับรวมกันว่าเป็นธรรมเครื่องรักษาตนอันจ�า

ปรารถนาในท่ีทั่วไป แต่สตินี้เมื่อมีที่เข้าไปตั้งจึงจะม่ันคง ท่ีเข้าไปตั้งของสติ เรียก 

สตปัิฏฐาน มี ๔ คือ กาย เวทนา จติ ธรรม เรียกว่าอารมณ์ของสตกิไ็ด้ อารมณ์โดย

ทัว่ไปม ี๒ คือ อารมณ์ภายนอก ได้แก่ อารมณ์คอืรปูท่ีประสบทางตา อารมณ์คอืเสยีง

ทีป่ระสบทางห ูอารมณ์กลิน่ทีป่ระสบทางจมกู อารมณ์คือรสทีป่ระสบทางลิน้ อารมณ์

คือโผฏฐัพพะท่ีประสบทางกาย อารมณ์คือธรรม (เรื่อง) ที่ประสบทางมนัสหรือใจ 

เมื่อตั้งสติระลึกไปในอารมณ์เหล่านี้ กระแสโลกมีตัณหาเป็นต้นก็เกิดเจริญ 

อกีอย่างหนึง่คืออารมณ์ภายในได้แก่สตปัิฏฐาน ๔ เหล่านี ้ เมือ่ต้ังสตริะลึกไป 

กระแสธรรมย่อมเกิดเจรญิ ฉะนัน้ อารมณ์ของสติจึงเป็นข้อส�าคญั เพราะเปน็ต้นทาง

ของทั้งฝ่ายต�่าทั้งฝ่ายสูง และเมื่อไม่ปรารถนาจะให้สติเป็นไปในฝ่ายต�่า ก็ต้องปฏิบัติ

ตั้งไว้ในฝ่ายสูงคือสติปัฏฐาน 

สติปัฏฐานก็คือตั้งสติเข้ามาก�าหนดดูที่ตนเอง แสดงแต่ส่วนหยาบเข้าไปหา

ส่วนละเอียดคือตั้งสติก�าหนดดูกาย ให้สติอยู่กับกาย กายไหวเคลื่อนเป็นไปอย่างไร  

ก็ให้รู้ ให้กายอยู่ในความดูแลของสติ เลื่อนเข้าไป ตั้งสติก�าหนดดูเวทนา ให้สติอยู่กับ

เวทนา เป็นสขุ ทกุข์ หรอืเฉย ๆ กใ็ห้รู ้ให้เวทนาอยู่ในความดแูลของสต ิเล่ือนเข้าไป 
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ตั้งสติก�าหนดดูจิตท่ีถูกเวทนาปรุง คือสุขปรุงให้ยินดี ทุกข์ปรุงให้ยินร้าย อุเบกขา  

(เฉย ๆ) ปรุงให้หลง ให้จิตอยู่ในความดูแลของสติ เลื่อนเข้าไป ตั้งสติก�าหนดดูธรรม 

คือ ส่วนที่ประกอบอยู่กับจิต มีความยินดี ความยินร้าย ความหลงเป็นต้น ให้สติอยู่

กบัธรรม ธรรมมคีวามเป็นไปอย่างไรกใ็ห้รู ้ให้ธรรมอยู่ในความดูแลของสต ิสตนิีเ้รียก 

อนุปัสสนาสติ สติเป็นเครื่องตามดูให้เห็นอาการกาย เวทนา จิต ธรรม ตามที่เป็นไป

ทัง้ภายในภายนอก ทัง้เกดิ ดบั ลกัษณะทีก่�าหนดดไูปตาม เป็นสตลิกัษณะทีรู่ไ้ปตาม 

เป็นปัญญา มีเป็นคู่กันอยู่ เป็นชั้นอนุปัสสนา ดูตาม เห็นตาม อาการกายเป็นต้น 

ด้วยกัน สติปัฏฐานดังกล่าวมาชื่อว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายในโลก เพราะแยก

ทางจากกระแสโลก ด�าเนินไปในกระแสธรรม ปัญญาที่คู ่กันชื่อว่าเป็นเครื่องปิด  

เพราะเมื่อประกอบกับสติย่อมก�าหนด ดู รู้เห็น อาการท่ีเป็นไปตลอดท้ังเกิดท้ังดับ  

จึงไม่ยึดม่ันในกาย เวทนา จิต ธรรม กระแสโลกก็สงบไป เพราะความไม่ยึดม่ันกาย  

เวทนา จติ ธรรมก็สักแต่ว่า กาย เวทนา จิต ธรรม

อนึ่ง สติปัฏฐาน เมื่อตั้งมั่นดี ยิ่งไม่หลงลืม ก็เลื่อนขึ้นเป็นสติโพชฌงค์  

สบืขึน้ไปถงึธมัวิจยโพชฌงค์ อนัเป็นตวัปัญญา โพชฌงค์ แปลว่าองค์คอืเหตุเป็นเครือ่ง

ตรสัรู ้สตใินชัน้น้ี จงึเป็นความระลึกเพ่ือรู ้แสดงให้เชือ่มกบัสตปัิฏฐานว่า เมือ่สตเิลือ่น

เข้าไปก�าหนดดธูรรมท่ีจติ ธรรมท้ังหลายท่ีเกดิดบั ๆ อยู่ทีจิ่ตกป็รากฏแก่สต ิเป็นอกศุล

ธรรมส่วน ๑ กุศลธรรมส่วน ๑ อัพยากตธรรมส่วน ๑ นิวรณ์ หรือโลภ โกรธ หลง 

เป็นอกุศลธรรม สติปัฏฐาน โพชฌงค์ เป็นต้น หรือความปราศจากโลภ โกรธ หลง 

เป็นกุศลธรรม ขันธ์ อายตนะ ธาตุ อันรวมเรียกสกลกายน้ี หรือกาย เวทนา  

จิต ธรรม เป็นอัพยากตธรรม คือส่วนที่เป็นกลาง มิใช่กุศลมิใช่อกุศล ทั้งปุถุชน  

ทั้งพระอรหันต์ ก็มีอัพยากตธรรมเหล่านี้เหมือนกัน 

มีข้อที่ต่างกัน คือ พระอรหันต์เป็นผู้ละกระแสตัณหาเป็นต้นได้แล้ว ส่วน

ปุถุชนยังละมิได้ กระแสตัณหาเป็นต้นจึงไหลท่วมขนัธ์ อายตนะ ธาต ุหรอืกาย เวทนา 

จิต ธรรม เป็นเหตุให้เกดิกศุลบ้าง อกศุลบ้าง ถึงอย่างน้ัน ล�าพังขันธ์ เป็นต้น หรือ 

กาย เวทนา จติ ธรรม กค็งเป็นอัพยากตธรรมอยูน่ัน่เอง สตทิีก่�าหนดเพ่งดเูหน็ธรรม 

ทั้งหลายปรากฏแจ่มชัด เป็นสติโพชฌงค์ ปัญญาที่พิจารณารู้ว่า อิเม กุสลา ธรรม 
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เหล่านี้เป็นกุสลา อิเม อกุศล ธรรมเหล่านี้เป็นอกุศล อิเม อพฺยากตา ธรรมเหล่านี้

เป็นอพัยากฤต เป็นธมัวจิยโพชฌงค์ เพราะเป็นปัญญาเครือ่งเลอืกเฟ้นธรรม สตโิพชฌงค์ 

เป็นเคร่ืองกัน้กระแสท้ังหลายในโลก ม่ันคง แขง็แรงดกีว่าสติปัฏฐาน ปัญญาในโพชฌงค์ 

หรือธมัวจิยปัญญา เป็นเคร่ืองปิดคอืละกระแสทัง้หลายในโลกได้ดกีว่าปัญญาในสตปัิฏฐาน 

เช่นเดียวกัน

อนึง่ สตแิละปัญญาในโพชฌงค์ เมือ่แก่กล้าขึน้จนถงึหยัง่ลงในอรยิสจั กเ็ลือ่น

ขึน้เป็นองค์มรรค คือ สติก�าหนดสตปัิฏฐานนัน่แล จนทุกขสัจปรากฏ ทกุขสมทุยัสัจจ์

ปรากฏ ทุกขนิโรธสัจปรากฏ มรรคสัจปรากฏในสติปัฏฐานบริบูรณ์ เป็นสัมมาสติ 

ในองค์มรรค ปัญญาที่หยั่งรู้ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้มรรค ทางปฏิบัติ

ให้ถึงทกุขนิโรธ เป็นสมัมาทฏิฐ ิอนัเป็นปัญญาในองค์มรรค สตแิละปัญญาในองค์มรรค

นีเ้ป็นเครือ่งกัน้เครือ่งปิดกระแสทัง้หลายในโลกได้เดด็ขาดตามภมูชิัน้ (คอืภมิูพระโสดาบนั 

จนถึงภูมิพระอรหันต์) เพราะเม่ือมรรคปัญญาเกิดขึ้น วิชชา (ความรู้แจ่มแจ้งตาม 

เป็นจริงในสัจจธรรม) ก็เกิด เมื่อวิชชาเกิดขึ้น อวิชชาก็ดับ เม่ืออวิชชาอันเป็นต้น 

กระแสดับ กระแสอื่น ๆ คือตัณหา ทิฏฐิ กิเลส ทุจริต ก็ดับตามกัน

สติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายในโลก กระแสเหล่านั้นย่อมปิดเสียได ้

ด้วยปัญญาตามล�าดับชั้น มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้



พุทธานุสสตกิถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

สุปฺปพุทฺธํ ปพุชฺฌนฺติ สทา โคตมสาวกา

เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ นิจฺจํ พุทฺธคตา สตีติ

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนาในพุทธานสุสตกิถา ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะ 

อนัเวยีนมาถงึเข้า พทุธานสุสต ิคอืความระลกึถงึพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้านัน้ ได้ทรง

เป็นพระบรมศาสดาของเราท้ังหลาย ได้ทรงประกาศพระพทุธศาสนา อนัแสดงข้อปฏิบตัิ

เพื่อให้สิ้นกิเลสและกองทุกข์ พระองค์ทรงเป็นผู้ประกอบด้วยพระปัญญาคุณ คุณคือ

ความรู้จริง วสิทุธคิณุ คณุคอืบรสิทุธิจ์รงิ กรณุาคณุ คณุคอืมพีระกรณุา เอ็นดสูงสารจรงิ 

จงึทรงเป็นผูท่ี้ควรเคารพบชูาเป็นอย่างสงูสดุ ควรท่ีจะระลกึถึง การระลกึถึงพระพทุธเจ้าน้ัน 

ระลึกถึงโดยพระประวัติอย่างหนึ่ง ระลึกถึงโดยพระคุณอย่างหนึ่ง 

ระลกึถงึโดยพระประวตันิัน้ กค็อื ระลกึถึงพระพทุธประวัตอินัแสดงถงึพระชาติ

คือความเกิด และแสดงถึงพระสกุลที่ทรงประสูติ แสดงถึงเรื่องราวของพระองค์ที่เป็น

มาโดยล�าดับ ตั้งต้นแต่การทรงศึกษาเล่าเรียน ทรงอภิเษก เสด็จออกทรงผนวช  

ทรงแสวงหาธรรมะ ตรสัรูธ้รรมะ ทรงประกาศพระพทุธศาสนา ประดษิฐานพทุธบรษิทั 

*   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระสาสนโสภณ ทางสถานวีทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

 เมื่อ ๕ สิงหาคม ๒๕๑๒
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จนถึงเสด็จปรินิพพาน การระลึกถึงดั่งนี้ เป็นการระลึกถึงพระองค์โดยพระประวัติ 

อีกอย่างหนึ่ง ระลึกถึงโดยพระคุณ คือ ระลึกถึงพระคุณของพระองค์ซึ่งมีอยู่  

ปรากฏอยูด่งัสรปุเข้าในพระคณุ ๓ ข้อ ดงักล่าวนัน้ อกีอย่างหนึง่ ระลกึถงึโดยพระคณุ 

๙ ประการ ซึง่เรยีกว่า “นวรหคณุ” ดงัทีเ่ราทัง้หลายได้สวดกนัอยู่ว่า “อติปิิ โส ภควา 

อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ” เป็นต้น 

ในวันนี ้จะแสดงถงึบทหนึง่ คือบทว่า “อรห�” ทีแ่ปลว่า “พระอรหนัต์” พระคณุ

บทน้ี ประมวลแสดงความบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระพุทธเจ้า ปราศจากราคีหม่นหมอง

ด้วยประการท้ังปวง เหมือนอย่างเป็นผ้าขาวท่ีบริสุทธิ์สะอาดเป็นอย่างย่ิง แต่การยก

วัตถุขึ้นอุปมาน้ี ก็ยังเป็นการไม่ถูกต้องครบถ้วน เพราะผ้าขาวที่บริสุทธิ์สะอาดนั้น  

ถ้าหากธุลคืีอละอองมาถกูต้องกเ็ศร้าหมองได้ ส่วนความบรสุิทธิส์ะอาดของพระพุทธเจ้า

เป็นความบรสิทุธิส์ะอาดเป็นอย่างยิง่ ไม่มโีอกาสทีจ่ะเศร้าหมองเป็นไฝฝ้ามีราคีมลทนิ

แม้อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงได้ทรงพระนามว่า “อรห�” ที่แปลว่า เป็นผู้ไกล

กิเลส คือเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย เป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่อง เป็นผู้สะอาดหมดจดเป็น

อย่างยิง่ จะค้นหาเครือ่งเศร้าหมองในพระองค์โดยเฉพาะในพระจติ จะเป็นราคะ โทสะ 

โมหะ หรือ โลภะ โทสะ โมหะ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่มีทั้งสิ้น แม้เครื่องเศร้าหมอง

อย่างอื่นทั้งที่เปิดเผยและทั้งที่ปกปิดก็ไม่มีด้วยประการทั้งปวง 

ต่างจากสามัญชนซ่ึงยังเกลือกกล้ัวอยูด้่วยส่ิงเศร้าหมองทัง้หลาย ในบางคราว

มีจิตใจบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยการปฏิบัติ ไม่ปรากฏกิเลสเครื่องเศร้าหมองเข้ามาพัวพัน  

ก็เหมือนอย่างเป็นผู้ไกลจากกิเลส แต่เม่ือเปลี่ยนเวลา เปลี่ยนอารมณ์ กิเลสเครื่อง

เศร้าหมองก็กลับแล่นเข้ามาเกลือกกลั้วอยู่ในจิตใจอีก เพราะฉะนั้น จึงเป็นผู้ไกลบ้าง 

ใกล้บ้าง แต่โดยทีแ่ท้แล้วกเิลสเครือ่งเศร้าหมองซึง่เป็นสิง่ละเอยีดกยั็งแอบแฝงซ่อนเร้น

อยู่ในจิตใจ แม้ในขณะที่จิตใจก�าลังแจ่มใสปลอดโปร่งสบาย เพราะฉะนั้น ก็ชื่อว่า  

ยังไม่ใช่เป็นผู้ไกล แต่เป็นผู้อยู่กับกิเลส แม้ที่เป็นชั้นละเอียดดังกล่าวนั้น 

ส่วนพระพทุธเจ้าได้ทรงเป็นผูไ้กลจรงิ ๆ กเิลสเครือ่งเศร้าหมองไม่กลบัเข้ามาอกี 

ทั้งนี้ เพราะอะไร ก็เพราะว่าได้ทรงก�าจัดกิเลสทั้งหลายได้สิ้นเชิง คือทรงท�าให้สิ้นไป

โดยสิ้นเชิง ความทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นไปทั้งสิ้น ชื่อว่า ได้ทรงก�าจัดกิเลสและกองทุกข์
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ให้พ้นไปหมดไปจากจิตสันดาน จึงทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างเต็มที่ ไม่มีบกพร่อง 

จิตของพระองค์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ปราศจากอารมณ์ที่เข้ามารับกันกับ

กิเลส จึงไม่มีไฟท่ีจะแผดเผาจิตใจ ไม่มีศาสตราวุธที่คอยทิ่มแทงจิตใจให้เดือดร้อน 

กระสับกระส่าย

ต่างจากสามัญชน เพราะสามัญชนนั้นยังมีกิเลสเป็นเครื่องแผดเผาจิตใจ  

รบัอารมณ์เข้ามาเหมอืนอย่างเป็นศาสตราวธุทิม่แทงจติใจให้เดอืดร้อนกระสบักระส่าย

อยู่เสมอ ดังจะพึงเห็นได้ในบางคราว จิตใจมีความสงบแช่มชื่นแจ่มใส กิเลสเครื่อง 

เศร้าหมองที่เคยปรากฏก็ไม่ปรากฏเหมือนอย่างไม่มีกิเลส จะมองดูอะไรก็แช่มชื่น  

จะฟังอะไรก็ราบรื่น จะรับอารมณ์อะไรอย่างอื่นก็แจ่มใส แต่ในบางคราว จิตใจนี้มี 

เคร่ืองเศร้าหมองเป็นต้นว่าโลภบ้าง โกรธบ้าง หลงบ้าง แผดเผาจิตใจให้เร่าร้อน

กระวนกระวาย ในขณะที่จิตใจเป็นอย่างนี้ จะมองอะไร ก็ขัดตา จะฟังอะไร ก็ขัดหู 

จะรับอารมณ์อะไร ก็ไม่สะดวก อารมณ์ทั้งหลาย ก็เป็นเหมือนอย่างศาสตราวุธของ

ศัตรูที่ทิ่มแทงจิตใจให้เดือดร้อนกระสับกระส่าย แต่ในบางคราว ก็มีความแช่มชื่น 

เบิกบานดังกล่าวน้ัน เพราะอะไร ? ก็เพราะยังมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองท่ีแอบแฝง 

ซ่อนเร้นอยู่ในจิต อันเรียกว่า อาสวะ กิเลสที่ดองหรือหมักหมม อนุสัยคือกิเลสท่ี 

นอนจม เหมือนอย่างเป็นศัตรู เป็นข้าศึก ที่ซ่อนเร้นอยู่ ศัตรูหรือข้าศึกที่ซ่อนเร้นอยู่

ในจิตใจน้ี เป็นศตัร ูข้าศกึ อนัส�าคญักว่าศตัรขู้าศกึในภายนอก ถ้ามีความไม่ประมาท 

มีสติดีอยู่ ข้าศึกศัตรูที่ซ่อนเร้นนี้ก็ไม่ได้โอกาส แต่ถ้าเกิดความประมาท ขาดสติขึ้น

เมื่อใด ข้าศึก ศัตรูท่ีซ่อนเร้นน้ีก็ได้โอกาสโผล่ข้ึนมาเป็นอารมณ์ศาสตราวุธ ทิ่มแทง

จิตใจ ให้เดือดร้อน กระสับกระส่ายกระวนกระวาย มีประการต่าง ๆ 

แต่พระพุทธเจ้าได้ทรงก�าจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมอง ที่เหมือนอย่างเป็นข้าศึก

ศตัรูทีแ่อบแฝงซ่อนเร้นนีไ้ด้โดยสิน้เชงิ เพราะฉะนัน้ จงึไม่มศีตัรใูน และเมือ่ไม่มีศตัรูใน 

อารมณ์ทัง้หลายก็ไม่มาเป็นอารมณ์ซึง่ท�าให้จิตใจกระสับกระส่ายไม่ผาสุก คงมีพระหฤทัย

สม�า่เสมอในอารมณ์ท้ังปวง บริสทุธิผ์ดุผ่องปราศจากความทกุข์ มคีวามมัน่คง ทนทาน 

ไม่หวั่นไหว ในอารมณ์ทั้งหลาย เหมือนอย่างภูเขาแท่งทึบ ไม่โยกคลอนด้วยลมที่พัด

มาจากทิศทั้งหลาย เพราะเหตุทรงก�าจัดข้าศึกคอืกเิลส ทัง้ทีเ่ป็นข้าศกึชัน้ใน ทัง้ทีเ่ป็น

