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ค�าปรารภ

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี

ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

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

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 ๒๖ คือ ปกิณกเทศนา ซึ่งเป็นการรวบรวมพระธรรม

เทศนาทีเ่จ้าพระคณุสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 

ทรงแสดงในงานต่าง ๆ นับแต่คร้ังยังเป็นพระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน จนถึงทรงด�ารง

สมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร เทศนากณัฑใ์ดทรงแสดงเมือ่ใด ไดท้�าเชิงอรรถไว้

ที่กัณฑ์นั้น ๆ แล้ว

เนื่องจากเป็นพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงในต่างงาน ต่างโอกาส ฉะนั้น  

จึงอาจมชีือ่กณัฑ์และเนือ้หาซ�า้กนับ้าง การรวบรวมพระธรรมเทศนาเหล่านีม้าพมิพ์ไว้ 

นอกจากจะเป็นการรกัษาต้นฉบบัแล้ว ยังเป็นประโยชน์แก่ผูต้้องการศกึษาธรรมเทศนา

ในงานต่าง ๆ ด้วย

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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โลก-เหนอืโลก*

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา  

เพ่ือให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะคือวันเป็นที่ฟัง

ธรรมอันเวียนมาถึงเข้า

ศาสนธรรม ธรรมคือค�าสั่งสอนนั้น ก็เป็นสัตถุศาสน์ คือเป็นค�าสั่งสอนของ

พระบรมศาสดา ผู้ทรงมีพระมหากรุณาแผ่ไปในสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า และได้ทรง

แสดงสัง่สอน เพือ่ให้เวไนยนกิร คอืหมูแ่ห่งชนท่ีเป็นเวไนยหรอืเนยยะ  คือพึงแนะน�าได้ 

ได้ประสบสุขประโยชน์หรือพ้นจากทุกข์ได้ ตามควรแก่ภูมิธรรมปฏิบัติของตน

อนัผลของการปฏบิตันิัน้ ย่อมบงัเกดิมขีึน้ทนัท ีในเมือ่ได้ปฏบิตั ิแต่ว่าผลบาง

อย่างนัน้เป็นผลท่ีไม่ปรากฏชดั ท�าให้บุคคลผูท้ีไ่ด้รบัยงัมองไม่เห็นถนดัเพราะเหตหุลาย

ประการ แต่ก็สามารถที่จะกระท�าให้แจ้งได้ คือเมื่อตั้งใจก�าหนดดูโดยเหตุผลก็จะมอง

เห็นได้ และผลท่ีปรากฏเป็นความตัดกิเลสได้บางส่วนบ้าง ได้สิ้นเชิงบ้าง ก็เป็นสิ่งท่ี

ปรากฏแก่ผูไ้ด้รบั ทีต่ดักเิลสได้เดด็ขาด กเ็ป็นอรยิผล ซึง่จะบังเกิดขึน้ด้วยอ�านาจของ

การปฏบิตัท่ีิเป็นอรยิมรรค ตดักเิลสได้ ดัง่นีผู้ไ้ด้ผูถึ้งกย่็อมจะรูไ้ด้ด้วยตนเอง ผลทัง้ปวง

*   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร  

 ๓ มกราคม ๒๕๒๗.
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น้ันย่อมมแีก่ผูป้ฏบัิตติัง้แต่เม่ือได้ปฏบิตัดิงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว ตลอดจนถงึเป็นอรยิผลซึง่

ได้มาด้วยอริยมรรค อริยผลอริยมรรคนี้เล่า ก็ได้มาด้วยการปฏิบัติและผลของการ

ปฏบิตั ิต้ังแต่ในเบ้ืองต้นโดยล�าดบัขึน้ไป ดัง่ทีท่กุคนได้ปฏบิตักินัอยูใ่นปัจจบุนั  กเ็ป็น

มรรคเป็นผลในปัจจบุนัของตน ๆ แต่กเ็ป็นมรรคเป็นผลทีเ่ป็นโลกยิะหรอืเป็นของปถุชุน

ของสามัญชน ยังไม่เป็นอริยะ แต่แม้เช่นนั้นก็เป็นมรรคเป็นผลตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นมา

โดยล�าดับดั่งนี้ จึงส่งขึ้นไปจนถึงอริยมรรคอริยผลท่ีเป็นโลกุตตระ อยู่เหนือโลก 

เพราะฉะนั้น แม้ที่เรียกว่าโลก ๆ นี้ ก็มีความหมายทั้งที่เป็นส่วนหยาบและทั้งที่เป็น

ส่วนละเอยีด และเม่ือพดูถงึโลก ๆ กย่็อมไม่พ้นไปจากสตัวโลก คอืหมูส่ตัว์ทีอ่าศยัอยู่

ในโลก อนัได้ทัง้มนษุย์เดยีรจัฉาน ตลอดจนถงึเทพดามารพรหมทัง้หลาย ตลอดจนถงึ

สัตว์นรกจกเปรตทั้งหลาย ก็เรียกว่าเป็นสัตวโลกด้วยกันทั้งนั้น แต่ว่าเป็นโลกที่หยาบ

และเป็นโลกทีล่ะเอียดตามล�าดบัขึน้ไป หรอืว่าเป็นโลกทีเ่ป็นชัน้ต�า่หรอืโลกทีเ่ป็นชัน้สงู

โดยล�าดับขึ้นไป   

โลกท่ีเป็นอย่างหยาบหรอืเป็นชัน้ต�า่มากนัน้  กไ็ด้แก่โลกอบายภมูทิัง้ ๔ นรก  

เดียรัจฉาน เปรตวสิยัหรอืวสิยัของเปรตและอสรุกาย คอืบรรดาพวกผทีัง้หลายทีม่กีาย

ไม่ปรากฏ อบายภูมิทั้ง ๔ นี้เป็นโลกอย่างหยาบหรือเป็นโลกอย่างที่เป็นชั้นต�่ามาถึง 

ที่เป็นโลกมนุษย์ก็นับว่าเป็นโลกท่ีเป็นชั้นกลาง นับเข้าในสุคติภพคือภพที่เป็นสุคติที ่

ไปดี ละเอียดขึ้นไปก็เป็นเทวโลก พรหมโลกอันนับว่าเป็นโลกอย่างสูงหรือที่เป็นอย่าง

ละเอียดเป็นสุคติภพ ภพที่เป็นสุคติ เพราะฉะนั้น จึงจะต้องผ่านโลกเหล่านี้ขึ้นไปโดย

ล�าดับ ทางกายบ้างทางจิตใจบ้าง ทางกายนั้นก็คือ เมื่อผ่านจากอบายภูมิมาก็เป็น 

มนุษย์เป็นกายเนื้อ แล้วก็เป็นเทวโลกพรหมโลกเป็นกายทิพย์ ในส่วนจิตใจนั้นเล่า  

ก็ผ่านจากขั้นต�่าขึ้นมาหาขั้นสูงโดยล�าดับ

จะพึงกล่าวได้ว่า แม้ในกายมนุษย์นี้เอง คือบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์ มีกาย

เป็นมนษุย์แต่ว่าจติใจนัน้กเ็ป็นได้หลายระดบั มจีติใจเป็นเหมอืนอย่างสตัว์นรก รุ่มร้อน

อยู่ด้วยอ�านาจกิเลสอย่างหยาบ เพราะอ�านาจของโลภโกรธหลงหรือราคะโทสะโมหะ

ครอบง�าอยู ่ท�าให้เดอืดร้อนอยูต่ลอดเวลาด้วยอ�านาจของบรรดากเิลสทัง้หลายทีร่นุแรง 
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ด่ังน้ีก็เป็นดังจ�าพวกที่เรียกว่ามนุสสเนรยิโก มนุษย์นรก หรือมีจิตใจปราศจากความ

ละอายเกรงกลัว จัดเข้าในจ�าพวกที่เรียกว่ามนุสสติรัจฉาโน มนุษย์เดียรัจฉาน  

หรือที่มีจิตใจเหมือนอย่างเปรตท่ีหิวระหายอยู่อย่างไม่มีอิ่มไม่มีพอ ตรงกับค�าว่า 

มนสุสเปโต มนษุย์เปรต หรอืว่ามจีติใจอย่างอสรุกาย ชอบแอบซ่อนประพฤตคิวามชัว่

ไม่ให้ปรากฏตัว ดังจ�าพวกที่แอบซ่อนตัวหลบตัวเข้าไปกระท�าโจรกรรมต่าง ๆ ก็เป็น

พวกมนุสสอสุรกาโย มนุษย์อสุรกายมีกายไม่กล้าปรากฏเหมือนอย่างพวกผีต่าง ๆ  

ก็กายมนุษย์นัน่แหละกเ็ป็นไปได้ดัง่นี ้ กเ็พราะจิตใจประกอบด้วยกเิลส ท้ังหลายอย่างแรง 

จึงมีโมหะก�าบังใจเพราะโลภจัดโกรธจัดหลงจัด จึงปฏิบัติตนไปตามอ�านาจของจิตใจที่

เหมอืนอย่างสตัว์นรกสตัว์เดยีรจัฉานเหมอืนอย่างเปรตอย่างอสุรกาย ดังทีเ่รยีกว่าเป็น

จ�าพวกอันธพาล อันธ ก็แปลว่าบอด พาล ก็แปลว่าโง่เขลา เป็นผู้เขลาเหมือนอย่าง

เป็นผู้บอด ดังนี้ก็เป็นจ�าพวกที่กล่าวได้ว่าเป็นอทัมมปุริสะ คือเป็นคนที่ฝึกไม่ได้ หรือ

อเวไนย คอืเป็นผูท้ีแ่นะน�าไม่ได้ แม้พระพทุธเจ้ากโ็ปรดไม่ได้ พระพทุธเจ้านัน้จะโปรด

ก็จ�าเพาะบคุคลทีจ่ะพงึฝึกได้ อนัเรยีกว่า ปรุสิทัมมะ คนท่ีฝึกได้ หรอืเป็นเวเนยยะ บคุคล

ทีแ่นะน�าได้สัง่สอนได้ด่ังนี ้นีจึ้งนบัว่าเป็นโลกทีต่�า่ทราม เป็นอบายเป็นทคุตเิป็นวนิบิาต 

อบายก็คือว่าไร้ความเจริญ ทุคติก็คือว่าคติที่ชั่วไม่ดี วินิบาตก็คือว่าตกต�่า

โลกท่ีสูงขึ้นมานั้น ก็คือมีจิตใจประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ ความละอาย 

ความเกรงกลัว มีศีลมีธรรมตามสมควรแก่อัตภาพก็เป็นมนุสสมนุสโส เป็นมนุษย์ที่มี

ใจเป็นมนุษย์คือมีใจสูง ตั้งอยู่ในศีลในธรรม มีหิริโอตตัปปะตามสมควร ก็นับว่าเป็น

โลกที่สูงขึ้นมา นับเข้าในเขตสุคติคือคติที่ดี 

สูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือ เกิดมาเป็นมนุษย์นี่แหละ แต่ว่ามีใจเป็นเทพเป็นเทวดา  

ประกอบด้วยหิริโอตตัปปะ ความละอายความเกรงกลัวต่อความชั่ว ปฏิบัติตนอยู่ใน

ธรรมอันขาวสะอาด มีศีล ๕ เป็นต้น เป็นผู้สงบ เป็นสัตบุรุษ คือคนดี ก็เป็นมนุษย์

ที่มีใจเป็นเทพหรือเป็นเทวดา อันเรียกว่ามนุสสเทโว เป็นมนุษย์เทพ ก็นับว่าเป็นโลก

ทีส่งูขึน้มา สงูขึน้ไปกว่านีก้ค็อืมร่ีางกายเป็นมนษุย์ มาปฏบัิตตินอยู่ในธรรมปฏบิตัทิีสู่ง

ขึ้นไป ได้สมาธิจิตจนถึงเป็นอัปปนาสมาธิ สมาธิที่แนบแน่น เป็นรูปฌานอรูปฌาน  
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ก็เป็นมนุษย์ท่ีมใีจเป็นพรหม อีกอย่างหนึง่ ประกอบด้วยพรหมวหิารธรรม คอื เมตตา

กรุณา มุทิตา อุเบกขา หรืออาศัยพรหมวิหารธรรมนี้อบรมจิตจนบรรลุถึงสมาธิ เป็น

เมตตาเจโตวิมุตติ ใจพ้นได้ด้วยอ�านาจของเมตตาเป็นต้น ก็เป็นมนุสสพรหโม มนุษย์

พรหม คือมีใจเป็นพรหม ก็เป็นอันว่าเป็นโลกที่สูง แม้จะเป็นโลกิยะเกี่ยวอยู่กับโลก 

แต่ว่าเป็นโลกท่ีสูง ใจท่ีเป็นมนุษย์ใจที่เป็นเทพใจที่เป็นพรหมเป็นใจสุคติทั้งนั้น และ

โลกก็เป็นโลกที่เป็นสุคติทั้งนั้น เป็นโลกฝ่ายดีที่สูงขึ้นโดยล�าดับ และเมื่อใจเป็นมนุษย์

ใจเป็นเทพใจเป็นพรหมดั่งนี้ ก็เป็นอันว่าสุดโลก 

เมื่อปฏิบัติยิ่งขึ้นไปก็จะมีใจเป็นอริยะ เป็นโลกุตตระคือพ้นโลกเหนือโลก  

อันหมายความว่าไม่เกาะเกี่ยวยึดถืออยู่ในโลก เมื่อยังเกาะเกี่ยวยึดถือก็เป็นโลกิยะ  

คอืยงัเกีย่วกบัโลก เมือ่ไม่เกีย่วเกาะยดึถอืคอืปล่อยได้ กเ็ป็นโลกตุตระคอืพ้นโลกหรอื

เหนือโลก

อันโลกิยะหรือโลกุตตระนี้ ก็ปรากฏอยู่ที่จิตใจนี้เอง มิใช่ที่อื่น เมื่อจิตใจนี้ยัง

เกี่ยวอยู่กับโลก ยังยึดถืออยู่ ก็เป็นโลกิยะ เมื่อจิตใจนี้ปล่อยวางได้ ไม่ยึดถือ ก็เป็น

โลกุตตระ เหนือโลกพ้นโลก ยึดโลกอยู่ก็เป็นโลกิยะ ปล่อยยึดโลกก็เป็นโลกุตตระ  

ในฝ่ายที่เป็นโลกิยะคือยังยึดโลกอยู่นี้ ก็ยึดอย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียดขึ้นมาโดย

ล�าดับ เมื่อยังอยู่ในอบาย คือยังมีจิตใจเป็นอบาย ก็ยึดอบาย ยึดกิเลสไม่ปล่อยกิเลส

อย่างหยาบ ยดึบาปอกศุลทุจริตต่าง ๆ ไม่ปล่อยบาปอกศุลทจุรติต่าง ๆ ดัง่นีคื้อใจอบาย 

มาถึงใจมนุษย์ก็เป็นอันว่าปล่อยจากอบาย  มายึดมนุษย์สมบัติต่าง ๆ เพราะฉะนั้น 

ก็เป็นอันว่าเป็นโลกุตตระในขั้นที่ว่าปล่อยโลกอบาย แต่มาเป็นโลกิยะในขั้นที่ว่ายึด

มนุษย์สมบัตต่ิาง ๆ มาถงึใจเทพกป็ล่อยมนษุย์สมบตั ิกเ็ป็นอนัว่าเป็นโลกตุตระในขัน้

มนุษย์สมบัติ แต่ยังมายึดทิพย์สมบัติ ก็ยังเป็นโลกิยะในขั้นนี้ มาถึงใจพรหมก็ปล่อย

ทพิย์สมบตั ิแต่ยงัมายดึพรหมสมบตั ิเช่นมายึดในรปูอรปูสมาบติัสมบติั ติดอยู่ในสมาธิ

อย่างสูง ก็เป็นอันว่าเป็นโลกุตตระในขั้นทิพย์สมบัติ ไม่ต้องการ แต่ยังมายึดอยู่ใน 

ขั้นพรหมสมบัติ คือรูปอรูปสมาบัติที่เป็นสมาธิอย่างสูง คราวนี้ ใจที่สูงขึ้นไปกว่านั้น 

คือที่เป็นใจอริยะ ก็ปล่อยวาง  เบ้ืองล่างทั้งหมด คือว่าพ้นจากโลกส่วนที่เป็นอบาย 
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เป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมทั้งหมด ตามก�าลังของมรรคผลอริยมรรคอริยผลท่ีละ

สังโยชน์ได้ ละได้เท่าใดก็เป็นโลกุตตระเท่านั้น ส่วนที่ยังละไม่ได้ก็เป็นโลกิยะ จนละ

สังโยชน์ได้หมด ก็เป็นอันว่าละโลกิยะได้หมด เป็นโลกุตตระคือว่าเหนือโลกพ้นโลก 

ได้หมด เพราะว่าปล่อยวางได้ท้ังหมดไม่ยึดถืออะไร และเมื่อละได้ทั้งหมดก็เป็น 

มนุสสวิสุทโธ มนุษย์ที่บริสุทธิ์อย่างยิ่ง บริสุทธิ์หมดจดท้ังหมด ดั่งน้ีคือมนุสสอริโย 

มนุษย์ที่มีใจเป็นอริยะ

เพราะฉะน้ัน เกิดมาเป็นมนุษย์น้ีเองจงึมจีติใจทีเ่ข้าถึงทกุภพทกุภมู ิเป็นอบาย

ก็ได้ เป็นมนุษย์ก็ได้ เป็นเทพก็ได้ เป็นพรหมก็ได้ เป็นอริยะก็ได้ และก็เป็นได้ใน

ปัจจุบนัน้ีเองตามสมควรแก่การปฏบิตั ิเมือ่มาปฏบัิตอิยู่ในทางแห่งอกศุลอนัมิใช่มรรค

ทางแห่งการพ้นทกุข์โดยส่วนเดยีว ก็เป็นมนษุย์อบาย เป็นมนษุย์นรก มนษุย์เดยีรจัฉาน  

มนษุย์เปรต มนุษย์อสรุกาย แต่เม่ือมาปฏิบตัใินทางของกศุลน้อยหรอืมากขึน้โดยล�าดบั  

ก็เลื่อนขั้นขึ้นเป็นมนุษย์มนุษย์ มนุษย์เทพ มนุษย์พรหม ก็เป็นอันว่าสุดโลก เมื่อละ

ได้คือปล่อยความยึดถือได้ก็เป็นมนุษย์อริยะ ก็เป็นโลกุตตระขึ้นไปโดยล�าดับ จนถึง

ละวางได้หมด ตัดสังโยชน์ได้หมด ก็เป็นมนุสสวิสุทโธ มนุษย์ที่บริสุทธิ์ในที่สุด ดังที่

กล่าวมาแล้วกเ็ป็นอนัว่าได้ปฏบิตัใินทางของกศุล ท่ีเป็นกศุลกรรมบถ ทางของกศุลตัง้แต่

เบ้ืองต้นขึน้มาจนถงึทีส่ดุ นีเ้องเป็นมรรคคอืทางปฏิบตัใิห้ถึงความดบัทุกข์ ซ่ึงพระพทุธเจ้า

ได้ทรงสั่งสอนไว้ดังที่ยกเป็นหัวข้อ ณ เบ้ืองต้นว่า ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุพึงเป็นผู้ต่ืน 

ภิกษุพึงเป็นผู้มีสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว มีจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิ  

มคีวามบนัเทงิ มคีวามผ่องใส มปีกตเิหน็แจ้งในกศุลธรรมทัง้หลาย ในกาลเวลานัน้ ๆ  

ตามสมควรแก่กาลเวลานั้น ๆ ดั่งนี้ 

ข้อปฏิบัติเหล่าน้ีเป็นข้อปฏิบตัท่ีิจะส่งตนให้พ้นจากโลกทีช่ัว่โลกทีต่�า่โลกทีท่ราม 

สูโ่ลกทีด่โีดยล�าดบัจนถงึสดุโลกพ้นโลก คือปล่อยวางความยดืถอืไปได้โดยล�าดบัจนถงึ

ที่สุดความเป็นผู้ต่ืนนั้น ก็คือปฏิบัติเป็นผู้ที่ตื่นอยู่ในการปฏิบัติธรรมไม่เห็นแก่หลับ 

แก่นอนมากนัก จนถึงให้ตื่นอยู่เสมอ เม่ือได้เวลาที่ควรจะหลับนอนก็หลับนอน แต่

เวลาทีป่ฏบิตันิัน้กน็ัง่บ้างเดนิบ้าง ไม่ให้ความง่วงเข้ามาครอบง�า ฟังธรรมกบ็งัคบัใจอย่า
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ให้ง่วง คอยระวงัใจอย่าให้ง่วง ขณะท�าสมาธกิร็ะวังใจอย่าให้ง่วง ท�าการงานอะไรกร็ะวัง

ใจอย่าให้ง่วง ให้มีใจตื่นอยู่สว่างอยู่เสมอ ดั่งนี้เป็นข้อส�าคัญประการแรก และเมื่อ

ระมัดระวังไม่ให้มีถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคล้ิมครอบง�า มีใจสว่างอยู่ได้ ด่ังนี้ก็

สามารถจะท�าสตไิด้ กใ็ห้ปฏบิตัทิ�าสต ิพร้อมกบัสมัปชานะคอืความรูต้วั ท�าสตสิมัปชานะ

หรือสัมปชัญญะคือความรู้ตัวในกายเวทนา จิตธรรม ซึ่งตั้งขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ ท�าจิตให้

ได้สมาธิคือให้ตั้งมั่นอยู่ไม่ให้เลื่อนลอยไป ให้สงบอยู่ในภายใน จนถึงให้มีความบันเทิง

มคีวามผ่องใสทีใ่จ เม่ือเป็นดัง่น้ีแล้ว กป็ฏบิตัพิจิารณาให้เห็นแจ้งในกศุลธรรมทัง้หลาย

ตามความเป็นจริงในกาลเวลานั้น ๆ ตามสมควรแก่กาลเวลานั้น ๆ 

การปฏิบัติด่ังน้ีเป็นการปฏิบัติอันเป็นหลักส�าคัญของผู้ปฏิบัติธรรม เป็นการ

ปฏิบัติเข้าทางอันนับว่าเป็นมรรค อันจะท�าให้บังเกิดผลของการปฏิบัติขึ้นทันที ยกภูมิ

ชั้นของตนให้สูงขึ้นไปโดยล�าดับ จากความเป็นมนุษย์ใจอบาย มาเป็นมนุษย์ใจมนุษย์

ใจเทพใจพรหม จนถึงใจอริยะ เป็นโลกิยะเป็นโลกุตตระมาโดยล�าดับ บรรลุถึงความ

พ้นทุกข์มาโดยล�าดับแล
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ฯ

ปญฺจหิ ภิกฺขเว ธมฺเมหิ สมนฺนาคโต เถโร ภิกฺขุ สพฺรหฺหมจารีนํ ปิโย จ  

โหติ มนาโป จ ครุ จ ภาวนิโย จาติ ฯ

บดัน้ี จกัวสิชัชนาพระธรรมเทศนา เถรธรรมกถา อนรุปูแก่กุศลจรยิาทกัษณิา-

นุประทานกิจ ซ่ึงคณะศิษยานุศิษย์ส�านักวัดเขาบางทราย กับทั้งท่านผู้มีความเคารพ

นบัถอืในเจ้าพระคุณสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ ญาณวรเถระ ท่านเจ้าคณุพระเขมทัสสี 

ชลธัสมานคุณ เมฆิยเถระ ท่านเจ้าคุณพระชลโธปมคุณ ปุณฺณกเถระ และท่าน 

พระวินัยธรรม โสภิตเถระ ได้มีสมานฉันท์ ร่วมใจกันบ�าเพ็ญเป็นกุศลกิจประจ�าปี  

เพื่อน้อมจิตอุทิศส่วนกัลปนาผล คือผลที่ส�าเร็จแต่การบุญการกุศลนี้ถวาย ตามวิสัย

ของสาธชุนพทุธบรษิทั ผูม้คีวามกตญัญกูตเวทีเป็นเบือ้งหน้า เพราะมาร�าลึกถึงคุณูปการ

ของท่านที่มีแก่วัดและแก่ศิษยานุศิษย์ทั่วไป วัดเขาบางทรายได้อาศัยท่านปกปักรักษา

ท�านบุ�ารงุในขณะทีท่่านยงัมชีวีติ แม้ท่านจะถงึมรณภาพไปแล้วกต็าม แต่บารมคีณุงาม

ความดีก็ยังไม่สุดสิ้น ดังท่ีเห็นประจักษ์อยู่ จึงเป็นผู้สมควรแก่ความเคารพนับถือ  

และบ�าเพ็ญปัจโจปการกิจตอบสนองอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ก็เพราะท่านบุรพเถราจารย ์

ทั้ง ๔ ได้เป็นผู้ที่อบรมสร้างสมคุณธรรมนั้น ๆ ด้วยกายวาจาใจ เป็นเนตติแบบอย่าง

ให้ด�าเนินตาม โดยเฉพาะท่านเป็นผู้ประกอบด้วยเถรธรรม น�ามาซึ่งความเป็นที่รัก

เคารพนับถอืสนทิใจไม่คนืคลาย สมตามกระแสพระพทุธภาษติทีย่กขึน้ไว้ ณ เบือ้งต้น
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ว่า ปญจฺห ิภกิขฺเว ธมเฺมห ิสมนนฺาคโต เป็นต้น แปลความว่า ภกิษุผูเ้ป็นเถระ ประกอบ

ด้วยธรรมท้ัง ๕ ประการ ย่อมเป็นทีร่กั เป็นทีช่อบใจ เป็นทีเ่คารพ เป็นทีย่กย่องนบัถอื 

ของสพรหมจารีคือผู้ประพฤติธรรมร่วมกันทั้งหลาย ได้แก่เป็นผู้มีศรัทธา ๑ เป็นผู้มี

หิริ ๑ เป็นผู้มีโอตตัปปะ ๑ เป็นผู้ปรารภความเพียร ๑ เป็นผู้มีปัญญา ๑ ดังนี้

ต่อไปนี ้จะได้อธบิายขยายความพระพทุธภาษตินีพ้อทีจ่ะเป็นข้อชกัน�าในการ

ปฏิบัติโดยทั่ว ๆ ไป สืบไป

อนัภกิษทุีช่ือ่ว่าเป็นเถระนัน้ ตามพระวินยั หมายถึงภกิษผุูม้อีายุพรรษาตัง้แต่ 

๑๐ ขึ้นไป นับแต่อุปสมบท ส่วนตามธรรมนั้น เถระ แปลว่า ผู้มั่นคง หมายถึง 

ผู้ประกอบด้วยธรรม อันเป็นส่วนที่ดีที่ชอบ บุคคลใดจะเป็นคฤหัสถ์เป็นบรรพชิต  

เป็นผูม้อีายนุ้อยหรอืมาก เม่ือประกอบด้วยธรรมของเถระดงักล่าวกช็ือ่ว่าเป็นเถระ คือ

ผู้มั่นคงได้ นี้เป็นเถระตามธรรม บุคคลจะเป็นผู้มั่นคงที่ชื่อว่าเป็นเถระตามวินัย  

อันหมายเฉพาะภิกษุมีพรรษาตั้งแต่ ๑๐ ขึ้นไปก็ดี บุคคลทั่วไป จะชื่อว่าเป็นผู้มั่นคง

ก็ดี ก็จ�าต้องมีธรรมของเถระ คือธรรมท่ีกระท�าให้เป็นผู้ม่ันคงในพระพุทธศาสนานี้  

ที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ ๕ ประการ มีศรัทธาเป็นต้น

อันศรัทธานั้น ย่อมเป็นธรรมที่บุคคลทั่วไปมีความรู้จัก และพูดกันอยู่เป็นต้น

ว่า เมื่อจะชักชวนให้กระท�าการบุญการกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ย่อมจะกล่าวว่ามี 

ศรัทธา นอกจากนี้ ค�าว่า ศรัทธา นั้น ยังใช้ในความหมายที่พูดกันอยู่ประการอื่นอีก  

เพราะฉะน้ัน กค็วรจะท�าความเข้าใจในเรือ่งศรทัธาพอสมควร ศรทัธา แปลว่า ความเชือ่ 

กแ็หละ กล่าวโดยท่ัวไปนัน้ บคุคลจะกระท�าอะไรอย่างใดอย่างหนึง่ กย่็อมต้องมคีวาม

เชือ่เป็นเครื่องชักน�า คือเมื่อมีความเชื่อว่าท�าอย่างนั้นดี จึงจะท�าอย่างนั้น ย่อมเป็นไป

อยู่อย่างน้ี เพราะฉะนั้น ความเชื่อจึงเป็นเหตุส�าคัญ อันจะหนุนให้เกิดการกระท�า 

อย่างใดอย่างหนึง่ และเม่ือประสงค์จะให้ใครกระท�ากจิอนัใดอนัหนึง่ กจ็ะมกีารชกัชวน

ให้เชือ่อย่างทีเ่รียกกนัว่าโฆษณาชวนเชือ่ เพราะเมือ่ฉวยเอาความเชือ่ไปได้แล้ว ก็ย่อม

ชกัน�าให้บคุคลน้ันกระท�ากิจน้ัน ๆ ได้ตามความเชือ่นัน้ เพราะฉะนัน้ ศรทัธา คอืความ

เชื่อทั่วไปนี้จึงเป็นข้อส�าคัญ 
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แต่ว่าศรทัธาในทางพระพทุธศาสนานัน้ ท่านหมายถงึว่าเป็นศรทัธาคอืความเชือ่

ในพระพุทธเจ้า หรือเรียกว่าเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นประการส�าคัญ และ

ก็สืบต่อไปถึงให้มีความเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของ 

ของตน อันศรัทธาความเชื่อต่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น บุคคลผู้นับถือพระ- 

พุทธศาสนาทั่วไป ก็ย่อมจะมีกันอยู่ แต่ว่ามีกันในรูปต่าง ๆ เป็นต้นว่า ตั้งแต่เกิดมา 

กไ็ด้เหน็มารดาบดิาและผูห้ลกัผูใ้หญ่ทัง้หลายเป็นผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา บชูาสกัการะ

พระพุทธปฏมิา พระพทุธเจดย์ี และปูชนยีวตัถทุัง้หลาย และประกอบการบญุการกศุล

ในเขตพระพุทธศาสนา มีประการต่าง ๆ เพราะฉะนั้น ก็ย่อมเริ่มมีศรัทธา คือความ

เชื่อในศาสนา โดยเฉพาะก็คือในพระพุทธเจ้า ความเชื่อในพระพุทธเจ้านั้นก็เป็นไปใน

ลักษณะต่าง ๆ กัน เป็นต้นว่า เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถ

ทีจ่ะท�าให้เกดิความแคล้วคลาด หรืออยูย่งคงกระพนั เมือ่เป็นเช่นนี ้กน็บัถอืพระพทุธเจ้า

ในทางเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ดังกล่าวน้ัน และก็ปฏิบัติในด้านที่จะขอให้พระพุทธเจ้าเป็น 

ผู้ท�าให้แคล้วคลาดจากอันตราย ท�าให้เกิดความคงกระพันชาตรีเป็นต้น 

หรือบางคนมีความเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นท่ีสามารถจะบันดาลลาภผลให้ได้ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ท�าการอธิฐานต่อพระพุทธรูป ขอลาภขอผล และขอสิ่งต่าง ๆ ตามที่

ปรารถนาต้องการ โดยทีส่ดุ แม้เป็นผูช้าย ผู้นบัถอืพระพทุธศาสนา กน็บัถือพระพทุธเจ้า 

ในทางเป็นเครื่องรางในทางป้องกันอันตราย นักการพนันอธิษฐานขอความร�่ารวยใน

การพนันต่อพระพุทธรูป หรือต่อพระพุทธเจ้า เพราะฉะนั้น การนับถือพระพุทธเจ้า 

จึงเป็นไปในรูปต่าง ๆ กัน ดังเช่นที่กล่าวมา แต่ว่าการนับถือดังกล่าวมานี้ ก็ยังไม่ใช่

เป็นจุดที่ตรงต่อศรัทธาในพระพุทธศาสนา 

ศรัทธาในพระพุทธศาสนานั้น จะบังเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลได้สดับธรรมมา 

โดยล�าดับ และเมื่อเป็นผู้ได้เข้ามาบวชเรียน ศึกษาพระธรรมวินัย ได้รู้พระธรรมวินัย

ของพระพทุธเจ้าเข้า เม่ือเป็นเช่นนี ้กห็นัมาเชือ่ต่อค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าอนัเรยีก

ว่าพระธรรมวนิยั พระธรรมวนิยั เมือ่กล่าวโดยสรุปแล้ว กเ็ป็นข้อสัง่สอนให้บคุคลเว้น

จากบาป การกระท�าที่ชั่วที่ผิดบ้าง ให้ประกอบกุศล คือกิจการที่ดีที่ชอบบ้าง ใช้ช�าระ

จิตของตนให้บริสุทธ์แจ่มใสบ้าง เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะได้ปัญญา คือความรู้ในธรรม เมื่อ
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ได้ปัญญา คือความรูใ้นธรรม ตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าแล้ว กห็นัมามศีรทัธาใน

ค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า กแ็หละค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้านัน้โดยตรงกช็ีก้รรม คือ

การงานที่บุคคลกระท�านี้เอง ว่าเป็นของของตน บุคคลท�าดีก็จะได้ดี ท�าชั่วก็จะได้ชั่ว 

แต่ว่าเรื่องกรรมนี้เป็นค�าที่บุคคลพูดกันอยู่เป็นนิจเหมือนกัน แต่มักจะพูดไปในเมื่อได้

ประสบเคราะห์ร้าย ก็มักจะพูดกันว่า เป็นกรรม เป็นกรรม ดังนี้ นอกจากนั้นก็ไม่คิด

นึกถึงเรื่องกรรม เม่ือเป็นดังนี้จึงเป็นผู้ไม่รู้จักกรรมตามความเป็นจริง อันกรรมคือ 

การงานทีก่ระท�านัน้ ย่อมเป็นของมีอยูป่ระจ�าตนของทุก ๆ คน มอียูเ่สมอ เพราะท่าน

แสดงว่า ต้นของกรรมก็คือเจตนา คือความจงใจ เพราะบุคคลมีเจตนาอันได้แก่การ

จงใจข้ึนแล้ว จึงกระท�าออกไปทางกายบ้าง การกระท�าออกไปทางวาจาบ้าง กระท�า

ออกไปทายใจคือคิดบ้างทุก ๆ คนตั้งแต่ตื่นนอนขึ้น จนถึงหลับไปใหม่ก็ย่อมมีเจตนา

จะท�าอย่างนั้นอย่างนี้ จะพูดอย่างนั้นอย่างนี้กันไปอยู่เสมอ 

อันนี้แหละคือกรรม คือการงานท่ีกระท�า และกรรมคือการงานท่ีกระท�านั้น  

เมือ่บคุคลมศีรัทธาในค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า เช่นว่าได้ฟังธรรม ได้ศกึษาเล่าเรยีนมา 

เมือ่รูว่้า ข้อน้ีพระพทุธเจ้าทรงสอนไว้ว่าเป็นบาป ไม่ควรกระท�า ข้อนีเ้ป็นบญุคือความดี 

ตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงส่ังสอน เมือ่เป็นดงันี ้ศรทัธา คอืความเชือ่ของบุคคล จงึจะเป็น

ศรัทธาที่ถูกต้อง เมื่อมีศรัทธาที่ถูกต้องดังนี้ แม้จะมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าในด้าน 

เป็นศักด์ิสิทธิ์ หรือในด้านเป็นผู้ให้ลาภให้ผลอย่างไรก็ตามที ก็เป็นอันว่าไม่ใช่เป็น

ประการส�าคัญ เพราะว่า เมื่อบุคคลมาเว้นจากบาปกระท�าบุญ ได้แก่เว้นจากความชั่ว 

การท�าความดีตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้อนี้ก็ย่อมจะเป็นเหตุให้บุคคลพ้นจาก

ภัยพิบตัอินัตราย อันเกดิจากกรรมท่ีชัว่ของตนเอง และเป็นเหตใุห้ประสบผลทีด่ทีีช่อบ

อนัเกดิจากกรรมดขีองตนเอง อนัมศีรทัธาในพระพทุธเจ้าเป็นเหตชุกัน�า เพราะฉะนัน้ 

บคุคลผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาทัง้หลาย จงึสมควรตรวจศรัทธา คอืความเชือ่ของตนว่า

เป็นอย่างไร เม่ือเห็นว่าศรัทธาของตนนั้นยังห่างไกลต่อค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าก็

ควรที่จะปลูกศรัทธาในค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มีขึ้น จนถึงให้มีความหยั่งเชื่อลง

ไปตามความเป็นจรงิ ว่าบาปเป็นบาป บุญเป็นบญุ เมือ่เป็นเช่นนี ้กจ็ะท�าให้เกดิหิรแิละ

โอตตัปปะ อันจะกล่าวต่อไป
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หิริข้อที่ ๒ นั้น ได้แก่ความละอายใจต่อบาปหรือความชั่ว ความรังเกียจต่อ

บาปหรือความชั่ว เหมือนอย่างบุคคลผู้รักความสะอาด เกลียดต่อของที่ไม่สะอาด

โอตตัปปะ ข้อที่ ๓ นั้น ได้แก่ความเกรงกลัวต่อบาป คือความชั่ว

หิรแิละโอตตปัปะทัง้สองนี ้เป็นธรรมทีค่วบคูก่นั บคุคลผูม้หีริ ิคอืความละอาย 

ความรังเกียจบาป ย่อมไม่ปรารถนาจะกระท�าบาปหรือความช่ัว ไม่ปรารถนาจะ 

แตะต้องบาปหรือความชั่ว เห็นบาปหรือความชั่วเหมือนอย่างเห็นอสรพิษ ก็แหละอัน

ความละอาย ความรงัเกยีจ และความเกรงกลวันี ้ย่อมเป็นสิง่ทีท่กุคนมอียูด้่วยกนั และ

ต่างกม็กีารเกลยีดคนชัว่กลวัคนชัว่อยูด้่วยกนั เป็นต้นว่า เมือ่รูว่้าใครเป็นโจรเป็นผูร้้าย 

เป็นผู้ที่ประพฤติเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ย่อมจะมีความรังเกียจบุคคลนี้ มีความ

เกรงกลัวต่อบุคคลนั้น ไม่ปรารถนาจะเข้าใกล้ แต่ก็มักจะไปรังเกียจคนอื่น เกรงกลัว

คนอืน่ ความรังเกยีจหรอืความเกรงกลวัดงักล่าวมานี ้ยงัไม่เป็นหิร ิยงัไม่เป็นโอตตปัปะ 

หริ ิโอตตปัปะ โดยตรงนัน้กคื็อการหนัเข้ามารงัเกยีจคนบาปคอืคนชัว่ อนัได้แก่ตนเอง 

เกรงกลัวคนบาป หรือคนชั่ว อันได้แก่ตนเองเช่นเดียวกัน กล่าวคือตรวจดูตัวเราเอง

ว่า เป็นคนไม่ดี เป็นคนผิดหรือเปล่า ทั้งนี้ก็ด้วยสอบดูความประพฤติของตนว่าเป็น

อย่างไร ถ้าเหน็ว่าตวัของเราเองเป็นคนบาป เป็นคนผดิ เป็นคนไม่ด ีกใ็ห้มีความรงัเกยีจ 

การรังเกียจตนเองนี้ ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะขับไล่ท�าลายตัวเองไปข้างไหน 

แต่หมายความว่าให้ละบาป คือความชั่ว ความผิด อันมีอยู่ในตนนั้น ให้รังเกียจความ

ชัว่ความผดิของตนเองนัน้ และจะไม่กระท�าอีกต่อไป นอกจากนี ้กใ็ห้มคีวามเกรงกลวั

ต่อบาป อนัได้แก่ความผดิหรอืความชัว่ของตนเอง ละเว้นไม่กระท�าต่อไปเช่นเดยีวกนั 

เมือ่ได้ใช้ความรงัเกยีจและความเกรงกลัวให้เป็นไปโดยถกูต้องดงักล่าวมานี ้จงึจะเป็น

หิริ จึงจะเป็นโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาปหรือความชั่วนี้ ท่านสอนเฉพาะบาป 

หรือความชั่ว แต่ว่าไม่ได้สอนให้เกรงกลัวต่อความดี เพราะฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธ

ภาษิตสั่งสอนไว้ว่า อย่าได้กลัวต่อบุญคือความดี 

ก็แหละอันบาปคือความชั่วและบุญความดีนี้ ย่อมเป็นของตรงกันข้าม บุคคล

ผู้พอใจในบาป คือความชั่วย่อมไม่อยากจะเข้าใกล้คนดี เรียกว่า เป็นผู้กลัวต่อคนดี 
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และความด ีส่วนบคุคลผูม้บีญุ คอืผูก้ระท�าความด ีกย่็อมจะมคีวามเกรงกลวัต่อคนชัว่ 

เพราะฉะนั้น บุคคลสองจ�าพวกจึงต่างกัน และบุคคลสองจ�าพวกนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ไหน  

คือตัวของตนเอง ตรวจดูตนเองก็จะเห็นได้ ในขณะที่จิตยังมัวเมาอยู่ด้วยความช่ัว 

ต่าง ๆ ย่อมไม่อยากทีจ่ะเข้าวดั ไม่อยากทีจ่ะพบพระ ไม่อยากทีจ่ะพบปะกบัคนด ีแต่

ว่าในขณะทีจิ่ตใจของตนเองนัน้มศีรทัธาโดยถูกต้อง ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว และน้อมไปเพือ่

จะกระท�าความดี จึงอยากจะเข้าวัด อยากจะพบพระ อยากจะพบปะคนที่กระท�า 

ความดีทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เมื่อกลัวต่อบาปแล้วก็ต้องไม่กลัวต่อบุญคือความดี 

หมายความว่า ให้หันเข้าหาความดีอยู่เสมอ

กก็ารทีจ่ะละบาปคอืความชัว่ กระท�าบญุคอืความดดีงักล่าวมาน้ีได้ กต้็องอาศัย

การปรารภความเพียร เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าเมื่อได้ทรงแสดงศรัทธาเป็นข้อหนึ่ง 

แสดงหริเิป็นข้อสอง แสดงโอตตปัปะเป็นข้อสาม แล้วจงึทรงแสดงการปรารภความเพยีร

เป็นข้อที่สี่

การปรารภความเพียรนั้น หมายความว่า เริ่มกระท�าความเพียร ความเพียร

นัน้ แปลว่า ความเป็นผูก้ล้า หมายความว่า ความเป็นผูก้ล้าเพือ่ทีจ่ะละความผดิ หรอื 

ความกล้าทีจ่ะกระท�าสิง่ท่ีถกูต้องหรือความด ีความเพยีรนี ้ทกุ ๆ คนก็มอียูเ่หมอืนกนั 

แต่อาจมีอ่อนหรือกล้าที่จะกระท�าสิ่งที่ถูกต้อง หรืออาจมีอ่อนหรือกล้าในทางที่ผิด  

เพราะเหตุชักจูงใจต่าง ๆ เช่นโดยปกติก็ไม่กล้าจะท�า สงบอยู่เฉย ๆ ครั้นโลภ โกรธ 

หลง ขึ้น ใจก็เกิดกล้าที่จะท�าการฆ่าบ้าง การลักบ้าง เป็นต้น บางทีโลภ โกรธ หลง 

ก็ยังท�าให้กล้าไม่พอ ต้องดื่มสุราย้อมใจเข้าไปอีก อันน�้าเมาคือสุราเมารัย เป็นฐาน 

ของความประมาทปราศจากสติ เมื่อมีความประมาทอยู่แล้ว ก็สามารถท่ีจะกระท�า

ความชั่ว ความผิดได้โดยประการต่าง ๆ อีกอย่างหนึ่ง ความหลงประกอบกับความ

โลภ หรือว่าความโลภกับความหลงประกอบกัน ก็ได้แก่การพนัน บุคคลหวังจะได ้

เพราะการพนัน จึงได้เล่นการพนัน และเมื่อเล่นไปจนเรียกว่าถูกผีการพนันสิง ก็ยิ่ง

หลงใหลไปใหญ่ สามารถที่จะเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมด เอาเรือกสวนไร่นาทั้งหมด ไป

เล่นการพนันจนสิน้ตวัได้ น้ีกเ็ป็นความหลงทีป่ระกอบด้วยความโลภ จึงได้ย้อมใจให้มี

ความกล้าจนประสบความพิบัติดังกล่าวมานั้น
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วริยิะ คือความเพียร ท่ีมีความโลภ โกรธ หลง เป็นเคร่ืองย้อมใจให้เกดิความ

กล้าดังกล่าวนี้ เป็นมิจฉาวิริยะ คือความเพียรที่ผิด ซึ่งทางพระพุทธศาสนาส่ังสอน 

ให้เว้น ส่วนความเพียรท่ีชอบท่ีทางพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้ประกอบกระท�าอยู่ 

เสมอไป คอืความเพียรชนิดท่ีมีศรทัธา มีหริ ิมโีอตตปัปะเป็นเครือ่งอดุหนนุใจให้กระท�า 

ความเพยีรทีมี่ธรรมเป็นเคร่ืองอุดหนนุใจให้กระท�าดงักล่าวมานี ้ย่อมท�าให้เกดิความเพยีร 

คอืความกล้า เพือ่จะละอกศุลธรรม คอืส่วนทีผ่ดิท่ีชัว่ให้หมดไป เพือ่ประกอบกศุลธรรม 

คือส่วนที่ดีที่ชอบให้บังเกิดขึ้น ความเพียรที่ชอบ อันมีศรัทธาอุดหนุนใจ มีหิริ  

มีโอตตัปปะอุดหนุนใจให้เกิดความกล้า ซึ่งเป็นตัวความเพียรดังกล่าวมานี้ สมเด็จ

พระบรมศาสดาทรงสัง่สอนให้เร่ิมกระท�าเสยีในปัจจบุนั ไม่ผลดัวนัประกนัพรุง่ เมือ่ได้

เริม่กระท�าความด ีละความชัว่อยู่เสมอแล้ว กจ็ะเป็นผูท้ีท่�าความชัว่ความเสียให้ลดน้อย

ไปเพิ่มพูนความดีให้มากขึ้นโดยล�าดับ

แต่ว่าศรัทธาคือความเช่ือ ตลอดจนถึงความเพียรจะเป็นศรัทธาที่ถูกต้อง  

เป็นความเพียรที่ถูกต้องได้ ก็ต้องอาศัยปัญญาเป็นประการส�าคัญ เพราะฉะนั้น  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ทรงแสดงปัญญาเป็นข้อที่ห้า

ปัญญา นัน้ ได้แก่ ความรูท้ัว่ถึงความจรงิตามเหตผุล ปัญญาคอืความรูท้ัว่ถึง

ความจริงตามเหตุผลนั้นในเบื้องต้น ก็ได้แก่ความรู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์

มใิช่ประโยชน์ นีเ้ป็นประการส�าคญัในทางศาสนา หรอืในทางคดธีรรม ส่วนปัญญาใน

ทางคดีโลกนัน้ กไ็ด้แก่ความรูใ้นศลิปวทิยาการอนัเป็นเคร่ืองประกอบอาชพี มปีระการ

ต่าง ๆ ปัญญาในทางศลิปวทิยาการนี ้บคุคลเมือ่ศกึษาหาความรู ้สามารถทีจ่ะประกอบ

อาชพีการงาน เพือ่จะแสวงหาทรพัย์ เพือ่ทีจ่ะตัง้ตนได้ตามสมควรแล้ว กค็วรมปัีญญา

ในทางคดีธรรม คือรู้จักบาป บุญ คุณ โทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ นี้เป็นประการ

ส�าคัญ เมื่อกล่าวโดยปริยายหน่ึง ก็ได้แก่มีความฉลาดรู้ในทางเจริญ มีความฉลาดรู ้

ในทางเสื่อม มีความฉลาดรู้ในอุบาย คือทางที่จะน�าตนให้พ้นจากความวิบัติบรรลุถึง

ความเจริญ ปัญญาคือความรู้ดังกล่าวนี้ เป็นแสงสว่างที่จะส่องให้บุคคลเห็นว่า นี่เป็น

บาปคือความชั่ว นี่เป็นกุศลคือความดี นี่เป็นประโยชน์ นี่เป็นส่ิงที่ไม่มีประโยชน์  

นี่เป็นคุณ น่ีเป็นโทษ เหตุเป็นอย่างน้ี ผลเป็นอย่างนี้ เป็นต้น เมื่อมีปัญญา คือ 
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แสงสว่างส�าหรบัตนดงันีแ้ล้ว ความเชือ่กจ็ะเป็นไปโดยถกูต้อง หริ ิโอตตัปปะ กจ็ะเกดิ

มีข้ึนตามความเชื่อ และความเพียรท่ีจะประกอบกระท�าก็เป็นความเพียรที่ถูกต้อง  

เพราะฉะนั้น ปัญญาจึงเป็นข้อส�าคัญ

ปัญญาน้ันทุก ๆ คนก็ย่อมจะมีอยู่ เป็นปัญญาในทางคดีโลก คือความรู้ใน

ศลิปวทิยาการต่าง ๆ บ้าง ปัญญาในทางคดธีรรม มีความรูจ้กับาปบญุคุณโทษ ประโยชน์

มิใช่ประโยชน์บ้าง แต่ว่าความรู้นั้น อาจจะไม่ใช่เป็นตัวปัญญา คือเป็นตัวความรู้จริง 

สักแต่ว่าเป็นสัญญา คือความจ�ามาเท่าน้ัน เป็นต้นว่า ก็รู้มาว่าศีล ๕ มีอะไรบ้าง  

ห้ามอะไรบ้าง แต่บุคคลส่วนมากก็ล่วงศีลโดยไม่จ�าเป็น และก็รู้มาว่า อบายมุขคือ 

ทางให้เกิดความเสื่อมเสียเป็นอย่างไรบ้าง แต่ว่าบุคคลเป็นอันมาก ก็ยังปฏิบัติในทาง

อบายมุขทั้งที่รู้อยู่ เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงได้ประสบความล่มจม เพราะการปฏิบัติในทางที ่

ผิดน้ัน เป็นต้นว่า เป็นผู้ดื่มสุราเป็นอาจิณและอาละวาด หรือว่าเล่นการพนันเป็น 

อาจิณ ท�าให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สมบัติ ทั้งนี้ จะว่าไม่รู้ไม่ได้ ก็รู้ทั้งนั้นว่าผิด

ศีลผิดธรรม ตลอดจนถึงผิดกฎหมายบ้านเมือง แต่ว่าท�าไมจึงท�าทั้งรู้ ทั้งนี้ก็เพราะยัง

ขาดธรรมที่จะประกอบกัน กล่าวคือ ธรรมท้ัง ๕ ประการนี้ เป็นธรรมท่ีควรจะมี

ประกอบกนัอยู ่ได้แก่ ศรทัธา คือความเชือ่ หริ ิคอืความละอายใจต่อบาป โอตตปัปะ 

คือความเกรงกลวัต่อบาป ปรารภความเพยีรท่ีถูกต้อง และปัญญา 

ความรูท้ัง้ ๕ ประการนี ้ควรจะต้องมีอยู่ด้วยกัน จะขาดเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง

ไม่ได้ เป็นต้นว่า ถือว่ามีปัญญาแล้วไม่ต้องเชื่ออะไรดังนี้ก็ไม่ได้ หรือถือว่าเชื่อแล้วก็

แล้วกัน ไม่ต้องคิดค้นหาเหตุผลตามความเป็นจริง ดังนี้ก็เป็นการไม่ถูกต้อง ควรจะมี

ธรรมเหล่าน้ีอยู่ด้วยกัน และก็ต้องอาศัยอบรมธรรมเหล่านี้ให้มีอยู่ประจ�าใจ จนเป็น

ก�าลังส�าหรับใจที่จะต่อต้านกับความชั่วได้ เพราะว่า อันความชั่วนั้นมีเครื่องชักจูง  

ซึ่งทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงว่ามาร มารนั้นโดยตรงก็ได้แก่กิเลส กิเลสคือ 

ความโลภ ความโกรธ ความหลงในตนของตนนีเ้อง เป็นเครือ่งชกัจงูใจ ถ้าว่าความโลภ 

ความโกรธ ความหลงดังกล่าวมานี้ มกี�าลงัยิง่กว่าธรรม ธรรมในใจก็ไม่สามารถทีจ่ะ 

ต่อต้านได้ ต้องพ่ายแพ้ต่อมาร เมือ่เป็นเช่นนี้มารก็ชักน�าไปตามปรารถนา อย่างที่เล่น

การพนันถึงกับที่เรียกว่า ผีการพนันสิง อันนี้ก็ไม่ใช่อื่นไกล ความโลภ ความโกรธ 
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ความหลง ที่มีก�าลังแรงกล้า ศรัทธาก็ถอยหลังไปหมด ปัญญาก็ถอยหลังไปหมด  

เพราะฉะนั้น ข้อที่ควรปฏิบัตินั้นก็คือว่า อบรมธรรมเหล่านั้นให้มีเสมออยู่ คือว่า 

เสพธรรมเล่านี้อยู่เสมอ ธรรมเหล่านี้ก็จะค่อยทวีขึ้น ๆ ในตน หรือในจิตใจของตน  

จนเป็นธรรมที่เป็นก�าลัง คือมีศรัทธาที่เป็นก�าลังใจ มีหิริที่เป็นก�าลังใจ มีโอตตัปปะที่

เป็นก�าลังใจ มีความเพียรที่เป็นก�าลังใจ มีปัญญาที่เป็นก�าลังใจ เมื่อมีก�าลังใจสูงกว่า

ก�าลังของความชั่ว ที่จะเป็นเครื่องชักน�าดังนี้แล้ว จึงจะสามารถชนะความชั่วได้ เมื่อ

สามารถชนะความชัว่ได้แล้ว กเ็อาดไีด้ทัง้นัน้ ในทางโลกกเ็อาดไีด้ ในทางธรรมกเ็อาดไีด้ 

เพราะฉะนั้น การที่อบรมธรรมให้มีเป็นก�าลังใจ จึงเปน็ข้อส�าคัญและก็จ�าเป็นที่จะต้อง

อบรมอยู่เสมอ เมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมก็จะเจริญขึ้นเป็นล�าดับ

บุคคลผู้อบรมธรรมเหล่านี้ ให้มีเป็นก�าลังใจอยู่เสมอแล้ว ได้ชื่อว่าเป็นเถระ 

คือเป็นผู้มั่นคง หมายความว่ามีจิตใจที่มั่นคง ไม่โอนเอียงไปตามอ�านาจของความชั่ว 

แม้จะมีความชั่วมากระทบใจ เช่นว่า เกิดความอยากขึ้นบ้าง เกิดความโกรธขึ้นบ้าง  

แต่ก็สามารถท่ีจะตั้งหลักของตนเองได้ มีก�าลังใจที่จะต่อต้านกับความชั่วที่มาชักน�า 

น้ันได้ จะเป็นจิตใจของตนเองกต็าม จะเป็นบคุคลอืน่คอืเพือ่นมาชกัน�ากต็าม ข้อส�าคญั

นัน้ ใจตนเองม่ันคงเป็นหลักอยู่ด้วยธรรม ดงักล่าวมานีแ้ล้ว ตนเองทีเ่ป็นฝ่ายชัว่ กจ็กั

น�าไปให้กระท�าชัว่ไม่ได้ เพือ่นก็มาชกัน�าไปให้กระท�าช่ัวไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ความท่ีตัง้

ตนเองให้มั่นคง ให้เป็นหลักดังกล่าวมานี้แหละ ได้ช่ือว่าเป็นเถระ คือผู้มั่นคงและ 

ธรรมที่จะกระท�าให้เป็นเถระดังกล่าวมาน้ี ก็มี ๕ ประการ คือ ศรัทธา ๑ หิริ ๑ 

โอตตัปปะ ๑ ปรารภความเพียร ๑ และปัญญา ๑ มีอรรถาธิบายดังแสดงมา

ขอกุศลจริยาท่ีคณะศิษยานุศิษย์ส�านักวัดเขาบางทราย กับทั้งท่านผู้มีความ

เคารพนับถือในท่านบุรพเถราจารย์ท้ัง ๔ มีเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 

ญาณวรเถระ เป็นต้น ได้บ�าเพ็ญและน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถวายแล้วนี้ จงสัมฤทธิ์

ประสิทธิผลโดยฐานนิยม สมเจตนาปรารภทุกประการ 

วสิชันาพระธรรมเทศนา เถรธรรมกถา สมควรแก่กาลเวลา ยุติลงด้วยประการ

ฉะนี้ ฯ
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

อปิจาหํ อาวุโส อิมสฺมึเยว พฺยามมตฺเต กเฬวเร สสญฺญมฺหิ สมนเก  

โลกญฺจ ปญฺญเปมิ โลกสมุทยญฺจ โลกนิโรธญฺจ โลกนิโรธคามินิญฺจ ปฏิปทนฺติ ฯ

วาระนีเ้ป็นดถิคีล้ายวนัมรณภาพแห่งท่านเจ้าคณุพระพรหมมนุ ี(อปุวกิาโส แย้ม) 

เจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐ์ ฯ ยุคที่ ๓ ซึ่งหมุนเวียนมาตามสุริยคตินิยม เป็นรอบปีที่ 

๘ นับแต่กาลมรณภาพมา จึงคณะศิษยานุศิษย์ สัทธิวิหาริก อันเตวาสิก ตลอดจน 

ผูท้ีเ่คารพนบัถอืในท่าน ได้พร้อมเพรยีงกนัด�ารเิริม่การบ�าเพญ็กศุลเป็นส่วนบพุพเปต- 

พลีปัจโจปการกิจ อุทิศถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนีองค์น้ัน ในวาระเดียวกันนี้ 

ได้อญัเชญิอฏัฐธิาตขุองท่านพร้อมด้วยพระอฏัฐขิองท่านเจ้าพระคณุสมเดจ็พระสังฆราช ฯ 

(ปุสฺสเทว สา) ผู้เป็นพระอุปัธยาจารย์และเจ้าอาวาสยุคที่ ๑ และอัฏฐิธาตุของท่าน 

เจ้าคุณพระสาสนโสภณ (อหึสโก อ่อน) เจ้าอาวาสยุคที่ ๒ มาสถิตประดิษฐานบน

โต๊ะหมู่ที่บูชา ท่ามกลางคณะศิษยานุศิษย์ ตลอดจนผู้ที่เคารพนับถือ มีท่านเจ้าคุณ

พระอุดมมงคลเป็นประธาน ซึ่งประชุมพร้อมกัน ณ สถานที่นี้ เพื่อสักการะบูชาและ

อุทิศวิบากสมบัติแห่งทักษิณาทานถวายเป็นงานประจ�าปีเสมอมา

*   ทรงแสดงเมื่อครั้งยังเป็น พระมหาเจริญ สุวฑฺฒโน ป.ธ.๘ วัดบวรนิเวศวิหาร แสดงที ่

 พระวหิารวดัราชประดษิฐ์ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
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กท่็านเจ้าคณุพระพรหมมนุอีงค์นัน้ เมือ่ยงัด�ารงชนมายอุยู ่เป็นผูส้มบูรณ์ด้วย

เกยีรติคณุอรรถจรยิาเพยีงไร และเมือ่ท่านได้ถึงมรณภาพดบัขนัธ์ล่วงลับไปแล้ว ผูร้ะลึก

ถงึและรูส้กึคณุงามความดแีละประโยชน์ทีท่่านได้บ�าเพญ็ไว้ จกัได้รบัประโยชน์อย่างไร

คณะศิษยานุศิษย์ผู้เคยได้รับอุปการะจากท่าน ย่อมจะทราบได้ทั่วกันแล้ว แต่เพื่อจัก

ให้ส�าเรจ็ประโยชน์และอนสุสตภิาวนายิง่ขึน้ จกัปรารภกล่าวตามแนวพระพทุธศาสนา

ตามสมควรต่อไป

อันวัดราชประดิษฐ์ ฯ นี้ ปรากฏเกียรติศัพท์มาโดยล�าดับว่า มีวินัยปฏิบัติ

เคร่งครัด มีระเบยีบกฎกตกิารดักมุละเอียด ทัง้รกัษาแบบแผนขนบธรรมเนยีมให้ด�าเนนิ

มาด้วยความสวัสดีเป็นล�าดับมาดังนี้ เป็นต้น เกียรติศัพท์แม้เช่นนี้ ย่อมขจรไป 

เพราะเกียรติคุณภายใน อันเกียรติคุณภายในจะเกิดมีขึ้นได้และงดงามตลอดไปได้  

ก็เพราะอาศัยประมุขคือหัวหน้าท่ีดี เพราะเหตุนี้ วัดที่เด่นด้วยความดีทั้งในทางวินัย

ปฏิบัติทั้งในทางศาสนพิธี จึงแสดงว่ามีประมุขที่ดีปกครอง เมื่อกล่าวโดยเฉพาะ 

วดัราชประดษิฐ์ ฯ นี ้กป็รากฏว่า เป็นเช่นนีโ้ดยล�าดับมา ทกุ ๆ อย่างในวัดจงึยังเป็น

อนุสสรณีย์เครื่องน้อมใจให้อนุสสรณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ ฯ  

พระจอมเกล่าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนาพระอารามนี้ พร้อมทั้งมีพระราชปณิธานเป็น

พิเศษ ข้อนี้ควรภูมิใจ และควรรักษาข้อที่ควรภูมิใจนี้ไว้ให้ตลอดไป

ธรรมดาว่า ประมขุทีด่ย่ีอมประกอบด้วยเกยีรตคิณุอนัปรากฏเป็นอรรถจรยิา

เหมาะสมแก่ฐานะหน้าท่ีและอรรถจรยิานัน้ ๆ ผูไ้ด้รบัประโยชน์จากท่านย่อมสามารถ

ระลึกทราบได้ด้วยใจของตน ในขณะท่ีระลึกไป เมื่อได้พบอรรถจริยาอันเป็นส่วน 

ญาติธรรม ย่อมมีความรู้สึกว่าท่านเป็นญาติ เมื่อพบส่วนมิตตธรรม ย่อมมีความรู้สึก

ว่าท่านเป็นมิตร เม่ือพบส่วนอุปัธยาจารยธรรม ย่อมมคีวามรู้สึกว่าท่านเป็นอปัุธยาจารย์ 

หรือบุพพการีของตน ๆ ดังนี้เป็นต้น เมื่อระลึกจนรู้สึกได้เช่นนี้ ย่อมเป็นเหตุให้เกิด

ญาติธรรม มิตตธรรม และกตัญญูกตเวทิตาธรรมเป็นต้นตอบสนอง ข้อนี้เป็นเหตุให้

บรรลถุงึความเจรญิด้วยประโยชน์ตามปรารถนา ด้วยเหตนุี ้พระบรมศาสดาจงึตรสัว่า

โย ปุพฺเพ กตกลฺยาโณ  กตตฺโถ อนุพุชฺฌติ 

อตฺถา ตสฺส ปวฑฺฒนฺติ  เย โหนฺติ อภิปตฺถิตา
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แปลความว่า บคุคลใดรูส้กึถงึคณุงามความดีและประโยชน์ทีท่่านท�าให้ในก่อน 

ประโยชน์ที่ผู้นั้นปรารถนาย่อมเจริญ ดังนี้

ก็อรรถจริยาทุกส่วน ย่อมประมวลลงในส่วนมิตตธรรม เพราะฉะนั้น ท่านผู้

ประกอบด้วยอรรถจรยิา จงึชือ่ว่าเป็นกลัยาณมติร ผูเ้ข้าไปสมาคมกบัท่าน แม้เป็นคน

ช่ัวเข้าไป ย่อมกลายเป็นคนดีออกมา เพราะเหตุนี้ จึงมีพระพุทธภาษิตท่ีตรัสไว้โดย

ความว่า ความเป็นผู้มีมิตรดีเป็นพรหมจรรย์ทั้งหมด ผู้มีมิตรดีงามอาจพาชีวิตของตน

ไปสู่มรรคาอันประเสริฐ ดังนี้

คณะศษิยานศุษิย์มาระลกึถึงบรุพูปการแห่งท่านเจ้าคณุพระพรหมมนุ ีจนรูส้กึ

ว่าท่านเป็นบุพพการีกัลยาณมิตร ความรู้สึกนั้นย่อมเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกซาบซึ้ง

ในพระคุณของท่าน เป็นกตัญญตุา ทัง้ให้ขวนขวายประกาศพระคณุของท่านให้ปรากฏ

เป็นกตเวทติา ข้อนี ้ย่อมเป็นทีย่กย่องของกลัยาณชนทัว่ไป ต้องด้วยนยัแห่งอนสุาสนี

ภาษิตว่า

ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

แปลความว่า ความกตัญญูกตเวที เป็นภูมิชั้นของคนดี ดังนี้ 

ท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนีองค์นั้น ปรากฏ (ในกระแสพระบรมราชโองการ

เลื่อนสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๔๖๘) ว่า “มีความรอบรู้แตกฉานในพระปริยัตติธรรม และ

ช�านาญต�าราโหราศาสตร์ กอปร์ด้วยวัตตจริยาสมจริยารัตตัญญุตาคุณ...” จึงรู้จักกัน

เป็นพิเศษว่า เป็นพระมหาเถรเจ้าโหราจารย์ อันต�าราโหราศาสตร์นั้น ย่อมว่าด้วย 

พืน้ ผล และเวลาทีผ่ลพงึบงัเกดิทัง้แก่พภิพและบคุคล เนือ่งจากตะวัน เดอืน ดาว ต่าง ๆ 

ที่มีกระแสเนื่องถึงกันโดยค�านวณหาเวลา และท�านายตามวิธีท่ีแสดงไว้ในศาสตร์นั้น  

นี้เป็นความรู้เรื่องโลกธาตุแขนงหนึ่ง กล่าวโดยเฉพาะนักขัตตฤกษ์ มีคัมภีร์ที่กล่าวว่า 

มีพระพุทธานุญาตให้ภิกษุอันจะไปจ�าเริญสมณธรรมในอรัญญิกเสนาสนะพึงเรียน  

ตามแต่จะเรียนได้ทั้งสิ้นก็ดี โดยเอกเทศก็ดี ส�าหรับอรัญญิกวัตร เพื่อรักษาตนให้พ้น

โจรันตราย นี้เพื่อรู้และบอกเวลาได้ เพ่ือรักษาตนให้พ้นอันตรายเช่นดังกล่าวมานั้น  

อันความรู้เรื่องโลกธาตุย่อมมีหลายแขนงหลายทางดังท่ีปรากฏในศาสตร์หรือต�ารา 
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ต่าง ๆ เป็นอันมาก บัดนี้จะแสดงมติในทางพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่ง เพื่อเหมาะ

กับเรื่องที่กล่าวมาโดยล�าดับ ความรู้เรื่องโลกธาตุ ถึงแม้จะมีหลายแขนงหลายทาง  

แต่เมื่อประมวลลงก็เป็น ๒ ส่วน คือ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงหรือทรงพยากรณ์  

๑. ไม่ทรงแสดงหรอืไม่ทรงพยากรณ์ ๑. ส่วนใดมใีนภายในกายนีเ้อง ส่วนนัน้ทรงแสดง 

ส่วนใดมีในภายนอก ส่วนนั้นไม่ทรงแสดง แต่พระองค์อาจทรงอ้างถึง ก็เพื่อแสดงให้

เห็นส่วนภายในนั่นเอง

ข้อท่ีว่า ทรงแสดงแต่ส่วนท่ีมีในภายในนั้น สาธกด้วยพระพุทธภาษิตใน 

โรหิตัสสสูตร (สคาถวคฺค ส�ยุตฺตนิกาย ๑๕/๘๗-๘๙) ซึ่งได้ยกไว้เป็นนิกเขปบท ณ 

เบือ้งต้น แปลความว่า “เราบญัญตัโิลก โลกสมุทยั โลกนโิรธ โลกนโิรธคามนิปีฏิปทา 

ในกเฬวระ คือ รูปกายประมาณวาหนึ่ง ที่มีสัญญามีใจนี้แล” ดังนี้

ข้อท่ีว่า ไม่ทรงแสดงส่วนท่ีมีในภายนอกนั้น สาธกด้วยมาลุงกโยวาทสูตร  

มีเรื่องเล่าว่า พระมาลุงกยะได้กราบทูลถามว่า โลกมีที่สุดหรือไม่มีที่สุด ดังนี้เป็นต้น 