ข้าศึกชั้นนอก ได้ด้วยประการทั้งปวง จึงได้พระนามว่าเป็น “พระอรหันต์” และ 
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เพราะเหตุนี้ จึงมีพระหฤทัยที่ปราศจากความด้ินรนโลดแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลาย  

ต่างจากสามัญชน 

อันสามัญชนทั่วไปนั้น ยังมีจิตใจดิ้นรนโลดแล่นไปในอารมณ์ทั้งหลาย เร็วยิ่ง

กว่ายวดยานพาหนะทีร่วดเรว็ท่ีสดุ ดงัจะพงึเหน็ได้ จติใจนีด้ิน้รนโลดแล่นไปในอารมณ์

ที่ตาเห็นบ้าง ไปในเสียงที่หูได้ยินบ้าง ไปในกลิ่นที่จมูกได้รับรู้บ้าง ไปในรสที่ลิ้นได้ลิ้ม

บ้าง ไปในสิง่ทีก่ายได้ถูกต้องบ้าง ไปในรปูเสยีงเป็นต้นท่ีใจเกบ็ไว้และมาคิดถึงบ้าง จติใจ

ดิน้รนโลดแล่นไป ในอารมณ์นี ้ในอารมณ์นัน้ อย่างรวดเรว็ และไปได้ไกล ไม่มีขอบเขต 

ไม่ใช่แต่ดิ้นรนโลดแล่นไปเปล่า ๆ เท่านั้น ยังดิ้นรนโลดแล่นไปยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง 

หลงงมงายบ้าง และยึดมั่นถือมั่นอยู่ในอารมณ์ทั้งหลาย อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้น 

ก็ผูกพันอยู่กับจิต แม้จิตก็ผูกพันอยู่กับอารมณ์ จึงดิ้นรนโลดแล่นไปคลุกเคล้าไป  

อยู่ด้วยความสุขบ้าง อยู่ด้วยความทุกข์บ้าง ความดิ้นรนโลดแล่นไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ดั่งนี้ เรียกว่า “เป็นสังสารวัฏ คือความวนท่องเที่ยวไป” ของจิตใจอันนี้ 

ดังจะพึงเห็นได้ จิตใจที่ดิ้นรนโลดแล่นไปนั้นเป็นส่วนหนึ่ง บังเกิดเจตนา 

ความจงใจพุ่งออกไปเป็นส่วนหนึ่ง และจับยึดอารมณ์ทั้งหลายเป็นส่วนหนึ่ง เก่ียวพัน 

กนัไป คือเม่ือมีความดิ้นรนก็มีความมุ่งจิตใจ ใจมุ่งออกไป เม่ือมีความมุ่งใจออกไป  

ก็มุ่งออกไปเก่ียวเกาะพัวพันกับอารมณ์ท้ังหลาย ครั้นอารมณ์ทั้งหลายต้องแปรปรวน

เปลีย่นแปลงไป คือว่าต้องล่วงไปตามคตธิรรมดา แต่กพ็นัผกูเอาไว้ หน่วงเหนีย่วเอาไว้

ไม่ให้ล่วงไป ดังเช่น ได้เห็นรูปทั้งหลายในอดีต คือในเวลาที่ผ่านมาแล้ว รูปที่เห็นนั้น

ก็ผ่านไปแล้ว แต่ว่าจิตใจนี้ยังผูกพันเกี่ยวหน่วงเอาไว้ มาปรุงแต่งอยู่ในจิตใจไม่ให้ 

ล่วงไป ไม่ให้ผ่านไป นอกจากนี ้ยงัหวังถงึอารมณ์ข้างหน้า 

ความเป็นไปของจติใจจงึเป็นสงัสารวฏั ท่องเที่ยวอยู่กับความดิ้นรนกวัดแกว่ง 

นี้บ้าง กับความมุ่งของใจบ้าง กับอารมณ์ที่ยึดถือเอาไว้บ้าง และเมื่อยึดถือเอาไว้แล้ว 

ก็เพ่ือความด้ินรนโลดแล่นมากขึ้นไปอีก และใจก็มุ่งมากขึ้นไปอีก และก็กลับพัวพัน

เกีย่วเกาะมากขึน้ไปอีก เป็นสงัสารวฏัวนท่องเทีย่วอยูก่บัตวักเิลส คอืเครือ่งเศร้าหมอง

อันได้แก่ความดิ้นรนกวัดแกว่งอันนี้บ้าง กับกรรม คือความจงใจบ้าง กับวิบากคือ 

ผลอันได้แก่อารมณ์ที่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้บ้าง พิจารณาดูถึงจิตใจของบุคคลที่เป็นไป 
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อยู่ทุกวันเวลา ก็ยุ่งอยู่กับ วนเวียนอยู่กับ กิเลส กรรม และวิบาก ดังกล่าวแล้วนี้ 

ทัง้นัน้ ไม่หลดุพ้นไปจากวนเวยีนอันน้ีได้ 

แต่พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เพราะทรงก�าจัดกิเลสนี้ได้โดยสิ้นเชิง จึงทรงเป็น 

ผู้ปราศจากความดิ้นรนโลดแล่นไปด้วยอ�านาจของกิเลส ของกรรม และของวิบาก  

ด้วยประการทั้งปวง จึงเท่ากับได้ทรงหักซี่ของล้อ คือสังสารจักร ความวนเวียน 

ท่องเที่ยว ทรงเป็นผู้ หยุดกิเลส หยุดกรรม หยุดวิบาก หยุดความทุกข์ โดยประการ

ทัง้ปวง แม้เพราะเหตนุีจึ้งได้พระนามว่า “พระอรหนัต์” เพราะพระองค์ทรงเป็นผูบ้รสุิทธิ์

ผดุผ่อง เพราะเหตดุงักล่าว จงึควรบชูาสกัการะของชนทัง้หลาย เป็นผูส้มควรอย่างยิง่

ทีจ่ะพึงบชูาสกัการะ ควรทีจ่ะบชูาสกัการะพระองค์ด้วยความสนทิใจได้ เพราะทรงเป็น

ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยประการทั้งปวง แม้เพราะเหตุนี้ จึงได้พระนามว่า “พระอรหันต์” 

คือเป็นผู้สมควรเพื่อการบูชาและสักการะ

อนึง่ แม้เพราะเหตดุงักล่าวมานี ้จงึทรงเป็นผูไ้ม่มท่ีีเร้นลบัทีจ่ะประกอบกรรม

ที่ชั่ว ที่ผิด เพราะสิ้นกิเลสด้วยประการทั้งปวง ต่างจากสามัญชนที่ยังเป็นผู้ที่ม ี

ความลับหรือมีท่ีลับ กล่าวคือ ยังเป็นผู้ท่ีต้องยังมีความปกปิดหรือมีความสังวรระวัง 

บางทีสังวรระวังกิริยาทางกาย ทางวาจา แต่จิตใจก็ยังคิดล่วงละเมิด เพราะยังมีกิเลส

อยู่ในจิตใจ แม้จะไม่รุนแรงแต่ก็ยังมีอยู่ ยังเปิดใจไม่ได้ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ได้ทรงเปิดเผยได้ทั้ง ทางกาย ทางวาจา ทางจิตใจ ไม่มีเรื่องใด ๆ ซ่อนเร้นแอบแฝง

อยู่ เพราะทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยประการทั้งปวง แม้เพราะเหตุนี้ จึงได้พระนามว่า  

“พระอรหนัต์” การระลกึถงึพระคุณของพระพทุธเจ้า แม้ค�าว่า “พระอรหนัต์” ดงักล่าว

มาน้ี ย่อมท�าให้ได้ความซาบซึ้งในความบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระองค์ และเม่ือได้น้อม

จิตใจเขา้ไปใกล้ชดิกบัสิ่งบรสิุทธิ ์กย็่อมจะได้รบัความเยือกเย็นและไดร้ับความบริสุทธิ์

ผุดผ่อง ท�าจิตใจให้เกิดความสงบตั้งม่ัน เพิ่มพูนศรัทธา ความเชื่อ ปสาทะ ความ

เลือ่มใส ในพระพทุธคณุได้ข้อหนึง่ สมด้วยปฏปิทาของพระพุทธสาวก ตามพระพทุธ-

ภาษิตที่แปลความว่า “ชนเหล่าใดมีสติไปในพระพุทธเจ้าเป็นนิตย์ ท้ังกลางวัน และ

กลางคนื ชนเหล่านัน้เป็นสาวกของพระพทุธเจ้าผูพ้ระโคดม ย่อมตืน่อยูด้่วยดทุีกเมือ่” 

ด้วยประการฉะนี้



เสฏฐชวีติกถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

สทฺธีธ วิตฺตํ ปุริสสฺส เสฏฺํ

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ

สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ

ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฏฺนฺติ

บัดนี้ เป็นสัตตมวารที่ ๒ แต่วันถึงมรณะลงไปของหม่อมทองสุก เกษมสันต์ 

บพติร (หม่อมเจ้าหญงิอรอ�าไพ) พร้อมทัง้หม่อมเจ้าหญงิจนัทร์จ�ารสั พระเชฏฐภคนิ ีได้ 

(ทรง) บ�าเพญ็กุศลทักษิณานปุทานส่วนมาตอุปัุฏฐานกจิ ในบญุเขตทางพระพทุธศาสนา 

น้อมส่วนกุศลอุทิศหม่อมชนนีผู้ละไปนั้น ด้วยความกตัญญูกตเวที ตามฐานะอันบุตร

ธิดาที่ดีพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาในสมัยเม่ือท่านล่วงลับไป ตามเทศนานัยพุทธภาษิต 

ที่ตรัสแสดงเหตุที่หวังจะมีบุตรของมารดาบิดาไว้ข้อหนึ่งว่า

อถวา ปน เปตานํ กาลกตานํ ทกฺขิณํ อนุปฺปทสฺสามีติ

*   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ ในงานสตัตมวารที ่๒ หม่อมทองสกุ เกษมสนัต์
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แปลว่า อน่ึงเล่า บุตรหรือธิดาจักท�าทักษิณานุปทานเพื่อเราผู้ล่วงลับไปแล้ว 

ดังนี้ จึงชื่อว่าได้ทรงปฏิบัติท�าความปรารถนาของหม่อมชนนีให้บริบูรณ์อนุรูปแก่สมัย 

และชื่อว่าได้ทรงปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาด้วยในขณะเดียวกัน ส่งให้เห็นความ

เป็นสาธุชนสัตบุรุษ อันมีความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมินั้น ตามพระพุทธภาษิตว่า

ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

ความกตัญญูกตเวที เป็นภูมิพื้นของสาธุชนคนดี ดังนี้

หม่อมทองสุก เกษมสันต์ อาศัยความเป็นผู้มีบุญอันได้กระท�าไว้ในกาลก่อน 

และคุณสมบัตใินประวตักิาล จงึได้เป็นหม่อม ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหม

วรานรุกัษ์ และเป็นหม่อมชนนใีนพระโอรสและพระธดิาหลายพระองค์ ได้ปฏบิตัหิน้าที่

อันควรแก่ฐานะมาโดยล�าดับ จนเมื่ออายุล่วงเข้าปัจฉิมวัย พระโอรสธิดาบรรลุถึง 

หลกัฐานควรแก่อเุบกขาพรหมวหิาร กป็ลกีตนออกแสวงหาสันติสุขทางพระพุทธศาสนา 

ด้วยการเข้าวัดรักษาศีลฟังธรรมและบ�าเพ็ญบุญอย่างอื่นมีทานเป็นต้น เป็นอุบาสิกา

ประจ�าวัดบวรนิเวศวิหาร ตัดกังวลทางเคหสถานให้น้อยลงโดยล�าดับ จนถึงออกไปอยู่

ในวัดบวรนิเวศวิหารตอนบริเวณพระอุโบสถ ตลอดพรรษกาล ในตอนหลังนี้ แม้ออก

พรรษาแล้ว ก็ยังพอใจยังอยู่ต่อไปอีก ในระหว่างที่อยู่วัด นอกจากบ�าเพ็ญธรรมส่วน

ตนแล้ว กไ็ด้ช่วยขวนขวายในกจิการต่าง ๆ โดยไม่เห็นแก่ความเหนือ่ยยาก เป็นต้นว่า 

รับรองเจ้านายและผู้ที่ควรรับรองซึ่งไปฟังธรรมในวันธรรมสวนะ หรือแม้ในวันพิธีอ่ืน 

ถวายและให้ความสะดวกโดยประการต่าง ๆ เมื่อเจ้านายหรือบุคคลบางท่านต้องการ

จะเลี้ยงพระ ก็รับช่วยจัดการเรื่องอาหาร เข้าดูแลส่ังการเอง กิจการก็ด�าเนินไปโดย

เรยีบร้อย เป็นทีพ่อพระทยัและพอใจทกุคราวมา เฉพาะตนท่านเอง นอกจากท�าอาหาร

ถวายพระเณรบางรูปเป็นประจ�าแล้ว ก็พอใจปรารถนาเหตุนั้นเหตุนี้เลี้ยงพระเนือง ๆ 

เมื่อถึงเทศกาลถวายกาลทาน เช่นถวายผ้าวัสสาวสิก คือผ้าจ�าน�าพรรษา ถวายเภสัช

มีน�้าตาลเป็นต้น ก็เป็นผู้ชักชวนจัดการให้สังฆกาลทานนั้น ๆ ส�าเร็จไปได้ ในพรรษา

ทีแ่ล้ว ผ้าแพงขึน้มากแล้วทัง้เริม่หายาก กย็งัขวนขวายให้ได้มกีารถวายผ้าจ�าน�าพรรษา

ส�าเร็จ นอกจากนี้ เม่ือวัดมีงานใด ๆ ซ่ึงต้องติดต่อกับเจ้านายและบุคคลภายนอก  

ก็ช่วยขวนขวายท�าการติดต่อ ท�าให้วัดได้รับความสะดวกขึ้นเป็นอันมาก
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หม่อมทองสกุ เกษมสนัต์ ได้มีสายสมัพนัธ์ตดิต่อกบัวดับวรนเิวศวหิารมาเป็น

เวลานาน ตัง้แต่สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส ยงัทรงพระชนม์อยู่ 

ในสมัยหลังน้ี แม้เมื่อยังไม่ได้เข้าพักพรรษกาลในวัด ก็ได้ช่วยกิจการของวัดและ 

บริจาคทานโดยควรแก่สมัย เมื่อได้เข้าพักอยู่ในวัดแล้ว ก็ได้โอกาสบ�าเพ็ญกรณียกิจ 

ดังที่ถวายวิสัชนามาข้างต้นเต็มที่ ปรากฏว่ามีความสุข ถ้าได้กระท�ากรณียกิจอย่างใด

อย่างหนึ่ง แม้ร่างกายจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามที ทั้งนี้ ด้วยมีความมุ่งบุญมุ่งกุศลและ 

มุ่งดีต่อวัดเป็นที่ตั้ง เป็นอันได้ปฏิบัติตามพระพุทธภาษิตว่า

เอตํ ภยํ มรเณ เปกฺขมาโน ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ

ผู้เพ่งภัยในความตาย พึงท�าบุญอันเป็นเครื่องน�าสุขมาให้ดังนี้

คณุจรยิาของหม่อมผูล่้วงลับไป อันเกีย่วด้วยวัดทีไ่ด้ถวายวิสัชนามาโดยสังเขป

กถาฉะนี้ ย่อมเนื่องมาถึงบพิตรผู้พระโอรสธิดา ซึ่งได้คอยอุปถัมภ์บ�ารุงหม่อมชนนีให้

ได้บ�าเพ็ญบุญทุก ๆ อย่างตามปรารถนาโดยสะดวก ชื่อว่าได้ช่วยส่งเสริมให้ท่านได้

สมาทานตัง้มัน่ในธรรมมศีรทัธาเป็นต้นยิง่ ๆ ขึน้ การยังมารดาบดิาให้สมาทานตัง้ม่ัน

ในศรัทธาเป็นอาทิ สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าเป็นการตอบแทนคุณท่านอย่างสูง 

ตามนัยพระพุทธภาษิตมาในมาตาปิตุคุณสูตร ในทุกังคุตตรว่า พหุปการา ภิกฺขเว  

มาตาปิตโร เป็นต้น แปลความว่า ดกูรภกิษทุัง้หลาย มารดาบดิา เป็นผูม้อุีปการะมาก 

บ�ารุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตร บุตรผู้ใดยังมารดาบิดา 

ผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในความถึงพร้อมด้วยศรัทธา,

ผู้ไม่มีศีล ให้สมาทานตั้งมั่นในความถึงพร้อมด้วยศีล,

ผู้ตระหนี่ ให้สมาทานตั้งมั่นในความถึงพร้อมด้วยการบริจาค

ผู้ทรามปัญญา ให้สมาทานตั้งมั่นในความถึงพร้อมด้วยศรัทธา

ด้วยเหตุเท่านี้แล ภิกษุทั้งหลาย เป็นอันบุตรผู้นั้นส�าเร็จ ท�าตอบ ท�ายิ่งแล้วแก่มารดา

บิดา ดังนี้

ประวัติชีวิตบั้นปลายของหม่อมทองสุก เกษมสันต์ ประกอบอยู่แต่ด้วยกุศล

กจิทางพระพทุธศาสนา เป็นอบุาสกิาผูเ้ข้าใกล้พระรตันตรยัด้วยใจพร้อมทัง้กาย บดันี้
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ชวีติน้ันได้ส้ินไปแล้ว ด้วยโรคทีเ่ป็นมานานเดอืนอันเริม่ตรวจทราบ ในเวลาท่ีพกัอยูใ่นวดั 

และโรคน้ันได้ก�าเริบแรงขึ้นโดยล�าดับ แม้บพิตรผู้พระโอรสธิดาจะขวนขวายเยียวยา

อย่างไร แม้ภิกษุสามเณรจะขวนขวายเพ่ือให้คืนคลายโดยควรแก่สมณวิสัยอย่างไร  

ก็ไม่ยอมถอย เพียงแต่ผ่อนได้เป็นครั้งคราวเท่านั้น ในท่ีสุด ก็จ�าต้องละไป ละชีวิต

ร่างกายทีไ่ด้ด�าเนนิมาเกนิ ๗๐ ปี ละบพติรผูพ้ระโอรสธิดาตลอดถึงนดัดาและญาติมิตร

ผู้ยังปรารถนาให้ยังอยู่ต่อไปและห้อมล้อมอยู่โดยรอบ ละทุก ๆ สิ่งบรรดามีในโลกนี้

ตลอดถงึฉนัทธัยาศรยัทีย่งัไม่เต็มในการบญุ ชีใ้ห้เห็นประจกัษ์จรงิตามพระพุทธภาษิตว่า 

อุปนียติ โลโก อทฺธุโว โลกอันชราย่อมน�าไป ไม่ย่ังยืน อตาโณ โลโก อนภิสฺสโร  

โลกไม่มีเครื่องต้านทาน ไม่เป็นใหญ่ อสฺสโก โลโก สพฺพํ ปหาย คมนียํ โลกไม่เป็น

ของตน จ�าต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไป ดังนี้

หม่อมทองสกุ เกษมสนัต์ แม้จะละทิง้ทัง้ปวงไปแล้ว ตามนยัพระพทุธภาษิตนี้ 

แต่อรรถจรยิามบุีตรธดิาสงัคหกจิเป็นต้นทีไ่ด้กระท�าไว้ ยงัปรากฏผลเป็นไปอยู ่อรรถจรยิา

เหล่าน้ี มข้ีอทีค่วรยกเป็นพเิศษ กคื็อความเป็นบพุพการี ผูท้�าอุปการะก่อนในพระโอรส

ธิดา ซึ่งเมื่อทรงอนุสรณ์ล�าดับอุปการกิจที่เป็นมาโดยล�าดับ ก็จักเป็นเครื่องเพิ่มพูน