พระองค์ไม่ทรงพยากรณ์ เพราะไม่เป็นไปเพื่อพรหมจรรย์ เพื่อหน่ายคลายก�าหนัด

เป็นต้น แต่ทรงพยากรณ์จตุราริยสัจจ์ คือ ทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ ทุกขนิโรธ 

คามินีปฏิปทา แทน

ข้อที่ว่า พระองค์อาจทรงอ้างถึง แต่ก็เพื่อแสดงให้เห็นส่วนภายในนั้น สาธก

ด้วยพระพุทธภาษิตเช่นว่า

เอถ ปสฺสถิมํ โลกํ จิตฺตํ ราชรถูปมํ

ยตฺถ พาลา วิสีทนฺติ นตฺถิ สงฺโค วิชานตํ

แปลความว่า ท่านทัง้หลายจงมาดโูลกนี ้อนัตระการเปรียบด้วยราชรถ ทีพ่วก

คนเขลาจมติดอยู่ แต่พวกผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ ดังนี้

โลกที่กล่าวกันว่า มนุสสโลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี หรือที่ต�่ากว่านั้น 

เช่น เปตโลก มารโลกเป็นต้นก็ดี มักจะหมายกันถึงพิภพหนึ่ง ๆ อันเป็นที่อาศัยแห่ง

มนุษย์เป็นต้น แท้จริง พิภพทั้งหลายย่อมได้ชื่อตามผู้อาศัยนั้น ๆ ล�าพังพิภพจะ 
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เป็นอะไรไปได้ เมื่อกล่าวโดยตรง ผู้อาศัยอยู่นั่นเองเป็นตัวโลกนั้น ๆ เพราะเหตุนี้ 

พระบรมศาสดาจงึทรงบัญญตัโิลกโดยตรงไว้ดงันี ้คอื ทรงบญัญตัมิุง่หมายในกายนีเ้อง

ด้วยพระบาลีที่แปลว่า “ในกเฬวระประมาณวาหนึ่ง ที่มีสัญญามีใจ” ดังนี้

กายก็เป็นโลกส่วนหนึ่ง เรียกว่า สังขารโลก โลกคือสังขาร เพราะกายส่วน

รูปปรุงขึ้นด้วยธาตุอันแยกมาจากโอกาศโลก คือ พิภพ (ที่เรียกพิภพว่า โอกาศโลก 

เพราะปกคลมุด้วยโอกาศ (ช่องว่าง) อันเรยีกว่า ฟ้า ท่ีเหน็เหมอืนครอบอยู ่(ดจุกะทะ

คว�า่) และมนีาม คือ เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เป็นเครือ่งรูค้ดิของผูค้รองกาย

ทีเ่รยีกว่าเรา ว่าเขานี ้รปูและนามนีร้วมเรยีกว่า เบญจขันธ์ เบญจขันธ์นี ้เป็นสภาพที่

ทนอยู่คงที่มิได้ ต้องเกิด แก่ ตายไปตามธรรมดาของสังขารทั้งปวง ทั้งต้องแห้งใจ  

ระทมใจ เป็นต้น เพราะตณัหา จงึเป็นท่ีรองรับทกุข์ทัง้ปวง จดัเป็นตวัทุกข์ใหญ่ เรยีกว่า

ทกุขขันธ์ แม้พระบาลกีม็แีสดงไว้ว่า สงขฺติเฺตน ปญฺจุปาทานกฺขนธฺา ทกฺุขา โดยย่อ ขันธ์

เป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ เป็นทุกข์ ดังนี้

มพีระบาลีแสดงว่า ตณฺหาย อุฑฑฺโิต โลโก โลกอนัตณัหาก่อขึน้ เพราะเหตนุี้ 

ตัณหาจึงเป็นโลกสมุทัย เหตุให้เกิดโลก ความดิ้นรนของจิต เรียกว่าตัณหา เพื่อให้ 

ได้สิ่งที่ใคร่ เป็นกามตัณหา เพื่อให้เป็นนั่นเป็นนี่ เป็นภวตัณหา เพื่อให้ปราศจาก 

ส่วนที่ไม่ชอบ เป็นวิภวตัณหา ทุกข์เดือดร้อนทางใจทั้งปวงในปัจจุบัน เช่น ความโศก 

ความระทมใจ เป็นต้น ย่อมเกิดเพราะตัณหานี้ทั้งนั้น และตัณหานี้ยังเป็นเครื่องก่อ 

เกิดกายอันเป็นที่ตั้งแห่งความเกิด แก่ ตาย ต่อไปด้วย ดังพระบาลีว่า ตณฺหา ปุริสํ 

ชเนต ิตณัหายังบุคคลให้เกดิ ดังนี ้เพราะตณัหาเป็นโลกสมุทยั ความดบัตณัหาได้สิน้

เชิงจึงเป็นโลกนิโรธ ความดับโลก

โดยนยัท่ีแสดงมานี ้ โลกจงึได้แก่ทกุขอรยิสจัจ์ โลกสมทัุยจงึได้แก่ทกุขสมทุย- 

อริยสัจจ์ โลกนิโรธจึงได้แก่ทุกขนิโรธอริยสัจจ์นั้นเอง แม้โลกนิโรธคามินีปฏิปทา  

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก ก็ไม่อาจไปจากทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ์ คือ  

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ พระบรมศาสดาทรงแสดง

ไว้ ๘ ประการ คอื สมมฺาทฏฺิฐ ิเหน็ชอบ คอื เห็นทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนโิรธ ทุกขนโิรธ-

คามินีปฏิปทา ตามเป็นจริง สมฺมาสงฺกปฺป ด�าริชอบ คือ ด�าริพิจารณาเกิดความเห็น
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ชอบเช่นนั้น น่ีเป็นปัญญาสิกขา เป็นความชอบทางปัญญา สมฺมาวาจา เจรจาชอบ  

สมฺมากมฺมนฺต การงานชอบ สมฺมาอาชีว เลี้ยงชีวิตชอบ ทั้ง ๓ นี้เป็นสีลสิกขา  

เป็นความชอบทางกาย วาจา สมฺมาวายาม พยายามชอบ สมฺมาสติ ระลึกชอบ 

สมฺมาสมาธิ ตั้งใจชอบ ทั้ง ๓ นี้เป็นจิตตสิกขา เป็นความชอบทางใจ ทั้ง ๘ ประการ

น้ีรวมเรียกว่า มรรค คือ ทางปฏิบัติเพ่ือดับตัณหา เพราะเหตุนี้ ทางปฏิบัติท้ัง  

๘ ประการนี้ จึงเป็นโลกนิโรธคามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก

โลกเป็นผล โลกสมุทัยเป็นเหตุ นี้เป็นฝ่ายต่อโลกหรือทุกข์ให้ยาว เป็นส่วน

วัฏฏะ โลกนิโรธ เป็นผล โลกนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นเหตุ นี้เป็นฝ่ายท�าโลกหรือทุกข์

ให้ถึงที่สุด เป็นส่วนวิวัฏฏะ ผู้ครองโลกคือกายหรือเบญจขันธ์ ที่เรียกว่าเรา ว่าเขา  

ซึ่งยังข้องอยู่ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ชื่อว่า สัตตะ แปลว่า ผู้ข้อง บางแห่งเรียกว่าสัตว์โลก 

โลกคือสัตตะผู้ข้อง กายเป็นโลกส่วนหนึ่งดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้ 

โลกที่พระบรมศาสดาทรงบัญญัติในกาย โดยตรงจึงได้แก่สัตว์โลกนี้เอง นี้

หมายถึงสัตตภาพ คือ ความเป็นผู้ข้องเกี่ยวด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วของบุคคลทุก ๆ 

คนนีแ้หละ สตัว์โลกจึงมทีีบ่คุคลนีเ้อง มใิช่มใีนภายนอก อกีนยัหนึง่ ตณัหานัน้เองเป็น

โลกสมุทัยเหตุให้เกิดสัตว์โลก เพราะมีพระบาลีว่า ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ อุปาทาน

ปจฺจยา ภโว เพราะตัณหาเป็นปัจจัย เกิดอุปาทาน คือความยึดถือว่าเรา ว่าของเรา 

เพราะอุปาทานเป็นปัจจัย เกิดภพ คือเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้น จึงเป็นสัตตะผู้ข้องข้ึน 

อย่างนี ้คิดดงู่าย ๆ เมือ่มคีวามยึดมัน่แล้ว กต้็องมคีวามเกีย่วข้องต่อกนัไป เพราะเหตนุี้ 

ความดับตัณหาได้จึงเป็นโลกนิโรธ ความดับสัตว์โลก มรรคมีองค์ ๘ เป็นโลกนิโรธ- 

คามินีปฏิปทา ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสัตว์โลก เพราะเป็นเหตุดับตัณหา

อกีชัน้หนึง่ ภายในผูข้้อง อาจพบจติ ทีป่ระกอบด้วยอาสวะ คอืเครือ่งดองจติ 

หมายถึงกเิลสอนัเป็นเครือ่งดองจติไว้กบัภพชาติ อนัเป็นเบือ้งต้นหรอืปมต้นแห่งกเิลส

ทั้งปวง แม้มีตัณหาเป็นต้นที่กล่าวแล้ว อาสวะจ�าแนกออกโดยอาการเป็น ๓ คือ  

อาสวะเป็นเหตใุคร่ เรยีกว่า กามาสวะ อาสวะเป็นเหตเุป็นนัน่เป็นนี ่เรยีกว่า ภวาสวะ 

ความไม่รู้จริง เรียกว่า อวิชชาสวะ เป็นยอดแห่งอาสวะทั้งปวง เพราะเหตุนี้ อวิชชา

จึงเป็นต้นเค้าแห่งโลกทั้งปวง และเป็นตัวโลกด้วย เพราะอาจดับได้ ทั้งนี้เพราะว่าโลก 
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ย่อมบ่งธรรมดาของตนอยู่ในค�านั่นเอง ลุชฺชตีติ โลโก สภาพที่ชื่อว่าโลก ด้วยอรรถว่า

สลาย สิง่ใดต้องสลาย สิง่นัน้จงึเป็นโลก นีต้รงกนักบัสภาพของทกุข์ เพราะค�าว่าทกุข์

หมายถึงสิง่ทีด่�ารงคงท่ีอยูไ่ม่ได้ ต้องแปรปรวนไปสูค่วามสลาย เหตฉุะนี ้สิง่ใดเป็นโลก 

สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นก็เป็นโลก

ผูค้รองโลกซ่ึงเป็นสตัตะ คอืยงัข้องอยูด้่วยเหตผุลดงักล่าวแล้ว ยงัแบ่งออกได้

เป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายที่ปฏิบัติเพื่อโลกหนึ่ง ฝ่ายที่ปฏิบัติเพื่อธรรมหนึ่ง ฝ่ายที่ปฏิบัติ

เพือ่โลก ย่อมปฏบิตัเิพ่ือโลกอนัต�า่ทรามกม็ ีย่อมปฏบิติัเพือ่โลกอนัดกีมี็ ผูท้ีป่ระพฤติ

ชั่วเสียหายอันเป็นทุจริต หรืออกุศล บาปกรรม ด้วยกาย วาจา ใจ เป็นเหตุให้เข้า 

ถึงอบายโลก คือนิรยะ ได้แก่นรก ก�าเนิดดิรัจฉาน ปิตติวิสัย ได้แก่เปรตภูมิและ

อสุรกาย ชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อโลกอันต�่าทราม ถ้าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงที่สุด ก็อาจ

เข้าถึงสถานอันต�่าทรามที่สุด ที่เรียกว่า โลกันตริกนรก นี้อาจเห็นได้ในปัจจุบันนี้เอง 

เมื่อบุคคลท�าความชั่วเสียหาย ที่เป็นไปเพื่อโลกเช่นใด ตนเองเป็นสัตตะคือ ผู้ข้อง 

เช่นนั้น เช่น ตนประพฤติชั่วเสียหาย อันควรแก่ความเป็นสัตว์ดิรัจฉาน โลกของตน 

ก็เป็นดิรัจฉาน ดังมีค�าเรียกว่า มนุสฺสติรจฺฉาโน ดังนี้เป็นต้น และถ้าตนประพฤติชั่ว

อย่างร้ายแรง ที่ทางโลกก็ตัด ทางธรรมก็ตัด เช่น ฆ่ามารดาบิดาเป็นต้น โลกของตน 

ก็เข้าทางไหนไม่ได้ ชื่อว่าเป็นโลกันตริก คือ เกี่ยวอยู่ในระหว่างโลก

ส่วนผูท้ีป่ระพฤตดิ ีเป็นสจุรติ หรอืเป็นบญุ เป็นกศุลกรรมด้วย กาย วาจา ใจ 

เป็นเหตุให้เข้าถึงมนุสสโลก เทวโลก พรหมโลก ชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อโลกอันดี นี้ก็อาจ

เหน็ได้ในปัจจบุนันีเ้อง เมือ่บคุคลท�าความด ีทีเ่ป็นไปเพือ่โลกเช่นใด ตนเองกเ็ป็นสตัตะ 

คือผูข้้องเช่นนัน้ เช่น ตนประพฤตดิอีนัควรแก่ความเป็นมนษุย์ โลกของตนกเ็ป็นมนษุย์ 

ดังมีค�าเรียกว่า มนฺสสมนุสฺโส ดังนี้เป็นต้น

ผูท้ีป่ฏิบัตเิพือ่โลกท้ังสองพวกนี ้แม้จะเข้าถงึโลกต่างกนั แต่กเ็ป็นฝ่ายต่อโลก

ให้ยาวเหมือนกัน ยังชื่อว่าเป็นผู้ลุอ�านาจแห่งตัณหาเหมือนกัน ทั้งต้องเกิด แก่ ตาย 

เหมอืนกนั และในคราวกายตาย คอืแตกสลาย ผูข้้องทีเ่คลือ่นออกจากกาย นีเ้รยีกว่า

จุติ ในคราวที่เกิดใหม่ ก็เข้าถึงกายใหม่ นี้เรียกว่าอุปบัติ ส่วนที่จะอุปบัติในโลกอันต�่า

ทรามหรือดีนั้น ก็แล้วแต่กรรมที่ท�าไว้ดังกล่าวมาแล้ว



25โลกธรรมกถา

อีกฝ่ายหนึ่ง คือ ฝ่ายที่ปฏิบัติเพื่อธรรม ได้แก่ฝ่ายท่ีเห็นโทษของความเกิด 

แก่ ตาย และจตุ ิอปุบตั ิจงึปรารถนาทีจ่ะพบเครือ่งพ้น ทีเ่รยีกว่าโมกขธรรม จงึด�าเนนิ

ไปในมรรคมีองค์ ๘ ด้วยการท�ากายวาจาและใจให้ชอบ ท�าความด�าริและความเห็น 

ให้ตรง ให้ชอบ คือ ถูกต้องยิ่งขึ้นโดยล�าดับ ในที่สุด เมื่อกายวาจาและใจชอบพร้อม

กบัความด�ารแิละความเหน็ว่า โลกคือกายของตนทีเ่รยีกว่าสังขารโลก อันด�าเนนิไปอยู่

ตัง้แต่ต้นจนบดันี ้มีความเกดิ แก่ ตาย เป็นสภาพ แม้กายของบคุคลอืน่กเ็ช่นเดยีวกนั 

และตนเป็นโลกคือสัตตะ จึงยังต้องจุติและอุปบัติอยู่ร�่าไป ตามกรรม แม้ผู้อื่น ๆ  

ก็เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เพราะมีตัณหานั่นเองเป็นเหตุและการที่ตัณหาจะมาเป็นเหตุได้  

ก็เพราะมอีวชิชา คอื ความไม่รูจ้รงิเป็นต้นตอส�าคญั และทางทีจ่ะปฏบิตัเิพ่ือดบัตณัหา

ตลอดถงึอวชิชากคื็อมรรคมีองค์ ๘ น้ีเอง ความเป็นชอบอย่างนี ้ชือ่ว่า โลกนโิรธคามนิี

ปฏบัิต ิเป็นเหตดุบัตัณหาได้ส้ินเชงิ เม่ือตณัหาดับโลกย่อมดบั คือถึงทีสุ่ด ทกุข์ย่อมดบั 

คือถึงที่สุดเพราะสิ้นตัณหาอันเป็นเหตุแล้ว และความเห็นอันชอบนั้นย่อมปรากฏเป็น

วิชชา คือความรู้จริง เมื่อวิชชาปรากฏขึ้น อวิชชาย่อมถูกก�าจัดไปพร้อมทั้งเหตุ เมื่อ

อวิชชาอันเป็นประธานแห่งอาสวะทั้งปวงดับไปแล้ว อาสวะอื่น ๆ และกิเลสทั้งปวง 

ย่อมดับไปตลอดสาย โลกคือสัตตะ หรือสัตตภาพคือความเป็นสัตว์ หรือเป็นผู้ข้อง 

ก็ดับไป ปรากฏพุทธะผู้รู้ขึ้นเพราะวิชชา ผู้รู้นี้ ย่อมเสร็จกิจที่จะพึงท�าด้วยมรรคมีองค์ 

๘ เพราะละตัณหาได้แล้ว จึงไม่ข้องด้วยเหตุผลทั้ง ๒ ฝ่าย ดังกล่าวแล้ว นี้ชื่อว่าอยู่

เหนือเหตุผล 

อนึ่ง ที่กล่าวว่า โลกดับคือถึงที่สุดนั้น คือ โลก คือสัตตะย่อมดับไป 

ดังกล่าวแล้ว ส่วนโลกอ่ืน ๆ ย่อมขาดจากความข้องความติด หรือความสัมพันธ์  

โลกจึงเป็นส่วนหนึ่ง ผู้รู้จึงเป็นส่วนหนึ่ง เพราะไม่มีเครื่องข้องเกี่ยวให้เชื่อมระคนกัน 

เพราะเหตุนี้ เมื่อกายอันเป็นโลกเกิด แก่ ตาย ไปตามสภาพ ผู้รู้จึงไม่เกิด แก่ ตาย 

ไปตามกาย เพราะรู้ว่านั่นกายต่างหาก ผู้รู้จึงเป็นผู้ไม่แปรปรวน เพราะจุติและอุปบัติ

ข้อน้ีสาธกด้วยพระบาลีในธาตุวิภังค์โดยความว่า ผู้รู้เป็นผู้สงบแล้วนั้น ไม่ต้องเกิด  

แก่ ตาย ไม่ต้องแปรปรวนทะเยอทะยาน ผู้รู้นั้นจะต้องเกิดเพราะเหตุใด เหตุนั้น 

ของท่านไม่มี เมื่อไม่ต้องเกิดไฉนจะต้องแก่ เม่ือไม่ต้องแก่ ไฉนจะต้องตาย เม่ือไม ่
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ต้องตาย ไฉนจะต้องแปรปรวน เมื่อไม่ต้องแปรปรวน จะต้องทะเยอทะยานเพื่ออะไร 

ดังนี้ เพราะเหตุนี้ ผู้รู้จึงเป็นตาทีผู้คงที่ ชื่อว่าเข้าถึงธรรมเพราะ ธาเรตีติ ธมฺโม  

ชื่อว่า ธรรมด้วยอรรถว่าด�ารงอยู่ คือคงที่ ธรรมนี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์ทั้งปวง ผู้ถึง

ธรรมนี้ชื่อว่าโลกันตคู ถึงท่ีสุดแห่งโลก ท่านสรรเสริญว่าเป็นพราหมณ์ แม้ด้วย 

พระบาลีว่า

อสตฺตํ สุคตํ พุทธํ  ตมหํ พฺรูมิ พฺราหฺมณํ 

แปลความว่า ผู้ไม่ข้อง ผู้ถึงดี ผู้รู้นั้น เราเรียกว่า พราหมณ์ดังนี้ โดยนัยนี้ 

ทีส่ดุแห่งโลกย่อมปรากฏ เมือ่สตัตภาพหรอืสตัวโลกดบัไปเพราะอวชิชาถูกวชิชาก�าจดั

ให้ดับไป

ธรรมคือที่สุดแห่งโลกนั้น ก็คือพระนิพพาน แม้พระบาลีก็มีรับรองว่า

นิพฺพานํ อิติ นํ พฺรูมิ  ชรามจฺจุปริกฺขยํ 

แปลความว่า ธรรมเป็นที่สิ้นแห่งชราและมัจจุนั้น เราเรียกว่า นิพพาน ดังนี้

ธรรมชาติผู้ถึงพระนิพพาน บางแห่งเรียกว่าจิต สาธกด้วยพระบาลีว่า

วิสงฺขารคตํ จิตฺตํ  ตณฺหานํ ขยมชฺคา 

แปลความว่า จิตถึงวิสังขาร คือ พระนิพพาน (เพราะ) ถึงความสิ้นไปแห่ง

ตัณหาทั้งหลาย

อนึ่ง ธรรมชาติผู้พ้นจากอาสวะ บางแห่งเรียกว่าจิต สาธกด้วยพระบาลีว่า 

“กามาสวาปิ จติตฺ ํ วมุิจจฺตฺิถ ภวาสวาปิ จติตฺ ํ วมิจฺุจิตถฺ อวชิชฺาสวาปิ จิตตฺ ํวมิจฺุจิตฺถ” 

แปลความว่า จิตพ้นจากกามาสวะ จากภวาสวะ จากอวิชชาสวะ ดังนี้

ธรรมอันเป็นที่ไม่เกิด แก่ ตาย (อันเป็นอาการประจ�าของกาย) จุติ อุปบัติ 

(อันเป็นอาการประจ�าของสัตว์) ดังแสดงมาฉะนี้ มิใช่ธรรมที่จะน้อมให้มาไปและ 

ตั้งอยู่ด้วยความนึกคิดอันเป็นสังขารขันธ์ หรือด้วยขันธ์อื่น ๆ ได้ และมิใช่ธรรมที่จะ

ให้ตั้งเป็นไปและมีอารมณ์ หรือหน่วงไว้ด้วยกิเลส เพราะธรรมนี้ปรากฏเม่ือกิเลสอัน

เป็นเหตใุห้ข้องเกีย่วกายไว้สิน้ไปแล้ว ต้องด้วยนยัแห่งพระพุทธอทุานว่า “ตทปหํ ภกฺิขเว 
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เนว อาคตึ วทามิ น คตึ น ฐิตึ น จุตึ น อุปปตฺตึ อปฺปติฏิ อปฺปวตฺตํ อนารมฺมณํ 

เอเส อนฺโต ทุกฺขสฺส” แปลความว่า ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาตินั่น เรากล่าวว่ามิใช ่

ความมา มิใช่ความไป มิใช่ความตั้งอยู่ มิใช่ความเคลื่อน มิใช่ความเข้าถึง ไม่มีที่ตั้ง 

ไม่เป็นไป ไม่มอีารมณ์หรอืเคร่ืองหน่วง นัน่คอืทีสุ่ดแห่งทุกข์ ดงัน้ี อนึง่ เพราะพระนพิพาน

ปรากฏเมื่อสายสัมพันธ์แห่งผู้ครองโลกขาดจากโลก เพราะปราศจากความข้อง เหตุที่

เป็นผู้รู้ขึ้น พระนิพพานจึงเป็นโลกุตฺตระ ธรรมที่เหนือโลก

ผูป้ฏบิตัเิพ่ือโลก ชือ่ว่าเป็นทาสแห่งโลก เพราะเป็นทาสแห่งตณัหา ดงัพระบาลี

ว่า “ตณหฺาทาโส” ส่วนผูป้ฏิบัตเิพ่ือธรรม ย่อมปฏบิตัเิพือ่เปลือ้งตนจากความเป็นทาส

แห่งโลกหรือตัณหา และย่อมอาจพ้นจากความเป็นทาสแห่งโลก ในเม่ือเข้าถึงธรรม  

โดยนัยที่แสดงแล้ว จึงเป็นเจ้าโลก หรือ “โลกุตฺตโร เหนือโลก” ด้วยประการฉะนี้

ปรากฏในปกรณ์ต่าง ๆ ว่า มีผู้แสวงหาโมกขธรรมเพื่อถึงที่สุดแห่งโลกเช่นนี้

กันมาก ผู้แสวงหาภายในซึ่งสามารถถึงได้ คือพระพุทธะ คือพระผู้รู้ท้ังหลาย ท้ังนี้

เพราะท่านแสวงด้วยการปฏิบัตเิพือ่ธรรม ส่วนผูท้ีแ่สวงหาด้วยการปฏบัิตเิพือ่โลกย่อม

ถงึโลก อนัมีพรหมโลกเป็นอย่างสงูท่ีสดุ แต่ไม่อาจถึงทีสุ่ดแห่งโลกได้ มบีคุคลมิใช่น้อย

เข้าใจพรหมโลกว่า เป็นธรรมคือพระนิพพาน จึงปฏิบัติเพื่อพรหมโลก ด้วยเข้าใจว่า

น่ันเป็นการปฏบิตัเิพือ่ธรรม แม้เทวโลกทีเ่รียกกนัว่า สรวงสวรรค์ กยั็งมีผูเ้ข้าใจกนัว่า 

เป็นธรรมคือพระนิพาน พากันปฏิบัติเพื่อเทวโลกนั้นก็มี ผู้ปฏิบัติเพื่อโลกอย่างนี้  

จัดว่าแสวงหาในภายนอก ไม่อาจถงึสถานท่ีประสงค์ได้ มอีกีพวกหนึง่แสวงหาด้วยการ

เทีย่วไปด้วยกายบนพภิพนีเ้อง มตีวัอย่างทีท่่านเล่าไว้ในโรหิตสัสสูตรว่า โรหิตสัสเทพบุตร 

ได้เข้าเฝ้าพระผูมี้พระภาค ทูลถามถงึท่ีสดุแห่งโลกนัน้ว่า อาจหรอืทีจ่ะรูเ้ห็นหรอืถึงด้วย

การไป ได้มีพระพุทธบรรหารว่า ที่สุดแห่งโลกอันเป็นที่ไม่เกิด แก่ ตาย จุติ อุปบัติ  

ไม่ตรัสว่า พึ่งรู้ พึงเห็น พึงถึง ด้วยการไปดังนี้

การไปเป็นอาการของกาย เม่ือมีอาการไป กแ็สดงว่ามกีาย และกายนัน้เองไป 

เมื่อกายไปถึงไหน เกิดแก่เจ็บตายก็ตามไปถึงนั่น ทั้งเมื่อไปก็ต้องถึงแต่ภายนอก  

ส่วนที่สุดแห่งโลกนั้นมีภายในนี้เอง โดยนัยที่แสดงมาโดยล�าดับ เพราะเหตุนี้
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คมเนน น ปตฺตพฺโพ  โลกสฺสนฺโต กุทาจนํ  

ที่สุดแห่งโลกไม่พึงถึงด้วยการไป ในกาลไหน ๆ

น จ อปฺปตฺวา โลกนฺตํ  ทุกฺขา อตฺถิ ปโมจนํ 

แต่ไม่ถึงที่สุดแห่งโลก ก็ไม่มีความพ้นจากทุกข์

โรหิตัสสเทพบุตร ได้กราบทูลชื่นชมพระพุทธบรรหารว่า เป็นอัศจรรย์อัน 

ไม่เคยม ีแล้วทลูเล่าว่า เมือ่ครัง้ตนเป็นโภชบตุร ได้มีความปรารถนาจะรูเ้ห็นหรอืถึงที่

สดุแห่งโลกเช่นนัน้ จงึเทีย่วไปแสวงหาด้วยกายในโอกาสโลกคอืพภิพนีเ้อง แต่ยงัไม่ทันถงึ 

ได้สิ้นอายุเสียก่อน พระบรมศาสดาตรัสกะเทพบุตรน้ันอีกว่า น จ ปนาหํ อาวุโส  

อปฺปตฺวา โลกสฺส อนฺตํ ทุกฺขสฺส อนฺตกิริยํ วทามิ แปลความว่า แนะผู้มีอายุ ก็ถ้าเรา

ไม่ถึงที่สุดแห่งโลก จะไม่กล่าวการท�าที่สุดแห่งทุกข์ ดังนี้

เพราะพระองค์ทรงประกาศว่า เป็นพระสัมพุทธะพระผู้ตรัสรู้เองในธรรมจัก- 

กัปปวตัตนสูตร และในสาสนธรรมเกอืบท้ังสิน้ของพระองค์ กแ็สดงการท�าทีสุ่ดแห่งทุกข์ 

แม้สาสนธรรมท่ีน�ามาแสดงในท่ีน้ีก็ดุจเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงเป็นอันรับรองได้ว่า

พระองค์ทรงถึงที่สุดแห่งโลกแล้ว พระองค์จึงตรัสวิธีท�าทุกข์ให้สิ้นสุด เพื่อถึงที่สุดแห่ง

โลกนัน้ ด้วยทรงบัญญติัโลก โลกสมุทัย โลกนโิรธ โลกนิโรธคามินปีฏปิทา ในกเฬวระ

ประมาณวาหนึ่ง ที่มีสัญญามีใจนี้ เพื่อชี้ให้รู้เหตุผล เพื่อผู้ฟังจะได้ปฏิบัติเหตุด้วย 

ตนเอง เพือ่จะได้บรรลผุลตลอดถงึธรรมเหนอืเหตผุล คือท่ีสดุโลก โดยนยัท่ีแสดงมาแล้ว

อน่ึง โดยต้นเค้า อวิชชาความไม่รู้จริงเป็นส่วนโลก โดยตรงกันข้าม วิชชา

ความรู้จริงเป็นส่วนธรรม ข้อส�าคัญแห่งโลกและธรรมจึงอยู่ที่ความไม่รู้และรู้จริงนี้เอง  

เมือ่ยงัไม่รูจ้ริง กต้็องเข้าถงึโลก เม่ือรูจ้รงิ กเ็ข้าถึงธรรม โดยนยันี ้รูก้บัถึงย่อมเนือ่งถึง 

กัน เพราะเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าญาเตยฺยํ พึ่งรู้ ทฏฺเยฺยํ พึงเห็น (ที่ใช้คู่กับรู้) ปตฺเตยฺยํ 

พึงถึง ดังนี้

ตสฺมา หเว โลกวิทู สุเมโธ

โลกนฺตคู วุสิตพฺรหฺมจริโย
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โลกสฺส อนฺตํ สมิตาวิ ญตฺวา

นาสึสติ โลกมิมํ ปรญฺจ

เพราะเหตนุัน้แล ผูเ้ป็นสเุมธ ีอยู่จบพรหมจรรย์ เพราะเสร็จกจิด้วยมรรคมีองค์ 

๘ แล้ว สงบ รู้แจ้งโลก ถึงที่สุดแห่งโลก รู้ที่สุดแห่งโลก ย่อมไม่หวังโลกนี้และโลกอื่น 

ดังนี้

สาธุชนเมื่อยังปรารถนาโลก ก็พึงปฏิบัติเพื่อโลกที่ดี ไม่พึงปฏิบัติเพื่อโลกอัน

ต�า่ทราม โดยนัยท่ีแสดงมาแล้ว และพึงปฏิบตัเิพือ่ธรรมด้วย คอืด�าเนนิไปในทางทีช่อบ 

ที่ล้วนประมวลลงในมรรคมีองค์ ๘ ทั้งนี้จะทราบได้โดยพิสดารจากสาสนธรรม คือ 

ค�าสัง่สอนอันมีมาในทางพระพทุธศาสนา ไม่ควรคดิว่าพระบรมศาสดาทรงแสดงธรรม

ที่อ่ืนจากตน แท้จริงทรงชี้เหตุผลท่ีตนนี้เอง โดยนัยที่ตรัสแก่โรหิตัสสเทพบุตรนั้น  

เพราะเหตนุี ้ใครจะฟังค�าสัง่สอนของพระองค์หรอืไม่กต็าม จะประพฤตเิหตแุละได้รบั

ผลอย่างไรกต็าม เหตผุลนัน้ ๆ กไ็ม่พ้นไปจากแนวทีพ่ระองค์ทรงแสดงไว้ ถ้าจะเทยีบ

ว่า ค�าสัง่สอนของพระองค์ เป็นค�าท�านายเหตุการณ์แห่งชวิีต กเ็ป็นค�าท�านายอนัแม่นย�า

ที่สุด ไม่มีพลาด ทั้งนี้ เพราะค�าสั่งสอนของพระองค์เป็นสัจจวาจา คือค�าจริงที่ไม่ตาย 

คือตรัสเป็นหนึ่ง ทั้งเป็นวาจาเป็นสุภาษิต

อนึง่ เมือ่ฟังค�าสัง่สอนของพระองค์แล้ว พงึท�าไว้ในใจโดยแยบคาย และเลอืก

เฟ้นธรรมส่วนที่ดีมาประดิษฐานไว้ที่ กาย วาจา ใจ ของตน มิใช่มาประดิษฐานไว้

ภายนอก ข้อส�าคัญพึงอบรมตนให้เป็นผู้รู้ ผู้ฉลาด ด้วยความด�าริพิจารณาและความ

เห็นให้สมกบัภาวะของตนซึง่เป็นผูน้บัถอืศาสนาของพระพทุธะ คอืผูรู้ ้และเมือ่ใดย่อม

เห็นธรรม เมื่อนั้นย่อมเห็นพระพุทธะ คือผู้รู้ สาธกด้วยพระบาลีที่ตรัสกะพระวักกลิ

ว่า โย ธมฺมํ ปสฺสติ แปลความว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ดังนี้

อจฉฺรยิ ํอพภฺูต ํข้อนีเ้ป็นอัศจรรย์อนัไม่เคยมใีนทีอ่ืน่จากศาสนาแห่งพระพุทธะ 

คือผูรู้้ทัง้หลาย ท่ีผูน้บัถอืฟังและปฏบัิตเิพือ่ให้ได้ ให้ถงึ ด้วยตน และในตนนีเ้อง มเีนือ้

ความพร้อมทั้งอรรถาธิบายดังได้แสดงมาด้วยประการฉะนี้
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ท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนีองค์นั้น ปรากฏว่า “เป็นผู้มีความรู้แตกฉานใน 

พระปรยิตัตธิรรม และช�านาญต�าราโหราศาสตร์” จงึเป็นผูม้คีวามรูส้ภาพของโลกดขีึน้ 

เป็นพลวปัจจัยให้บรรลุถึงสิริสวัสดิ์พิพัฒนผล ต้องด้วยนัยแห่งพระพุทธนิพนธ์ว่า  

ภทฺเทกรตฺโต มีราตรีดียวเจริญ คือ มีเวลาอันเจริญโดยส่วนเดียว อโหรตฺตํ ทั้งกลาง

วันทั้งกลางคืน

โสมํ โลกํ ปภาเสติ อพฺภา มุตฺโต ว จนฺทิมา

ท่านส่องโลกน้ีให้สว่างด้วยวัตตจรยิาสมจรยิารัตตญัญตุาคณุ เสมอืนดวงจนัทร์

อันพ้นจากหมอกและละโลกนี้ไปแล้ว

ขอกุศลจริยาทักษิณานุปทานกิจ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์ ได้บ�าเพ็ญในดิถีคล้าย

กับวันมรณภาพแห่งท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี เพื่ออุทิศกัลปนาผลถวาย ณ ครั้งนี้  

จงส�าเร็จเป็นปัตติทานมัยและปัตตานุโมทนามัย บุญราศี อันจักอ�านวยสุขสมบัต ิ

โสตถิผล แต่ท่านพร้อมด้วยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ฯ และท่านเจ้าคุณ

พระสาสนโสภณ สมตามเจตนาประสงค์โดยฐานนิยมทุกประการ

ในทีส่ดุแห่งพระธรรมเทศนานี ้พระสงฆ์ทัง้ ๔ รปูจะได้สวดธรรมบรรยายโดย

ท�านองสรภัญญวิธี เพื่อเพิ่มพูลกุศลส่วนอัปปมาทธรรมและสังเวคธรรม ในสมาคมนี้

สืบไป

รับประทานวิสัชชนาในโลกธรรมกถา พอสมควรแก่เวลา ก็ยุติลงแต่เพียงนี้  

เอว� ก็มีด้วยประการ ฉะนี้



อโมฆชวีติกถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมา สมฺพุทธสฺสฯ

อโมฆํ ทิวสํ กยิรา อปฺเปน พหุเกน วา

ยํ ยํ วิวหเต รตฺติ  ตทุนนฺตสฺส ชีวิตนฺติ

บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนาในมงคลพิธีบ�าเพ็ญกุศลที่คณะศิษยานุศิษย์  

ผู้เคารพนับถือท่านเจ้าคุณพระญาณรักขิตจัดบ�าเพ็ญถวายในโอกาสเป็นมงคลที่ท่าน 

เจ้าคุณเจริญอายุมาอย่างดีครบ ๗๒ ปี ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม นี้ ท่านเจ้าคุณมีนาม

เดิมว่าสายหยุด สกุล สิวพลงาม เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๖ ที่อ�าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัด 

ร้อยเอ็ด โยมบิดาชื่อสุ่ย โยมมารดาชื่อไข การศึกษาจบชั้นประถมบริบูรณ์ บรรพชา

เป็นสามเณรเม่ืออายุ ๑๑ ปี ท่ีวัดบ้านกระจาย ต�าบลน�้าค�า อ�าเภอสุวรรณภูมิ  

จังหวัดร้อยเอ็ด ในปี พ.ศ.๒๔๗๓ ได้เดินทางเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรม ที่ 

วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานครนี้ ขณะที่ท่านเจ้าคุณพระปัญญาพิศาลเถร  

(หนู ติปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส และได้เป็นพระอุปัชฌาย์ของท่านเจ้าคุณฯ ในเวลา 

ต่อมา เมื่อท่านอุปสมบท ณ วัดปทุมวนาราม เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๔๗๗  

ปัจจุบันพรรษากาลของท่านเจ้าคุณได้ ๕๑ ปี สอบได้เปรียญธรรม ๖ ประโยค

*   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ สมเดจ็พระญาณสงัวร ณ วดัประทมุวนาราม 

 เมือ่ ๒๓ ตลุาคม ๒๕๒๘
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ชีวิตและงานของท่านเจ้าคุณพระญาณรักขิต เป็นไปตามพุทธภาษิตบทอุเทศ

ที่แปลความว่า บุคคลควรท�าวันคืนไม่ให้ว่างเปล่าจากประโยชน์น้อยหรือมาก เพราะ

วันคืนของบุคคลใดผ่านบุคคลใดไป ชีวิตของบุคคลนั้นย่อมพร่องจากประโยชน์นั้น  

แต่ประโยชน์หรือสิ่งที่ต้องประสงค์จะเกิดขึ้นได้นั้น ก็ต้องประกอบด้วยการปฏิบัติ คือ 

การด�าเนินเข้าทาง 

การด�าเนินเข้าทางน้ัน ทางพระพุทธศาสนากค็อืการด�าเนนิเข้าทางมรรคมอีงค์ 

๘ กล่าวคือ ทางกาย ทางวาจา ก็จะปฏิบัติเข้าทางแห่งสัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ  

เว้นจากพดูเทจ็ เว้นจากพดูส่อเสยีด เว้นจากพูดค�าหยาบ เว้นจากพดูเพ้อเจ้อเหลวไหล 

เข้าทางสมัมากมัมนัตะ การงานชอบ คือ เว้นจากการท�าสตัว์มชีวีติให้ตกล่วง เว้นจาก

การถอืเอาสิง่ของทีเ่จ้าของเขาไม่ได้ให้ เว้นจากความประพฤตผิดิในกามทัง้หลาย หรอื

เว้นจากการอพรหมจริยกจิ ทางสมัมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ กค็อื เว้นจากมจิฉาอาชวีะ 

ประกอบสัมมาอาชีวะ อาชีวะท่ีชอบ เข้าทางจิตใจนั้นก็คือการปฏิบัติเข้าทางแห่ง 

สมัมาวายามะ เพยีรชอบ คอืเพียรระวงับาปอกศุลทียั่งมเิกดิ มใิห้เกดิขึน้ เพยีรละบาป

อกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรท�ากุศลที่ยังไม่เกิดข้ึน เพียรรักษากุศลท่ีเกิดขึ้นแล้ว และ

บ�าเพญ็ให้บรบิรูณ์ย่ิงขึน้ไป เข้าทางสมัมาสติ ระลกึชอบกค็อื ต้ังสตกิ�าหนด กายเวทนา 

จิตธรรม ซึ่งเป็นสติปัฏฐาน เข้าทางสัมมาสมาธิ ตั้งใจชอบ ก็คือปฏิบัติในสัมมาสมาธิ 

ความตั้งใจชอบ คือ การปฏิบัติท�าสมถกรรมฐานทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรสั 

สัง่สอนไว้ ส่วนทางความรูค้วามเหน็ความคดิ กเ็ข้าทางสัมมาทิฏฐ ิ ความเหน็ชอบ คือ

ก�าหนดรูใ้นทุกข์ ในเหตใุห้เกิดทุกข์ ในความดบัทกุข์ ในทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ 

เข้าทางสมัมาสงักปัปะ ด�ารชิอบ คอื ด�ารอิอกจากกาม ด�ารใินทางไม่พยาบาทปองร้าย  

ด�าริในทางไม่เบียดเบียน การปฏิบัติท่ีเข้าทางมรรคมีองค์แปดดังนี้ ชื่อว่าการปฏิบัติ 

เข้าทาง

การปฏิบัติเข้าทางดังนี้ ก็มิใช่หมายความว่า จะต้องมุ่งมรรคผลนิพพานใน

ปัจจุบัน แม้ว่าสามัญชนทั่วไปเมื่อปฏิบัติให้เข้าทางแห่งมรรคมีองค์แปดนี้ ทางกาย  

ทางวาจา ทางจิตใจ ทางความรู้ ความเห็น ความคิดนึก ซึ่งเป็นไปในทางที่ชอบตั้งต้น

แต่น้อยไปโดยล�าดับ จนถึงมากขึ้นก็ใช้ได้ แต่เมื่อเข้าทางมรรคมีองค์แปดนี้ จึงจะ 

ชื่อว่าการปฏิบัติเข้าทาง 
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เรื่องการปฏิบัติเข้าทางนี้ย่อมมีปัญหาอยู่เหมือนกัน เช่น บางท่านถามว่า 

ปฏบิตัอิย่างไรจงึจะปฏบิตัเิข้าทาง หรอืว่าทีป่ฏบิตัอิยูน่ีเ้ข้าทางแล้วหรอืยงั กต็อบได้ว่า

ปฏิบัติให้เข้าทางมรรคมีองค์แปดนี่แหละ จึงจะชื่อว่าปฏิบัติเข้าทาง ส่วนปัญหาที่ว่า 

ที่ปฏิบัติอยู่บัดนี้เข้าทางแล้วหรือยังนั้น ก็ตอบได้ว่า ต้องพิจารณาดูที่กาย ท่ีวาจา  

ที่จิตใจ และที่ความคิดและที่ความรู้ความเห็น ท่ีความคิดนึกของตนเอง เมื่อการ 

ปฏิบัติทางกาย ทางวาจาเข้าทางสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ แม้ว่า 

จะเพียงข้อเดียวหรือสองข้อ แม้ว่าจะเวลาใดเวลาหนึ่งก็ตาม ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติเข้าทาง 

ในข้อน้ันและปฏบิตัเิข้าทางในเวลานัน้ ส่วนการปฏบิตัทิีน่อกไปจากทางมรรคมอีงค์แปด

นี้ หาชื่อว่าปฏิบัติเข้าทางในพระพุทธศาสนาไม่ ให้พิจารณาดูที่กาย ที่วาจา ของตน 

ด่ังน้ี และให้พิจารณาดูที่จิตใจของตนเอง ว่าจิตใจของตนเองนั้นได้เป็นไปในทาง 

สัมมาวายามะเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิตั้งใจชอบแล้วหรือยัง  

ถ้าเข้าทางของสัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ดังนี้ น้อยหรือมาก ในเวลาใด

ก็ตาม ก็ชื่อว่าเข้าทางในข้อนั้นและในเวลานั้น ในทางความรู้ ความเห็น ความคิดนึก

ต่าง ๆ ก็ดีเข้าทางหรือยัง ก็ให้พิจารณาดูความรู้ ความเห็นของตน ว่าเป็นความรู ้

ความเห็นเข้าหลักอริยสัจจ์ ๔ มีหรือไม่ คือได้รู้เห็นในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์ ใน 

ความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เพียงไร เมื่อมีความรู้ ความเห็น ไปใน

หลักของอริยสัจจ์ ๔ นี้เพียงไรเมื่อใด ก็ชื่อว่ามีความรู้ความเห็นเข้าทางในเวลานั้น  

เมือ่นัน้ และความคดินกึอ่านต่าง ๆ กเ็หมอืนกนั เม่ือคิดนกึไปในทางของสัมมาสังกปัปะ 

ด�าริชอบ คือด�าริออกจากกามท้ังหลาย ไม่ติดข้องในกามทั้งหลาย ด�าริในทางไม ่

พยาบาทปองร้าย ด�าริในทางไม่เบียดเบียน เมื่อมีความด�าริอยู่ดังนี้ ก็ชื่อว่ามีความ 

คิดนึกอ่านเข้าทาง ถ้ามีความคิดที่นอกไปจากนี้ก็ชื่อว่าไม่เข้าทางแห่งพระพุทธศาสนา

เพราะฉะน้ัน ทุกคนจึงอาจตรวจดูได้ว่าปฏิบัติเข้าทางหรือยัง ปฏิบัติเข้าทาง

เมื่อใด และเมื่อเป็นดั่งน้ีแล้ว ผู้มุ่งปฏิบัติธรรม ก็พึงปฏิบัติให้เข้าทางอยู่เสมอ คือ  

เข้าทางมรรคมอีงค์แปดดงัทีก่ล่าวมานี ้ย่นเข้ากค็อืปฏบิติัให้เข้าทางแห่งศลี แห่งสมาธิ 

แห่งปัญญา ตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน เมื่อปฏิบัติให้เข้าทางดังนี้แล้วก็ช่ือว่าได้

ปฏิบัติในมรรคมีอันประเสริฐ ในทางอันประเสริฐ ตามที่พระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า 

บรรดาทางทั้งหลาย ทางมีองค์ ๘ ประเสริฐสุด ดังนี้
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เมื่อปฏิบัติเข้าทางดังน้ีแล้ว ก็จะได้พบสัจจะ คือ ความจริงอันประเสริฐ  

รวมเข้ากค็อื ความจรงิอันเรยีกว่า อรยิสจัจ์ อันได้แก่ ทุกข์ เหตเุกิดทกุข์ ความดบัทกุข์ 

และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อริยสัจจ์ ๔ นี้ เมื่อฟังดูแล้วก็อาจจะมีความคิดว่า

เป็นสจัจะส�าหรับพระอรยิเจ้า แต่ความจรงินัน้ พระพุทธเจ้าทรงสัง่สอนให้บคุคลสามญั

นี้เอง มีความรู้มีความเข้าใจในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เมื่อมีความรู้มีความเข้าใจแล้วนั้นแหละ 

จึงจะเป็นพระอริยเจ้า แต่ก่อนท่ีจะเป็นพระอริยเจ้าได้นั้น ก็ต้องท�าความรู้ท�าความ 

เข้าใจในอริยสัจจ์ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนตั้งแต่ก�าหนดจดจ�าให้รู้ว่าพระพุทธเจ้า

ตรัสไว้ว่าอะไรเป็นทุกข์ ตรัสไว้ว่าอะไรเป็นเหตุเกิดเกิดทุกข์ ตรัสไว้ว่าอะไรเป็นความ

ดับทุกข์ ตรัสไว้ว่าอะไรเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ แล้วน้อมน�าเข้ามาพิจารณา

ดูด้วยตนเอง ว่าท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์นั้น ก็คือ เกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นทุกข์  

ความโศก ความปริเทวะ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ  

ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ความปรารถนา 

ไม่สมหวังกล่าวโดยย่อ ขันธ์เป็นที่ยึดถือ ทั้ง ๕ ประการนี้เป็นทุกข์ พิจารณาตามไป

ที่พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนทีละข้อก็จะเห็นว่า บรรดาทุกข์ทั้งปวงนี้ไม่ใช่มีท่ีไหน ก็มีที่

กาย และใจหรือนามรูป หรือขันธ์ห้าของทุกคนนี้เอง 

ทกุคนมชีาต ิคอืความเกดิมชีรา คอืความแก่ มีมรณะ คอื ความตาย และมี

โศกะปริเทวะ เป็นต้น มคีวามประจวบกบัสิง่ไม่เป็นทีรั่ก ความพลดัพรากจากส่ิงท่ีเป็น

ที่รักและมีความปรารถนามิได้สมหวังอยู่ด้วยกัน และโดยย่อนั้น ก็มีขันธ์ ๕ เป็นท่ี

ยึดถืออยู่ด้วยกัน ย่อออกมาก็คือนามรูป หรือกายใจนี้ เป็นที่ยึดถืออยู่ด้วยกันว่าเป็น

ตวัเรา เป็นของเรา เพราะฉะนัน้ จึงมทีกุขสจัจะความจรงิคอื ทกุข์อยูบ่ริบรูณ์ในตนเอง 

เมือ่มาพจิารณาน้อมเข้ามาตามทีพ่ระพทุธเจ้าทรงสัง่สอนให้เป็นธรรม เป็นโอปนายิโก 

คือน้อมเข้ามาในตน หรือน้อมตนเข้าไปหาธรรมดังนี้ ทุกขสัจจะ สภาพที่จริงคือทุกข์

ก็จะปรากฏขึ้นแก่ใจนี้เองว่า นี้แหละคือตัวทุกข์ และก็พิจารณาต่อไปถึงเหตุเกิดทุกข์ 

ดูตัณหาในใจของตนเองที่บังเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลาย มี รูป เป็นต้น มีตัณหา คือ

ความดิน้รนทะยานอยากของใจ เป็นกามตณัหาบ้าง เป็นภวตณัหาบ้าง เป็นวภิวตณัหา

บ้าง เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็หัดก�าหนดดูว่านี้แหละคือตัวสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ และเมื่อเป็น
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ดัง่นี ้จงึจะดับทกุข์ คอืดบัตณัหาได้ไม่เพลดิเพลนิไปในตณัหา ไม่ตดิอยู่ในตณัหา และ

ในการทีจ่ะเป็นดัง่น้ีกด้็วยการปฏบิตั ิเข้าทางมรรคมอีงค์ ๘ ย่อลงเป็นศลี สมาธ ิปัญญา 

ดังกล่าวนี้เอง เมื่อศีล สมาธิ ปัญญา เจริญขึ้นโดยล�าดับแล้ว ก็ได้ญาณคือความหยั่ง

รู้ในทุกข์ ในเหตุเกิดทุกข์ ในความดับทุกข์ ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ว่าล้วนมี

อยูใ่นจติใจนีเ้องว่า นีคื้อทุกข์ นีคื้อเหตเุกดิทกุข์ นีคื้อความดบัทกุข์ นีค้อืทางปฏบิติัให้

ถึงความดับทุกข์ เป็นอันว่าเป็นเหตุให้ได้พบบททั้ง ๔ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นบท

อันประเสริฐ ดังที่ตรัสไว้ว่า สจฺจานํ จตุโร ปทา บรรดาสัจจะทั้งหลาย บททั้ง ๔ คือ

สัจจะทั้ง ๔ ที่เรียกว่า อริยสัจจ์นี้ประเสริฐสุดดังนี้

เมื่อเป็นดั่งนี้แล้วจึงจะได้ความหลุดพ้นเป็นความหลุดพ้นชั่วคราว หรือเป็น

ความหลดุพ้นถาวร ตามก�าลังของการปฏบิตั ิคอื จิตใจนีเ้อง จกัเป็นจติใจทีป่ลอดโปร่ง 

เป็นจิตใจที่เกษม เป็นจิตใจที่สวัสดี เป็นจิตใจที่ไม่ติดเป็นจิตใจที่ไม่ยึด จิตใจที่ไม่ติด

นั้นก็คือ ไม่ติด ไม่เพลิดเพลินอยู่ในตัวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากในอารมณ์อัน

เป็นที่ตั้งแห่งตัณหาทั้งหลาย ไม่ยึดคือวางได้ วางสิ่งที่รู้ คือวางอารมณ์ทั้งหลาย ทั้งที ่

น่าใคร่ ทั้งที่ไม่น่าใคร่ วางลงได้ ไม่ยึดถือ ไม่ติด จิตจึงจะมีความเกษมสวัสดี มีความ

ปลอดโปร่ง จิตที่มีลักษณะดังนี้ ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมจะได้พบอยู่ด้วยกัน อันเรียกเป็น

ศัพท์แสงว่า วิราคะ ที่แปลว่า ความสิ้นติด ส้ินยินดี ความส้ินติดความส้ินยินดีนั้น  

ก็ไม่ได้หมายความว่า สิน้ตดิ สิน้ยนิดใีนตวัวตัถเุท่านัน้ แต่สิน้ตดิ สิน้ยนิดใีนตวัตณัหา

เอง คือในความดิน้รนทะยานอยากด้วย แม้ไม่สิน้ แต่ว่าคลายลงไปได้ กใ็ช้ได้ หรอืว่า

ดับได้ชัว่ครัง้ชัว่คราว คอืดบัความตดิ ความยินดใีนตณัหาเอง ในกเิลส กองราคะหรอื 

โลภะกิเลสกองโทสะกิเลสกองโมหะ และเมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตจึงเป็นจิตที่ได้ชื่อว่า 

วริาคะ ตามภมิูตามชัน้ เป็นจติท่ีมีความเกษม มคีวามสวสัด ีมคีวามปลอดโปร่ง และ

เมือ่เจรญิข้ึนไปแล้วกจ็ะบรรลถุงึวริาคะ ทีเ่ป็นชัน้ยอด คอืนพิพานในทีสุ่ด ดงัทีพ่ระพทุธเจ้า

ตรัสไว้ว่า “วิราโค เสฏโ ธมฺมานํ” วิราคะประเสริฐสุดแห่งธรรมะทั้งหลายดังนี้

จิตใจท่ีปลอดโปร่งเกษม ท่ีไม่ติดในตัณหา ในกิเลสกองราคะ โทสะ โมหะ

ดังนี้ ย่อมเป็นจิตที่จะให้บังเกิดปัญญาท่ีเป็นดวงตาเห็นธรรม และเห็นพระพุทธเจ้า  

ซึ่งเป็นผู ้มีจักษุคือดวงตา ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ ตรัสรู ้ธรรมะทั้งหมดได้ดัง 



36 ปกิณกเทศนา

พระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม” 

ดังนี ้และเมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้ว กจ็ะเข้าถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นตวัสรณะ

อันประเสริฐ เป็น พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ  

อย่างแท้จริง เมื่อเป็นดังนี้แล้ว ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุติ ทั้งหลาย ก็จะเดินเข้ามาสู่

จิตใจพร้อมกัน การปฏิบัติดังน้ีก็ไม่ใช่ว่าจะต้องบรรลุถึงภูมิชั้นอย่างนี้ทีเดียว เป็นแต่

เพียงว่าเมื่อใกล้เข้าไป ใกล้เข้าไป ก็ใช้ได้ จิตที่มีความเกษมสวัสดี มีความผ่อนคลาย

จากความตดิ ความยดึถอืในตวักเิลสเอง และในตวัวัตถุอนัเป็นทีต่ัง้ของกเิลสเป็นจติที่

เดินเข้าใกล้พระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เข้าโดยล�าดับ ท่านจะ

อยู่ห่าง ๆ อยู่ตอนโน้นซึ่งเห็นไกลอยู่ลิบ ๆ และเมื่อจิตนี้มีความเกษม มีความสวัสดี

ดังกล่าวน้ี ก็จะเป็นจิตท่ีเดินใกล้เข้าไปสู่พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งเป็น 

พระรัตนตรัยอันเป็นวัตถุอันประเสริฐนี้โดยล�าดับ เป็นจิตที่บริสุทธิ์แจ่มใส ได้เห็น

พระพทุธเจ้าผูมี้จกัษุ ผูป้ระเสรฐิกว่าบรรดาสตัว์ทัง้หลายในโลก ดงัทีม่พีระพทุธภาษติ

ตรสัไว้ว่า “ทปิทานญจฺ จกฺขมุา” บรรดาสตัว์สองเท้าทัง้หลายเป็นต้น ในโลก พระพทุธเจ้า

ผู้มีจักษุประเสริฐสุด ด้วยประการฉะนี้

การปฏิบัติที่จะบรรลุถึงขั้นตอนมาโดยล�าดับ ต้องเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติเข้า

ทาง เพราะฉะนัน้ การปฏิบัติเข้าทางนัน้ จงึมคีวามส�าคญัจะท�าให้การปฏบิตันิี ้ด�าเนนิ

ไปสูข้ั่นตอนแห่งศลี แห่งสมาธ ิแห่งปัญญา หรอืแห่งโพธปัิกขยิธรรม โดยล�าดบั เป็นต้น

ว่า เข้าทางแห่งสติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปทาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ 

โพชฌงค์ ๗ มรรคมีองค์ ๘ โดยล�าดับ ด้วยประการฉะนี้

ท่านเจ้าคุณพระญาณรักขิต ก็กล่าวได้ว่า ท่านได้อยู่ในวัดปทุมวนารามนี้  

ซึง่เป็นวดัแห่งพระเถระผูป้ฏบิตัธิรรมและได้มพีระอาจารย์ผูป้ฏบิตัธิรรม กม็าพกัพาใน

วดัปทมุวนาราม ตัง้แต่ในอดตีกาลเป็นต้นมา เพราะฉะนัน้ วัดนีจ้งึกล่าวได้ว่า เป็นวัด

แห่งผู้ปฏิบัติธรรม เพราะฉะนั้น เมื่อมารักษาการปฏิบัติธรรมนี้ไว้ด้วยการที่มาปฏิบัติ

ธรรมด้วยตนเอง และชกัชวนผูอ่ื้นให้เข้าทาง คอืปฏบิตัใิห้เข้าทางอริยมรรคมอีงค์ ๘ นี้ 

ย่อมจะเป็นการท่ีจะได้ช่วยสบืต่อพระพทุธศาสนา เป็นไปเพือ่ประโยชน์ตนและประโยชน์

ผู้อื่น
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ท่านเจ้าคุณพระญาณรักขิต ก็กล่าวได้ว่าท่านได้ปฏิบัติตนเองและได้รักษา

ขนบธรรมเนยีม ประเพณแีห่งพระเถระผูเ้ป็นเจ้าอาวาสวัดนี ้และแห่งพระอาจารย์สาย

ปฏบิติัทัง้หลายท่ีได้เดนิทางมาอยูใ่นวดันีแ้ต่กาลก่อนมาให้เป็นไป เป็นแบบอย่างทีค่วร

รักษาปฏิบัติสืบต่อไป

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ  อุตฺตมํ ธมฺมมชฺฌคา

มหาสงฺฆํ ปโพเธสิ  อิจฺเจตํ รตนตฺตยํ

พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้ตรสัรูธ้รรมอนัสงูสดุแล้ว ซึง่ยงัสงฆ์หมูใ่หญ่

ให้ตรัสรู้ตามแล้ว นี้เป็นพระรัตนตรัยดังนี้ 

เอตสฺส อานุภาเวน กตปุญฺญสฺส จ เตชสา ด้วยอานุภาพแห่งพระรัตนตรัย 

อดิสัยปุญญเขต และด้วยเดชบุญกุศลที่ได้บ�าเพ็ญแล้ว ขอท่านเจ้าคุณพระญาณรักขิต

พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ผู้เคารพนับถือท้ังหลาย เจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละ และ 

เจริญในธรรมท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกาศไว้แล้ว ด�ารงอยู่เป็นก�าลังของ

พระพุทธศาสนา เป็นร่มโพธิข์องคณะศิษยานศุษิย์ และผูท้ีเ่คารพนบัถอืทัง้หลายสบืไป

ตลอดกาลนาน 

แสดงพระธรรมเทศนายุติลง เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

เอส ภควโต สาวกสงฺโฆ อาหุเนยฺโย

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาพระสังฆคุณบทหนึ่ง เพื่อเกื้อกูล

ปัญญาและสัมมาปฏิบัติแก่บุคคลผู้ปรารถนาธรรมปฏิบัติทั่วไป แท้จริง พระสังฆคุณ

ทุกบทย่อมแสดงสุปฏิบัติ คือข้อปฏิบัติดีของคนดีทั่ว ๆ ไป ไม่จ�ากัดเฉพาะพระสงฆ์ 

หรือเฉพาะพุทธศาสนิกชนเท่านั้น ใครก็ตามเมื่อปฏิบัติดี จริงใจทางพระสังฆคุณ  

ย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนดีจริงเหมือนกัน ในที่นี้ จักแสดงเฉพาะข้อว่า อาหุเนยฺโย ดังบท

บาลีที่ยกไว้แปลว่า พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น อาหุเนยฺโย เป็นผู้ควร

มาบชูา หรอืเป็นผูค้วรบชูาโดยเอือ้เฟ้ือ จะอธบิายค�าว่าบชูาก่อน เพือ่ให้เกีย่วโยงไปถงึ

ความหมายค�าว่า อาหุเนยฺย โดยตรง

ค�าว่า บูชา ในท่ีนี้มาจากศัพท์ว่าอาหุนะ หมายถึงการให้การบ�ารุงด้วย 

ความเลื่อมใสนับถือ ดังค�าว่า พราหมณ์บูชาไฟ ก็หมายถึงบ�าเรอไฟด้วยการให้เชื้อ 

แก่ไฟ บุคคลทั่วไปในโลกย่อมท�าการบ�ารุงบ�าเรอวัตถุต่าง ๆ บ้าง บุคคลต่าง ๆ บ้าง 

ตามทีเ่ล่ือมใสนับถอื บางทีกท็�าด้วยความกลวัหรือปรารถนาผล บ�ารงุด้วยความเลือ่มใส

*   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระธรรมวราภรณ์
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นบัถอื กเ็ช่นบ�ารุงบคุคลผู้ประกอบด้วยสปุฏบิตัดิงักล่าว ทัง้ทีรู่อ้ยูว่่าบคุคลเช่นนัน้ไม่มี

วัตถุอะไรท่ีจะพึงตอบแทน บ�ารุงด้วยความกลัว ก็เช่นบ�าเรอวัตถุท่ีเข้าใจว่ามีอ�านาจ 

หรือบคุคลผูม้อี�านาจเพือ่ให้วตัถหุรอืบคุคลน้ัน ๆ ยนิดโีปรดปราน เพือ่จกัได้ระงบัโทษ

ภัยต่าง ๆ บ�ารุงด้วยความปรารถนาผลก็เช่น บ�ารุงบ�าเรอวัตถุหรือบุคคลที่เห็นว่าจะ

อ�านวยผลอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้ตามที่ปรารถนา ถ้าบ�ารุงแก่วัตถุหรือสิ่งที่ปรากฏ  

ตลอดถึงทีไ่ม่ปรากฏ กมั็กเรยีกว่าบูชาบ�าบวง หรอืบวงสรวง ถ้าท�าสญัญาไว้ว่าจะบ�ารงุ

ในเมื่อได้ผลแล้ว ก็มักเรียกว่าบนบาน ถ้าบ�ารุงแก่บุคคลด้วยเจตนาและวิธีเช่นนี้  

ก็มักเรียกกันต่าง ๆ ตลอดจนเรียกว่า สินบน เมื่อวัตถุหรือบุคคลเช่นนั้นมีอยู่ในที่ใด 

กม็กัจะพากนัไปในท่ีนัน้ น�าสิง่ต่าง ๆ ไป เพือ่บวงบนกันต่าง ๆ จะยกขึน้กล่าวเฉพาะ

บุคคล

บคุคลผูร้บัการมาบ�ารุงหรอืสิง่ทีเ่ขาน�ามาบ�ารงุนัน้ แบ่งออกโดยย่อเป็น ๒ คอื 

ผู้ที่ไม่สมควร ๑ ผู้ที่สมควร คือเป็นอาหุเนยยบุคคล ๑ ผู้ที่ไม่สมควรนั้น คือผู้ที่

ปราศจากคุณที่ควรบ�ารุง เช่น ผู้ที่มิได้ประพฤติการที่เป็นคุณเกื้อกูลให้เกิดประโยชน์

สุข บางทีซ�้าประพฤติการที่ชั่วร้าย เบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน เพราะเป็น 

ผู้มีความปรารถนาจัด และประพฤติไปตามอ�านาจความปรารถนา การน�าไปบ�ารุง 

ผู้เช่นนั้น เป็นการให้ก�าลังแก่ผู้เช่นน้ันเพื่อได้ด�ารงอยู่ประพฤติชั่วร้าย ทั้งเป็นการ 

บ�ารุงที่ไม่มีการเพียงพอ เหมือนการให้เชื้อแก่ไฟ เพื่อบ�าเรอไฟ ให้เท่าไรก็คงไม่พอ 

เพราะไฟก็ยิ่งมีกองโตขึ้น กินเชื้อมากและเร็วเข้า การน�าสิ่งต่าง ๆ ไปบ�ารุงบุคคลผู้มี

ความปรารถนาจัด ก็คงไม่อาจจะบ�ารุงให้เต็มความปรารถนาได้เช่นเดียวกัน ดังมี

พระพทุธภาษติกล่าวเตอืนไว้ว่า นตถฺ ิตณหฺาสมา นท ีแม่น�า้เสมอด้วยตณัหาคอืความ

ปรารถนาจัดไม่มี ดังนี้

ฝ่ายบคุคลผูน้�าไปบ�ารงุ บางทกีท็�าไปด้วยความปรารถนาจดัเช่นเดยีวกนั มใิช่

ด้วยความเคารพบูชา บางทีแม้ท�าในสิ่งที่มีความเคารพนับถืออยู่ ก็ท�าในท�านองที่เสีย

น้อยเพื่อให้ได้มาก เช่นท�านิดหนึ่ง แต่ปรารถนาผลมากมาย หรือไปท�าสัญญาไว้ก่อน

คือบนไว้ว่า เมื่อส�าเร็จผลสมประสงค์แล้ว จะแก้บนอย่างนั้น ๆ ดังเช่นว่า จะแก้บน

ด้วยทองเท่าลูกฝัก ครั้นได้รับผลที่ต้องการแล้ว ก็น�าลูกฟักไปปิดทองแก้บน เพราะ
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ถือว่า เมื่อปิดทองแล้ว ก็กลายเป็นทองเท่าลูกฟัก ถูกต้องตามสัญญา หรือไปบนว่า 

จะถวายละคร ๑ โรง แล้วก็น�าลครยก (ตุ๊กตา) ไปตั้งแก้บน ท�าสิ่งที่เคารพอันพูดไม่

ได้นัน้ให้เป็นเหมือนอย่างเดก็เล่นตุก๊ตา แต่กถื็อว่าได้แก้บนแล้ว เป็นทีพ่อใจโปรดปราน

ส่วนในบคุคลผูส้มควรจะได้รบัการบ�ารงุ แต่เมือ่เหน็ว่าจะให้ผลตอบแทนตามทีป่รารถนา

ไม่ได้ก็มักละเลย ไม่เห็นเป็นความสมควรหรือจ�าเป็นจะต้องท�าอย่างไร ผู้เช่นนี้จึงไม่

อาจจะได้อาหุเนยยบุคคล ได้แต่บุคคลที่ตรงกันข้าม

ผูท้ีส่มควรจะได้รบัการน�าไปบ�ารงุด้วยความเคารพบชูา อนัเรยีกว่า อาหเุนยย

บุคคลน้ัน คือบุคคลผู้มีคุณอันสมควรจะรับการมาบูชาด้วยวัตถุที่สมควรก็ตาม ด้วย

การช่วยต่าง ๆ ก็ตาม บุคคลเช่นน้ีมีเป็นต้นว่า มารดาบิดา เป็นอาหุเนยยะของ 

บุตรธิดา แม้ผู้มีคุณอื่น ๆ ก็สงเคราะห์เข้าในข้อนี้ เพราะตั้งอยู่ในฐานะที่ผู้ได้รับคุณ

ของท่านพึงน�าสิ่งต่าง ๆ ไปบ�ารุงท่าน เป็นการบูชาคุณของท่านตามฐานะ ในฝ่าย 

พระศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวก ชื่อว่าเป็นอาหุเนยยะ เพราะ 

เป็นผู้มีคุณสมควรที่บุคคลจะพึงเข้ามาบ�ารุงเป็นการบูชาคุณ จะยกคุณที่ท�าให้เป็น 

อาหุเนยยะขึ้นแสดงพอเป็นนิทัสนะนัยต่อไปนี้ :-

๑. เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละกิเลสให้สิ้นไปได้แล้วหรือเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อละกิเลส.  

ในฉักกนิบาต ได้ตรัสยกธรรมหลายหมวดขึ้นแสดงชี้ลักษณะของผู้ท่ีเป็นอาหุเนยยะ 

เช่น ธรรมหมวดหนึง่ว่า ผูท่ี้มขีนัต ิคอื อดทนต่อรปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ และ

ธรรมคือเรือ่งรปูเป็นต้นเหล่านัน้ ชือ่ว่าอาหุเนยยะ เหมอืนอย่างม้าของพระเจ้าแผ่นดนิ 

จะชื่อว่าเป็นม้าอาชาไนย ซึ่งควรเป็นราชพาหนะประจ�าพระองค์ ก็เพราะอดทนต่อรูป

เป็นต้นดังกล่าว และสมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติ

๒. เป็นผู้มีอ่ิมมีพอ มีมักน้อยสันโดษ รู้ประมาณในการรับ ในการบริโภค  

ไม่ท�าความละเลงิในส่วนท่ีด ีไม่ท�าความเหยยีดหยามในส่วนทีเ่ลว ในชาดก มเีล่าเปรยีบ

เทียบไว้ว่า เหมือนอย่างม้าอาชาไนยได้บริโภคน�้าคั้นผลไม้ทีแรกมีรสหวาน แต่ก็มี

อาการสงบ ส่วนลาได้พลอยบริโภคน�้าหางที่มีรสอ่อนมากแล้ว แต่มีอาการคะนอง 

พระบรมศาสดาพร้อมท้ังพระสาวกได้ทรงประสบทกุขภยัในขณะทีป่ระทบัจ�าพรรษาอยู่

ในครั้งหนึ่ง ได้ประทับอยู่ด้วยอาการสงบตลอดไตรมาศ เมื่อพระสาวกบางรูปทูลขอ 
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จะไปน�าอาหารมาจากทีอ่ืน่ กไ็ม่โปรดอนญุาต คงทรงรบัและโปรดให้รบัแต่อาหารท่ีพึง

ได้ในทีน้ั่น แม้จะแร้นแค้นเพยีงไรกต็าม เมือ่อนาถบิณฑกิเศรษฐียากจนลงในคราวหนึง่

น�าภัตตาหารในคราวยากมาถวาย ตรัสให้เกิดความยินดีโดยความว่า อย่าคิดว่าวัตถุ

เศร้าหมอง คือ เป็นของเลวไม่ดี เพราะเมื่อเจตนาประณีต วัตถุก็ประณีต ดังนี้

๓. ไม่ก่อหนี้ทางอริยวินัย อธิบายทางพระวินัยว่า พิจารณาบริโภคปัจจัย 

ทั้ง ๔ ไม่บริโภคด้วยตัณหา ปฏิบัติดังนี้ ชื่อว่าไม่บริโภคเป็นหนี้ พิจารณาดูต่อไป 

กเ็หน็ความสบืต่อไปอกีว่า เมือ่ได้บรโิภคสิง่ท่ีเขาน�ามาบ�ารงุเป็นการบชูา ก็ปฏบิตักิรณยีะ

คอืการทีค่วรท�าให้บรบิรูณ์ ดังพระพุทธภาษติท่ีตรสัสอนให้พจิารณาเนอืง ๆ ว่า กจิอ่ืน

ที่ควรทํายังมีอยู่อีก มิใช่เพียงเท่านี้ วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราทําอะไรอยู่ ดังนี้เป็นต้น 

นอกจากปฏบัิตกิรณยีะกจิอันเป็นประโยชน์เฉพาะตน กป็ฏิบตักิรณยีะกิจอนัเป็นประโยชน์

แก่ผู้อื่นตามสมควรเป็นต้นว่า แสดงธรรมอบรมส่ังสอนตามกาลให้เกิดความเหน็จริง 

ความสมาทานปฏิบัต ิ ความอาจหาญ และความรืน่เรงิในธรรม ตามควรแก่บุคคลและ

บริษัท เมื่อเขาน�าสิ่งต่าง ๆ มาบ�ารุงเป็นการบูชาก็ท�าปฏิสัณฐานให้เหมาะสม และ

กล่าวอนโุมทนาด้วยธรรมีกถา ตามปฏิปทาของพระบรมศาสดา ตัง้จติแผ่เมตตาเป็นต้น 

เป็นอัปปมัญญาคือไม่จ�ากัดประมาณในสัตว์

๔. ปฏิบัติในทางรักษาศรัทธาปสาทะ หรือเจริญศรัทธาปสาทะให้ยิ่งขึ้น  

เมือ่บุคคลผู้เข้ามาได้ศรทัธาปสาทะเป็นข้อแรก กย่็อมจะได้ศลีได้สุตะ คอืการสดับธรรม 

ตลอดจนได้ปัญญาเหน็ธรรม เมือ่เป็นเช่นนีก้ช็ือ่ว่าเป็นผูใ้ห้มากกว่าทีเ่ขาบรจิาค เพราะ

เป็นผู้ให้อริยทรัพย์ หรือเป็นเหตุให้เขาได้อริยทรัพย์ ดังเช่นพระสารีบุตรเถระ เมื่อยัง

เป็นปรพิาชก ได้เหน็พระอสัสชเิถระเดนิเทีย่วบณิฑบาต มคีวามเลือ่มใสอากปัปะกริยิา

ของท่าน จึงตามท่านไปจนถงึส�านกั และเข้าไปหาท่าน ได้ฟังธรรมของท่านทีแ่สดงแต่

โดยย่อ จึงเกิดดวงตาเห็นธรรม พระพุทธสาวกหรือสมณพราหมณ์ผู้เป็นอาหุเนยย

บคุคล ย่อมปฏบัิตใิห้เกดิประโยชน์แก่ผูเ้ข้ามาหา เป็นทีเ่จรญิศรัทธาสมัมาปฏบัิตเิหมอืน

เช่นนั้น แม้ผู้เข้ามาหาจะมิได้ส�าเร็จประโยชน์ถึงชั้นสูง เมื่อได้ทราบทางปฏิบัติเพื่อ

ประโยชน์ปัจจุบันและภายหน้าอันเป็นฝ่ายโลกียประโยชน์ ก็อาจน�าไปปฏิบัติให้เกิด

ประโยชน์ในทางคดีโลกนั้นด้วยดี
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พระบรมศาสดา เม่ือเสดจ็ประกาศพระพทุธศาสนาก็ปรากฏกติติศพัท์ขจรไป

ดงัทีแ่สดงไว้ในพระสตูรหลายพระสตูร เป็นต้นว่า พระองค์ทรงมพีระชาตอินัดี ทรงละ

หมูพ่ระญาต ิและเงนิทองเป็นอันมากเสด็จออกทรงผนวช ทัง้ทีท่รงก�าลังมพีระวัยเจรญิ 

ทั้งที่พระชนกชนนีทรงกรรแสง พระองค์ทรงมีพระรูปและฉวีวรรณน่าเลื่อมใส ทรง

ประกอบด้วยศลีอนัประเสรฐิ ทรงมพีระวาจาไพเราะ ทรงเป็นอาจารย์ของคนเป็นอนัมาก 

ทรงปราศจากกามราคะกเิลสจาบลั ตรสัแสดงกรรมเพือ่ให้บคุคลไม่ท�าบาป เสดจ็ออก

ผนวชจากสกุลสูงสกุลมั่งคั่ง หมู่ชนจากรัฐชนบทต่าง ๆ พากันมาเฝ้าทูลถามปัญหา 

ทรงเป็นสรณะของเทพดามนุษย์เป็นอันมาก ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ทรงประกอบด้วยมหาปุรสิลักษณะ ตรสัทักทายผูม้าเฝ้าผกูไมตร ีมพีระพกัตร์ชืน่บาน

ไม่สยิ้ว มีปกติตรัสปราศรัยก่อน เป็นที่นับถือบูชาของบริษัททั้ง ๔ เมื่อเสด็จอยู่ ณ  

ที่ใด หมู่อมนุษย์ย่อมไม่เบียดเบียนหมู่มนุษย์ ณ ที่นั้น ทรงเป็นยอดคณาจารย์  

มพีระยศปรากฏและอิสรชนท้ังหลาย มีกษัตรย์ิเป็นต้น ย่อมจะพากนัไปเฝ้าถึงพระองค์

เป็นสรณะ และพากันเคารพนับถือบูชา ฉะนั้น พระองค์จึงเป็นผู้ควรที่บุคคลจะพึง 

มาเฝ้า มิใช่ให้พระองค์เป็นฝ่ายเสด็จไปหาตน กิตติศัพท์ดังกล่าวนี้ ย่อมแสดงความที่

พระบรมศาสดาทรงเป็นอาหุเนยยบุคคล เพราะทรงเป็นผู้มีพระคุณควรที่ใคร ๆ พึง

เข้ามาบชูาทัง้ด้วยอามิสบชูา ทัง้ด้วยปฏบิตับิชูา แม้ด้วยมอบกายวาจาใจพร้อมทัง้ชวิีต 

อทุศิถึงเป็นสรณะอันสงูสดุโดยแท้ แม้พระสงฆ์สาวกของพระผูม้พีระภาคเจ้า ย่อมเป็น

อาหุเนยยะ มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้



อาโลโก อุทปาท ิ

แสงสว่างเกดิขึ้นแล้ว

การนับถอืพระพุทธศาสนา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส

(๓ จบ)

ท่านสหธรรมิกและท่านสาธุชนทั้งหลาย

วนันี ้พทุธสมาคมแห่งประเทศไทย ได้จดัให้มีการแสดงปาฐกถาธรรมซึง่เป็น

ไปตามเคย และได้อาราธนาให้อาตมามาแสดง การแสดงธรรมในที่นี้นั้น เป็นที่น่า

หนักใจอยู่ เพราะท่านผู้ฟังท้ังหลายเป็นผู้ได้เคยสดับฟังท่านที่เคยแสดงมาแล้วทุกชั้น

ทุกจ�าพวก ทั้งคฤหัสถ์ ทั้งบรรพชิต ท่านท่ีคงแก่การงานและคงแก่เรียนมาแล้วก็มี 

เป็นส่วนมาก แต่เพราะได้มองดูอีกทางหนึ่งว่า ท่านที่มีความรู้ย่อมสามารถวินิจฉัย 

สิ่งที่ฟังว่าผิดหรือถูก บริบูรณ์หรือบกพร่องอย่างไรได้ ฉะนั้น ถึงแม้ว่าการแสดงจะมี

บกพร่องไปบ้าง กน่็าจะได้รบัการวนิจิฉยัอย่างถกูต้อง และคงจะไม่ถือเอาข้อทีบ่กพร่อง

นั้นไปเป็นข้อยึดถือประพฤติปฏิบัติ จึงได้เกิดความเบาใจและรับมาแสดงในหัวข้อที่ได้

เลือกว่า “การนับถือพระพุทธศาสนา”

*   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระโศภนคณาภรณ์ ณ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 

 วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
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เรือ่งนีด้เูป็นเรือ่งสามัญ เพราะเราทัง้หลายซึง่เข้าใจตนเองว่าเป็นพทุธศาสนกิ 

“ผู้นับถือพระพุทธศาสนา” ย่อมเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่กับเรื่องนี้ทั่วกัน แต่ว่าเรื่องที่เป็น

สามญัเช่นนี ้กน่็าจะได้หยบิยกขึน้มาพดูและพจิารณากนับ้าง เพราะถ้าจะตัง้ค�าถามว่า 

การนับถือพระพุทธศาสนาของเราในบัดนี้ได้เป็นไปถูกผิดอย่างไร ? และควรจะแก้ไข

อย่างไร ? เม่ือถูกถามปัญหาเข้าเช่นน้ีก็น่าจะต้องคิด หรือถ้าจะถูกถามว่าท่านเป็น 

พุทธศาสนิกคือผู้นับถือพระพุทธศาสนาใช่หรือไม่ ? ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็จะ

ต้องตอบว่าใช่ ถ้าจะถูกถามต่อไปอีกว่า ท่านนับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่เมื่อไร ? 

ท่านเข้ามานับถือด้วยอาการอย่างไร ? เมื่อท่านเข้ามานับถือแล้วท่านอยู่เฉย ๆ  

หรือว่าท่านปฏิบัติพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง ? เมื่อถูกถามเช่นนี้เข้าอีก ก็น่าจะคิด

เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น จึงได้เลือกเรื่องนี้ขึ้นแสดง

ก่อนอื่นจะขอจ�ากัดความว่า “การนับถือพระพุทธศาสนา” ก่อน การนับถือ

พระพุทธศาสนากล่าวกว้าง ๆ ก็ได้แก่ “การยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็น 

พระศาสดาของตน และยอมรับปฏิบัตธิรรมทีเ่ป็นคาํสอนของพระพุทธเจ้า” การนบัถือ

พระพทุธศาสนาดงักล่าวมานี ้กย่็อมเนือ่งไปด้วย “การเคารพบชูาทะนบุาํรงุวตัถทุีเ่นือ่ง

กบัพระพทุธศาสนา เช่น ปชูนยีสถาน วดัวาอาราม ตลอดถงึการทะนุบาํรงุผูป้ระพฤติ

ธรรมในพระพุทธศาสนาให้เป็นผู้สามารถปฏิบัติศาสนธรรมได้สะดวก ไม่ขัดข้อง”  

นี่เป็นค�าก�าหนดความหรือจ�ากัดความ ค�าว่า “การนับถือพระพุทธศาสนา” โดยย่อ 

ทีจ่รงิตามทีว่่ามานีถ้้าจะเพ่งดวู่าเราใช้ค�าว่า “การนบัถอืพระพทุธศาสนา” นัน้

เป็นการเหมาะแล้วหรอืยงั กจ็ะรูส้กึว่ายงัไม่เหมาะนกั แต่ว่าอาศยัทีค่�านีเ้ป็นค�าทีใ่ช้กนั

ดาษดื่นเป็นที่เข้าใจกัน ฉะนั้น ก็ไม่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงค�าอื่น ใช้ค�าน้ีและให ้

ความหมายให้ถูกต้องกบัความประสงค์ดกีว่า การนบัถอืพระพทุธศาสนาตามทีก่�าหนด

ความหมายมานัน้ จะเข้าใจแจ่มแจ้งได้ด้วยการทีพ่จิารณาประวตัขิองผูน้บัถอืพระพทุธ-

ศาสนาแต่เดมิว่าได้เป็นมาอย่างไร เพราะว่าผูน้บัถอืพระพทุธศาสนานีเ้อง มส่ีวนท�าให้

พระพุทธศาสนาปรากฏข้ึน ตั้งอยู่ได้เป็นไปได้ในโลก แต่ก็ต้องอาศัยพระพุทธเจ้า 

ได้ตรัสรู้ธรรม แล้วทรงแสดงธรรมสั่งสอน เพราะพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้ว ถ้าไม่

ทรงแสดงธรรม ทรงอยู่เฉย ๆ ก็คงเป็นพระปัจเจกพุทธะ คือพระผู้รู้เฉพาะพระองค์

เท่านัน้ แต่ว่าทรงแสดงธรรมสัง่สอนและมผีูฟั้งค�าสัง่สอนของพระองค์ และรูถ้งึธรรมะ
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ทีพ่ระองค์ทรงสัง่สอนได้ ฉนัน้จงึ “ปรากฏพระพุทธศาสนาข้ึนในโลกต้ังแต่เม่ือพระพุทธเจ้า

ทรงแสดงธรรมครั้งแรก และเมื่อตั้งแต่มีผู้ฟังที่รู้ถึงธรรมคนแรก”

เมือ่กล่าวมาเช่นนีแ้ล้ว กน่็าจะระลกึถงึเรือ่งพระพทุธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา

แก่พระเบญจวัคคีย์ พระโกณฑัญญะได้รู้ธรรมที่พระองค์ทรงแสดงก่อน พระพุทธเจ้า

จึงทรงเปล่งอุทานว่า “โกณฑัญญะได้รูแ้ล้วหนอ โกณฑญัญะได้รูแ้ล้วหนอ” พระโกณฑญัญะ

ซึ่งเป็นผู้รู้ธรรมนี้เอง เป็นพุทธศาสนิกคนแรกด้วยการที่รู้ธรรมของพระพุทธเจ้า และ

ต่อมาพระพทุธเจ้าก็ทรงแสดงธรรมสอนพระเบญจวัคคีย์รปูอืน่จนได้รูธ้รรมตาม ๆ กัน

ข้ึนไป และทรงแสดงธรรมแก่ผูอ้ืน่อีก ผู้ท่ีฟังค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้ารูธ้รรมทีพ่ระองค์ 

ทรงสั่งสอนและมีศรัทธาเลื่อมใส ก็แสดงตนขอบรรพชาอุปสมบทถือเพศเป็นภิกษุ  

ในพระพุทธศาสนาขึ้น ท่ีมีศรัทธาปสาทะคือมีความเชื่อความเลื่อมใสต�่ากว่านั้น ก ็

แสดงตนถึงพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือท่ีพึ่งของตน 

และขอให้พระพุทธเจ้าจ�าตนไว้ว่าเป็นอุบาสกหรือเป็นอุบาสิกา ที่แปลกันว่าผู้นั่งใกล้

พระรัตนตรัย 

เพราะฉะน้ัน เม่ือกล่าวโดยสรุปแล้ว การนับถือพระพุทธศาสนาในตอนต้น 

เมือ่กล่าวถงึทางจิต กคื็อการท่ีรูธ้รรมของพระพทุธเจ้า ทีย่งัไม่สามารถจะรูท่ั้วถงึธรรม

ได้ ก็มีศรัทธามีปสาทะในพระพุทธศาสนา นี้เป็นส่วนภายใน ส่วนทางกายก็คือ 

การประกาศตนเป็นภิกษุด้วยการขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ต่อมาก็มี

ภิกษุณีและสามเณรรีขึ้นตามเรื่อง หรือที่ไม่ถึงอย่างนั้น ก็ประกาศตนถึงพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะและแสดงตนเป็นอุบาสกหรืออุบาสิกา นี่เป็นการ

นับถือพระพุทธศาสนาตั้งแต่ต้นเดิม 

พึงเข้าใจว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนาคือผู้รู้ถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง 

นี้เอง คือพระสงฆ์ที่เรียกกันเต็มที่ว่า “สาวกสงฆ์” คือหมู่ของผู้ฟังของผู้มีพระภาค  

เพราะฉะนั้น ที่ชื่อว่า ผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยตรงก็คือว่าผู้เป็นพระสงฆ์นั้นเอง 

หรือว่าถ้าไม่ถึงอย่างนั้น ก็เป็นผู้ท่ีนับเน่ืองอยู่ในพระสงฆ์ ผู้นับถือพระพุทธศาสนา  

เมื่อกล่าวโดยหลักธรรมแท้จริงแล้ว ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่นับถือเนื่องอยู่ในพระสังฆรัตนะ 

ผู้หนึ่ง ๆ ด้วยกันทั้งนั้น ทั้งคฤหัสถ์ ทั้งบรรพชิต
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แต่ว่าต่อมาเม่ือพระพทุธศาสนาได้แพร่หลายออกไป การนบัถอืพระพทุธศาสนา

ได้แปรไปจากเดมิ กล่าวคอืได้กลายเป็นการนับถือประจ�าตระกลู ประจ�าหมู่ ประจ�าชาติ 

จนถึงกับเมื่อเกิดมาในชาติ ในหมู่หรือตระกูลที่นับถือก็นับถือด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้  

จึงมักจะถูกเกณฑ์ให้นับถือตั้งแต่เกิด ทั้งที่ยังไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนาคืออะไร เม่ือโต

ขึน้กส็�าคญัตนว่าเป็นผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาทเีดยีว บางททีัง้ทีไ่ม่รูว่้าพระพุทธศาสนา

คอือะไร พระพทุธเจ้าคอือะไร พระธรรมคอือะไร พระสงฆ์คอือะไร บางทไีม่ได้ปฏบิติั

ธรรมในพระพทุธศาสนา ซ�า้ประพฤตบิาปอธรรมกม็ ีแต่กส็�าคญัตนว่านบัถอืพระพทุธ-

ศาสนา นี้เป็นการนับถือที่ได้แปรมา เพราะเหตุนี้ถ้าจะถามผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา

อย่างน้ี ถามผูท่ี้ตัง้อยู่ในศีลในธรรม กจ็ะว่าข้าพเจ้านบัถือพระพทุธศาสนา ถามผูท้ีเ่ป็น

ผู้ร้ายฆ่าคนหรือเป็นโจรปล้นทรัพย์ชาวบ้าน เขาก็ว่าข้าพเจ้านับถือพระพุทธศาสนา 

เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น เป็นอันว่านับถือพระพุทธศาสนาด้วยกันทั้งนั้น ทั้งคนที่ดี 

ทัง้คนทีไ่ม่ด ีทัง้คนทีส่นใจปฏบัิตธิรรมในพระพุทธศาสนา ทัง้คนทีไ่ม่สนใจปฏบิตัธิรรม

ในพระพุทธศาสนา 

เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่หยิบยกการนับถือพระพุทธศาสนาของเราขึ้นมา 

พิจารณาดูว่า บัดนี้เรานับถือพระพุทธศาสนากันอย่างไร และนับถือกันไปอย่างที่ฆ่า

เขาก็นับถือ ลักทรัพย์เขาก็นับถือ ดื่มเหล้าเมายาเอาเรื่องเอาราวอะไรไม่ได้ก็นับถือ  

กจ็ะไปกนัใหญ่ เพราะฉะนัน้ จงึควรจะหยิบยกขึน้ดใูห้รู้ว่าเราจะนบัถอือย่างไร ควรจะ

แก้ไขอย่างไร 

จริงอยู ่แม้การนบัถอืพระพทุธศาสนาทีแ่ปรมาดงักล่าวนี ้จะไม่ส�าเรจ็ประโยชน์

เหมือนอย่างตอนต้นก็จริง แต่ก็ยังดี เพราะถึงอย่างไร ก็ชื่อว่านับถือในทางวัตถุ  

ถงึแม้จะไม่นบัถอืในทางทีเ่ข้าถงึธรรม กล่าวคอืกยั็งมคีวามเคารพปชูนยีสถานและวัตถุ

ที่ควรเคารพในพระพุทธศาสนาอยู่ ข้อนี้ก็เปรียบเหมือนอย่างว่าได้ผลไม้มีรสไว้เช่น 

มีอ้อยหรือมังคุด แม้จะยังไม่บริโภคผลไม้เหล่านั้น ก็ชื่อว่าได้ผลไม้ที่มีรสหวานไว้แล้ว 

บริโภคเมื่อไรก็ย่อมจะได้รสเม่ือนั้น ข้อนี้ก็เช่นเดียวกัน แม้การนับถือของเราจะเป็น

อย่างไรกต็าม กช็ือ่ว่าได้นบัถอืในวตัถทุีถ่กูต้องอยู่แล้ว เมือ่ได้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์

และพยายามที่จะศึกษาให้รู้จักพระพุทธศาสนา และปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็ย่อม
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สามารถจะได้รับประโยชน์แห่งการนับถือนั้นได้ อย่างน้อยก็ย่อมจะท�าให้มีความ 

ประพฤติปฏิบัติดีขึ้น

แต่พึงเข้าใจว่าการนับถือพระพุทธศาสนานั้น จ�าเป็นที่จะต้องมีการรับปฏิบัติ

ธรรมของพระพุทธเจ้าตามสามารถ อย่างน้อยก็ต้องมีศีล ๕ จะสามารถท�าตัวของเรา

ให้เป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาโดยถูกต้อง ต้องอาศัยหลักซึ่งจะน�ามากล่าวในที่นี้ ๓ 

ประการคือ

๑.  การฟังหรือการเรียนให้รู้จักพระพุทธศาสนา

๒.  การปฏิบัติพระพุทธศาสนา

๓.  ความรู้ความเห็นธธรม

ในข้อแรกนั้น คือการฟังหรือการเรียนให้รู้จักพระพุทธศาสนา ข้อนี้เป็นข้อ

ส�าคญัในเบือ้งต้น แม้พระสงฆ์เองท่านกแ็สดงว่า ภควโต สาวกสงโฺฆ หมูแ่ห่งผูฟั้งของ

พระผู้มีพระภาค แปลว่า ท่านต้องเป็นผู้ที่สดับฟังถึงจะรู้ได้ เพราะฉะนั้น ในการที่จะ

ท�าตนให้เข้าถึงศาสนาในเบื้องต้น จึงจ�าเป็นที่จะต้องสดับฟังหรือต้องเรียนให้รู้จัก 

พระพุทธศาสนา ว่าพระพทุธศาสนาสอนอย่างไร แม้โดยย่นย่อพอเป็นทางปฏิบตัขิองตน

พระพทุธศาสนานัน้เมือ่กล่าวโดยย่นย่อแล้ว ย่อมสอนให้ละความชัว่ ให้ประพฤติ

ความด ีและให้ช�าระจติใจของตนให้บริสุทธ์ิผดุผ่อง ตามทีท่รงแสดงไว้ในโอวาทปาติโมกข์ 

และยังมีหลักท่ีเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาควรที่จะฟังจะศึกษาให้รู้ไว้อีก คือหลักใน

เรื่องกรรม หลักในเรื่องอริยสัจจ์ เหล่านี้เป็นข้อใหญ่ใจความซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่ง

พระพุทธศาสนา

กแ็หละ พระพทุธศาสนาตามท่ีกล่าวมานี ้กต้็องอาศยัภาษาคอืค�าพดู จะเป็น

ภาษาบาลีก็ตาม จะแปลมาเป็นภาษาไทยก็ตาม และเราฟัง ก็ฟังภาษา ภาษาที่

พระพุทธเจ้าทรงแสดง เรียกตรง ๆ เป็นกลาง ๆ ว่า “ภาษาธรรม” เป็นข้อที่เราควร

จะต้องท�าความเข้าใจภาษาธรรมท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น ท่านกล่าวว่าบริบูรณ์

บริสุทธิ์ด้วยพยัญชนะคือถ้อยค�า ด้วยอรรถคือเนื้อความ ไม่จ�าเป็นจะต้องตัดต้องเพิ่ม

ต้องช�าระแก้ไข ท้ังอรรถท้ังพยัญชนะลงกนัสมกนั ถ้อยค�าทีท่รงแสดงอย่างไร เนือ้ความ
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กต้็องอย่างนัน้ ไม่สบัสน ไม่เหมอืนอย่างค�าพดูทีพ่ดูกนั เป็นค�าปากตลาด ยกตวัอย่าง

เช่นพูดกันว่า “ทานข้าว” ถ้อยค�าใช้ว่า ทานข้าว แต่หมายความว่า “กินข้าว” ที่นี้ถ้า

จะแปลถ้อยค�าออกไปว่า “ทาน” แปลว่า “ให้” เพราะฉะนัน้ “ทานข้าว” กต้็องแปลว่า 

“ให้ข้าว” ไม่ใช่แปลว่ากินข้าว พูดว่า “ให้ข้าว” แต่หมายความว่า “กินข้าว” ภาษาที่

พดูกนัเป็นรปูนีเ้ป็นส่วนมาก แต่ภาษาธรรมของพระพทุธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างน้ี เมือ่ท่าน

พูดว่า “ให้ข้าว” ก็ต้องเป็น “ให้ข้าว” เมื่อท่านพูดว่า “กินข้าว” ก็ต้องเป็น “กินข้าว” 

ยังมีอีกหลายค�าที่เก็บจากภาษาธรรมไปพูด แต่ก็พูดกันผิด ๆ เช่น ถ้าโกรธพูดว่า 

“โมโห” ความจริง โมโห แปลว่า “หลง” ไม่ใช่โกรธ ถ้าฤษยาพูดว่า “อิจฉา” อิจฉา 

แปลว่า ความปรารถนา หรือความอยาก แต่ไปหมายความว่า “ฤษยา” ทีนี้ถ้อยค�าจึง

เป็นอย่างหน่ึง อรรถเป็นอีกอย่างหน่ึง แต่ภาษาธรรมของพระพทุธเจ้าไม่ใช่เป็นอย่างนัน้ 

ถ้อยค�ากต้็องอย่างเดยีวกบัอรรถคอืเนือ้ความท่ีทรงมุ่ง เพราะฉะนัน้ แม้พระพุทธศาสนา

จะได้ล่วงมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้ว เราจึงสามารถอาศัยพยัญชนะคือถ้อยค�าที่ทรง

แสดงน้ันสืบหาความหมายของธรรมได้ เพราะภาษากับความหมายไม่สับปรับกัน  

ไม่เหมือนกับภาษาที่พูดกันอยู่เป็นพื้น

อนึ่ง จึงต้องศึกษาให้รู้จักนิทานของธรรมที่ทรงแสดง นิทานนั้นเรามักเข้าใจ

กันว่าเรื่องราวต่าง ๆ ที่เล่าอ้างกันมาปรัมปราอะไรต่าง ๆ แต่ว่าในที่นี้หมายความว่า

เรือ่งทีเ่ป็นมลูเค้าให้ทรงแสดง พระพทุธเจ้าจะทรงแสดงธรรมกต้็องมีนทิาน คอืเรือ่งที่

เป็นมูลเค้าให้ทรงแสดง ไม่ใช่ทรงแสดงเปล่า ๆ เฉย ๆ ยกตัวอย่างดังจะทรงแสดง

คาถาหนึง่กท็รงจะพิจารณาดเูรือ่งท่ีเป็นมูลเค้าว่าเป็นอย่างไร ควรจะแสดงธรรมอย่างไร 

เช่นทีท่่านเล่าว่าพระจกัขบุาลเถระไดป้ระพฤตคิวามเพยีรอย่างหนักจนถงึกบัจักษบุอด

ทั้งสองข้างจึงได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ เมื่อได้ส�าเร็จแล้วท่านได้เดินจงกรมในคืนวันที่

มีฝนตก ได้เหยียบตัวแมลงเม่าตายไปเป็นอันมาก เพราะท่านจักษุบอดมองไม่เห็น 

ฝ่ายพวกภกิษุเห็นเข้าเช่นนัน้ไม่ทราบว่าท่านเป็นพระอรหนัต์ กก็ล่าวหาว่าในเวลาทีต่า

ยังดีไม่ท�าความเพียร พอตาเสียแล้ว มาปรารภความเพียร ฆ่าสัตว์ให้ตายไปเป็น 

อันมาก พระพุทธเจ้าก็ทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นพระอรหันต์ ไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ 

จึงได้ตรัสพระคาถาหนึ่งสอนภิกษุทั้งหลายว่า “ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจ



49การนับถือพระพุทธศาสนา

ประเสรฐิ ส�าเรจ็ด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจถกูโทสะประทษุร้ายแล้ว จะพดูกต็าม จะท�ากต็าม 

ความทุกข์ย่อมติดตามผู้นั้น เพราะทุจริตนั้น เหมือนอย่างล้อเกวียนที่ติดตามรอยเท้า

ของโคทีล่ากเกวยีนไปฉะน้ัน” น้ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงคาถานีก้เ็พราะมนีทิานคอืมเีรือ่ง

ที่เป็นเหตุแล้ว ก็ทรงแสดงธรรมให้เหมาะกับนิทานคือเรื่องที่เป็นเหตุนั้น ๆ และ 

ในธรรมที่ทรงแสดงนั้นเอง ก็มีเหตุมีผลอยู่ในตัวว่าอะไรเป็นเหตุ อะไรเป็นผล ซึ่ง 

ส่องถึงกัน เพราะฉะนั้น การท่ีเรียนรู้นิทานคือมูลเค้าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม  

จึงเป็นข้อที่ส�าคัญมาก ที่จะท�าให้สามารถปฏิบัติพระพุทธศาสนาได้โดยถูกต้องและได้

รับผล

การท่ีมีผูบ่้นว่านบัถอืพระพทุธศาสนา แต่ไม่ได้รบัผลตามทีต้่องการ เช่น รกัษา

ศลีหรือให้ทานก็ยิง่จะจน ยิง่จะล�าบาก ไม่เหมอืนกบัผูท้ีป่ระพฤตใินทางทีแ่สวงหาทรพัย์

ทัง้โดยตรงท้ังโดยอ้อม เขาไม่มีศีล เขาไม่มธีรรมอะไร แต่เขากม็ัง่มีศรสุีข อะไรเหล่านี้

เป็นต้น หรอืพระพทุธศาสนาเป็นเหตใุห้เกดิความเสือ่มโทรมอย่างนัน้อย่างนี ้นีก้เ็พราะ

ไม่ได้ศึกษาให้รู้นิทาน คือมูลเค้าที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว้ แม้โดยตรง จะทรง

มุ่งวิมุตติคือความหลุดพ้นหรือความสละโลก แต่ว่าผู้ที่ยังไม่สามารถจะสละเช่นนั้นได้ 

ก็ทรงแสดงให้ประกอบด้วยธรรมที่จะน�าไปให้ส�าเร็จประโยชน์ปัจจุบันบ้าง ให้ส�าเร็จ

ประโยชน์ภายหน้าบ้างเป็นชั้น ๆ ขึ้นไป และธรรมบางประการก็ทรงแสดงแก่ภิกษุซึ่ง

ได้สละความกงัวลในฆราวาสวสิยัแล้ว บางประการกท็รงแสดงแก่ฆราวาส เพราะฉะนัน้ 

จะทรงปฏิบัติธรรมก็ต้องรู้นิทานคือมูลเค้าที่ให้ทรงแสดงนั้นว่า ทรงมุ่งแสดงแก่คน 

ชั้นไหนทรงปรารภเหตุอย่างไร จึงจะสามารถเลือกปฏิบัติธรรมนั้นให้ได้รับผลดี

ได้ลองสมมมติดูว่าถ้าจะทรงแสดงธรรมแก่เรา จะทรงแสดงธรรมอะไร ท่ีนี้

สมมติว่าเราก�าลังอยู่ในวัยที่จะเล่าเรียนศึกษา ก�าลังอยู่ในวัยที่จะต้องการประกอบ 

การงาน มุ่งความก้าวหน้าในการอาชีพ มุ่งเกียรติ มุ่งชื่อเสียง มุ่งยศ สมมติอย่างนั้น  

นี้ตัวเราเองเป็นนิทาน คราวนี้จะทรงแสดงธรรมอะไรสอน ถ้าเป็นเช่นนี้ก็จะทรงแสดง

ให้ประกอบด้วยประโยชน์ปัจจบุนั คอืให้ถงึพร้อมด้วยความหมัน่แสวงหาทรพัย์เป็นต้น 

และจะต้องทรงทรงสอนให้ถึงพร้อมด้วยประโยชน์ภายหน้าที่จะให้มีความสุขสืบไป 

ตลอดถึงภายหน้า ไม่ใช่ในปัจจุบันเท่านั้น และให้เผื่อแผ่ความสุขนั้นแก่ผู้อื่นต่อไป 
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อีกด้วย กล่าวคือให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ให้ถึงพร้อมด้วยศีล

คือความประพฤติดีดังนี้เป็นต้น 

ทีน้ีสมมติว่าเราก�าลังประสบความทุกข์ เช่นว่าต้องเสียทรัพย์หรือเสียบุคคล 

ทีเ่ป็นทีร่กัไป จะทรงสอนอย่างไร เมือ่เหตเุป็นเช่นนี ้กจ็ะทรงสอนให้ปรารภถงึคติธรรมดา

ว่า เราจะต้องพลัดพรากจากความรกัของชอบใจทัง้สิน้ และใช้การอธบิายเพือ่โน้มน้าว

ไปให้เห็นคติธรรม เพราะฉะนั้น ถ้าถือเอาตัวเราเองเป็นนิทานคือว่าถือเอาเรื่องที่เรา

เป็น ๆ อยู่ ประสบอยู่เป็นมูลเค้าและคิดว่าถ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนเราจะทรงสอน

อย่างไร แล้วเลอืกเอาคําสอนมาปฏบัิตใิห้เหมาะแก่นิทาน คอืว่าเรือ่งของเราแต่ละคน

แล้ว เราจะได้รับประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่มีการเสียประโยชน์เลย  

การทีเ่ราไม่ได้รับประโยชน์น้ัน เพราะเราไปเอาธรรมทีท่รงแสดงเพราะเรือ่งของคนอืน่ 

ซึ่งไม่เหมาะกับเรื่องของเรามาปฏิบัติ นี้เป็นเพราะเหตุนี้

ในการปฏบัิตวิปัิสสนาธรุะ กต้็องให้เหมาะแก่นทิานของแต่ละคนเช่นเดยีวกนั 

ดังจะเล่าเรื่องพระจูลปันถกแซกลงไว้อีกเรื่องหนึ่ง

พระมหาปันถกเถระผู้พี่ให้พระจูลปันถกเรียนคาถาบทหน่ึงถึง ๔ เดือน  

กไ็ม่อาจเรยีนได้ เพราะทบึนกั จงึขบัไล่ให้ไปเสยี พระจลูปันถกคดิจะสกึเดนิออกไปใน

เวลาเช้าตรู่ พระศาสดาทรงพบเข้าตรัสถามก็กราบทูลให้ทรงทราบ พระศาสดาตรัส

ปลอบโยนทรงลูบศรีษะด้วยฝ่าพระหัตถ์ ทรงน�าไปพระคันธกุฏีที่ประทับ ทรงสั่งให้นั่ง 

หันหน้าไปทางทิศตะวันออกประทานผ้าสะอาดให้ลูบ พลางบริกรรมว่า รโชหรณ�  

รโชหรณ� “เท่าไคล” “เท่าไคล” พระจูลปันถกมองดวงอาทิตย์ลูบผ้าบ่อย ๆ ผ้าที ่

เบื้อนหมอง ก็คิดว่าผ้านี้สะอาดเหลือเกิน แต่อาศัยอัตตภาพนี้จึงสกปรกอย่างนี้ จิตก็

ด�าเนนิสูก่ระแสวปัิสสนา ก�าหนดความสิน้ความเสือ่มว่า สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่งเป็นต้น 

บรรลพุระอรหตัต์แล้ว ความส�าเรจ็ผลดีดงันี ้เพราะพระศาสดาทรงทราบนทิานของท่าน 

แล้วทรงสอนให้เหมาะ

เพราะฉะนั้น จึงควรศึกษาให้รู้นิทานคือ เหตุที่เป็นมูลเค้าที่พระพุทธเจ้าทรง

แสดงโน้มน้าวน�ามาปฏิบตัใิห้เหมาะกับนิทานคอืเรือ่งของเรา เราจะได้รบัประโยชน์ไม่มี
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การเสื่อมประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเลย การที่น้อมเอาธรรมมาปฏิบัติให้เหมาะ

เช่นน้ีแหละชื่อว่าเป็นการปฏิบัติสมควรแก่ธรรม นี้เป็นข้อที่ควรจะสดับฟังจะศึกษา 

ให้รู้เป็นข้อแรก

ข้อท่ี ๒ คือการปฏิบัติเม่ือเรียนธรรมของพระพุทธเจ้า พร้อมทั้งนิทาน  

และวิธีปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว การปฏิบัตินั้นคือการที่น้อมน�าเอา 

ธรรมมาปฏิบัติ ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี คือ มีศีลเป็นผู้ที่ม่ีจิตใจดี เป็นผู้มี 

ความสงบชอบ มีความเห็นตรงอันเป็นตัวปัญญาทางพระพุทธศาสนา

การปฏิบัตินี้จ�าต้องอาศัยศรัทธา ศรัทธานี้แหละเป็นเหตุชักน�าให้ปฏิบัติ  

ถ้าขาดศรัทธาเสียแล้ว ก็ไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติธรรมได้ ศรัทธาแปลกันว่าเชื่อ  

การปฏิบัติบางทีกล่าวว่าถือ ที่มาจากค�าว่า สมาทาน ศรัทธา กับ สมาทาน แปลรวม

กันว่าเชื่อถือ ถือปฏิบัติ เชื่อกับถือปฏิบัตินี้จะต้องคู่กัน การปฏิบัตินี้เอง เป็นเคร่ือง 

ส่องถึงความเช่ือในพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างไร อย่างที่พูดว่าคนที่เข้าวัดถือศีลฟัง

ธรรมหรือให้ทานว่าคนมีศรัทธา นี้ก็ยกเอาการปฏิบัติขึ้นมาว่า แม้ในพระบาลีก็มี 

แสดงไว้ คือในติกนิบาต พระพุทธเจ้าทรงแสดงองค์ของผู้มีศรัทธาไว้ ๓ ประการ คือ

ประสงค์จะเห็นผู้มีศีล ๑ ปรารถนาจะฟังธรรม ๑ สละความตระหนี่บริจาคทาน ๑ 

เมือ่ประกอบด้วยองค์ ๓ ประการนี ้จงึเรยีกว่าผูม้ศีรทัธา นีก้เ็อาการปฏบิตัเิข้ามาเป็น

เคร่ืองวดัว่ามศีรัทธาหรอืไม่ เพราะฉะนัน้ ศรทัธาจงึเป็นประการส�าคญัมาก เราจะต้อง

พยายามท�าศรทัธาของเราให้เชือ่ถกู ไม่ใช่เป็นการเชือ่เฉไฉหรอืเป็นความเชือ่ทีค่ลอนแคลน

ไม่ตั้งมั่น

ศรัทธาคือความเชื่อที่เฉไฉนี้ เนื่องจากการที่ไม่ได้สดับฟังให้รู้จักพระพุทธ-

ศาสนา หรือว่าเกิดจากการที่นับถือพระพุทธศาสนาโดยถือตาม ๆ กันมา ซึ่งหนักไป

ทางวตัถ ุไม่ใช่ไปในทางทีมุ่่งเข้าถงึตวัธรรม ซึง่เป็นหลกัของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง 

ดังจะเห็นได้ว่าเราสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นเครื่องสัการะบูชา เป็นวัตถุที่จูงใจให้ระลึก

ถึงพระพุทธเจ้า เพือ่เกดิความศรทัธาในพระองค์ เพือ่น�าเอาธรรมของพระองค์มาปฏบิตัิ 

แต่ว่าต่อมากเ็ชือ่เฉไฉไปจนกลายเป็นเครือ่งรางซึง่ห่างไปจากหลักเดมิ คนดกีมี็เครือ่งราง 

คนร้ายก็มีเคร่ืองราง แล้วต่างก็มุ่งให้เครื่องรางนี้คุ้มครองป้องกันตนทั้งในทางท�าดี  
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ทัง้ในทางท�าร้าย เป็นผูร้้ายจะฆ่าเขาหรอืจะปล้นเขา กม็เีครือ่งรางคุ้มมใิห้เป็นอนัตราย

ในการทีจ่ะท�าการร้าย ตลอดถึงต�ารวจกม็เีครือ่งรางป้องกนัไม่ให้เป็นอนัตรายในการที่

จะจับคนร้าย นีเ้ป็นความเชือ่ทีห่่างไกลออกมา แต่ว่ากไ็ม่ใช่ว่าจะเป็นสิง่ทีมี่โทษทัง้นัน้ 

ถ้านบัถอืให้ถกูต้องคอืให้เป็นทีพ่งึของจติใจ ส�าหรบัในการทีจ่ะกระท�าความดีแล้วกย่็อม

สามารถทีจ่ะอ�านวยประโยชน์ให้ได้ตามสมควร แต่กต้็องปรับเข้ามาหาหลกัว่าถูกอย่างไร 

ควรอย่างไร ด้วยการทีม่าสดบัฟังให้รู้จกัพระพทุธศาสนาว่าเป็นอย่างไร จนถงึสามารถรู้

และปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ศรัทธาก็จะตรง ความปฏิบัติ

ก็ตรงตามไปด้วย

เมื่อท�าศรัทธาให้ตรงแล้ว ก็จะต้องท�าศรัทธาให้ตั้งมั่นด้วย จึงจะเห็นได้ว่าใน

บางคราว คิดว่ามีศรัทธาตั้งมั่นรับศีลตั้งแต่ข้อเว้นจากการปาณาติบาตไปจนถึงข้อเว้น

จากกาารดื่มน�้าเมา แต่ครั้นไปพบสัตว์ที่จะพึงฆ่า ไปพบทรัพย์ท่ีจะพึงลัก บางทีถ้า 

น้อย ๆ ก็ไม่ลัก แต่ถ้าบางทีไปพบมาก ๆ หรือบางทีไปพบเพื่อนฝูงที่เป็นนักดื่มสุรา 

ศรัทธาหายไปเสียแล้ว ก็กลับประพฤติในทางฆ่าสัตว์บ้าง ลักทรัพย์บ้าง ประพฤติผิด

ในทางกามบ้าง พดูเทจ็บ้าง ด่ืมสรุาเมรยับ้าง นีศ้รทัธาไม่ตัง้มัน่ ฉะนัน้ ต้องท�าศรทัธา

ให้ตั้งมั่น การปฏิบัติที่จะดีมั่นคง

การท่ีจะท�าศรัทธาให้มั่นคงนี้ ต้องอาศัยมีก�าลังใจด้วยการฝึกหัด ข่ม บ่ม 

อบรมใจให้เข้มแขง็ทีจ่ะประพฤตคิวามด ีพยายามตัง้จติไว้ในทางทีด่ ีแข็งใจทีจ่ะกระท�า

ความดี ไม่อ่อนไปตามความชัว่นัน่แหละเป็นหลักของสมาธ ิคอืตัง้ใจมัน่ หมายความว่า 

ตั้งใจมั่นไว้ในทางของความดี แข็งไว้ในทางของความดี ไม่อ่อนไปตามความชั่ว

อีกประการหนึ่ง เกี่ยวกับความเห็น คือเพราะเห็นว่าศีล คือความประพฤติดี

เช่นนั้น ยังไม่สามารถที่จะอ�านวยผลที่ประสงค์ให้ได้ จึงทิ้งศีลเสีย เพราะฉะนั้น  

คนเราจึงแบ่งออกเป็น ๒ พวก คือพวกทีไ่ม่ถือศลี เพราะเห็นว่าการประพฤติทุจริตผิด

ศีลเป็นเหตุให้ผลและได้อย่างเห็น ๆ อีกพวกหนึ่ง คือพวกถือศีล เพราะเห็นว่าถือศีล

เป็นเหตุให้ได้ผลดี

คราวนี้มาพิจารณาดูว่า ถือศีลได้อะไร เสียอะไร ไม่ถือศีลได้อะไร เสียอะไร
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การไม่ถือศีล เมื่อฆ่าสัตว์ก็สามารถที่จะได้เนื้อมาเป็นอาหารเป็นต้น หรือได้

ฆ่าสมปรารถนา การลักทรัพย์ได้อะไร ก็ได้ทรัพย์ บางทีได้มาก ๆ จนร�่ารวย  

การประพฤตผิิดในกาม การพดูเทจ็ การดืม่สรุาได้อะไร กไ็ด้ตามทีก่ระท�านัน้ แต่พวก

ที่ไม่ถือศีลซ่ึงประพฤติดังท่ีว่านั้น ก็ไม่ใช่ได้อย่างเดียว ต้องเสียเหมือนกัน คือ  

เสยีความไม่มเีวร ไม่มภียั คราวนีเ้มือ่รักษาศลีเสยีอะไร เมือ่เว้นจากการฆ่าสตัว์กต้็อง

เสียโอกาศที่จะได้ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ก็จะเสียโอกาศในการได้ทรัพย์ ไม่ประพฤติผิด

ในกาม ไม่พูดเท็จ ไม่ดื่มสุราและเมรัย ก็เสียโอกาศท่ีจะได้ประกอบกรรมน้ัน ๆ  

แต่เมือ่รกัษาศีล กไ็ด้ความไม่มีเวรไม่มีภยั ได้ศลีานสิงส์ ดงัทีท่่านแสดงไว้ว่า ศลีให้ถงึ

สุคติ ศีลให้โภคสมบัติ ศีลให้ถึงความดับทุกข์ร้อน ปุถุชนสามัญ ย่อมจะมีความเห็น 

๒ อย่างนี้ปะปนกันและการท่ีจะประพฤติไปตามความเห็นหรือจะประพฤติในศีลได้

มั่นคง ก็ต้องเห็นคุณศีล เห็นโทษของความไม่รักษาศีล จะเห็นดังนี้ได้จริงต่อเมื่อท�า 

ความเห็นให้เห็นตรงต่อคลองธรรม

ท�าความเห็นตรงต่อคลองธรรมนั้น จะท�าได้อย่างไร ทีแรกต้องพิจารณาส่วน

ที่ได้กับส่วนที่เสียทั้งสองนี้เปรียบเทียบกันว่า อย่างไหนดีอย่างไหนเลวกว่ากันและลง

ความเห็นตดัสนิว่า ควรยดึถอืเอาฝ่ายไหน แต่ต้องไม่ลงความเห็นตดัสินด้วยความโลภ 

ความโกรธ ความหลง หรือในขณะที่ความโลภ โกรธ หลง ยังมีอ�านาจอยู่ในใจ 

เพราะในเวลาเช่นนัน้ ความรู้จกัดีชัว่ผดิถกูอันเป็นตวัปัญญาย่อมมอียูน้่อยหรอืหมดไป 

ไม่อาจลงความเห็นตัดสินอะไรให้ถูกธรรมโดยปราศจากอคติใด ๆ ได้และท�าอะไร 

ได้อย่างผิด ๆ ฉะนั้น ต้องลงความเห็นในความสงบปราศจากโลภโกรธหลงจึงจะ 

ถูกต้อง ในข้อนี้มีหลักฐานยืนยัน คือ ย้อนพิจารณาดูตัวเราเอง สิ่งที่เคยเห็นว่าดี 

หรอืไม่ดนีัน้ ในขณะทีจ่ติใจก�าลงัโลภ โกรธ หลง อยู่เป็นอย่างหนึง่ ฉะนัน้ ต้องพจิารณา

ด้วยปัญญาที่ปราศจากความโลภ ความโกรธ ความหลง จึงจะเห็นได้ว่า ผลที่ได้ 

เพราะการประพฤติทุจริตผิดศีลนั้นเป็นผลที่ได้ชั่วคราว ส่วนผลที่เสียหายมีมากกว่า 

เพราะก่อความมีเวรมีภัยเป็นต้นขึ้น ส่วนการรักษาศีล แม้จะเสียโอกาสที่จะได้ผล 

บางอย่าง แต่ก็ได้ผลที่ดีกว่า คือ ความสงบเวร สงบภัย ได้ศีลานิสงส์ดังกล่าว  

เหน็อย่างนีแ้หละจงึเป็นความเหน็ทีต่รงทีถ่กูคลองธรรม ความรูจ้กัพจิารณาเทยีบเคยีง
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ผดิชอบชัว่ดลีงความเห็นตดัสนิให้ถกู ให้ตรงคลองธรรมนี ้เป็นตัวปัญญา ทีทํ่าให้มนษุย์

เป็นสัตว์โลกพิเศษกว่าสัตว์ร่วมโลกเดียวกัน ถ้าขาดปัญญานี้เสียแล้ว ก็ไม่มีอะไรที่

ทําให้พิเศษกว่ากัน และเมื่อมีความเห็นตรง ก็สามารถประพฤติความดีขึ้น ตามท่ีมี

ความเห็นตรงขึ้นได้เพียงไร

อกีประการหนึง่ ความรูค้วามเหน็ธรรม อนัเป็นข้อท่ี ๓ ข้อนีเ้ป็นข้อส�าคัญมาก 

พุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนาแม้จะเป็นผู้ที่มีความเห็นตรงในทางปฏิบัติแล้ว  

ถ้าขาดความรูค้วามเหน็ธรรมเสยีแล้ว กช็ือ่ว่าเป็นพทุธศาสนกิเพยีงครึง่เดยีว เพยีงส่วน

เดียวเท่านั้นยังไม่เต็มที่ จะเป็นพุทธศาสนิกได้เต็มที่ก็ต้องมีความรู้เห็นธรรม ความรู้

เห็นธรรม กล่าวง่าย ๆ ก็คือความรู้ความเห็นในสิ่งที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้ว่า

มคีวามเกดิมีความดบัเป็นธรรมดา ไม่เหน็แต่เกดิแห่งส่วนทีร่วมกนัอยูเ่ท่านัน้ มองทะลุ

เกิดไปให้เห็นดับ อันเป็นความเสื่อมสิ้นแตกสลายแห่งส่วนนั้น ๆ ด้วย เห็นอย่างนี้

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเห็นคติธรรมดา เม่ือท�าความเห็นในคติธรรมดานี้ให้มีขึ้นได้แล้ว 

กส็ามารถบรรเทาความโลภ ความโกรธ ความหลงอนัเป็นเหตใุห้ประพฤตผิดิ และเป็น

เหตลุะความมัวเมาประมาทความยึดถือให้เบาบางลงไปได้ มตีวัอย่างเล่าว่า 

พระราชอนุชาของพระเจ้าอโศกมหาราช ตั้งอยู่ในฐานะเป็นพระยุพราช ใน

คราวหนึ่งได้เสด็จไปล่าเนื้อ ได้เห็นฝูงเนื้อเล่นกันอยู่อย่างร่าเริง จึงมาคิดว่าหมู่เนื้อ 

เหล่านี้เพียงแต่กินหญ้าเท่านั้นยังมีความคะนองกันอยู่เช่นนี้ ก็ไฉนพวกภิกษุที่พระเจ้า

อโศกมหาราชทะนุบ�ารุงด้วยประการต่าง ๆ เช่น ให้ฉันอาหารที่ดี ๆ เป็นต้น จะไม่มี

ความคะนองสนุกสนานบ้างเล่า เมื่อเสด็จกลับจากล่าเนื้อแล้ว จึงได้เข้าเฝ้าพระเจ้า

อโศกมหาราช กราบทูลความคิดน้ีให้ทรงทราบ พระเจ้าอโศกมหาราชทรงหาเหตุท�า

เป็นเหมือนกริ้วอย่างมากแล้ว ก็รับสั่งให้พระอนุชาซึ่งเป็นพระยุพราชเสวยพระราช

สมบัติ ๗ วัน พ้นจาก ๗ วันแล้วจักให้น�าตัวไปประหารเสีย ส่วนพระยุพราชอยู่ใน

ราชสมบัติ ๗ วัน แต่นึกอยู่ว่าอีก ๗ วันเราจะตาย พอล่วงมาได้วันหนึ่งก็นึกว่าอีก  

๖ วันเราจะตายเรื่อย ๆ มาเช่นนี้จนถึงอีก ๑ วันเราจะตาย ไม่เป็นอันสรงสนาน  

ไม่เป็นอันเสวย ไม่เป็นอันบรรทม ก็ทรงซูบผอมลงไปโดยล�าดับ ฝ่ายพระเจ้าอโศก

มหาราชก็ทรงถามว่า ก็เธอเสวยราชสมบัติอยู่เช่นนี้ บริบูรณ์ด้วยความสุขต่าง ๆ  
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เป็นอันมาก ท�าไมเธอจึงเป็นเช่นนี้ พระอนุชาก็ทูลตอบให้ทรงทราบว่าจะรู้สึกว่าเป็น 

สุขอย่างไร เพราะมานึกเตือนอยู่เสมอว่าอีก ๗ วัน อีก ๖ วัน อีก ๕ วัน จนถึงอีก 

๑ วนัจะตาย พระเจ้าอโศกมหาราชจงึได้ตรสัให้ทราบว่า ทีม่อบให้เสวยราชสมบตัแิละ

คาดโทษไว้เช่นนี้ ก็เพื่อการสอนโดยอ้อมเพื่อให้รู้ว่าความคะนองสนุกสนานนั้น ไม่ได้

เกิดเพราะเหตุที่อยู่ในความแวดล้อมด้วยความสุขต่าง ๆ ยิ่งกว่าภิกษุเป็นอันมาก แต่

ว่าก็หาความสุขไม่ได้ เพราะอะไร ก็เพราะนึกถึงความตายที่จะมีแก่ตน เพราะฉะนั้น 

จึงไม่รู้สึกเป็นสุข ก็พวกภิกษุที่พระเจ้าอโศกมหาราชทะนุบ�ารุงนั้นนึกถึงความตายอยู่

เสมอ ๆ ไฉนจึงมีความคะนองสนุกสนานเล่า 

น้ีเป็นเรื่องที่สาธกให้เห็นว่า การท่ีเรามาค�านึงถึงความเกิดความดับอยู่เสมอ 

อย่างต�่าก็เป็นเหตุให้เกิดความไม่ประมาท ยับยั้งความคะนองไปในทางประพฤติชั่ว 

เสียหาย และให้รีบเร่งประพฤติความดีความชอบให้ทันกาลทันเวลา อย่างสุขก็ให้ 

เข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ 

โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ ก็คือหมายความว่ารู้คติธรรมดานี้เอง ดังที่ท่านแสดงไว้ว่า 

พระโกณฑัญญะฟังปฐมเทศนาแล้วเกิดธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมว่า ส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 

มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา เพราะฉะนั้น  

ความรู้เห็นในคติธรรมดานี้ จึงเป็นหลักส�าคัญของพระพุทธศาสนาท่ีจะท�าให้เข้าถึง

พระพุทธศาสนา ซึ่งผู้เป็นพุทธศาสนิกควรที่จะพยายามกระท�าให้เกิดขึ้น

รวมหลักเป็นเครื่องน�าเข้าไปสู่ความเป็นพุทธศาสนิกเป็น ๓ ประการ คือ 

การสดับฟังหรือการเรยีนให้รู้พระพทุธศาสนา (ปรยัิต)ิ ๑ การปรยัิตพิระพทุธศาสนา 

(ปฏบิตั)ิ ๑ ความรูค้วามเหน็ธรรม (ปฏเิวธ) ๑ เมือ่ประกอบอยูใ่น ๓ ประการนีก้ไ็ด้

ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิก คือผู้นับถือพระพุทธศาสนา

ขอสรปุลงในศกึษา คอืการส�าเหนยีกปฏบิตัใินพระพทุธศาสนาตลอดถึงรูเ้ห็น

ธรรม การศึกษาโดยตรงก็คือศึกษาสังเกตตนเองให้รู้ว่า บัดนี้เรามีความรู้พระพุทธ-

ศาสนาอย่างไร มีการปฏิบัติอย่างไร มีความรู้เห็นธรรมอย่างไร แล้วศึกษาคือเรียน

พระพทุธศาสนาปฏบัิตพิระพทุธศาสนา ท�าความรูเ้ห็นธรรมให้เกดิขึน้ ความส�าเหนยีก

เพื่อเป็นเช่นนี้ตั้งแต่เบื้องต้นมา จนถึงที่สุด คือพุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนา
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เพราะฉะนั้น ท่านผู้ที่มาสดับฟังปาฐกถาในวันนี้ที่ได้สังเกตตามที่แสดงมานี้ 

และสังเกตในข้อที่จะรู้จะปฏิบัติจะเห็น ตามหลักพระพุทธศาสนาและพึงทราบว่า  

ผู้นับถือพระพุทธศาสนานี้เอง ทั้งคฤหัสถ์ ทั้งบรรพชิต ทั้งหญิง ทั้งชาย นับเนื่องอยู่

ในพระสังฆรัตนะ ชื่อว่าก�าลังพาตัวไปสู่ความเป็นพระสังฆรัตนะด้วยกัน เมื่อก�าลัง

ด�าเนินไปสูค่วามเป็นสงัฆรตันะอยูต่ราบใด พระพทุธศาสนากช็ือ่ว่ายงัด�ารงอยูต่ราบนัน้ 

พุทธศาสนิกน้ันแหละตั้งต้นแต่พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นผู้ดํารงในเบื้องต้นแห่ง

พระพทุธศาสนาฉนัใด พทุธศาสนิกน่ันแหละรวมทัง้ชาวเราเหล่าพทุธศาสนกิ กเ็ป็นผู้

ดาํรงในท่ามกลางในท่ีสดุแห่งพระพทุธศาสนาฉนันัน้ และผูท้ีน่บัเนือ่งอยูใ่นสงัฆรตันะ

ชื่อว่า สุปฏิปนฺโน ปฏิบัติดี อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบัติตรง ญายปฏิปนฺโน ปฏิบัติเป็นธรรม 

สามจิีปฏปินโฺน ปฏิบตัชิอบย่ิง ซึง่เป็นพระสังฆคณุ เพราะฉะนัน้ เมือ่ตรวจดพูระสังฆ-

คุณ เมื่อเห็นมีอยู่ในตน ก็พึงมีความยินดีว่า เราเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งนับ

เน่ืองอยูใ่นพระสงัฆรตันะ และพงึท�าความรูสึ่กว่า บดันี ้การด�ารงสบืต่อพระพุทธศาสนา

ได้ตกมาเป็นภาระของเราทั้งหลายแล้ว ฉะนั้น ต้องช่วยกันด�ารงสืบต่อด้วยการศึกษา

ให้เข้าถึงพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง

ในที่สุดนี้ ขออ�านวยความประพฤติปฏิบัติที่ท�าให้เป็นพุทธศาสนิกทั้งในทางที่

เข้าถงึธรรม ทัง้ในทางนบัถอืโดยวตัถทุีเ่นือ่งกนั จงอ�านวยให้ท่านพทุธศาสนกิทัง้หลาย

ประสบความสุขความเจริญทั่วกันเทอญ.



ลฏุกกิชาดกสาธกธรรมเทศนา*

กากญฺจ ปสฺสติ ลฏุกิกํ  มณฺฑูกํ นีลมกฺขิกํ

เอเต นาคํ อฆาเตสํุ  ปสฺส เวรสฺส เวรินํ

ตสฺมา หิ เวรํ น กยิราถ  อปฺปิเยนปิ เกนจีติ.

บดันี ้จักแสดงพระธรรมเทศนา สาธกจากลฏุกกิชาดก อนัมาในปัญจกนบิาต-

ชาดก ขุททกนิกาย. ในลฏุกิกชาดกนั้น มีเรื่องเล่าโดยสังเขปว่า :-

นานมาแล้ว เมื่อพระเจ้าพรหมทัตต์ครอบครองราชสมบัติในกรุงพาราณสี  

พระโพธสิตัว์เกดิในก�าเนดิช้าง เป็นนายโขลงอยูใ่นหมิวนัตประเทศ, ครัง้นัน้ มนีางนกไส้

ตวัหนึง่ออกไข่ไว้ในทีส่ญัจรเทีย่วไปแห่งช้างทัง้หลาย เมือ่ไข่แก่กลายเป็นตวัเจาะไข่ออก

มาเป็นลูกนกเล็ก ๆ ยังไม่มีขนปีก ยังบินไม่ได้. ในกาลนั้น พระมหาสัตว์ก็พาโขลง

เที่ยวไปถึงที่นั้น. นางนกไส้เห็นพระมหาสัตว์จึงเข้าไปหาประคองปีกท้ัง ๒ ข้างหน้า

พระมหาสัตว์กล่าวค�าอ้อนวอนขออารักขา คือขอให้พระมหาสัตว์คุ้มครองป้องกันมิให้

โขลงช้างย�่าเหยียบลูกอ่อนของตนว่า “ขอไหว้ท่านผู้เป็นกุญชรก�าลังมีอายุ ๖๐ ปี  

ผู้สัญจรไพรเป็นจ่าโขลงยงยศ ขอท่านอย่าได้บี้บดพวกบุตรน้อยของดิฉันเสียเลย.”

พระมหาสัตว์เมื่อฟังค�าของนางแล้ว ก็เกิดความเอ็นดูกรุณา จึงกล่าวปลอบ

นางนกไส้ให้เบาใจแล้วยืนคร่อมลูกนกท้ังหมดไว้ ให้โขลงช้างผ่านไปก่อนจนหมดแล้ว

จึงหลีกไป ก่อนไปได้เตือนนางนกไส้ให้คอยระวังช้างอีกตัวหนึ่งซึ่งจะตามมาภายหลัง  

*   ทรงนพินธ์เมือ่ครัง้ทรงเป็น พระมหาเจรญิ สวุฑฒฺโน ป.ธ. ๘



58 ปกิณกเทศนา

ช้างนั้น เป็นช้างพาลเกเร ไม่เชื่อฟังค�าของใคร ๆ ต้องแตกโขลงเที่ยวไปแต่ตัวเดียว. 

ต่อมา ช้างเกเรก็มาถึงที่นั้น นางนกไส้ไปต้อนรับประคองปีกท้ัง ๒ ข้าง กล่าวค�า

อ้อนวอนขอมิให้เหยียบย�่าลูกอ่อนของตนดั่งที่ได้กล่าวขอต่อพระมหาสัตว์.

ช้างเกเรฟังค�าของนางนกไส้ จงึกล่าวตอบด้วยสันดานพาลว่า “นีเ่ป็นทางสัญจร

ไปมา เจ้าไม่รู้หรือจึงมาออกไข่กกลูกขวางอยู่ฉะน้ี เราจะต้องเหยียบเป็นการส่ังสอน 

มิให้เจ้าท�าดั่งนี้อีกต่อไป  อย่ามาอ้อนวอนเลย ลูกเล็ก ๆ เช่นนี้ ถึงมีตั้งแสน เราเอา

เท้าซ้ายเหยยีบเบา ๆ ทเีดยีวเท่านัน้ กต้็องละเอยีดแหลกเหลวไปทันท ีตวัเจ้านิดเดยีว

มาท�าอะไรเราไม่ได้ดอก ว่าแล้วกเ็อาเท้าย�า่เหยียบลกูน้อยของนางนกไส้นัน้บีแ้บนหมด 

ซ�้าถ่ายมูตรรดเปล่งเสียงแสดงอ�านาจบาตรใหญ่แล้วหลีกไป.

นางนกไส้บินหนีไปจับบนกิ่งไม้ กล่าวด้วยความอาฆาตว่า ท่านแกล้งเหยียบ

ลูกของเราตายแล้วด้วยความพาลของท่าน ครั้งน้ี เราไม่รู้สึกว่าท่านได้ท�าสิ่งที่แปลก

ประหลาด เพราะท่านเป็นสัตว์ใหญ่ แต่ท่านจักรู้ดอกว่า แม้เราเป็นสัตว์เล็ก ๆ ก็อาจ

ท�าในสิง่แปลกท่ีสดุได้ คือจกัท�าความพนิาศให้แก่ท่านอย่างทีท่่านไม่เคยนกึฝันมาก่อน 

และท่านจกัรูว่้าก�าลงัปัญญายิง่ใหญ่กว่าก�าลงักายอย่างไร นางนกไส้ครัน้กล่าวดัง่นีแ้ล้ว

ก็บินไปหากา, แมลงวันหัวเขียวและกบโดยล�าดับ พยายามปฏิบัติผูกไมตรีกับสัตว์ทั้ง 

๓ จนเป็นสหายสนิทกัน จึงขอให้กาไปจิกตาช้างเกเรตัวนั้นให้แตกทั้ง ๒ ข้าง ขอให้

แมลงวันไปคอยตอมหยอดไข่ใส่ตาของช้างเกเรนั้น แล้วขอให้กบไปคอยร้องอยู่ที่ตรง

เขาขาดบนยอดเขา กา, แมลงวันและกบก็รับค�า วันต่อมากาก็จิกตาของช้าเกเรนั้น

แตกทัง้ ๒ ข้าง แมลงวนักเ็ทีย่วตอมหยอดไข่ใส่ตา ช้างเกเรถกูจกิตาบอดทัง้ถกูหยอด

ไข่ใส่กพ็เนจรซัดเซไป พอไข่แมลงวนัเกดิเป็นตวัหนอน กช็อนไชตาทัง้ ๒ ให้เกิดความ

เจบ็ปวดอย่างยวดย่ิง เกดิความกระหายน�า้เทีย่วแสวงหาน�า้ดืม่อยู ่ในกาลนัน้ กบก็ขึน้

ไปอยูบ่นยอดเขาส่งเสยีงร้องก้องไป ช้างได้ยนิเสยีงกบร้องกค็ดิว่า ทีน่ัน่คงมนี�า้ จงึตรง

ขึ้นไปที่นั้น กบก็กระโดดไปเกาะอยู่ตรงเขาขาด ช้างบ่ายหน้าตรงไป ก็พลาดตกลงไป

เหลวแหลก สิ้นชีวิตอยู่ ณ เชิงภูเขานั้นเอง.