ความกตญัญกูตเวทใีห้ภญิโญยิง่ ส�าเรจ็เป็นบคุคลหาได้ยากขึน้คูห่นึง่ในโลก ดงันพินธ์

พุทธภาษิตว่า 

เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมึ‚ กตเม เทฺว‚ โย จ ปุพฺพการี โย  

จ กตญฺญูกตเวที. อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมึ (๒๐/๑๐๘) 

ภิกษุทั้งหลาย บุคคลเหล่านี้ ๒ จ�าพวก หาได้ยากในโลก คือบุพพการี  

ผู้อุปการะก่อน ๑ กตัญญูกตเวที ผู้รู้อุปการะแล้วและตอบแทน ๑ ภิกษุทั้งหลาย 

บุคคล ๒ จ�าพวก เหล่านี้แลหาได้ยากในโลก ดังนี้

ในบุคคล ๒ จ�าพวกนี้ บุพพการีย่อมเป็นที่ตั้งของความกตัญญู ความกตัญญู

เป็นที่ตั้งของกตเวทีโดยล�าดับ กล่าวคือ ปฏิการกิจใด ๆ ท่ีท�าไปด้วยความกตัญญู  

จึงจักส�าเร็จเป็นความกตเวทีคือตอบแทนคุณท่าน และความกตัญญูจักมีก็เพราะเห็น 

บุพการี 
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ข้อทีต่รสัว่าหาได้ยากมีเงือ่นอยูต่รงนีเ้อง คือฝ่ายบพุพการมีบีกพร่องต่อหน้าที่

หรือท�าให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นเป็นให้โทษ เป็นเหตุให้ไม่ปลงใจเห็นเป็นบุพพการี อีกอย่าง

หนึ่งที่ควรจะกตัญญูกตเวทีไม่เห็นเป็นบุพพการีเอง บุคคลมีอยู่ แต่แลไม่เห็นกัน  

เพราะบกพร่องต่อหน้าทีท้ั่ง ๒ ฝ่าย หรอืแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ เป็นไปอยูอ่ย่างนีโ้ดยมาก  

จึงตรัสว่าหาได้ยาก เหตุฉะนี้ ฝ่ายบุพพการีก็ควรปฏิบัติหน้าท่ีให้บริบูรณ์ ไม่เห็นมี

เจตนาเป็นโทษ มุง่ประโยชนเ์กื้อกลูเป็นทีต่ัง้ ชือ่ว่าท�าตนให้อกีฝ่ายหนึง่เหน็ได้ ฝ่ายที่

พงึกตญัญูกตเวทกีร็ะลกึโดยวธิท่ีีให้เหน็คณุของบพุพการ ีประคองอนสุรณ์ให้ด�าเนนิไป

ในสายคุณ ไม่ใช่ในสายโทษ ถ้าโทษมาปรากฏ ก็พิจารณาข่มให้ตกไปโดยอุบายวิธี

ประคองคุณให้เด่นจนเห็นคุณของท่าน ดังนี้ชื่อว่าเห็นบุพพการีเป็นกตัญญู กล่าวโดย

เฉพาะบุตรธิดา ย่อมชื่อว่าเป็นกตัญญูบริบูรณ์ เม่ือเห็นพระพรหม เห็นบุรพาจารย์ 

เห็นพระอรหันต์ ตามนัยพระพุทธภาษิตว่า

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ ปชาย อนุกมฺปกา

มารดาบดิาท่านเรยีกว่าพรหม เพราะประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมในบตุรธดิา 

ท่านเรยีกว่าบรุพาจารย์ เพราะเป็นผูฝึ้กหัดกล่อมเกลาส่ังสอนบตุรธดิาก่อนอาจารย์อืน่ 

ทั้งน�าอยู่เบื้องหน้าเสมอ ท่านเรียกว่าอาหุเนยยะ ผู้ควรวัตถุที่น�ามาบูชา คือเป็น 

พระอรหันต์ของบุตรธิดา เพราะเมื่อบุตรธิดาน�าวัตถุมีข้าวน�้าเป็นต้นมาบูชาในท่าน 

ย่อมได้บุญมผีลานสิงส์เหมอืนอย่างน�าไปบชูาในพระอรหันต์อาหุเนยบคุคล เพราะเหตุ

ที่ท่านถนอมอนุเคราะห์บุตรธิดาผู้เกิดมาให้ด�ารงชีวิตอยู่โดยสวัสดี ดังนี้ และปฏิการ

กิจที่ท�าด้วยความกตัญญูบริบูรณ์อย่างนี้ ย่อมเป็นความกตเวทีมีผลไพศาล เป็นผู้ที่

เทพยดาคุ้มครองรักษาและประสบสุขสมบัติ ดังค�าที่พระโพธิสัตว์ตรัสไว้ว่า

โย มาตรํ ปิตรํ วา มจฺโจ ธมฺเมน โปสติ

เทวาปิ นํ ติกิจฺฉนฺติ มาตาเปตฺติภรํ นรํ

ผู้ใดบ�ารุงเลี้ยงมารดาหรือบิดาโดยธรรม แม้เทพยดาทั้งหลาย ย่อมคุ้มครอง

รักษาผู้นั้น ผู้เป็นคนเลี้ยงมารดาบิดา
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อานนฺโท จ ปโมโห จ สทา หสิกีฬิตํ

มาตรํ ปริจริตฺวาน ลพฺภเมตํ วิชานตา

ความบันเทิง ความอิ่มใจ ความยิ้มแย้มร่าเริง ๓ อย่างนี้ อันผู้รู้พึงได้เพราะ

บ�ารุงมารดา (บิดา) ดังนี้. อันความกตเวทีปฏิการกิจทุกประการ ย่อมยุติโดยสมัย  

แต่มีประการหนึ่งไซร้ที่เหมาะทุกกาลสมัย ท้ังเม่ือปฏิบัติได้ ย่อมให้เกิดสิริมงคลแก่

บุตรธิดา ข้อนี้คือปฏิการะสนองความหวังดีของท่าน ด้วยความประพฤติธรรมคือ  

การดี การชอบ เพราะ ธมฺมจารี สุข� เสติ ผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข เมื่อ 

บุตรธิดาอยู่เป็นสุข ท่านจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกนี้ไปแล้ว หากได้ทราบด้วยญาณวิถ ี

ทางใดทางหนึ่ง ก็พลอยยินดีเป็นสุขไปด้วย

เหตุฉะนี้ จักน�าธรรมในพระพุทธศาสนามาถวายวิสัชนาในล�าดับไป พอเป็น

เครือ่งประดับพระปัญญา เพิม่พนูพระกศุลสมัมาปฏิบัต ิตามบทพระบาลพีทุธภาษติที่

ได้ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นว่า

สทฺธีธ วิตฺตํ ปุริสสฺส เสฏฺํ

ศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกนี้

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ

ธรรมที่ประพฤติดีแล้วย่อมน�าสุขมาให้

สจฺจํ หเว สาธุตรํ รสานํ

ความสัตย์เป็นรสที่ให้ส�าเร็จประโยชน์ดีกว่ารสทั้งหลาย

ปญฺญาชีวี ชีวิตมาหุ เสฏฺ�

ปราชญ์กล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐสุด

มีอธิบายว่า ความเชื่อที่มีเหตุผล คือเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ เรียกว่าศรัทธาทาง

พระพุทธศาสนา (ซ่ึงมุ่งแผ่ศาสนา) สอนให้เชื่อความรู้ของพระตถาคตพุทธเจ้า 

เป็นข้อแรก เพราะเป็นเหตุให้เชื่อฟังค�าสั่งสอนของพระองค์ เมื่อเชื่อฟังค�าสั่งสอน 

ของพระองค์ ก็ย่อมเชื่อกรรม (การที่ท�า) เชื่อผลของกรรม เชื่อความที่สัตว์มีกรรม 
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เป็นของตน เพราะพระพทุธศาสนาเป็นกรรมวาทะคอื กล่าวกรรม ดงัอภณิหปัจจเวกขณะ 

(ข้อทีค่วรพจิารณาเนอืง ๆ) ข้อหนึง่ว่า ย� กมมฺ� กริสสฺาม ิกลยฺาณ� วา ปาปก� วา ตสสฺ 

ทายาโท ภวิสฺสามิ เราจักท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว เราก็จักเป็นทายาทรับผล 

ของกรรมนั้น ดังนี้ เพราะมีศรัทธาดังกล่าวมาเป็นข้อต้น บุคคลจึงได้ชื่อว่านับถือ 

พระพุทธศาสนา และรับธรรมในพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ น้อยหรือมาก 

ตามควรแก่ศรัทธาของตน 

ทีก่ล่าวกนัว่ามอีนิทรย์ีอ่อนหรอืแก่กล้า อินทรีย์นัน้ก็คอืศรทัธาข้อหนึง่ ศรัทธา

จึงเป็นธรรมทีน่�าธรรมข้ออืน่ ต่อธรรมข้ออ่ืน เป็นต้นของคณุงามความดทีัง้ปวง แม้ใน

ทางคดีโลก ความเชื่อคือศรัทธาก็ย่อมเป็นเครื่องน�าการที่ท�าทุกสิ่งทุกอย่าง เมื่อเชื่อมี

เหตผุล ก็น�าให้ท�าเหมาะและถกูต้อง เป็นเหตุให้เจรญิด้วยอฏิฐผลม ีทรพัย์ ยศ เป็นต้น 

เหตฉุะนี ้จึงกล่าวได้ว่าศรทัธาเป็นทรพัย์อนัประเสริฐ แต่กพ็งึประสงค์เฉพาะความเชือ่

ที่มีเหตุผล คือท่ีเป็นญาณสัมปยุต คือประกอบด้วยปรีชา เพราะเป็นคุณทรัพย์ที ่

อาจใช้ซือ้คณุทรพัย์อ่ืน ๆ โดยเฉพาะทางพระพุทธศาสนา กเ็ป็นผูน้�าเข้ามาสูพ่ระพทุธ-

ศาสนา และหยิบยื่นไตรสรณาคม ศีล ๕ เป็นต้น หรือทาน ศีล ภาวนาให้โดยล�าดับ

ขึ้นไปจนถึงมรรคผล นิพพาน ในทางคดีโลก ก็อาจใช้ต่อทรัพย์ภายนอกให้ได้มา 

โดยชอบ สมดังพระพุทธบรรหารว่า “สัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของคนในโลกน้ี” 

เป็นข้อที่ ๑ 

คณุงามท่ีศรทัธาน�ามา กล่าวโดยนยัหนึง่กค็อืธรรมจรยิา ความประพฤติธรรม 

เพราะศรัทธาย่อมเป็นเหตุให้เกิดหิริ (ละอาย) ในอันประพฤติอธรรม โอตตัปปะ  

(สดุ้งกลัว) ต่อผลของอธรรม และเป็นเหตุให้เกิดฉันทอัธยาศัยในอันประพฤติธรรม 

เมื่อประพฤติธรรมดีแล้ว ก็ย่อมได้สุขเป็นผล ค�าว่า ธรรม ในที่นี้มีความหมายดังจะ

ถวายวสิชันาเป็น ๒ สถาน คอื สถานหนึง่หมายถงึ วนิยั คอื ระเบยีบวนิยั ธรรมเนยีม 

จารตีประเพณ ีตลอดถงึกฎหมายและข้อบังคบัต่าง ๆ บรรดาทีเ่ป็นเครือ่งจดัชมุนมุชน

ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย งดงาม ได้ในค�าว่า “วัชชีธรรม (ธรรมของวัชชี)” เป็นอาทิ 

อีกสถานหนึ่ง หมายถึง คุณที่ควรประพฤติ เป็นเครื่องอบรมอัธยาศัยจิตใจ 

ให้ประณีต เรียกตรงตัวว่าธรรม ข้อที่ตรงกันข้าม เรียกว่า อธรรม บุคคลเมื่ออยู่ใน
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หมู ่ตัง้ต้นแต่สกลุขึน้ไปซึง่ถอืวนิยัอนัใด กต้ั็งใจประพฤติวินยัอันนัน้ด้วยด ีไม่ล่วงละเมิด 

และตั้งใจประพฤติคุณงามความดี ทางกาย วาจา ใจ ตามสามารถ มิให้บกพร่อง 

ในข้อที่พึงปฏิบัติ ชื่อว่าประพฤติธรรมด้วยดี ธรรมที่ประพฤติดีแล้วอย่างนี้ย่อมรักษา 

ผูป้ระพฤตใิห้อยู่เกษมสขุ สมด้วยพระพุทธบรรหารว่า “ธรรมท่ีประพฤติดแีล้วย่อมนํา

สุขมาให้” เป็นข้อที่ ๒

ความประพฤติธรรมด้วยดี จักเป็นไปได้ ก็ด้วยอาศัยตั้งอยู่ในสัจจะ คือ  

ประพฤตจิรงิ ด้วยความตัง้ใจจรงิ เมือ่มสีจัจะในความประพฤติ จงึจกัให้ส�าเรจ็ประโยชน์  

การประกอบกิจทุกอย่าง ถ้าขาดสัจจะคือท�าจริงอย่างเดียว ก็เฉ่ือยชืด ย่อหย่อน  

ดุจอาหารที่หย่อนรส ไม่เผล็ดผลที่น่ายินดี แม้พระพุทธานุศาสนีก็มีรับรองอยู่ว่า

ยงฺกิญฺจิ สิถิลํ กมฺมํ น ตํ โหติ มหปฺผลํ

การงานใด ๆ ที่ย่อหย่อน ย่อมไม่มีผลมาก 

แม้วาจาทีพ่ดูปฏญิญาสญัญาทีร่บัไว้ ถ้าไม่รกัษาสจัจะ กห็มดค่าดจุของปลอม 

ในระหว่างมิตรญาติ ถ้าไร้สัจจะต่อกัน ก็หมดเยื่อใย เหลือสักแต่ชื่อว่าเป็นมิตรญาติ

ของกัน ในความสัมพันธ์กันโดยประการหนึ่ง ตั้งแต่ส่วนน้อยขึ้นไปจนถึงส่วนใหญ ่

กเ็ช่นเดียวกนั แม้ในความประพฤตธิรรม เม่ือมสีจัจะกข็ะมกัเขม้นแขง็ขนัเป็นจรงิเป็นจัง 

เป็นเหตุให้ส�าเร็จประโยชน์ รวมความว่า สัจจะเม่ืออยู่ในท่ีใด ก็ให้ส�าเร็จประโยชน์ 

ในทีน่ัน้ อยู่ทีก่ารงาน กท็�าให้การงานส�าเรจ็ อยูท่ีว่าจา กท็�าให้วาจาจรงิเป็นสมัมาวาจา

หรืออมฤตวาจา อยู่ที่ประพฤติธรรม ก็ท�าให้เป็นอุชุปฏิบัติ (ปฏิบัติตรง) สุหุชุปฏิบัติ

(ปฏิบัติตรงดี) อยู่ที่ปัญญา ก็ท�าให้รู้จริง เป็นสัมมัปปัญญา (รู้ชอบ) อยู่ที่ญาณปรีชา 

ก็ท�าให้ประจักษ์จริง เป็นสัมมาญาณ (รู้ชอบ) ขาดสัจจะเสียอย่างเดียว ทุก ๆ อย่าง

ดงัทีย่กมานัน้ กไ็ม่ส�าเร็จประโยชน์คือใช้ไม่ได้หมด เหตฉุะนี ้จงึกล่าวได้ว่า สจัจะเป็น

รสที่ให้ส�าเร็จประโยชน์ดีกว่ารสทั้งหลายอื่น เพราะรสอย่างอื่นแม้จะดีย่ิง เช่นท่ีท่าน

อ้างรสสธุาโภชน์ของเทพดา กโ็อชาแค่ล้ิน และเป็นเครือ่งบ�ารงุกายเท่านัน้ โดยอปุรมินยั 

(นยัอย่างสงู) เม่ือมีสจัจะในความประพฤตธิรรม จนสัจจะคอืสภาพทีจ่ริงประจกัษ์แก่ใจ 

ใจย่อมได้รบัรสของธรรมอนัเป็นรสอย่างสงู ซึง่รสอืน่ ๆ ไม่มีเข้าถึงใจได้เช่นนัน้ ให้ส�าเรจ็
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ปรมัตถะ (ประโยชน์อย่างยิง่) สมด้วยพระพทุธบรรหารว่า “ความสตัย์เป็นรสทีใ่ห้สําเร็จ

ประโยชน์ดีกว่ารสทั้งหลาย” เป็นข้อที่ ๓

ทรพัย์คอืศรทัธา สขุอนัเกดิแต่ประพฤติธรรม และรสคอืความสัจ ทัง้ ๓ ข้าง

ต้นเหล่าน้ี ต้องอาศัยปัญญาอีกข้อหนึ่ง จึงจักสนับสนุนกันและกันให้เป็นไปได้ด้วยดี 

ศรัทธาถ้าขาดปัญญาก็เป็นญาณวปิปยตุ (ไร้ปรชีา) ท�าให้เช่ือไม่มเีหตุผล ความประพฤติ

ธรรมถ้าขาดปัญญาก็อาจออกนอกทาง และสัจจะถ้าขาดปัญญาก็ไม่อาจเป็นความจริง

ทีด่ท่ีีถกูต้อง จนถงึเป็นสจัจะประจกัษ์ในใจต้ังแต่ความจรงิอย่างธรรมดาจนถึงอรยิสัจจะ 

(จริงอย่างประเสริฐ) เหตุฉะนี้ ปัญญาจึงเป็นธรรมที่พึงปรารถนาข้อส�าคัญอันจะขาด

เสียไม่ได้

ปัญญา ในทีน่ีห้มายถงึ ความรูจ้กัพจิารณาให้เหน็คณุโทษ ประโยชน์มใิช่ประโยชน์

และรู้จกัพจิารณาให้รูจ้กัสภาพของโลกตามเป็นจรงิ การเล่าเรียน สดบัตรบัฟัง (สุตะ) 

การคดิค้น (จติตะ) และการปฏิบัติอบรม (ภาวนา) เป็นทางให้เกดิปัญญาทีรู่จั้กเทียบ

เคียงให้เห็นความต่างกันระหว่างคุณ-โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น เม่ือรู้

เทียบเคียงก็เป็นเหตุให้รู้ต่อไปว่าจักใช้ศิลปวิทยาในทางใด จักต้ังตนไว้โดยประการใด

จงึจกัเป็นคณุเป็นประโยชน์ ไม่เกดิโทษทกุข์อนตัถะเสยีหายแก่ตนทัง้เมือ่นีท้ัง้เมือ่หน้า 

ผู้มีปัญญาอย่างน้ีย่อมอาจต้ังตนได้โดยชอบ ประกอบด้วยอิฏฐผลสมบัติและคุณสาร

สมบัติ มีศรัทธาเป็นต้น ตรงกันข้ามกับผู้ไร้ปัญญา แม้อย่างน้ี ถ้ายังไม่รู้จักสภาพ 

ของโลกตามเป็นจริง ก็ยังไม่พ้นทุกข์เดือดร้อนเพราะอ�านาจโลภะ โทสะ โมหะ  

ซึง่อาศยัอยูใ่นอวชิชาคอืความไม่รูจ้รงิ เพราะข้อนีเ้อง ความวุ่นวายไม่สงบสุขตลอดถึง

ความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ จึงเป็นไปอยู่ในโลก แม้จะมีทรัพย์ มียศสักปานไร ก็ช่วย

ให้หายทุกข์เดือดร้อนทางใจเหล่านี้ไม่ได้ เว้นแต่ปัญญาท่ีรู้จักสภาพของโลกตามเป็น

จริงนี้ข้อเดียวนี้ ก็อาศัยพิจารณาเทียบเคียงสิ่งต่าง ๆ บรรดามีในโลก ให้เห็นธรรมดา

คอืเกดิ-ดบั ดงัท่ีท่านแสดงไว้ว่า ยงกฺญิจฺ ิสมทุยธมมฺ� สพพฺนตฺ� นโิรธธมมฺ� สิง่ใดสิง่หนึง่

มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา (ใด ๆ เกิด นั้นดับ

ทั้งหมด) ดังน้ี รู้อย่างน้ีเป็นเหตุ ถอนความยึดถือ ปลดเปลื้องตน ออกจากทุกข์ 

เดือดร้อนในโลกได้ เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวชีวิตของผู้มีปัญญาว่าประเสริฐ เพราะ
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เป็นสุชีวิตะ (ชีวิตดี) ทั้งรูปธรรมและนามธรรม สมด้วยพระพุทธบรรหารข้อ ๔ ว่า 

“ปราชญ์กล่าวชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาว่าประเสริฐ” ด้วยประการฉะนี้ 

หม่อมทองสุก เกษมสันต์ เป็นผู้มีศรัทธาปสาทะในพระพุทธศาสนา มีธรรม

อันประพฤติดีโดยสามารถ ตั้งยู่ในสัจจะประกอบด้วยปัญญา โดยภาวนานุรูป ชื่อว่า

เป็นผู้มีทรัพย์ มีสุข มีรส ที่ให้ส�าเร็จประโยชน์ และมีชีวิตอันประเสริฐ เป็นอันได้ถือ

เอาสาระส่วนประเสริฐของกายไว้ได้ แม้กายจักแตกสลาย จ�าต้องละส่ิงทั้งปวงไป  

แต่ก็ยังได้คุณสารเหล่านี้เป็น อนุคามิกนิธิ (ขุมทรัพย์ที่ติดตามไป) อ�านวยสุขสมบัติ

ในสัมปรายภพ

บพิตร เม่ือมาระลึกถึงอุปการคุณของหม่อมชนนีบ�าเพ็ญปัจโจปการกิจตาม

ควรแก่สมัย และรักษาความมุ่งดีของท่านไว้ ด้วยตั้งอยู่ในศรัทธา ประพฤติธรรม 

ประกอบด้วยสัจจะ และอบรมปัญญาโดยสามารถ ก็ย่อมชื่อว่าทรงเจริญรอยความดี

ของหม่อมชนนี เป็นเหตุให้เกิดสิริสุภมงคล ด้วยประการฉะนี้

ขอกศุลบญุญราศทีกัษณิานปุทาน ทีบ่พติรพร้อมทัง้หม่อมเจ้าหญงิจนัทร์จ�ารัส 

พระเชฏฐภคนิ ีได้ทรงบ�าเพ็ญอทุศิแก่หม่อมชนนนีัน้ จงถงึแด่หม่อมทองสกุ เกษมสนัต์ 

ด้วยอ�านาจปัตตานุโมทนา เพื่อส�าเร็จวิบุลผลสุขสมบัติโดยควรแก่คติวิสัย สมดัง 

พระประสงค์ทุกประการ

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์ ๔ รูป จักได้สวดคาถาธรรม

บรรยายโดยสรภัญญวิธี เพื่อเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมในสมาคมนี้สืบต่อไป

ถวายวสิชัชนาพระธรรมเทศนา พอสมควรแก่เวลาด้วยประการฉะนี ้ขอถวาย

พระพร



สันตโิสรัจจสมาธกิถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

ธมฺเม จ เย อริยปฺปเวทิเต รตา

อนุตฺตรา เต วจสา มนสา กมฺมุนา จ

เต สนฺติโสรจฺจสมาธิสณฺติา

สุตสฺส ปญฺญาย จ สารมชฺฌคูติ

บดันี ้จกัรบัพระราชทานถวายวสัิชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุ

ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแด่พระราชกุศลทักษิณานุสรณ์ ท่ีสมเด็จบรมบพิตร

พระราชสมภารเจ้า ทรงบ�าเพญ็ เพือ่ทรงอทิุศส่วนพระราชกศุลพระราชทาน เจ้าพระคุณ

สมเด็จพระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ ในสัตตมวารสมัย แต่วาระถึงมรณภาพ ฯ

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระพฒุาจารย์นัน้ เป็นพระเถระผูใ้หญ่รูปหนึง่ในสังฆมณฑล 

ได้ปฏบิตักิจิทีเ่ป็นประโยชน์แก่พระศาสนา และแก่วงการศกึษาของประเทศชาติไว้เป็น

อันมาก 

*   ทรงแสดงเมื่อด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในงานสัตตมวาร สมเด็จพระพุฒาจารย์  

 (นวม พุทธฺสโร)
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ในทางพระศาสนา ท่านได้ปฏิบัตหิน้าทีต่่าง ๆ ในคณะสงฆ์มาด้วยด ีเป็นต้นว่า 

ในฐานะเป็นเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสชั่วคราว ในฐานะ

เจ้าคณะแขวงบางแขวง เจ้าคณะมณฑลพษิณโุลก และเจ้าคณะจงัหวดัธนบรุ ีในฐานะ

กรรมการมหาเถรสมาคม สมัยต่อมา ในฐานะสมาชิกสังฆสภาและสังฆมนตรีว่าการ

องค์การสาธารณูปการ ฯ 

ในด้านการศึกษาแห่งคณะสงฆ์ ได้เคยเป็นครูสอนมูลกัจจายนะ เป็นแม่กอง

ธรรมสนามหลวง มณฑลพิษณุโลก และได้อุปถัมภ์การศึกษาในทางต่าง ๆ ในวงการ

ศกึษาของประเทศชาต ิได้เคยเป็นครสูอนหนงัสือไทย เป็นครใูหญ่ ร.ร. อดุมพทิยายน 

วัดอนงคาราม ในตอนหลังได้เป็นผู้อุปการะโรงเรียนชายหญิงหลายโรงเรียน 

นอกจากนี้ ท่านได้ท�าการพิเศษอีกหลายอย่าง ประการส�าคัญที่ควรยกย่อง

เป็นพเิศษ คอืท่านได้เป็นผู้ก�ากบัการพระพทุธบาท จงัหวดัสระบรุ ีอนัเป็นปชูนยีสถาน

ส�าคัญแห่งหนึ่ง ท่านได้ดูแลจัดปรับปรุงให้งดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและเจริญขึ้น

โดยล�าดบั ได้มกีารจดัปฏิสังขรณ์ก่อสร้างมณฑปพระพุทธบาทข้ึนใหม่ ในคราวยกยอด

มณฑปพระพุทธบาท สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ได้พระราชทาน 

พระมหากรุณา เสด็จพระราชด�าเนินไปประกอบพระราชพิธียกยอด เหตุการณ์นี้เป็น

เหตกุารณ์อนัพงึจารกึไว้ในประวตัพิระพทุธบาท กพ็งึจารกึไว้ในประวตัขิองเจ้าพระคุณ

สมเด็จฯ ผู้ก�ากับการพระพุทธบาทด้วย 

เจ้าพระคุณสมเดจ็ฯ ได้ประกอบประโยชน์กจิทัง้แก่พระศาสนาทัง้แก่ประเทศ

ชาติ มีอาทิดังถวายวิสัชนามา จึงได้รับพระราชทานการยกย่องด้วยสมณศักดิ์สูงขึ้น

โดยล�าดบั จนถงึได้รบัพระราชทานสถาปนาขึน้เป็นสมเดจ็พระราชาคณะ เป็นทีเ่คารพ

นับถือโดยทั่วไป

กล่าวโดยย่อ ท่านชื่อว่า เป็นผู้เจริญโดยชาติ เพราะเมื่อเข้ามาอุปสมบทใน

พระพทุธศาสนา ชือ่ว่าได้เกดิโดยอรยิชาต ิตามนยัองคุลมิาลสตูร เป็นผูเ้จริญโดยคณุ

เพราะได้ปฏิบัติเกื้อกูลแก่ตนและผู้อื่น เป็นผู้เจริญโดยวัย เพราะได้มีอายุยืนนาน ฯ 

กล่าวตามหลักธรรม ความเจริญทั้ง ๓ ประการนี้ ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งความ

เคารพนับถือ ย่ิงเจริญก็ยิ่งเพิ่มความเคารพนับถือ แต่ความเจริญทั้งหมดนี้ย่อมมี 
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ความเจรญิด้วยคณุเป็นข้อส�าคญั คณุจะเจรญิกต้็องเจรญิธรรมทีเ่ป็นคณุ ตัง้ต้นแต่ยินดี

ในธรรมเป็นต้น ต้องตามพระพุทธภาษิต ที่ยกขึ้นไว้เป็นบทอุเทศว่า ธมฺเม จ เย  

อรยิปปฺเวทเิต รตา เป็นต้น แปลความว่า บคุคลผูย้นิดใีนธรรมท่ีพระอริยเจ้าประกาศไว้

แล้ว มีความประพฤติดีเยี่ยมด้วยกาย วาจา ใจ ด�ารงม่ันอยู่ในสันติ (ความสงบ)  

โสรัจจะ (ความเสงี่ยม) และสมาธิ (ความตั้งใจมั่น) ย่อมบรรลุถึงแก่นสารแห่งสุตะ 

(การสดับ) และปัญญา ดังนี้ ตามพระพุทธภาษิตนี้ พระอริยเจ้าคือบุคคลผู้ประเสริฐ 

พระอริยเจ้าในพระพุทธศาสนาหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวก

ของพระสมัมาสมัพุทธเจ้า เพราะพระสมัมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรสัรูพ้ระธรรมจรงิ ได้เป็น

ผู้บริสุทธิ์จริง และได้มีพระมหากรุณาแก่สัตว์โลกจริง ฉะนั้น ธรรมที่พระองค์ได้ทรง

ประกาศ จึงเป็นธรรมที่จะยังผู้ปฏิบัติให้เป็นผู้รู้จริงและบริสุทธิ์จริง ธรรมเหล่านี้ย่อม

ประมวลลงในกองศีลบ้าง กองสมาธิบ้าง กองปัญญาบ้าง กองวิมุติคือความหลุดพ้น

บ้าง รวมเรียกว่าเป็นอริยธรรมหรืออารยธรรม บุคคลผู้ยินดีในอริยธรรมดังกล่าว  

ย่อมมีฉันทะ ความพอใจ และมีความเพียรเพื่อปฏิบัติในอริยธรรมนั้น ในชั้นแรก  

ย่อมสมาทานปฏิบัติในศีล คือมีความตั้งใจคิดงดเว้นจากความประพฤติละเมิดผิด 

ทางกายและวาจา ดงัทีเ่รยีกว่ามศีลี ๕ ศลี ๘ เป็นต้น ศลีนีช้ือ่ว่าความประพฤตเิยีย่ม 

เพราะไม่มีความประพฤติอย่างอ่ืนจะเย่ียมไปกว่าศีล ฉะนั้น ผู้มีศีลจึงชื่อว่ามีความ

ประพฤติเยี่ยมด้วย กาย วาจา ใจ

บุคคลจะรักษาศีลไว้ได้ด้วยดี ก็ต้องอาศัยสันติ โสรัจจะ และสมาธิ สันติคือ

ความสงบ ได้แก่ความสงบ โลภ โกรธ หลง อย่างหนึ่ง ความสงบทุกข์เดือดร้อน 

อย่างหนึ่ง สันติข้อแรกเป็นเหตุ สันติข้อหลังเป็นผล แต่สันติจะมีก็ต้องอาศัยโสรัจจะ 

คือความเสงี่ยม หมายถึงมีขันติ ความอดทนต่ออารมณ์เครื่องยั่วเย้าต่าง ๆ  

รักษาอาการกาย วาจา ใจ ให้เรียบร้อยดีงาม โสรัจจะจะมีได้ก็ต้องอาศัยสมาธิ คือ

ความตั้งใจมั่นอยู่ในธรรม ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน ผู้ประกอบด้วยธรรมทั้ง ๓ ข้อนี้

อย่างมัน่คง ชือ่ว่าด�ารงมัน่อยูใ่นสนัต ิ(ความสงบ) โสรจัจะ (ความเสงีย่ม) และสมาธิ 

(ความตัง้ใจมัน่) บคุคลจะมศีลี ตลอดจนถงึมใีจตัง้ม่ันอยูใ่นธรรม กต้็องมกีารสดับธรรม 

อนัเรยีกว่า สุตะ เพื่อให้รู้ธรรมตามท่ีพระอริยเจ้าได้ประกาศไว้ และพึงมีปัญญาเพ่ือ

พจิารณาให้รูจ้รงิในอรยิธรรมนัน้ เพือ่ผลคอืวมิตุ ิความหลดุพ้นจากกเิลสและกองทกุข์
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ในที่สุด วิมุตินี้เป็นสาระแก่นสารแห่งการปฏิบัติธรรม ตั้งแต่ข้อต้น ๆ มาโดยล�าดับ 

จนถึงข้อสุดท้าย ฉะนั้น ผู้ปฏิบัติในอริยธรรม โดยท�าให้บริบูรณ์ตั้งแต่ต้นมาจนถึง 

สุตะและปัญญา จนได้ประสบวิมุติตามภูมิชั้น ช่ือว่าย่อมบรรลุถึงแก่นสารแห่งสุตะ 

และปัญญา ด้วยประการฉะนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เป็นผู้ยินดีในอริยธรรมของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้มีความพอใจ มีความเพียรปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัย  

เป็นผู้มั่นคง ยั่งยืน อยู่ในพระธรรมวินัยโดยไม่เส่ือมถอย จนถึงอวสานสมัยแห่ง 

ชนม์ชีพ จึงชื่อว่า เป็นผู้เจริญด้วยคุณเป็นเครื่องอุดหนุนให้ได้ชื่อว่า เป็นผู้เจริญ 

โดยชาติ และเป็นผู้เจริญโดยวัย มีนัยดังที่ได้รับพระราชทานถวายวิสัชนา สมเด็จ 

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พร้อมด้วยสมเด็จฯ พระบรมราชินี เมื่อได้เสด็จ

พระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุสรณ์ทั้งนี้ ชื่อว่าได้ทรงแสดง 

พระราชธรรมจรรยา ในข้ออปิจายนธรรม อันจะน�าให้เกิดสุภผล ต้องตามพระพุทธ- 

นิพนธพุทธ์ภาษิตว่า

เย วุฑฺฒมปจายนฺติ นรา ธมฺมสฺส โกวิทา

ทิฏฺเ ธมฺเม จ ปาสํสา สมฺปราโย จ สุคฺคติ

แปลความว่า นรชนเหล่าใด ผู้ฉลาดรู้ธรรม ย่อมประพฤติอ่อนน้อมนับถือ

บคุคลผูเ้จรญิ นรชนเหล่านัน้ ย่อมเป็นผูอ้นับณัฑติพงึสรรเสรญิในปัจจบุนับดันี ้แลจกั

เป็นผู้มีคติคือทางไปอันดี เป็นที่ไปในอนาคตภายหน้า ดังนี้ ขออ�านวยพระราชกุศล

ทักษิณานุสรณ์ ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงบ�าเพ็ญ เพื่อทรงอุทิศส่วน

พระราชกุศลพระราชทานทั้งนี้ จงสัมฤทธิ์อิฏฐวิบากมนุญผล แด่เจ้าพระคุณสมเด็จ

พระพุฒาจารย์ พุทธสรมหาเถระ สมตามพระบรมราชูทิศ โดยฐานนิยม

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี ้พระสงฆ์ทัง้ ๔ รูปจกัได้รบัพระราชทานสวด

คาถาธรรมบรรยาย โดยสรภัญวิธี เพื่อเพิ่มพูนอัปปมาทธรรม สืบต่อไป

รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณประดับ

พระปัญญาบารมี ด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



กรรมและคตธิรรมดา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ยโต ยโต สมฺมสติ  ขนฺธานํ อุทยพฺพยํ

ลภติ ปีติปาโมชฺชํ  อมตนฺตํ วิชานตนฺติ

บัดนี้ จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับ 

พระปัญญาบารมี อนุรูปกุศลทักษิณานุปทาน ในพระบรมราชานุเคราะห์ แห่งสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ซ่ึงได้พระราชทานเพือ่บ�าเพ็ญอทุศิ เดก็หญงิดฏิฐติา 

อมาตยกลุ ในสตัตมวารแรกนี ้ตามทางพระพทุธศาสนา เดก็หญิงดิฏฐติา อมาตยกลุ 

เป็นธิดาเพียงคนเดียวของ พันต�ารวจตรี พงศ์อมาตย์ อมาตยกุล และหม่อมราชวงศ์

หญิง ราศี (ดิศกุล) อมาตยกุล เป็นหลานคนแรกเพียงคนเดียวของบพิตรหม่อมเจ้า

ดิศศานุวัตร ดิสกุล และหม่อมเจ้าหญิง .............ดิศกุล เป็นสุดที่รักของมารดาบิดา 

พร้อมด้วยพระประยูรญาติและญาติทั้งปวง 

เมื่อแรกเกิด มารดาบิดาได้น�าขึ้นถวายสมเด็จพระราชชนนีบพิตร เพื่อความ

เป็นสิริมงคล สมเด็จพระราชชนนีบพิตร ได้ทรงรับไว้ในพระกรุณาธิคุณ แม้สมเด็จ

*   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระสาสนโสภณ ณ วดัเทพศรินิทราวาส 

 เมือ่ ๑ พฤศจกิายน ๒๕๑๐
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พระบรมบพิตรท้ังสองพระองค์ก็ได้ทรงรู้จักและพระราชทานพระเมตตามาโดยล�าดับ 

นับว่า เด็กหญิงดิฏฐิตา เป็นผู้ที่มีบุญอันท�าไว้แล้วมาเกิดผู้หนึ่ง เพราะเป็นที่หวัง 

ของมารดาบดิามาตัง้แต่ก่อนเกิด เมือ่เกดิมาแล้วกไ็ด้รบัพระราชทานพระเมตตากรณุา  

จากสมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเจ้าท้ังสองพระองค์ จากสมเดจ็พระราชชนนบีพติร 

ได้รบัพระเมตตากรณุาและความเมตตากรณุาจากพระญาตแิละญาตทิัง้หลาย โดยเฉพาะ 

เป็นที่รักอย่างยิ่งของมารดาบิดาผู้มีบุตรีแต่เพียงผู้เดียว แต่เพราะบุญที่ท�าไว้แล้วนัน้ 

เป็นไปเพื่อผลมีความเป็นที่รักเป็นต้น มิใช่เพื่อผลคือความมีอายุยืนในอัตตภาพนี ้ 

เด็กหญิงดิฏฐิตา จึงได้เกิดเจ็บป่วยเป็นโรคที่แพทย์และมารดาบิดากับใคร ๆ ไม่อาจ

ช่วยไว้ได้ ได้ถึงแก่กรรมจากไปในขณะที่มีอายุเพียง ๓ ปี ๓ เดือน ๒๘ วัน (เมื่อ 

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๑๐) ในขณะที่มารดาบิดาและทุก ๆ คนหวงแหนรักษาเป็น

ทีส่ดุ เป็นเหตใุห้เกดิความโศกเศร้าเสยีใจด้วยความอาลยัเสียดายเป็นอย่างยิง่ สมเดจ็ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนีินาถ ทรงทราบแล้ว ได้พระราชทานพระบรมราชานเุคราะห์

ในการบ�าเพญ็กศุลศพ เดก็หญงิดฏิฐติา อมาตยกลุ ตัง้แต่ต้นจนถึงการบ�าเพญ็กศุลใน

สัตตมวารแรกนี้และบรรจุศพ เพื่อการฌาปนกิจในโอกาสต่อไป

โดยปกต ิมารดาบดิาเป็นต้นย่อมมคีวามรักในบตุรหลาน ทางพระพทุธศาสนา

แสดงว่ามารดาบิดาท่ีดีย่อมมีพรหมวิหารธรรมในบุตรธิดา คือ เมตตา ความรักใคร่

ปรารถนาให้เป็นสุข กรุณา ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา ความพลอยยินดี

ในความสขุความเจรญิของบตุรธดิา อเุบกขา ความวางใจมธัยสัถ์เป็นกลาง มารดาบดิา

ผูม้คีวามรักความปรารถนาบุตรธดิาส่วนมากมกัม ี๓ ข้อข้างต้น ส่วนข้อท้ายมกัจะมยีาก 

เพราะมักจะวางใจหรือปลดห่วงในบุตรธิดาไม่ได้ แม้บุตรธิดาจะมีความสุขความเจริญ

แล้ว ควรจะวางใจได้ กว็างไม่ลง ยังคงคดิห่วงใยไปต่าง ๆ เมือ่บตุรธดิาประสบอนัตราย

ประสบความเสียหายที่ช่วยไม่ได้ ยิ่งปลงใจไม่ลง จึงไม่ได้ข้ออุเบกขา ซึ่งเป็นข้อที่ ๔ 

ความเป็นพรหมจึงไม่ครบ ๔ หน้า 

อุเบกขาจะเกิดมีเฉย ๆ หาได้ไม่ ต้องอาศัยการพิจารณาในกรรมและผลของ

กรรม ตามที่ตรัสสอนให้พิจารณาเนือง ๆ ว่า “เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทรับ

ผลของกรรมนั้น” ทุก ๆ คนที่เกิดมาจึงมีชนกชนนี ๒ ชั้น คือ ชั้นนอกมีมารดาบิดา
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เป็นชนกชนนี ส่วนชั้นในมีกรรมเป็นชนกชนนี เพราะกรรมเป็นผู้สร้างให้เกิดมา  

กรรมเป็นผู้ก�าหนดชะตาแห่งชีวิต มีสุขทุกข์ ความเจริญ ความเสื่อม ความมีอายุยืน

หรือสั้นเป็นต้น ฉะนั้น ทุก ๆ คนที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นบุตรธิดาของตนหรือของคนอื่น 

ต่างก็มาเกิดตามกรรมท่ีเขาท�าไว้เอง เม่ือเขาจะไปก็ไปตามกรรมของเขาเหมือนกัน  

แม้ตนเองก็เป็นเช่นนั้น ย่อมมาเกิดและเป็นไปตามกรรมที่ได้ท�าไว้ เมื่อพิจารณาตาม

หลกักรรมดงันี ้จะปลงใจลงได้ในกรรม จิตใจจะได้อเุบกขาขึน้ การพิจารณาทางอเุบกขา

นี้ใช้ได้แม้กรรมปัจจุบัน คือ กรรมที่ท�าผิดหรือถูก จะท�าให้รักบุตรธิดาไม่ล�าเอียงและ

ถูกต้อง เช่นเม่ือบุตรธิดาท�าผิด ก็ตักเตือนห้ามปราม ถ้าท�าถูกก็ส่งเสริม ถ้าท�าผิด

เหลือเกินจนช่วยไม่ได้ ก็ต้องปลงใจลงในหลักกรรมว่า เป็นกรรมของเขาเอง หรือเมื่อ

บุตรธิดาเจ็บป่วยรักษาเต็มที่แล้วไม่หาย ก็พึงปลงใจลงในกรรมดังกล่าวเช่นเดียวกัน 

การใช้ความวางเฉยนี้ ถ้าใช้ผิดที่ก็มีโทษ เช่นควรจะช่วยด้วยกรุณา แต่กลับ

เฉยเสีย อ้างว่าอุเบกขา ดังนี้เป็นความมีใจจืดหรือคับแคบหรือใจด�า หาใช่อุเบกขาไม่ 

หรือวางการงานต่าง ๆ ที่ควรท�า อ้างว่าสุดแต่กรรมเก่า ดังนี้ เป็นการท�าผิดค�าสอน

ของพระพุทธเจ้า พระองค์ตรัสสอนมิให้คิดว่าทุกอย่างสุดแต่กรรมที่ไดท้�าไว้แล้ว ไม่ท�า

อะไรที่ควรท�า แต่ตรัสสอนให้เพียรท�ากิจที่ควรท�า เพราะกรรมใหม่ต่าง ๆ ที่จะท�า  

ย่อมสุดแต่บุคคลผู้จะท�าเอง คนอาจท�าหรือไม่ท�าอะไรอย่างไรก็ได้ พระพุทธศาสนา

ย่อมสอนเข้ามาตรงจุดนี้ คือให้เว้นกรรมที่ไม่ดี ให้ท�ากรรมที่ดี เพราะทุก ๆ คนอาจ

ละอาจท�าได้ ท้ังเม่ือละกรรมท่ีไม่ด ีท�ากรรมทีด่แีล้ว จะได้รบัความสขุเป็นผล ถ้าถอืว่า

สุดแต่กรรมเก่าอย่างเดียวแล้ว พระพุทธศาสนาก็ไม่จ�าเป็นต้องมีเพราะไม่จ�าเป็น 

ต้องมคี�าสอนให้เว้นอะไรให้ท�าอะไร อเุบกขาเป็นข้อครบพรหมวหิารธรรม มารดาบดิา

ผู้มีอุเบกขาในเวลาที่ควรมีด้วย จึงจะเป็นพรหมของบุตรธิดาได้เต็มที่

ความพิจารณาในทางกรรมและผลของกรรม เป็นเครื่องท�าใจให้เกิดอุเบกขา 

เป็นเหตุผ่อนคลายความยึดถือได้อย่างหน่ึง อีกอย่างหนึ่ง พิจารณาให้เกิดปัญญาใน

คติธรรมดาของสังขาร เพราะทุก ๆ คนที่ยังมีบุคคลและวัตถุเป็นที่รัก ย่อมจะต้องมี

ความโศกในเมื่อต้องพลัดพรากเป็นธรรมดา จ�าต้องหาทางระงับใจของตนเองด้วย 

วิธีต่าง ๆ พระพทุธเจ้าได้ทรงสอนวธิดีบัความโศกไว้หลายแห่ง ดังเช่นเรือ่งดงัต่อไปนี้ 



466 เทศนาพิเศษ

คร้ังหนึ่ง เมื่อประทับอยู่ ณ พระเชตวัน ใกล้กรุงสาวัตถี ได้มีสตรีผู้หนึ่ง  

ชื่อนางโคตมี มีบุตรคนแรก พอหัดเดินก็ตาย นางเศร้าโศกมาก อุ้มศพบุตรเที่ยวไป

หาหมอรกัษา ไปพบบัณฑติคนหนึง่ เขาแนะน�าให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า นางจงึไปเฝ้าขอ

ให้ทรงรกัษาให้ฟ้ืน พระองค์ตรสัสัง่ให้นางไปเทีย่วหาเมด็พนัธุผ์กักาดในบ้านทียั่งไม่เคย

มีใครตาย เพื่อประกอบยา นางได้อุ้มศพบุตรเที่ยวถามหาไป ก็ไม่พบสักบ้านเดียวที่

ไม่เคยมีใครตาย กลับได้สติขึ้นว่า “กรรมหนักแท้ ๆ ที่ได้คิดส�าคัญว่าบุตรของเรา

เท่านัน้ตาย คนตายมากกว่าคนเป็นในบ้านทัง้ส้ิน” เมือ่คดิได้ดังนัน้ ใจกแ็ข็งขึน้ ทิง้ศพ

บุตรในป่าช้า กลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์ได้ตรัสสอนอบรมว่า “ความตายเป็น

ธรรมดาที่แน่นอนของสัตว์ท้ังหลาย คนที่มัวเมาอยู่ในบุตรและสัตว์เลี้ยง (เป็นต้น)  

มีใจข้องติดซ่านไปต่าง ๆ (มิได้มีสติระลึกถึงความตายว่ามีเป็นธรรมดา) มัจจุคือ 

ความตายย่อมคร่าไปเหมือนอย่างห้วงน�้าใหญ่พัดพาเอาบ้านท่ีเจ้าของก�าลังหลับไป 

ฉะนั้น” นางได้สดับพระโอวาทแล้วบรรลุถึงกระแสธรรม เรื่องนี้ พระพุทธองค์ทรงใช้

วิธีให้นางกลับได้สติขึ้นด้วยตนเองก่อนแล้วประทานพระโอวาทเป็นทางปัญญาต่อไป  

ซึ่งก็ได้ผลเป็นเหตุให้นางดับความโศกได้สนิท

อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อประทับอยู่ ณ บุพพาราม ของนางวิสาขา ใกล้กรุงสาวัตถี

คราวหน่ึง หลานซ่ึงเป็นทีร่กัมากของนางวสิาขาตาย นางวสิาขาไว้ทกุข์ไปเฝ้าพระพทุธเจ้า 

วธิไีว้ทกุข์คือนุง่ห่มผ้าเปียก ใช้น�า้รดผมให้เปียกชุม่ พระพุทธเจ้าตรสัถาม นางกราบทลู 

แล้วตรัสว่า นางปรารถนาจะมีบุตรมากหลายเท่าจ�านวนคนในกรุงสาวัตถีหรือ ?  

นางกราบทูลรับ แล้วตรัสว่า คนในกรุงสาวัตถีตายวันละเท่าไร ? นางกราบทูลว่า  

ตายวนัละคนกมี็ ๒ คน ถึง ๑๐ คนกมี็ กรงุสาวัตถไีม่มว่ีางจากคนตายทกุวนั จงึตรสัว่า 

ก็จะต้องไว้ทุกข์อย่างน้ีกันเรื่อยไปทุกวัน นางกราบทูลว่า พอแล้ว ไม่ต้องการม ี

บุตรหลายมากเช่นนั้นแล้ว พระองค์จึงตรัสว่า ผู้ใดมีสิ่งอันเป็นที่รัก ๑๐๐ หนึ่ง  

ก็มีทุกข์ ๑๐๐ หนึ่ง ได้ตรัสลดลงมาโดยล�าดับ จนถึงมีสิ่งเป็นที่รักอย่างหนึ่ง ก็มีทุกข์

อย่างหนึง่ ผู้ใดไม่มีสิง่เป็นท่ีรัก ผูน้ั้นกไ็ม่มีทุกข์ ไม่มโีศก ไม่มหีมองใจ ไม่มคีบัแค้นใจ 

ดงันี ้นางวสิาขา ท่านว่าเป็นโสดาบนั คือ บรรลถุงึกระแสธรรมชัน้แรก คอื เหน็ธรรมดา

ของทุก ๆ สิ่งที่เกิดมาว่าจะต้องดับ แต่ยังตัดความรักไม่ได้ เมื่อมีสิ่งเป็นที่รัก ก็ต้อง
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เป็นทุกข์ แต่เป็นทุกข์ที่ตื้นเบากว่าปุถุชน และดับได้ง่ายกว่า แม้เช่นนั้น ก็ต้องมาพึ่ง

พระพุทธเจ้าทรงโอวาทสั่งสอน อีกแห่งหนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงภัยต่าง ๆ ที่เกิด

ขึ้นในโลก คือ ไฟไหม้ น�้าท่วม แผ่นดินไหว ซึ่งคนทั้งหลายพูดกันว่าเป็นภัยที่มารดา

กับบุตรช่วยกันไม่ได้ก็มี ช่วยกันได้ก็มี ส่วนภัยอีกชนิดหนึ่งคือความแก่ ความเจ็บ 

ความตาย เป็นภัยที่มารดากับบุตรช่วยกันไม่ได้โดยแท้ และได้ตรัสว่า มีทางปฏิบัติ

เพื่อที่จะพ้นภัยเหล่าน้ีได้ คือ มรรค ได้แก่ทางปฏิบัติมีองค์ ๘ คือ ความเห็นชอบ 

ความด�าริชอบ เจรจาชอบ การงานชอบ เล้ียงชวิีตชอบ เพยีรชอบ ระลกึชอบ ตัง้ใจชอบ 

ความเห็นชอบ มีอธิบายในทางหนึ่งว่า คือความเกิดดับของขันธ์ คือสกนธ์กายนี้  

ซึง่เรียกว่าเป็นสงัขารคอืสิง่ปรงุแต่ง ซ่ึงมีเกิดมดีบัเป็นธรรมดา เมือ่พจิารณาให้รู้ให้เหน็

ความจริงประจักษ์ขึ้น จิตใจจะพ้นจากความหม่นหมอง จักได้ปีติปราโมช และจะเป็น

ผู้รู้ผู้เห็นซึ่งพ้นจากขันธ์ จึงพ้นจากความแก่ ความเจ็บ ความตาย เพราะภาวะเหล่านี้

เป็นเรื่องของขันธ์ ไม่ใช่เป็นเรื่องของผู้รู้ผู้เห็นซึ่งพ้นจากขันธ์ เพราะไม่ยึดมั่น ฉะนั้น 

เมื่อขันธ์แก่ เจ็บ ตาย ผู้รู้ผู้เห็นจึงไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ ดังที่

ท่านผกูเป็นฉนัทคาถาทีไ่ด้ยกเป็นบทอเุทศ ณ เบือ้งต้น แปลความว่า “บคุคลพจิารณา

เห็นความเกิด ความดับแห่งขันธ์ทั้งหลาย ในกาลใด ๆ ย่อมได้ปีติปราโมชในกาล 

นั้น ๆ นั้นเป็นอมตะแห่งผู้รู้ทั้งหลาย” ส่วนองค์มรรคนอกนั้น อาจอธิบายสืบเนื่องกัน

ไปได้ว่า เมือ่มีความเหน็ชอบ กมี็ความด�ารชิอบเป็นต้น เป็นเหตผุลสบืกนัไปโดยล�าดบั 

เพราะองค์มรรคเหล่านีต่้างกอ็ดุหนนุกนัและกนั ด้วยรวมเป็นทางเดยีวกัน ต้ังแต่ต้นทาง

จนถึงปลายทาง ด้วยประการฉะนี้ ขออ�านาจพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้พระราชทาน

พระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมท้ังอ�านาจกุศลในพระบรมราชานุเคราะห์ที่ได้บ�าเพ็ญ

และอทุศิให้ทัง้นี ้จงเป็นผลสมัฤทธิ ์แก่เดก็หญิงดิฏฐติา อมาตยกุล ตามควรแก่คตภิพวสัิย

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี ้พระสงฆ์ทัง้ ๔ รปูจกัได้สวดคาถาธรรมบรรยาย 

โดยสรภัญวิธีเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสืบต่อไป

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา สนองพระเดชพระคณุประดบัพระปัญญาบารมี 

ยุติด้วยเวลา เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



กุลธรรมกถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 

อปฺปมตฺตา โหนฺตุ

หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา

สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเรติ

บดัน้ี จกัรบัพระราชทานถวายวสิชันาพระธรรมเทศนาในกลุธรรมกถา ฉลอง

พระเดชพระคณุประดบัพระปัญญาบารม ีอนรุปูพระกศุลทกัษณิานปุทาน ทีห่ม่อมเจ้า

ผู้ทรงพระกนิษฐภาดา กนิษฐภคินี ทั้งหลายทรงบ�าเพ็ญอุทิศถวาย หม่อมเจ้าวงศ์ 

ทิพยสุดา เทวกุล ในสัตตมวารที่ ๒ แต่วันทรงถึงชีพิตักษัย ตามวิธีทักษิณานุปทาน

ในพระพทุธศาสนา ในโอกาสนี ้สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า สมเดจ็พระนาง

เจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ได้พระราชทานพระกรุณาธิคุณ เสด็จพระราชด�าเนิน

มาประทับเป็นประธาน

หม่อมเจ้าวงศ์ทิพยสุดา เทวกุล ได้ทรงบ�าเพ็ญพระกรณีย์ ฉลองพระเดช

พระคุณพระมหากษัตราธิราช โดยเฉพาะสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี ๕ 

ซึ่งทรงด�ารงพระราชอิศริยยศเป็นสมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่ ๖ ที่ ๗ 

*   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระสาสนโสภณ ณ วดัมกุฏกษตัริยาราม 

 เมือ่ ๑๙ เมษายน ๒๕๑๒
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และสมเดจ็พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า ตลอดถึงสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

ในรัชกาลปัจจุบัน ได้ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์ทางการศึกษา ทางโรงเรียน ในทางบ�าบัด

ความไข้เจ็บของประชาชน ทางองค์การกาชาด ได้ทรงปฏิบัติฉลองพระเดชพระคุณ

สมเด็จพระชนก และหม่อมชนนีเป็นอย่างยิ่ง ได้ประทานพระกรุณาแก่เจ้านายผู้ทรง

เป็นน้อง ตลอดถึงหลาน เป็นท่ีซาบซ้ึงประจักษ์ ได้ประทานญาติธรรมมิตรธรรมแก่

พระประยรูญาต ิประยรูญาต ิและมติรสหาย ได้ประทานแสงสว่างคอืวทิยาแก่กลุธดิา 

ได้ทรงเป็นที่รักเคารพแห่งคณะครูอาจารย์และศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ตลอดถึงบุคคล 

ผูเ้ก่ียวข้องทัง้ปวง เม่ือทรงล่วงไป จงึเป็นท่ีอาลัยระลกึถึง อาศยัพระกรณย์ีทีท่รงบ�าเพญ็

เป็นประโยชน์ต่าง ๆ จึงได้รับพระราชทานโกศพระราชวงศ์ และได้รับพระราชทาน

พระบรมราชูปถัมภ์ตลอด ๗ วัน

โดยเค้าพระประวัติ หม่อมเจ้าวงศ์ทิพยสุดา เทวกุล ในสมเด็จพระเจ้าบรม

วงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการและหม่อมพุก เทวกุล ณ อยุธยา ประสูติเมื่อ

วนัที ่๑๒ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๔๓๗ ทีว่งัสะพานถ่าน (วังเดิมของสมเดจ็กรมพระยา

เทวะวงศ์วโรปการ) เรียนอักขระหนังสอืไทยกบัครบูญุเกดิ (มารดาหลวงสารานปุระพนัธ์) 

ต่อมาเมื่อย้ายเข้าไปอยู่ในพระบรมมหาราชวังในส�านักสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน

รัชกาลที่ ๕ ทรงเรียนหนังสือกับหม่อมเจ้าหญิงปุก ภายหลังโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเรียน

ในโรงเรียนราชินีในสมัยท่ียังเรียกว่าโรงเรียนสุนันทาลัย ทรงเสร็จการศึกษาราวปี  

พ.ศ. ๒๔๕๔ แล้ว ทรงเข้าท�าหน้าท่ีครสูอนในโรงเรียนราชนิ ีเมือ่หม่อมเจ้าพจิติรจริาภา 

เทวกลุ ทรงเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่

ในระยะเวลาที่อยู่ในพระบรมมหาราชวังนั้น โปรดให้ไปรับใช้สมเด็จเจ้าฟ้า 

วลัยอลงกรณ์ กรมหลวงเพ็ชรบุรีราชศิรินธร พระราชปิตุจฉาในรัชกาลปัจจุบัน

ราวปี พ.ศ. ๒๔๖๐ สมเด็จพระชนกมีพระประสงค์ให้มารับใช้ถวายการ

ปรนนิบัติที่วัง จึงทรงลาออกจากโรงเรียนราชินี และก็ได้ทรงปฏิบัติฉลองพระเดช

พระคุณตลอดมาจนสมเด็จพระชนกสิ้นพระชนม์ใน พ.ศ. ๒๔๖๖

ต่อมา หม่อมเจ้าหญงิพจิิตรจริาภามพีระประสงค์จะให้ทรงท�าหน้าทีใ่นโรงเรียน

ราชนิอีกี เพราะมพีระด�ารใินสมเดจ็เจ้าฟ้าวลัยอลงกรณ์ให้ขยายงานจดัต้ังโรงเรยีนราชนิี

ขึ้นอีกแห่งหนึ่ง จึงได้ทรงเข้ารับหน้าที่อาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนราชินีบน และผู้จัดการ
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ของทัง้สองโรงเรยีน และทรงเป็นประธานกรรมการราชนิมีลูนธิิซึง่ได้ตัง้ขึน้สบืต่อหม่อม
เจ้าพิจิตรจิราภา