ชาดกเรื่องที่เล่ามาตามล�าดับจนจบลงนี้ เมื่อพิจารณาดูให้ตลอด ก็จะได้ข้อ

สังเกตท่ีเป็นคติอันควรประพฤติตามบ้าง ไม่ควรประพฤติตามบ้าง หลายประการ  

จะเลือกกล่าวโดยประการเป็นท�านองคติธรรม ดั่งต่อไปนี้ :-
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๑. มลูเหตทุแีรกของชาดกเรือ่งนีมี้นดิเดยีว คอืนางนกไส้ไปออกไข่ขวางไว้ใน

ทางสัญจร ใคร ๆ ไม่ควรวางสิ่งอะไร รี ๆ ขวาง ๆ เอาอย่างนางนกไส้ในข้อนี้,  

แม้การวางตนก็ดุจเดียวกัน ในทางโลกอย่าวางตนให้ขวางโลกนิยม แต่ให้รู้เท่าทัน 

และให้พ้นความงมงายติดอยู่. ในทางธรรม ควรวางตนให้พ้นทางอกุศล อย่าให้ขวาง

ทางกุศลหรือทางมรรคผลนิพพาน ดั่งนี้ จึงชื่อว่าวางตนถูกต้องไม่รี ๆ ขวาง ๆ.

ในเรือ่งนี ้นางนกไส้อาจต้องออกไข่ในทาง เพราะหลกีเลีย่งไปทีอ่ืน่ไม่ทนักไ็ด้ 

แต่ทั้งนี้ ก็เพราะมิได้เตรียมท่ีไว้ออกไข่นั่นเอง จึงเป็นมูลเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่โตขึ้น 

ภายหลัง ข้อน้ีเป็นตัวอย่างให้เหน็ผลร้ายของความไม่เตรยีมตวัไว้รับเหตกุารณ์ภายหน้า 

ฉะน้ัน เมื่อทราบว่าต่อไปจะต้องประสบเหตุการณ์อะไรบ้าง ก็ควรเตรียมตัวไว้รับให้

เหมาะกับเหตุการณ์น้ัน ๆ เม่ือเหตุการณ์นั้น ๆ เกิดขึ้นแล้ว ก็จะรับรองแก้ไขให้

เรียบร้อยได้ทันท่วงที.

๒. อน่ึง นางนกไส้เม่ือรู้ว่าจะมีภัยเกิดขึ้นแก่ลูกอ่อนของตัว ทั้งไม่สามารถ 

จะป้องกันได้จริง ๆ ด้วยก�าลังอ�านาจของตัวเอง ก็ไม่เพิกเฉย พยายามหาทางป้องกัน

ด้วยอ�านาจของผูอ้ืน่คอืขออารักขา. ตามธรรมดาภัยท่ีพงึบังเกดิแก่สัตว์โลกย่อมมีอยู่เสมอ 

เมือ่ภยัเกดิขึน้ กต้็องพยายามบ�าบัดและหาทางป้องกนัมใิห้เกดิขึน้อกี นีเ้มือ่ท�าได้กพ็งึ

ท�าด้วยตนเอง ไม่ควรตั้งหน้าขออารักขากันเรื่อยไป ควรให้การขออารักขาเป็นการ

กระท�าครั้งสุดท้าย คือถ้าภัยที่จะเกิดหรือเกิดขึ้นเกินก�าลังสามารถของตนจริง ๆ  

จึงควรขออารักขา และอารักขาน้ันควรเป็นธรรมิการักขา คืออารักขาที่เป็นไปโดย 

ถูกธรรม.

ในโลกอันมากไปด้วยภัยต่าง ๆ นี้ สัตว์โลกทุกชนิดย่อมมีเคร่ืองต่อต้าน 

ป้องกนัภัยทีธ่รรมชาตอิ�านวยให้ตามสมควรแก่อตัภาพทกุถ้วนหน้า คืออวยัวะร่างกาย

และปัญญา หรือความรู้ที่เกิดขึ้นเองในการป้องกันภัย นี้จะเห็นได้ในสัตว์นานาชนิด  

ที่มีในสัตว์ดิรัจฉาน ก็เช่นเขี้ยว, เล็บ และความรู้สึกรวดเร็วว่องไวในอันหลบลี้ และ

มใิช่มแีต่ในสตัว์โลกเท่านัน้ ถงึรกุขชาตนิานาพนัธุก์ม็เีหมอืนกนั เช่น บางชนดิมหีนาม

เป็นต้น บรรดาเครื่องป้องกันภัยเหล่านั้น ไม่มีสิ่งใดล�้าปัญญา. ปัญญาในส่วนนี้เรียก

ว่า “เนปักกะ” แปลว่าปัญญาเครื่องรักษาตน มีความหมายตั้งแต่ขั้นต�่าจนถึงขั้นสูง  

ในท่ีนีห้มายกล่าวถึงเนปักกปัญญาขัน้ธรรมดา ผูม้เีนปักกปัญญาย่อมรักษาตนปลอดภยั 



60 ปกิณกเทศนา

ด�ารงชีวิตอยู่ได้โดยสวัสดี ไม่ต้องขออารักขาจากผู้อื่น แม้ตัวจะเล็ก ก�าลังกายจะน้อย 

ก็อาจปกป้องตนเองและคุ้มครองตลอดไปถึงผู้อื่นที่ตัวใหญ่โตและแข็งแรงกว่าได้ ข้อนี้

พงึเหน็ตวัอย่างในหมู่มนษุย์ ผูท่ี้มีเนปักกปัญญา สมเดจ็พระบรมศาสดาก็ยงัทรงยกย่อง

และตรัสสอนให้คบเป็นมิตรสหายได้ ในพระพุทธภาษิตในธรรมบท ขุททกนิกายว่า :-

สเจ ลเภถ นิปกํ สหายํ  สทฺธึ จรํ สาธุวิหาริ ธีรํ

อภิภุยฺย สพฺพานิ ปริสฺสยานิ  จเรยฺย เตนตฺตมโน สติมา.

แปลความว่า ถ้าบุคคลพึงได้บุคคลผู้มีปัญญาเป็นเครื่องรักษาตน เที่ยวไป 

ด้วยกัน มปีกตอิยู่ด ีมปัีญญาด�ารงตวั กพ็งึพอใจมสีตทิ�าลายสรรพอนัตรายอนัแวดล้อม

มั่วสุมอยู่โดยรอบ เที่ยวไปกับบุคคลนั้น ดั่งนี้ นี้แลเป็นอารักขาอันเยี่ยมยอด.

๓. ในเรือ่งนี ้เม่ือนางนกไส้เข้าหาพระมหาสตัว์ กไ็ด้แสดงความอ่อนน้อมเป็น

อันดี ข้อนี้ควรเป็นตัวอย่างในการเข้าหาผู้ใหญ่, อันกิริยาอาการที่จะจูงใจให้ผู้ใหญ่เกิด

ความเอ็นดูกรุณาน้ัน ไม่มีอย่างไหนท่ีจะดีเกิน “อปจายนะ” คือความอ่อนน้อม  

ความอ่อนน้อมที่ท�าพอเหมาะด้วยความฉลาด ย่อมเป็นเครื่องเจริญตาเจริญใจของ

ผูใ้หญ่. ธรรมดาว่าผูน้้อยต้องพึง่ผูใ้หญ่ทัง้ในทางปกครองและในทางอืน่ ตามสมควรแก่

ที่อยู่ใกล้ชิดและห่างไกล เมื่อเข้าหาผู้ใหญ่ก็ควรแสดงความอ่อนน้อม ท�าตนให้ละมุน

ละม่อมไม่แข็งกระด้าง จะพูดจาก็เลือกใช้ถ้อยค�าอันสุภาพอันฟังแล้วชื่นใจไม่จืดจาง 

และแสดงกิริยากายวาจานอบน้อมเคารพตามสมควรแก่ฐานนิยม เมื่อท�าให้ผู้ใหญ ่

ชื่นชอบได้เช่นนี้ ย่อมได้ความเอ็นดูสงสารและสิ่งที่ประสงค์จากท่านตามสมควร และ

อปจายนธรรมนี ้สมเดจ็พระชนิสห์ีตรสัสรรเสรญิว่า เป็นธรรมเครือ่งเจรญิพร ๔ ประการ 

ได้ในพระพุทธภาษิตบรรหารที่มาในธรรมบท ขุททกนิกายว่า :-

อภิวาทนสีลิสฺส  นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน

จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ  อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ.

แปลความว่า ผู้อภิวาทกราบไหว้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่อยู่เป็นนิตย์ ย่อมเจริญ

ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณ สุข พล ดั่งนี้.

๔. พระมหาสัตว์ประกอบด้วยคุณธรรมของผู้ใหญ่ มีเมตตา อารีต่อผู้น้อย 

เมือ่เหน็ผูน้้อยอยูใ่นระหว่างอนัตราย กท็นอยู่มไิด้ ต้องขวนขวายให้ความคุม้ครองตาม
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สมควร ด้วยใช้เดชคอือ�านาจป้องกนัภยัให้ ส่วนช้างเกเรปราศจากเมตตาอาร ีเมือ่นาง

นกไส้มาขออารักขา แทนที่จะแสดงความกรุณา กลับดูถูกแสดงความทารุณโหดร้าย 

ด้วยใช้เดชคืออ�านาจเหยียบย�่าเบียดเบียน ในที่สุดก็ถูกท�าลายสิ้นชีพ นี้ชี้ให้เห็นว่า  

ผู้มีเมตตากรุณาให้ความคุ้มครองแก่ผู้ไม่สามารถป้องกันตัวได้โดยโอกาส ชื่อว่าเป็น 

ผู้มีพระเดชพระคุณ ย่อมสมควรเป็นผู้ใหญ่ ส่วนผู้ท่ีปราศจากเมตตากรุณา ทารุณ 

โหดร้ายต่อผู้มีก�าลังน้อย  เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้ ควรขนานนามว่าเป็นพาลที่ท่านกล่าวว่า

เป็นหัวหน้าไม่ได้ ได้ในค�าว่า พาโล อปริณายโก คนพาลเป็นหัวหน้าไม่ได้ ดั่งนี้. 

แต่คณุธรรมส�าหรบัผูใ้หญ่นัน้ มใิช่มเีฉพาะทีก่ล่าวมาเท่านัน้ คณุธรรมเหล่าใด

เหมาะสมกับความเป็นผู้ใหญ่ คุณธรรมเหล่านั้น ย่อมเป็นคุณธรรมส�าหรับผู้ใหญ่ 

ทั้งสิ้น คุณธรรมเหล่าน้ีท่านแสดงไว้หลายนัย นัยหนึ่ง คือเมตตา ความรักใคร่ด้วย

ไมตรจีิต ไม่คิดเกลยีดชงั, กรณุา ความรอ้นใจช่วยเปลือ้งทกุข ์ไม่โหดร้าย ที่กล่าวมา

นั้นเอง, มุทิตา ความยินดีด้วย ไม่ริษยาอาธรรม์, อุเบกขา ความพิจารณาแล้วเฉยได้ 

ไม่ตืน่เต้นเสยีใจ ทัง้ ๔ นีเ้รยีกว่า “พรหมวหิาร” แปลว่า ธรรมเป็นเครือ่งอยูข่องพรหม 

คือผู้ใหญ่, 

อีกนัยหนึ่ง คือความเท่ียงธรรม ไม่ล�าเอียงด้วยอ�านาจอคติมีฉันทะ ความ

ชอบใจเป็นต้น. ท่านผู้ประกอบด้วยธรรมของผู้ใหญ่ดั่งกล่าวมา ย่อมเป็นผู้หนักแน่น

ต่อเหตุการณ์ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้น้อย มีแต่ความหวังดี เมื่อเห็นผู้ใดประสบทุกข์

เดือดร้อน ก็นิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ ต้องขวนขวายแก้ไขด้วยกรุณา สมด้วยพระมหาสมณ

ภาษิตว่า “มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห” แปลความว่า “อัธยาศัยที่ทนไม่ได้

เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ” ดั่งนี้. คุณธรรมเหล่านี้ เป็นหลักแห่งการ 

ใช้เดชอ�านาจ. เดชอ�านาจนั้นส�าหรับใช้ในการปกครองยกย่องผู้ประพฤติชอบ ข่มข่ี

ลงโทษผู้ประพฤติผิดตามสมควร. และส�าหรับคุ้มครองให้ความปลอดภัย, เมื่อใช้ 

ถูกธรรมดัง่กล่าวมา ชือ่ว่าใช้ชอบ ให้ผลดโีดยส่วนเดยีว เม่ือใช้นอกธรรม ชือ่ว่าใช้ผดิ 

ให้ผลร้ายโดยส่วนเดียว มีชาดกเรื่องนี้เป็นตัวอย่าง.

ผู้ใหญ่จะงามยศปรากฏอ�านาจเป็นสง่า ก็เพราะมีผู้น้อยเคารพนอบน้อมยอม

ฟังค�า ถ้าไม่มีใครเคารพเชือ่ฟัง ย่อมอับเศร้าหมองศร ีไม่มงีาม แต่ผูน้้อยจะอยูเ่ป็นสุขได้ 

กเ็พราะผูใ้หญ่รบัรองและอนเุคราะห์ ถ้าท่านถอนความรบัรองไม่ข้องแวะ กอ็ยู่เป็นสขุ
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ไม่ได้. ข้อความท่ีกล่าวมานี ้การณ์จะเป็นไปอย่างไหนกแ็ล้วแต่ความเป็นไปแห่งคณุธรรม

ภายในเป็นส�าคัญ ผู้ท่ีไม่ฉลาด เม่ือเกิดความไม่เรียบร้อยขึ้นก็คิดแก้ไขแต่ภายนอก 

ส่วนภายในกล่าวคือคุณธรรมของตน ไม่เหลียวแลแก้ไขปล่อยให้เส่ือมทราม เพราะฉะนี้ 

เมื่อควรที่จะใช้เมตตากรุณาเป็นต้นอันเป็นฝ่ายคุณ ก็ไปใช้อย่างอื่น พอที่จะเป็นมิตร

กันได้ ก็ต้องกลับกลายเป็นศัตรู จึงมีแต่ความยุ่งยิ่งขึ้น นี่ชื่อว่าแก้ไม่ถูกเงื่อน ท่านผู้ที่

ใคร ๆ รอไม่ติดหรือที่ใคร ๆ ระอาเกลียดกลัวและผู้ท่ีไม่มีท่านผู้ใดรับรองข้องแวะ  

เป็นตัวอย่างในข้อนี้ ส่วนผู้ที่ฉลาด ย่อมพิจารณาให้รู้เหตุแล้วฟื้นแก้ไขให้ถูกเงื่อน 

ทั้ง ๒ ฝ่าย ทั้งภายในและภายนอก เช่น ใช้เดชและคุณให้พอเหมาะ และโอนอ่อน

เข้าหากันพอสมควรโดยรอบคอบ ไม่ล�าเอียงว่าเป็นตนหรือคนอื่น และไม่ล�าเอียงไป

เพราะความเขลาซึง่เป็นเหตสุ�าคญัท่ีสดุ เมือ่แก้ไขให้ถกูเหมาะดัง่นี ้ต่างกจ็ะมเีดชมคีณุ

และมคีวามจงรกัภกัดคีวามเชือ่ฟังต่อกนัและกนั เป็นเหตใุห้มคีวามเรยีบร้อยโดยส่วนเดยีว.

และในเรื่องนี้ ยังเป็นเครื่องเตือนให้ส�านึกอีกว่า ผู้มีร่างกายใหญ่โตมีก�าลัง

เร่ียวแรงมาก ไม่ควรดถูกูผูมี้ก�าลงัน้อย. เพราะธรรมชาตมิไิด้อ�านวยให้มคีวามเข้มแขง็

เก่งกล้าไปทั่วสรรพางค์กาย ต้องมีส่วนบกพร่องอ่อนแอติดอยู่มากบ้าง น้อยบ้าง ผู้มี

รูปร่างกระจ้อยร่อยน้อยก�าลัง ก็หาอ่อนแอไปทั้งหมดไม่ ต้องมีส่วนเข้มแข็งอยู่บ้าง

เหมอืนกัน และอาจใช้ส่วนทีเ่ข้มแขง็นัน้เข้าปราบสตัว์ใหญ่ทางส่วนท่ีอ่อนแอ ให้พ่ายแพ้

ได้. เพราะเหตุนี ้กา, แมลงวนั, และกบ จงึร่วมกนัฆ่าช้างได้ แต่ทัง้นีด้้วยอาศยัปัญญา

ของนางนกไส้.

๕.  นางนกไส้ต้องการจะฆ่าช้าง แต่ไม่สามารถจะฆ่าด้วยตนเองได้ เพือ่ให้ได้

ด่ังต้องการ จงึคดิหาสหายทีม่คีวามสามารถเหมาะกบัการ เม่ือเห็นเหมาะแล้วกแ็สดง

สันถวไมตรี เอาอกเอาใจสหายจนยอมช่วย เมื่อได้สหายแล้วก็แบ่งปันหน้าที่ให้ท�าพอ

เหมาะกับความสามารถเป็นแผนก ๆ ไป ด้วยเหตุนี้ ในที่สุดก็ฆ่าช้างได้ส�าเร็จ. ข้อนี้

ให้คติไว้ว่า 

๑.  การงานโดยมากจะท�าส�าเร็จได้ ด้วยอาศัยสหายคือผู้ร่วมงาน 

๒.  ควรมีปุคคลัญญุตา ความรู้จักเลือกบุคคลผู้สมควรที่จะมาเป็นสหาย 

๓.  เม่ือรู้ว่าผู้ใดมีความสามารถเหมาะกับการงาน ควรติดต่อขอเป็นสหาย  

ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง. 
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๔.  ควรแบ่งการงานและหน้าที่ให้เรียบร้อยและเหมาะสม 

๕.  ควรรู้จักเอาใจผู้ร่วมงานให้รักงาน มิให้เกิดความเบื่อหน่ายท้อถอย ให้มี

สามัคคีกันในการงาน 

มีอธิบายว่า การงานโดยมากคนเดียวท�าไม่ได้ จ�าต้องมีสหายคือผู้ร่วมงาน 

การงานที่ใหญ่โตย่ิงจ�าเป็นต้องมีสหายผู้ร่วมงานมากข้ึน สหายย่อมสามารถสนอง 

ความต้องการได้ตามส่วน แม้ในธรรมบท ขุทฺทกนิกาย สมเด็จพระบรมศาสดาก็ตรัส

ไว้ด้วยทรงมุ่งหมายในทางดีว่า อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา สหายทั้งหลาย  

เมื่อความต้องการเกิดขึ้นย่อมน�ามาซ่ึงสุข ดั่งนี้ และการท่ีจะเห็นได้ว่าผู้ใดควรแก่ 

การงานนั้น จ�าเป็นต้องมีปุคคลัญญุตา ความเป็นผู้รู ้จักเลือกบุคคล ถ้าไม่รู ้จัก 

เลือกบุคคล ก็จะได้คนท่ีมีคุณภาพไม่เหมาะกับการงาน ได้ผลเท่ากับไม่มีสหายหรือ

อาจให้ผลร้ายกว่าการไม่มีเสียอีก เหตุฉะนี้ การเลือกคนกับงานให้เหมาะสมกันจึง 

ดีกว่า และเมื่อเห็นผู้ใดควรเป็นสหายผู้ร่วมงานได้ ก็ควรไปติดต่อและท�าอย่างใด 

อย่างหนึ่งให้เป็นท่ีพอใจ แม้จะต้องมีการสละอย่างใดอย่างหนึ่งก็ควรยอมเพื่อผลที ่

สูงกว่า. 

อนึ่ง ควรแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและแบ่งหน้าที่ให้

ท�าให้เหมาะกับความสามารถเป็นส่วน ๆ ไป ผู้มีความสามารถในทางไหน ก็จัดให้ท�า

ทางน้ัน ไม่ให้ก้าวก่ายสับสน เมื่อจัดงานดั่งนี้ การงานก็จะเจริญก้าวหน้าเป็นผลด ี

อย่างเดียว. 

อนึ่ง พึงรู้จักรักษาน�้าใจผู้ร่วมงาน จริงอยู่ ผู้ท�างานโดยมากมักตระหนักใน

หน้าที่ของตนได้ดี เมื่อถูกขอให้ท�างานในหน้าท่ีก็มักยินดีท�า ฉะนั้น ผู้จัดงานจึงควร 

จัดให้ท�าตามหน้าที่ท้ังตามเวลา ไม่ให้สับสนพร�่าเพร่ือ และใช้วาจาสุภาพอ่อนหวาน  

ไม่ใช้กิริยาวาจากระด้าง เม่ือท�าเช่นน้ีก็จะผูกใจผู้ร่วมงานให้รักใคร่และไม่เบื่อ แม้จะ

ท�างานเหน็ดเหนื่อยสักปานใด ใจก็ร่าเริงดุจไม่เหนื่อย และพร้อมเพรียงกันท�างาน 

ให้ก้าวหน้าไปถ่ายเดียว.

ตามท่ีกล่าวมานี ้แสดงให้เห็นว่าการจะท�าการงานโดยมากให้ส�าเรจ็ จ�าต้องมี

อุบายวิธีหลายประการ ตั้งต้นแต่หาสหายผู้ร่วมงานจนถึงพยายามปลูกให้เกิดความ

สามัคคีในงานเป็นที่สุด และความสามัคคีนี้ ควรรักษาไว้ให้มีอยู่ตลอดไป การงานที่
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ใหญ่โตกย็ิง่ต้องการความสามัคคีย่ิงขึน้ ถ้าผูท้�างานแตกสามคัคกีนั การงานก็ต้องชะงกั
รวนเรเลิกล้มไปเอง หรืออาจถูกท�าลายให้ย่อยยับไปโดยง่าย ถ้าหมู่ผู้ท�าการมีความ
สามัคคีกลมเกลียวกัน การงานแม้จะใหญ่โตที่มองเกือบไม่พบช่องทาง ก็สามารถจัก
ท�าให้ก้าวหน้าไปสู่ความส�าเร็จได้ ข้อนี้แม้สมเด็จพระชินสีห์ก็ตรัสยกย่องไว้ ด้วยทรง
หมายเอาเฉพาะผู้พร้อมเพรียงกันในทางดีว่า “สมคฺคานํ ตโป สุโข” แปลถือเอา 
ความว่า “หมู่ผู้พร้อมเพรียงกันมีอ�านาจอ�านวยสุข” ดั่งนี้.

๒. นางนกไส้จะจูโ่จมโถมถาไปฆ่าช้างเองมไิด้ แต่กมี็ปัญญาฉลาดคดิพฆิาตฆ่า
จนได้โดยอุบาย ข้อนีช้ีใ้ห้เหน็อ�านาจก�าลงัปัญญา, ปัญญาคอืความรูท้ัว่ถงึแจ่มแจ้งชดัเจน
เป็นเร่ืองเป็นราวเป็นช่องไป มิใช่เป็นแต่สกัว่ารูสึ้ก รูจ้�าหมาย ซึง่เป็นความรูท้างธรรมชาติ
อันเกิดขึ้นเมื่ออายตนะกระทบกัน เช่น ปัญญาชนิดหนึ่ง เมื่อเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้น 
ย่อมอ�านวยให้เหน็ช่องเพือ่จดัท�าได้ทนัท่วงท ีปัญญานี ้โดยนยัหนึง่แบ่งเป็น ๒ ประเภท 
คือ เหฏฐิมปัญญา ปัญญาอย่างต�่า ๑, อุปริมปัญญา ปัญญาอย่างสูง ๑.

ความรู้ที่เป็นอุปกรณ์คือเครื่องช่วยในการประกอบกิจการทั่วไป คือความรู้ใน
ศิลปะวิทยาการต่าง ๆ เป็นปัญญาอย่าง ๑ ปัญญาที่เป็นอุปกรณ์นี้ ไม่เป็นดีเป็นชั่ว 
เป็นดุจเคร่ืองมอืมมีดีขวานเป็นต้น บคุคลอาจน�าไปใช้ในทางดกีไ็ด้ ทางชัว่กไ็ด้ ปัญญา
ประเภทน้ีบางแห่งเรยีกว่าญตัตะ แปลว่าความรู ้ได้ในพระบาลใีนธรรมบท ขทุทกนกิาย
ว่า :-

ยาวเทว อนตฺถาย  ญตฺตํ พาลสฺส ชายติ

หนฺติ พาลสฺส สุกฺกํสํ  มุทฺธํ อสฺส วิปาตยํ

แปลว่า ความรู้เกิดแก่คนพาล ก็เพียงเพื่อท�าความฉิบหาย มันท�าสมองของ
เขาให้เขว ย่อมฆ่าส่วนที่ขาวของคนพาลเสีย ดั่งนี้. ปัญญานี้เกิดจากการศึกษา 
หรือความที่ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มามาก ดั่งที่เรียกว่ารัตตัญญุตา ความรู้ราตรีนาน  
ควรเรียกเฉพาะในที่นี้ว่าญัตตปัญญา.

ความรูท้ีเ่ป็นตวัเชาว์หรอืตวัความเฉยีบแหลม ให้ส�าเรจ็สนันษิฐานคอืความตกลง
ในการงานหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที เป็นปัญญาอย่าง ๑ ผู้มี
ปัญญาอย่างนี้ บางแห่งเรียกว่า “โกวิโท” แปลกันว่า ผู้ฉลาด หรือผู้เฉียบแหลม  

ได้ในพระบาลีมหานิบาต ขุททกนิกายว่า :-
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ปญฺญวา พุทฺธิสมฺปนฺโน  วิธานวิธิโกวิโท

กาลญฺญู สมยญฺญู จ  ส ราชวสตึ วเส.

แปลความว่า ผูใ้ดมีปัญญา ถงึพร้อมด้วยความรู ้ฉลาดในวิธจัีดการงาน รูก้าล
รู้สมัย ผู้นั้นพึงอยู่ในราชการได้. ปัญญานี้ โดยมากมีพื้นเพมาแต่ก�าเนิด และอาศัย
ความรู้ที่ได้จากการศึกษา และท่ีได้จากความประสบเหตุการณ์มามากและสังเกต 
ไว้เป็นอุปกรณ์ ปัญญานี้ยังไม่เป็นดีเป็นช่ัวดุจเดียวกัน ควรเรียกเฉพาะในที่นี้ว่า  
“โกวิทปัญญา” จัดเป็นเหฏฐิมปัญญาอย่าง ๑

ความรู้เป็นตัวเหตุเครื่องชักพาให้กระท�าชั่วทุก ๆ ชนิด ให้เห็นผิดเป็นชอบ 
เห็นชอบเป็นผิด ได้ในพระบาลีในธรรมบท ขุททกนิกายว่า :-

อสาเร สารมติโน  สาเร จ อสารทสฺสิโน

เต สารํ นาธิคจฺฉนฺติ  มิจฺฉาสงฺกปฺปโคจรา.

แปลความว่า ผู้รู้ในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระ และเห็นในสิ่งที่เป็นสาระว่า
ไม่เป็นสาระ คนพวกนั้น มีความด�าริผิดเป็นโคจร ย่อมไม่บรรลุถึงธรรมที่เป็นสาระ. 
น้ีเรยีกว่าทปุปัญญา ปัญญาชัว่ ปัญญาทราม หรอืควรเรยีกว่าพาลยปัญญา เพราะผูมี้
ทุปปัญญาอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นพาล ท�าพูดคิดแต่ความชั่ว นี้จัดเป็นเหฏฐิมปัญญาอย่าง 
๑ แต่เป็นฝ่ายชัว่ เป็นตวัเหตอุ�านวยผลชัว่ เกดิจากอโยนโิสมนสกิาร ประกอบสนัดาน 
หรือเกิดจากความด�าริผิด.

ความรู้ท่ีเป็นเครื่องชักน�าให้ท�าดีทุกชนิด ให้รู ้จักผิดชอบบาปบุญคุณโทษ
ประโยชน์มใิช่ประโยชน์ตามความเป็นจรงิ ได้ในพระบาลใีนธรรมบท ขทุทกนกิายว่า :-

สารญฺจ สารโต ญตฺวา  อสารญฺจ อสารโต

เต สารํ อธิคจฺฉนฺติ  สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา.

แปลความว่า ส่วนผูรู้ส้ิง่ทีเ่ป็นสาระโดยความเป็นสาระ และรูส่ิ้งทีไ่ม่เป็นสาระ
โดยความไม่เป็นสาระ คนพวกนัน้ มคีวามด�ารชิอบเป็นโคจร ย่อมบรรลถุงึธรรมทีเ่ป็น
สาระได้.  ปัญญาประเภทนี ้เรยีกตรง ๆ ว่าปัญญา เพราะเป็นปัญญาตามสภาพ เรียกว่า
สัมมัปปัญญา เพราะเป็นปัญญาฝ่ายชอบ เกิดจากโยนิโสมนสิการหรือความด�าริชอบ 

เป็นตัวเหตุอ�านวยผลดี ควรเรียกว่าบัณฑิจจปัญญา เพราะผู้มีปัญญาอย่างนี้ ชื่อว่า
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บณัฑติ ท�าพดูคดิแต่ความด ีปัญญาอย่างนีเ้ป็นเนปักกะหรอืปาริหารกิปัญญา เครือ่งรกัษา

บริหารตนให้รอดพ้นทุคติให้ประสบแต่สุคติ แต่ไม่เป็นเหตุให้พ้นโลกได้ จึงจัดเป็น

เหฏิฐิมปัญญาอีกอย่าง ๑.

เหฏฐมิปัญญาด่ังแสดงมานี ้สองอย่างข้างต้นเป็นปัญญาอปุกรณ์ ควรเรยีกว่า

อุปกรณปัญญา อย่างที่ ๓ เป็นปัญญาชั่ว เหตุชั่ว อย่างท่ี ๔ เป็นปัญญาดีชอบ  

เหตุดีชอบ ควรเรียกว่าเหตุปัญญาที่จัดเป็นอย่างต�่า เพราะไม่เป็นเหตุให้พ้นโลก.

ส่วนความรูท้ีเ่ป็นเหตใุห้พ้นโลก หรือเหตปัุญญาฝ่ายชอบอย่างสูง ได้แก่ ความรู้

อริยสัจจ์ ๔ ได้ในพระบาลีในมหาสติปัฏฐานสูตร เป็นต้นว่า “อิทํ ทุกฺขนฺติ ยถาภูตํ  

ปชานาติ อยํ ทุกฺขสมุทโยติ ยถาภูตํ ปชานาติ อยํ ทุกฺขนิโรโธติ ยถาภูตํ ปชานาติ 

อยํ ทุกฺขนิโรคามินี ปฏิปทาติ ยถาภูตํ ปชานาติ” แปลความว่า ย่อมรู้ว่า นี้ทุกข์,  

นี้ทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์, นี้ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์, นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดั่งนี้. ปัญญานี้เรียกว่ามัคคปัญญา เกิดจากมัคคภาวนา 

มีบุญบารมีเป็นอุปกรณ์ จัดเป็นอุปริมปัญญา ความรู้ที่เป็นโลกุตตระอื่น ๆ ก็จัดเป็น

อุปริมปัญญาทั้งหมด.

ปรากฏว่า ผู้ท่ีเรียนรู้และจ�าแบบแผนต�ารับต�าราหรือสอบไล่ได้เท่า ๆ กัน  

แต่มีไหวพริบหรือปฏิภาณในการพูดการแต่งและการงานต่างกัน ข้อนี้ชี้ให้เห็นความ

ต่างกันแห่งโกวิทปัญญา ปัญญาน้ีในท่ีบางแห่ง (วิสุทธิมรรค) เรียกว่าสชาติปัญญา 

เพราะเป็นปัญญาที่มีพื้นเพมาแต่ก�าเนิด การเรียนรู้อันเรียกว่าญัตตปัญญาในท่ีนี้นั้น 

อาจเรียนให้เกิดมีขึ้นเท่าทันกันได้ ดั่งพระปิยมหาราชนิพนธ์ว่า “ความรู้อาจเรียนทัน 

กันหมด” ส่วนสชาติปัญญาเป็นสภาพที่อบรมให้เกิดมีขึ้นเท่าเทียมกันได้โดยยาก ผู้ที่

มีสชาติปัญญาสูง ถึงแม้จะมิได้เล่าเรียนมาก ก็อาจมีความสามารถพูดหรือจัดท�าเรื่อง

แม้ที่เป็นปัจจุบันทันด่วนได้ ดีกว่าผู้ที่อ่อนสชาติปัญญา ซึ่งแม้จะเรียนมากก็ตาม  

ความมโีกวทิปัญญาหรอืสชาตปัิญญาอย่างดีทีส่ดุ เหน็ควรเรยีกว่าปฏภิาณปฏสิมัภทิา.

ผู้ท่ีเรียนรู้หรือมีปฏิภาณไหวพริบ บางคนหรือบางคราวท�าดี บางคนหรือ 

บางคราวท�าชั่ว ข้อนี้ชี้ให้เห็นอีกว่า ยังมีสภาพอื่นอย่างหน่ึงหนุนอยู่ภายใน จริง 

อย่างนัน้ สภาพทีห่นนุอยูภ่ายในให้ท�าดีและท�าชัว่นัน้ คอืสัมมปัปัญญา และทปุปัญญา

อันเป็นส่วนเหตุดั่งกล่าวแล้ว.
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ผูท้ีม่นีสิยัในการบญุกศุล แม้จะแก้กล้า แต่ยงัไม่พ้นโลกได้คอืจ�าเกีย่วเกาะอยู่

กับโลก ต้องแก่ เจ็บ ตาย ไปตามโลก จึงไม่พ้นสรรพทุกข์ได้  ทั้งนี้เพราะขาดมรรค

ปัญญา เมื่อมรรคปัญญาเกิดขึ้น ย่อมพ้นโลกได้ทันที มรรคปัญญา คือสัมมัปปัญญา

นั่นเอง แต่หมายถึงสัมมัปปัญญาที่เกิดขึ้นเต็มที่ จนเป็นยถาภูตญาณทัสสนะ ความรู้

เห็นตามเป็นจริงในอริยสัจจ์ ๔ ดั่งกล่าวแล้ว

ปัญญาทุก ๆ ประการ ด่ังกล่าวแยกให้เหน็ความต่างกนัฉะนี ้มทีางเกดิทีท่่าน

แสดงไว้โดยสาธารณนัยเป็นทางปฏิบัติ ๓ ประการ คือ สุตะ การฟังการอ่าน ๑ จินตา 

การคดิค้น สงัเกต ๑ ภาวนา ความปฏบิตัอิบรม ๑ ทุก ๆ อย่างเป็นทางเกดิญตัตปัญญา 

และเป็นเครื่องอุดหนุนเพิ่มเติมสชาติปัญญา ให้เจริญมากขึ้นโดยล�าดับ. และถ้าสุตะ

เป็นต้นนั้นเป็นไปในฝ่ายชั่วผิด ก็เป็นทางให้เกิดทุปปัญญา อันเป็นเหตุแห่งความเป็น

พาลและความเหน็ผดิทกุประการ ถ้าเป็นไปในฝ่ายดชีอบ กเ็ป็นทางให้เกดิสัมมัปปัญญา 

อันเป็นเหตุแห่งความเป็นบัณฑิตและความเป็นถูกทุกประการ และถ้าภาวนาในฝ่ายดี

ชอบนั้นเลื่อนเป็นมรรคภาวนา ก็เป็นทางให้เกิดมรรคปัญญา อันเป็นเหตุให้พ้นโลก

หรือทุกข์ทั้งปวงได้.

ในชาดกเร่ืองน้ีมุ่งแสดงอุปกรณปัญญา คือปัญญาส�าหรับใช้ในการประกอบ

ธรุกจิหรอืแก้ไขข้อขดัข้องน้อยใหญ่ทัว่ไป ทัง้ในทางดแีละชัว่ ซึง่เรยีกในทีน่ีว่้า ญตัตปัญญา

และโกวิทปัญญาอย่างเดียว. ผู้ที่มีกายใหญ่และทรงก�าลังมาก แม้จะมากคน ถ้าอ่อน

ปัญญานี้ก็ต้องพ่ายแพ้ฝ่ายที่มีปัญญานี้สูงกว่า มนุษย์มีปัญญามาก จึงเป็นเจ้าโลกและ

ครอบง�าสตัว์ดริจัฉานทัง้เลก็และใหญ่ได้ทัง้หมด ในหมู่มนษุย์นีเ้อง นบัตัง้แต่บคุคลขึน้

ไปจนถึงประเทศชาติ ฝ่ายที่อ่อนปัญญากว่า ย่อมแพ้เปรียบฝ่ายท่ีสูงกว่าดุจเดียวกัน 

เพราะฉะนั้น ปัญญานี้จึงจ�าปรารถนาในกิจการทุก ๆ อย่าง.

อนึ่ง อุปกรณปัญญาเป็นส�าคัญในทางคดีโลก เหตุปัญญาเป็นส�าคัญในทาง 

คดธีรรม และโลกกบัธรรมต้องอาศยักนั เพราะฉะนัน้ เมือ่จ�าปรารถนาอปุกรณปัญญา

อนัอ�านวยให้ส�าเรจ็กจิท้ังปวง กจ็�าปรารถนาเหตปัุญญาด้วย แต่ควรปรารถนาเหตปัุญญา

ฝ่ายชอบ คือ ปัญญา (โดยสภาพ) หรอืสมัมปัปัญญา ด้วยการฟังคดิและปฏบิตัธิรรม

ตามสามารถ เพราะสัมมัปปัญญาย่อมอ�านวยให้เอาตัวรอดปลอดเวรภัยได้ ในเรื่องนี้ 

ช้างและนางนกไส้ ขาดสัมมัปปัญญา จึงก่อและต่อเวรกันเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตขึ้น.
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๗. ช้างเกเรไปแกล้งเหยียบลูกเล็ก ๆ ของนางนกไส้ เป็นการเริม่ก่อเวรขึน้ก่อน 

จงึถูกแก้แค้นจนต้องตาย ข้อนีใ้ห้คตไิว้ว่า การก่อเวรไม่มดีเีลย น�าโทษทกุข์มาให้ถ่ายเดียว 

อาการทีเ่วยีนมาสนองจนสมกนั เรยีกว่า “เวร” เวรเกิดจากความผูกใจได้ในพระบาลีว่า :-

อกฺโกจฺฉิ มํ อวธิ มํ  อชินิ มํ อหาสิ เม

เย จ ตํ อุปนยฺหนฺติ  เวรํ เตสํ น สมฺมติ.

แปลความว่า ชนเหล่าใด ผกูใจถงึคนนัน้คนนีว่้า ด่าเรา ทบุต ีประหตัประหารเรา 

ชนะเรา ลักสิ่งของ ๆ เราไป  ดั่งนี้ เวรของชนเหล่านั้น ย่อมไม่ระงับ พระบาลีนี้ชี้ให้

เหน็นยัตรงกันข้ามว่า ถ้าบุคคลแม้ถกูด่าทบุตปีระหัตประหาร แต่มใีจหนกัแน่น ไม่ผูก

ใจเจ็บหรือโกรธตอบ และกระท�าตอบ เวรก็ไม่เกิด เพราะไม่มีใครผูก. การด่าว่าทุบตี

ประหัตประหารเป็นอาทิ เป็นต้นเหตุแห่งเวร ในที่บางแห่งเรียกว่าเวรตรง ๆ ก็มี  

เช่น ปาณาติบาตเป็นต้น เรียกว่าเบ็ญจเวร ถือเอาความว่าเป็นเหตุก่อเวร. โดยนัยนี้ 

เงื่อนต้นของการผูกเวร ก็คือการท�าเวร หรือก่อเวรนั่นเอง. ผู้ท�าเวรขึ้นแล้วก่อน  

แต่ถูกสนองเวร เมื่อรู้ตัวอยู่ว่าถูกจองเวร ก็เดือดร้อนในการระวังตัว ให้สะดุ้งระแวง 

หวาดกลัวอยู่เสมอ และต้องเดือดร้อนทุกข์ทนในขณะที่ถูกท�าให้ล�าบากจากผู้จองเวร  

เช่น ช้างเกเรในเรื่องนี้ และต่างก็จะต่อเวรให้ยาวออกไปอีก เวรยาวออกไปเพียงใด  

กต้็องเดอืดร้อนล�าบากอยูเ่พยีงนัน้. เพราะเหตนุี ้สมเดจ็พระบรมศาสดาจงึตรัสไว้ท้าย

ชาดกเรื่องนี้ ที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้นว่า :-

กากญฺจ ปสฺส ลฏุกิกํ  มณฺฑูกํ นีลมกฺขิกํ

เอเต นาคํ อฆาเตสํุ  ปสฺส เวรสฺส เวรินํ

ตสฺมา หิ เวรํ น กยิราถ  อปฺปิเยนปิ เกนจิ.

แปลความว่า จงดูนางนกไส้ กา แมลงวัน และกบ สัตว์เหล่านี้สมคบกันฆ่า

ช้างได้ จงดูอ�านาจเวรที่เป็นไปของคนมีเวร เพราะเหตุนั้นแหละบุคคลจึงไม่ควรท�าเวร

กับใครหมด แม้ที่เกลียดชัง ดั่งนี้.

การไมก่่อเวรนัน้ ต้องอาศัยความส�ารวมระวัง ถ้าไม่มีความส�ารวมระวัง ก็จะ

ก่อเวรขึน้ได้ง่าย ความส�ารวมระวงันี ้เกดิขึน้ด้วยการพจิารณาให้เหน็โทษแล้วเขด็ขยาด 

ถ้ายังไม่เห็นโทษแล้วเข็ดขยาด ความส�ารวมระวังก็มักหย่อน ข้อนี้เปรียบเหมือนผู้ที่
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เคยเห็นโทษแห่งการถูกมีดบาดมือ เมื่อใช้มีดอีก ก็มีความระมัดระวังดีขึ้น ส่วนคนที่
ไม่เคยเหน็โทษ ในขณะท่ีใช้มีด กมั็กเฉย ๆ ไม่เพิม่ความระมดัระวังให้มากขึน้กว่าปกต.ิ

กก็ารพจิารณาให้เหน็โทษนัน้ มีหลายวธิ ีแล้วแต่จะหาทางคดิให้เหน็ เป็นต้น
ว่า คิดให้เห็นว่า, การก่อเวรไม่ดเีลย เพราะก่อขึน้แม้เพยีงครูเ่ดยีวเท่านัน้ ก็ต้องเดอืดร้อน
ไปนานนัก และต้องเดือดร้อนถึง ๒ ทาง คือต้องเดือดร้อนเพราะผลแห่งกรรม และ
ต้องเดือดร้อนเพราะการกระท�าของคู่เวร การก่อเวรจึงน่าขยาดหวาดกลัวและไม่ควร
อย่างยิ่ง.

เมื่อพิจารณาจนเห็นโทษแล้ว ก็จะเกิดขยาด เมื่อประสบเครื่องยั่ว ก็จะเพิ่ม
ความส�ารวมระวงัไม่ให้ก่อเวรขึน้ได้ สมด้วยพระบาลใีนอทุาน ขทุทกนิกายว่า “สญญฺมโต 

เวรํ ม จียติ” แปลความว่า ผู้คอยส�ารวมระวังอยู่ ย่อมไม่ก่อเวร ดั่งนี้.

ส่วนเวรทีก่่อขึน้แล้ว ย่อมยืดเย้ือไป ไม่สงบลง กด้็วยการผกู ดัง่ทีย่กพระบาลี
มาสาธกข้างต้น เพราะเมื่อผูกไว้แล้ว ก็ต้องก่อกรรมท�าเวรกันเรื่อยไป ผู้ให้ทุกข์กลับ
เป็นผู้รับทุกข์ ผู้รับทุกข์กลายเป็นผู้ให้ทุกข์ สลับกันไปมา ต่อเม่ือเลิกผูกเวร ไม่ก่อ
กรรมท�าเวรเป็นการต่อเวรให้ยาวต่อไปอีก เวรจึงสงบ สมด้วยพระบาลีในธรรมบท 
ขุททกนิกายว่า :-

น หิ เวเรน เวรานิ  สมฺมนฺตีธ กุทาจนํ

อเวเรน จ สมฺมนฺติ  เอส ธมฺโม สนนฺตโน.

แปลความว่า ในโลกน้ี เวรไม่มีวนัสงบด้วยเวรเลย แต่สงบได้ด้วยความไม่มเีวร 
นี้เป็นธรรมเก่า ดั่งนี้.

เวรท่ีก่อต่อให้ยาวออกไปแล้ว ยากทีจ่ะระงบัได้ ข้อนีจ้งึควรกนัไว้ก่อน เพราะ
ง่ายกว่าที่จะคอยแก้ คือคอยส�ารวมระวังไม่ก่อเวรดั่งกล่าวแล้ว.

ข้อความในลฏุกิกชาดกท่ีสาธกเป็นธรรมตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ พอได้ข้อสังเกต 
เป็นคติธรรม ส�าหรับความประพฤติทั้งดีและไม่ดีข้อสั้น ๆ ๗ ข้อ คือ :-

๑.  การไม่เตรยีมตวัไว้ล่วงหน้าเพือ่รบัเหตกุารณ์ทีจ่ะเกดิแต่เนิน่ ๆ มวัรัง้รออยู่ 
เมื่อเหตุการณ์นั้นพลันเกิดขึ้น ท�าให้ขลุกขลักล�าบาก จัดเข้าในข้อท่ีท�าการงานอากูล 
คั่งค้าง อาจให้ต้องผลุนผลันหล่นเรี่ยเสียหาย ไม่เป็นมงคล.
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๒.  เม่ือรู้ว่าภัยจะเกิดขึ้นและเกินวิสัยที่ตนจะป้องกันบ�าบัด การขอธรรมิกา

รกัขาเป็นการสมควร ช่ือว่าเป็นความไม่ประมาทอย่างหนึง่ แต่ถ้ามเีนปักกปัญญ ปัญญา

เครื่องรักษาตน ก็อาจเอาตัวรอดปลอดภัยได้.

๓.  ผู้น้อยเมื่อเข้าหาผู้ใหญ่ แสดงความอ่อนน้อมให้ต้องตาต้องใจ มักได้รับ

อนุเคราะห์

๔.  ผูใ้หญ่ทีแ่สดงความเมตตาอารต่ีอผูน้้อย คดิอปุถมัภ์ค�า้ชใูห้ความคุม้ครอง

ป้องกนัตามสามารถ สมควรเป็นผูใ้หญ่  ส่วนผูท้ีโ่หดร้าย มแีต่ผสมให้ความเดือดร้อน

แก่ผู้น้อย ดูถูกดูหม่ิน เป็นผู้ใหญ่อยู่ไม่ตลอด. และผู้แข็งแรงที่ดูถูกข่มเหงผู้อ่อนแอ

คราวหนึ่งผู้อ่อนแออาจได้ช่องและท่วงทีที่จะท�าให้ถึงพิบัติและเย้ยหยันให้ระทมใจได้.

๕.  เม่ือจะท�าการงานใหญ่โต จ�าต้องหาสหายผู้ร่วมงาน ถ้ามีปุคคลัญญุตา

รู้จักเลอืกคนให้เหมาะกบังาน และแบ่งหน้าทีก่ารงานให้ท�าตามสมควรแก่ความสามารถ 

ทั้งรู้จักเอาใจให้เกิดความพร้อมเพรียงกัน การงานย่อมก้าวไปสู่ความส�าเร็จได้ด้วยดี.

๖.  ก�าลังปัญญาย่ิงใหญ่กว่าก�าลังกาย ผู้มีปัญญาย่อมชนะผู้มีกายใหญ่และ

แข็งแรงแต่โง่เขลา ล�าพังก�าลังกายจะท�าอะไรได้.

๗.  การก่อเวร ให้ความเดือดร้อนเรื่อยไป จึงไม่ควรก่อเวรกับใครหมดแม้ท่ี

เกลียดชัง.

คตธิรรมท้ัง ๗ ข้อนี ้มีอรรถาธบิายเป็นทางปฏบิตั ิดัง่แสดงโดยล�าดบัมาแต่ต้น 

ซึ่งพอชี้ให้เห็นว่าข้อใดควรละเว้น ข้อใดควรประพฤติตาม แต่ในชาดกนี้ ดูมุ่งแสดง

อ�านาจเวรเป็นทีต่ัง้ นางนกไส้จะได้ปัญญา กเ็พราะอ�านาจเวรส่งเสรมิให้มกี�าลังครุน่คดิ. 

สิง่ทีน่างนกไส้ท�าไปก่อนแต่ช้างเกเรเหยยีบลกู เป็นไปด้วยอ�านาจความรกัลกู หลงัแต่นัน้ 

เป็นไปด้วยอ�านาจเวร เพราะเหตุนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่า “ปสฺส เวรสฺส 

เวรินํ จงดูอ�านาจเวรที่เป็นไปของผู้มีเวร” ดั่งนี้.

ลฏุกกิชาดกสาธกธรรม มีเรือ่งย่อและข้อทีเ่ลอืกกล่าวเป็นธรรมกีถา มใีจความ

พร้อมทั้งอรรถาธิบายดั่งบรรยายมา ด้วยประการฉะนี้.
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

น อุจฺจาวจํ ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺตีติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา เป็นเครื่องเตือนใจกลับได้สติปัญญา ในเมื่อ

ประสบเร่ืองของโลก ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนา ตามนัยพระพุทธภาษิตท่ี

ได้ยกขึ้นไว้เป็นนิกเขปบท ณ เบื้องต้น. พระพุทธนิพนธ์นั้นแปลว่า บัณฑิตย่อมไม่

แสดงอาการข้ึนลง มีความหมายโดยตรง คือไม่แสดงอาการเช่นน้ัน ด้วยอ�านาจ 

ความยินดีและยินร้ายในโลกธรรม ดั่งจะอธิบายเป็นล�าดับไป.

โลกธรรม หมายความว่า เรื่องของโลกหรือเรื่องประจ�าโลกจ�าแนกออกเป็น 

๘ ประการ คอื ลาภ ได้แก่ทรพัย์สิง่สตัว์บคุคลทีไ่ด้มา ๑ อลาภ ได้แก่ความไม่มีหรอื

เสือ่มลาภ ๑ ยศ ได้แก่อสิสรยิะ คือความเป็นใหญ่โดยก�าเนดิ โดยฐานนัดรศกัดิ ์หรือ

โดยหน้าที่การงาน และความมีบริวาร คือผู้แวดล้อมติดตาม หรือผู้อยู่ใต้อ�านาจคอย

รับบัญชาใช้สอย ๑ อยศ ได้แก่ความไม่มีหรือเสื่อมยศ ๑ นินทา ได้แก่ความติเตียน 

๑ ปสังสา ได้แก่ความสรรเสริญหรือเกียรติ คือ ชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องชมชื่นเชิดชู  

๑ สุข ได้แก่ความส�าราญแช่มชื่นแจ่มใสสมจิตสมใจไม่บกพร่อง ๑ ทุกข์ ได้แก่ 

*   ทรงแสดงเมือ่ครัง้ยงัเป็น พระมหาเจรญิ สวุฑฒฺโน ป.ธ. ๘ ลงพิมพ์ในนิตยสารธรรมจกัษุ  

 เล่ม ๒๖ ตอนที ่ ๙ ประจ�าเดอืน มถินุายน พ.ศ. ๒๔๘๔
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ความล�าบากเดือดร้อนคับแค้นเข็ญใจ ๑ โลกธรรม ๘ ประการเหล่านี้ ลาภ ยศ 

สรรเสรญิ สุข เป็นโลกธรรมข้างขึน้ อันใคร ๆ รกัชอบขวนขวายหาจงึเรยีกว่า อฏิฐารมณ์ 

แปลว่า เรื่องท่ีถูกปรารถนา ส่วนอลาภ อยศ นินทา ทุกข์ เป็นโลกธรรมข้างลง  

อนัใคร ๆ ไม่ปลงใจชอบอยากได้จงึเรยีกว่า อนฏิฐารมณ์ แปลว่า เรือ่งท่ีไม่ถูกปรารถนา 

แต่โลกธรรมทั้ง ๒ ส่วนดั่งกล่าวมานี้ ย่อมเป็นคู่กันดุจกลางคืนและกลางวัน ใคร ๆ 

จะคิดปรารถนาเลือกสรรเอาไว้เพียงส่วนที่ใจชอบ และหวังให้ด�ารงคงที่อยู่ตลอดไปจึง

ไม่ได้ ทั้งนี้ เพราะโลกธรรมมีปริวัฏฏ์ คือสับเปลี่ยนขึ้นลง ลุ่มดอน สูงต�่า และต้อง

เป็นไปตามกฎธรรมดาแห่งสิ่งทั้งปวงในโลก.

ที่ว่า โลกธรรมมีปริวัฏฏ์ มีอธิบายว่า มนุษย์ในโลกทุกถ้วนหน้า ไม่เลือกเพศ 

ภมู ิชัน้ วรรณะ จะเป็นกษัตรย์ิเศรษฐ ีหรอืผูด้อีริยชนก็ตาม จะเป็นราษฎรสามญัหรอื

ชัน้ต�า่จ�ายากกต็าม ต้องได้ลาภบ้าง อลาภบ้าง ยศบ้าง อยศบ้าง นนิทาบ้าง สรรเสรญิบ้าง 

สุขบ้าง ทุกข์บ้าง สลับสับเปลี่ยนกันเรื่อยไป เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวว่า “โลกธรรม 

๘ ประการเหล่านี้ ย่อมปริวัฏฏ์สับเปลี่ยนเวียนโลก และโลกก็ปริวัฏฏ์สับเปลี่ยนเวียน

โลกธรรม” ดั่งนี้.

ทีว่่าโลกธรรมต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาแห่งสิง่ทัง้ปวงในโลกนัน้ มอีธบิายว่า 

กฎธรรมดาแห่งสิ่งทั้งปวงในโลก คือเกิดขึ้นในเบื้องต้น แปรไปในท่ามกลาง สลายไป

ในที่สุด กฎธรรมดาทั้ง ๓ ข้อนี้ เรียกว่า สังขตลักษณะ แปลว่า ลักษณะแห่งสิ่งที ่

ถกูปรงุแต่งขึน้ โลกธรรมทุกประการกไ็ม่พ้นไปจากลกัษณะทัง้ ๓ นี ้โลกธรรมข้างขึน้ 

คอื ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ เม่ือเกดิขึน้ในเบ้ืองต้น เบ่งตวัขึน้จนเตม็ทีแ่ล้ว กย็บุลงใน

ท่ามกลาง และในที่สุด ก็เลือนสลายหายไปหมด แม้ในโลกธรรมข้างลง คือ อลาภ 

อยศ นินทา ทุกข์ ก็มีนัยดุจเดียวกัน บางทีโลกธรรมที่ประสบยังมิได้ผ่านไปถึง 

กฎธรรมข้อสดุท้าย บุคคลผูไ้ด้ผ่านไปถงึก่อนกม็ ีกล่าวคอื จ�าตายจากไปก่อนทีโ่ลกธรรม

นัน้ ๆ จะไปจาก เพราะเหตุนี้ ท่านจึงกล่าวไว้โดยความว่า “โลกธรรมทุก ๆ ประการ 

ล้วนไม่เที่ยง ไม่คงทนยั่งยืน ต้องแปรเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา” ดั่งนี้.

โลกธรรมปรวัิฏฏ์เป็นท่ีตัง้แห่งสติความระลกึและสัมปชญัญะ ความรูสึ้กส�านกึ

ตนว่าจกัต้องประสบสบัเปลีย่นกนัเรือ่ยไป กฎธรรมดาแห่งโลกธรรมเป็นท่ีต้ังแห่งปัญญา
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พิจารณาให้รู้เช่นเห็นจริง ต่อไปน้ีในที่ซึ่งกล่าวถึงแต่สติ เพื่อให้ค�าส้ัน ก็พึงทราบว่า 

หมายถึงสัมปชัญญะด้วยทุกแห่งไป และพึงทราบว่า สติเป็นเครื่องห้ามหรือหยุดยั้งมิ

ให้ตืน่เต้นตกใจในโลกธรรม ซึง่ดกีว่าเคร่ืองฉุดรัง้ทกุอย่าง ปัญญาเป็นเครือ่งก�าจดัหรอื

สัง่ส�าทบัมใิห้ยนิดยีนิร้ายในโลกธรรม ซึง่ดีกว่าค�าส่ังทกุอย่างแม้ทีว่างโทษผูล่้วงละเมิด

ไว้อย่างแรง.

ส�าหรับผูท่ี้มิได้ระลึกพจิารณาให้รู้สกึเหน็จรงิ โลกธรรมย่อมกลายไปเป็นทีต่ัง้

แห่งความต่ืนเต้นยนิด ีหรอืตืน่ตกใจยนิร้าย คอืย่อมตืน่เต้นยินดฟีขูึน้ เพราะลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ย่อมตื่นตกใจยินร้าย ฟุบลง เพราะอลาภ อยศ นินทา ทุกข์ จึงเป็นผู้

หลงงมงายแสดงอาการขึ้น ๆ ลง ๆ ดุจเรือน้อยลอยโคลงเคลงตามกระแสคลื่นใน

มหาสมุทร ฉะนั้น นี้ช่ือว่าผู้เขลาเฉาสติปัญญา ส่วนผู้มีสติปัญญาปรีชาฉลาดระลึก

พิจารณาให้รู้สึกเห็นจริง เม่ือประสบโลกธรรมท่ียิ่งหย่อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็เท่ากับ

ได้พบซึ่งที่ตั้งแห่งสติปัญญา คือย่อมมีสติยับย้ังใจ เป็นเหตุให้ไม่รู้สึกผิดแปลก และ

ย่อมมญีาณปรชีา คือความรูต้ามเป็นจริงสัง่ส�าทบัใจ เป็นเหตุให้มใีจเฉย ๆ เป็นกลาง  

จึงเป็นผู้ไม่หลงงมงาย วางอาการได้ปกติ ดุจเรือใหญ่ไม่โคลงเคลงเพราะกระแสคลื่น

ในมหาสมุทร แล่นรุดลัดตัดตรงไปยังท่าที่ประสงค์โดยปกติฉะนั้น .

อนึ่ง ผู้ระลึกพิจารณาพอได้สติปัญญาในโลกธรรม ถึงจะแสดงอาการคงที่แท้

ทเีดยีวยงัมไิด้ก่อน ก็ยงัมีอาการท่ัวไปในการแสวงหาเป็นต้น ดกีว่าคนทีไ่ม่ระลกึพจิารณา 

ดั่งจะจ�าแนกพรรณนาต่อไปเป็นข้อ ๆ พอให้เห็น.

๑. ในการแสวงหา สามัญชนทั่วไปไม่มีใครปฏิเสธว่า ไม่ต้องการลาภ ยศ 

สรรเสริญ สุข ท้ังนี้ เพราะเหตุว่า ทุก ๆ คนต้องอาศัยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  

จงึเป็นอยูไ่ด้ คืออาศัยลาภบ�ารงุกาย อาศัยยศป้องกนัอันตราย เพราะยศความเป็นใหญ่ 

ย่อมท�าให้เป็นทีเ่กรงขาม และยศย่อมอ�านวยให้กจิการด�าเนินสะดวก ด้วยผูมี้ยศย่อม

มีพรรคพวกบริวารคอยช่วยเหลือ อาศัยสรรเสริญเอื้อใจให้มีก�าลัง อาศัยสุขปลุกชีวิต

ให้สดชืน่ และลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ ย่อมเกิดท�าให้เหน็โลกแจ่มใสน่าดู ให้เหน็ดัง่โลก

คอยยิ้มแย้มเอื้อนเชิญให้อยู่ชม เพราะเหตุนี ้ทุก ๆ คนจึงต่างขวนขวายเสาะแสวงกัน

อยูอ่ย่างอลวน บ้างกล็อุ�านาจแห่งความยนิดปีรารถนา แสวงหาอย่างโลดโผนไม่เลือกทาง 
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คือที่หมายลาภ ก็ประกอบทุจริตคิดคด เช่นตลบตะแลงฉ้อฉล ฉกลักเอา ที่หมายยศ 

กคิ็ดแย่งและแข่ง โดยทางปัดหรอืท�าลายเขาเพือ่ตนจะเข้าสวม ทีห่มายสรรเสรญิหรอื

เกียรติ คือชื่อเสียง ก็แสร้งแสดงตัวให้เด่น โดยการปกปิดซ่อนเร้นหนอนบ่อนไส้ไว้

ภายใน ย้อมแต่ผิวกายนอกให้ดูดี หรือปากเปราะเราะราย พูดป้ายร้ายทับถมผู้อื่น 

และยกตนให้เขาชมว่าดชีอบ ท่ีหมายสขุ ก็ประกอบการสนกุไปในทางเบยีดเบยีน หรอื

ในทางทุราจาร หรือคิดอ่านประทุษร้ายล้มละลายผู้ขัดขวางความสุขสะดวก และบ้าง

กแ็สวงหาอย่างเรยีบร้อยสะอาด แม้จะมีความยินดปีรารถนาอยู่บ้างดัง่สามัญชนทัว่ไป 

กค็มุใจไม่ปล่อยให้กเิลสออกมาบงการ คอืทีห่มายลาภ กพ็ยายามประกอบธรุกจิไม่คดิท้อ 

ถึงจะเป็นงานล�าบากแต่สุจริต ก็ยอมยากอาบเหงื่อเพื่อลาภผลซึ่งประสงค์ ที่หมายยศ 

ก็ตั้งใจประกอบกรณีหน้าที่ไม่ให้บกพร่อง และขวนขวายหาทางเพิ่มความรู้และความ

สามารถให้ก้าวหน้าไม่หยุดถอย ท้ังม่ันอยู่ในทางซื่อสัตย์สุจริต ไม่คิดคดเพื่อส่งตน  

ยอมให้แต่ความดีความชอบส่งตนขึ้นไปโดยส่วนเดียว ที่หมายสรรเสริญ ก็พยายาม

วางตนไว้ในทางดีงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความสรรเสริญ เมื่อต้องการเกียรติ คือชื่อเสียง

ยิ่งขึ้น ก็พยายามยกตัวให้เด่นแต่ด้วยความท�าประโยชน์ ที่หมายสุข ก็บ�ารุงกายและ

ใจให้สดชื่นแจ่มใส โดยวิธีท่ีไม่เป็นเหตุท�าลายสุขของผู้อ่ืน เมื่อต้องการสนุกบันเทิง  

ก็แสวงหาแต่ในทางท่ีไม่เกิดโทษ โลกต่างอลวนวุ่นวายด้วยการขวนขวายแสวงหาโดย

อาการต่าง ๆ กัน ดังที่กล่าวมาพอเป็นตัวอย่างฉะนี้ 

แต่ถึงจะมีมากคนมากอาการสักเท่าไรก็ตาม เมื่อจัดเข้าพวกอย่างย่นย่อ ก็มี

เพียง ๒ คือ พวกที่แสวงหาโดยทางมิชอบ ๑ พวกที่แสวงหาโดยทางชอบ ๑ ทั้ง ๒ 

พวกนี้ย่อมปรากฏต่างกันโดยผลดั่งนี้ พวกที่แสวงหาโดยทางมิชอบ ในส่วนที่ปรากฏ

ว่าผิดกฎหมาย ย่อมต้องได้รับโทษตามกระบิลเมือง ต้องเลื่องชื่อลือชั่ว เสื่อมลาภยศ 

เสื่อมสรรเสริญสุขแทนที่จะได้ เมื่อยังไม่ปรากฏหรือจับยังไม่ได้ ก็ต้องเดือดร้อนนอน

ตาไม่หลบั เพราะต้องคอยหลกีหลบระวงัตวั ในส่วนทีผ่ดิศีลธรรม เมือ่ความชัว่ปรากฏ

แก่ผู้อื่น ก็ย่อมประสบความเสื่อมดุจเดียวกัน แม้จักยังไม่เสื่อมจากลาภยศในปัจจุบัน

นี้ก่อน ก็ย่อมเสื่อมเสียชื่อเสียง แม้เมื่อไม่ปรากฏแก่ผู้อื่น ก็ต้องนอนเป็นทุกข์ เพราะ

หวาดต่อผลสนอง และการแสวงหาอันผิดศีลธรรมนั้น เป็นกรรมชั่ว เป็นบาปอกุศล 

อนัจกัอ�านวยอนิฐผลมีอลาภ อยศ เป็นต้นในภายหน้า ส่วนพวกทีแ่สวงหาโดยทางชอบ 
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ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ถึงจะค่อย ๆ เกิด ย่อมนับว่าเป็นสิ่งประเสริฐบริสุทธิ์ แม้จะ

น้อยกเ็ป็นของมีค่าดจุทองค�าธรรมชาต ิผูท้ีไ่ด้มาเล่ากเ็ป็นผูบ้รสิทุธิส์ะอาด ซึง่คดิตรวจ

ดูแล้วน่าอิ่มใจ ย่อมปลอดภัยแต่กฎหมาย ย่อมปลอดเวรและผลร้ายอันจักเกิดแต ่

ความชัว่เพราะมไิด้ท�า ผลแห่งการแสวงหาทีช่อบและมิชอบ ย่อมตัง้อยูต่รงกนัข้ามฉะนี้ 

แม้ในปัจจุบัน ก็ยังมีปรากฏตัวอย่างให้รู้เห็นเป็นที่อ้างได้อยู่มาก 

เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเกิดมีปัญหาขึ้นว่า คนมิใช่น้อยทั้งเคยรู้เช่นเห็นตัวอย่างอยู่

แล้ว ไฉนจึงได้แกล้วกล้าเสาะแสวงโดยมิชอบ? ปัญหานี้ตอบได้ทันทีว่า เพราะเฉาสติ

และปัญญาด่ังกล่าวมาข้างต้น จงึเป็นผูเ้ขลารูไ้ม่เท่าทนักเิลสในใจของตนเอง ผูท้ีท่�าการ

ใกล้โลกธรรมวัตถุเช่นเงินทอง หรือมองเห็นยศมาจดจ้องอยู่ใกล้ ๆ ถ้าไม่มีสติปัญญา

เป็นเคร่ืองให้คิดรัง้สัง่ส�าทับก�ากบัอยูเ่พยีงพอ กจ็ะเอนเอยีงไปตามอ�านาจความปรารถนา 

ที่อย่างแรงกล้าถึงให้คว้าเอามาอย่างลืมตัว ลืมกลัวผิด คนย่อมถล�าทุจริต เพราะขาด

เครื่องรั้งสั่งส�าทับใจฉะนี้มิใช่น้อย.

๒. ในคราวได้ความเสือ่มหรือคราวไม่ได้ ธรรมดาอ�านวยให้โลกธรรมมปีรวิฏัฏ์ได้ 

โลกธรรมนั้น ๆ จึงไม่รวมอยู่ในบุคคลผู้เดียวตลอดไป ต้องกลับกลายไปเฉลี่ยแก่คน

อืน่ ๆ ทกุคนจงึต้องรบัต้องแบ่งลาภ อลาภ เป็นต้น จากกนัและแก่กนั สลบัสับเปลีย่น

เรือ่ยไป โลกจงึหมนุเวยีนขึน้ลงอยู่โดยปกต ิถงึดัง่น้ีกจ็รงิ โลกธรรมทีน่่าปรารถนาอย่าง

เช่น ลาภ ยศ บางชัน้ ย่อมมีจ�านวนอันจ�ากดั ไม่เพยีงพอเพือ่คนทัง้ปวงจะได้เทยีมเท่า

ทัว่หน้ากนั เพราะฉะนัน้ บรรดาผูท้�าการแสวงหาจงึบ้างกไ็ด้ บ้างกไ็ม่ได้ เป็นธรรมดา

ผู้เขลาสติปัญญา เมื่อได้โลกธรรมที่น่าปรารถนา บ้างก็ตระหนี่ถี่เหนียวเข้าเกลียวกับ

โลภสนิทดั่งเชือกหนัง ไม่ใช้ลาภให้บังเกิดประโยชน์แก่ตนและคนอื่นสมคุณค่า บ้างก็

เจ้ายศออกท่าจนน่าหัว บ้างก็ติดสรรเสริญชอบฟังแต่ค�าเยินยอว่าตัวดีติไม่ได้ บ้างก ็

ติดสุขติดการสนุกเพลิดเพลินถึงเกียจคร้านเสียการงาน บ้างก็อาศัยโลกธรรมมีลาภ 

ยศ เป็นต้น ประกอบกรรมมิชอบต่าง ๆ เช่นอ้างหรือใช้ยศข่มขู่เบียดเบียนผู้อื่นให้

เดือดร้อน ข้อนี้ก็จะเป็นทุรกรรมเครื่องตัดรอนอิฏฐผลมีลาภ ยศ เป็นต้น ของตนเอง 

โลกธรรมที่เกิดขึ้นเพ่ือสุขประโยชน์ กลับไม่เป็นประโยชน์ซ�้าอ�านวยทุกข์โทษทวีคูณ 

ส่วนผูมี้สตปัิญญาปรชีาฉลาด เมือ่ได้โลกธรรมทีป่รารถนามา ย่อมรู้จกัรกัษาและใช้ให้
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เกดิผล คอืรูจั้กจ่ายลาภให้เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ไม่หวงแหนเกบ็ไว้อย่าง

ก้อนหิน ดิน ทราย ใช้ยศอ�านาจบริหารการงานให้ส�าเร็จไปดี ไม่หลงเห่อเสิบสาน 

รับค�าสรรเสริญทั้งนินทามาสอบกับการกระท�า แต่ไม่ถือค�าลมปากนั้น ๆ ว่ามีเนื้อหา

สาระส�าคัญ และลอยลมหรือพองลม เมื่อเห็นว่าตนกระท�าดีสมค�าสรรเสริญ ก็ยินดี

ด้วยการกระท�าของตน มิใช่ยินดด้ีวยค�าสรรเสรญิ ใช้สขุบ�ารงุชวีติให้สดชืน่ตามสมควร

แก่กาล ไม่ติดความเพลิดเพลินถึงลืมงาน หรือถึงความเกียจคร้านเลิกละหน้าที่  

ทั้งอาศัยโลกธรรมมีลาภ ยศ เป็นต้นประกอบการบุญการกุศล อันจะเป็นเหตุต่ออิฏฐ

ผลมีลาภ ยศ เป็นต้น ต่อไปภายหน้า โลกธรรมฝ่ายอิฏฐผลที่บังเกิดแก่บุคคลเช่นนี้ 

ย่อมเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียว.