อนึ่ง เมื่อสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โปรดให้หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา  
จัดตั้งส�านักงานจัดผลประโยชน์ของวังปทุมวัน (ซึ่ง ณ บัดนี้ เป็นส�านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์) หม่อมเจ้าวงศ์ทิพยสุดาก็ทรงเป็นผู้หนึ่งท่ีทรงเลือกให้
เข้ารับหน้าที่ในส�านักงานนี้ ในหน้าที่ผู้รักษาเงินสดด้วย

ในส่วนที่เกี่ยวกับงานของสภากาชาดก็ทรงเป็นผู้ท่ีได้รับเลือก และทรงได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นกรรมการสภากาชาดมาหลายคราว จนเมื่อมาประชวรด้วยโรคหัวใจ  
ใน พ.ศ. ๒๕๐๘ แพทย์ห้ามมิให้เดินทางไปไหนไกล ๆ หรือขึ้นลงบันใด จึงจ�าต้อง 
ขอพระราชทานพ้นจากต�าแหน่งกรรมการสภากาขาด

ปรากฏว่า หม่อมเจ้าวงศ์ทิพยสุดา เทวกุล ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยพระหฤทัยรักงานจริง ๆ ทรงเป็นผู้อุปการะดูแลสุขทุกข์
ของหม่อมมารดามาด้วยอย่างดีย่ิง จนตลอดชีวิตของหม่อมมารดา ทรงเป็นที่เคารพ
รักโดยสนิทใจประดุจมารดา ของเจ้านายผู้ทรงเป็นน้อง ๆ และหลาน ๆ ตลอดจน 
ของครูและศิษย์ในโรงเรียนราชินีทั้งสอง

หม่อมเจ้าวงศ์ทิพยสุดา ทรงได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์  
ทุติยจุลจอมเกล้า และรัตนาภรณ์ ชั้นที่ ๓ 

หม่อมเจ้าวงศ์ทิพยสุดา เทวกุล ได้ทรงประกอบด้วยพระชาติวุฒิ พระวัยวุฒิ 
และโดยเฉพาะทรงเจริญด้วยพระคุณวุฒิมาโดยล�าดับ เพราะทรงตั้งในกุศลธรรมแห่ง
ราชตระกูลเทวกุล ดังจะเรียกได้ว่า เทวกุลธรรม ดังบทอุเทศที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้น
ว่า อปฺปมตตฺา โหนตฺ ุเป็นอาท ิมพีระนพินธ์ในภาษาไทยของสมเดจ็กรมพระยาเทววงศ์-
วโรปการ ว่า “อย่าเลินเล่อเผลองงหลงใหล มีทั้งอายทั้งกลัวความชั่วช้า รักษาม่ัน 
ความดีที่สุกใส สงบอย่างผู้เลิศในโลกไซร้ ท่านกล่าวไว้นี้คือ “เทวธรรม” และพึงแปล
ในค�าร้อยแก้วตามพยัญชนะแห่งบทบาลีว่า “จงเป็นผู้ไม่ประมาท ผู้ถึงพร้อมด้วยหิริ 
(ความละอายใจต่อความชั่ว) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อความชั่ว) ตั้งมั่นในธรรม
ที่ขาวสะอาดเป็นผู้สงบ เป็นคนดี ในโลก อันท่านเรียกว่า “ผู้มีเทวธรรม” จะถวาย 

วิสัชนาความแห่งธรรมหมวดนี้ต่อไป
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ข้อแรก “จงเป็นผู้ไม่ประมาท” กค็อื “อย่าเลนิเล่อเผลองงหลงใหล” อธบิายว่า 

ไม่ปราศจากสติ เพราะความไม่ประมาท ก็คือ ความอยู่ไม่ปราศจากสติ ตรงกันข้าม

กับความประมาทซ่ึงหมายถึงความอยู ่ปราศจากสติ สติคือความระลึกส�านึกได้  

เป็นเครือ่งห้ามใจจากความเลินเล่อเผลองงหลงใหล อดุหนนุใจให้พนิจิโดยรอบคอบและ

หนักแน่น ให้ยกตนจากความเกียจคร้าน ให้พากเพียรพยายามละความชั่วท�าความดี

เรื่อยไป พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ท�าความไม่ประมาทในที่ ๔ สถาน คือ 

๑.  ในการละกายทุจริต ประกอบกายสุจริต 

๒.  ในการละวจีทุจริต ประกอบวจีสุจริต 

๓.  ในการละมโนทุจริต ประกอบมโนสุจริต 

๔.  ในการละความเห็นผิด ท�าความเห็นให้ถูก 

อีกอย่างหนึ่ง ตรัสสอนให้ท�าความไม่ประมาทในที่อีก ๔ สถาน คือ 

๑.  ระวังใจมิให้ก�าหนัดยินดีในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความก�าหนัดยินดี 

๒.  ระวังใจมิให้ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคือง 

๓.  ระวังใจมิให้หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลง 

๔.  ระวังใจมิให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา 

พิจารณาตามทางปฏิบัติ ความมีสติระวังใจย่อมเป็นข้อส�าคัญในการท�า 

ความไม่ประมาท เพราะอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายที่เข้ามาถึงใจมีมาก บางเรื่องก็เป็นที่

ตั้งแห่งความยินดี บางเรื่องก็เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้าย บางเรื่องก็เป็นท่ีต้ังแห่ง 

ความหลงและความมวัเมา ถ้าไม่มสีตริะวงัใจให้เพยีงพอ กจ็ะเกดิประมาทขึน้ จะยนิดี

ยนิร้ายเผลองงหลงใหลไปในเร่ืองเหล่านัน้ และสตสิ�าหรับระวังใจจะเกดิข้ึนกต้็องอาศยั

ความหมัน่ระลึกส�านกึในความควรไม่ควร ในความผดิชอบชัว่ดอียูเ่สมอ และคอยเตอืน

ตนว่ากล่าวอบรมตนเอง ดังที่ตรัสสอนไว้ แปลความว่า “จงโจทคือเตือนตนด้วยตน  

จงสอบสวนตนด้วยตน เธอน้ันมีสติคุ้มครองตน เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย  

จักอยู่เป็นสุข” เม่ือปฏิบัติอยู่ดังน้ีเนือง ๆ จึงจะเกิดความไม่ประมาท คือไม่เลินเล่อ

เผลองงหลงใหลขึน้โดยล�าดบั และความไม่ประมาทนีเ้องจะอดุหนนุให้ปฏบิตัใินเทวธรรม

ที่ตรัสไว้ในคาถาต่อไปว่า “ผู้ถึงพร้อมด้วยหิริโอตตัปปะ” เป็นต้น
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หิริ ได้แก่ความละอายใจต่อความชั่ว โอตตัปปะ ได้แก่ความเกรงกลัวต่อ 

ความชั่ว ทั้งสองนี้เป็นธรรมที่ตรัสแสดงคู่กันเสมอ ดังพระนิพนธ์ว่า “มีทั้งอายทั้งกลัว

ความชั่วช้า” หิริ มีลักษณะรังเกียจต่อความชั่ว เหมือนอย่างคนรักสวยงามรังเกียจ 

ต่อสิ่งสกปรกปฏิกูล โอตตัปปะ มีลักษณะเกรงกลัวต่อความชั่ว เหมือนอย่างคนรัก

ชีวิตกลัวต่ออสรพิษ ทั้งคู่น้ีเป็นมนุษยธรรมทั่วไป เพราะผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมมี

ธรรมคู่น้ีอยูเ่ป็นพืน้โดยปกต ิแต่อาจยงัอ่อนและเพราะความประมาท ลแุก่อ�านาจของ

ความโลภ โกรธ หลง จึงท�าให้คนประพฤติอย่างไม่มีหิริโอตตัปปะ ทางที่จะอบรมให้

เกดิธรรมคูน่ีคื้อหม่ันพิจารณาให้รูจ้กักรรมและผลของกรรมว่ามจีรงิ กรรมชัว่จกัให้ผล

ชั่วจริง และพิจารณาถึงความควรไม่ควรที่ตนจะท�า โดยพิจารณาถึง ฐานะ ภาวะ 

เป็นต้น กล่าวได้ว่าทกุคนรงัเกยีจความชัว่ กลวัเกรงคนชัว่ทีเ่ป็นคนอืน่ แต่มกัไม่นกึถงึ

หรอืรงัเกยีจกลวัตนเองทีเ่ป็นหรอืจะเป็นคนชัว่ไม่ด ีเมือ่นกึเข้ามาให้รังเกยีจกลวัตนเอง

ที่จะเป็นเช่นนั้นได้เมื่อใด ก็จะมีหิริโอตตัปปะขึ้นเมื่อนั้น ธรรมคู่นี้เป็นเหตุใกล้ของศีล 

คอื ศลีจะมาทนัทเีมือ่เกดิมหีริโิอตตปัปะขึน้ และท่านแสดงว่า เป็นธรรมทีเ่ป็นโลกบาล

คือคุ้มครองโลก เหมือนอย่างเทพจตุโลกบาลตามคติโบราณ ธรรมคู่นี้เมื่อมีอยู่ย่อม

คุ้มครองโลกได้จริง เพราะจะท�าให้คนเราไม่ประพฤติชั่วร้ายเบียดเบียนกันและกัน  

เป็นธรรมที่คุ้มครองใจของตนของแต่ละบุคคลให้งดเว้นจากความประพฤติชั่วร้ายเสีย

หายได้ ดียิ่งกว่าบุคคลหรือเครื่องคุ้มครองภายนอก

ธรรมทีข่าวสะอาด จากศพัท์ว่า สกุกธรรม ดงัพระนพินธ์ว่า “รกัษามัน่ความ

ดีที่สุกใส” สุกกธรรมก็คือความดีที่สุกใส แปลตามศัพท์ว่า “ขาว” หมายถึงธรรมที่

สะอาด คือศีลหรือสุจริตทางกาย สุจริตทางวาจา สุจริตทางใจ หรือความประพฤติ 

ทุกอย่างที่เรียกว่า “ความดี” ในโลก ศีลสุจริตหรือความดีดังกล่าวเป็นสุกกธรรม  

ศีลในพระพุทธศาสนาอย่างต�่าก็คือศีล ๕ ปฏิบัติในศีลโดยประสงค์ รักษาความสุจริต

ความดีในหน้าที่เป็นต้น กล่าวได้ว่า “ตั้งมั่นในธรรมที่ขาวสะอาด” หรือ “รักษามั่น

ความดีที่สุกใส”

เป็นผู้สงบ คือ สงบกาย สงบวาจา สงบใจ หรือสงบความโลภ โกรธ หลง  

ที่จะเป็นมูลเหตุให้ประพฤติชั่วร้ายเสียหาย เป็นคนดี แปลจากค�าว่าสัปบุรุษ ผู้ที่ชื่อว่า

สัปบุรุษนั้น หมายถึงผู้ประพฤติประกอบด้วยสัปปุริสธรรม ๗ ประการ คือ 
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๑.  ธัมมัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักเหตุ 

๒.  อัตถัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักผล 

๓.  อัตตัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักตน 

๔.  มัตตัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักประมาณ 

๕.  กาลัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลา 

๖.  ปริสัญญุตา  ความเป็นผู้รู้จักบริษัท คือ ประชุมชน 

๗.  ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผู้รู้จักเลือกคบบุคคล

ในที่อื่นแสดงสัปปุริสธรรมไว้อีก ๗ อย่าง คือ 

๑.  สัตบุรุษประกอบด้วยธรรม ๗ ประการ คือ มีศรัทธา มีความละอาย 

ต่อบาป มีความกลัวต่อบาป เป็นคนได้ยินได้ฟังมาก เป็นคนมีความเพียร เป็นคน 

มีสติมั่นคง เป็นคนมีปัญญา 

๒.  จะปรึกษาสิ่งใดกับใคร ๆ ก็ไม่ปรึกษาเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น 

๓.  จะคิดสิ่งใดก็ไม่คิดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น 

๔.  จะพูดสิ่งใดก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น 

๕.  จะท�าสิ่งใด ก็ไม่ท�าเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่น 

๖.  มีความเห็นชอบ มีเห็นว่าท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว เป็นต้น 

๗.  ให้ทานโดยเคารพ คอืเอ้ือเฟ้ือแก่ของทีต่วัให้และผูร้บัทานน้ัน ไม่ท�าอาการ

ดุจทิ้งเสีย 

สตับรุษุ จึงเป็นคนด ีหรอืเป็นผูเ้ลศิ ดงัพระนพินธ์ว่า “สงบอย่างผูเ้ลศิในโลกไซร้” 

ดังนี้

ผู้ถึงพร้อมด้วยหิริโอตตัปปะ ตั้งมั่นในธรรมขาว เป็นผู้สงบ เป็นคนดีในโลก 

อนัท่านเรยีกว่า “ผูม้เีทวธรรม” ค�าว่า เทวะ คอื เทพ ตามคตแิห่งความเชือ่แต่โบราณ

เก่าก่อนพุทธกาล หมายถึงผู้ที่เกิดในสวรรค์หรือเทวโลกด้วยผลแห่งกรรมดีที่ได้ท�าไว้ 

เป็นภพที่มีความสุขมาก กายของเทพเป็นกายทิพย์ มีแสงสว่างในตัวเอง สมดังค�าว่า 

เทพเองก็แปลอย่างหน่ึงว่า ผู้สว่าง จึงเป็นที่ปรารถนาของคนเป็นอันมากที่จะไปเกิด
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เป็นเทพ แต่ทางพระพุทธศาสนา ตรัสสอนน้อมเข้ามาในทางธรรมปฏิบัติที่คนทั้งปวง

รูไ้ด้เหน็ได้ คือสอนให้เป็นเทพด้วยธรรมะ มหีริโิอตตัปปะ เป็นต้น ซึง่ทกุคนปฏบิตัใิห้

ถึงได้ในปัจจุบัน อีกนัยหนึ่ง แสดงเทพไว้ ๓ อย่าง คือ 

๑.  อุปปัตติเทพ เทพโดยอุปบัติ คือเป็นโดยก�าเนิด ได้แก่ผู้ที่ไปเกิดเป็นเทพ

ในทิพยกาย 

๒.  สมมติเทพ เทพโดยสมมต ิได้แก่พระราชา พระราชนิ ีพระราชโอรสธิดา 

๓.  วิสุทธิเทพ เทพโดยความบริสุทธิ์ ที่เป็นอย่างสูงสุด ก็ได้แก่พระอรหันต์ 

เทพท้ังปวงย่อมเป็นผู้สะอาดสดใส ผู้ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะเป็นต้น  

ย่อมเป็นผูส้ะอาดสกุใสทางกาย วาจา และใจ จึงกล่าวได้ว่าเป็นผูม้เีทวธรรม ดงัพระนพินธ์

ว่า “ท่านกล่าวไว้นี้คือ เทวธรรม”

ความไม่ประมาทและเทวธรรม ย่อมเป็นธรรมทีเ่ป็นเหตใุห้บคุคลผูอ้บรมธรรม

เหล่านีใ้ห้มขีึน้ในตน บรรลุถงึภูมิท่ีเจริญ สว่าง มคีวามสุข ทัง้ในปัจจุบนั ทัง้ในภายหน้า

หม่อมเจ้าวงศ์ทิพยสุดา เทวกุล ได้ทรงปฏิบัติพระองค์ในความไม่ประมาท 

และเทวธรรม ซ่ึงสมเด็จพระชนกได้ทรงถือเป็นกุลธรรม จึงทรงบรรลุถึงความเจริญ

และความสว่างสกุใส อนัเป็นลกัษณะแห่งเทพย่ิงข้ึนโดยล�าดบั แม้พระวรกายจะแตกสลาย

ไปตามคตธิรรมดา แต่กไ็ด้ทรงถอืเอาสาระคือแก่นสารคอืคณุงามความด ีทีอ่าศยักาย

ประกอบสั่งสมไว้ได้เป็นอย่างดี ด้วยประการฉะนี้

ขออ�านาจพระกศุลทกัษณิานุปทาน ทีห่ม่อมเจ้าผู้ทรงพระกนษิฐภาดา กนษิฐภคนีิ 

ทั้งหลายได้ทรงบ�าเพ็ญอุทิศถวายท้ังปวงนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ ผลิตวิบากสุขสมบัติ  

แด่หม่อมเจ้าวงศ์ทิพยสุดา เทวกุล โดยฐานนิยม

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์ ๔ รูป จักได้รับพระราชทาน 

สวดคาถาธรรมบรรยายโดยสรภัญวิธี เพื่อเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสืบต่อไป

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ในกลุธรรมกถา ฉลองพระเดชพระคณุ ประดบั

พระปัญญาบารมี พอสมควรแก่เวลา เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



มโนนวิารณกถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต มาสมฺพุทฺธสฺส 

ยโต ยโต จ ปาปกํ  ตโต ตโต มโน นิวารเยติ

บัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ 

ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปพระกุศลทักษิณานุปทาน ที่หม่อมเจ้าบุญจิราธร  

พร้อมด้วยพระกนิษฐาภาดา และนัดดาในราชตระกูลชุมพล ทรงบ�าเพ็ญและบ�าเพ็ญ

อุทิศถวาย หม่อมเจ้าหญิงจงใจถวิล ชุมพล ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง 

สรรพสิทธิประสงค์ ตามวิธีทักษิณานุปทานในพระพุทธศาสนา

ในโอกาสนี้ สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้า

ร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ได้มีพระมหากรุณาเสด็จพระราชด�าเนินมาประทับเป็น

ประธาน

หม่อมเจ้าหญิงจงใจถวิล ชุมพล ได้ทรงเป็นเจ้านายผู้ทรงมีพระชันษายืน

พระองค์หนึ่ง ปรากฏว่าทรงด�ารงพระองค์ด้วยดี พร้อมด้วยพระจริยาวัตรแห่ง 

ขัตติยานี เพราะได้ทรงอุบัติในขัตติยราชตระกูลอันสูงศักดิ์ เป็นชาติวุฒิ เจริญด้วย 

*   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระสาสนโสภณ ณ วดัมกุฏกษตัริยาราม 

 เมือ่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๑๒
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พระชาติแล้ว ทรงอบรมในคุณวัตรต่าง ๆ เป็นเหตุให้ทรงมีคุณวุฒิ ความเจริญด้วย

พระคณุสมบติั ทัง้ได้ทรงอบรมด้วยพระคณุธรรมตามพระพทุธศาสนา เป็นเหตใุห้ทรง

มีศรัทธาความเชื่อในพระรัตนตรัย และในบาปบุญเป็นต้น น้อมน�าพระหทัยให้ด�ารง 

อยูใ่นศลี คอื ความตัง้ใจงดเว้นจากกรรมทีผิ่ด ให้ประพฤตกิรรมทีด่ทีีช่อบ ทัง้ได้ด�ารง

พระชนม์อยู่ยืนนานถึง ๘๓ โดยปี (ถึงชีพิตักษัย เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๑๒) 

นับว่าเป็นวัยวุฒิ เจริญด้วยพระวัย ได้ทราบว่าในระยะภายหลังใกล้ที่จะทรงละไป  

ได้ทรงปรารภท่ีจะทรงบ�าเพ็ญพระกุศลหลายอย่าง เช่น จะทรงอุปการะกุลบุตรให้

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จะทรงทอดกฐิน และพระกนิษฐภาดาได้ทรงขวนขวายจัดท�า