อนึ่ง ในคราวประสบอนิฏฐผล เช่น อลาภ อยศ คือในคราวเสื่อมหรือคราว

ว่างลาภ ยศ เป็นต้น ผู้ไม่ฉลาดดั่งกล่าวมา ย่อมเสียขวัญตระหนกตกใจ ฟุบแฟบ 

กรอบเกรยีบด้วยความยนิร้าย อาจเป็นเหตใุห้คดิหมายมุง่ไปนอกทาง ส่วนผูม้สีตปัิญญา

ปรีชาฉลาด ย่อมมีขวัญดีไม่ตกใจและคิดเห็นไปว่า ทั้งนี้เพราะเหตุที่มิได้กระท�าให้ 

ถูกทางแห่งลาภ ยศ เป็นต้นในปัจจุบัน และมิได้กระท�าบุญอันเป็นตัวเหตุอ�านวยให้ไว้

แต่ก่อน เมือ่คิดเหน็เช่นนี ้ย่อมปลูกความอตุสาหะในการแสวงหาไปใหม่ พยายามคดิ

แก้ไขให้ดโีดยแยบคาย เมือ่แก้ไขให้ด�าเนนิไปถกูทางแล้ว ลาภ ยศ เป็นต้นจะแคล้วไป

ข้างไหน และหมั่นประกอบการบุญการกุศลไว้ เพื่อจะได้ไม่ต�่าต้อยน้อยหน้าด้วย 

ลาภ ยศ เป็นต้นในกาลต่อไป.

๓. ในอาการทีเ่นือ่งด้วยโลกธรรม ทกุคนจ�าต้องมชีวีติเนือ่งด้วยผูอ้ืน่มากและ

น้อยตามฐานะ ผู้ไม่ฉลาดรู้สภาพแห่งโลกธรรมย่อมประมาท อาศัยโลกธรรมเช่นยศ

แสดงอคติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้นว่าเลือกท่ีรักผลักท่ีชัง และในคราวเจริญม่ังมี

ด้วยอิฏฐผลมีลาภและยศเป็นต้น ย่อมผยองมองหมิ่นและกระด้างต่อญาติมิตรสหาย 

แต่ในคราวเสือ่มกฟุ็บแฟบซบเซาอ่อนเข้าหา นีช้ือ่ว่าอาศยัโลกธรรมแสดงอาการขึน้ลง

ด้วยอ�านาจอคติ และด้วยอ�านาจกระด้างหรืออ่อนแอ อาการแม้เช่นนี้ ย่อมสนองให้

ต้องเสือ่มอฏิฐผลมยีศเป็นต้นของตนเอง ส่วนผูมี้สติปัญญาปรชีาฉลาด ย่อมไม่ประมาท 

สามารถตัง้ตนไว้ได้ในความยตุธิรรมเทีย่งตรง ดัง่ค�าว่า “อชุ”ุ ตรง “สหุชุ”ุ ตรงด ีและ
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มสีมานัตตตา คือวางตวัเสมอต้นเสมอปลายในหมูญ่าตมิติรสหาย นีช่ื้อว่าอาศยัโลกธรรม

แสดงอาการเที่ยงธรรมและสม�่าเสมอ อาการแม้เช่นนี้ ย่อมเป็นเหตุเจริญอิฏฐผล  

ดั่งค�าว่า “ยศของผู้ไม่ล่วงอคติ ๔ ย่อมเจริญเต็มที่ เหมือนพระจันทร์ข้างขึ้น” ดั่งนี้.

ในข้อท่ีจ�าแนกกล่าวมานี ้มีใจความว่า “ผูม้สีตปัิญญาปรชีาฉลาด ย่อมไม่หลง

และแสดงอาการของผูห้ลงงมงาย ส่วนผูเ้ขลาเฉาสตปัิญญา ย่อมหลงและแสดงอาการ

ของผู้หลงงมงาย เพราะโลกธรรมจ�าเดิมแต่การแสวงหาเป็นต้นไป” และทุก ๆ ข้อ

สามัญชนทั่วไป ย่อมสามารถระลึกรู้ได้ว่าดีชั่วควรมิควรอย่างไร เว้นไว้แต่ไม่พยายาม

จะระลึกรู้ เพื่อเตือนให้ระลึกรู้โดยนัยละเอียดย่ิงขึ้นอีก จะล�าดับกล่าวด้วยค�าส้ัน ๆ  

แต่ย่อ ๆ ต่อไป.

๑. โลกธรรมทุกประการล้วนเป็นผล อฏิฐารมณ์ท้ังหมด รวมเรยีกว่าอฏิฐผล 

อนฏิฐารมณ์ท้ังหมด รวมเรยีกว่าอนิฏฐผล อฏิฐผลทุกอย่างประมวลลงในสุข อนฏิฐผล

ทุกอย่างประมวลลงในทุกข์ สุขและทุกข์จึงเป็นประธานแห่งโลกธรรมทั้งปวง เพราะ

โลกธรรมเป็นผล จึงมีเหตุ เพราะฉะนี้ โลกธรรมทุกประการจึงปริวัฏฏ์มาแต่เหตุ  

เหตุแห่งโลกธรรมมี ๒ คือ เหตุปัจจุบัน ๑ เหตุอดีต ๑ เหตุปัจจุบัน ได้แก่การงานที่

ท�าในปัจจุบันทั้งปวง คือการงานใดถูกทางแห่งโลกธรรมข้อใด การงานนั้นก็เป็นเหตุ

แห่งโลกธรรมข้อนั้น เหตุอดีตได้แก่กรรมอันได้ท�าไว้ คือกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศล  

เป็นเหตุแห่งอิฏฐผล กรรมท่ีเป็นบาปเป็นอกุศล เป็นเหตุแห่งอนิฏฐผล ได้ในค�าว่า 

“กรรมจ�าแนกสตัว์ให้เลวและประณตี” กรรมทีไ่ด้ท�าไว้นีแ้ล เป็นเครือ่งหนนุเหตปัุจจุบนั

ให้เป็นไปได้ แม้อย่างไม่นึกฝันและอย่างคาดไม่ถึง โลกธรรมย่อมปริวัฏฏ์มาจากเหตุ

ฉะนี้ และต้องปริวัฏฏ์ไปตามสังขตลักษณะ อันเป็นกฎธรรมดาแห่งวิปริณามวัตถุ 

ทั้งปวง เพราะเหตุนี้โลกธรรมทุกประการจึงไม่ควรเป็นที่ตั้งแห่งยินดีและยินร้าย.

๒. ยินดียินร้ายในภายใน เป็นเหตุแห่งอาการขึ้นลงในโลกธรรมและเป็น 

ตัวกิเลสน�าให้กิเลสอื่น ๆ เกิดตามเป็นทิวแถว กิเลสนั้น ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นเหตุแห่ง

อาการวิปริต ทั้งภายในและภายนอกทุก ๆ อย่าง เช่นตื่นเต้นตกใจและทุจริตต่าง ๆ 

ดั่งที่กล่าวมาในการแสวงหาเป็นต้น ยินดียินร้ายจึงเป็นต้นเหตุส�าคัญแห่งอาการสูงต�่า

ในโลกธรรม และอาการวิปริตท้ังสิ้น อาการเช่นนี้ นับว่าเป็นอาการขึ้นลงทั้งหมด  
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ผูม้ยีนิดยีนิร้ายจงึชือ่ว่าเป็นผูห้ลงงมงาย และต้องเป็นทกุข์เดอืดร้อนรอบด้าน โดยตรง 

ปัญญาเป็นเคร่ืองก�าจดัยนิดยีนิร้าย ปัญญาจงึนบัว่าเป็นต้นเหตสุ�าคัญแห่งอาการไม่ขึน้

ลงในโลกธรรมและอาการปกติทั้งสิ้น เพราะเหตุนี้ อาการขึ้นลงทั้งหมด จะหายไปได้

ด้วยอาศัยปัญญาโดยตรง และโดยอ้อมก็ต้องอาศัยอุปการธรรมอื่น ๆ เช่นสติเป็นต้น 

เป็นเครื่องช่วยปัญญา โดยนัยดั่งแสดงมานั้น.

๓. วธิที�ากิจก�าจดัยนิดียินร้ายแห่งปัญญา คอืพนิจิพิจารณาทีต่ัง้แห่งยนิดยีนิร้าย 

คือโลกธรรม ให้รู้เหน็ตามเป็นจรงิว่าล้วนเป็นวปิรณิามธรรม ไม่มส่ีวนไหนน่ายนิด ีไม่มี

ส่วนไหนน่ายินร้าย เมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงดั่งนี้ ยินดียินร้ายก็สงบ เพราะไม่พบเห็นว่า

ส่วนไหนควรจะยินดีหรือยินร้าย เม่ือยินดียินร้ายสงบ อาการขึ้นลงในโลกธรรมและ

อาการวปิรติท้ังสิน้กพ็ลอยสงบ ผูม้ปัีญญาก�าจดัยินดหีรอืยินร้ายได้ส้ินเชงิ จงึเป็นตาที

แปลว่าผู้คงที่ ซึ่งเรียกในที่นี้ว่าบัณฑิต ย่อมเป็นผู้พ้นความหลงงมงาย ไม่แสดง 

อาการขึน้ลงทกุประการ จงึเป็นผูพ้้นสรรพทุกข์ประสบสขุไพศาล ได้ในฉนัทคาถาท้าย  

โลกธรรมสูตร แปลความว่า “ผู้มีสติปัญญาดี พิจารณารู้โลกธรรมเหล่านี้ว่า มีอัน

แปรปรวนไปเป็นธรรรมดา โลกธรรมส่วนทีน่่าปรารถนาย่อมไม่ย�า่ยีย่ัวเย้าจติของท่าน

ให้ยนิดี ส่วนทีไ่ม่น่าปรารถนากไ็ม่เป็นเหตบุฑีากระทบให้ยินร้าย เพราะยนิดหีรอืยนิร้าย

ท่านมล้างจนตกไปไม่มีเหลือ ท่านรู้ทางว่างกิเลสธุลีไม่มีทุกข์โศก รู้โลกธรรมโดยชอบ

จึงถึงซึ่งฝั่งแห่งภพ คือพระนิพพาน” ดั่งนี้.

ปลงความว่า ผู้มีสติปัญญาปรีชาฉลาด เป็นเหตุบรรเทาละยินดียินร้ายให ้

จางหาย ดั่งได้กล่าวถึงโดยล�าดับแต่ต้นมา มิใช่ว่าใครที่ไหนอื่นคือบัณฑิต. ถ้าเราท่าน

ฉลาดระลึกคิดพิจารณา บัณฑิตก็มิใช่ใครท่ีไหนมาคือเราท่าน บัณฑิตผู้มีสติปัญญา

ปรีชาฉลาดเตม็ท่ี มาละกเิลสมียินดยีนิร้ายเป็นประธานได้สิน้เชงิ ย่อมเป็นตาทชีนคน

คงที่ เมื่อต้องสุขอันเป็นที่ตั้งรวมแห่งอิฏฐผล หรือเมื่อต้องทุกข์อันเป็นที่ตกรวมแห่ง 

อนฏิฐผล กด็�ารงตนสม�า่เสมออย่างหนึง่อย่างเดียวไม่เลีย้วขึน้เลีย้วลง และมอีาการตรง 

ไม่ฟฟูบุ ลุม่ดอน สงูต�า่ เพราะกเิลสจ�าพวกอืน่ทัง้หมด สมด้วยพระพทุธปาพจน์บทตัง้ 

ณ เบื้องต้นว่า “น อุจฺจาวจ� ปณฺฑิตา ทสฺสยนฺติ บัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นลง” 

ดั่งนี้.
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สาธุชนเมื่อรู้โดยนัยที่แสดงมาฉะนี้ พึงปลูกสติปัญญาให้เกิดมีโดยไม่ผัดให้

เนิน่ช้า ด้วยว่าสตปัิญญานัน้มอียูใ่นบคุคลทุกถ้วนหน้า ไม่ต้องไปซือ้แย่งแสวงหาทีไ่หน 

แต่อาจยังเฉาอยู่ เพราะมิได้รับความใส่ใจถึง ฉะนั้น เพียงตักเอาน�้าใจรดใส่ให้ ก็จะ

งอกงามขึ้นในฉับพลัน และวิธีปลูกด้วยน�้าใจก็มิใช่ยาก คือใส่ใจระลึกให้รู้สึกส�านึกตน

ว่า “โลกธรรมต้องปรวิฏัฏ์มาไปเป็นปกต ิข้อนีจ้งึมิใช่ของแปลก” นีเ้ป็นสต ิใส่ใจพจิารณา

ให้รู้ตามเป็นจริงว่า “โลกธรรมนี้นั้นไม่เที่ยง ไม่คงทน ไม่ช้าก็เร็ว ก็ต้องแปรปรวนไป

ตามธรรมดา” นี้เป็นปัญญา เมื่อใส่ใจปลูกอยู่ฉะนี้ สติปัญญาก็จักเจริญขึ้นโดยล�าดับ 

เป็นเครื่องรับรองพร้อมทั้งถ่ายถอนให้เบาสบาย ท�าให้เป็นไทยแก่ตน ดลแต่ความสุข

ปลอดโปร่ง ทุกทิพาราตรีกาล.

ขออ�านาจพระศรรีตันตรยัอันศักดิส์ทิธิจ์งอ�านวยอฏิฐผล คือ ลาภ ยศ สรรเสรญิ 

สุข แก่สาธุชนทุกถ้วนหน้าผู้แสวงหาแต่โดยชอบ ส่วนผู้ที่ประกอบการแสวงหาโดย 

มิชอบ ขอจงอ�านวยให้เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี โดยเหตุผลวิถีอันเที่ยงธรรมทางใด

ทางหนึ่ง เพื่อให้กลับตัวเปลี่ยนใจด�าเนินทางใหม่ ทั้งนี้ เพื่อสันติสุขและไพบูลย์ผลแก่

ตนและหมู่ แก่ประเทศชาติและโลกเป็นที่สุด สมดั่งจุดประสงค์แห่งพระพุทธศาสนา

จงทุกประการ.

อุจจาวจาทัสสนกถามีใจความพร้อมทั้งอรรถาธิบาย ดั่งแสดงมาด้วยประการ

ฉะนี้.
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

มตฺตาสุขปริจฺจาคา  ปสฺเส เจ วิปุลํ สุขํ

จเช มตฺตาสุขํ ธีโร  สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขนฺติ.

บดัน้ี จะวสิชัชนาพระธรรมเทศนาในอตัตโนปพุพกมัมวัตถุกถา พรรณนาหลกั

ธรรมตามพระพทุธภาษติอนัมาในธรรมบท ขทุทกนกิาย ทีส่มเดจ็พระผูม้พีระภาคเจ้า

ตรัสปรารภบุพพกรรมของพระองค์เอง ซึ่งมีเรื่องเล่าไว้โดยพิสดารในอรรถกถาแห่ง

ธรรมบท มีความย่อว่า “เม่ือสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ในพระเวฬุวนาราม  

ใกล้กรุงราชคฤห์ ในมคธรัฐ คร้ังนั้น ได้เกิดภัยขึ้น ๓ ประการ คือ ทุพภิกขภัย  

อมนุสสภัย และโรคภัย ในนครเวสาลี คณะเจ้าลิจฉวี ผู้ครองนคร ได้ส่งทูตไปเชิญ

เสด็จพระพุทธด�าเนินสู่กรุงเวสาลี พระเจ้าพิมพิสาร กรุงราชคฤห์ ได้ทรงจัดการ 

ส่งเสดจ็เป็นมโหฬารสกัการะ จ�าเดมิแต่เสดจ็พระพุทธด�าเนนิออกจากพระเวฬวุนาราม 

จนกระทั่งเสด็จข้ามแม่น�้าคงคาเข้าเขตนครเวสาลี คณะเจ้าลิจฉวีพร้อมด้วยชาวเมือง

กไ็ด้จดัการรบัเสดจ็ต่อไปเป็นมโหฬารสกัการะทวีคูณ ตัง้แต่แม่น�า้นัน้จนเสด็จเข้าสู่นคร 

เมือ่สมเดจ็พระบรมศาสดาเสดจ็ขึน้ถงึฝ่ังแม่น�า้คงคา เขตนครเวสาล ีมหาเมฆกต็ัง้ตก

เป็นฝนโบกขรพรรษห่าใหญ่ ภัยทั้งปวงก็เริ่มสงบลงโดยล�าดับ ด้วยพุทธานุภาพ  

*   ทรงแสดงเมือ่ครัง้ยงัเป็น พระมหาเจรญิ สวุฑฒฺโน ป.ธ. ๘ ลงพิมพ์ในนิตยสารธรรมจกัษุ  

 เล่ม ๒๗ ตอนที ่ ๔ ประจ�าเดอืน มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๕
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พระบรมศาสดาได้ตรัสรัตนสูตรโปรด เป็นเหตุให้เกิดธรรมาภิสมัยแก่เวไนยนิกรเป็น 

อันมาก เม่ือทรงทราบว่าภัยท้ังปวงสงบแล้ว ก็ทรงอ�าลาเสด็จออกจากนครเวสาลี  

กลับไปประทับอยู่จ�าพรรษาในพระเวฬุวนารามในมคธรัฐ คณะเจ้าลิจฉวีและพระเจ้า

พิมพิสารก็จัดการส่ง และรับเสด็จเป็นมโหฬารสักการะอีก ในการเสด็จไปและกลับ 

จากนครเวสาลีในครั้งนั้น โดยเฉพาะในตอนข้ามแม่น�้าคงคา ท่านพรรณนาว่า ได้มี 

นรานรนกิรอนัใหญ่ยิง่ไพศาลมาถวายบชูาสกัการะเป็นมหาสมาคม ภายหลงัพวกภกิษุ

ได้กล่าวปรารภกนัถงึเรือ่งนี ้สมเดจ็พระบรมศาสดาทรงทราบ จงึตรัสว่า บชูาสกัการะ

อันมโหฬารน้ัน มิใช่เกิดเพราะอานุภาพของสิ่งอื่น แต่เกิดเพราะอานุภาพบุพพกรรม

ของพระองค์ คอืเม่ือครัง้พระองค์เป็นพราหมณ์ชือ่ว่าสงัขะ ในเมอืงตกักสลิาในอดตีกาล 

ได้ทรงช�าระตกแต่งลานพระสถปูท่ีบรรจุอัฏฐธิาตขุองพระสุสิมะปัจเจกพทุธเจ้าผูเ้ป็นบตุร 

และผกูผ้าสาฎกยกข้ึนเป็นธงท้ังกัน้ร่มเหนอืพระสถูป ด้วยผลานสิงส์แห่งการทีพ่ระองค์

ทรงสละสุขนิดหน่อยในครั้งนั้น จึงมีผู้บูชาสักการะเป็นมโหฬารยิ่งในครั้งนี้ เมื่อทรง

ปรารภเหตุนี้ จึงตรัสพระคาถาดังที่ยกขึ้นเป็นบทนิกเขป ณ เบื้องต้นนั้นว่า

“มตฺตาสุขปริจฺจาคา  ปสฺเส เจ วิปุลํ สุขํ

จเช มตฺตาสุขํ ธีโร  สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขํ”

แปลความว่า “ถ้าเหน็สขุไพบลูย์ เพราะสละสุขพอประมาณ ปราชญ์เมือ่เห็น

สุขไพบูลย์ดีกว่า พึงสละสุขพอประมาณเสีย” ดังนี้.

ความจรงิ ยอดปรารถนาของสตัว์ทกุหมูเ่หล่า กค็อืสุข สุขตามพระพทุธภาษติ

นี้มี ๒ สถาน คือ มัตตาสุข สุขพอประมาณ ๑ วิปุลสุข สุขไพบูลย์ ๑ สุขอย่างน้อย 

สุขนิดเดียว หรือสุขบกพร่อง เป็นสุขพอประมาณ, สุขอย่างมาก สุขยั่งยืน หรือ 

สุขเต็มที่ เป็นสุขไพบูลย์ ในสุข ๒ อย่างนี้ สุขไพบูลย์ย่อมดีกว่าสุขพอประมาณ  

เหตุฉะนี ้ถ้าจ�าต้องสละสุขพอประมาณ เพือ่แลกสุขไพบลูย์ กค็วรสละสุขพอประมาณ

เสีย.

สขุท่ีจะพงึได้พงึถงึในปัจจบัุน เรยีกว่า ทฏิฐธรรมสุข หรอืสุขในปัจจบัุนทนัเหน็ 

ทิฏฐธรรมสุขนี้อาศัยสุขวัตถุ คือ ทรัพย์ ยศ ไมตรี ความผาสุกไม่มีโรค และความได้

บ�าเพ็ญกรณียกิจ มีเลี้ยงมารดาบิดา บุตร ภรรยาให้เป็นสุขเป็นต้น เกิดขึ้นเพราะ
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ประกอบธรรมที่เป็นเหตุ ๔ ประการ คือ อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น 

ประกอบการงานเครือ่งเลีย้งชวีติ เช่น การท�านา การค้าขาย การรักษาโคหรือเล้ียงสัตว์ 

การรับราชการ หรือการช่างต่าง ๆ เป็นต้น ขยันไม่เกียจคร้าน รอบรู้อุบายวิธีด�าเนิน

การงานสามารถจดัท�าให้ส�าเรจ็ด้วยดี อารกัขสมัปทา ถงึพร้อมด้วยการรกัษาโภคทรพัย์

ทีไ่ด้มาโดยธรรม ด้วยความขยันหมัน่เพยีร มใิห้เป็นอันตรายเพราะภยัต่าง ๆ กลัยาณ-

มติตตา มเีพือ่นเป็นคนด ีผูจ้ะชกัน�าไปในทางด ีไม่คบคนชัว่ ผูจ้ะชกัน�าไปในทางเสือ่ม

เสีย สมชีวิตา คิดชั่งทางได้ทางเสียให้รอบคอบแล้ว ใช้จ่ายเลี้ยงชีวิตตามสมควร มิให้

ฟูมฟายนัก มิให้เบียดกรอนัก และเว้นจากอบายมุข คือทางฉิบหายแห่งโภคทรัพย์ 

เช่น เป็นนกัเลงหญงิ เป็นนกัเลงสรุา เป็นนกัเลงเล่นการพนนั คบคนชัว่เป็นมติรสหาย

เป็นเพื่อนคู่หู ประกอบด้วยอายมุข คือทางเจริญแห่งโภคทรัพย์อันตรงกันข้ามกับ

อบายมขุ “อเิม โข...จตฺตาโร ธมมฺา กุลปุตตฺสสฺ ทฏฺิธมมฺหติาย สวํตตฺนตฺ ิทฏฺิธมมฺ

สุขาย” “ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในปัจจุบัน เพื่อ 

ทฏิฐธรรมสขุแห่งกลุบตุร” ถ้าธรรมเหล่านีม้เีตม็ที ่ทิฏฐธรรมสขุกไ็พบลูย์ ถ้ามย่ีอหย่อน 

ทิฏฐธรรมสุขก็พอประมาณ บุคคลผู้ใดใคร่สุขและหวังตั้งตนให้เป็นหลักในปัจจุบัน  

พงึละความเกยีจคร้าน ความท�าย่อหย่อน ขวนขวายให้ถึงพร้อมด้วยความหมัน่ประกอบ

การงานเป็นต้น เว้นทางเสื่อม ด�าเนินอยู่ในทางเจริญงอกงามแห่งทรัพย์ และสุขวัตถุ

ต่าง ๆ เช่น ยศ ไมตรี ก็จักชื่อว่า ขวนขวายเพื่อละสุขพอประมาณ เพ่ือบรรลุถึง 

ทิฏฐธรรมสุขอันไพบูลย์

แต่ว่า ทิฏฐธรรมสุข แม้ไพบูลย์ ก็ไพบูลย์อยู่แต่ในปัจจุบัน และเป็นสุขที่อยู่

ในวงแคบ เพราะเรียกได้ว่าเป็นอัตตสุข สุขส่วนตนเท่านั้น เหตุฉะนี้ แม้มีเต็มที่ ก็ชื่อ

ว่าเป็นสุขพอประมาณ ในเมื่อเทียบกับสุขที่จะพึงได้พึงถึงในภายหน้า ซึ่งเรียกว่า 

สมัปรายสขุ สัมปรายสขุน้ี อาศัยสขุวตัถุ เช่น สมบตั ิยศ อาย ุสวรรค์ เกิดขึน้เพราะ

ธรรมเป็นเหตุ ๔ ประการ คือ สัทธาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ๑ สีลสัมปทา  

ถึงพร้อมด้วยศีล ๑ จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยจาคะ ๑ ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วย

ปัญญา ๑ 

ศรัทธา ได้แก่ความเชื่อเรื่องกรรม คือเชื่อว่า กรรมดีมี กรรมชั่วมี กรรมด ี

ให้ผลด ีกรรมชัว่ให้ผลชัว่ ไม่ไร้ผล หรอืให้ผลสบักนั และบคุคลมกีรรมเป็นของ ๆ ตน  

ตนท�าดี ก็ได้ดี ท�าชั่ว ก็ได้ชั่ว จะหลีกหนีไม่ได้ และเชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคต
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พทุธเจ้า เมือ่ถงึพร้อมด้วยศรัทธาตามท่ีกล่าวมานี ้ย่อมมหิีริ ละอายใจในอนัทีจ่ะท�าชัว่  
สะอิดสะเอียนเกลียดชังความชั่วทุกประเภท โอตตัปปะ กลัวเกรงต่อผลชั่วที่จะเกิด
สนอง จึงไม่ท�าชั่วลงไปได้ และมีความเชื่อฟังต่อค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า เพราะ 
เชื่อว่า พระองค์ตรัสค�าจริง เพราะได้ตรัสรู้จริง 

การไม่ท�าชัว่ รกัษากายวาจาให้เรยีบร้อยดีไม่มโีทษเป็นศลี ผูถ้งึพร้อมด้วยศลี 
ย่อมไม่ประพฤตเิป็นเหตเุบยีดเบยีนตนและผูอ้ืน่ ชือ่ว่าให้อภัย อยู่ในท่ีใด ย่อมมีสันติสุข
ในที่นั้น 

การสละกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงศีล เป็นจาคะอย่างหนึ่ง การสละประโยชน์สุข
ของตนเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นก็เป็นจาคะอย่างหนึ่ง ผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะย่อมมีศีล
มั่นคง และมีอัธยาศัยกว้างขวาง ประกอบด้วยเมตตากรุณา เฉลี่ยความสุขแก่ผู้อื่น 
เป็นการบ�าเพ็ญปรหิตประโยชน์ตามสมควร 

ปัญญาในข้อท้ายได้แก่ความรู ้อันเป็นเหตใุห้ด�าเนนิไปในทางทีถ่กู เป็นเครือ่ง
ประคองธรรมข้อต้น ๆ ให้เป็นไปด้วยดี ผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ย่อมสามารถบริหาร
รักษาตนให้สวัสดี และเมื่อประสบวิปริณามธรรม คือ แก่ เจ็บ ตาย ก็มีปัญญารู้เท่า
ต่อธรรมดา สามารถประคองจิตให้บริสุทธิ์ จึงเป็นผู้หวังสุคติได้ในสัมปรายภพ 

“อิเม โข...จตฺตาโร ธมฺมา กุลปุตฺตสฺส สมฺปรายหิตาย สํวตฺตนฺติ สมฺปราย- 

สุขาย” “ธรรม ๔ ประการเหล่านี้แล เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลในสัมปรายะ คือ
ภายหน้า เพ่ือสมัปรายสขุแห่งกลุบตุร” มใิช่แต่เป็นไปเพือ่สขุภายหน้าเท่านัน้ ย่อมเป็น
ไปเพื่อสุขตั้งแต่ในปัจจุบันนี้ด้วย แต่ตลอดไปถึงภายหน้าท่านจึงจัดเป็นสัมปรายสุข  
และเป็นสุขที่ถึงผู้อื่นด้วย จึงนับว่าเป็นปรสุขได้อีก ผู้ที่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้  
จึงชื่อว่าบ�าเพ็ญสุขแก่ผู้อื่นส่วนหนึ่ง

แท้จริง อัตตสุข คือสุขส่วนตน เป็นสุขพอประมาณเท่านั้น เมื่อเทียบกับ 
ปรสุข เพราะว่าตนมีเพียงผู้เดียว ส่วนผู้อื่นมีเป็นอันมาก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับตน เช่น 
เป็นผู้ร่วมสกุล ตลอดถึงร่วมชาติ ทั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับตน และเมื่อเพ่งถึงชีวิตของ 
เฉพาะบคุคลกเ็ป็นของสัน้ของน้อยไม่ไปถึงไหน เพ่งความตัง้อยูแ่ห่งหมู ่ตัง้ต้นแต่สกลุ

ข้ึนไป ย่อมเป็นกาลนานกว่า เพราะเหตุนี้ จึงควรเห็นสุขประโยชน์ส่วนคนมากเป็น

ใหญ่กว่าส่วนตนฝ่ายเดียว 
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อนึง่ มหีลกัธรรมดาอยูว่่า สัตว์ทกุหมูเ่หล่าต่างมคีวามปรารถนาสขุ ไม่ต้องการ

ทุกข์อยู่ด้วยกัน จึงควรถือเป็นธรรมได้ข้อหนึ่งว่า บุคคลไม่ควรแสวงหาสุขให้แก่ตน 

ด้วยวิธีให้ทุกข์แก่ผู้อื่น และควรเฉลี่ยสุขของตนให้แก่ผู้อื่นบ้างตามสมควร เพราะเหตุ

นี้ สมเด็จพระบรมศาสดา เมื่อทรงสอนให้ถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรประกอบ

การงานเคร่ืองเล้ียงชีวิตเป็นต้น เพื่อให้บรรลุถึงทิฏฐธรรมสุข อันเป็นสุขส่วนตนโดย 

ตรงแล้ว จงึทรงสอนให้ถึงพร้อมด้วยศีล เพือ่ให้มคีวามประพฤตอิยูใ่นขอบเขต ไม่เป็น

เหตุเบียดเบียนผู้อื่น ซึ่งเป็นการให้ทุกข์แก่เขา และทรงสอนให้ถึงพร้อมด้วยจาคะคือ

การสละเพ่ือให้ไม่เห็นแก่ตนถ่ายเดียว เมื่อถึงคราว ก็อาจสละก�าลังกายก�าลังทรัพย์

เป็นต้น เป็นการเฉล่ียหรือให้สุขแก่ผู้อ่ืนตามสมควร และศีลกับจาคะจักเป็นไปได้  

กเ็พราะมศีรทัธาเป็นคุณเครือ่งชกัน�า มีปัญญาเป็นคณุเครือ่งสนบัสนนุ ทัง้ศรทัธาและ

ปัญญายังเป็นบ่อเกิดแห่งคุณสารอ่ืน ๆ อีก จึงทรงสอนให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาเป็น 

ข้อต้น และให้ถึงพร้อมด้วยปัญญาเป็นข้อท้าย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุถึงสัมปรายสุข อัน

เป็นสุขภายหน้าของตน และเป็นสุขที่ถึงผู้อื่นด้วย ถ้าบุคคลต่างปฏิบัติตามพระโอวาท

ที่ตรัสสอนไว้นั้น แม้เพียงเป็นผู้มีศีล ไม่เบียดเบียนกันและกัน ส�ารวมระวังในกันและ

กนั ไม่ยอมให้การเบยีดเบยีนกันเกดิขึน้ ทัง้ตนและผู้อื่น จกัอยูเ่ยน็เป็นสุขไม่น้อยเลย  

ถ้าแถมมีความโอบอ้อมอารีเสียสละให้กันได้ด้วยจาคะอีก จักเป็นสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีก 

เพราะเหตนุี ้สมเด็จพระบรมศาสดาทรงปรารภถงึสขุทีพ่งึมใีนโลก จงึทรงอทุานขึน้ด้วย

พระพุทธอุทาน อันมาในอุทาน ขุทกกนิกายว่า “อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลเก ปาณภูเตสุ 

สญฺญโม” แปลความว่า “ความไม่เบียดเบียน คือความส�ารวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุข

ในโลก” ดังนี้ บุคคลผู้ใคร่สุข ไม่ควรติดอยู่ในทิฏฐธรรมสุขเท่านั้น ควรแสวงหา 

สัมปรายสุขต่อไป เพราะปัจจุบันนี้น้อยนัก และตนเองก็มีเพียงผู้เดียว ท้ังจักไม่อยู่

ยั่งยืนไปได้เท่าไร ส่วนภายหน้าและผู้อื่นมีมากต่อมาก ถ้าเห็นว่าจักได้สัมปรายสุข  

เพราะสละทิฏฐธรรมสุข ก็พึงสละเพื่อแลกสุขที่ไพบูลย์กว่า และพึงสั่งสมอบรมธรรม 

๔ ประการ มีศรัทธาเป็นต้นตามสามารถ เพื่อผลคือสัมปรายสุขอันไพบูลย์.

แต่สุขตามที่กล่าวมานี้ จะเป็นทิฏฐธรรมสุขก็ตาม สัมปรายสุขก็ตาม แม้จะ

ไพบูลย์เป็นมนุษยสุขสมบัติ หรือทิพยสุขสมบัติอันยิ่งใหญ่ไพศาลเพียงใด ก็เป็น 

สุขภายนอก และเป็นของไม่เท่ียง ไม่ยั่งยืนคงทน มีอันแปรปรวนไปเป็นธรรมดา  

สุขภายนอกแม้มีสักเท่าไร ถ้าไม่มีสุขภายใน ก็เหมือนไม่มีสุข เหตุฉะนี้ จึงยังมิใช่สุข
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ไพบูลย์แท้ เป็นสุขพอประมาณ เมื่อเทียบกับสุขภายในท่ีเท่ียงและย่ังยืน สุขภายใน

เช่นนี้ก็คือสุขท่ีปราศจากกิเลสคือราคะ อันได้แก่ความก�าหนัดยินดีติดอยู่ในกามทั้ง

หลาย ด้วยว่าใจที่ประกอบด้วยราคะย่อมดิ้นรนแส่ไปต่าง ๆ ถูกความอยากฉุดชักให้

แสวงหาไปรอบด้าน กก็ารแสวงหาสิง่ต่าง ๆ เพยีงเพือ่บ�ารงุกายเท่านัน้ ไม่เป็นการยุง่

ยากเดือดร้อนสักเท่าไร แต่การแสวงหาที่ถูกความปรารถนาอันมีราคะเป็นต้นเดิม 

ฉุดชักไปน้ีแล เป็นการยุ่งยากเดือดร้อนไม่น้อยเลย ที่ได้สุขนั้นน้อยนัก และเนื้อแท้ 

สขุทีไ่ด้น้ัน กเ็ป็นสขุเพราะสมปรารถนาและได้ในขณะทีส่มปรารถนาเท่านัน้ หลงัจาก

นั้นก็จืดจางไป ทั้งใจก็มิได้บริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นเลย สุขที่เจือความปรารถนาฉะนี้

เป็นกามสุข หรือเป็นสามิสสุข สุขอิงอามิสคือกามคุณ แม้เป็นสุขภายในก็มิใช่ภายใน

แท้ เพราะอาศยักามวตัถภุายนอก และเป็นสขุทีไ่ม่เทีย่งดจุเดยีวกนั ทัง้แฝงทกุข์ไว้ข้าง

หน้าบ้างข้างหลังบ้าง แม้ทิฏฐธรรมสุขและสัมปรายสุข ถ้าเจือด้วยกามกิเลส ก็พลอย

เป็นกามสขุเช่นเดียวกนั ใจทีล่อุ�านาจความปรารถนา ย่อมหาโอกาสเป็นสขุสงบได้ยาก 

แก้วแหวนเงนิทองเป็นต้นท่ีมีอยู่กไ็ม่ช่วยให้เป็นสขุได้ บางทเีมือ่ปรารถนาไม่ได้สมหวงั 

อาจด้ินรนเพื่อให้ได้ แม้โดยทางเบียดเบียนผู้อื่น และอาจเป็นทุกข์เดือดร้อนถึงกับ

ท�าลายตนเอง เช่นท่ีมีตวัอย่างอยูบ่่อย ๆ ใจทีป่ระกอบด้วยราคะ จงึเป็นใจทีห่มดอสิระ 

ตกเป็นทาสของความอยาก ต้องรบัทกุข์เดอืดร้อนทัง้ทีใ่จเอง ท้ังทีเ่กดิเพราะกรรม คอื

การที่ท�าร�่าไป เปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อ ซึ่งต้องรับแต่คมมีด ส่วนใจท่ีหายก�าหนัด

ยินดีติดอยู่ ย่อมหมดอยากหมดปรารถนาในกามคือส่ิงท่ีใคร่ท้ังหลาย จึงเป็นใจ 

อสิระเตม็ที ่เป็นใจเกษม คือปลอดโปร่งจากความทกุข์ทัง้ปวง จงึเป็นสุขหมดจดแจ่มใส 

และผูท้ีส่ิน้ราคะแล้ว ย่อมไม่เบยีดเบยีนสตัว์อืน่สิน้เชงิ เพราะหมดกเิลสอนัเป็นต้นเหตุ

ให้เบยีดเบยีนแล้ว เพราะเหตน้ัุน สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงอทุานขึน้ด้วยพระพุทธ-

อุทานอันมาในอุทาน ขุททกนิกายว่า “สุขา วิราคตา โลเก กามานํ สมติกฺกโม”  

แปลความว่า “ความหายก�าหนัดยินดีติดอยู่ คือความล่วงเสียซึ่งกามทั้งหลายเป็นสุข

ในโลก” ดังนี้.

แต่ความยินดีติดอยู่ในกามทั้งหลายย่อมมี เพราะมีผู้รับคือตน ตนหรืออัตตา

เป็นสมมติ เมื่อเพิกสมมติเสียแล้ว ก็เป็นอนัตตา คือไม่มีตน แต่เพราะอวิชชา คือ

ความไม่รู้จริง จึงเกิดอัสมิมานะคือความส�าคัญว่า เรามีเราเป็นขึ้น แต่นั้นก็เกิดความ

รูส้กึว่าเป็นเราเป็นเขา เป็นของเราเป็นของเขา และเกดิความส�าคัญเปรยีบเทยีบระหว่าง
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เราและเขาขึ้นว่า ดีกว่า เสมอกัน เลวกว่า และเมื่อประสบอารมณ์อะไร ๆ ก็คอยเอา

ตนออกรับไปทุกสิ่งทุกอย่าง เช่นเมื่อได้ชม ก็ออกรับว่าตนได้รับชม เมื่อถูกด่าว่า 

ก็ออกรับว่าตนถกูด่าว่า ตลอดถงึเม่ือร่างกาย แก่ เจบ็ ตาย ไปตามธรรมดา กอ็อกรับ

ว่า ตนแก่ ตนเจ็บ ตนตาย เหตุฉะนี้ จึงเกิดรัก แก่งแย่ง แข่งขัน โกรธ เกลียด กลัว 

และทุกข์เดือดร้อนข้ึนพร้อมมูล โทษทุกข์เหล่านี้มีเพราะอัสมิมานะเป็นต้นเหตุ  

ส่วนความน�าออกได้ซึ่งอัสมิมานะ ย่อมท�าลายความรู้สึกว่าเป็นเรา เป็นเขา เป็นต้น

เสยีได้ เมือ่ประสบอารมณ์อะไร ๆ ทัง้ส่วนดีและส่วนร้าย กไ็ม่มีตนออกรบั จงึไม่ต้อง

คอยยนิดียินร้ายเดอืดร้อนไปตามอารมณ์ เม่ือร่างกาย แก่ เจบ็ ตาย ไปตามธรรมดา 

ก็ไม่มีคนออกรับว่า ตนแก่ เจ็บ ตาย จึงเป็นผู้พ้นรัก พ้นโกรธ พ้นทุกข์เดือดร้อน  

พ้นแก่ เจ็บ ตาย ได้ชื่อว่าพ้นทุกข์ท้ังปวง ข้อนี้จึงเป็นบรมสุข คือสุขอย่างยิ่ง หรือ 

ยอดสขุ เพราะเหตนุี ้สมเดจ็พระบรมศาสดาจงึทรงอุทานขึน้ด้วยพระพทุธอทุานอนัมา

ในอุทาน ขุททกนิกายข้อต่อไปว่า “อสฺมิมานสฺส วินโย เอตํ เว ปรมํ สุขํ” แปลความ

ว่า “ความน�าออกได้ซึ่งอัสมิมานะ คือความส�าคัญว่าเรามี เราเป็นนี้แล เป็นบรมสุข” 

ดงันี ้สขุในอทุานภาษตินี ้เป็นนพิพานสขุ ดบักเิลสและกองทุกข์ส้ินเชงิ ดงัทีต่รสัไว้อกี

บรรยายหนึ่งว่า “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ” “นิพพานเป็นบรมสุข” ดังนี้ บรมสุขนี้ เป็น 

นิรามิสสุข สุขปราศจากอามิสคือกามคุณ เป็นสุขไพบูลย์แท้จริง บรมสุขนี้จักเกิดมี 

เพราะอาศัยการปฏิบัติอบรมในอัฏฐังคิกมรรค ย่นย่อลงเป็น ศีล สมาธิ ปัญญา  

เป็นข้ออันพุทธศาสนิกชนพึงศึกษาส�าเหนียกตามพระพุทธสาสโนวาท 

บคุคลผูใ้คร่สขุ เมือ่ได้ทฏิฐธรรมสุขและสัมปรายสุข อันเป็นสุขภายนอกตาม

สมควรแล้ว พึงแสวงหาสุขภายในต่อไปตามแนวอัฏฐิงคิกมรรค กล่าวคือ ท�าใจให้ 

ว่างรัก ว่างชัง ว่างจากความส�าคัญว่าเรา ว่าเขา อันเป็นที่ตั้งแห่งความรัก ความชัง 

หรอืกล่าวโดยส่วนรวมว่าท�าใจให้ว่างกเิลส เมือ่ท�าได้ดงันีแ้ม้ชัว่คราว กจ็กัได้สุขภายใน

อันนับเข้าในฝักฝ่ายแห่งบรมสุข และควรคิดชั่งใจดูว่า “ใจที่ว่างกิเลสบางอย่างเพียง

ชัว่คราวยงัเป็นสขุได้ ถ้าว่างโดยสิน้เชงิตลอดไป จกัเป็นสขุเพยีงไหน” เมือ่คดิได้เช่นนี้ 

ก็จักเห็นเค้าบรมสุขได้ราง ๆ เหตุฉะนี้เมื่อเห็นว่าจักได้สุขภายในอันเป็นฝักฝ่ายแห่ง

บรมสุข เพราะสละทิฏฐิธรรมสุขและสัมปรายสุข ก็พึงสละเพื่อแลกสุขท่ีไพบูลย์กว่า 

และพงึสัง่สมอบรมอฏัฐคิกิมรรคตามสามารถ เพือ่จกัได้บรมสขุอนัเป็นวบิลูสขุแท้จรงิ.
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บุคคลผู้อาจสละสุขพอประมาณ เพ่ือสุขไพบูลย์ตามนัยท่ีแสดงมานี้ ได้ชื่อ  

ธรีะ คอืปราชญ์ เพราะเป็นผูมี้สตปัิญญาพอเพือ่จะไม่ตดิอยูใ่นสุขพอประมาณเฉพาะหน้า 

อาจสละเพ่ือแลกวิบูลย์สุขได้ พึงเห็นสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นนิทัสสนุทาหรณ์  

แม้ในเรื่องนี้เอง คือในการสละที่ทรงท�าเมื่อครั้งเป็นสังขพราหมณ์ตามที่เล่ามาข้างต้น 

ได้ชื่อว่า ทรงสละทิฏฐธรรมสุขเพื่อสัมปรายสุขอันไพบูลย์ และปรากฏในชาดกปกรณ์

นัน้ ๆ ว่า เม่ือทรงเป็นพระโพธิสตัว์อยู่ กไ็ม่ทรงติดอยูใ่นทฏิฐธรรมสุขและสัมปรายสุข 

ทรงยอมสละเพ่ือบรมสุข ทุกพระชาติโดยล�าดับมา ในท่ีสุดเมื่อได้ตรัสรู้พระอนุตตร 

สัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ก็ช่ือว่าได้ทรงบรรลุบรมสุขอันเป็นวิบูลย์สุขแท้จริง เมื่อทรง

บรรลุบรมสุขแล้ว ก็ยังมีพระหฤทัยไหวเอ็นดูปชานิกรผู้ยังไม่ได้รับสุข แม้มีความ

ปรารถนาสุข อันก�าลังแห่งพระมหากรุณาให้ทรงขะมักเขม้น มั่นอยู่ในอันที่จะทรง

บ�าเพ็ญปรหิตสุขสมบัติ เป็นเหตุให้ไม่ทรงค�านึงถึงความเหนื่อยยาก จึงเสด็จจาริก 

สัง่สอนเวไนยนิกร เพ่ือให้บรรลุถงึสขุอันไพบลูย์ จงึปรากฏว่าทรงเป็นมหาบรุษุแห่งโลก 

เพราะประกอบด้วยพระมหากรุณา ต้องด้วยพระมหาสมณนิพนธภาษิตว่า “มหาปุริ-

สภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห” “อัธยาศัยที่ทนอยู่ไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของ

มหาบุรุษ” ดังนี้ ข้อนี้ควรเป็นเนตติของบุคคลทั่วไป เมื่อตนได้บรรลุสุขประโยชน์ตาม

สมควรแล้ว ก็ไม่ควรมีใจคับแคบนิ่งดูดาย ควรมีเมตตากรุณาบ�าเพ็ญสุขประโยชน์แก่

ผู้อื่นตามก�าลังสามารถ.

สาธุชนผู้ใคร่สุข พึงอาศัยความไม่ประมาท หมั่นเพ่งพินิจด้วยสติและปัญญา

ว่า อย่างไรเป็นสขุพอประมาณ อย่างไรเป็นสุขไพบลูย์ ไม่ควรตดิอยู่ในสุขพอประมาณ

ทีเ่กดิเฉพาะหน้า และไม่ควรเกยีจคร้านในอนัท่ีจะแสวงหาสุขให้ยิง่ขึน้ไป ถ้าเหน็ว่าจกั

ได้สขุไพบลูย์ เพราะสละสขุพอประมาณ กพ็งึสละเพ่ือแลกสุขไพบลูย์ เช่นนีก้จ็กัประสบ

ทิฏฐิธรรมสุขไพบูลย์ สัมปรายสุขไพบูลย์และบรมสุขไพบูลย์โดยล�าดับ ต้องด้วยนัย

พระพุทธภาษิตอันมาในธรรมบท ขุททกนิกายว่า “อปฺปมตฺโต หิ ฌายนฺโต ปปฺโปติ  

วิปุลํ สุขํ” “ผู้ไม่ประมาท เพ่งอยู่ ย่อมถึงวิบูลสุข” ดังนี้.

รับประทานวิสัชชนามา ในอัตตโนปุพพกัมมวัตถุกถา ยุติลงด้วยเวลา ด้วย

ประการฉะนี้.



พุทธุปปาทาทสิุขกถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สุโข พุทฺธานมุปฺปาโท  สุขา สทฺธมฺมเทสนา

สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี  สมคฺคานํ ตโป สุโขติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเป็น

เครือ่งชีท้างแห่งความสขุ ตามพระพทุธภาษติอนัมาในธรรมบทขทุทกนกิายท่ียกขึน้ไว้

เป็นบทอุเทส ณ เบื้องต้น แปลความว่า “ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 

ให้เกิดสุข การแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข  

ความเพยีรของผูพ้ร้อมเพรยีงกันให้เกดิสขุ” ดงันี ้พระพทุธภาษิตนี ้แสดงฐานให้เกิดสุข 

๔ ประการ จ�าเดิมแต่ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าเป็นต้นไป.

ความส�าราญ ชื่นบาน เอิบอ่ิมแจ่มใส ปลอดโปร่ง จากทุกข์ภัยเดือดร้อน  

ได้ชื่อว่าสุข สุขนี้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจให้เป็นไปได้ด้วยดี ตรงกันข้ามกับทุกข์

เป็นเคร่ืองแผดเผาให้อาดูรเดือดร้อน จึงเป็นพรท่ีปรารถนาตรงกันของทุก ๆ คน  

*   ทรงแสดงเมือ่ครัง้ยงัเป็น พระมหาเจรญิ สวุฑฒฺโน ป.ธ. ๙ ลงพิมพ์ในนิตยสารธรรมจักษุ  

 เล่ม ๒๙ ตอนที ่ ๑ ประจ�าเดอืน ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๘๖



89พุทธุปปาทาทิสุขกถา

จะเห็นได้ในค�าอวยพรหรือค�าอนุโมทนาทั้งปวง เช่นว่า “สุขิโต โหตุ ขอจงบันดาลสุข” 

แม้ในบทเจรญิเมตตาแผ่ไมตรีจติ เช่นในกรณยีเมตตาสูตรก็มว่ีา “สพฺเพ สตตฺา ภวนตฺุ 

สุขิตตฺตา ขอสัตว์ทั้งหลาย จงรักษาตนให้เป็นสุขทั่วกันเถิด” ดังนี้ สุขเป็นที่ปรารถนา

ดังกล่าวมา เพราะมีอีกสิ่งหนึ่งบังคับให้ปรารถนา ส่ิงนั้นคือทุกข์ ในเวลาที่ไม่มีทุกข์

หรือไม่เห็นว่าเป็นทุกข์ ก็ดูไม่จ�าต้องการสุข แต่เมื่อมีทุกข์หรือเกิดเห็นว่าเป็นทุกข์ขึ้น  

ก็เกิดต้องการและขวนขวายเพือ่ให้ได้สขุมา และสขุจกัปรากฏเมือ่ทกุข์อย่างหนึง่สิน้สดุ

ลง แต่เมือ่สขุสิน้แล้ว ทกุข์กก็ลบัปรากฏให้ต้องการสขุอกี มข้ีอเปรยีบโลกนีด้้วยต้นไม้ 

ทุกข์เหมือนความแห้งผากอันเกิดแต่แสงตะวัน สุขเหมือนน�้า เมื่อมีทุกข์ก็จ�าต้องการ

สุข เหมือนเมื่อมีความแห้งผากก็จ�าต้องการน�้า และเมื่อจ�าต้องการสุข ก็ส่องความว่า

ทกุข์ยงัไม่สดุสิน้กระแสลง โลกได้อาศยัสขุแก้ทกุข์พอกนัอยูจ่งึเป็นไปได้ เหมอืนต้นไม้

ได้น�้าหล่อเล้ียงล�าต้นอยู่ฉะน้ัน สุขทุกข์มีคู่กันอยู่อย่างนี้ในโลก และเป็นเรื่องประจ�า

ชวีติ จนถงึเมือ่ถามถงึข่าวคราวของกนัและกนั กถ็ามถึงสุขทกุข์นีเ้องเป็นกระทูข้้อใหญ่ 

และทกุข์น้ันแม้ไม่ปรารถนา กย่็อมมีให้ได้ประสบอยูเ่สมอ จงึเป็นเหตใุห้ปรารถนาและ

แสวงสุขอยู่ร�่าไป.

ในการแสวงให้ได้สขุ จ�าต้องรูจ้กัหลบทกุข์ ยกตวัอย่างความยากจนขาดแคลน 

เพราะมีไม่พอแก่ความต้องการ หรือไม่มีตามที่ต้องการ เป็นทุกข์เดือดร้อน เมื่อ

ปรารถนาสุขอันตรงกันข้าม ก็จ�าต้องรู้จักหลบความยากจนขาดแคลนนั้นเสีย ถ้าไม่รู้

จกัหลบ แม้จะขวนขวายประการใด กไ็ม่อาจประสบสขุได้  คงต้องพบแต่ทกุข์ ในการ

หลบทกุข์ ก็จ�าต้องมสีขุวตัถุ คอืเครือ่งบรหิารอนัพอแก้ทกุข์นัน้ ๆ ได้ ยกตวัอย่าง เช่น 

ผ้านุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยาแก้ไข้เจ็บ สิ่งเหล่านี้เมื่อมีอยู่พอเพียง ก็ไม่รู้สึก

ว่าเป็นทกุข์เดอืดร้อน แต่เมือ่ขาดแคลนมไีม่พอต้องการ จงึรูส้กึว่าเป็นทกุข์  ผูป้รารถนา

สขุจึงสมควรแสวงหาสขุวตัถท้ัุงปวงไว้ ให้มเีพยีงพอทัง้เมือ่นีแ้ละเม่ือหน้า แม้ในข้ออืน่

ก็มีนัยเช่นเดียวกัน รวมความว่า ในการแสวงให้ได้สุข จ�าต้องรู้จักหลบทุกข์ ในการ 

หลบทกุข์ จ�าต้องมสีขุวตัถพุอแก้ทกุข์นัน้ ๆ ได้ เหตุฉะนี ้ผูป้รารถนาสุขจงึควรส�าเหนยีก

ให้รู้จักวิธีหลบทุกข์ แสวงเครื่องบริหารสุขนั้น ๆ มาใช้แก้ทุกข์ให้ตกไปเป็นอย่าง ๆ 

ด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอย.
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ในการแสวงสุขตามที่กล่าวมาน้ี จ�าต้องใช้ท้ังก�าลังกายและก�าลังใจด้วย 

ความฉลาด จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเสียไม่ได้ จึงจ�าต้องบ�ารุงร่างกายให้แข็งแรง

ปราศจากโรค บ�ารุงจิตใจให้เข้มแข็งอดทนและอบรมปัญญาให้ฉลาดเฉียบแหลม  

ไม่เช่นน้ันก็จักยอมแพ้ทุกข์เอาง่าย ๆ ความฉลาดรู้วิธีหลบทุกข์นั้น ต้องด�าเนินตาม

หลกั ๔ ประการ คือ ต้องรูว่้าอะไรเป็นทุกข์ เป็นเหตใุห้ทกุข์เกดิ อะไรเป็นความดบัทกุข์ 

เป็นทางด�าเนินให้ถึงความดับทุกข์ ยกตัวอย่างในทางโลก ความจนเป็นทุกข์ ความ

เกียจคร้าน เป็นเหต ุความมี เป็นความดบัทกุข์ ความขยนัหมัน่เพยีรประกอบการงาน 

เป็นทางด�าเนิน ในทางธรรม ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย และความโศกความระทมใจ

เป็นต้น เป็นทุกข์ ตัณหาคือความดิ้นรนของใจ เป็นเหตุ ความดับตัณหาเสียได้  

เป็นความดับทุกข์ มรรคมีองค์ ๘ มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น เป็นทางด�าเนิน ในหลัก ๔ 

ประการนี้ ไม่มีกล่าวถึงสุข เพราะสุขเป็นที่สุดของทุกข์ และจ�าต้องการเมื่อทุกข์ยังไม่

สิ้นสุดลงเพื่อแก้กัน เมื่อทุกข์สิ้นสุดลงแล้วก็ไม่จ�าต้องการ และถือว่าเป็นสุขอยู่ในตัว

ความฉลาดรู้วิธีหลบทุกข์ในทางโลก ไม่อาจท�าให้หลบทุกข์ได้ทั้งหมด เพราะ

ทุกข์บางอย่างไม่อาจหลบได้ แม้จะหลบทุกข์อื่นได้โดยล�าดับมา ก็ต้องประจวบทุกข์ 

คือความแก่จนถึงความตายในที่สุด ทั้งถ้าใจดิ้นรนไปต่าง ๆ ด้วยความยึดถือ เมื่อไม่

ได้ตามปรารถนาก็เป็นทุกข์ใจ มีโศกระทมเป็นต้นขึ้นอีก และถ้าลุอ�านาจแห่งความ

ดิ้นรนปรารถนา ก็อาจด�าเนินไปในทางผิด เช่นในทางเบียดเบียนกัน เป็นเหตุก่อทุกข์

โทษให้อีกส่วนหนึ่ง เพราะผู้แสวงหาสุขโดยวิธีให้ทุกข์แก่ผู้อื่น หรือโดยทางทุจริต 

ผดิธรรม หาได้รบัสขุไม่ ผูฉ้ลาดรูแ้ต่ในทางคดโีลก ไม่ปรากฏว่าแก้ทกุข์ได้ตกทัง้หมด 

บางทีกลับทุกข์หนักเสียอีก ทุกข์ที่หลบหรือแก้ให้ตกไปไม่ได้ในทางโลกนั้น อาจหลบ

หรอืแก้ให้ตกไปได้ทางธรรม กล่าวคือ ทุกข์ใจ หลบหรอืแก้ให้ตกได้ด้วยดบัความดิน้รน

ปรารถนาท่ีจะให้ได้ดังใจ เป็นเหตุให้ปล่อยวางความยึดถือ เป็นอันหลบทุกข์ หรือ 

เกิด แก่ เจ็บ ตาย พ้นได้ด้วย เพราะเมื่อไม่ยึดถือแล้วจะประจวบสิ่งไร ๆ ก็หาเป็น

ทุกข์อันใดไม่ การที่ยังยึดถือดิ้นรนไป ก็เพราะเห็นว่า ข้อที่ยึดถือไว้นั้นเป็นสุข ในทาง

ปฏิบัติ จ�าต้องกลับให้เห็นตรงกันข้ามตามเป็นจริงว่า เป็นทุกข์ เห็นดังนี้ เป็นเหตุดับ

ความดิ้นรนของใจ ปล่อยวางความยึดถือ เป็นฝ่ายสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ซึ่งเป็น
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มรรคองค์ทีห่นึง่ มรรคองค์นอกนีเ้ป็นเครือ่งอบรมส่งเสรมิให้รวบรวมเข้าเป็นก�าลังกาย 

จิตใจ และปัญญา จนเป็นมรรคสมังคีในที่สุด กล่าวโดยย่อ “เมื่อเห็นทุกข์ จักเป็นสุข 

เมื่อเห็นสุข จักเป็นทุกข์” มีค�าเทียบว่า “ใฝ่ร้อน จะนอนเย็น ใฝ่เย็น จะเข็ญใจ” ดังนี้ 

เหตุฉะนี้ผู้ปรารถนาสุขจึงควรส�าเหนียกวิธีหลบทุกข์ด้วยการอบรมปัญญาให้เห็นสิ่งที่

เคยยึดถือว่าเป็นสุขนั้นแลว่า เป็นทุกข์ตามเป็นจริง แล้วจักเป็นสุขตามแต่จะเห็นได้

เพียงไร เพราะทุกข์อันเกิดที่ใจนั้น ก็ดับไปที่ใจนั้นเอง

ท่านผู้ใดมีญาณปรีชารู้แจ้งจบหลักทั้ง ๔ ประการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 

ตามเป็นจริง ท่านผู้นั้นคือ พระพุทธะ แปลว่า พระผู้รู้ ข้อที่ท่านได้รู้ ชื่อว่าอริยสัจจ์ 

แปลว่า ของจรงิอันประเสรฐิแต่ละข้อ พระผูรู้้ทีม่ผีูอ้ืน่รูต้ามได้ ชือ่ว่าพระสมัมาสมัพทุธะ 

ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้า พระผู้รู ้ท่ีไม่มีผู้อื่นรู้ตามได้ ชื่อว่าพระปัจเจกพุทธะ ส่วน 

พระผูรู้ต้าม ชือ่ว่าพระอนพุุทธะ คอืพระพทุธสาวกผู้รู้ท้ังปวง ความท่ีได้รู้แจ้งจตรุาริยสัจจ์

ด้วยพระองค์เองแล้ว ปลกุประชานกิรให้รูต้ามด้วยพระมหากรณุาเป็นความเกดิขึน้แห่ง

พระพุทธเจ้าทั้งหลาย “พุชฺฌิตา สจฺจานีติ พุทฺโธ โพเธตา ปชายาติ พุทฺโธ ชื่อว่า 

พระพุทธะ เพราะรู้สัจจะท้ังหลาย เพราะปลุกประชานิกรให้ตื่นด้วยความรู้” ในเหต ุ

ทั้ง ๒ นี้ ได้เฉพาะข้อแรก เป็นพระปัจเจกพุทธะ ได้ครบทั้ง ๒ จึงเป็นพระพุทธเจ้า 

ในพระพุทธภาษิตนี้ พระพุทธเจ้าทรงเป็น “ทุกฺขนฺตคู ถึงที่สุดทุกข์” ทุกข์ทั้งปวง 

ขาดกระแสลง เพราะทรงฉลาดรู้วิธีหลบทุกอย่างยอดเย่ียม และทรงฉลาดรู้วิธีปลุก

ประชานิกรให้ถึงท่ีสุดทุกข์ตามได้ เม่ือทรงเกิดขึ้น จึงให้เกิดสุข ความเกิดขึ้นแห่ง

พระพุทธเจ้าทั้งหลายให้เกิดสุขด้วยประการฉะนี้

สขุข้อนี ้พระพทุธเจ้าทรงประสบเองแล้ว ทรงแผ่มาสูโ่ลกโดยสทัธรรมเทศนา 

คือการแสดงพระสัทธรรม และเพราะทรงแสดงพระสัทธรรมจึงเกิดปรากฏแก่ผู้ฟังผู้รู้

ตามว่าเป็นพระพุทธเจ้า เข้าในข้อว่า ‘โพเธตา ปชาย’ พระสัทธรรม ได้แก่ธรรมของ

ท่านผู้สงบระงับแล้ว คือพระพุทธเจ้านั้นเอง อันท่านผู้รู้สรรเสริญว่าเป็นจริงถูกต้อง 

มุ่งถึงค�าสั่งสอนท่ีดีจริง พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระสัทธรรม ชี้ความจริงแห่งสุขทุกข์ 

พร้อมทัง้วธิหีลบพ้นจากทกุข์ ประมวลลงในจตรุาริยสัจจ์ทีไ่ด้ตรสัรู ้เมือ่มผีูน้บัถอืปฏบิตัิ

ตามขึ้น ก็เกิดเป็นพระพุทธศาสนา จ�าแนกออกเป็นธรรมส่วนหนึ่ง วินัยส่วนหนึ่ง 
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พระพุทธศาสนานี้เมื่อยังด�ารงอยู่ในโลก ก็เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสุขท้ังปวง จึงเป็นท่ี

ปรารถนาว่า “ขอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงตั้งอยู่ในโลก แสดงทางบริสุทธิ์

แห่งสัตว์โลกแก่ผู้สดับฟังทั้งหลายตลอดกาลนาน” เพราะเป็นเหตุให้ผู้สดับฉลาดรู้วิธี

หลบล่วงทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์ จนกระท่ังเป็นพระผู้รู้ตามได้ในท่ีสุด การแสดง 

พระสัทธรรมให้เกิดสุขด้วยประการฉะนี้

สุขข้อนี้ย่อมเกิดแก่ผู ้สดับฟังท่ีรับปฏิบัติ ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า  

เปรียบเหมือนเกิดมีมัคคุเทศก์คือคนชี้ทาง การแสดงพระสัทธรรมเหมือนการชี้ทาง  

ผู้สดับฟังเหมือนคนเดินทาง เมื่อมีคนชี้ทางและได้ชี้ทางให้แล้ว ถ้าคนเดินทางไม่เดิน

ไปตาม ก็ไม่อาจถึงที่ซึ่งประสงค์ได้ ฉันใดก็ดี ผู้ได้สดับฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

เมื่อไม่รับปฏิบัติ ก็ไม่อาจได้สุขที่ทรงชี้ให้ เหตุฉะน้ี ผู้ปรารถนาสุข เมื่อได้สดับ 

พระสัทธรรมเทศนา ก็ควรนับถือด้วยรับปฏิบัติตามสามารถ และพระสัทธรรมก็จัก

เป็นเหมือนระเบียบบรรทัดหรือได้จัดร้อยผู้นับถือท้ังหลายให้เป็นหมวดหมู่ตามธรรม

ปฏิบัติ และภูมิธรรมที่บรรลุ กล่าวคือให้เป็นหมู่ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา 

พทุธมามกะ พทุธมามกิา ซึง่รวมเรยีกว่าพทุธศาสนกิตามธรรมปฏบิตั ิและให้เป็นหมู่

กัลยาณบุคคลขึ้นไปจนเป็นพระอริยบุคคล ตามภูมิธรรมที่บรรลุ เหล่านี้เรียกว่าสงฆ์ 

แปลว่าหมู่ ในท่ีนี้ หมายถึงเป็นหมู่กันโดยพระสัทธรรม หมู่นี้จักควบคุมกันอยู่ได้  

กเ็พราะมคีวามพร้อมเพรียงเป็นอันหนึง่อันเดียวกนัโดยมหีลกับรรทดัฐานเป็นท่ีรวบรวม 

ไม่เช่นนั้น ก็รวมหมู่กันไม่ติด หลักบรรทัดฐานในข้อนี้ก็คือ พระสัทธรรม ผู้นับถือ

พระพุทธศาสนาแต่ละคน เม่ืออยู่ในหมู่ใด ถ้ายกตนขึ้นไปสู่พระสัทธรรมของหมู่น้ัน 

เช่นเป็นภิกษุ ก็ประพฤติธรรมวินัยสมควรแก่ภิกขุภาพ เป็นพุทธมามกะก็ตั้งอยู่ใน

สัมมาปฏิบัติ สมควรแก่การที่ได้ปฏิญาณรับเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระของตน จึงจัก 

มีความพร้อมเพรียงกันโดยชอบได้ แต่ถ้าท�าตนให้ตกต�่าเสื่อมทรามจากพระสัทธรรม 

ก็หาอาจได้ความพร้อมเพรียงด้วยผู้ที่ต้ังอยู่ในพระสัทธรรมไม่ ถึงจะมีมากและพร้อม

เพรียงกัน ก็ไม่ชื่อว่าพร้อมเพรียงกันโดยชอบ เม่ือเป็นเช่นนี้ หมู่ก็จักแตกแยก  

เหตฉุะน้ี เม่ือปรารถนาความพร้อมเพรยีง กม็ทีางอนัเดยีวทีจ่ะพงึท�า คอืการยกตนขึน้

ไปสูพ่ระสทัธรรม พระสทัธรรมกจั็กจดัร้อยให้มคีวามประพฤตแิละความเหน็สม�า่เสมอ
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เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส�าเร็จเป็นความพร้อมเพรียงของหมู่ที่ให้เกิดสุขได้ ทางนอก 

จากนี้ แม้จักท�าได้ก็ไม่ให้เกิดสุข มีข้อเปรียบพระสัทธรรมด้วยสายโลหิต สายโลหิต

ย่อมจดับคุคลให้เป็นญาตติลอดขึน้ไปถงึเป็นเช้ือชาตสิายเดยีวกัน เป็นหลกับรรทดัฐาน

ให้คุมกันเข้าเป็นสกุลเป็นชาติได้

อนึง่ พระพทุธศาสนาย่อมองิอยูก่บัชาต ิเหมอืนเรอืนใจอาศยัอยูก่บัเรอืนกาย 

เมื่อชาติระส�่าระสาย พระพุทธศาสนาก็พลอยระส�่าระสายด้วย ดังมีตัวอย่างมาแล้ว 

และบุคคลแต่ละคน ย่อมเป็นทั้งพุทธศาสนิกท้ังประชาชาติ จึงมีหน้าท่ีจะพึงปฏิบัต ิ

ในฐานะเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาทางหนึ่ง ในฐานะเป็นประชาชาติอีกทางหนึ่ง 

โดยความพร้อมเพรียงกัน ท้ังนี้จะเป็นไปได้ด้วยการที่แต่ละคนขวนขวายปฏิบัติตาม

หลกับรรทัดฐานของชาติ เช่นเดียวกับขวนขวายปฏิบตัติามพระสทัธรรมของพระพทุธเจ้า 

เมื่อมีหลักบรรทัดฐานร่วมกัน และทุกคนขวนขวายยกตนขึ้นสู่ ก็จักเป็นหมู่ที่มีความ

พร้อมเพรียงกนัได้ แต่อาจเป็นการยาก เพราะมากคนด้วยกนั จงึมไีม่ถกูส่วนกนั หรอื

มีเหตุขัดขวางอื่น ๆ เรื่องเหล่านี้ไม่สุดวิสัยที่จะแก้ได้ เพราะเมื่อเห็นความจ�าเป็นที่จะ

ให้มีความพร้อมเพรียงกันจริงแล้ว ก็จ�าต้องพยายามอบรมกล่อมเกลาตนให้เข้าหลัก

บรรทัดฐาน แม้จะมีอุปสรรคใด ๆ ก็พยายามฟันฝ่า ในข้อนี้ อย่าว่าแต่บุคคลเลย  

แม้ในการต่อตู้โต๊ะ เป็นต้น ก็จ�าต้องถากไส เจาะบากตัวไม้ให้เข้ากันได้ตามที่ จะจับ

มาต่อเข้าทีเดียวคงไม่ส�าเร็จ เม่ือพยายามอบรมกล่อมเกลาจนเข้าหลักบรรทัดฐาน 

ได้แล้ว หลักบรรทัดฐานนั้น ก็จักจัดร้อยให้เป็นหมวดหมู่ท่ีพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียว จนเหมือนดังเป็นบุคคลคนเดียวกันได้ ไม่เช่นนั้นก็ไม่อาจคุมกันเข้าติด  

เป็นเหตุพิบัติเสียหายตั้งแต่ส่วนย่อยจนถึงส่วนใหญ่และส่วนอื่นที่อิงกันอยู่ เพราะต่าง

ก็ชื่อว่า เป็นหมู่เดียวกันโดยชาติหรือศาสนา ซึ่งต้องมีทุกข์สุขเนื่องถึงกันอยู่ ข้อนี้ควร

สาธกด้วยพุทธจรรยาท่ีเล่าไว้ว่า คร้ังพระเจ้าวิทูทภะแห่งแคว้นโกศล เสด็จยกทัพไป

เพื่อท�าลายศากยวงศ์ สมเด็จพระศากยมุนีบรมศาสดาได้เสด็จไปสู่พรมแดน ประทับ

นั่ง ณ โคนไม้เงาห่างแสงแดดส่องต้องพระองค์ ในเขตเมืองพระญาติ ไม่ประทับ ณ 

โคนไทรเงาร่มชดิสนทิเขตรัฐสมีาของพระเจ้าวทิทูภะซึง่อยูใ่กล้กนั เมือ่พระเจ้าวทิทูภะ

เสด็จกรีฑาทัพไปถึง จึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามถึงเหตุ ก็ตรัสตอบว่า ‘ชื่อว่าเงาของญาติ
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ทั้งหลายร่มเย็น’ ดังนี้ พระเจ้าวิทูทภะทราบพระพุทธประสงค์ ก็เสด็จยกทัพกลับ  

เป็นดังนี้ถึง ๓ ครั้ง เหตุฉะนี้ ผู้ปรารถนาสุขจึงควรปฏิบัติในทางให้เกิดความพร้อม

เพรียงกัน ท้ังในฐานะเป็นพุทธศาสนิก ทั้งในฐานะเป็นประชาชาติ เมื่อเป็นเช่นนี้  

จกัเป็นหมูท่ีมี่ความพร้อมเพรยีงกัน เป็นเหตใุห้เกดิความเจรญิสุข เพราะ “ความพร้อม

เพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ ยังความเจริญให้ส�าเร็จ” ดังนี้ เมื่อหมู่คือชาติเจริญสุข  

หมู่พทุธศาสนิกก็เป็นสุข มีโอกาสได้เล่าเรียนศึกษาปฏิบัติธรรมวินัย เพื่อความสุข 

ยิ่ง ๆ ขึ้นโดยสะดวก ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขด้วยประการฉะนี้

สุขข้อนี้ย่อมเกิดมี เพราะผู้ที่พร้อมเพรียงกัน ย่อมมีตบะ คือความเพียรที่มี

อ�านาจ เกดิแต่ความรวมก�าลงั อาจท�าให้ส�าเรจ็ประโยชน์สขุตามท่ีกล่าวมาทุกประการได้ 

เพราะถ้าไม่ท�า ก็ปิดทางความสุขเสียทุกฐาน และเมื่อท�าก็ต้องพร้อมเพรียงกันจึงมี

ตบะที่เป็นเหตุให้ส�าเร็จ พึงเห็นเช่นการงานที่บุคคลผู้เดียวท�าไม่ส�าเร็จหรือส�าเร็จ 

ได้ยาก แต่เมือ่หลายคนพร้อมเพรยีงกนัท�า กส็�าเรจ็ได้ง่าย ไม่ใช่แต่เฉพาะบคุคลเท่านัน้ 

แม้สังขารทั้งหลายก็ล้วนเกิดมีขึ้น เพราะธาตุและวัตถุหลายอย่างประกอบกัน ล�าพัง

อย่างเดียวไม่อาจส�าเร็จเป็นสังขารนั้น ๆ เช่น อิฐแผ่นเดียว ไม่ท�าให้เป็นตึกขึ้นได้ 

ร่างกายนีเ้องกป็ระกอบขึน้ด้วยอวยัวะหลายส่วน และทกุส่วนกต้็องร่วมกนัท�างานตาม

หน้าที ่ชวีติจงึด�าเนนิไปได้โดยสวสัด ีในการพากเพยีรประกอบกจิการทกุอย่างกเ็หมอืน

อย่างน้ัน ความส�าเรจ็จกัมีได้ด้วยการทีพ่ร้อมเพรยีงกนัร่วมก�าลงัทกุส่วนให้เป็นอนัหนึง่

อนัเดยีว ตัง้แต่บคุคลรายตวัขึน้ไปจนถงึหมูม่าก แม้ในการปฏบิติัธรรม เม่ือธรรมปฏบิติั

นั้น ๆ พร้อมเพรียงกันเป็นธรรมสมังคี จึงเป็นตบะให้บรรลุถึงภูมิธรรมนั้น ๆ ได้  

ถ้าขาดพร้อมเพรียงกนั กห็มดตบะในกจิการทกุอย่าง แต่ถงึพร้อมเพรยีงกนั กต้็องตัง้

อยูบ่นหลกับรรทดัฐานทีช่อบ จึงจกัส�าเร็จผลอนัสมบรูณ์ ซึง่เป็นเหตใุห้เกดิสขุ ไม่เช่นนัน้ 

ก็จักเป็นเหตุให้เกิดโทษทุกข์ตลอดสาย เหตุฉะนี้ ผู้ปรารถนาสุข เมื่อได้ยกตนข้ึนสู่

หลกับรรทดัฐานของหมูจ่นมีความพร้อมเพรยีงด้วยหมูแ่ล้ว กพ็งึพากเพยีรปฏบิตัธิรุกิจ

ให้ก้าวหน้าไปด้วยดตีามพระสทัธรรม ทีพ่ระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ตบะคือความเพียรนัน้ 

ก็จักเป็นตัวอ�านาจอ�านวยให้หลบล่วงทุกข์ประสบสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยล�าดับได้ เพราะ 

“บุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร” ดังนี้ ความเพียรของผู้พร้อมเพรียงกันให้

เกิดสุขด้วยประการฉะนี้
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รวมความว่า โดยอนุโลมนัย สัจจพุทธคิวามรู้สัจ ก่อเกดิพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้า

แสดงพระสัทธรรม พระสัทธรรมรวบรวมหมู่คือสงฆ์ สงฆ์แสดงตบะของบุคคลหรือ

ธรรมที่พร้อมเพรียงกัน ให้เกิดผลเป็นสุข โดยปฏิโลมนัย สุขเกิดเพราะตบะที่ชอบ 

ตบะอย่างนีช้ีไ้ด้ทีส่งฆ์เท่าน้ัน สงฆ์เป็น สทฺธมมฺโช เกดิจากพระสัทธรรม พระสัทธรรม

แสดงองค์พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าชี้ถึงสัจจพุทธิ กล่าวโดยย่อ ในทางปฏิบัติ ท�าให้

เป็นผู้รู้ขึ้นอย่างเดียวก็พ้นทุกข์ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ประมวลอยู่ในผู้รู้  

เหตฉุะนีค้วามเกดิขึน้แห่งพระพทุธเจ้า การแสดงพระสทัธรรม ความพร้อมเพรยีงของ

หมู ่ความเพยีรของผูพ้ร้อมเพรยีงกนั ให้เกดิสขุสายเดยีวกนัโดยตลอด มอีรรถาธบิาย 

ดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้
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บดันี ้ถงึวนัธรรมสวนะ คอืวนัฟังธรรมหรอืท่ีเรยีกว่า วันพระซึง่เป็นวันประกอบ

ศาสนกิจในพระพุทธศาสนา จักแสดงก�าลังของพระตถาคตเจ้าประการ ๑ เพื่อเป็น

เครือ่งเพิม่พนูปัญญาและสมัมาปฏบิตั ิตามสมควรแก่กศุลเจตนาของท่านสาธชุนทัว่ไป.