ถวาย เช่น จะจัดอุปการะกุลบุตรให้อุปสมบทในวันพรุ่งนี้ เพื่อสนองพระประสงค ์

ถวายพระกุศล และจะจัดการทอดกฐินสนองพระประสงค์ในโอกาสต่อไปอีกด้วย  

ข้อที่ทรงจัดท�าตามที่มีพระประสงค์ ยังพระประสงค์ในการกุศลให้ส�าเร็จดังนี้ ถ้าทรง

ทราบด้วยญาณวิถีทางใดทางหนึ่งก็จะทรงโสมนัสอนุโมทนาและประทานพร

อนับุคคลผูมี้ใจน้อมไปในการบญุการกศุล ย่อมเป็นผูมี้จติใจทีไ่ด้เคยอบรมมา

แล้วในธรรมของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นจิตใจที่มีสรณะคือที่พึ่ง 

และมีกระแสธรรมเข้าถึงจิตใจแม้ในขั้นต�่า กระแสธรรมนี้ก็เหมือนน�้าอันใสสะอาด  

ย่อมจะช�าระความร้อน ความกระวนกระวาย ช�าระความไม่สะอาดต่าง ๆ ท�าจิตใจให้

มีความผ่องใสและมีความเย็นความสบายขึ้นโดยล�าดับ เพราะว่ากระแสธรรมท่ีฟัง 

และตรองตามไปด้วยจิตใจนี้ ปราศจากกิเลสคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง  

ยิ่งส่งจิตใจไปในกระแสธรรม ก็ยิ่งจะห่างจากความโลภ ความโกรธ ความหลง แต่ว่า

จิตใจนี้ยังมีอารมณ์พอกพูนอยู่และมีนิวรณ์อันเกิดขึ้นในอารมณ์นั้น ๆ คอยน�าจิต 

แยกไปจากกระแสธรรม เมื่อออกไปจากกระแสธรรม ก็ย่อมเข้าไปสู่กระแสของกิเลส

และอารมณ์ ซึ่งเหมือนกลับไปสู่กระแสน�้าที่ร้อนและสกปรก เพราะฉะนั้น ก็ท�าจิตใจ

ให้รุ่มร้อนและให้แปดเปื้อนอยู่ด้วยอารมณ์ทั้งหลายและนิวรณ์ท้ังหลายที่เกิดขึ้นใน

อารมณ์นั้น ๆ เพราะ

 การท�าสมาธิก็คือการที่น�าจิตจากกระแสของกิเลสให้เข้าสู่กระแสของธรรม  

แต่ว่าจิตนีโ้ดยปรกติย่อมมวีติกหรอืวติกักะ อนัได้แก่ความคดิ ความคดิของจติใจย่อม
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มนีิมติส�าหรับคิด นมิิตก็ได้แกเ่รือ่งที่จติใจก�าหนดจดจ�าอยู ่จติใจย่อมก�าหนดจดจ�าอยู่

ในอารมณ์ และนมิิตคอืเครือ่งท่ีก�าหนดจดจ�าหรือเรือ่งทีก่�าหนดจดจ�านี ้กค็อยจดัจติให้

วิ่งไปหา และโดยปรกติ นิมิตคือเรื่องท่ีจิตก�าหนดจ�าไว้นี้ก็เป็นเรื่องอาศัยฉันทะ คือ

ความชอบบ้าง อาศัยโทสะ คือ ความไม่ชอบบ้าง อาศัยโมหะ คือ ความหลงเช่น 

ความเพลินความติดอยู่บ้าง ถ้าเป็นเรื่องที่ชวนให้ชอบใจมาก ชวนให้ไม่ชอบใจมาก  

ชวนให้หลงเช่นให้เพลินให้ติดอยู่มาก ก็เป็นนิมิตคือเป็นที่ก�าหนดจดจ�าเหมือนอย่าง

จารึกอยู่ในจิตใจ จารึกอยู่ตื้นบ้าง ปานกลางบ้าง ลึกบ้าง สุดแต่เรื่องนั้น ๆ ถ้าเป็น

เรือ่งทีก่�าหนดจดจ�าจารกึอยูใ่นจติใจอย่างลกึซึง้ กย่็อมจะน�าจติใจให้ออกไปอยูก่บันมิติ

นัน้อย่างลกึซึง้ ถ้าเป็นเรือ่งทีก่�าหนดจดจ�าตดิอยูป่านกลาง กน็�าจติให้ไปจดจ่ออยูอ่ย่าง 

ปานกลาง ถ้าเป็นเรื่องที่ก�าหนดจดจ�าจารึกอยู่ในจิตตื้น ก็น�าจิตให้ออกไปติดอยู่อย่าง

ตืน้เขนิ ถ้าเรือ่งทีไ่ม่ค่อยมนี�า้หนกัให้ก�าหนดจ�าจารกึอยูใ่นจติใจ กม็กัจะเป็นเรือ่งทีผ่่าน

ไปเลยไป เรื่องเช่นนี้ไม่มีความส�าคัญอะไรส�าหรับจิตใจ 

เรื่องที่มีความส�าคัญส�าหรับจิตใจนั้น ก็คือเรื่องที่ก�าหนดจดจ�าจารึกอยู่ตื้น  

ปานกลาง หรือลึกซึ้งดังกล่าวมานั้น อันนี้แหละที่ภาษาธรรมะเรียกว่า นิมิต แปลว่า 

ก�าหนด หมายถงึก�าหนดจดจ�าจารกึตดิอยู่ เป็นชือ่ของอารมณ์คอืเรือ่ง กไ็ด้แก่อารมณ์

คือเรื่องที่ก�าหนดจดจ�าจารึกติดอยู่ดังกล่าวมานั้น และเป็นเรื่องที่จิตใจจะต้องชอบ  

หรือว่าชัง หรือว่าหลง เช่น เพลินหรือติดอยู่ดังที่กล่าวมาแล้ว นิมิตดังกล่าวมานี้เป็น

อันตรายแห่งสมาธิ เป็นนิวรณ์ของสมาธิ จิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ได้ ก็ด้วยมีนิมิต 

ดังกล่าวอันคอยชักน�าจิตใจให้ออกไปจดจ่ออยู่ในเรื่องเช่นนั้น ไม่ยอมที่จะมาตั้งอยู ่

ในอารมณ์ของสมาธิ 

ในพระสูตรอันเรียกว่า วิตักกสัณฐานสูตร คือเป็นพระสูตรที่แสดงการหยุด 

วติกักะ หรือว่าหยดุวติก หมายถงึหยดุความคดิไปในนมิิตดงักล่าวมานัน้ ท่านจงึสอน

ส�าหรับวิธีหยุดวิตก คือ หยุดความคิดดังกล่าวมานั้นไว้หลายประการ ประการแรกก็

คอื การท�ามนสิการ คอืการท�าใจใหต้ั้งอยู่ในนิมติอืน่จากนมิิตนั้น ดงัเช่นการท�าสมาธิ

โดยปกตกิจ็ะต้องมอีารมณ์ของสมาธ ิเช่น อานาปานสต ิสตกิ�าหนดลมหายใจเข้าออก 

กายคตาสติ สติที่พิจารณาไปในกาย เมื่อท�าสมาธิก็จะต้องมีอารมณ์ของสมาธิ ดังตั้ง
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จิตใจก�าหนดลมหายใจเข้า-ออกดังกล่าวนั้น ลมหายใจนี้แหละเรียกว่าเป็นนิมิตต์ 

ของสมาธิคือเป็นที่ก�าหนดจดจ�า เป็นที่จารึกลงในจิตใจ แต่ว่าลมหายใจเข้า ออกนั้น 

จะเป็นอารมณ์ของสมาธิได้ ก็ต่อเมื่อได้ปรากฏเป็นนิมิตในจิตใจแทนนิมิตภายนอก 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น กล่าวคือก�าหนดให้ลมหายใจมาเป็นเครื่องก�าหนดอยู่ในจิตใจ 

เหมือนอย่างจารึกลงในจิตใจ ให้ปรากฏขึ้นแทนนิมิตภายนอก ถ้าลมหายใจที่ก�าหนด

นีย้งัไม่เป็นเคร่ืองก�าหนดจดจ�า ยังไม่จารกึลงในจติใจเพยีงพอ นมิติภายนอกทีม่าก่อน

ก็จะคอยดึงจิตใจให้จดจ่ออยู่กับนิมิตเหล่านั้น ต่อเมื่อได้มีความเพียรไม่ย่อหย่อน  

มีความรู้ตัว มีสติก�าหนดลมหายใจให้จารึกลงไป ให้เป็นเคร่ืองก�าหนดลงไปในจิตใจ  

ตืน้ปานกลางหรือว่าลึกซ้ึง นิมิตใหม่ คือ นิมิตของสมาธิ ก็จะถอนนิมิตเก่าออกไป 

โดยล�าดับ ถ้านิมิตใหม่คือการก�าหนดลมหายใจ หรือว่าลมหายใจที่ก�าหนดเป็นเครื่อง

ก�าหนดปรากฏอยู่ในใจอย่างตื้น ก็จะถอนนิมิตตื้นข้างนอกออกได้ แต่ก็ยังถอนนิมิต

นอกทีจ่ารกึอยูอ่ย่างปานกลาง หรอือย่างลกึซึง้ไม่ได้ ต่อเมือ่ได้ก�าหนดลมหายใจให้เป็น

นิมิตคือเป็นเครื่อง ก�าหนดอยู่ จารึกอยู่ ลึกซึ้งลงไป จนถึงขนาดปานกลางก็จะถอน

นิมิตนอกขนาดปานกลางออกไปได้ ถ้าก�าหนดให้ลึกซึ้งลงไปอีกจนเป็นอย่างลึกซึ้ง  

ก็จะถอนนิมิตนอกที่เป็นอย่างลึกซ้ึงลงไปได้ เพราะฉะนั้น การท�าสมาธิจึงต้องอาศัย

การสร้างนมิิตใหม่ คือนิมิตของสมาธอัินนีใ้ห้เป็นเครือ่งก�าหนดจดจ�าจารกึลงไปในจติใจ 

ตั้งแต่ตื้น ลึกเข้าไปจนขนาดปานกลาง และอย่างลึกซึ้ง เรียกว่า ให้เป็นนิมิตของใจ

ทั้งหมด ลงไปอย่างเต็มใจ ไม่มีส่วนพร่อง ที่จะให้เป็นที่อาศัยของนิมิตอื่นได้ แต่ข้อนี้

ก็ต้องอาศัยการที่มีความเพียรไม่ย่อหย่อน มีความรู้ตัว และมีตัวสติตั้งอยู่ ก�าหนดอยู่ 

ก็ย่อมสามารถที่จะท�าสมาธิให้ตั้งมั่นได้ 

อีกประการหนึ่ง ท่านสอนให้พิจารณาโทษของนิมิตภายนอก คืออารมณ์ 

หรือเร่ืองที่จิตใจก�าหนดจดจ�าจารึกอยู่ อันเป็นชนวนของกิเลสท่ีเป็น ความชอบบ้าง 

ความชังบ้าง ดังที่ได้กล่าวมานั้น พิจารณาให้เห็นโทษว่า นิมิตคือเครื่องก�าหนดจดจ�า

ทีจ่ารกึอยู่เหล่านี ้เป็นเครือ่งท�าจติให้เดอืดร้อน ให้กระวนกระวาย ไม่สงบ เป็นการหา

เรือ่งเข้ามาก่อทกุข์แก่จติใจของตนเอง จติใจของตนเองนัน้ ถ้าไม่มเีรือ่งเหล่านีม้าก�าหนด

จดจ�าจารึกอยู่ ก็จะเป็นจิตใจที่มีความสงบและมีความสุข แต่ว่า เพราะหาเรื่องเข้ามา

จารึกลงไป ก�าหนดลงไปจดจ�าไว้ ท�าใจให้จดจ่อพัวพันไม่สามารถที่จะพรากออกไปได้ 
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เพราะฉะนั้น จึงมีความทุกข์ มีเรื่องที่จารึกติดอยู่ในใจในจิต มากเรื่องก็เป็นทุกข์มาก 

น้อยเร่ืองก็เป็นทุกข์น้อย ถ้าเป็นเรื่องที่ก�าหนดจดจ�าจารึกอยู่อย่างตื้น ก็เป็นทุกข์ 

อย่างตื้น ลึกเข้าไป ก็เป็นทุกข์ลึกซึ้งเข้า ถ้ายิ่งลึกซึ้งอย่างที่สุด ก็ยิ่งมีความทุกข์อย่าง

ลึกซึ้งที่สุด เพราะฉะนั้น นิมิตเหล่านี้จึงเป็นส่ิงที่สร้างทุกข์ สร้างโทษ ให้บังเกิดขึ้น 

ไม่มีที่จะสร้างความสุข และในการท่ีจะท�าสมาธิก็ไม่สามารถที่จะท�าได้ เพราะฉะนั้น  

ก็พิจารณาให้เห็นโทษ และเมื่อได้เห็นโทษขึ้นแล้ว นิมิตภายนอกน้ัน ก็จะบรรเทา  

ที่ลึกซึ้งก็จะถอนออกให้เป็นปานกลางขึ้น ที่เป็นปานกลางก็จะถอนให้ตื้นขึ้น ที่ตื้น 

ก็จะหลุดไป จากจิตใจได้โดยง่าย 

ท่านเปรียบเหมือนอย่างผู ้ ท่ีพอใจในความสะอาดเหมือนอย่างคนทั่วไป  

เมือ่รูส้กึว่า มซีากสตัว์ทีต่ายแล้วมาแขวนคอตวัเองอยู่ กย่็อมจะรู้สึกว่ามีความรังเกยีจ  

ก็ย่อมจะสลัดซากสัตว์นั้นออกไปให้พ้นตัวโดยเร็ว ฉันใด เมื่อพิจารณาโทษของนิมิต

ภายนอก เมือ่เหน็โทษกย่็อมจะสลัดนมิติภายนอกออกไปให้พ้นได้ให้พ้นตวั ให้พ้นจติใจ

โดยเร็ว เหมือนกันฉันนั้น เพราะฉะนั้น ข้อส�าคัญจึงอยู่ที่พิจารณาให้เห็นโทษ ถ้ายัง

ไม่เหน็เป็นโทษก็ยงัไม่สลัดออกไป จะเกบ็ไว้กเ็หมอืนอย่างซากของสัตว์ท่ีตายอนัผกูอยู่

ทีค่อของตน ถ้าไม่รูส้กึว่าเป็นซากของสตัว์ทีต่ายแล้ว รูส้กึว่าเป็นเครือ่งประดบัทีง่ดงาม

ก็จะต้องรักษาเอาไว้ แต่เม่ือรู้สึกว่าเป็นซากของสัตว์ที่ตายแล้ว ก็จะต้องรีบสลัดออก

ไม่คล้องคอเอาไว้ นมิิตภายนอกกเ็ป็น ฉนันัน้ เมือ่พจิารณาเหน็โทษตามความเป็นจรงิ

กย่็อมจะสลดัออก และเมือ่เป็นเช่นนี ้จติใจกย่็อมจะกลบัมาตัง้อยู่ในอารมณ์ของสมาธิ

โดยง่าย จะก�าหนดสมาธิในอารมณ์ไหน จิตใจก็ย่อมจะไม่มีอะไรอื่นที่จะมาคอยชักให้

ออกไปพะวกัพะวน กจ็ะกลบัมาตัง้อยู ่สงบอยู่ ในอารมณ์ของสมาธ ิจะมีอารมณ์อนัเดยีว 

อยู่ในอารมณ์ของสมาธิ และเมื่อได้น�าจิตใจให้กลับมาต้ังอยู่ในอารมณ์ของสมาธิได้ 

จิตใจกจ็ะเป็นสมาธขิึน้ และนมิติของสมาธกิจ็ะย่ิงเป็นนมิติ คอืจะย่ิงเป็นเครือ่งก�าหนด

จดจ�า จะยิ่งจารึกลงไปในใจ จิตใจก็จะอยู่กับนิมิตของสมาธิ ไม่ออกไปข้างนอก คือ 

มีอารมณ์อันเดียว เมื่อจิตใจมีอารมณ์อันเดียว ไม่แตกออกไป ก็จะได้สมาธิ การได้

สมาธิน้ีจะให้เกิดปีติ คือความอ่ิมใจ สุขคือความสบายกายสบายใจ เป็นความอิ่มใจ

และเป็นความสบายกายสบายใจที่บังเกิดข้ึนจากวิเวกคือความสงัด ความสงบสงัดนี้ 

เมื่อยังไม่ได้สมาธิก็จะยังไม่รู้จัก ความสุขที่เกิดจากความสงบสงัด ก็จะยังไม่รู้จัก  
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แต่ว่าเมือ่ได้สมาธ ิในขณะท่ีจิตใจเป็นสมาธ ิจะปรากฏวิเวก คือความสงบสงดั สงบสงดั

จากกาม คือ อารมณ์ที่ใคร่ที่ปรารถนาทั้งปวง จากอกุศลธรรมทั้งปวง จากความสงบ

สงัดดังกล่าวนี้น�าให้เกิดความสุขซึ่งเป็นความสุขอันประณีต ลึกซึ้ง ยิ่งกว่าความสุขที่

เกิดจากนิมิตในภายนอก และเมื่อได้ความสุขอันเกิดจากวิเวก คือความสงบสงัดแม ้

สักคร้ังหน่ึง ก็จะได้ปัญญาคือตัวความรู้ขึ้นด้วยตนเองว่า สมาธิให้ความสุขยิ่งกว่า 

ความสขุในอารมณ์ภายนอก จะท�าให้เกดิฉนัทะ ความพอใจในสมาธยิิง่ขึน้ ในวเิวกคอื

ความสงบสงัดอันเกิดจากท�าสมาธินี้ จะไม่มีอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย จะไม่มีกิเลส

เป็นต้นว่า ความชอบ ความชงั ความหลง ในอารมณ์ทัง้หลาย จะไม่มคีวามกระวนกระวาย

กระสับกระส่ายเดือดร้อนในอารมณ์ทั้งหลาย จะไม่มีการบ่นว่าเป็นทุกข์ บ่นว่า 

เดือดร้อน บ่นว่าร�าคาญ บ่นว่าชอบคนนั้น ไม่ชอบคนนี้ จะไม่มีการนึกถึงสิ่งนั้น สิ่งนี้ 

คนนั้น คนนี้ เรื่องนั้น เรื่องนี้ เป็นความปลอดโปร่ง เป็นความว่างจากสิ่งที่จะท�าให้

เดอืดร้อนกระสบักระส่ายทุกอย่าง แต่ว่า ความสงบสงดัอนัเกดิจากสมาธนิี ้จะได้กใ็น

ขณะทีท่�าสมาธ ิเมือ่ออกจากสมาธแิล้ว ความสงบสงดันัน้กจ็ะหายไป จะกลบัมาพวัพนั

กับอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายไปตามเก่า ก็จะชอบบ้าง จะชังบ้าง จะหลงบ้าง ไปใน

อารมณ์น้ัน ๆ ท่านสอนให้อบรมปัญญา คือตัวความรู้ แต่ว่าการอบรมปัญญา คือ 

ความรู้นี ้จะท�าได้ให้บงัเกิดผลกต่็อเม่ือจติใจมคีวามสงบสงดัอนัเกดิจากสมาธ ิเพราะว่า

จติใจทีม่ลีกัษณะดัง่นัน้ เป็นอุเบกขา คอืความวางเฉย อนัได้แก่เคยยดึอะไรไว้ ถอือะไร

คือถือสิ่งใดไว้ ถืออะไรได้ก็วางลงได้ เคยยุ่ง เคยกระสับกระส่าย เคยพัวพัน อยู่กับ

เรื่องทั้งหลาย ก็หยุดก็เฉยได้ เมื่อมีความวางและมีความเฉยอยู่ได้ ดังกล่าวมานี้  

จงึจะเป็นตัววเิวก คือความสงบสงดั และเมือ่เป็นเช่นนี ้จติใจกป็ราศจากความล�าเอยีง 

ล�าเอยีงเพราะชอบบ้าง เพราะชงับ้าง เพราะหลงบ้าง เป็นการยกจติใจขึน้เหนอือารมณ์

และเหนือกเิลสทัง้หลาย เม่ือเป็นเช่นนีก้จ็ะสามารถทีจ่ะใช้จติทีก่�าลงัสงบสงดัเป็นอเุบกขา