ก�าลงัของพระตถาคตเจ้า หมายถงึก�าลงัพระญาณ คอืพระปรชีาหย่ังรู้ เฉพาะ

ข้อที่จะแสดงในบัดนี้ คือ ฐานาฐานญาณ แปลว่า ความรู้ในฐานะและอฐานะ

ฐานะ แปลว่า เหตุเป็นที่ตั้งของผลที่เป็นไปได้ อฐานะ แปลว่า เหตุเป็นที่ตั้ง

ของผลที่เป็นไปไม่ได้, ค�าว่า ตถาคตโดยนัยหนึ่ง แปลว่า มาถึงความจริง คือ บรรลุ

ถึงความจริง ประสบความจริง พบความจริง ด้วยญาณที่รู้หยั่งถึง ปัญญาที่รู้ทั่วถึง 

หรือวิชชาที่รู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริง ค�านี้เป็นพระนามที่หมายถึงพระพุทธเจ้า,  

๑   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๐๒
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พระตถาคตเจ้าทรงมีพระญาณที่รอบรู้หยั่งถึงความจริงอย่างไร แสดงโดยนัยหนึ่ง คือ

ทรงรอบรูห้ยัง่ถงึฐานะและอฐานะดงักล่าวแล้ว, ฐานะและอฐานะคืออะไรบ้าง มีพระบาลี

ยกแสดงไว้ ดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ :- 

๑.  มิใช่ฐานะท่ีบุคคลผูถ้งึพร้อมด้วยทิฏฐจิะพงึเห็นสังขารอะไรว่าเป็นของเทีย่ง 

เป็นสุข เป็นตัวตน แต่ก็เป็นฐานะอยู่ ที่ปุถุชนจะพึงเห็นอย่างนั้น, บุคคลผู้ถึงพร้อม

ด้วยทิฏฐิ หมายถึงบุคคลผู้เป็นโสดาบัน ซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นแรกในพระพุทธ-

ศาสนา เป็นผู้ที่มีทิฏฐิ คือ ความเห็นสมบูรณ์ จึงเป็นผู้เห็นชอบถูกต้องตามเป็นจริง, 

ส่วนปุถุชน ซึ่งแปลว่าคนหนา ยังมีกิเลสหนาแน่นอยู่ จึงยังมีความเห็นบกพร่อง  

ยังเห็นผิดไม่ถูกต้องตามเป็นจริง.

๒.  มิใช่ฐานะที่บุคคลผู้มีความเห็นสมบูรณ์ จะพึงปลงชีวิตมารดา จะพึงปลง

ชวีติบดิา จะพงึปลงชวีติพระอรหนัต์ จะพงึมีจติประทษุร้ายพระตถาคตเจ้าจนถึงท�าให้

พระโลหิตให้ห้อ จะพึงท�าสงฆ์ให้แตก จะพึงเข้ารีตถือศาสนาอื่น จะพึงเกิดอีกในภพที่ 

๘, แต่ก็เป็นฐานะอยู่ที่ปุถุชนจะพึงท�าอย่างนั้นได้.

๓.  มใิช่ฐานะทีพ่ระอรหนัตสัมมาสัมพทุธเจ้า ๒ พระองค์ จะพงึเกดิขึน้พร้อมกนั

ไม่ก่อนไม่หลังในโลกธาตอัุนเดียวกัน, แต่กเ็ป็นฐานะอยูท่ีพ่ระอรหนัตสัมมาสัมพทุธเจ้า

พระองค์เดยีว พงึเกดิขึน้ในโลกธาตุอนัเดยีวกนั. ข้อนีพ้จิารณาเทยีบดตูามพทุธประวัติ 

พระพุทธเจ้าซ่ึงเป็นพระบรมศาสดาของเราทั้งหลาย เม่ือยังเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ทรง

เที่ยวแสวงหาพระธรรมในส�านักคณาจารย์เจ้าลัทธิอ่ืน ๆ ก่อน เม่ือไม่พบพระธรรม 

เพราะยงัไม่มคีณาจารย์คนไหนเป็นพระพทุธเจ้าตรัสรูพ้ระธรรม จงึทรงปฏิบตัแิสวงหา

ด้วยตนเอง จนได้ตรัสรู้พระธรรมเป็นพระพุทธเจ้า แล้วทรงแสดงพระธรรมส่ังสอน  

ผูฟั้งทีต่รสัรูต้ามกเ็ป็นพระอนพุทุธ. อกีอย่างหนึง่ เปรยีบเทยีบเหมอืนอย่างในประเทศ

หนึ่ง มีพระราชาเป็นประมุขของประเทศในคราวหนึ่งเพียงหนึ่งเท่านั้น.

๔.  มิใช่ฐานะที่พระราชาจักรพรรดิ ๒ พระองค์จะพึงเกิดขึ้นไม่ก่อนไม่หลัง

กันในโลกธาตุอันเดียวกัน, แต่ก็เป็นฐานะอยู่ ที่พระราชาจักรพรรดิพระองค์เดียว  

จะพึงเกิดขึ้นในโลกธาตุอันเดียวกัน. พระราชาจักรพรรดิ คือ พระราชาเอกในโลก 

หมายความว่า ในโลกทั้งหมด มีพระราชาองค์เดียว ดังท่ีเรียกว่า เจ้าโลก, เหตุนี้  

ถ้ายังมี ๒ ก็เรียกว่าเจ้าโลกไม่ได้อยู่เอง ต้องมีหนึ่งเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเจ้าโลกได้.
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๕.  มิใช่ฐานะท่ีสตรี จะพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระราชา

จักรพรรดิ เป็นท้าวสักกเทวราช เป็นมาร เป็นพรหม, แต่ก็เป็นฐานะอยู่ที่บุรุษจะพึง

เป็นได้. ข้อนี้นักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า เพราะยังไม่มีตัวอย่าง อีกอย่างหนึ่ง  

อาจกล่าวเหมือนอย่างว่า มิใช่ฐานะท่ีสตรีพงึเป็นสาม ีเป็นบดิา แต่เป็นฐานะทีบ่รุษุจะ

พึงเป็นได้, ส่วนสตรีพึงเป็นได้ตามฐานะของเพศเป็นต้น เช่นเป็นภรรยา เป็นมารดา 

ซึ่งบุรุษก็เป็นไม่ได้.

๖.  มิใช่ฐานะที่กายทุจริต (ความประพฤติชั่วทางกาย) วจีทุจริต (ความ

ประพฤติชั่วทางวาจา) มโนทุจริต (ความประพฤติชั่วทางใจ) ที่จะพึงให้บังเกิดวิบาก 

คอื ผลทีน่่าใคร่น่าพอใจ และบุคคลผูพ้รัง่พร้อมด้วยทจุรติทัง้ ๓ นัน้ จะพงึเข้าถงึสคุติ

โลกสวรรค์ เพราะทุจริตน้ันเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิด, แต่ก็เป็นฐานะอยู่ที่กายทุจริต  

วจีทุจริต มโนทุจริต จะพึงให้บังเกิดวิบากที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาพอใจ และบุคคล

ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยทุจริตทั้ง ๓ นั้น จะพึงเข้าถึงอบาย (ภูมิที่ปราศจากความ

เจริญ) ทุคติ (คติที่ชั่ว) วินิบาต (ภูมิที่ตกต�่าล�าบาก) นิรยะ (ภูมิที่ไร้ความเจริญสุข 

มีแต่ทุกข์หมกไหม้) เพราะทุจริตนั้นเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิด.

๗.  มใิช่ฐานะทีก่ายสจุรติ (ความประพฤตดิทีางกาย) วจีสจุรติ (ความประพฤติ

ดีทางวาจา) มโนสุจริต (ความประพฤติดีทางใจ) จะพึงให้บังเกิดวิบากคือผลที่ไม่น่า

ปรารถนาไม่น่าใคร่พอใจและบคุคลผูพ้รัง่พร้อมด้วยสุจรติทัง้ ๓ นัน้ จะพงึเข้าถึงอบาย 

(ภูมิที่ปราศจากความเจริญ) ทุคติ (คติที่ชั่ว) วินิบาต (ภูมิที่ตกต�่าล�าบาก) นิรยะ  

(ภูมิที่ไร้สุข) เพราะสุจริตนั้นเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิด, แต่เป็นฐานะอยู่ที่กายสุจริต  

วจสีจุรติ มโนสจุริต จะพงึให้บงัเกดิวบิาก คอื ผลทีน่่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ และ

บุคคลผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยสุจริตทั้ง ๓ นั้น จึงพึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เพราะ

สุจริตนั้นเป็นเหตุปัจจัยให้ไปเกิด.

สองข้อหลงันีร้วมความว่า มใิช่ฐานะทีท่�าชัว่ได้ด ีท�าดไีด้ชัว่ แต่เป็นฐานะทีท่�า

ช่ัวได้ช่ัว ท�าดีได้ดี, คนมิใช่น้อยเห็นตรงกันข้าม เพราะเห็นคนบางคนในปัจจุบัน  

ท�าชั่วแต่ก็ได้ดีอยู่ บางคนท�าดี แต่ก็ยังไม่ได้ดีหรือต้องประสบผลชั่ว, การที่เป็นเช่นนี้

มิใช่เพราะหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ไม่ถูกต้อง คงเป็นไปตามหลักที่ทรงแสดงไว้



102 ปกิณกเทศนา

น้ันเอง คือท�าชั่วได้ชั่ว ท�าดีได้ดี, เพราะคนท�าดี ท�าชั่ว ซับซ้อนกันมามากมาย,  

เมือ่ยังได้ช่ัวเพราะความชัว่ท่ีได้ท�าไว้แล้วในอดตี ความดีทีท่�าไว้ใหม่กย็งัไม่มโีอกาสให้ผล, 

เมื่อยังได้ดีเพราะความดีก็ท�าไว้แล้วในอดีต ความชั่วที่ท�าไว้ใหม่ก็ยังไม่มีโอกาสให้ผล, 

เหมือนอย่างคนที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษว่ามีความผิดต้องถูกจองจ�า ก็ต้องรับโทษไป

จนกว่าจะสิน้ก�าหนด ความดีทีท่�าในระหว่างนัน้กยั็งไม่มีโอกาสให้ผลเหมอืนคนดอีืน่ ๆ 

อาจเป็นเหตุเพียงให้ผ่อนโทษได้บ้างเท่านั้น, หรือคนที่ยังไม่ถูกศาลพิพากษาว่าเป็น 

คนผิด ถึงจะท�าผิดก็ยังช่ือว่าเป็นคนดีตามกฎหมาย เรียกว่าอ�านาจความดีเก่ายัง 

คุ้มครองอยู่ ความผิดยังไม่มีโอกาสให้ผล, ข้อเปรียบเทียบนี้เป็นเพียงข้อน�าให้คิด  

เพือ่เกดิความรูใ้ห้ถกูต้อง แต่จะรูซ้าบซ้ึงยิง่ขึน้ก็จะต้องพจิารณาให้กว้างขวางออกไปอกี

ตามคลองธรรม.

พระตถาคตเจ้า ทรงประกอบด้วยฐานาฐานญาณ คือ ทรงหย่ังรู้ฐานะและ 

อฐานะตามความเป็นจริง ดังเช่นหัวข้อที่ท่านแสดงจ�าแนกไว้ในพระบาลีที่ยกมากล่าว

โดยสรุปข้างต้นนั้น จึงทรงปฏิญญาเป็นหัวหน้า บันลือสีหนาทยังพรหมจักรให้เป็นไป

ในบริษัททั้งหลาย, คือ ทรงมีพระกรุณาแสดงพระธรรมส่ังสอน เพื่อให้เวไนยนิกร

ประกอบด้วยฐานาฐานะโกศล คือ ความฉลาดในฐานะและอฐานะตามภูมิตามชั้น  

สมด้วยพระพุทธภาษิตท่ีตรัสแก่พระสารีบุตร ในพระสูตรหนึ่งว่า “ดูก่อนสารีบุตร  

พระตถาคตในศาสนานี้ รู้ทั่วถึงฐานะโดยเป็นฐานะ และอฐานะโดยเป็นอฐานะ ตาม

เป็นจรงิ แม้นีเ้ป็นตถาคตพละของพระตถาคต ซ่ึงพระตถาคตทรงอาศัยปฏญิญาฐานะ

ของหัวหน้า บันลือสีหนาท ยังพรหมจักรให้เป็นไปในบริษัททั้งหลาย” ฉะนี้

พทุธศาสนกิผูน้บัถือพระพทุธศาสนา คอืค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า ซึง่แสดง

ฐานะและอฐานะตามความเป็นจรงิ เมือ่ตัง้ใจฟังธรรมด้วยด ีย่อมได้ปัญญาความรูธ้รรม

ตามที่แสดง และเมื่อน้อมธรรมเข้ามาสอบดูที่ตน และที่โลกซึ่งเป็นไปอยู่ ก็จะได ้

ความรู้ธรรมคือความจริงโดยประจักษ์, ท�าให้เป็นผู้ฉลาดในฐานะและอฐานะยิ่งขึ้น  

เป็นเหตุให้เว้นจากการท�าการท่ีไม่เป็นฐานะ การพูดค�าท่ีไม่เป็นฐานะ การคิดเรื่องที่

ไม่เป็นฐานะ ซ่ึงจะน�าโทษทุกข์มาให้ หรืออย่างน้อยก็การท�าให้เหนื่อยเปล่า และ 

เป็นเหตุให้ท�าแต่การท่ีเป็นฐานะ พูดค�าท่ีเป็นฐานะ คิดเรื่องที่เป็นฐานะ ซึ่งจะน�าให้

เกิดสุขประโยชน์โดยส่วนเดียว ดังมีอรรถาธิบายด้วยประการฉะนี้.
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านโส เหตุโส วิปากํ ยถาภูตํ ปชานาตีติ.

บัดนี้ ถึงวันธรรมสวนะ คือวันฟังธรรมของพระตถาคตเจ้า ซึ่งเป็นพระบรม

ศาสดาของเราท้ังหลาย เพื่อให้เกิดสุตามัยปัญญา คือ ความรู้ที่เกิดจากการสดับฟัง  

อนัจกัน้อมน�าให้เกดิสมัมาปฏิบัต ิคือการปฏบิตัชิอบตามพระธรรมเพือ่ผลคอืความสขุ

ความเจริญของทุก ๆ คน.

อันการเว้นจากบาปอกุศลทุจริต ประกอบการบุญการกุศลสุจริต ที่รวมเรียก

ว่าการปฏิบัติชอบ จ�าต้องอาศัยความรู้ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญ จึงต้องฟัง 

พระธรรม เพื่อให้มีความรู้ดังกล่าวเป็นประการแรก, เมื่อรู้แล้วอาจไม่ปฏิบัติ เพราะ

ไม่มศีรทัธา เหมอืนดงัทีรู่ว่้าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่ ดเีป็นอย่างไร 

ช่ัวเป็นอย่างไร ตามที่ทรงแสดงไว้ก็รู้อยู่เต็มใจ แต่ไม่มีศรัทธาเพียงพอ จึงไม่ปฏิบัติ

๒   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๐๓
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ตาม, ฉะนั้น จึงต้องปลูกศรัทธาในกรรม และในกรรมวิบาก (ผลของกรรม) ให้เกิด

ขึ้นอีกด้วย, เม่ือเกิดศรัทธาขึ้น จึงจักเกิดการปฏิบัติ, ในการปลูกศรัทธาดังกล่าวนั้น 

เบื้องต้นจ�าต้องปลูกศรัทธาน�าขึ้นว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้จริง อันเรียกว่า ตถาคต

โพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้า เมื่อมีศรัทธาดังนี้จริง ก็จักมีศรัทธา 

ในพระพทุธศาสนา ท่ีสอนเร่ืองกรรม และกรรมวบิากดงักล่าว เหน็ว่าไม่ผดิไม่ล้าสมยั 

เป็นจริงอยู่ตลอดไป, ในการปลูกศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้ ก็ไม่ต้องไป

ปลกูในทีอ่ืน่ทีไ่หน แต่ปลกูทีพ่ระธรรมนีเ้อง ด้วยตัง้ใจฟังและคดิพจิารณาให้เข้าใจและ

ให้เห็นจริงตามเหตุผล.

ในบัดน้ี จักน�าพระธรรมมาแสดงข้อหนึ่ง ซึ่งแสดงพระญาณที่เป็นก�าลังของ

พระตถาคตเจ้าประการหน่ึง ตามพระบาลีที่ตรัสแก่พระสารีบุตรเถระ แปลความว่า 

“ดูก่อนสารีบุตร อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตรู้ทั่วถึงวิบากตามฐานะ ตามเหตุ แห่งกรรม

สมาทานทั้งหลาย ทั้งที่เป็นอดีต ทั้งที่เป็นอนาคต ทั้งที่เป็นปัจจุบันตามที่เป็นจริง,  

แม้นี้เป็นตถาคตพละของพระตถาคต ซึ่งพระตถาคตอาศัยปฏิญญาฐานะของหัวหน้า 

บันลือสีหนาท ยังพรหมจักรให้เป็นไปในบริษัททั้งหลาย” ดังนี้.

พระญาณ คอืความหยัง่รูข้้อนีเ้รยีกสัน้ว่า วปิากญาณ ความหยัง่รูว้บิาก (ผล) 

ของกรรมสมาทาน (การท�ากรรม) , กรรมดีคือการงานทุกอย่างที่บุคคลมีเจตนา คือ

ความจงใจท�า ทางกาย ทางวาจา และแม้ทางใจทีค่ดิหมายมุง่หรือลงความเห็น ถ้าเป็น

ส่วนดีเรียกว่ากุศลกรรม ถ้าเป็นส่วนชั่วเรียกว่า อกุศลกรรม (ถ้าเป็นส่วนกลาง ๆ 

เรียกว่าอัพยากตกรรม เช่นการผลัดเปล่ียนอิริยาบถ การบริโภค เป็นต้น ไม่เป็น 

ข้อปฏิบัติ จึงไม่ยกขึ้นแสดงในที่นี้), พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทุก ๆ คนพิจารณา 

เนือง ๆ ว่า “เรามกีรรมเป็นของของตน เป็นทายาทรบัผลของกรรม มกีรรมเป็นก�าเนดิ 

มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์มกีรรมเป็นทีอ่าศยั เราจกัท�ากรรมอันใดไว้ ดหีรือชัว่ จกัเป็นผู้รบั

ผลของกรรมนั้น.”

ตามทีท่รงสอนให้พจิารณาน้ีอาจมปัีญหาว่า กรรมวิบาก (ผลของกรรม) ผูท้�า

พงึได้รบัเมือ่ไร, เพราะตามทีป่รากฏเหน็กนัอยู่ บางคนท�าด ีแต่ไม่เห็นว่าได้ด ีบางคน

ท�าชัว่ แต่ไม่เห็นว่าได้ชัว่ บางทีกลับเหน็ว่าได้ผลกลบัตรงกนัข้าม, ปัญหานีอ้าจตอบได้
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ด้วยพระบาลใีนพระญาณนีว่้า านโส เหตโุส ตามฐาน ตามเหต,ุ คอืกรรมวบิากย่อม

มีแก่ผู้ท�ากรรม ตามฐานะ ตามเหตุ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วตามเป็นจริง จึงทรง

แสดงเปิดเผยตลอดถึงฐานเหตุดังกล่าว, ดังพระบาลีแสดงอธิบายประมวลความโดย

ย่อว่า ความทีก่รรมจะให้ผลเมือ่ไรนัน้เกีย่วแก่ฐานเหต ุ๔ ประการ คอื คต ิอุปธ ิกาล 

และปโยค.

คติ คือที่ไป, ที่ไปที่ดี (สุคติ) เช่น เทวโลก มนุสสโลก เป็น คติสมบัติ,  

ที่ไปที่ชั่ว (ทุคติ) เช่น อบาย ๔ เป็น คติวิบัติ, เทียบในปัจจุบัน ตกไปอยู่ในที่ดี  

เป็นคติสมบัติ ตกไปอยู่ในที่ชั่ว เป็นคติวิบัติ.

อุปธิ คืออัตภาพ, ความได้อัตภาพสมบูรณ์ งดงาม ท�าอะไรได้ตามต้องการ 

เป็น อุปธิสมบัติ, ความได้อัตภาพพิการน่าเกลียด ท�าอะไรไม่ได้ตามต้องการเป็น  

อุปธิวิบัติ.

กาล คือกาลสมัย, กาลสมัยท่ีสมบูรณ์ มีผู้ปกครองดี มีหมู่ชนที่ดี เป็น  

กาลสมบัติ, กาลสมัยที่ตรงกันข้าม เป็น กาลวิบัติ.

ปโยค คือ การประกอบกระท�าในปัจจบัุน, การประกอบถูกชอบ เป็น ปโยคสมบตั,ิ 

การประกอบผิด เป็น ปโยควิบัติ.

กรรมสมาทาน (การท�ากรรม) ทัง้ทีเ่ป็นกรรมชัว่ ทัง้ทีเ่ป็นกรรมงาม จะเผลด็ผล

ให้แก่ผู้ท�าเมื่อไร ย่อมเกี่ยวกับฐานเหตุทั้ง ๔ ดังกล่าว คือ

กรรมสมาทานที่ชั่วบางอย่าง ถูกคติสมบัติห้ามไว้ บางอย่างถูกอุปธิสมบัติ 

ห้ามไว้ บางอย่างถกูกาลสมบติัห้ามไว้ บางอย่างถกูปโยคสมบัตห้ิามไว้ จงึยงัไม่ให้ผล, 

ต่อเมื่ออาศัยคติวิบัติบ้าง อุปธิวิบัติบ้าง กาลวิบัติบ้าง ปโยควิบัติบ้าง จึงให้ผล.

ส่วนกรรมสมาทานที่ดีงามบางอย่างถูกคติวิบัติห้ามไว้ บางอย่างถูกอุปธิวิบัติ

ห้ามไว้ บางอย่างถูกกาลวิบัติห้ามไว้ บางอย่างถูกปโยควิบัติห้ามไว้ จึงยังไม่ให้ผล  

ต่อเมื่ออาศัย คติสมบัติบ้าง อุปธิสมบัติบ้าง กาลสมบัติบ้าง ปโยคสมบัติบ้าง  

จึงให้ผล.
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กล่าวสัน้ว่า กรรมชัว่ทีบ่คุคลท�าไว้ เมือ่ยงัมสีมบัติท้ัง ๔ เป็นเคร่ืองห้าม กย็งั

ไม่ให้ผล ต่อวิบัติเม่ือใดจึงให้ผลเม่ือนั้น, พระอาจารย์แสดงตัวอย่างเปรียบเทียบว่า 

เหมือนอย่างว่าบุรุษผู้หนึ่งรับราชการ ได้รับต�าแหน่งเป็นเจ้าเมืองหนึ่ง, แต่บุรุษผู้นั้น

มไิด้ปฏบิตัหิน้าท่ีโดยชอบ ไปข่มขู่ถอืเอาทรพัย์ต่าง ๆ ของประชาชนในเมอืงทีป่กครอง

โดยพลการ แต่กย็งัไม่มใีครอาจจะฟ้องร้องว่ากล่าว เพราะกลวัอ�านาจ, บรุุษผูน้ัน้ก�าเรบิ

ยิง่ขึน้ ถงึกบัไปท�าผดิในบคุคลทีเ่ป็นใหญ่ยิง่กว่าตน มอี�านาจย่ิงกว่าตน จึงถูกจับไปเข้า

เรอืนจ�า และมปีระกาศให้ประชาชนทีถ่กูข่มเหงร้องทกุข์กล่าวโทษ, จงึมีเสียงร้องทกุข์

กล่าวโทษข้ึนตั้งร้อยตั้งพัน บุรุษนั้นก็ถูกลงโทษไปตามความผิด, เรื่องนี้พึงเห็นความ

เปรียบเทียบดังนี้ เวลาที่บุรุษนั้นได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองก�าลังรุ่งเรือง ก็เท่ากับเวลา

ที่ต้ังอยู่ในสมบัติทั้ง ๔ ยังไม่เป็นโอกาสที่อกุศลกรรมจะให้ผล, ต่อเมื่อถูกจับเข้า 

เรือนจ�า เสียงร้องทุกข์กล่าวโทษก็เกิดข้ึนตั้งร้อยตั้งพันเร่ือง เท่ากับถึงวิบัติทั้ง ๔,  

อกุศลกรรมที่ตนท�าไว้ได้โอกาสให้ผล.

ส่วนกรรมอันดีงามที่บุคคลท�าไว้ เมื่อยังมีวิบัติทั้ง ๔ เป็นเครื่องห้าม ก็ยังไม่

ให้ผล ต่อสิน้วบิตัติัง้อยูใ่นสมบตัทิัง้ ๔ อนัตรงกนัข้ามเม่ือใด จงึให้ผลเม่ือนัน้, ดงัเช่น

กรรมดีที่ทุก ๆ คนท�าไว้ แต่ยังไม่ให้ผลทันตาเห็นนั้น เพราะต้องรอคติ เหมือนอย่าง

ต้องรอต�าแหน่ง, ต้องรออุปธิคืออัตภาพ เหมือนอย่างเจ็บป่วย ต้องรอให้ร่างกาย 

เป็นปกติก่อน, ต้องรอกาลเวลา เหมือนอย่างต้องรออายุของการท�างาน หรือต้อง 

ให้ถึงยุคถึงสมัย, ต้องรอปโยค (การประกอบกระท�า) เหมือนอย่างต้องรอให้ปฏิบัติ

งานดีขึน้ก่อน, แต่กรรมดีนัน้ ๆ ต้องให้ผลแน่นอน เมือ่ถงึพร้อมด้วยคตเิป็นคตสิมบตัิ

เป็นต้น.

อันสมบัติหรือวิบัติแห่งคติ อุปธิ กาล และปโยค ก็มีขึ้นเพราะกรรมนั้นเอง 

ที่บุคคลท�าดีหรือไม่ดีในอดีตบ้าง ในปัจจุบันบ้าง สลับซับซ้อนกันมากมาย, ฉะนั้น  

กรรมที่ท�าไว้แล้วในอดีตก�าลังท�าในปัจจุบัน หรือจักท�าในอนาคต จักให้ผลแน่นอน 

ตามกรรม, ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ก�าหนดกาลเวลาท่ีกรรมให้วิบากเป็น ๓ คือ 

ในปัจจุบันภพน้ี เหมือนอย่างในวันน้ีเอง ๑ ในภพหน้า เหมือนอย่างในวันพรุ่งนี้ ๑  

ในภพสืบ ๆ ไป เหมือนอย่างในวันมะรืนนี้เป็นต้นไป ๑, ฉะนั้น จึงเรียกผลของกรรม
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ว่าวบิาก แปลว่าสกุวเิศษ คอืสกุงอมถึงขนาด, เหมอืนอย่างต้นไม้จะให้ผล กต้็องเตบิโต

ถึงขนาด ผลจะได้ท่ีก็ต้องแก่ถึงขนาด, ถึงในเรื่องทั่วไปก็เหมือนกัน เรียนหนังสือ 

จะสอบได้ ก็ต้องแก่วิชาถึงขนาด ทั้งต้องสอบเลื่อนไปตามก�าหนดสอบแต่ละช้ัน,  

รวมความว่าท�าอะไรจะได้ผลนั้นต้องอาศัยฐานเหตุ ๔ ประการ คือคติ (ที่ไป) อุปธิ 

(อัตภาพร่างกาย) กาลเวลาและปโยค (การประกอบท�าในปัจจุบัน), แต่กรรมย่อมให้

ผลแน่นอนตามพระพทุธภาษติว่า “กลยฺาณการ ีกลยฺาณ ํท�าดีได้ด ีปาปการ ีจ ปาปกํ 

ท�าชั่วได้ชั่ว.”

ความหยัง่รูว้บิากตามฐาน ตามเหต ุของกรรมสมาทานตามเป็นจรงินี ้ตถาคต

พละ กําลงัของพระตถาคตเจ้า ทีพ่ระองค์ทรงอาศัยประกาศพระศาสนาอย่างอาจหาญ 

ไม่สะทกสะท้านว่าจะผิดพลาด ทรงเป็นพระศาสดาเอกในโลก ด้วยประการฉะนี้.

ผู้พิจารณาพระญาณข้อนี้ด้วยดีโดยเหตุผล ชื่อว่าได้เจริญพระพุทธคุณด้วย 

อบรมปัญญาในพระธรรมด้วย เป็นเหตุเจริญศรัทธาในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 

ตลอดถึงในกรรมและกรรมวิบาก, เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จักเกิด หิริ (ละอายใจ รังเกียจ  

สยะแสยงต่อบาป อกศุลทุจรติ) โอตตปัปะ (เกรงกลวัต่อบาปอกศุล ทจุรติ) เป็นเหตุ

ให้ท�าชั่วยาก แต่ท�าดีง่ายโดยล�าดับ มีอรรถาธิบาย ดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้.



กัณฑ์ที่ ๓
สัพพัตถคามนิปีฏปิทาญาณ ปรชีาหยั่งรู้ทางไปสู่ภูมทิั้งปวง๓

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปุน จ ปรํ สาริปุตฺต ตถาคโต สพฺพตฺถคามินี ปฏิปทํ ยถาภูตํ ปชานาตีติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาทางไปสู่ภูมิทั้งปวง ตามที่ปรากฏ

แก่ญาณของพระตถาคตพทุธเจ้า เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควร

แก่วันธรรมสวนะที่เวียนมาถึงเข้า ณ บัดนี้, พระบาลีพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้นั้น แปล

ความว่า “อีกข้อหนึ่งสารีบุตร ตถาคตย่อมรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงตามเป็นจริง แม้ข้อนี้

เป็นตถาคตพละของตถาคต ซึ่งตถาคตอาศัยปฏิญญาฐานะของหัวหน้าบันลือสีหนาท  

ยังพรหมจักรให้เป็นไปในบริษัทท้ังหลายดังนี้” มีอธิบายว่า อันบุคคลผู้เป็นหัวหน้า  

ซึง่เป็นผูน้�าทางของคนท้ังหลายน้ัน จ�าต้องมีความรูจ้กัทางด�าเนนิว่า ทางไหนไปสู่ทีไ่หน 

จงึสามารถน�าทางได้โดยถกูต้อง, ถ้าไม่รูจ้กัทางด�าเนนิและน�าไปในทางทีผ่ดิ กจ็ะยงัให้

คนทัง้หลายพากนัเดินไปสูท่างผดิ, ฉะนัน้ ความมีปัญญารูจ้กัทางด�าเนนิทัง้ปวง จึงเป็น

คุณสมบัติส�าคัญของบุคคลผู ้เป็นหัวหน้า ทั้งในทางคดีโลก ทั้งในทางคดีธรรม,  

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงมปีรีชาญาณหยัง่รูท้างไปสูภ่มูทิัง้ปวงตามเป็นจรงิ ดงัพระบาลี

๓   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ วันจันทร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๐๓
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ทีแ่ปลมาแล้วนัน้ จงึทรงแสดงพระองค์เป็นหวัหน้าในฐานะเป็นพระบรมศาสดา ผูช้ีแ้จง

แสดงทางแก่โลก ด้วยอาการท่ีอาจหาญไม่หวั่นกลัวต่อความผิดพลาด แลต่อใคร ๆ, 

เหมือนอย่างสีหราชบันลือสีหนาท, ประกาศพระพุทธศาสนาในบริษัททั้งหลาย  

ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพรหมจักร คือจักรของพรหม เพราะเมื่อแผ่ไปในที่ใดทิศใด ย่อมยัง

สันติสุขให้เกิดขึ้นในที่นั้นทิศนั้น.

ข้อที่ว่า พระตถาคตเจ้าทรงทราบทางไปสู่ภูมิท้ังปวงนั้น มีพระบาลีอธิบาย 

รวมความว่า ทรงทราบทางไปสูน่รก ทรงทราบทางไปสู่ก�าเนดิดริจัฉาน ทรงทราบทาง

ไปสู่ปิตติวิสัย ทรงทราบทางไปสู่มนุษยโลก ทรงทราบทางไปสู่เทวโลก ทรงทราบทาง

ไปสู่พระนิพพาน. อันมรรคาหรือปฏิปทาที่เรียกรวมว่าทาง หมายถึงกรรมน้ันเอง,  

ทรงทราบทางไปสู่ภูมิทั้งปวง จึงหมายถึงทรงทราบกรรม ท่ียังผู้ท�าให้ไปถึงภูมินั้น ๆ 

ดังกล่าวแล้ว, เว้นแต่พระนิพพาน ซึ่งต้องด�าเนินไปในทางที่ให้ถึงความดับกรรม.

สัตว์โลกทุกหมู่เหล่าที่เกิดมาในโลกนี้ ย่อมมีรูปกายท่ีถือก�าเนิดเกิดมาจาก

มารดาบิดา, ที่ปรากฏเห็นกันอยู่ด้วยสายตา ก็คือมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานต่างชนิด, 

บางชนดิก็เล็กจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เพราะตาธรรมดาของคนเรานัน้ ย่อมเหน็ได้

แต่ในรูปที่เป็นวิสัยเท่านั้น รูปที่พ้นวิสัยจะเห็นก็เห็นไม่ได้, แม้ประสาทอื่นมีหูเป็นต้น 

ก็เช่นเดียวกัน เสียงที่ละเอียดเกินวิสัยก็ไม่ได้ยิน ฉะนั้น ทุก ๆ คนจึงไม่อาจปฏิเสธ

ว่า อันสิ่งที่ไม่ได้เห็นไม่ได้ยิน เป็นสิ่งที่ไม่มี, พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพระญาณหยั่งรู้เห็น

ภูมิทั้งปวง แม้นอกไปจากมนุษย์และดิรัจฉานนั้น มีภูมินรกเป็นต้น.

ค�าว่า “นรก” เป็นค�าแปลของศัพท์ว่า นิรยะ ซึ่งแปลว่า ภูมิคือภพที่ไร ้

ความส�าราญ ไร้ความยนิด ีหรอืไร้ความเจรญิ ไร้ความสขุ, ล�าพังค�าว่านรกแปลว่าเหว

เท่านั้น แต่ใช้เป็นค�าแปลนิรยะที่เข้าใจกันดี, กล่าวโดยเนื้อความก็คือ ภูมิภพที่ไม่มีสิ่ง

อันเป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเสียเลยทีเดียว ถ้าเป็นรูปก็เป็นรูปที่พึงเกลียดพึงชัง  

ถ้าเป็นเสยีงกเ็ป็นเสยีงท่ีพงึกลวั ถ้าเป็นกลิน่กเ็ป็นกลิน่ทีพ่งึรงัเกยีจ ถ้าเป็นรสกเ็ป็นรส

ที่เป็นพิษแรงร้าย ถ้าเป็นสิ่งที่กายถูกต้อง ก็เป็นสิ่งที่ท�าให้เจ็บปวดรวดร้าว รวมความ

ว่า ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่พึงยินดีพอใจ ไม่เป็นสิ่งที่ส�าราญตา หู เป็นต้น ทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ให้

เกิดความทุกข์แต่ส่วนเดียว.
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ค�าว่า “ดริจัฉาน” แปลว่า สตัว์ท่ีไปทางขวาง กล่าวโดยรปูกายกม็ร่ีางกายทอด

ไปทางเบื้องขวาง ไม่ตั้งตรงขึ้นไปเหมือนมนุษย์ สัตว์ดิรัจฉาน ก็อยู่ร่วมโลกกับมนุษย์

มีชนิดต่าง ๆ ดังที่ปรากฏเห็นกันอยู่ แต่เดิมเคยเป็นอยู่อย่างไร ก็คงเป็นอยู่อย่างนั้น

เรื่อยไป ไม่สามารถจะสร้างความเจริญอะไรให้ยิ่งกว่าที่มีอยู่โดยชาติก�าเนิด, สัตว์บาง

จ�าพวกมีพื้นก�าเนิดฉลาดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่สามรถจะเข้าถึงภูมิธรรมที่ประเสริฐได้ เช่น

เดียวกับร่างกายที่ทอดขวางไม่ตั้งสูงขึ้นเหมือนอย่างมนุษย์

ค�าว่า “ปิตติวิสัย” แปลว่า วิสัยคือภูมิภพของเปรต‚ คือ สัตว์จ�าพวกหนึ่ง  

ซึ่งละโลกไปเกิดเป็นอัตภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งไม่สมประกอบ ต้องเป็นทุกข์ เดือดร้อน  

เพราะถูกความอยากของตนเองแผดเผาบ้าง ต้องหิวกระหายอยู่เสมอบ้าง ต้องอาศัย

สิ่งที่ผู้อื่นให้เป็นอยู่บ้าง

ค�าว่า “มนุษย์” แปลอย่างหน่ึงว่า ผู้ที่มีใจสูง หมายความว่ามีภูมิจิตใจและ

ปัญญาสงู สามารถศกึษาอบรมสร้างความเจรญิให้เกิดขึน้ สามารถรูจ้กับาปบุญคณุโทษ 

ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ สามารถเข้าถึงภูมิธรรมอันประเสริฐได้

เทวโลก แปลว่า โลกของเทพหรือโลกทิพย์ หมายถึงภูมิภพของผู้ท่ีเกิด 

พรั่งพร้อมด้วยสิ่งท่ีพึงปรารถนาพอใจ เป็นที่ส�าราญกายส�าราญใจทุกส่ิงทุกประการ 

ตรงกันข้ามกับ นรก‚คือ รูปท่ีประสบตาก็ล้วนงดงาม เสียงที่ประสบหูก็ล้วนไพเราะ 

กลิน่ท่ีประสบจมกูกล้็วนแต่ด ีรสทีป่ระสบลิน้กล้็วนโอชะ สิง่ทีถ่กูต้องกายกล้็วนเป็นสขุ

สัมผัสทั้งหมดล้วนเป็นของทิพย์.

ภูมิภพ ท่านแสดงสูงขึ้นไปโดยล�าดับ ก�าหนดด้วยทุกข์สุขเป็นที่ตั้ง ภูมิภพที่

เป็นทุกข์ที่สุดคือนรก‚ ก�าเนิดดิรัจฉานและบีตติวิสัย เป็นภูมิภพท่ีเป็นทุกข์โดยมาก 

แต่ค่อยยังชั่วกว่านรก‚ มนุษย์โลกเป็นภูมิภพชั้นกลาง มีสุขบ้างทุกข์บ้าง แต่ก็อาจ

ท�าความสขุอย่างยิง่ได้, ส่วนเทวโลกเป็นภมูภิพทีม่สีขุทางโลกทีส่ดุ ตรงกันข้ามกบันรก, 

แต่ทางพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาไม่ได้ทรงแสดงเพียงเทวโลกเท่านั้น เพราะแม้

เทวโลกก็เป็นภพท่ีไม่เท่ียงถาวร, เพราะเป็นภูมิภพอะไรก็ตาม เมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับ 

ฉะนั้น แม้เกิดในเทวโลกด้วยกรรมอันใด เมื่อสิ้นกรรมนั้นแล้วก็ต้องจุติไปเกิดในที่อื่น
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ตามกรรม, จงึต้องเวยีนเกดิเวยีนตายจนกว่าจะสิน้กรรม แต่เมือ่มกีเิลสกต้็องท�ากรรม 

และต้องรบัวบิากคอืผลของกรรมซึง่เป็นทีต่ัง้ให้เกดิกเิลสขึน้อกี วนเวยีนไปเป็นสงัสารวฏัฏ์, 

ฉะนัน้ จะเกดิในภมูภิพใด ๆ เป็นทกุข์ทีส่ดุคอืนรก เป็นสขุทีส่ดุคอืเทวโลกหรอืสวรรค์ 

กช็ือ่ว่าเกีย่วอยู่ในโลก เก่ียวอยูใ่นทุกข์คอืความเกดิดบัดังกล่าว, ยงัไม่บรรลถุงึทีส่ดุโลก 

หรือที่สุดทุกข์ซึ่งเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกจนกว่าจะสิ้นกิเลส, ภูมิธรรมของผู้สิ้นกิเลส

นัน้แหละ เรยีกว่านพิพาน แปลตามศพัท์ว่า ธรรมะท่ีไม่มีกเิลสเป็นเครือ่งร้อยรดั ธรรมะ

ท่ีออกจากกเิลสเป็นเครือ่งร้อยรดั หรอืธรรมะท่ีไม่มกิีเลสเหมอืนลูกศรเป็นเคร่ืองเสียบแทง, 

มีพระพุทธภาษิตอธิบายอย่างเข้าใจง่าย แปลความว่า “ธรรมะเป็นท่ีส้ินราคะ โทสะ 

โมหะ ชื่อว่า นิพพาน” ตามพระพุทธาธิบายนี้ จึงอาจเข้าใจได้ว่า ส้ินกิเลสเมื่อไร  

ก็บรรลุนิพพานเม่ือน้ัน รู้จักพระนิพพานเมื่อนั้น เมื่อยังไม่ส้ินกิเลสก็แสดงกันไป 

ต่าง ๆ ตามตรรกะ (ความตรกึนกึคาดคะเนเอา), เหมอืนอย่างไม่เคยไปในทีใ่ดกแ็สดง

ถึงที่นั้นได้แต่โดยแบบ, ถ้าทิ้งแบบก็โดยเดา, ท่านแสดงว่า พระนิพพานเป็นภูมิอย่าง

หน่ึง แต่ไม่ใช้ภพหรือโลก เป็น ภมูธิรรม, พระบรมศาสดาทรงทราบปฏปิทาทางด�าเนนิ

ไปสูภ่มิูเหล่าน้ี แลทรงแสดงสัง่สอนไว้โดยปรยิายเป็นอนัมาก ดงัจะเกบ็ประมวลความ

มากล่าวโดยย่อคือ :- 

นริยะ ก�าเนดิดรัิจฉาน และปิตตวิสิยั ทัง้สามนีเ้ป็นภมูภิพทีเ่รยีกว่าอบายภมู,ิ 

ปฏปิทาทีใ่ห้ไปสูอ่บายภมูเิหล่านี ้คอืกรรมทีเ่ป็นบาปอกศุลทจุรติต่าง ๆ ซึง่เป็นอกรณี

ยกจิ คอืกจิทีไ่ม่ควรท�า, เป็นต้นว่า ผูท้ีโ่ลภจดั โกรธจดั หลงจดั จงึฆ่าเขาบ้าง ลกัของ

เขาบ้าง ประพฤติผิดในกามบ้าง พูดเท็จหลอกลวงเขาบ้าง ดื่มน�้าเมาประมาทไปบ้าง 

แลชกัชวนคนอืน่ให้ประกอบกรรมเหล่านีด้้วย, กรรมของผูน้ัน้ เป็นปฏปิทาไปสูอ่บายภมูิ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามควรแก่การประกอบ, เพราะในการประกอบกรรมนั้น บุคคลมี

จติเจตสิกไม่เสมอเหมอืนกนั : บางคนเกดิฉนัทะขึน้อย่างแรงกล้าเอง บางคนท�าเพราะ

ถูกชกัชวนบบีบงัคบั บางคนมฉีนัทะเหมอืนกัน ชอบใจอยูเ่หมอืนกนั แต่ไม่รนุแรง และ

ไม่มีใครห้ามจึงพลอยท�ากับเขาด้วยดังนี้เป็นต้น เม่ือการประกอบต่าง ๆ กันเช่นนี้  

แม้จะร่วมประกอบในวัตถุเดียวกัน ก็เป็นปฏิปทาให้ไปสู่ภูมิต่าง ๆ กันได้. 
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ส่วนกรรมทีเ่ป็นบญุ เป็นกศุลสจุรติ เป็นปฏปิทาให้ไปสูภ่มูหิรอืภพทีเ่ป็นสุคติ 

คือมนุษยโลก และเทวโลก, เป็นต้นว่า บุคคลท่ีไม่โลภจัด ไม่โกรธจัด ไม่หลงจัด  

มีจิตใจประกอบด้วยเมตตากรุณา บ�าเพ็ญทานรักษาศีล อบรมจิตใจและปัญญาอัน 

เรียกว่า ภาวนา ตามภูมิตามชั้น และชักชวนผู้อื่นให้ปฏิบัติเช่นนั้นด้วย, กรรมของ 

ผู้น้ันเป็นปฏิปทาให้ไปเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพตามควรแก่การประกอบโดยนัยที่กล่าว

แล้วข้างต้น.

อน่ึง ผู้ท่ีประกอบทุจริตกรรม หรือประกอบสุจริตกรรมมาแล้ว เมื่อมาเป็น

มนุษย์ก็ยังเป็นต่าง ๆ กัน ดังที่ตรัสแสดงไว้ในพระสูตรหนึ่งว่า :

มอีายนุ้อยเพราะปาณาตบิาต มอีายยุนืเพราะเว้นจากปาณาตบิาต อนเุคราะห์

เกื้อกูลสัตว์,

มีโรคมากเพราะเบียดเบียนสัตว์ มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์.

มีผิวพรรณคลํ้าหมองเพราะมักโกรธ มีผิวพรรณผ่องใส เพราะไม่มักโกรธ

มีศักดิ์น้อยเพราะใจริษยา มีศักดิ์ใหญ่เพราะใจไม่ริษยา.

มีโภคะน้อยเพราะไม่ให้ปัน มีโภคะมากเพราะให้ปัน.

เกิดในสกุลต่ําเพราะกระด้างดูหมิ่นผู้อ่ืน เกิดในสกุลสูง เพราะไม่กระด้าง 

ดูหมิ่นผู้อื่น เคารพนับถือผู้ที่ควรเคารพนับถือเป็นเหตุ.

ทรามปัญญา เพราะไม่เข้าไปไต่ถามผู้รู ้มปัีญญามาก เพราะเข้าไปไต่ถามผูรู้.้

ส่วนปฏิปทา ให้ถึงพระนิพพานนั้น ได้แก่มัชฌิมาปฏิปทา คือหนทางกลาง  

ไม่ข้องแวะด้วยความสขุทางโลก คือสขุในมนษุย์ในสวรรค์เป็นต้น ไม่ข้องแวะด้วยทกุข์

ในโลก แม้ด้วยการทรมานตนเองให้เป็นทุกข์, ได้แก่ทางมีองค์แปด คือ เห็นชอบ ๑ 

ด�ารชิอบ ๑ เจรจาชอบ ๑ การงานชอบ ๑ อาชพีชอบ ๑ พยายามชอบ ๑ ระลกึชอบ 

๑ ตั้งใจชอบ ๑, มรรคมีองค์ ๘ นี้ เป็นเอกมรรค คือ หนทางอันเดียว มิใช่ ๘ ทาง 

แต่มีองค์หรืออาการเป็น ๘ เท่านั้น เป็นไปเพื่อ ดับกิเลส ดับกรรม ดับวิบาก จึงเป็น

ปฏิปทาให้ถึงพระนิพพาน.
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อนึ่ง ภูมิภพเหล่านี้ ท่านแสดงอีกนัยหนึ่งว่ามีอยู่ในหมู่มนุษย์นี้ทั้งนั้น คือ :

ผู้ที่ร้อนรนอยู่เสมอเพราะ โลภ โกรธ หลง ประกอบกรรมบาปอกุศลทุจริต

ต่าง ๆ ต้องเป็นทุกข์กระวนกระวาย เพราะถูกไฟกิเลสไฟบาปทุจริตแผดเผา, เมื่อยัง

เป็นไฟเยน็เผาอยู่ภายใน บางทกีด็เูหมอืนเป็นสขุเพราะสมบรูณ์ด้วยสิง่ต่าง ๆ แต่ความจรงิ

ถูกเผาอยูแ่ล้ว, ครัน้ไฟนัน้ปรากฏผลเป็นไฟร้อนกเ็ป็นทกุข์วิบตัอิย่างทีเ่ห็น ๆ เรยีกว่า

มนุสฺสเนรยิโก แปลว่า คนนรก.

ผู้ที่ไม่มีละอาย คิดจะท�าจะพูดอะไร ก็ท�าและพูดสุดแต่ใจไม่ใช้ความคิดว่าน่า

อบัอาย เพราะเป็นการทีไ่ม่เหมาะไม่ควร เรยีกว่า มนสุสฺติรจฺฉาโน แปลว่า คนดิรจัฉาน.

ผูท้ีอ่ยากได้อยู่เสมอเพราะโลภตัณหา หวิกระหายในส่ิงต่าง ๆ อยูอ่ย่างไม่รูอ้ิม่ 

ไม่รู้พอ และมุ่งที่จะอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่เท่านั้น เรียกว่ามนุสฺสเปโต แปลว่า คนเปรต.

ผูท้ีรู่จ้กัการควรการไม่ควร รู้จกัละอายใจ ในเมือ่จะท�าการทีไ่ม่ควร รูจั้กยบัยัง้ 

เลือกท�าแต่การที่ควร ศึกษาส�าเหนียกปรับปรุงตนให้วัฒนะ ให้มีศีลธรรมตามฐานะ 

เรียกว่า มนุสฺสมนุสฺโส แปลว่า คนมนุษย์

ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยหิริ (ละอายรังเกียจความช่ัว) โอตตัปปะ (เกรงความชั่ว)  

มีความประพฤติสะอาด มีความสงบ เรียกว่า มนุสฺสเทโว แปลว่า คนเทวดา.

ผู้ที่ปฏิบัติในมรรคมีองค์ ๘ จนบรรลุพระนิพพาน ควรเรียกว่ามนุสฺสวิสุทฺโธ 

แปลว่า คนผู้บริสุทธิ์แล้ว.

พระบรมศาสดาทรงมีพระปรีชาญาณหยัง่รูท้างไปสูภ่มูทิัง้ปวงดงัแสดงมา และ

ทรงชี้ทางเหล่าน้ีสั่งสอน เพื่อให้เวไนยนิกรละทางไปสู่ภูมิที่ชั่ว ดําเนินไปในทางสู่ภูม ิ

ที่ดี ตั้งแต่โลกิยภูมิ ตลอดถึงโลกุตตรภูมิ ด้วยประการฉะนี้.



กัณฑ์ที่ ๔
นานาธาตุญาณ ปรชีาหยั่งรู้ธาตุต่าง ๆ๔

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปุน จ ปรํ สาริปุตฺต ตถาคโต อเนกธาตุนานาธาตุโลกํ ยถาภูตํ ปชานาตีติ.

บัดน้ี ถึงวันฟังธรรมในพระพุทธศาสนา ผู้ปรารถนาธรรม จึงตั้งใจฟังธรรม

เพื่อเพิ่มพูนปัญญาและสัมมาปฏิบัติตามพระพุทธศาสนา, โดยปริยายคือทางหนึ่ง  

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นโลกวิทู ผู้รู้โลก จึงทรงแสดงโลกเพื่อให้ผู้ฟังพิจารณาดู

ให้รู้จักโลกตามเป็นจริง ดังพระพุทธภาษิตที่ตักเตือนให้ดูโลก แปลความว่า “ท่านทั้ง

หลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการดุจราชรถ ท่ีพวกคนเขลาจมอยู่ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่” 

อนึ่ง ได้ทรงเป็นผู้รู้ทั่วถึงโลก แยกออกเป็นธาตุต่าง ๆ ดังพระบาลีท่ียกขึ้นไว้ ณ  

เบื้องต้น แปลความว่า “อีกข้อหนึ่ง สารีบุตร ตถาคตรู้ทั่วถึงโลก ซึ่งมีธาตุเป็นอเนก 

มีธาตุต่าง ๆ ตามเป็นจริง แม้ข้อนี้ เป็นตถาคตพละของตถาคต ซ่ึงตถาคตอาศัย

ปฏิญญาฐานะของหัวหน้า บันลือสีหนาท ยังพรหมจักรให้เป็นไปในบริษัททั้งหลาย” 

พระบาลนีี ้แสดงญาณ (ความหยัง่รู)้ ของพระตถาคตเจ้า ข้อหนึง่ คอืหยัง่รูโ้ลก 

แยกออกเป็นธาตตุ่าง ๆ โดยอเนกประการ. ในเบือ้งต้นควรท�าความเข้าใจก่อนว่า โลก

คืออะไร แยกออกเป็นธาตุต่าง ๆ ได้อย่างไร 

๔   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๐๓
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ค�าว่า โลก แปลว่า สิ่งที่สลายไป ดังวิเคราะห์ศัพท์ว่า ลุชฺชตีติ โลโก แปลว่า 

“สิ่งที่สลายไปชื่อว่าโลก” ดังจะพึงเห็นได้ว่า สิ่งต่าง ๆ ที่เรียกว่าโลกนั้น ไม่มีคงทน

ถาวรตลอดไป ต้องสลายไปในที่สุดทุกอย่าง, เพราะโลกเป็นสังขารอย่างหนึ่ง ๆ คือ

เป็นสิง่ผสมปรงุแต่งขึน้ เมือ่เป็นเช่นนี ้จงึตกอยู่ในลกัษณะ ๓ อย่าง ได้แก่มคีวามเกดิ

ขึ้นในเบื้องต้น มีความแปรเปลี่ยนไปในท่ามกลางมีความสลายไปในที่สุด

ในทีบ่างแห่งแบ่งโลกออกเป็น ๓ คอื โอกาสโลก สงัขารโลก สตัวโลก. โอกาส

โลก ได้แก่พื้นพิภพอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้, สังขารโลก ได้แก่สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดอาศัยอยู่

ในโอกาสโลก เป็นส่วนเล็กท่ีแยกออกมาจากโอกาสโลก ในท่ีสุดก็สลายไปรวมอยู่ท่ี

โอกาสโลกตามเดิม, สังขารโลกเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ใจครองก็มี ได้แก่ร่างกายของมนุษย์

และสัตว์ดิรัจฉานต่างชนิด ซึ่งยังมีชีวิตอยู่ในโลก เป็นสิ่งที่ไม่มีใจครองก็มี เช่น ต้นไม้

ภเูขา และวตัถตุ่าง ๆ, สตัวโลก ได้แก่ ภาวะเป็นผูข้้องผูต้ดิอยู่ในโลก ใครผูใ้ด มคีวาม

ข้องติด ผู้นั้นก็เป็นสัตวโลกแต่ละคน, สัตวโลกนี้เป็นผู้ยึดครองสังขารโลกตลอดถึง

โอกาสโลกด้วย ด้วยอ�านาจตณัหาอุปาทาน, ทกุ ๆ คนสมัพนัธ์อยูก่บัโลกดงักล่าว คอื 

ความเป็นสัตว์ บุคคล ตัวตน เราเขา เป็นสัตวโลก, ร่างกายของตนเป็นสังขารโลก, 

แผ่นดินที่อยู ่อาศัยเป็นโอกาสโลก, โลกทั้งหมดเหล่านี้ สรุปเรียกว่าเป็นสังขาร  

เพราะเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นทั้งสิ้น โอกาสโลกเป็นส่ิงผสมปรุงแต่งท่ีใหญ่โต เป็นท่ี

รวมของส่ิงทั้งปวง เรียกว่าเป็นโลกใหญ่, สังขารโลกเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งแต่ละสิ่ง  

นับว่าเป็นโลกเลก็แบ่งออกมาจากโอกาสโลก, สตัวโลกกเ็ป็นสิง่ผสมปรงุแต่งเหมอืนกนั 

เพราะประกอบด้วยกเิลสเป็นเครือ่งยดึถอืกับส่ิงท่ียึดถือผสมกนั เหมือนอย่างมือท่ีก�ากบั

สิ่งที่ก�าไว้.

พระตถาคตพทุธเจ้าทรงทราบโลกทัง้ปวง แยกออกเป็นธาตเุป็นอเนกต่าง ๆ กนั 

ตามความจริง ค�าว่า ธาตุ แปลว่า สภาพที่ทรงหรือด�ารงอยู่ คล้ายกับค�าว่า ธรรม, 

หมายถึงเครื่องผสมปรุงแต่ง หรือเครื่องประกอบต่าง ๆ ของโลก, ถ้าจะเทียบโลกกับ

รถ ธาตุในที่นี้ก็เทียบกับเครื่องประกอบต่าง ๆ ของรถ, โดยปกติ สามัญชนย่อมมอง

ดโูลก ในฐานเป็นตวัเป็นตน เหมอืนอย่างมองดรูถในฐานเป็นตวัรถ แลยดึถือโลกตาม

สมมติต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามลักษณะอาการเป็นต้น, ดังพระพุทธภาษิตที่แปลความว่า 

“เหมอืนอย่างว่า เพราะประกอบส่วนต่าง ๆ เข้า เสียงว่ารถกม็ ีฉันใด เม่ือขนัธ์ท้ังหลาย
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มอียู ่สมมตว่ิาสตัว์กม็ฉีนันัน้” รวมความว่าดแูละยดึถือโลกในฐานเป็นตวัเป็นตน ตลอดถึง

เป็นเราเป็นเขา เป็นของเราเป็นของเขาสืบเนื่องกันไป, ส่วนพระตถาคตพุทธเจ้า ทรง

ดูโลกแยกออกเป็นธาตเุป็นอเนกนานัปการ จงึไม่ทรงเห็นเป็นตัวเป็นตน เหมือนอย่าง

นายช่างมองดูรถหรือเรือน แยกออกเป็นเครื่องประกอบต่าง ๆ ได้โดยถนัดชัดเจน,  

แลไม่ทรงยึดถือเป็นตัวเป็นตน ทรงเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุ เป็นสักแต่ว่าสมมติ.

การแยกโลกออกเป็นธาตุต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนามุ่งให้เกิดปัญญาเป็น

เครือ่งหลดุพ้นโดยตรง จงึแสดงการแยกสงัขารโลก คือกายนีเ้อง ออกเป็นขนัธ์ต่าง ๆ กนั 

เป็นอายตนะต่าง ๆ กนั เป็นธาตตุ่าง ๆ กนั ในบาลีบทตัง้ ยกธาตข้ึุนแสดงอย่างเดียว 

แต่ในบทไขแสดงไว้ทั้ง ๓ คือแยกออกเป็น ขันธ์ ๑ อายตนะ ๑ ธาตุ ๑ 

แยกออกเป็นขนัธ์ คอื แยกออกเป็นขันธ์ ๕ ได้แก่ในรปูกายและนามกายของ

ทุก ๆ คนนี้ ส่วนที่เป็นรูปแยกไว้กองหนึ่ง เป็นรูปขันธ์, ส่วนที่รู้เสวยสุขทุกข์และเป็น 

กลาง ๆ แยกออกไว้กองหนึ่งเป็น เวทนาขันธ์, ส่วนท่ีรู้ก�าหนดจดจ�า แยกออกไว้ 

กองหนึ่ง เป็นสัญญาขันธ์, ส่วนที่คิดปรุงแต่งต่าง ๆ แยกออกไว้กองหนึ่ง เป็นสังขาร

ขันธ์, ส่วนที่รู้สึกเห็นรู้สึกได้ยิน ได้กลิ่นได้รส ได้ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องและได้รู้เรื่อง  

แยกออกไว้กองหนึ่งเรียกวิญญาณขันธ์.

แยกออกเป็นอายตนะ คือ แยกออกเป็น ตากับรูป หูกับเสียง จมูกกับกลิ่น 

ลิ้นกับรส กายกับสิ่งที่กายถูกต้อง และใจกับเรื่องที่ใจคิด แยกออกไป ๖ คู่ แต่ละคู่ก็

แยกออกไปเป็นสิ่ง ๆ 

แยกออกเป็นธาตุ ๑๘ นั้น คือ อายตนะ ๑๒ นั้นนั่นแหละ เติมวิญญาณที่

เกิดทางอายตนะเหล่านั้นเข้าอีก ๖: ตา รูป รู้สึกเห็นรูป รวมเป็น ๓, หู เสียง รู้สึก

ได้ยินเสียง รวมเป็น ๓, จมูก กลิ่น รู้สึกกลิ่น รวมเป็น ๓, ลิ้น รส รู้สึกรส รวมเป็น 

๓, กาย สิ่งที่กายถูกต้อง รู้การถูกต้อง รวมเป็น ๓, ใจ เรื่องที่ใจคิด รู้สึกถึงเรื่องที่ใจ

คิด รวมเป็น ๓, ทั้งหมดจึงเป็น ๑๘ เรียกว่า ธาตุ ๑๘ หมายถึงภาวะ ๑๘ อย่างที่

ประกอบกนั คาํว่าธาตตุามทีใ่ช้ในทีน่ี ้จงึมคีวามหมายเพียงว่า ส่วนประกอบอย่างหน่ึง ๆ 

ซึง่แยกออกจากส่วนรวมเท่าน้ัน, แลเม่ือร่วมกันเข้าแล้ว ส่วนประกอบเหล่านีไ้ม่ละลาย

ตัวรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ยังทรงตัวอยู่เป็นอย่าง ๆ ทําให้สามารถพิจารณา

แยกออกได้, ฉะนั้น น่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ จึงเรียกว่าธาตุ เพราะพิจารณาแยกออก
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ได้เป็นสิ่ง ๆ จริง ๆ, แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีลักษณะเป็นธาตุ คือทรงตัวหรือยืนตัว  

ต้องละลายตวัรวมเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัทัง้หมดเหมอืนอย่างน�า้กบัน�า้ กค็งไม่สามารถ

แยกออกได้เหมือนเทน�้าหนึ่งแก้วลงในตุ่มน�้า แล้วจะแยกน�้าแก้วนั้นออกอีกไม่ได้

การแยกออกเป็นขันธ์ อายตนะ และธาตุ ดังกล่าว ฟังดูไม่ยากโดยปริยัติ 

(หรอืโดยหลกัทฤษฎ)ี แต่โดยทางปฏบิตัใิคร ๆ ย่อมเหน็รวม ๆ กนัเป็นกลุม่เป็นก้อน 

เป็นตัวเป็นตน ไม่เห็นแยกออกเป็นส่วน ๆ, จึงวุ่นวายอยู่ด้วยยินดียินร้ายในโลก,  

ต่อเมือ่พิจารณาแยกจนเหน็เป็นกอง ๆ เป็นส่วน ๆ ได้จรงิ จงึจะเรียกว่าได้ วปัิสสนาภมูิ 

คอืพืน้ฐานของวปัิสสนา, ท�าให้เหน็ว่าความจรงิไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อน ไม่เป็นตัวไม่เป็นตน 

ดังนี้เรียกว่าเห็น อนัตตา ฉะนั้น การจะเห็นอนัตตา จึงต้องเห็นวิปัสสนาภูมิ คือ  

เหน็แยกเป็นกอง ๆ ส่วน ๆ ดงักล่าวก่อน เหมอืนจะดนูาฬิกาให้รูเ้วลา กต้็องดใูห้เหน็

รายละเอียดต่าง ๆ ที่หน้าปัดเช่นตัวเลขและเข็มนาฬิกาก่อน, การเห็นนั้นต้องเห็น 

ตามเป็นจริง มิใช่เห็นตามปริยัติ หรือตามสัญญา ดังที่เรียกว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ 

แปลว่า ความรู้เห็นตามเป็นจริง.

พระอาจารย์แสดงว่า พระตถาคตพทุธเจ้าทรงทราบสงัขารโลก ทัง้ทีม่ใีจครอง 

ทั้งที่ไม่มีใจครอง แยกออกเป็นธาตุต่าง ๆ ได้โดยสิ้นเชิง ยกตัวอย่าง อนุปาทินนกะ 

สิ่งที่ไม่มีใจครอง เช่น ต้นไม้ขาวด�า ใบไม้สีสัณฐานต่าง ๆ ดอกไม้มีสีและกลิ่นต่าง ๆ 

ผลไม้มีรสต่าง ๆ เพราะมีธาตุชื่อนี้ ๆ เป็นต้น

ในพระสูตรหนึ่งแสดงย่อธาตุลงเป็นสอง คือ สังขตธาตุ และ อสังขตธาตุ : 

ธาตุทีถู่กผสมปรงุแต่ง เรยีกว่าสงัขตธาต,ุ ธาตทุีไ่ม่ถกูผสมปรงุแต่ง เรยีกว่า อสังขตธาตุ 

เป็นธาตุแท้, ธาตุดังกล่าวมาข้างต้นทั้งหมดเป็นสังขตธาตุ, แม้ธาตุที่ค้นพบกันใน 

โอกาสโลก ที่เข้าใจกันว่าเป็นธาตุแท้ตามสมัย มาบัดนี้ก็ปรากฏว่าเป็นเพียงสังขตธาตุ 

เพราะยังแยกออกไปได้, การแยกให้รู ้จักตัวธาตุเป็นอุปการส�าคัญในทางคดีโลก,  

แม้ในทางพระพุทธศาสนา การแยกให้รู้ตัวธาตใุนสงัขารโลก คือ รปูกายนามกายของตน 

กเ็ป็นอปุการสาํคัญในการปฏิบัตธิรรมเพ่ือความหลดุพ้น. พระสมัมาสมัพุทธเจ้าทรงมี

พระญาณปรีชาในเรื่องนี้โดยครบถ้วนบริบูรณ์ จึงเป็นพระก�าลังประการหนึ่ง ในการ

ประกาศประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้ตั้งม่ันวัฒนา สืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ ด้วย

ประการฉะนี้.



กัณฑ์ที่ ๕
นานาธมิุตตกิญาณ  

ปรชีาหยั่งรู้ความที่สัตว์ทั้งหลายมอีธมิุตตคิอือัธยาศัยต่าง ๆ กัน๕

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปุน จ ปรํ สาริปุตฺต ตถาคโต สตฺตานํ นานาธิมุตฺติกตํ ยถาภูตํ ปชานาตีติ.

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนา เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรมตาม

สมควรแก่วันธรรมสวนะ คือวันฟังธรรม อันเวียนมาถึงเข้า โดยล�าดับ

ประโยชน์แห่งการฟังธรรมโดยตรงคือปัญญา ความรู้ธรรม น�าให้เกิดสัมมา

ปฏิบัติชอบสืบต่อไป, นอกจากนี้ การฟังธรรมเป็นเสวนา คือการสร้องเสพอย่างหนึ่ง 

ควรเรียนได้ว่า ธรรมเสวนา, เม่ือมีบ่อย ๆ ก็เป็นเครื่องสร้างนิสสัย อุปนิสสัย  

และอัธยาศัยในทางดี และในพระพุทธศาสนาที่แสดงทางที่ดีต่าง ๆ เป็นการน�าตนให้

เข้าพวกคนดี ตามคลองธรรมของพระสัมมาสัมพทุธเจ้า, เพราะคนในโลกนีแ้บ่งกนัเป็น

พวก ๆ ตามอธัยาศยัทีต่่าง ๆ กนั, พระบรมศาสดาทรงทราบความข้อนี ้โดยประจกัษ์ชดั 

ดงัพระบาลทีีแ่สดงไว้ซึง่ยกขึน้เป็นบทอทุเทศ ณ เบ้ืองต้น แปลความว่า “ดกู่อนสารีบตุร 

อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตย่อมรู้ความที่สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยต่าง ๆ กัน แม้ข้อนี้  

๕   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๐๓
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เป็นตถาคตพละของพระตถาคต ซึ่งพระตถาคตอาศัยปฏิญญาฐานะของหัวหน้า  

บันลือสีหนาท ยังพรหมจักรให้เป็นไปในบริษัททั้งหลาย” ดังนี้

พระญาณของพระตถาคตเจ้าในข้อนี ้มอีธบิายในวภิงัคปกรณ์ว่า พระตถาคต

ทรงทราบว่า สัตว์ทั้งหลายมีอัธยาศัยเลวก็มี มีอัธยาศัยดีก็มี, ผู้ที่มีอัธยาศัยเลว  

ย่อมเสวนาคบหาผู้ท่ีมีอัธยาศัยเลวด้วยกัน, ผู้ที่มีอัธยาศัยดี ย่อมเสวนาคบหาผู้ที่มี

อธัยาศยัดด้ีวยกนั, ในอดตีกาลได้มีมาแล้วเหมอืนอย่างนี ้ในอนาคตกาลกจ็กัมเีหมอืน

อย่างนี้ จบใจความอธิบายในวภังคปกรณ์เพียงเท่านี้ ต่อจากนี้ จักแสดงอรรถาธิบาย

สืบไป :

แท้จรงิ ในโลกน้ี สตัว์ท้ังหลายมีอัธยาศยัเลวและดต่ีาง ๆ กนั แม้ในคนเดียวกนั

ก็มีอัธยาศัยหลายอย่าง เลวบ้าง ดีบ้าง, ในเบื้องต้น จึงควรท�าความเข้าใจความหมาย

ของค�าว่า อัธยาศัย กับค�าที่ใกล้เคียงกัน มีนิสสัย อุปนิสสัย เป็นต้นก่อน

ค�าว่า อัธยาศัย แปลจากค�าว่า อธิมุตติ คืออธิมุตติในพระญาณนี้หมายถึง

อัธยาศัย, ตามศัพท์ อัธยาศัย คือภาวะที่อาศัยอยู่กับจิตใจ ดึงจิตใจให้เกิดความมุ่ง 

หรอืน้อมจติใจไปให้เกิดเจตนากรรมอย่างใดอย่างหนึง่, เช่น ถ้ามอีธัยาศยัประกอบด้วย

โทสะพยาบาท ย่อมดึงจิตใจให้เกิดความมุ่ง หรือน้อมจิตใจไปให้เกิดเจตนากรรมคือ 

มุง่ก่อทกุข์โทษให้แก่ผูอ้ืน่, ถ้ามอีธัยาศยัประกอบด้วยเมตตากรณุา ย่อมดงึจติใจให้มุ่ง

ก่อเก้ือสขุประโยชน์แก่ผูอ่ื้น, อัธยาศัย โดยย่อจึงม ี๒ คอื อธัยาศยัเลว กบั อัธยาศยัดี, 

เหตุอุดหนุนให้เกิดอัธยาศัย คือ นิสสัย อุปนิสสัย :

นิสสัย คือที่เข้าอาศัยของจิตใจ ในฐานเป็นพื้นเพและเป็นเหตุอุปการะ มีทั้ง

ฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว เหมือนอัธยาศัย, เพราะจิตต้องเป็นนิสสิต คือผู้อาศัยอยู่ในนิสสัย

คือที่อาศัยอย่างใดอย่างหนึ่ง, ถ้าอาศัยอยู่กับกิเลส เช่น อาศัยตัณหา อาศัยมานะ 

อาศัยทิฏฐิ เรียกว่า มีตัณหานิสสัย มานนิสสัย ทิฏฐินิสสัย, ถ้าอาศัยคุณธรรม คือ 

ศรทัธา หริ ิโอตตปัปะ วริยิะ ปัญญา เรยีกว่า มีสัทธานสิสัย หิรนิสิสัย โอตตัปปนสิสัย 

วริิยนิสสยั ปัญญานสิสยั, ฉะนัน้ คนจะท�าอะไร จงึสุดแต่นสิสัย ถ้านสิสัยเป็นส่วนชัว่ 

ก็ท�าชั่ว นิสสัยเป็นส่วนดี ก็ท�าดี, แต่นิสสัยแสดงออกเป็นอัธยาศัย คือท�าให้เกิด 

ความมุ่งหรือน้อมไปของจิตใจก่อนแล้ว จึงเกิดเป็นเจตนากรรมท�าชั่วหรือดีดังกล่าว
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อุปนิสสัย คือที่อยู่พ�านักอาศัยของจิตใจ, มีอธิบาย ๒ อย่าง อย่างหนึ่งว่า 

นิสสัยท่ีแรงกว่าปกติ เรียกว่า อุปนิสสัย เทียบอย่างค�าว่า บารมี และอุปบารมี,  

อกีอย่างหนึง่ว่า นสิสยัชนดิทีเ่ป็นรอง เรยีกว่า อปุนสิสัย เทยีบอย่างค�าว่า ราชา และ

อปุราชา, อปุนสิสยั ในความหมายหลงันี ้หมายถงึนสิสยัทีอ่บรมเพิม่เตมิเข้าใหม่ เช่น 

อบรมสตปัิญญาพิจารณาในการสร้องเสพ ในการอดกลัน้ ในการละเว้น ในการบรรเทา

ถอน เป็นต้น หรอื เช่น อบรมในบญุกศุล คอื ให้ทาน รกัษาศลี เจรญิภาวนาท�าสมาธิ

และปัญญาให้เกิด เรียกว่า ทานูปนิสสัย สีลูปนิสสัย ภาวนูปนิสสัย 

สันดาน แปลว่า สืบต่อ สืบต่อวงศกุลมาและต่อไป เป็นสันดานทางกาย,  

กายในบัดนี้ ก็สืบต่อมาจากมารดาบิดา และต่อ ๆ ขึ้นไป อนุชนรุ่นต่อไปก็สืบต่อ 

สายโลหิตกนัสบืไป ตลอดเวลาทีส่นัดานไม่ขาด, ส่วนสันดานทางจตินัน้ คอื อธัยาศยั 

นิสสัย อุปนิสสัยสืบต่อกันไป, ได้แก่ผู้ใดมีอัธยาศัย นิสสัย อุปนิสสัยอย่างใด ผู้นั้น 

ก็คงเป็นอย่างนั้นเรื่อย ๆ ไป จนกว่าสันดานนั้นจะขาด, เช่น คนมีอัธยาศัยเป็นโจร 

ผู้ร้ายก็เป็นดั่งนั้นเรื่อย ๆ ไป ดั่งเรียกว่ามีสันดานเป็นผู้ร้ายจนกว่าจะเปลี่ยนอัธยาศัย 

นิสสัย อุปนิสสัยใหม่ สันดานเก่าก็ขาด เปลี่ยนสันดานใหม่ คือ มีอัธายาศัย นิสสัย 

อุปนิสสัยใหม่สืบต่อไป, สันดานจึงเนื่องอยู่กับอัธยาศัย นิสสัย อุปนิสสัย เป็นของที่

อบรมให้เพิ่มเติมหรือให้เปลี่ยนแปลงได้

การอบรมจนเป็นนิสสัย อุปนิสสัย จ�าต้องอบรมบ่อย ๆ จนอยู่ตัว เหมือน

อย่างกระดาษท่ีม้วนจนอยู่ตวั จับคล่ีออก ปล่อยมอืก็ม้วนกลบัเข้าไปเอง, ความอยูต่วันี้ 

เรียกว่า วาสนา มีทั้งทางชั่วและทางดีเช่นเดียวกัน.

การอบรมจนเป็นวาสนา เป็นนิสสัย อุปนิสสัย แสดงออกเป็นอัธยาศัย แล้ว

แสดงออกเป็นเจตนากรรมดงักล่าวมาน้ี อาศยัเสวนาการสร้องเสพบ่อย ๆ เป็นส�าคญั, 

ฉะนัน้ พระบรมศาสดาจึงตรสัไว้ในมงคลสตูรเป็นข้อต้นว่า “อเสวนา จ พาลาน ํการไม่

สร้องเสพคบหาคนพาล ปณฺฑิตานญจฺ เสวนา การสร้องเสพคบหาบณัฑติ” ดงันี,้ ทัง้นี้ 

เพราะเมือ่มเีสวนาเช่นใด ก็ย่อมเป็นเช่นน้ัน ดงัพระพทุธภาษติว่า “ย ํเว เสวติ ตาทโิส 

คบคนใด ย่อมเป็นเช่นคนนั้น.”
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การท่ีจะเป็นเช่นคนท่ีตนคบ หมายถงึการคบหากนัจนเกดิความคุ้นเคยอยูต่วั 

เกิดมีนิสสัยอุปนิสสัยและอัธยาศัยคล้ายคลึงเป็นอย่างเดียวกัน, เมื่อเป็นเช่นนี้ คนที่มี

อัธยาศัยเช่นใด ก็ย่อมเสวนาคบหากันกับคนที่มีอัธยาศัยเช่นนั้น, คนที่มีอัธยาศัยเลว 

ก็เข้าพวกคนเลว คนที่มีอัธยาศัยดี ก็เข้ากับพวกคนดี, เช่น คนที่มีอัธยาศัยเป็นโจร 

เป็นขโมย เป็นนกัเลง ย่อมเข้าพวกโจร ขโมย นกัเลงด้วยกนั, คนทีมี่อธัยาศยัท�ากศุล

สาธารณสงเคราะห์ ย่อมเข้าพวกคนท�ากุศลเช่นน้ันด้วยกัน ดังท่ีตั้งเป็นสมาคมเป็น

องค์การต่าง ๆ, คนที่มีอัธยาศัยรักษาศีลฟังธรรม ย่อมเข้าพวกคนรักษาศีลฟังธรรม

ด้วยกัน, ตลอดถึงคนที่มีอัธยาศัยในการบวชเรียน ก็เข้าพวกบวชเรียนด้วยกัน

อนึ่ง อัธยาศัยท�าให้เกิดอ�านาจหรือความสามารถท่ีจะท�าได้เท่าอัธยาศัย  

เพราะอธัยาศยัอ่อนกด็งึใจน้อมใจได้อย่างอ่อน อธัยาศัยแรงกดึ็งใจน้อมใจได้อย่างแรง, 

ดงัท่ีพระอาจารย์แสดงว่า อัธยาศัยท่ีกว้างหรอืไม่กว้าง ชือ่ว่าอ�านาจหรอืความสามารถ

ของทายกผู้ให้, เข้าใจได้ตามอธิบายของท่านว่า มีอัธยาศัยในทานเท่าใด ก็มีอ�านาจ

หรือสามารถจะให้ได้เท่านั้น ไม่อาจจะให้ทานเกินอัธยาศัยได้, แม้อัธยาศัยในทาง 

อื่น ๆ ก็เช่นเดียวกัน, อัธยาศัยท�าให้เกิดอ�านาจทางใจดังกล่าว จึงเป็นสิ่งที่ฝืนได้ยาก, 

ผู้ปกครอง เช่น มารดาบิดา ย่อมอ�านวยตามอัธยาศัยของบุตรธิดาท่ีเป็นไปในทางดี  

เช่น ดังมารดาของบัณฑิตสามเณร อนุญาตให้สามเณรนั้นบรรพชา ด้วยคิดว่า จักไม่

ท�าลายอัธยาศัยของบุตร, มารดาบิดาทั่ว ๆ ไปก็เหมือนกัน ย่อมอ�านวยตามอัธยาศัย

ของบุตรธิดาในเรื่องเก่ียวกับการศึกษาและการงานเป็นต้น, แต่ข้อส�าคัญต้องสังเกต 

ให้ทราบ เพราะอธัยาศยัหลายอย่างซ่อนเร้นอยูไ่ม่แสดงออกมา ถ้าไม่ทราบ อ�านวยให้

เป็นไปผิดอัธยาศัย ก็จะไม่ส�าเร็จประโยชน์, ดังเช่นพระมหาปันถกบอกกรรมฐานแก่

พระจฬูปันถกผูน้้องชาย ไม่ต้องด้วยอธัยาศยัของพระจฬูปันถก จงึไม่ส�าเรจ็ประโยชน์, 

แต่พระบรมศาสดาได้ทรงทราบ ทรงบอกบททีถู่กกบัอธัยาศัย พระจฬูปันถกจงึปฏิบตัิ

ส�าเร็จผล.

อนึง่ ผูท่ี้รูอั้ธยาศัย ถ้ามุง่ร้ายกอ็าจอาศยัอธัยาศยัของผูน้ัน้ หนนุให้ปฏบิติัผดิ

ทางกไ็ด้, ดงัเช่นอาจารย์ของอหงิสกมาณพ รูว่้าอหิงสกมาณพมีอธัยาศัยรกัการศึกษา

อย่างยิ่ง จึงหลอกอหิงสกมาณพให้ไปตัดนิ้วมนุษย์มาให้ได้ครบพันคน จึงจะประสาท
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ความส�าเร็จวิชาให้, อหิงสกมาณพ จึงเป็นองคุลิมาลโจรไปด้วยอัธยาศัยที่รักจะได้วิชา 

มิใช่ด้วยอัธยาศัยในปาณาติบาต, พระบรมศาสดาได้ทรงทราบอัธยาศัยที่แท้จริงนี ้ 

จึงได้เสด็จไปโปรด ตรัสพระวาจาสะกิดใจแก่องคุลิมาลโจรผู้วิ่งไล่ตามพระองค์ พลาง

ร้องให้พระองค์หยดุ พระองค์ตรสัว่า “พระองค์หยดุแล้ว องคลิุมาลต่างหากยงัไม่หยดุ” 

องคุลิมาลจึงได้คิด มองเห็นความจริงตามเหตุผล หยุดเป็นโจรฆ่าคนได้ทันที

พระตถาคตเจ้า ทรงมีพระญาณทราบอัธยาศัยที่ต่าง ๆ กันของสัตว์ทั้งหลาย

ในโลก และทรงทราบข้อทีส่ตัว์ทัง้หลายในโลกต่างเสวนาคบหากนัตามอธัยาศยั กล่าว

โดยย่อ เป็นฝ่ายชั่วพวก ๑ เป็นฝ่ายดีพวก ๑ , และโดยปกติ ทุก ๆ สัตว์บุคคลย่อม

มีอัธยาศัยประจ�าตนชั่วบ้าง ดีบ้าง, พระตถาคตเจ้าทรงแสดงพระธรรมอบรมสั่งสอน

ให้พอเหมาะแก่อัธยาศัยทีต่่าง ๆ กัน ของแต่ละคน และทรงวางหลกัทัว่ไปเกีย่วแก่เสวนา 

คอืการสร้องเสพคบหา มใิห้คบหาคนชัว่ ให้เสวนาคบหาแต่คนดี, หรอืเม่ือกล่าวน้อม

เข้ามาภายใน กม็ใิห้เสวนาคบหาอธรรม คอืความช่ัวต่าง ๆ ให้เสวนาคบหาธรรม คือ

ความดีต่าง ๆ, เมื่อมีธรรมเสวนาบ่อย ๆ จนอยู่ตัว ก็จะสร้างนิสสัย อุปนิสสัย และ

อัธยาศัยที่ดีมากขึ้น อัธยาศัยที่ดี ก็จะดึงใจให้มุ่งท�าดี ปรากฏเป็นกุศลกรรมต่าง ๆ, 

เมื่อกล่าวย้อนกลับ :

การที่ท�า (กรรม) ส่อ  อัธยาศัย

อัธยาศัย ส่อ  นิสสัย อุปนิสสัย

นิสสัย ส่อ  วาสนา (การอบรมบ่อย ๆ จนอยู่ตัว)

วาสนา ส่อ  เสวนา (การสร้องเสพคบหา).

พระตถาคตเจ้า จึงตรัสสอนไว้ว่า

“อเสวนา จ พาลานํ  ไม่สร้องเสพคบหาคนพาล”

“ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา  สร้องเสพคบหาบัณฑิต”

มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้.



กัณฑ์ที่ ๖
อนิทรยิปโรปรยิัตตญาณ  

ปรชีาหยั่งรู้ความหย่อนและยิ่งแห่งอนิทรยี์ของสัตว์ทั้งหลาย๖

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปุน จ ปรํ สาริปุตฺต ตถาคโต ปรสตฺตานํ ปรปุคฺคลานํ ปโรปริยตฺตํ  

ยถาภูตํ ปชานาตีติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา เพื่อให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมใน

วันธัมมัสวนะ คือวันฟังธรรมหรือวันพระ ซึ่งมาถึงเข้า ณ บัดนี้ พระธรรมเทศนานั้น

พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเป็นองค์แรกตั้งแต่เมือ่แรกตรัสรู้ เพราะได้ทรงเห็นวา่ผู้ที่อาจ

ฟังเข้าใจจนถึงตรสัรูต้ามพระองค์ได้มีอยู่ในโลก, ท่านแสดงว่าในชัน้แรกได้ทรงพิจารณา

เห็นว่า พระธรรมที่ตรัสรู้เป็นธรรมอันลุ่มลึก ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตามได้ ถ้าทรงแสดงแล้ว

ไม่มีใครรู้ตามก็จะเป็นการเหนื่อยเปล่า ไม่ทรงแสดงยังจะดีกว่า, แต่อาศัยพระกรุณา

ทีม่แีก่โลกจงึทรงพจิารณาดูสรรพสัตว์โดยทัว่ไป กท็รงหยัง่ทราบว่าสตัว์ทัง้หลายในโลก

นี้มีหลายจ�าพวก ผู้มีอินทรีย์แก่กล้าก็มี ผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มี เปรียบเหมือนดอกบัว 

ต่าง ๆ เหล่า, กล่าวคอื บางพวกอาจรูไ้ด้โดยฉบัพลนั เหมอืนอย่างดอกบวัทีโ่ผล่ข้ึนมา

๖   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๐๓
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พ้นน�า้แล้ว พอต้องแสงอาทติย์กบ็านขึน้ทนัท,ี บางพวกอาจตรสัรูไ้ด้ต่อเมือ่ได้ฟังอธิบาย 

เหมอืนอย่างดอกบัวทีอ่ยูเ่สมอน�า้ จะโผล่ขึน้พ้นน�า้เพือ่บานอนัดบัต่อไป, บางพวกอาจ

ตรัสรูไ้ด้ต่อเมือ่ได้รบัการแนะน�าอบรม เหมอืนอย่างดอกบัวทีอ่ยูใ่ต้น�า้แต่มหีวงัทีจ่ะโผล่

ขึน้มาบานในวนัต่อ ๆ ไปโดยล�าดับ, ส่วนอกีพวกหนึง่ไม่สามารถทีจ่ะตรัสรูไ้ด้ เหมอืน

อย่างดอกบัวท่ีจมอยู่ในก้นสระ ต้องเป็นอาหารของปลาและเต่าโดยส่วนเดียว เมื่อ

พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบดังน้ี จึงได้ตกลงพระหทัยจะแสดงธรรม เพื่อโปรดบุคคลที่

เปรียบเหมือนดอกบัวสามจ�าพวกข้างต้นนั้น อันรวมเรียกว่า ปุริสทัมมะ แปลว่า  

คนทีฝึ่กได้ พระญาณของพระพทุธเจ้าซึง่ได้ทรงทราบในข้อนีท่้านแสดงไว้ด้วยพระบาลี

อุเทศเบ้ืองต้น แปลความว่า “ดูก่อนสารีบุตร อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตรู้ความหย่อน

และยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์อื่น ๆ ของบุคคลอ่ืน ๆ แม้ข้อนี้เป็นตถาคตพละของ 

พระตถาคต ซึง่พระตถาคตอาศัยปฏญิญาฐานะของหัวหน้า บนัลอืสหีนาท ยังพรหมจักร

ให้เป็นไปในบริษัททั้งหลาย”

พระญาณนี้ได้มีบาลีอธิบายในวิภังคปกรณ์ แปลความว่า “พระตถาคตทรง

ทราบ อาสัย อนุสัย อธิมุตติ ของสัตว์ทั้งหลาย ทรงทราบสัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสเพียง

ดงัธลุใีนจกัษุน้อยกม็ ีมกีเิลสเพียงดังธลีุในจกัษมุากกม็,ี มอีนิทรย์ีแก่กล้ากม็ ีมอีนิทรย์ี

อ่อนก็มี, มีอาการดีก็มี มีอาการชั่วก็มี, รู้เข้าใจง่ายก็มี รู้เข้าใจได้ยากก็มี, เป็นผู้ควร

ตรสัรู้กม็ ี ไม่เป็นผูค้วรกมี็” ลักษณะอาการของสัตว์ทัง้หลายดงักล่าวนีม้อีธบิายทลีะบท 

ดังต่อไปนี้ :- 

อาสัย แปลว่า ท่ีอาศัยหรือเครื่องอาศัยภายในจิตใจของทุก ๆ คน ได้แก่ 

ความเห็นผิดหรือความเห็นถูกต้อง ความเห็นผิดนั้นคือ สัสสตทิฏฐิ ความเห็นว่ามี 

ตัวตนอยู่ตลอดไป, หรือ อุจเฉททิฏฐิ ความเห็นว่าขาดศูนย์ เช่น เห็นว่าตายศูนย์,  

ส่วนความเห็นชอบถูกต้องนั้น ได้แก่ความเห็นถูกต้องตามเหตุผล ไม่ข้องติดอยู่กับ

ความเห็นทั้งสองน้ัน เช่น เห็นว่ามีเหตุก็มีผล เมื่อส้ินเหตุก็ส้ินผล, กล่าวตามนัย 

ปฏิจจสมุปบาท คือ เมื่อยังมีอวิชชาก็มีชาติคือความเกิด จนกระทั่งส้ินอวิชชาจึง 

สิน้เกดิ ความเหน็ผดิกต็าม ความเหน็ถกูกต็าม เรยีกว่าอาสยัในทีน่ี ้เพราะทกุ ๆ คน

ย่อมอาศัยความเห็นด�าเนินไปในทางที่ผิดบ้างถูกบ้าง
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อนสุยั ได้แก่กเิลสทีน่อนเนือ่งอยูใ่นจติ โดยย่อได้แก่ ราคะ ความตดิ ปฏฆิะ 

ความไม่ชอบใจ อวิชชา ความไม่รู้ตามเป็นจริง ซึ่งเป็นกิเลสชั้นละเอียดนอนเนื่องอยู่

ในส่วนลึกของจิต เหมือนอย่างตะกอนนอนก้นตุ่ม.

จริต ได้แก่ความประพฤติประกอบกระท�าเป็นบุญบ้าง บาปบ้าง เป็นสมาธิ

แน่วแน่บ้าง

อธมุิตต ิได้แก่อัธยาศัยทีเ่ลวหรอืด ีอนัน�าให้มเีสวนากนัตามชนดิของอัธยาศยั

กิเลสเพียงดังธุลีในจักษุ หมายถึงกิเลสท่ีเกิดกลุ้มรุมใจ ปิดบังใจไม่ให้เห็น

เหตผุลตามความเป็นจรงิ เหมือนอย่างผงเข้าตา, ได้แก่ โลภะ ความโลภอยากได้ โทสะ 

ความโกรธแค้นขัดเคือง โมหะ ความหลงเป็นต้น ที่เกิดข้ึนท�าใจให้กลุ้มกลัดไปตาม

ชนิดของกิเลส, บางคนก็มีอยู่มาก เหมือนอย่างมีผงเข้าตามาก มองดูรูปต่าง ๆ  

พร่าพราวไป, บางคนก็มีอยู่น้อย เหมือนผงเข้าตาน้อย พอจะมองเห็นรูปต่าง ๆ ได้.

อินทรีย์ ได้แก่ภูมิธรรมที่ครองความเป็นใหญ่อยู่ในใจ คือ ศรัทธา ความเชื่อ, 

วิริยะ ความเพียร สติ ความระลึกได้, สมาธิ ความตั้งใจแน่วแน่, ปัญญา ความรู้, 

หมายถึงศรัทธาเป็นต้นที่เข้มแข็ง.

อินทรีย์ ๕ เหล่านี้ บางคนก็มีอ่อน บางคนก็มีแก่กล้า.

อาการ คืออาการต่าง ๆ ท่ีปรากฏ, ผู ้ที่มีอาสัยชั่ว อนุสัยขั่ว จริตช่ัว  

อัธยาศัยชั่ว มีผงกิเลสเข้าตามาก มีอินทรีย์อ่อน เรียกว่ามีอาการชั่ว, ส่วนผู้ที่ตรงกัน

ข้ามเรียกว่ามี อาการดี.

รู้เข้าใจได้ยาก ก็หมายถึงผู้มีอาการชั่ว, รู้เข้าใจได้ง่าย ก็หมายถึงผู้มีอาการดี

ทั้งหลาย ดังกล่าแล้ว

ไม่ควรจะตรัสรู้ คือผู้ที่ประกอบอนันตริยกรรม เรียกว่าถูกกรรมกั้น, หรือ 

ผูท้ีม่คีวามเหน็ผดิจากคลองธรรมดิง่ลงไปแก้ไม่ได้ เรยีกว่าผูถ้กูกเิลสกัน้ หรอืพวกเกดิ

มาเป็นพวกอเหตุกสัตว์ คือเป็นสัตว์เดียรัจฉานเป็นต้น หรือเป็นคนบ้าใบ้ทุรพลเรียก
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ว่าถูกวิบากกั้น, แม้มิใช่เช่นน้ัน แต่เป็นคนที่ไม่มีศรัทธา ไม่มีฉันทะจะท�าดี เป็นคน 

โง่ทึบ, เหล่าน้ีเรียกว่า เป็นคนอาภัพ คือผู้ที่ไม่ควรจะตรัสรู้, ส่วนผู้ที่ตรงกันข้าม  

ไม่ถูกกรรมกิเลสดังกล่าวกั้น เป็นผู้มีศรัทธาฉันทะและภวังคปัญญาคือพื้นปัญญาพอ

จะรู้ได้ เรียกว่าเป็นภัพพบุคคลคือผู้ควรตรัสรู้.

ลักษณะอาการของสัตว์บุคคลทั้งหลายตามที่กล่าวนี้ ท่านแสดงขยายออกไป

หลายชื่อ แต่ชื่อท่ียกขึ้นเป็นประธานในท่ีทั้งปวงโดยมาก มีเพียงชื่อเดียวคืออินทรีย์ 

ได้แก่ศรัทธาเป็นต้นดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรงมีพระญาณหยั่งทราบสัตว์อื่น ๆ 

บุคคลอื่น ๆ ว่ามีอินทรีย์หย่อนและยิ่งต่าง ๆ กัน, ค�าว่าอื่น ๆ หมายความว่าสัตว์

บคุคลอืน่ ๆ จากพระองค์ และอาจหมายความว่า สตัว์บคุคลทัง้หลายทัง้ปวงต่างกเ็ป็น

คนอื่นของกันและกัน เพราะต่างมีอินทรีย์ไม่เหมือนกัน บางคนหย่อน บางคนยิ่ง,  

แม้ในคนเดียวกันบางคราวก็หย่อนบางคราวก็ยิ่งตามควรแก่การอบรม, 

พระพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงธรรม ท่านกล่าวว่าได้ทรงก�าหนดดูอินทรีย์ของ

ผู้ฟังแล้ว จึงทรงแสดงตามควรแก่อินทรีย์ของผู้ฟังนั้น ๆ ฉะนั้น ธรรมที่ทรงแสดง 

จึงมีหลายชั้น ดังที่ทรงแสดงประโยชน์ปัจจุบันก็มี ประโยชน์ภายหน้าก็มี ประโยชน์

อย่างยิง่กม็,ี หรือทรงแสดง ทานบ้าง ศีลบ้าง ภาวนาบ้าง, หรอืทรงแสดงสลีสกิขาบ้าง 

จิตตสิกขาบ้าง ปัญญาสิกขาบ้าง ตามสมควรแก่อันดับของอินทรีย์ที่หย่อนหรือยิ่ง,  

ในบางคราวได้ทรงรอจนอินทรีย์ของผู้ฟังแก่กล้าสมควรแล้วจึงทรงอบรมสั่งสอน, 

ดังมีเรื่องเล่าในอรรถกถาธรรมบทว่า ได้มีบุตรพราหมณ์ผู้หนึ่งในกรุงสาวัตถี

ชือ่ว่าวกักล ิได้พอใจในพระสรรีสมบัตขิองพระศาสดา มองดพูระองค์อย่างไม่อิม่ไม่เบือ่ 

ได้บวชในส�านักของพระศาสดาเพื่อประโยชน์เพียงข้อเดียว คือ จักได้เห็นองค ์

พระตถาคตเจ้าตลอดกาลเป็นนิตย์, ครั้นบวชแล้วก็ไม่ได้ท�ากิจท่องบ่นหรือกัมมัฏฐาน

เป็นต้น คอยเท่ียวมองดูพระทศพลเท่าน้ัน, ฝ่ายพระศาสดาทรงรอให้ญาณ หรอือนิทรย์ี

ของพระวกักลแิก่กล้า ยงัไม่ตรสัอะไร คร้ันทรงทราบว่าญาณของพระวกักลแิก่กล้าแล้ว

จงึทรงเร่ิมอบรมด้วยตรสัว่า “ดูก่อนวกักล ิประโยชน์อะไรด้วยกายเน่านีท้ีเ่ธอเฝ้าดูแล้ว 

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม” แม้ทรงโอวาทแล้วอย่างนั้น 

พระวักกลิก็ยังไม่อาจเลิกการเฝ้าดูพระองค์, เมื่อใกล้จะถึงวันเข้าพรรษา พระศาสดา
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ได้เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ ได้ตรัสประณามขับพระวักกลิให้ออกไปพ้นพระพักตรใน 

วันเข้าพรรษา เพ่ือจะให้พระวักกลิเกิดสังเวช, พระวักกลิไม่อาจอยู่ในส�านักของ 

พระศาสดา ได้มีความเสียใจขึ้นไปยอดเขาคิชฌกูฏด้วยคิดว่าจะโดดเขาตาย, พระ-

ศาสดาทรงทราบแล้วจึงทรงเปล่งโอภาสแสดงพระองค์ให้พระวักกลิเห็น, เมื่อพระ- 

วักกลิได้เห็นแล้วก็หายเศร้าโศกเสียใจทันที พระศาสดาจึงทรงแสดงธรรมอบรมต่อไป 

จนพระวักกลิได้บรรลุพระอรหัต.

เร่ืองของพระวกักล ิตามท่ีท่านอาจารย์ได้เล่าไว้นี ้แสดงพระญาณของพระพทุธเจ้า

ทีท่ราบความยิง่และหย่อนของบคุคล และทรงอบรมด้วยวิธีท่ีเหมาะแก่อนิทรย์ีของแต่ละ

บุคคล, วิธีที่ทรงใช้จึงต่างกัน แต่ก็เพื่อประโยชน์อันเดียวกัน คือให้ตรัสรู้พระธรรม

พระญาณของพระพุทธเจ้า ได้บรรจุอยู่ในพระธรรมทุกข้อทุกบท ทุก ๆ คน

เมื่อมีอินทรีย์พอสมควรแล้วก็อาจเข้าถึงพระธรรมได้, ฉะนั้น กิจที่ควรทําของทุก ๆ 

คนเพื่อบรรลุถึงพระธรรมก็คืออบรมอินทรีย์ของตน หมายความว่าอบรมศรัทธาวิริยะ 

สติ สมาธิ ปัญญา ให้เจริญยิ่ง ๆ ขึ้น มีอรรถาธิบาย ดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้



กัณฑ์ที่ ๗
ฌานาทสิังกเิลสาทญิาณ  

ปรชีาหยั่งรู้ความเศร้าหมองเป็นต้น แห่งฌานเป็นต้น๗

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปุน จ ปรํ สาริปุตฺต ตถาคโต ฌานวิโมกฺขสมาธิสมาปตฺตีนํ สงฺกิเลสํ  

โวทานํ วุฏฺานํ ยถาภูตํ ปชานาตีติ.

บัดน้ี ถึงวันธรรมสวนะ คือวันฟังธรรมตามก�าหนดในพระพุทธศาสนา  

ผู้ปรารถนาธรรมจึงขวนขวายไปฟังธรรมที่วัดหรือฟังที่บ้านตามก�าหนดเวลาที่แสดง

ธรรม, เพราะในประเทศถิน่ท่ีมพีระพทุธศาสนา ย่อมมกีารแสดงธรรมในวนัธรรมสวนะ

หรอืวนัพระกนัทัว่ไป ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ให้เกดิปัญญาในธรรม เพือ่ช�าระจิตใจให้บรสิทุธิ,์ 

ธรรมของพระบรมศาสดานัน้ล้วนเป็นนยิยานิกธรรมเครือ่งน�าออกจากกเิลสและกองทุกข์ 

เมื่อต้ังใจฟังด้วยมุ่งถือเอาประโยชน์ ก็จะได้รับประโยชน์ดังกล่าวน้อยหรือมากสุดแต่

การแสดงและการฟัง หรือสุดแต่การให้และการรับธรรมจะเป็นฉันไร.

เมื่อกล่าวโดยต้นเดิม พระบรมศาสดาทรงประกอบด้วยพระญาณปรีชาหยั่งรู้

ธรรมทั้งปวง ฉะนั้น พระธรรมที่ทรงแสดง ที่รวมเรียกว่า “พระพุทธศาสนา” จึงถูก

๗   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๐๔
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ต้องเป็นจรงิอยูทุ่กกาลสมัย แม้พระพทุธองค์จะได้ตรสัไว้เมือ่นานมาแล้วกเ็หมอืนตรสั

อยู่ในปัจจุบันของทุกยุคทุกสมัย, โดยปริยายหนึ่ง พระธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้ ได้ชี้ให้

เห็นความเศร้าหมองเป็นต้นของสมาธิต่าง ๆ เพราะพระพุทธองค์ได้ทรงมีพระญาณ

ปรีชาในข้อนีบ้รบิรูณ์ ดังพระพทุธภาษิตทีต่รสัแก่พระสารบีตุรเถระ แปลความว่า “ดกูร 

สารีบุตร อีกข้อหนึ่ง พระตถาคตเจ้าทรงทราบความเศร้าหมอง ความผ่องใสและ 

ความออกแห่งฌานวโิมกข์ สมาธ ิและสมาบติัทัง้หลายตามเป็นจรงิ แม้ข้อนีเ้ป็นตถาคต

พละของพระตถาคต ซึง่พระตถาคตอาศยัปฏญิญาฐานะของหวัหน้า บันลอืสหีนาทยงั

พรหมจักรให้เป็นไปในบริษัททั้งหลาย” ดังนี้

พระญาณปรีชาของพระบรมศาสดาในข้อนี้เกี่ยวกับสมาธิ, การท�าสมาธิเป็น 

สิกขาข้อที่ ๒ แห่งสิกขาทั้ง ๓ เป็นกิจที่พึงปฏิบัติสืบต่อขึ้นมาจากศีล เพื่อเป็นบาท

ของปัญญาต่อไป, ถ้าจะเทียบกับพื้นดินและบุคคลผู้ยืนอยู่บนพื้นดิน ศีลก็เหมือน 

อย่างพื้นดิน สมาธิก็เหมือนอย่างบาท คือ เท้าของคนผู้ยืนอยู่ ปัญญาก็เหมือน 

อย่างร่างกายส่วนบนของคน ขึน้ไปจนถงึศีรษะ, ดงันี ้จะพงึเหน็ได้ว่า สกิขาทัง้ ๓ คอื 

ศีล สมาธิ ปัญญา เหล่านี้ จะต้องมีประกอบกันอยู่ จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได ้

ในภูมิชั้นทั้งปวง, ยกตัวอย่างในภูมิชั้นสามัญ คนที่จะอยู ่ด้วยกันในครอบครัว  

ในประชาชน โดยปกติก็จะต้องมีศีล คือ ความประพฤติอยู่ในระเบียบตามกฎหมาย

ประเพณีและศีลธรรม, จะต้องมีสมาธิคือมีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในความดี พอที่จะเป็น 

เครื่องเหนี่ยวรั้งความประพฤติให้อยู่ในระเบียบดังกล่าว, จะต้องมีปัญญา คือ ความรู้

ความเห็นที่ไม่เอียงเทเหหันไปในทางผิด, แม้ในการประกอบการงาน ก็ต้องมีศีล คือ 

ความปกตกิาย ปกตวิาจา ปกตใิจ, จะต้องมีสมาธ ิคอื ความตัง้ใจในเรือ่งนัน้, จะต้อง

มีปัญญาคือความรู้ทั่วถึงในเรื่องนั้น

กล่าวโดยเฉพาะ 

สมาธิ คอืความตัง้ใจมัน่ แบ่งเป็น ๒ คอืสมาธทิีเ่ป็นสามญัมนสุสธรรม ได้แก่

ทีเ่ป็นธรรมของคนสามญั ๑ สมาธท่ีิเป็นอตุตรมินสุสธรรม ได้แก่เป็นธรรมของบคุคล

ที่ยิ่งขึ้นไปกว่าสามัญมนุษย์ ๑, สมาธิที่เป็นธรรมของคนสามัญนั้น ได้แก่ความตั้งใจ

มั่นอย่างเฉียด ๆ หรือชั่วครั้งช่ัวคราว อย่างที่คนสามัญมีอยู่หรือที่จ�าต้องมีใช้ในการ
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เรียนและการงานทั้งปวง เพราะทุกคนจะท�าอะไรก็ต้องมีความตั้งใจ, ส่วนสมาธิที่เป็น

ธรรมของคนผู้ยิ่ง ได้แก่สมาธิที่แน่วแน่ ดังชื่อที่เรียกในพระญาณนี้ คือ :

ฌาน ได้แก่สมาธิที่แน่วแน่ เข้าชั้นของฌานซึ่งแปลว่า “ความเพ่ง” นับตั้งแต่

รูปฌานที่ ๑ ขึ้นไป

วโิมกข์ ได้แก่สมาธอิย่างแน่วแน่ เร่ิมตัง้แต่ฌานมรีปูเป็นอารมณ์ ต่อขึน้ไปถึง

ฌานมีอรูปเป็นอารมณ์จนถึงดับสัญญา เวทนา

สมาธ ิเป็นค�ากลาง ๆ อาจหมายถงึชัน้สามญัมนสุสธรรมกไ็ด้ อตุตรมินุสสธรรม

ก็ได้, แต่ในที่นี้หมายถึงที่เป็นอุตตริมนุสสธรรม คือที่เป็นสมาธิอย่างแน่วแน่ เพราะ

ท่านแสดงในล�าดับของสมาธิชั้นสูงนี้

สมาบตั ิได้แก่การเข้าอยูใ่นฌานตามล�าดบัชัน้ ตัง้แต่รปูฌานทีห่นึง่ จนถึงดบั

สัญญา เวทนา

ชือ่ต่าง ๆ ดงักล่าวข้างต้นน้ี เป็นชือ่ของสมาธอิย่างสูงทัง้หมด พระบรมศาสดา

ทรงทราบว่าเศร้าหมองหรือผ่องแผ้ว หรือว่าออกจากสมาธินั้นเพราะเหตุอะไร,  

เมื่อแสดงโดยสรุปโดยปริยายหนึ่ง เหตุที่ท�าให้สมาธินั้นเศร้าหมอง เรียกว่า “หานภา-

คยิธรรม” แปลว่า “ธรรมทีม่ส่ีวนท�าให้เสือ่ม” ได้แก่สัญญาความก�าหนดหมาย มนสกิาร 

การท�าไว้ในใจในอารมณ์ที่ผิดในภูมิที่ผิด, ส่วนเหตุที่ท�าให้สมาธิผ่องแผ้ว ท่านเรียกว่า 

“วเิสสภาคิยธรรม” แปลว่า “ธรรมทีม่ส่ีวนท�าให้ดย่ิีงขึน้” ได้แก่สัญญามนสิการถูกต้อง

แน่วแน่ยิ่งขึ้น

ค�าว่า “อารมณ์” ได้แก่เรื่องท่ีคิด เร่ืองท่ีด�าริ เรื่องท่ีครุ่นคิดถึง ท่านใช้อีก 

ค�าหน่ึงว่า “อาลัมพนะ” แปลว่า “เครื่องยึดหน่วงแห่งจิต,” อารมณ์นี้เองเป็นเครื่อง

กระตุน้เตอืนให้เกดิความชอบบ้าง ความชงับ้าง ความหลงบ้าง, หรอืเม่ือกล่าวตามชือ่

ในหมวด นิวรณ์ ซึ่งแปลว่า “เครื่องกั้นจิต” มี ๕ ข้อคือ กามฉันท์ ความพอใจรักใคร่

ในอารมณ์ มีรูป เสียง เป็นต้น ที่น่าพอใจ, พยาบาท ความขัดใจ ไม่ชอบในอารมณ์

ที่ไม่ชอบใจ, ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มในอารมณ์ที่ชวนให้ง่วงให้เคลิบเคลิ้ม, 

อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่าน ร�าคาญใจในอารมณ์ที่ชวนให้ฟุ้งซ่านร�าคาญ, วิจิกิจฉา 
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ความเคลอืบแคลงสงสยัในอารมณ์ทีช่วนให้เคลอืบแคลงสงสัย ภาวะของจติมกีามฉันท์

เป็นต้น ไม่ใช่อารมณ์ แต่เกิดขึ้นเพราะอารมณ์ที่กระตุ้นเตือนให้เกิดภาวะเช่นนั้น  

ทุก ๆ คนได้รับอารมณ์ทางประสาทต่าง ๆ มีตาหูเป็นต้น จิตจึงไม่สงบเหมือนอย่าง

คลื่นในทะเล, ฉะนั้น อารมณ์ดังกล่าวนี้เองเป็นเหตุให้จิตไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ และท�า

จิตที่เป็นสมาธิให้เศร้าหมอง คือให้เสื่อม ให้ออกจากสมาธิ พระบรมศาสดาได้ทรง

ทราบเหตุที่ท�าให้เสียสมาธิเหล่านี้ จึงได้ตรัสบอกไว้โดยถี่ถ้วนรอบคอบ ได้ตรัสเหตุที่

ท�าให้เกิดสมาธิ และวิธีท�าให้สมาธิผ่องใสแนบแน่นยิ่งขึ้น, เช่น ได้ตรัสสอนให้ส�ารวม

อินทรีย์มี ตา หู เป็นต้น และตรัสบอกอารมณ์ของสมาธิไว้ต่าง ๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับ

อารมณ์ที่ให้เกิดกิเลสดังกล่าวแล้ว คือให้สงบตั้งม่ันแน่วแน่, ท้ังได้ตรัสบอกวิธีท่ี 

จะรกัษาสมาธ ิและท่ีจะเล่ือนช้ันสมาธใิห้สงูขึน้ไป, ได้ตรัสบอกวธิทีีจ่ะเข้าด�ารงอยูแ่ละ

ออกจากสมาธ,ิ ได้ตรัสบอกวธิทีีจ่ะปฏบิตัใิห้เกดิความช�านาญในกจิเหล่านี ้ดงัทีต่รสัไว้

ในติกนิบาตโดยความว่า

ผูท้ีป่ระกอบอธจิติ (จติทีย่ิง่กว่าจติสามญั) พงึมนสกิารนมิติ (ก�าหนดจติ) ๓ 

อย่างตามกาลที่สมควร คือสมาธินิมิต (ก�าหนดจิตยึดอารมณ์ให้นิ่งสงบ) ปัคคหนิมิต 

(ก�าหนดยกจติ) อุเบกขานิมิต (ก�าหนดจติให้เกดิความวางเฉยคอืปล่อยจิตไว้เฉย ๆ ), 

ถ้ามนสิการสมาธินิมิตท�าจิตให้ยึดอารมณ์นิ่งสงบอยู่เพียงอย่างเดียว ก็จะท�าให้เกิด

ความเกียจคร้านได้, ถ้ามนสิการปัคคหนิมิตยกจิตโดยส่วนเดียว ก็จะท�าให้เกิดความ

ฟุง้ซ่านได้, ถ้ามนสกิารอเุบกขานมิติปล่อยให้วางเฉยเพยีงอย่างเดยีว กจ็ะไม่ท�าให้เป็น

สัมมาสมาธิเพ่ือให้อาสวะกิเลสสิ้นไปได้, แต่ผู้ท่ีมนสิการสมาธินิมิตในกาลเวลาท่ีควร

ยึดอารมณ์ไว้ให้เป็นหน่ึง, มนสิการปัคคหนิมิตในกาลเวลาที่ควรยกจิตไป, มนสิการ

อุเบกขานิมิตในกาลเวลาที่ควรปล่อยให้จิตวางเฉย, จิตนั้นก็จะอ่อนควรแก่การงาน

ผุดผ่องไม่เสื่อม จะเป็นสัมมาสมาธิเพื่อสิ้นอาสวะทั้งหลาย, เหมือนอย่างนายช่างทอง

หรือลูกมือของนายช่างทองก่อเบ้าโบกปากเบ้าคีบทองวางลงไปในเบ้าแล้ว ก็ลงมือสูบ

ในเวลาทีค่วรสูบ, ประพรมน�า้ในเวลาทีค่วรประพรมน�า้, หยดุดูอยูเ่ฉย ๆ ในเวลาทีค่วร

หยุดดูอยู่เฉย ๆ , ถ้าจะสูบโดยส่วนเดียวทองก็จะไหม้ได้, ถ้าจะประพรมน�้าโดยส่วน

เดยีวทองกจ็ะเยน็สิน้ความร้อน, ถ้าจะหยดุดเูฉย ๆ โดยส่วนเดยีว ทองกจ็ะไม่สุกได้ที,่ 

ต่อเมื่อสูบบ้าง ประพรมน�้าบ้าง หยุดดูอยู่เฉย ๆ บ้าง ตามเวลาที่ควรจะท�าอย่างไร
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ทองนั้นจึงจะอ่อนควรแก่การงาน ผุดผ่อง ไม่เสีย ใช้ท�าเครื่องประดับชนิดต่าง ๆ  

ได้ตามปรารถนา, จิตก็ฉันน้ันเหมือนกันและผู้ที่มีจิตเป็นสัมมาสมาธิดังกล่าว น้อม

สมาธิจิตนั้นไปเพื่อรู้ยิ่งเห็นแจ้งธรรมที่ควรรู้ยิ่งเห็นแจ้งใด ๆ ก็จะรู้ยิ่งเห็นแจ้งในธรรม

นั้น ๆ ได้ เหมือนอย่างสักขีพยานผู้เห็นเหตุการณ์ด้วยจักษุประสาท

ข้อส�าคญั ได้ทรงแสดงประโยชน์ของสมาธิว่า เป็นทฏิฐธรรมสขุวหิาร คอืเป็น

เครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน, แต่ไม่ใช่สัลเลขธรรม คือ ธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลส 

ดังที่ตรัสไว้ในสัลเลขสูตร, ผู้ท่ีหลงในผลของสมาธิ อาจเกิดส�าคัญตนว่าเป็นผู้วิเศษ 

กลายเป็นคนอุตตรไิปในทางท่ีผดิ กลับเพิม่กเิลสและความชัว่มากขึน้กว่าคนโดยปกต,ิ 

มตีวัอย่างดงัพระเทวทตัและคนอืน่ ๆ อกีมาก ท้ังในและนอกพระพทุธศาสนา พระบรม-

ศาสดามิได้ทรงสรรเสริญผลของสมาธิในอิทธิปาฏิหาริย์ ว่าเป็นนิยยานิกธรรมเคร่ือง

น�าออกจากกเิลสและกองทุกข์หรอืสลัเลขธรรมดังกล่าว, แต่ได้ตรสัสอนให้ท�าสมาธเิพือ่

น้อมสมาธิจิตไปอบรมปัญญาเพื่อความขัดเกลาต่อไป

ลองพจิารณาดอูย่างง่าย ๆ สมมตว่ิามีฤทธ์ิเดชเหาะเหินเดินอากาศได้ ถ้าท�าได้

เป็นอาจิณก็มิใช่เป็นของแปลกประหลาด เหมือนอย่างนกและเรือบิน, และถ้าผู้นั้น 

เป็นคนชั่วก็ย่ิงท�าให้เป็นที่หวาดกลัวไม่ไว้วางใจ ฉะนั้น ข้อสําคัญในพระพุทธศาสนา 

จึงอยู่ที่การปฏิบัติขัดเกลากิเลสและความชั่วด้วยวิธีละความชั่ว ประพฤติความดีและ

ทําจิตของตนให้ผ่องแผ้ว, การทําสมาธิที่มุ่งหมายก็คือทําใจให้ตั้งมั่นแน่วแน่ เพื่อให้

เกิดพลังเรี่ยวแรงในการปฏิบัติขัดเกลาดังกล่าวแล้ว, แต่ถ้าเกิดหลงในผลของสมาธิ

สาํคญัตนผิดไปในอตุตรธิรรมต่าง ๆ นอกทางพระพทุธศาสนาคอืนอกธรรม นอกวนิยั

ของพระบรมศาสดา ก็จะเกิดโทษและความเสื่อมเสียต่าง ๆ 

พระบรมศาสดาได้ทรงทราบเหตทุีจ่ะทําให้เกดิความเศร้าหมองความผ่องแผ้ว

แห่งสมาธต่ิาง ๆ ดงัทีเ่รยีกว่า ฌาน วโิมกข์ สมาธ ิสมาบตั ิเป็นต้น และได้ตรสับอก

ชีแ้จงไว้โดยรอบคอบถีถ้่วนทกุประการ เพือ่ให้บคุคลปฏบิติัสมาธใินทางทีถ่กู โดยเฉพาะ

มใิช่เพือ่เพิม่พนูกิเลส แต่เพือ่ปฏิบัตขิดัเกลากเิลสและความชัว่ในตน ตามทางพระพุทธ-

ศาสนา มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้
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อนัหนึง่อกีสองอันกต็ัง้อยูไ่ม่ได้ เพราะพระพทุธเจ้าเป็นผูต้รสัรูพ้ระธรรม พระธรรมอนั

พระสงฆ์ทรงรักษาไว้ พระสงฆ์ก็เป็นสาวกคือศิษย์ของพระพุทธเจ้า

พระพทุธเจ้านัน้ประกอบด้วยพระปัญญาคณุ คุณคอืความตรัสรูจ้รงิ พระวสิทุธคิณุ 

คณุคอืความบรสิทุธิจ์รงิ พระกรณุาคณุ คณุคอืพระกรุณาจริง ไม่เป็นทีส่งสยั, แม้พระกาย

อันเป็นส่วนขันธสังขารจะดับไปแล้ว แต่ยังทรงดํารงอยู่ด้วยพระคุณทั้งหลาย ซึ่งเมื่อ

๘   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๐๔
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บุคคลผู้ฟังธรรมปฏิบัติธรรมจนเห็นธรรมขึ้นด้วยตนเองแล้วก็ยังสามารถจะเห็นองค์

พระพุทธเจ้าได้ ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า “โย ธมฺมํ ปสฺสติ โส มํ ปสฺสติ”  

แปลความว่า “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” ดังนี้, ฉะนั้น ผู้เห็นธรรมจึงอาจเห็น

พระพุทธเจ้าได้ทุกเมื่อ ในเวลาเมื่อยังด�ารงพระชนม์อยู่ก็ตาม ในเวลาเมื่อปรินิพพาน

แล้วก็ตาม เม่ือยังทรงพระชนม์อยู่ ถ้าไม่เห็นธรรมก็ไม่อาจเห็นพระองค์ได้ เห็นได้ 

แต่เพียงพระกายเท่านั้น, ดังเช่นอุปกาชีวกเดินผ่านพระพุทธเจ้าและได้ทูลไต่ถาม 

พระองค์ได้ตรัสตอบ แต่อุปกาชีวกไม่เชื่อ ส่ันศีรษะเดินหลีกไป แม้จะเดินเฉียด 

พระกายไปเช่นน้ีกไ็ม่ชือ่ว่าได้เห็นพระองค์, ฉะนัน้ จงึส้ินปัญหาว่าบดันีไ้ม่มพีระสรณะท่ี

หนึง่แล้ว เพราะพระสรณะที่หนึ่งยังมีอยู่บริบูรณ์แก่ผู้ที่ตั้งใจถึงพระองค์เป็นสรณะจริง 

ทั้งอาจเห็นพระองค์ได้จริงในเมื่อเห็นพระธรรม

ส่วน พระธรรม นัน้ แบ่งออกเป็น ปรยิตั ิส่วนหนึง่ ปฏบิตั ิส่วนหนึง่ ปฏเิวธ 

ส่วนหนึ่ง, ข้อพระธรรมที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ที่เรียนกัน ที่พูดกัน หรือที่แสดงกันอยู่ 

จะเป็นใครพูดใครแสดงก็ตาม ท้ังคฤหสัถ์ ทัง้บรรพชติ ถ้าถูกต้องกบัทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

แสดงไว้ก็เรียกว่า ปริยัติธรรม, การปฏิบัติของแต่ละบุคคล เมื่อปฏิบัติถูกต้องตาม 

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ก็เรียกว่า ปฏิบัติธรรม, การรู้ทะลุตลอดในการปฏิบัติ 

และผลของการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เหมือนดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และทรงแสดงไว้ 

ชื่อว่า ปฏิเวธธรรม, พระธรรมมีจริงทุกกาลสมัย ยิ่งเรียนยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งรู้จริงเห็นจริง

เป็นส่ิงท่ีพึงพิสูจน์ได้ด้วยตนของตนเอง, แต่ข้อส�าคัญต้องไม่ตั้งตนเป็นอาจารย์พิเศษ

ต่างหากไปจากพระพทุธเจ้า และอ้างว่าต�ารบัต�าราอะไร ๆ กเ็ป็นภมูปิรยิตัไิปเสยีหมด 

ไม่ใช่ภูมิปฏิบัติหรือภูมิปฏิเวธ, แท้ที่จริงถ้อยค�าของทุก ๆ ท่านที่พูดออกมาก็ล้วนเป็น

ปริยัติทั้งนั้น แต่พระปริยัติของพระพุทธเจ้าโดยตรงมีหลักฐานมั่นคงกว่าปริยัติของ

เกจิอาจารย์ใด ๆ ทั้งสิ้น

ส่วนพระสงฆ์นั้นอาจเป็นที่คลางแคลงกันอยู่ว่าเป็นพระสรณะได้ทุกกาลสมัย

หรอืไม่, ในข้อนีจ้งึควรเข้าใจว่าพระสงฆ์ท่ีเป็นสรณะข้อที ่๓ นัน้ท่านหมายถงึพระอรยิ

สงฆ์ตัง้แต่ข้ันต้นจนถงึขัน้สูงสดุ, พระอรยิสงฆ์นีเ้ป็น “สทธฺมมฺโช เกดิจากพระสัทธรรม” 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในเวลาใกล้ปรินิพพานว่า “มรรคมีองค์แปดมีอยู่ในธรรมวินัยใด
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สรณะที ่๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ ก็เกิดข้ึนในธรรมวนัิยน้ัน” ดงันี ้ฉะนัน้เม่ือยงัมผีูป้ฏบัิตจิรงิ

ในพระธรรมวินัยอยู่ ก็ไม่ควรคิดว่าไม่มีหมู่แห่งสมณะดังกล่าว

อนัทางตรงท่ีควรจะน�าให้เกดิศรัทธาปสาทะ ต้ังม่ันในพระสรณะดงักล่าวก็คอื 

การตัง้ใจฟังศึกษาพระพทุธศาสนาให้ได้ปัญญาในพระธรรม, ข้อพเิศษในพระพทุธศาสนา

ก็คือต้องการให้ใช้ปัญญานี้เองประกอบไปกับศรัทธา ไม่ประสงค์ให้ใช้ศรัทธาโดย

ปราศจากปัญญา เพราะมีความจริงอยูอ่ย่างบรบิรูณ์ โดยไม่ต้องเกรงว่าใครจะจบัเท็จได้ 

เพราะไม่มข้ีอเทจ็อยูใ่นพระธรรมของพระพทุธเจ้า, ทางทีจ่ะศกึษาให้เกดิปัญญาในพระธรรม

นีโ้ดยปรยิายหนึง่ กคื็อ การศึกษาให้รู้พระคณุของพระพทุธเจ้าอนัเรยีกว่าพระพุทธคณุ, 

บทแสดงพระพุทธคุณนั้นมีมาก ในบัดนี้จะน�ามาแสดงบทหนึ่งในทางพระปัญญาคุณ 

อันเรียกว่า ปุพเพนิวาสานุสฺสติญาณ แปลว่าความรู้ก�าหนดระลึกที่อยู่หนหลังได้  

ดังพระพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่า ปุน จ ปรํ สารีปุตฺต ตถาคโต อเนกวิหิตํ  

ปุพฺเพนิวาสํ อนุสฺสรติ เป็นต้น แปลความว่า “อีกข้อหนึ่ง สารีบุตร พระตถาคตย่อม

กาํหนดระลกึทีอ่ยูใ่นหนหลงัได้เป็นอเนกชาต ิคือชาตหินึง่สองชาตเิป็นต้น ขึน้ไปจนถงึ

ตลอดกัปเป็นอเนกว่าเราได้มีช่ืออย่างน้ี มีโคตรอย่างนี้ มีวรรณะ มีอาหารอย่างนี้  

เสวยสุขทุกข์อย่างนี้ มีที่สุดอายุอย่างนี้ ในชาติโน้น, เคลื่อนจากชาติโน้นแล้ว เข้าถึง

ในชาติโน้น มีชื่อโคตรเป็นต้นอย่างนี้ แม้ในชาตินั้น, เคลื่อนจากชาตินั้นแล้ว จึงเข้า

ถึงในชาตินี้ ดังน้ี, แม้ข้อน้ี เป็นตถาคตพละของพระตถาคต ซึ่งพระตถาคตอาศัย

ปฏญิญาฐานะของหวัหน้า บนัลอืสหีนาท ยงัพรหมจกัรให้เป็นไปในบรษิทัท้ังหลายดงันี้

อนัสตัตะ คือสตัวโลกท้ังปวงผูเ้กดิมารวมทัง้ตนเองด้วย ประกอบด้วย รปูธรรม 

ส่วนหนึ่ง นามธรรม ส่วนหนึ่ง ท่านแสดงว่าเริ่มต้นเมื่อถือปฏิสนธิทีแรกในครรโภทร

ของมารดานัน้เป็น กลละ ขึน้ ม ีสตัตะ หรอืจะสมมตเิรยีกว่า จติ เข้าอาศัยเป็นปฐม

จติปฐมวญิญาณขึน้, กลละรปูนัน้จงึด�ารงอยู ่และเตบิโตขึน้ได้ไม่เน่าสลายไปเสยี และ

เติบโตบริบูรณ์ขึ้นโดยล�าดับจนถึงคลอดออกจากครรโภทร โดยปกติ ก็เป็นรูปกายที่

ประกอบด้วยอายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และมนะ เหล่านี้รวมเรียกว่า 

รปูธรรม, เมือ่มีรูปธรรมจงึสามารถรูส้กึเหน็รปู รู้สกึได้ยนิเสยีงเป็นต้น เรยีกว่า วญิญาณ,  

เมื่อมีวิญญาณ ก็มี เวทนา คือ ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์
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ไม่สขุ, เมือ่มีเวทนา กมี็ สญัญา คือความจ�าได้หมายรู้ในรปูเสยีง เป็นต้น ทีท่�าให้เกดิ

เวทนานั้น ๆ, เมื่อมีสัญญา ก็มี สังขาร คือความคิดปรุง หรือความปรุงคิดไปต่าง ๆ 

ในเรื่องรูปเสียงเป็นต้น ตามที่จ�าได้หมายรู้นั้น ๆ, เมื่อมีสังขาร คือความคิดปรุงหรือ

ปรุงคิดไป ก็มีความรู้สึกไปด้วย ความรู้สึกนั้นก็เป็นวิญญาณ ทั้งท�าให้ต้องใช้อายตนะ

ให้เกิดความรู้สึกเห็นรูป ได้ยินเสียงเป็นต้นใหม่ ๆ ขึ้นอีก เป็นอันว่าวนกลับไป 

หาวิญญาณอีก, แล้วก็เป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร แล้วก็เป็นวิญญาณ  

วนกันไปอีกเป็นวงกลมอยู่เช่นนี้ในอารมณ์ คือเร่ืองนั้น ๆ, เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ ทั้งสี่นี้รวมเรียกว่านามธรรม, รูปและนามทั้งสองนี้เป็น นิวาส คือที่อยู่ของ

สัตตะอันหมายถึงตนเองด้วยหรือของจิต, 

จิตมีรูปเป็นคูหาที่อาศัยและน้อมออกไปรู้เรื่องต่าง ๆ คือเรื่องรูป เรื่องเสียง

เป็นต้นด้วยวิญญาณ เวทนา สัญญา สังขาร, ถ้าจิตไม่น้อมออกไป เช่นในเวลาหลับ 

หรอืในเวลาทีส่่งใจไปในเรือ่งอืน่ วญิญาณ เวทนา สัญญา สังขาร กไ็ม่เกดิขึน้, ต่อเมือ่

จิตน้อมออกไปรับเรื่องใด จึงเกิดวิญญาณ เวทนา สัญญา สังขาร ขึ้นในเร่ืองนั้น,  

ฉะนั้น อาการทั้งสี่นี้เรียกว่านาม คือเป็นอาการที่น้อมออกไปรู้ของจิต, 

ถ้าจะเทียบกับวัตถุ รูปก็เหมือนอย่างรถท่ีมีเครื่องบริบูรณ์ สัตตะหรือจิต 

ก็เปรียบเหมือนคนขับรถ นามก็เปรียบเหมือนก�าลังขับของรถที่มีขึ้นเมื่อติดเครื่อง, 

ก�าลังขับมิใช่รูปเป็นแต่นาม เมื่อเครื่องหยุดก�าลังขับก็หยุด, เหมือนอย่างเพื่อพักหลับ 

นามธรรมก็สงบ, ฉะนั้น รูปธรรมและนามธรรมนี้รวมกันเป็นนิวาส คือเป็นที่อยู่ของ

สัตตะหรือของจิต เริ่มต้นด้วยความเกิดลงท้ายด้วยความดับ, รูปนามเกิดก็หมายถึง 

สัตตะหรือจิตเข้าถือปฏิสนธิ, เมื่อรูปนามดับก็หมายถึงว่าสัตตะหรือจิตจุติ คือ 

เคลื่อนไป, เคลื่อนไปไหน ก็คือเคล่ือนไปถือปฏิสนธิในนิวาสคือท่ีอยู่ใหม่, เม่ือท่ีอยู่ 

ใหม่นั้นดับไป ก็เคลื่อนไปหานิวาส คือที่อยู่ใหม่สืบไปอีก, 

การทีส่ตัตะหรอืจติท่องเทีย่วไปในนวิาส คอืทีอ่ยูด้่วยอ�านาจของปฏสินธ ิและ

จุติดังกล่าวมานี้ ท่านแสดงว่า เป็น อนมตัคคะ คือมีที่สุดอันใคร ๆ ไม่ตามไปรู้ได้, 

คือไม่รู้ว่าท่ีสุดของอดีตอยู่ท่ีไหน ท่ีสุดของอนาคตอยู่ที่ไหน เพราะเมื่อยังมีกิเลสก็จะ

ถือปฏิสนธิต่อไปอีก อย่างไม่สิ้นสุดจนกว่าจะสิ้นกิเลส
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พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ทรงมีพระสตบิรบิรูณ์ เพราะมพีระจติทีบ่รสุิทธิจ์งึทรง

ระลกึรู้ได้ไปในอดตีชาตติลอดกปัป์เป็นอเนกสุดทีจ่ะประมาณได้ นีเ้ป็นพระพทุธญาณ

ของพระพุทธเจ้า

ส่วนส�าหรับบคุคลทัว่ไป กอ็าจพจิารณาให้เห็นได้ในปัจจบุนัในทางปฏบิติั กล่าว

คือพจิารณานวิาส คอืทีอ่ยูข่องตนอนัได้แก่รปูธรรมและนามธรรม ทีเ่ป็นไปอยูใ่นปัจจุบัน

นีเ้อง, ทกุ ๆ คนในบัดนีก็้เปลีย่นนวิาส คือทีอ่ยู ่อนัได้แก่รปูธรรมนามธรรมของตนเอง

อยู่เสมอ, รูปธรรมก็เปล่ียนแปลงเรื่อยมาตั้งแต่เกิดจนบัดนี้ อย่างไม่หยุดยั้ง และ 

จะเปลีย่นแปลงต่อไปอกีจนกระทัง่ดบั ดงัทีเ่รยีกกว้าง ๆ ว่าปฐมวยั มชัฌมิวยั ปัจฉมิวยั, 

แต่ความจริงความเปลีย่นแปลงของรปูกายนัน้มใิช่นาน ๆ จงึเปลีย่นครัง้หนึง่ แต่เปลีย่น

อยูเ่สมอทุกขณะ, เมือ่ไม่ก�าหนดกไ็ม่รู ้ต่อเมือ่ก�าหนดพิจารณาจงึจะรูไ้ด้, ดงัท่ีวิทยาการ

ในบดัน้ีกแ็สดงรบัรองอยู่แล้วว่า แม้ส่วนทีแ่ขง็แกร่งในร่างกายเช่นกระดูกกเ็ปลีย่นแปลง

อยู่เรื่อย เพียงเวลาไม่นานเท่าไรก็เปลี่ยนจนหมดชุดเก่าไป, แต่เพราะมีสันตติ คือ 

ความสืบต่ออยู่จึงคงเห็นอยู่เหมือนอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป, 

ส่วนนามธรรมนั้นยิ่งเปลี่ยนแปลงไปเร็ว เมื่อจิตน้อมออกไปรับเรื่องใด ก็เกิด

นามธรรมขึน้ในเร่ืองนัน้, เม่ือจติปล่อยเรือ่งนัน้ไปจบัเรือ่งอืน่ต่อไปอกี นามธรรมกเ็กดิ

ในเรือ่งอืน่น้ันต่อไปอีก, วนัหน่ึง ๆ จติได้น้อมออกไปจบัเรือ่งมากมายเท่าใด นามธรรม

กเ็กดิขึน้มากมายเท่านัน้ ฉะนัน้ เมือ่กล่าวอย่างละเอยีด จติจงึถอืปฏสินธใินเรือ่งหนึง่

และจุต ิคือเคลือ่นจากเรือ่งนัน้แล้ว กไ็ปถอืปฏสินธใินเรือ่งอืน่ต่อไปอกี เป็นไปอยู่ดงันี้

ทุกขณะจิต 

ฉะนั้น รูปธรรม นามธรรม อันเป็นนิวาสที่อยู่ของสัตตะหรือของจิตแม้ใน

ปัจจุบันนี้เองก็เปล่ียนไปอยู่เสมอ, พิจารณาย้อนหลังไปดูในอดีตก็จะเห็นว่าเป็นเช่นน้ี 

และเมือ่พจิารณาดใูห้ละเอยีดย้อนขึน้ไปจนรู้สึกชดันวิาส คอืทีอ่ยู่ของจติว่า เม่ือนัน้ ๆ 

เราได้มีรูปอย่างนี้ มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณอย่างนี้ ๆ ในเรื่องนั้น ๆ  

ก็ยิ่งจะเห็นหน้าตาของนิวาส คือรูปธรรมนามธรรมของตนประจักษ์ชัดขึ้น, ท�าให้เห็น 

อนิจจตา คือความที่ปรวนแปรเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาโดยล�าดับ และจักปรวนแปร

เปลี่ยนแปลง สืบต่อไปในภายหน้าด้วยลักษณะอาการอย่างเดียวกัน, จะท�าให้เกิด 
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ความหายหลง หายตื่น ในเรื่องทั้งหลายทั้งที่น่าปรารถนา เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ 

สุขทั้งที่ไม่น่าปรารถนา เช่น ความเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์, เพราะจักเป็น

เรื่องอันใดก็ตาม น่าปรารถนาก็ตาม ไม่น่าปรารถนาก็ตามที่สัตตะ หรือจิตท่องเที่ยว

ไปยึดถือเป็นอารมณ์ ก็จะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเรื่อยไป, เป็นอันว่าได้ประสบ

ธรรมะ คือความจริงได้ประการหนึ่งแม้ด้วยสัญญา, และเมื่อได้พิจารณาท�าสัญญาให้

เป็นปัญญาขึน้ กจ็ะหายหลงหายประมาท เป็นเหตใุห้ตัง้ตนอยูไ่ด้คงทีใ่นโลกทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปอยู่เสมอ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประกอบด้วยพระปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ

ความรู้กําหนดระลึกที่อยู่ในหนหลังได้ตลอดอเนกชาติจึงเป็นพระกําลังประการหนึ่ง  

ที่ทําให้พระองค์ปฏิญญาฐานะของหัวหน้า บันลือสีหนาทยังพรหมจักรให้เป็นไปใน

บริษัททั้งหลาย ประดิษฐานพระพุทธศาสนาสืบต่อมาจนถึงทุกวันนี้ มีอรรถาธิบาย 

ดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้



กัณฑ์ที่ ๙
จุตูปปาตญาณ ปรชีาหยั่งรู้จุตแิละอุปบัตขิองสัตว์ทั้งหลาย๙

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปนุ จ ปรํ ภกิขฺเว ตถาคโต ทพิเฺพน จกขฺุนา วิสทุเฺธน อตกิกฺนตฺมานสุเกน 

สตฺเต ปสฺสติ จวมาเน อุปปชฺชมาเน หีเน ปณีเต สุวณฺเณ ทุพฺพณฺเณ สุคเต  

ทุคฺคเต ยถากมฺมูปเค สตฺเต ปชานาตีติ.