เช่นนีพ้จิารณาด ูให้เหน็อารมณ์ท้ังหลายโดยตรง กค็อืพจิารณาดนูามรปูอนันีซ้ึง่เป็นที่

ตั้งแห่งสมมติบัญญัติว่าเป็นเราเป็นเขา เป็นที่ยึดถือว่าเป็นของเราเป็นของเขา ซึ่งเป็น

ตวัยุง่เหยงิพวัพนัอยู ่พจิารณาย้อนกลบัเข้าไปในขณะทีจ่ติใจยังไม่ได้สมาธกิย่็อมจะพบ

ว่า นามรูปที่ตั้งแห่งความยึดถือนี้ เป็นตัวยุ่งเหยิงพัวพันอยู่เป็นอันมาก และก็เพราะ

ตวักเิลส คือตวัตณัหาความดิน้รนทะยานอยาก อปุาทาน ความยึดถือนีเ้อง เป็นตวัก่อ
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ให้เกดิความยุ่งเหยิงขึน้ แม้สงบได้ด้วยสมาธกิเ็ป็นวิเวก เป็นความสงบสงดั ซึง่ให้บงัเกิด

ความสขุได้เป็นอย่างประณตี แต่เม่ือยังมีความยดึถอืพวัพนัอยู ่ยงัปลงลงไม่ตก กย่็อม

จะยังไม่สามารถจะก�าจัด จะบรรเทา ตัวกิเลสในใจเหล่านี้ไปได้ เพราะฉะนั้น ก็หัด

พจิารณาเป็นเครือ่งปลงใจลงไปให้เหน็อนจิจัง ไม่เทีย่ง ทกุขงั มคีวามแปรปรวนไปเป็น

ธรรมดา และอนตัตา ไม่ใช่ตวัตนของนามรปูและของสิง่ทัง้หลาย บรรเทาความยดึมัน่

ถือมั่นน้ันลงไป และเม่ือเป็นเช่นน้ี นิมิตภายนอกคือที่ก�าหนดจดจ�าฝังอยู่จารึกอยู่ใน

จิตใจ เมื่อบังเกิดความเห็นในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ขึ้นในนิมิตเหล่านั้น และแม้ใน

ตนเองที่บังเกิดข้ึนจากความยึดถือในนามรูป ก็ย่อมจะปลงใจลงไปได้ และเมื่อเป็น 

เช่นน้ีก็จะบรรเทาความยึดม่ันถือม่ัน สิ่งไรเคยแบกเอาไว้เป็นทุกข์มากก็จะผ่อนลง 

ไปได้ อันนี้แหละเป็นตัวปัญญา เม่ือท�าสมาธิและคอยอบรมปัญญาเพิ่มเติมอยู่เสมอ  

กย่็อมจะได้ความรูถ้งึซึง่ความจรงิ อนัจะท�าให้ความทกุข์สิน้ไปได้โดยล�าดบัความปฏบิติั

มาโดยล�าดับดังน้ีจะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยปฏิบัติตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า  

“ยโต ยโต จ ปาปก� บาปเกิดจากอารมณ์ใด ๆ ตโต ตโต มโน นิวารเย พึงห้ามใจ

จากอารมณ์นั้น ๆ” ด้วยประการฉะนี้

หม่อมเจ้าหญงิจงใจถวลิ ชมุพล กล่าวได้ว่า ได้ทรงมธีรรมของสมเดจ็พระบรม-

ศาสดาเป็นเครื่องรักษาพระหทัย ทรงเจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา 

อันเป็นสาระเป็นส่วนประเสริฐเป็นบุญกุศล ซึ่งจะพึงอ�านวยผลเป็นความสุขสืบต่อไป

ในสัมปรายภพ

ขออ�านาจพระกุศลทักษิณานุปทานที่พระกนิษฐภาดากทิษฐภคินีและนัดดา 

ทั้งหลายได้ทรงบ�าเพ็ญอุทิศถวายทั้งนี้ จงเป็นผลสัมฤทธ์ิผลิตวิบากสุขสมบัติ แด่ 

หม่อมเจ้าหญิงจงใจถวิล ชุมพล โดยฐานนิยม

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์ท้ัง ๔ รูปจะได้สวดคาถาธรรม 

บรรยาย โดยสรภัญวิธีเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสืบต่อไป

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุประดบัพระปัญญาบารมี

ยุติด้วยเวลา เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร
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บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา ในการกุศลทักษิณานุปทาน ที่ท่านพลตรี

ถนอม กิตติขจร แม่ทัพกองทัพที่ ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในกองทัพที่ ๑ ได้บ�าเพ็ญ

อุทิศท่านพลโทพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว.สิทธิ์ สุทัสน์) (ในสัตตมวารที่ นับแต่

วาระที่ท่านละโลกนี้ไป) ด้วยความเคารพนับถือในฐานที่ท่านเคยด�ารงต�าแหน่งแม่ทัพ

กองทัพที่ ๑ เป็นที่เคารพนับถือของข้าราชการ ทั้งฝ่ายทหาร ทั้งฝ่ายพลเรือนทั่วไป

ท่านพลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกรนั้น ได้มีประวัติประกอบด้วยเกียรติอัน

งดงามสะอาดตั้งแต่ต้นมาจนถึงท่ีสุด ปรากฏตามประวัติของท่านว่า โดยการศึกษา 

ท่านได้เล่าเรียนศึกษาเป็นนักเรียนทหารบกในต่างประเทศ โดยการงาน ท่านได้รับ

ราชการทั้งฝ่ายทหาร ทั้งฝ่ายพลเรือน ท้ังในประเทศ ทั้งต่างประเทศ กล่าวคือ  

ในฝ่ายทหารในตอนต้น ท่านได้รบัราชการตัง้ต้นแต่เป็นนายเวรรายงานขึน้ไปจนถึงเป็น

*   ทรงแสดงเมือ่ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระโศภนคณาภรณ์ ณ วัดบวรนิเวศวหิาร 

 เมือ่ ๒๓ กนัยายน ๒๔๙๗
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แม่ทัพที่ ๓, เป็นนายร้อยตรีขึ้นไปจนถึงพลโท และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้

เป็นหม่อมนเรนทรราชา เป็นพระยาพิไชยสงครามโดยล�าดับ. 

ในฝ่ายพลเรือน ท่านได้ย้ายจากทหารไปเป็นสมุหเทศาภิบาล ส�าเร็จราชการ

มณฑลภูเก็ต เพราะมณฑลภูเก็ตเป็นมณฑลชายแดนติดต่อกับเขตต่างประเทศ จึงมี

เหตุบางอย่างในขณะน้ัน ต้องการทหารผู้สามารถไปท�าหน้าท่ีปกครอง ทางราชการ

เห็นท่านเป็นผูมี้ความสามารถเหมาะสมจึงย้ายไปท�าหน้าทีป่กครอง ได้รบัยศทางพลเรอืน

เป็นมหาอ�ามาตย์โท, และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ใหม่เป็นพระยาสุรินทราชา. 

ในฝ่ายทหารในตอนหลัง ท่านได้กลับมาเป็นแม่ทัพที่ ๑ ได้รับพระราชทาน

บรรดาศักดิ์ใหม่เป็นพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร 

ในต่างประเทศ ท่านออกจากทหารแล้ว ก็ได้รับแต่งตั้งให้ไปเป็นอัครราชทูต

สยาม ประจ�าประเทศสหปาลีรัฐอเมริกา 

ในส่วนราชการในพระองค์ ท่านได้เป็นราชองครักษ์พิเศษ เมื่อเป็นหม่อม 

นเรนทรราชา เป็นองคมนตรี (ต�าแหน่งพิเศษ) เมื่อเป็นพระยาสุรินทราชา, และเมื่อ

กลับจากอเมริกาก็มาเป็นสมุหราชองครักษ์ ในสุดท้ายได้เป็นพระอภิบาล พระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ในขณะเสด็จประทับทรงศึกษา

อยู่ในต่างประเทศ ในทางการเมืองได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาในสมัยหนึ่ง

ท่านพลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร ได้เจริญด้วยยศต่าง ๆ ดังกล่าวมา  

เพราะตั้งอยู่ในธรรมเป็นเครื่องเจริญยศตามคาถาพระพุทธภาษิตที่ยกไว้ ณ เบื้องต้น

ว่า อุฏฺานวโต สติมโต เป็นต้น

คาถาพระพุทธภาษิตน้ี แปลความว่า ยศย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีความเพียร  

มสีตมิกีารงานสะอาด มีปกตใิคร่ครวญแล้วจงึท�า ส�ารวมระวัง ด�ารงชวิีตโดยชอบธรรม 

ไม่ประมาท ดังนี้ มีอธิบายว่า 

ยศ ตามความหมายทั่วไป ได้แก่ ความเป็นใหญ่ ท่านจ�าแนกเป็น ๓ คือ 

ความเป็นใหญ่ด้วยอิสสรศักดิ์ เรียกว่า อิสสริยยศ (ยศคือความเป็นใหญ่) ๑ ความ
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เป็นใหญ่ด้วยเกียรติ เรียกกิตติยศ (ยศคือเกียรติ) ๑ ความเป็นใหญ่ด้วยบริวาร  

เรียกปริวารยศ (ยศคือบริวาร) ๑ ยศเหล่านี้เป็นผลที่เกิดและเจริญยิ่งขึ้นแก่บุคคล 

ผู้ประกอบด้วยธรรมเครื่องเจริญยศ ๗ ประการ มีความเพียรเป็นต้นเหล่านี้

ข้อต้น มีความเพียร คือเพียรพยายามศึกษาให้เกิดความรู้ความสามารถเพื่อ

ประกอบกรณียะหน้าที่การงานนั้น ๆ เพียรประกอบกรณียะนั้น ๆ ให้ส�าเร็จและให้ดี 

ให้ก้าวหน้ายิง่ขึน้ไป แต่ความเพยีรนัน้ ต้องประกอบด้วยสต ิจงึจะเป็นความเพยีรชอบ 

และไม่ตึงเกิน ไม่หย่อนเกิน เป็นไปพอเหมาะพอควร

ข้อที่ ๒ สติ ได้แก่ ความระลึกได้พร้อมทั้งสัมปชัญญะ ความรู้ตัว คือระลึก

รู้ตัวอยู่ว่าจะท�าและก�าลังท�าอะไร ผิดชอบชั่วดีอย่างไร เป็นเครื่องยับยั้งห้าม กันมิให้

ใช้ความเพียรไปในทางที่ผิด เป็นเหตุให้การงานท่ีท�าด้วยความพากเพียรเป็นการงาน

สะอาดปราศจากโทษ

ข้อที่ ๓ มีการงานสะอาด ได้แก่ มีการงานทีท�าทางกายวาจาใจสะอาด 

ปราศจากโทษทีพ่งึซ่อนเร้น เปิดเผยให้พสิจูน์ได้ว่าบรสุิทธิส์ะอาดเสมอ เพราะไม่เป็นการ

งานทีท่จุรติ แต่เป็นสจุรติ การงานทีท่�าจะเป็นการงานสะอาดดงักล่าว กเ็พราะใคร่ครวญ

ก่อนแล้วจึงท�า

ข้อที่ ๔ มีความใคร่ครวญแล้วจึงท�า ได้แก่ ใคร่ครวญให้รู้ถึงทางได้ทางเสีย

โดยรอบคอบทั่วถึงแล้วจึงท�า ไม่ด่วนท�าทั้งที่ยังมิได้ใคร่ครวญ การท�าโดยไม่ใคร่ครวญ

ก่อนเป็นเหตุให้บกพร่องผดิพลาด เสยีความเป็นธรรม น�าอนตัถะ คือโทษมิใช่ประโยชน์ 

มาสู ่ท�าให้เกดิความเสยีใจในภายหลงั แต่กแ็ก้ไม่ได้ เพราะได้ท�าไปแล้ว ผูเ้ป็นใหญ่จงึ

ควรระวงัเพือ่ไม่สัง่การอะไรออกไปโดยทีย่งัมไิด้ใคร่ครวญ เม่ือได้ใคร่ครวญให้รู้แน่แล้ว 

จึงสัง่การออกไป ค�าสัง่เช่นนีไ้ม่วูว่ามแต่เดด็ขาดถูกต้อง ทัง้นี ้ต้องมีความส�ารวมระวัง

ให้มีความสุขุมเยือกเย็นอยู่เสมอ

ข้อที่ ๕ ส�ารวมระวัง คือส�ารวมระวังใจให้มีความสุขุม คือ ละเอียด ไม่ให้

หยาบสะเพร่า และให้เยือกเย็น ไม่ให้ร้อน เพราะความโลภ โกรธ หลง ความมีใจ

หยาบสะเพร่า และร้อน เพราะกิเลสดังกล่าวย่อมก�าบังดวงปัญญามิให้เห็นเหตุผล  
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ถึงควรส�ารวมระวงัให้ห่างไกลจากอาการเช่นนัน้ และถ้าใจก�าลงัมอีาการเช่นนัน้ กค็อย

ส�ารวมข่มใจไว้ ยังไม่ท�าหรือสั่งการอะไรออกไป รอไว้ก่อนจนกว่าใจจะกลับสงบ  

มีความสุขละเอียดและเยือกเย็นเป็นปกติ ความส�ารวมระวังนี้เป็นเหตุหนุนการด�ารง

ชีวิตให้เป็นไปโดยชอบธรรมด้วย

ข้อ ๖ ด�ารงชีวิตโดยชอบธรรม คือหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต ไม่หาเลี้ยงชีพใน

ทางทุจริต ทั้งนี้ ต้องมีความไม่ประมาท

ข้อที่ ๗ ไม่ประมาท คือไม่เพลินเผลอตัวหรือลืมตัวไป เพราะอารมณ์ที่น่า

ปรารถนาต่าง ๆ มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เป็นต้น มีสติก�ากับตนอยู่เสมอ ผู้เป็น

ใหญ่ย่อมแวดล้อมอยู่ด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ยิ่งเป็นใหญ่มาก เครื่องแวดล้อม

เหล่านี้ก็ยิ่งมีมากข้ึนตามส่วน ล้วนเป็นเครื่องชวนให้ประมาท คือให้เพลินเผลอหรือ

ลืมตัวไป จึงควรปลูกความไม่ประมาทให้เกิดขึ้น ด้วยมีสติเป็นธรรมเครื่องอารักขา  

เป็นใหญ่ข้ึนเพยีงไร กค็วรมคีวามไม่ประมาทเพยีงนัน้ เพราะมีความไม่ประมาท ย่อม

มีความส�ารวมระวัง เพราะมีความส�ารวมระวัง ก็ย่อมไม่พลาดผิด

ผูม้ธีรรมท้ัง ๗ ข้อนีย่้อมเจรญิยศ เพราะธรรมเหล่านีเ้ป็นเครือ่งเจริญยศ คอื

สร้างความเป็นใหญ่หรือความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ อันเรียกว่า อิสริยยศ ความยกย่อง

สรรเสริญอันเรียกว่ากิตติยศ ความนิยมนับถือเคารพรักภักดี อันเรียกว่าปริวารยศ  

ยศเหล่านีเ้กดิข้ึนในภายในเพราะธรรมเหล่านี ้มใิช่เพราะบคุคลอืน่แต่งตัง้ก่อน แต่เม่ือ

พระมหากษัตริย์หรือประเทศชาติยกย่องให้เป็นใหญ่ด้วยอิสริยศ โดยสมมติแต่งต้ัง

อย่างใดอย่างหนึ่ง ความเป็นใหญ่โดยสมมติแต่งตั้งนี้ ชื่อว่าอิสริยศโดยการสมมติ 

แต่งตั้ง ความท่ีได้รับยกย่องดังนั้นชื่อว่ากิตติยศ ความมีผู้น้อยอยู่ใต้บังคับบัญชาก็ดี 

ความมผีูอ้ืน่ผูไ้ด้ยินกติตศัิพท์อันดงีามของตน แล้วนยิมนบัถอืเคารพรกัภกัดกีด็ ีชือ่ว่า

ปรวิารยศ ยศเหล่าน้ีเป็นยศภายนอก เกดิข้ึนเพราะยศภายใน ถ้ายศภายในเส่ือมเพราะ

เสื่อมจากธรรมดังกล่าว ยศภายนอกก็เสื่อม ดังจะเห็นได้จากผู้เป็นใหญ่ หรือเรียก

กว้าง ๆ ว่าผู้หลักผูใ้หญ่ ผู้ไม่ตัง้อยู่ในธรรมดังกล่าวจึงเส่ือมจากเกียรต ิเส่ือมจากบรวิาร  

และเสื่อมจากความเป็นใหญ่ในที่สุด ถ้ายศภายในเจริญเพราะเจริญด้วยธรรมดังกล่าว 

ยศภายนอกกพ็ลอยเจรญิ ดงัจะเหน็ได้จากผูเ้ป็นใหญ่หรอืผูห้ลกัผูใ้หญ่ผูต้ัง้อยูใ่นธรรม
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ดังกล่าว ย่อมเจริญด้วยเกียรติ เจริญด้วยบริวาร และเจริญด้วยความเป็นใหญ่ยิ่ง ๆ 

ขึ้นไป อันผู้เป็นใหญ่ย่อมมีความเด่นที่คนทั้งหลายสังเกตเห็นได้ง่าย เหมือนต้นไม้สูง

ยิ่งสูงเท่าไร ก็ย่ิงเห็นได้เด่นชัดเท่าน้ัน จึงเป็นที่ถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างของคนทั้งหลาย 

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ แปลความว่า ถ้าราชา (คือผู้เป็นใหญ่) ประพฤติอธรรม 

ประชาชนก็ย่อมประพฤตอิธรรมตาม ถ้าราชาประพฤตธิรรม ประชาชนกย่็อมประพฤติ

ธรรมตาม ดังนี ้ผูเ้ป็นใหญ่จึงควรตัง้อยู่ในธรรมดงัท่ีแสดงมาเพือ่ให้เป็นตวัอย่างแก่คน

ทั้งหลาย ทั้งเพื่อเจริญยศของตนเอง

ท่านพลโท พระยาชิตวงศ์วุฒิไกร ปราฏว่าท่านเป็นผู้ท�าจริง เด็ดขาด และ

สขุุมเยอืกเยน็เป็นต้น เพราะตัง้อยู่ในธรรมเป็นเครือ่งเจรญิยศดังแสดมา จงึเจรญิด้วย

อิสริยศ กิตติยศ บริวารยศมาโดยล�าดับ แม้ท่านผู้เจริญยศในปัจจุบัน เมื่อตั้งอยู่ใน

ธรรมเป็นเครื่องเจริญยศเหล่านี้ ย่อมอาจรักษายศให้ด�ารงอยู่ และเจริญด้วยยศยิ่ง ๆ 

ขึ้นไป

ขออ�านาจกุศลราศทีกัษิณานุปทาน ท่ีท่านพลตรถีนอม กติตขิจร แม่ทัพกองทัพ

ที่ ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในกองทัพที่ ๑ ได้บ�าเพ็ญทั้งนี้ จงสัมฤทธิ์อิฏฐวิบาก 

มนุญผล แด่ท่านพลโท พระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร (ม.ร.ว.สิทธิ์ สุทัสน์) สมตามเจตนา

ประสงค์จงทุกประการ

ในอวสานแห่งเทศนานี ้พระสงฆ์ท้ัง ๔ รปู จักได้สวดสังเวคคาถาโดยสรภญัวิธี 

เพื่อเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมในสมาคมนี้สืบต่อไป

แสดงพระธรรมเทศนา ยุติแก่เวลา เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้.



.



ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

.



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

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

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

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

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ

    และเลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖



.



.