บัดนี้ จักแสดงธรรมีกถา พรรณนาพระพุทธศาสนา คือค�าส่ังสอนของ 

พระพุทธเจ้า เพือ่เป็นเครือ่งประดบัสตปัิญญาในทางธรรม ตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะ

ที่เวียนมาถึงเข้า ณ บัดนี้

หลักพระพุทธศาสนาหลักหนึ่งท่ีส�าคัญ และเกี่ยวกับการปฏิบัติอยู่ตลอดไป 

คอื หลกักรรม พระพทุธเจ้าได้ตรัสรูห้ลักกรรมนีแ้ละทรงแสดงสัง่สอน จงึสมควรทีจ่ะ

สนใจศึกษาเพื่อเป็นทางปฏิบัติส�าหรับตน.

ค�าว่า “กรรม” เป็นชื่อของการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลกระท�า อันเกิด

จากเจตนาคือความจงใจ, ฉะนั้น เบื้องต้นของกรรมก็คือ เจตนา ซึ่งมีพระพุทธภาษิต

แสดงว่าเป็นตัวกรรม ดังพระพุทธภาษิตว่า “เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ เจตยิตฺวา 

๙   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๐๔
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กมมฺ ํกโรต ิกาเยน วา วาจาย วา มนสา วา” แปลความว่า “ภกิษุท้ังหลาย เรากล่าว

เจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าบุคคลมเีจตนาแล้ว จงึท�ากรรมทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง 

ทางใจบ้าง” โดยปกตทุิก ๆ คนย่อมมีเจตนาท�า พดู คดิอยูเ่สมอ เมือ่ท�ากเ็ป็นกายกรรม 

เมื่อพูดก็เป็นวจีกรรม เมื่อคิดก็เป็นมโนกรรม จึงท�ากรรมพอกพูนอยู่ไม่ว่างเว้น

มีปัญหาว่ากรรรมที่ทําพอกพูนอยู่เสมอนี้ ทําแล้วก็แล้วไป หรือยังมีอะไร 

เหลืออยู่ และปนเป็นกรรมกองเดียวกันหมด ไม่มีดีมีชั่วหรืออย่างไร

ปัญหานี ้ตอบได้ว่า กรรมท่ีท�าไว้แล้ว หาเลกิแล้วกนัไปไม่ ยงัคงเป็นของตนอยู่ 

ดงัค�าว่า “กมมฺสสฺโกมหฺ ิเรามกีรรมเป็นของของตน” แม้ทางกฎหมายกไ็ม่ยอมให้กรรม

ที่ท�าแล้วเป็นอันว่าแล้วไป เม่ือไปท�ากรรมที่ผิดกฎหมาย ก็ต้องมีโทษตามกฎหมาย, 

ถึงในทางวินัยก็เหมือนกัน เมื่อภิกษุประพฤติผิดวินัย ก็ต้องมีอาบัติเป็นโทษติดตัวอยู่, 

เมื่อเรียกด้วยโวหารว่า กรรม ก็มีกรรมนั่นเองติดตัวอยู่ และจารึกอยู่ในใจ อาจระลึก

หรือนึกข้ึนมาได้ และกรรมนี้นั้นมิใช่เป็นกองเดียวกันไม่มีดีไม่มีชั่ว แต่เป็นกรรมที่ดี 

ซึ่งเก้ือกูลตนเองและผู้อ่ืนให้เป็นสุขก็มี เป็นกรรมที่ชั่ว เพราะเบียดเบียนตนเองและ 

ผู้อ่ืนให้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็มี, ทั้งนี้เพราะเกี่ยวกับบุคคล จึงมีแบ่งว่าดีในเมื่อก่อ 

ให้เกิดสุข และว่าชั่วในเม่ือก่อให้เกิดทุกข์ ยกบุคคลเสียแล้วก็ไม่มีดี ไม่มีชั่ว ฉะนั้น 

กรรมจึงมีดี มีชั่ว แบ่งตามลักษณะที่กล่าวนั้น

ทุก ๆ คนก็ยอมรับเรื่องความดีความชั่วอยู่ทั่วหน้ากัน ต่างกันแต่วัตถุของ

ความดีความชัว่ ซึง่แต่ละลทัธกิแ็สดงผดิแผกกนัไป, ฉะนัน้ กรรมดกีรรมชัว่จงึมอียู่แก่

ทกุคน และทกุ ๆ คนต้องเป็นทายาทรบัผลของกรรมทีต่นท�าไว้ เหมอืนอย่างบตุรเป็น

ทายาทรบัมรดกของมารดาบิดา, ข้อว่าเป็นทายาทน้ี คอืจะต้องรบัผลในเวลาต่อไปอย่าง

แน่นอน แม้ยังมิได้รับในเวลานั้น แต่ก็จะต้องได้รับแน่หลีกเลี่ยงไม่พ้น ตั้งต้นแต่การ

ก่อเกิดถือก�าเนิดอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทุก ๆ คนท่ีเกิดมา ทางร่างกายภายนอก ย่อมมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด  

เช่นที่เรียกว่าชนกชนนี แปลว่าผู้ให้เกิด, แต่เมื่อแสดงทางหลักกรรมภายใน กรรมที่

ท�าไว้น้ันเองเป็นชนกชนนีของตน คือมีกรรมเป็นก�าเนิดก่อให้เกิดขึ้นมา, ตนเองเป็น 

ผู้สร้างกรรมของตน จึงชื่อว่าเป็นผู้สร้างตนขึ้นเอง คือเป็นผู้สร้างชาติอันได้แก่ความ

เกิดให้แก่ตน ไม่มีใครอื่นมาเป็นผู้สร้างให้ ส่วนทางร่างกายก็สืบเชื้อสายไปตามเรื่อง
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แม้การสบืพงศ์พนัธุต่์อไปกเ็ช่นเดยีวกนั เมือ่กล่าวทางร่างกายภายนอก บคุคล

ก็เป็นมารดาบิดายังบุตรธิดาให้เกิดสืบต่อไป, ส่วนในทางหลักกรรมภายใน กรรมนั้น

เองเป็นเผ่าพนัธุซ์ึง่บคุคลจะต้องเป็นผูส้บืต่อไป ซึง่เท่ากบัว่าตนเองนัน้แหละเป็นพ่อแม่

ของตนเอง และตนเองนั้นแหละเป็นลูกของตนเอง สืบต่อไปเป็นบุคคลเดียวนั้นเอง

ตลอดสาย, เพราะมกีรรมเป็นผูอ้�านวยให้เป็นไปเป็นช่วง ๆ และช่วงไหนจะสมมตเิรยีก

ว่าอะไร เป็นการเปรียบเทียบก็สุดแต่จะว่า

รวมความว่า ทุก ๆ คนต้องพ่ึงพาอาศยักรรมเป็นไปทัง้นัน้ ทัง้กรรมดกีรรมชัว่ 

พึ่งกรรมดีให้พาไป คือกรรมดีน�าให้ได้รับความสุขต่าง ๆ พึ่งกรรมชั่วให้พาไปคือ 

กรรมชัว่น�าให้ประสพความทกุข์ต่าง ๆ, ในภายนอกอาจต้องพึง่พาอาศัยบคุคลเป็นต้น 

แต่ภายในต้องอาศัยกรรม ยืน เดิน นั่ง นอนอยู่กับกรรม, ดังจะพึงเห็นได้ว่ากรรม 

นัน้เอง ท�าให้บุคคลมชีือ่เรยีกต่าง ๆ กนั, ในฝ่ายชัว่ เช่นเรียกว่า โจร เพราะโจรกรรม, 

เรยีกว่าคนชัว่ต่าง ๆ กเ็พราะกรรมชัว่ต่าง ๆ, ในฝ่ายดี เช่นเรยีกว่าคนด ีเพราะบญุกรรม, 

ในฝ่ายที่เป็นกลาง ๆ เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ เช่นเรียกว่าแพทย์ ก็เพราะเวชชกรรม, 

เรียกว่าพ่อค้า ก็เพราะพาณิชยกรรม, เรียกว่าชาวนา ก็เพราะกสิกรรม, บุคคล 

ทุกจ�าพวกเหล่านี้จะไปในที่ไหน อยู่ในอิริยาบถอะไร ก็คงเรียกชื่ออย่างนั้น จึงเกาะ 

อยูกั่บกรรมดบ้ีาง ช่ัวบ้าง และได้รบัผลของกรรมนัน้อยูเ่สมอ ดังทีท่่านสอนให้พจิารณา

เนือง ๆ ว่า เราจักท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จักเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น.

ทางพระพุทธศาสนาสอนให้ทุก ๆ คนพิจารณาให้ทราบหลักกรรมดังกล่าว

เนือง ๆ เพื่อเป็นผู้ไม่ประมาท พยายามละกรรมที่ชั่ว ประกอบแต่กรรมที่ดี, เพราะ

ทุก ๆ คนสามารถละกรรมที่ชั่ว ประกอบกรรมที่ดีได้, การที่ยังปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ 

ก็เพราะยังประมาทมิได้พิจารณาให้รู้ตระหนักในหลักกรรม และไม่เชื่อกรรม ไม่เชื่อ

ผลของกรรม ไม่เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตน, ต่อเมื่อเป็นผู้ไม่ประมาท 

และมีศรัทธาความเชื่อดังกล่าว จึงจะละกรรมชั่ว ท�ากรรมดีได้ตามสมควร

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงทราบว่าสตัว์เป็นไปตามกรรม ดงัพระบาลทีีย่กไว้

เบื้องต้น แปลความว่า “อีกข้อหนึ่ง ภิกษุทั้งหลายพระตถาคตเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่ 

อุปบัติอยู่ ซึ่งเลว ดี มีวรรณะดี มีวรรณะไม่ดี ไปดี ไปไม่ดี รู้สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เข้าถึง
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ต่าง ๆ กนัตามกรรม ด้วยจกัษอุนัเป็นทิพย์ หมดจด ล่วงของมนษุย์ ว่าสตัว์เหล่านีห้นอ 

ประกอบด้วยกายทจุรติ วจทีจุรติ มโนทจุรติ ด่าว่าพระอรยิเจ้า เป็นมจิฉาทฏิฐ ิยดึถอื

กรรมของมิจฉาทิฏฐิ สัตว์เหล่านั้น กายแตกทําลายตายไปแล้ว เข้าถึงอบาย ทุคติ 

วินิบาต นิรยะ, ส่วนสัตว์เหล่าน้ีหนอประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต  

ไม่ด่าว่าพระอริยเจ้า เป็นสัมมาทิฏฐิ สมาทานกรรมของสัมมาทิฏฐิ สัตว์เหล่านั้น  

กายแตกทําลายตายไปแล้ว เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ข้อที่ตถาคตเห็นสัตว์ทั้งหลาย  

รูส้ตัว์ทัง้หลายเข้าถงึตามกรรมแม้น้ี เป็นตถาคตพละของตถาคต ซ่ึงพระตถาคตอาศัย

ปฏิญญาฐานะของหัวหน้า บันลือสีหนาท ยังพรหมจักรให้เป็นไปในบริษัททั้งหลาย” 

ดังนี้ 

ตามพระบาลีนี้ แสดงว่าพระตถาคตเจ้าได้ทรงมีพระญาณเห็นสัตว์ท้ังหลาย

จุติ คือ เคลื่อนจากภพชาติหนึ่ง ๆ อุปบัติ คือเข้าถึงภพชาติหนึ่ง ๆ มีต่าง ๆ กัน คือ 

ที่เลว ได้แก่มีชาติตระกูล โภคะ สชาติปัญญาเป็นต้นต�่าทราม, ส่วนที่ดีก็ตรงกันข้าม, 

มีวรรณะดี ได้แก่มีวรรณะผิวพรรณท่ีน่าปรารถนาพอใจ, มีวรรณะชั่วก็ตรงกันข้าม, 

เป็นสุคตะ ไปดี ได้แก่มั่งคั่งมีทรัพย์มาก, เป็นทุคคตะ ไปชั่ว ได้แก่ขัดสนจนทรัพย์, 

ทรงทราบพระญาณว่าสตัว์ทัง้หลายเข้าถงึภพชาติต่าง ๆ กนัดงักล่าว ตามกรรมท่ีตนเอง

ได้ท�าไว้ พระญาณนี้เรียกว่า จุตูปปาตญาณ แปลว่า ความหย่ังรู้ความเคล่ือนและ 

ความเข้าถึงของสัตว์ทั้งหลาย

ความเคลื่อน เรียกตามศัพท์ว่า จุติ ความเข้าถึง เรียกตามศัพท์ว่า อุปบัติ  

ใช้แทนค�าว่า ตายเกิด, ทุก ๆ บุคคลซึ่งยังต้องตายเกิด เรียกว่า สัตว์ แปลว่า ผู้ข้อง 

ผู้ติด เพราะยังไม่หลุดไปจากวัฏฏะ คือ วนเกิดตาย หรือ เวียนเกิดเวียนตาย,  

เมื่อสัตว์ตาย ร่างกายเป็นผู้ตาย แต่สัตว์เป็นผู้จุติ คือเคลื่อนออกไปจากร่างกายที ่

ตายนั้น ไปอุปบัติ คือเข้าถึงร่างกายใหม่, ความก่อเกิดแห่งร่างกายใหม่เรียกว่าเกิด, 

ฉะนั้น ตายเกิดจึงเป็นค�าที่ใช้ส�าหรับร่างกาย และความเกิดของร่างกายนี้เองต้องมี

มารดาบดิาเป็นแดนเกดิ เป็นไปตามพงศ์พนัธุแ์ละตามธรรมดาของกายซึง่ประกอบด้วย

ธาตุต่าง ๆ ตลอดไปจนตาย, ส่วนความอุปบัติ จนถึงจุติของสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็น

แดนเกิด กรรมจึงเป็นชนกชนนีของสัตว์ทั้งหลาย, เมื่อพูดโดยฐานเป็นการก (ผู้ท�า) 
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ก็ต้องว่าสัตว์นั้นเอง เป็นชนกชนนีของตัวเอง ทั้งจะต้องเป็นบุตรธิดาของตนเองสืบ ๆ 

ต่อไปดังกล่าวแล้วข้างต้น

ความข้อนี้พึงพิจารณาเทียบเคียงในปัจจุบัน คือ พิจารณาดูที่ตนเองในบัดนี้ 

จะเห็นว่ากายของเรามีอยู่ส่วนหนึ่ง ตัวของเรามีอยู่ส่วนหนึ่ง กายของเรามีความเป็น

ไปในทางหนึง่ ตวัของเราอกีทางหนึง่, ความเป็นไปของกาย เช่น ต้องบรโิภค ต้องถ่าย 

ต้องเปลีย่นแปลงไปตัง้แต่เกดิจนถงึตาย, ความเป็นไปของตวัเราเกีย่วแก่จติใจ ต้องเล่า

เรียนศึกษา ต้องท�าการงาน ไม่ค่อยจะรู้สึกว่าแก่ว่าตาย เพราะมักจะประมาทเหมือน

ไม่แก่ไม่ตาย และไม่ค่อยจะยอมรับรู้ความแก่ของร่างกาย เข้าค�าว่า ร่างกายจะแก่ 

ก็แก่ไป แต่ใจไม่แก่, รวมความแล้ว ความเป็นไปของตัวเราในปัจจุบันเกี่ยวกับกรรม

หรือเจตนาของเราเอง เจตนากรรมน้ีเป็นผู้บังคับบัญชาตัวเราให้เป็นไป เพราะเมื่อมี

เจตนาแล้ว จึงท�ากายกรรม วจีกรรม มโนกรรมต่าง ๆ ทั้งในทางดีทั้งในทางชั่ว

อันความดีและความชั่วนี้มีลักษณะพร้อมท้ังผลต่างกัน เม่ือเป็นความดีจริง  

ถึงใครจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นความชั่วก็ไม่อาจท�าได้คงเป็นความดีอยู่น่ันเอง, 

แม้ความช่ัวก็เหมือนกัน เม่ือเป็นความชั่วจริงก็คงเป็นความช่ัวอยู่น่ันเอง ไม่มีใคร

สามารถจะกลบักลายให้เป็นความดไีปได้, ส่วนความอ้างเอาเองและความเข้าใจของคน 

ก็เป็นเพียงความอ้างเอาหรือความเข้าใจเท่าน้ัน, แม้จะท�าให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง

ได้บ้าง เช่น การใส่ความ การยกยอโดยไม่เป็นจรงิ กไ็ม่ใช่ผลของความดีหรอืความชัว่

นั้นโดยตรง, ผลของความดีหรือความชั่วนั้นจะต้องมาถึงในเมื่อถึงโอกาส เพราะการ

ให้ผลของความดีหรือความชั่วก็มีเวลาเหมือนวันคืน, เมื่อยังเป็นเวลากลางวัน จะเร่ง

ใหเ้ป็นกลางคนืสักเท่าไร ก็คงเป็นไปไมไ่ด้ จนกวา่จะถึงเวลาสิน้วนั เวลากลางคืนก็มา

ถึงเข้าเอง, แม้ในเวลากลางคืนก็เหมือนกัน จะเร่งให้เป็นกลางวันสักเท่าไรก็เป็นไม่ได้ 

จนกว่าจะสิน้คนื แล้วกลางวนักเ็ริม่ขึน้เอง เวลาทีค่วามดใีห้ผลเหมือนกลางวัน เวลาที่

ความชั่วให้ผลเหมือนกลางคืน, ฉะนั้น บุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ในระยะกาลที่ความด ี

ให้ผล ก็มีชีวิตสว่างไสวรุ่งเรือง แม้จะท�าความชั่วในระหว่างนั้นก็ยังสว่างไสวอยู่ก่อน 

จนกว่าจะถึงกาลของความชั่วให้ผล, แต่เมื่ออยู่ในระยะกาลที่ความชั่วให้ผล ชีวิตก ็

อับแสงเศร้าหมอง ถึงจะท�าความดีในระหว่างนั้น ก็ยังอับแสงต่อไปจนกว่าจะถึงกาล

แห่งความดีให้ผล, เหตุฉะนี้ บุคคลบางคนหรือบางพวกผู้ไม่มีศรัทธาในกรรมหรือผล
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ของกรรม จึงมักมีความเห็นเล่ือนลอยไปตามผลต่าง ๆ ทีเ่ห็นจ�าเพาะหน้า เห็นอย่างไร

กพ็ดูอย่างนัน้, เป็นต้นว่า เห็นบางคนท�าดีและได้รับผลดกีพ็ดูว่าท�าดไีด้ด,ี เหน็บางคน

ท�าชั่ว แต่ได้รับผลดีก็พูดว่า ท�าชั่วได้ดี, เห็นบางคนท�าชั่วและได้รับผลชั่ว ก็พูดว่า  

ท�าชั่วได้ชั่ว เห็นบางคนท�าดี แต่ได้รับผลชั่ว ก็พูดว่า ท�าดีได้ชั่ว, คนมิใช่น้อยพูด

เลือ่นลอยไปตามท่ีได้เหน็จ�าเพาะหน้าอย่างนี ้เพราะไม่ทราบหรอืไม่เชือ่ในกฎของกรรม 

อนัเกีย่วกบักาลก�าหนดเหมอืนอย่างวนัคนืดงักล่าว, ฉะนัน้ เมือ่มคีวามรูห้รอืความเช่ือ

ในกฎของกรรม ก็จักกล่าวอย่างแน่นอนไม่เลื่อนลอยว่า ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว

ความดี ความชั่ว มีความคงตัวตามประเภทของตนดังกล่าวจึงเรียกว่า ธรรม 

เพราะธรรม แปลว่า สภาพท่ีทรงอยู่หรือทรงไว้, ความดีก็ทรงตัวเป็นความดีไม่กลับ

กลายเป็นความชั่ว จึงเรียกว่า กุศลธรรม หรือธรรมเฉย ๆ, ส่วนความชั่วก็ทรงตัว 

เป็นความชั่วไม่กลับกลายเป็นความดี จึงเรียกว่า อกุศลธรรม หรือ อธรรม, สมตาม 

พระพุทธภาษิตตรัสแสดงผลที่ไม่เสมอกันไว้ว่า

น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ  อุโภ สมวิปากิโน

อธมฺโม นิรยํ เนติ  ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ

แปลความว่า “ธรรมและอธรรม หามวีิบากคือผลเสมอกันไม่ อธรรมย่อมน�า

ไปสู่นิรยะ ส่วนธรรมย่อมให้ถึงสุคติ” ดังนี้

บคุคลโดยปกต ิย่อมมปัีญญา สามารถจะพจิารณาให้ทราบเหตผุลได้ตามสมควร 

แต่ในข้อที่เกี่ยวกับตนและในขณะที่ก�าลังตกอยู่ในอ�านาจตัณหา คือความอยาก หรือ

ความโลภ โกรธ หลง ความล�าเอยีงเข้ากบัตน และกิเลสเหล่านีก้เ็ป็นเครือ่งบงัปัญญา

มิให้เห็นความจริง

เมื่อพิจารณาให้เห็นเหตุผลจริงในปัจจุบัน และพิจารณาขยายให้เห็นจริงใน

หลกักรรมกว้างขวางออกไป กจ็ะทาํให้กมัมสทัธาเกดิต้ังม่ัน เป็นเหตุเว้นทจุริตประกอบ

สุจริต, ไม่ว่าร้ายพระอริยเจ้า หรือคนดีคนบริสุทธิ์, เป็นสัมมาทิฏฐิ สมาทานกรรม 

ของสัมมาทิฏฐิ, ก็จะประสบผลที่ดี คือทําให้เป็นคนดี มีวรรณะดี เป็นสุคตะ คือไปดี 

ตามสมควรแก่กรรมที่ได้ทําไว้  มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้



กัณฑ์ที่ ๑๐
อาสวักขยญาณ ปรชีาหยั่งรู้ท�าอาสวะให้สิ้น๑๐

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปุน จ ปรํ สาริปุตฺต ตถาคโต อาสวานํ ขยา อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ  

ปญฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเว ธมฺเม สยํ อภิญฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปสมฺปชฺช วิหรตีติ.

บดันี ้จกัแสดงธรรมีกถา พรรณนาศาสนธรรมค�าสัง่สอนของสมเดจ็พระบรม

ศาสดา ตามควรแก่วันธรรมสวนะที่เวียนมาถึงเข้า พระธรรมค�าสั่งสอนนั้น ประกาศ 

สัจจธรรม ความจริง ซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วด้วยญาณปรีชาอย่างย่ิง, พระตถาคต

สมัมาสัมพทุธเจ้า ได้ทรงมพีระปรชีาญาณในธรรมทัง้ปวง ดงัทีเ่รยีกว่า “พระสพัพญัญ”ู 

แปลว่า ผู้รู้ทั้งหมด, เรียกพระญาณนี้ว่า “พระสัพพัญญุตญาณ” อีกอย่างหนึ่ง 

ท่านแสดงว่าพระพุทธองค์ทรงมีพระปรีชาญาณเป็นก�าลังในการประกาศ

พระพุทธศาสนา ๑๐ ประการ เรียก ทสพลญาณ คือ :-

๑.  ทรงมีพระปรชีาหย่ังรูฐ้านะ คอืเหตุทีค่วรเป็นได้ และอฐานะ คือมใิช่เหตุ

ที่ควรเป็นได้ (ฐานาฐานญาณ)

๑๐   ทรงแสดงขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๐๔
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๒.  ทรงมีพระปรีชาหยั่งรู้ผลแห่งกรรม (วิปากญาณ) 

๓.  ทรงมีพระปรีชาหยั่งรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวง (สัพพัตถคามินีปฏิปทาญาณ)

๔.  ทรงมีพระปรีชาหยั่งรู้ธาตุต่าง ๆ (นานาธาตุญาณ)

๕.  ทรงมีพระปรีชาหย่ังรูอั้ธยาศัยของสตัว์ทัง้หลายอนัเป็นต่าง ๆ กนั (นานาธ-ิ

มุตติกญาณ)

๖.  ทรงมีพระปรีชาหย่ังรู้ความหย่อน และยิ่งแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย 

(อินทริยปโรปริยัตตญาณ)

๗.  ทรงมพีระปรชีาหยัง่รูอ้าการเศร้าหมองเป็นต้น แห่งธรรม มีฌานเป็นต้น 

(ฌานาทิสังกิเลสาทิญาณ)

๘.  ทรงมีพระปรีชาหยั่งรู้ระลึกชาติหนหลังได้ (ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ)

๙.  ทรงมีพระปรชีาหย่ังรู้ความเคลือ่นและความเข้าถงึชาตภิพของสัตว์ทัง้หลาย 

ผู้เป็นต่างกันโดยกรรม (จุตูปปาตญาณ)

๑๐. ทรงมีพระปรีชาหยั่งรู้ท�าอาสวะให้สิ้น (อาสวักขยญาณ)

พจิารณาตามเค้าความท้ังปวงท่ีพระตถาคตเจ้าทรงรู ้ตามท่ีระบถึุงในพระญาณ

ทั้ง ๑๐ นี้ ล้วนเป็นข้อส�าคัญเกี่ยวแก่บุคคลทุกคนในทุกข้อทุกประการ, ฉะนั้น  

เมือ่ทรงทราบตลอดแล้ว จงึทรงสามารถ บนัลือสหีนาท อันแปลว่า บนัลอือย่างราชสห์ี 

ยังพรหมจักร อันหมายถึงพุทธจักร ให้เป็นไปในบริษัททั้งหลายได้ พรหมนั้นเดิม  

พวกพราหมณ์นับถือว่า เป็นพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลก จึงเป็นที่นับถืออย่างสูงในศาสนา

พราหมณ์, เม่ือพระพทุธศาสนาเกดิข้ึน พระพทุธเจ้าไม่ทรงแสดงพรหมเหมอืนอย่างนัน้ 

แต่ก็ยืมถ้อยค�ามาใช้ยักย้ายค�าอธิบายให้เป็นไปตามทางพระพุทธศาสนา, ฉะนั้น  

เมื่อกล่าวอย่างสั้น ค�าว่า พรหมจักร จึงหมายถึงพุทธศาสนจักรนั่นเอง

กล่าวรวมความโดยย่อว่า (๑) อัน ฐานะ คือข้อที่เป็นได้ และ อฐานะ คือ

ข้อที่ไม่เป็นได้ ควรก�าหนดให้รู ้ไว้ก่อน เพื่อจะได้ปฏิบัติในส่ิงที่เป็นไปได้เท่านั้น  

ส่วนสิง่ท่ีเป็นไปไม่ได้ ถึงใครจะพยายามให้เป็นไปได้สกัเท่าไรกไ็ม่ส�าเรจ็, (๒) เป็นต้น

ว่า ผลของกรรม ย่อมเกิดขึ้นตามควรแก่กรรม คือผลดี เผล็ดจากกรรมดี ผลชั่ว  
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เผล็ดจากกรรมชั่ว ย่อมเป็นได้ดังนี้ ถ้าจะให้สับสนกัน ย่อมเป็นไปไม่ได้, (๓) ผลดี

น้ันเป็นต้นว่า ภูมิที่ดีเป็นสุขต่าง ๆ ผลชั่วนั้นเป็นต้นว่า ภูมิท่ีชั่วเป็นทุกข์ต่าง ๆ  

ทางไปสู่ภูมิเหล่านี้ก็คือกรรมนั่นเอง, (๔) และสัตว์ทั้งหลาย ผู้ประกอบกรรม ท�าทาง

ไปสู่ภูมิต่าง ๆ ย่อมมีกายและจิตใจประกอบกันเป็นสัตว์บุคคล กายนั้นประกอบด้วย

ธาตุต่าง ๆ, (๕) จิตใจก็มีอัธยาศัยต่าง ๆ กัน, (๖) ท้ังอัธยาศัยเป็นต้นท่ีเรียกว่า 

อินทรีย์ ของบางคนก็หย่อน บางคนก็ยิ่ง, (๗) อัธยาศัยที่ยิ่งนั้นเกิดจากการประกอบ

ธรรมปฏบิตั ิมสีมาธเิป็นต้น การบ�าเพญ็ธรรมปฏบัิตินัน้ กมี็เศร้าหมองบ้าง ผดุผ่องบ้าง 

แล้วแต่จะปฏิบัติผิดหรือถูกวิธี, (๘) แต่เมื่อปฏิบัติให้ถูกวิธี จนได้ฌานซึ่งเป็นสมาธิ

อย่างสูง และญาน ซึ่งเป็นปัญญาอย่างสูง ก็อาจก�าหนด ระลึกนิวาส คือที่อาศัยใน 

หนหลังได้, (๙) ก�าหนดรูค้วามเคลือ่นและเข้าถึงชาตภิพหรือภมูต่ิาง ๆ กันโดยกรรมได้, 

(๑๐) จนถึงรู้จักท�าอาสวะให้สิ้นไปในที่สุด

ตามที่กล่าวมานี้ มีความส�าคัญในขั้นสุดท้าย คือ ท�าอาสวะให้สิ้น ค�าว่า  

อาสวะ เป็นชือ่ของกเิลสทีน่อนจมหมกัหมมอยู่ในจติ และฟุง้ขึน้มาในเม่ือกระทบอารมณ์

เป็นเครื่องเร้าเตือน, เมื่อยังไม่ได้กระทบอารมณ์อะไรก็นอนจมเป็นตะกอน, จิตก็ดู

ผดุผ่อง, เหมอืนอย่างน�า้ในตุม่ทีม่ตีะกอนนอนจมอยู ่ดกูเ็ป็นน�า้สะอาด แต่เมือ่มสีิง่ไป

กวนคนตะกอนก็ฟุ้งขึ้น ท�าน�้าให้ขุ่น, จิตก็เหมือนกัน เมื่อถูกอารมณ์กระทบ ตะกอน

จิตก็ฟุ้งขึ้น เป็นโลภ โกรธ หลง เป็นต้น เป็นเหตุให้ประพฤติทุจริตต่าง ๆ คนยังทํา

ทุจริตกันอยู่ ก็เพราะอาสวะเป็นต้นเหตุ

อาสวะ ท่านแสดงไว้ ๓ ได้แก่ กามาสวะ อาสวะคือกาม ความใคร่ปรารถนา, 

ภวาสวะ อาสวะคือภพ ความเป็น, อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ความไม่รู้จริง,  

อาสวะทั้ง ๓ นี้ อวิชชาเป็นต้นเดิม เป็นเหตุให้หลงยึดถือภาวะที่ไม่เป็นจริงอย่างใด

อย่างหนึ่ง และใคร่อยู่ในภาวะนั้น ข้อนี้พึงเห็นได้อย่างสามัญ

ในวันหนึ่ง ๆ ทุก ๆ คนอาจเข้าใจผิดในเรื่องทั้งหลาย นี้คือ อวิชชา, เมื่อมี

ความเข้าใจผิดในสิ่งใด ย่อมมีความยึดถือในส่ิงนั้นว่าเป็นเช่นนั้นจริง นี้คือ ภพ  

อันหมายถึงว่าเป็นเช่นน้ัน, เม่ือเห็นว่าเป็นเช่นนั้น ก็ใคร่คือปรารถนาเกาะเกี่ยวอยู่  

นี้คือ กาม, ย่อมเป็นอยู่ดังนี้ จนกว่าจะเกิดความเข้าใจถูก
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พจิารณาดูเข้ามาอีกถงึความเข้าใจในตนเอง ทีเ่รยีกว่า มานะ ความส�าคญัตน, 

บางทีมีความส�าคัญตนไปต่าง ๆ ว่า ดีกว่าเขาบ้าง เสมอเขาบ้าง เลวกว่าเขาบ้าง,  

จึงท�าให้เกิดการดูหมิ่นเขา ในเมื่อเข้าใจว่าดีกว่าเขา, ดีเสมอเขา ในเม่ือเข่าใจว่า 

เสมอเขา, อบัอายว่าด้อยกว่าเขา ในเมือ่เข้าใจว่าเลวกว่าเขา, ความเข้าใจตนดงักล่าวนี้ 

หมายถงึเข้าใจชนดิท่ีเป็นกเิลส มิใช่หมายถงึชนิดทีเ่ป็นปัญญา ซึง่ท�าให้เกิดการปรับปรงุ

ตนให้ดีขึ้นในทางที่ชอบ, ความเข้าใจตนเองผิดเป็นอวิชชา, ตนตามที่เข้าใจนี้เป็นภพ, 

ความใคร่ยืนยันอยู่ว่า ตนเป็นอย่างนั้น เป็นกาม

เมื่อกล่าวอย่างละเอียด ในบัดนี้ทุก ๆ คนย่อมมีความเข้าใจว่า ตนเองเป็น

อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่แล้ว จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ ยังไม่กล่าวถึงก่อน จะกล่าวถึง

แต่ว่า มีความส�าคัญอยู่ดังกล่าวเท่าน้ัน สมมตเรียกว่า ภูตะ แปลว่า ผู้เป็นแล้ว,  

แต่ว่า ในอนาคต อาจจะคิดอยากเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไป ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ได้เป็น  

จึงแสวงหาเพือ่จะเป็นตามท่ีต้องการ สมมตเรยีกว่า สมัภเวส ีแปลว่า ผูแ้สวงหาสมภพ, 

สตัว์บคุคลทัว่ไป จงึเป็นภตูะ และ สมัภเวส ีกันอยูท่กุเวลา, คอืเป็นภูตะ เพราะส�าคญั

ตนว่าเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงอยู่แล้ว เป็นสัมภเวสี เพราะแสวงเพื่อจะเป็นต่อไป,  

อาการเหล่านี้ เกิดท่ีจิต ซ่ึงยังมีความส�าคัญมั่นหมายหรือหวัง ถ้าหมดความส�าคัญ 

มัน่หมายหรอืหวงัแล้ว แม้ในขณะทีน่อนหลบั กไ็ม่มอีะไรทัง้หมด, ตืน่ขึน้มาแล้วกเ็ป็น

และจะเป็นกันไปใหม่ จนกว่าจะหลับไปอีก, 

เพราะฉะนั้น เม่ือสืบค้นเข้าไป การที่สัตว์บุคคลทุกคนเป็นหรือจะเป็นอะไร 

จึงอยู่ที่จิตใจซึ่งมีความส�าคัญมั่นหมายหรือหวังอยู่นั้นเอง ถ้าสิ้นความส�าคัญมั่นหมาย

เสียแล้ว แม้ตื่นอยู่ ก็ไม่เป็นอะไร ทั้งจะไม่เป็นอะไรต่อไป, แต่จิตเช่นนี้ ท่านแสดงว่า

เป็นจิตทีไ่ม่มอีาสวะ หรอืกล่าวอกีนยัหนึง่ว่า เป็นจติท่ีไม่มีตัณหา ความดิน้รนปรารถนา 

และอุปาทาน ความยึดถือ, แต่จิตที่มีอาสวะ จะไม่ให้มีความส�าคัญมั่นหมายหรือ 

หวังหาได้ไม่ และจะให้รู้สึกสม�่าเสมอในทุก ๆ สิ่งก็ไม่ได้ เว้นแต่หลับหรือปราศจาก

ความรูส้กึอะไร ๆ เลย หรอือยูใ่นสมาธทิีแ่น่วแน่เท่านัน้, แต่ในขณะเช่นนัน้ปราศจาก

ความรู ้ต่างจากจติทีส่ิน้อาสวะ ประกอบด้วยความรูเ้ต็มท่ี แต่ไม่มีความส�าคัญม่ันหมาย

หรือหวังอะไร, และจิตที่มีอาสวะ แม้จะนับถือลัทธิวิธีอะไร ก็สักแต่ว่าเป็นเครื่องอ้าง 
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เพราะมมีานะดงักล่าวแล้ว จงึมีความคิดท่ีจะให้เขาเหมอืนตนในบางอย่าง ไม่ให้เหมอืน

ตนในบางอย่างเป็นต้น เพราะก็ยังเป็นภูตะสัมภเวสีดังกล่าวแล้ว

ส�าหรับในชั้นสามัญ ยังมีอาสวะหรือตัณหาอุปาทานอยู่ ท่านก็สอนให้อาศัย

กเิลสเหล่านีด้�าเนนิไปในทางด ีเช่น อาศยัตณัหา เพือ่ให้เกดิความดิน้รนทะยานอยาก

ท�าความดี อาศยัอปุาทานยดึถอืความดีไว้เกบ็ความดเีอาไว้ส่ังสมให้เป็นบารมีอยู่ในจติ 

เพือ่ต่อสูก้บัอาสวะทีเ่ป็นฝ่ายชัว่อนัเกบ็ไว้ จะปล่อยทิง้ความดเีสียมิได้, แต่ความอยาก

ดน้ัีน ถ้ามากเกนิไปกเ็ป็นทกุข์เดอืดร้อน จ�าจะต้องสงบระงบัเสยี เช่นเดยีวกับสงบระงบั

ความอยากชั่ว, ท่านจึงสอนให้บ�าเพ็ญสมาธิ คือท�าใจให้ตั้งมั่น แน่วแน่อยู่ในอารมณ์

อนัเดียว จนจิตสงบจากความฟุง้ซ่าน เรยีกว่า เป็นความพ้นทางใจอย่างหนึง่, ความพ้น

ได้ด้วยสมาธิอย่างสูง คือ ฌาน เรียกว่า เจโตวิมุติ แปลว่า ความหลุดพ้นด้วยอ�านาจ

แห่งใจ, วิมุติข้อนี้เพียงอย่างเดียว ไม่อาจท�าให้สิ้นอาสวะได้, ต่อเมื่อได้บ�าเพ็ญปัญญา 

คือท�าความรูจ้ริงให้เกดิขึน้จนรูจ้กัตวัอาสวะ และท�าอาสวะให้ส้ิน เรยีกว่า ปัญญาวิมุติ 

ความหลุดพ้นด้วยอ�านาจแห่งปัญญา, ท่านแสดงว่า บางท่านได้ปัญญาวิมุติอย่างเดียว 

คือท�าสมาธิพอเป็นบาทของปัญญา แล้วบ�าเพ็ญปัญญาจนได้วิมุติ, บางท่านได้วิมุต ิ

ทั้งสองส่วน คือบ�าเพ็ญสมาธิจนถึงฌานแล้ว บ�าเพ็ญปัญญาต่อไป จนสิ้นอาสวะ  

เรียกว่า อุภโตภาควิมุติ แปลว่า วิมุติด้วยอ�านาจแห่งใจและปัญญาทั้งสองส่วน

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงได้วิมุติทั้งสอง ดังพระบาลีแสดงพระญาณคือ 

พระปรีชาหยั่งรู ้ไว้ข้อหนึ่ง ซึ่งได้ยกไว้ ณ เบื้องต้น แปลความว่า “อีกข้อหนึ่ง  

พระตถาคตเจ้าเข้าถึงอยูเ่พราะรูย้ิง่เอง จงึทําให้แจ้งในปัจจุบนัซ่ึงเจโตวมิตุ ิความหลดุพ้น

ด้วยอํานาจแห่งใจ ปัญญาวิมุติ ความหลุดพ้นด้วยอํานาจแห่งปัญญา ที่ไม่มีอาสวะ 

เพราะสิน้อาสวะทัง้หลาย, แม้ข้อนีเ้ป็นตถาคตพละของพระตถาคตเจ้า ซึง่พระตถาคตเจ้า

อาศยัปฏญิญาฐานะของหวัหน้า บันลอืสหีนาท ยงัพรหมจกัรให้เป็นไปในบรษิทัทัง้หลาย” 

ด้วยประการฉะนี้ 



.
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.



อุเบกขากถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

เสโล ยถา เอกฆโน วาเตน น สมียติ

เอวํ นินฺทาปสํสาสุ น สมิญฺชนฺติ ปณฺฑิตาติ

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันกาชาดโลก ด้วยสันนิบาตสภา

กาชาดได้ก�าหนด วันท่ี ๘ พฤษภาคม เป็นวันกาชาดโลก เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่  

อังรีดูนังต์ ผู้ให้ก�าเนิดขบวนการกาชาด ฉะนั้น ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันเกิด

ครบรอบปีที่ ๑๔๕ ของผู้ให้ก�าเนิดนั้น สภากาชาดไทยจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ  

เพื่อฉลองวันเกิดกาชาดโลกนับเป็นปีท่ี ๒๖ และชักชวนให้ประชาชนสนใจในกาชาด 

กับได้จัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาพิเศษขึ้นกัณฑ์หนึ่งทางวิทยุกระจายเสียง

ค�าขวญัวนักาชาดโลกปีนีว่้า “สิง่แวดล้อมมนษุย์ สดุส�ำคัญของกำชำด” ค�าขวัญ

น้ีเป็นข้อเตอืนใจอย่างดยิีง่ในปัจจบัุน ซ่ึงการขาดความสมดลุมมีากขึน้ทกุท ีโดยเฉพาะ

ระหว่างความต้องการของธรรมชาติแวดล้อมกับความต้องการของมนุษย์ เป็นเหตุให้

สิง่แวดล้อมมนษุย์ถกูท�าลายหรอืแปดเป้ือนเป็นพษิ ซึง่เป็นอนัตรายแก่ชวิีตมนษุย์และ

ธรรมชาติ ฉะนัน้ จึงควรทีจ่ะช่วยกนัรกัษาสิง่แวดล้อมตามความต้องการของธรรมชาติ 

ซึ่งก็เป็นความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ด้วย

๑  แสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัอังคารที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
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ในโอกาสนี ้จกัแสดงธรรมชาตภิายในจติใจคอืธรรม อนัธรรมเป็นความจรงิที่

มีอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา และอาจอบรมปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขขึ้นได้ในปัจจุบัน

ทันตาเห็น พระพุทธศาสนาสอนธรรมที่เป็นความจริงดังกล่าว จึงเป็นการสอนที่อยู่ใน

วิสัยของธรรมดาท่ีพึงรู้พึงปฏิบัติให้เกิดผลได้ทันทีที่ปฏิบัติ หาใช่สอนผิดธรรมดาและ

สอนการท�าลายประโยชน์สุขไม่ อันประโยชน์สุขท่ีตรังกันข้ามกับโทษทุกข์ เป็นส่ิงที่

ทกุ ๆ คนต้องการดงัท่ีพดูกนัว่า ต้องการความสขุ ไม่ต้องการความทกุข์ ใครจงึไม่อาจ

ปฏเิสธว่าต้องการและแสวงหาความสขุ จะยกตวัอย่างในเรือ่งทัว่ ๆ ไป การไปเทีย่วดู

การละเล่น การไปเที่ยวพักผ่อนต่าง ๆ ที่ให้เกิดความยินดีรื่นเริงสนุกสนานเบิกบาน 

เป็นความสขุหรอืให้เกดิสขุต่าง ๆ แต่คนเราจะสนกุรืน่เรงิอยู่นานเกนิไปหาได้ไม่ ต้อง

เลกิจากการรืน่เรงิบนัเทงิทัง้ปวงมาหาทีพั่กอนัสงบปราศจากเสยีงและสิง่รบกวนทัง้หลาย 

ณ ที่พักอันสงบนั้น จึงได้การพักผ่อนทั้งทางกายและทางใจ ตรวจดูเพียงเท่านี้จะได้

ความคดิว่า ท่ีพกัผ่อนจริงนัน้คือท่ีสงบ ความพกัผ่อนจรงินัน้คอืความสงบ ถ้ายังสงสยั

ในความคิดนี้ก็ควรคิดย้อนถามตัวเองว่าเสียงท่ีว่าไพเราะนัก ถ้าดังอยู่ที่หูตลอดเวลา

ไม่มีเงียบจะเป็นอย่างไร จะทนได้หรือไม่ดังนี้ ก็จะต้องรับรองในความคิดนั้นทันที  

ต่อแต่นีก้ค็วรตรวจดวู่าในความสงบนัน้มอีะไรอยู่ ดคูวามสงบใจของตนเองทีไ่ด้หลงัจาก

ไปสนกุสนานรืน่เรงิมา อกีทางหนึง่ดคูวามสงบใจหลงัจากทีไ่ด้ไปโกรธใครมา จะได้พบ

ภาวะของจิตอย่างหนึ่งในขณะน้ันคือ ความวางเฉย มีลักษณะปล่อยและหยุด เรียก

ด้วยศัพท์ธรรมว่า อุเบกขำ

กล่าวได้ว่า ความสงบต้องมอีเุบกขา คือ อเุบกขาต้องมใีนความสงบ เป็นภาวะ

ธรรมชาติธรรมดาอย่างหน่ึงของจิต เพราะว่าจิตใจนี้ เมื่อรับอารมณ์ที่น่ายินดีชอบใจ

กต็าม ทีไ่ม่น่ายนิดชีอบใจกต็าม ย่อมมคีวามกระเทอืนหว่ันไหวป่ันป่วนไปด้วยอารมณ์

เหล่านั้น ความกระเทือนใจน้ีเรียกตามประเภทว่าความยินดีบ้าง ความยินร้ายบ้าง 

ความหลงใหลบ้าง ถ้ามีตามสมควร ก็ให้เกิดสุขทุกข์ตามสมควร ถ้ามีมากไปก็ให้เกิด

โทษได้คล้ายกัน เช่นเมื่อรับอารมณ์ที่น่ายินดีมาก เกิดความยินดีท่วมท้นก็เป็นความ

กระเทอืนใจอย่างแรงถงึอาจเป็นอันตรายแก่ชวีติได้ทนัท ีเมือ่ได้รบัอารมณ์ทีน่่ายนิร้าย

มากอย่างฉับพลันก็เช่นเดียวกัน คนเจ็บป่วยย่ิงต้องระมัดระวังมิให้จิตใจได้รับความ
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กระเทือนทกุอย่าง แม้คนปกตกิห็าใช่ว่าจะทนต่อความกระเทอืนของจติใจไปได้นานนกั 

ต้องมีเวลาพักใจ คือปล่อยอารมณ์ท่ีท�าให้ใจกระเทือนออกไปและหยุดใจที่จะกังวลถึง

ทุก ๆ คนต้องมีเวลาพักอย่างนี้ทุกวัน จะยินดีรื่นเริงหรือยินร้ายไปตลอดเวลาเป็นสิ่ง

ทีช่วีติร่างกายนีท้นไม่ได้ ร่างกายจติใจย่อมมเีหนด็เหนือ่ย ต้องการวางให้ว่าง ต้องการ

หยุดอยู่เฉย ๆ บางคราวจิตใจวางได้ก่อน ร่างกายก็ได้พัก บางคราวจิตใจไม่ยอมวาง 

จนถึงร่างกายทนไม่ไหว หมดก�าลงัไปก่อนกม็ ีแม้คนจะหลบัลงได้จติใจกต้็องวางอารมณ์ 

ถ้ายงัยดึอารมณ์เป็นกงัวลอยูก่ห็ลบัลงไม่ได้ ภาวะพกัของจิตใจดงักล่าวนีค้อื “อเุบกขำ” 

“ความวางเฉย” ทีม่อียูเ่ป็นธรรมชาตธิรรมดา จะเรยีกว่ามเีป็นพืน้ของจติใจทเีดยีวกไ็ด้ 

คอืโดยปกตย่ิอมมอีเุบกขาเป็นพืน้อยู ่ต่อเมือ่มอีารมณ์ทีน่่ายนิดเีข้ามากระทบ กเ็ปลีย่น

ไปเป็นความยินดี ครั้นความยินดีสงบลงแล้วก็กลับเป็นอุเบกขา หรือเม่ือมีอารมณ์ท่ี

น่ายินร้ายมากระทบ ก็เปลี่ยนไปเป็นความยินร้าย ครั้นผ่านไปแล้ว ก็เป็นอุเบกขาอีก 

แต่อุเบกขาดังกล่าว นี้เป็นอัญญำณุเบกขำ แปลว่า “อุเบกขาที่ไม่ประกอบด้วยความรู้” 

เป็นความวางเฉยโดยธรรมชาติธรรมดาคล้ายกับความหลับ ความหลับเป็นความพัก

ของร่างกาย อุเบกขาธรรมชาตนิีเ้ป็นความพกัของจติใจ ทางพระพทุธศาสนาสอนธรรม

ไว้อย่างหนึ่ง เรียกว่า อุเบกขำ ธรรมข้อนี้ไม่ใช่อุเบกขาธรรมชาติซึ่งไม่ประกอบด้วย

ความรู้ แต่เป็นญำณุเบกขำ คืออุเบกขาที่ประกอบด้วยความรู้ ด้วยอาศัยอุเบกขาที่มี

อยู่เป็นธรรมชาตินี้เองอบรมให้เป็นธรรมปฏิบัติขึ้น

ในการปฏบิตัธิรรมทัง้ปวงนัน้ โดยตรงเพือ่อบรมจติและปัญญา โดยมศีลีเป็น

ภาคพืน้ และต้องอาศยัความเพยีรปฏบิตัขิึน้ไปโดยล�าดบั เปรียบเหมือนขึน้บนัไดทีละขัน้ 

เมือ่ท�าความเพยีรได้ระดบักค็อยประคองไว้ให้เป็นไปอย่างสม�า่เสมอ อุเบกขาในความเพียร

จึงต้องใช้อยู่เสมอ และโดยเฉพาะในเวลาปะสบอารมณ์ทั้งปวง ถ้าปล่อยใจให้ยินดี

ยินร้ายไปตามใจแล้ว ก็ไม่อาจจะอบรมทางจิตและปัญญาได้ ต่อเมื่อค่อยมีสติก�าหนด

ให้รู้อยู่ในอาการของจิตที่เป็นไปอย่างไร ก็ก�าหนดให้รู้ว่าอาการอย่างนั้นไม่สงบไม่ดี  

จนความยนิดยิีนร้ายสงบหายไป ได้อุเบกขาขึน้ จงึจะได้ความก้าวหน้าในการอบรมจติ

และปัญญา อุเบกขาท่ีได้ด้วยความรูด้งัน้ีเป็นธรรมปฏบัิตทิีต้่องการให้อบรมในพระพทุธ-

ศาสนา
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ธรรมปฏบิตันิัน้ท่านสอนให้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม เช่น จะปฏบิตัใินธรรม

ข้อใด ก็ให้มีเหตุสมควรที่จะใช้ธรรมข้อนั้น เช่น อุเบกขาจะพึงใช้ในเมื่อมีเหตุเช่นไร  

จะกล่าวเป็นตัวอย่างในความเพียรทุกอย่าง จะใช้อุเบกขาเสียทีเดียวหาได้ไม่ ต้องเริ่ม

ความเพียรขึ้นก่อน เมื่อมีความเพียรเต็มที่แล้วจึงประคองความเพียรให้ด�าเนินไปโดย

สม�่าเสมอ ต้องใช้อุเบกขามีหน้าท่ีประคองความเพียร ท่านเปรียบเหมือนหลอมทอง 

ต้องสบูเบ้าให้ไฟแรง เทยีบกบัเวลาทีต้่องเพยีร คร้ันไฟแรงไปกต้็องพรมน�า้ เมือ่ไฟพอดี

ก็หยุดสูบ หยุดพรมน�้าคอยดูอยู่เฉย ๆ เทียบกับเวลาที่ต้องใช้อุเบกขาตามตัวอย่างนี้ 

จะเหน็ได้ว่าธรรมถ้าใช้ผดิท่ีผดิทางก็เสีย ในเวลาทีต้่องเพยีรไปใช้อเุบกขากเ็สีย ในเวลา

ที่ต้องใช้อุเบกขาไปใช้ความเพียรก็เสีย ในพรหมวิหารเช่นมารดาบิดารักบุตรธิดา  

เมือ่บตุรธดิาไปววิาทกบัใครหรอืไปท�าอะไรมา มีผูม้าฟ้อง ถ้ามารดาบดิาใช้เมตตากรณุา

ในทางเข้าข้าง เรียกว่ามีอคติในบุตรธิดา ก็จะต้องว่าบุตรธิดาของตนเป็นฝ่ายที่ถูก 

อยู่เสมอ การใช้เมตตากรุณาในทางอคติดังนี้เป็นการใช้ท่ีผิด ควรจะต้องใช้อุเบกขา 

คอืแยกตนเองออกมาเป็นคนกลาง ท่ีเรยีกในทีน่ีว่้ามอีาการมธัยสัถ์เป็นกลาง พจิารณา

ถึงกรรมเป็นหลกั หมายถงึว่าพจิารณาหาความจรงิว่าใครผดิใครถกูอย่างไร ดงันีแ้หละ

คือการพิจารณากรรมตามที่สอนไว้ในข้ออุเบกขา เมื่อมีอุเบกขาดังนี้ จึงจะตัดสินชี้ผิด

ชี้ถูกได้โดยถูกต้อง แต่ในเวลาอ่ืนก็ควรใช้เมตตากรุณา จะคิดใช้อุเบกขากันเรื่อยไป  

กห็าถูกไม่ เช่น ถ้าบิดามารดาจะคิดว่าบตุรธดิาทีเ่กิดมามกีรรมของเขาเอง สร้างให้เกดิ 

มกีรรมเลีย้งอยูแ่ล้ว จงึไม่จ�าเป็นต้องมเีมตตากรณุารกัใคร่เลีย้งด ูท�าอเุบกขาเสียดีกว่า 

จะคิดใช้อุเบกขาพร�่าเพรื่อไปดังนี้ก็ผิด ในระหว่างบุคคลทั่วไปก็เหมือนกัน ถ้าในคราว

ทีค่วรช่วยกันกลบัเฉยเสยีหรอืหลกีเลีย่งเสยี หาใช่อเุบกขาไม่ หากแต่เป็นลกัษณะใจจดื

ใจแคบ หรือบางทีควรจะเฉยแต่กลับไปยุ่งวุ่นวายก็กลายเป็นเสีย 

ในเวลารับอารมณ์ทั้งหลาย เมื่อว่าถึงทางโลกก็ย่อมมียินดียินร้าย แต่ถ้ารู้จัก

ใช้อุเบกขาบ้าง ก็จะคอยควบคุมใจให้ไม่ตื่นเต้นฟุบแฟบเกินไป แต่จะท�าใจให้มั่นคง 

ไม่สะดุ้งสะเทือนมากนัก ผู้ที่ท�างานในหน้าที่ส�าคัญที่ต้องมีใจมั่นคง ไม่กระเทือนง่าย 

ยิ่งต้องใช้อุเบกขามาก บางทีก็ท�างานในหน้าที่ที่จะถูกยั่วให้โกรธ บางทีก็ถูกยั่วให้หลง 

บางทีก็ถูกยั่วให้โลภ ถ้าเสียอุเบกขาไปแล้ว ก็เรียกว่าเสียที่มั่นทางใจ เริ่มเป็นผู้แพ ้

เสียแล้ว และทุก ๆ คนจ�าต้องประสบโลกธรรม คือ ธรรมส�าหรับโลกอยู่ด้วยกัน 

ทั้งนั้น ได้แก่ ลาภ ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข ทุกข์ 
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เป็นสิง่ทีป่รารถนาชอบใจก็ม ีไม่ปรารถนาชอบใจกม็ ีถ้าเป็นส่ิงท่ีชอบกช็วนให้โลภ เช่น 

ลาภ ยศ ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบก็ชวนให้โกรธ ส่วนที่ชวนให้หลงนั้นมีในทุก ๆ อย่างเป็น

เครื่องมึนเมาเครื่องล่อใจทั้งปวง ฉะนั้น ถ้าปล่อยใจให้เพลิดไปก็จะน�าไปสู่ความเสื่อม

เสีย จึงควรจะต้องมีเครื่องเหนี่ยวรั้งใจ คือ ท�าอุเบกขาให้ได้ในสิ่งที่จะน�าให้เกิดความ

เสยีหาย อาศยัสตริะลกึ ปัญญาพจิารณาให้รู ้ให้เหน็ว่าชอบไม่ชอบนีเ้ป็นเรือ่งเสยี ส่วน

ความวางใจเฉยเสียเป็นความดี จึงจะรักษาตนให้มีความสุขความเจริญอยู่ในโลกโดย

ยั่งยืนได้ บุคคลผู้ฉลาดท�าใจให้เป็นอุเบกขาไม่หว่ันไหวได้ดังนี้เรียกว่า บัณฑิต ดัง

พระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า เสโล ยถำ เอกฆโน เป็นอาทิ แปลความว่า “ภูเขำหินแท่ง

ทบึไม่หวัน่ไหวด้วยลมฉนัใด บณัฑิตทัง้หลำยไม่หวัน่ไหวเพรำะนนิทำสรรเสรญิฉันน้ัน” 

ดังนี้

ในจรยิาปิฎกได้เล่าเรือ่งพระโพธสิตัว์บ�าเพญ็บารม ี๑๐ ประการ มีทานบารมี 

เป็นต้น มอุีเบกขาบารมีเป็นท่ีสดุ เฉพาะอุเบกขาบารมไีด้มแีสดงในมหาโลมหงัสจรยิา 

เป็นประวติัตรสัเล่าไว้ว่า “เราส�าเรจ็การนอนหนนุกระดกูศพในป่าช้า พวกคนจากละแวก

บ้านพากนัมาแสดงท่าทางต่าง ๆ บางพวกมใีจสลดเล่ือมใสน�าส่ิงของคือของหอมระเบียบ

ดอกไม้และโภชนะต่าง ๆ มาให้ เรามีใจเสมอแก่ทุกคนทั้งที่ก่อทุกข์ทั้งที่ให้สุขแก่เรา 

ไม่มียินดียินร้าย เราเที่ยงตรงดังชั่งในสุขและทุกข์ทั้งในยศและมิใช่ยศ เรามีใจเสมอ 

ในอารมณ์ทุกอย่าง นี้เป็นอุเบกขาบารมีของเรา” ดังนี้ และในทสชาติชาดก เฉพาะ

นารทชาดกท่านว่าแสดงถึงบารมีข้อนี้ เรื่องย่อมีว่า พระเจ้าอังคติราช แห่งแคว้น 

วิเทหะทรงฟังค�าสอนของคุณาชีวกแล้วทรงเห็นผิดไปตามว่าบุญบาปไม่มีเป็นต้น  

พระรุจาราชธิดาถวายคติธรรมที่ชอบ ที่ไม่ทรงละมิจฉาทิฏฐินั้น พระพรหมนารทะได้

ทราบอธษิฐานขอให้ช่วยของพระราชธดิา จงึได้ลงมาแสดงธรรมจนพระเจ้าองัคตริาชถอน

ความเหน็ผดิ เรื่องนี้แสดงว่า พระพรหมนารทะได้บ�าเพ็ญสมาธิจนได้ฌาณสมาบัติมา

แล้ว องค์ส�าคัญของฌานชั้นสูงก็คืออุเบกขาอันบริสุทธิ์ จึงถือชาดกนี้ว่าแสดงอุเบกขา

บารมี นอกจากน้ียังแสดงว่าท่านผู้ได้อุเบกขามาแล้วก็มิใช่ว่าจะเฉยเมย เมื่อถึงคราว

จะช่วยท�าอะไรก็ช่วย และช่วยท�าได้ดีมากยิ่งกว่าผู้ที่ไม่มีอุเบกขา

ฉะนั้น ธรรมคืออุเบกขาจึงสมควรที่จะอบรมให้เป็นบารมีธรรมข้อหนึ่ง มี

อรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้



มหาปุรสิลักขณกถา๒

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโหติ.

วนันี ้เป็นวนักาชาดโลกทีส่นันบิาตสภากาชาดได้ก�าหนดข้ึน เพ่ือเป็นอนสุรณ์

แก่ อังรี ดูนังต์ ผู้ให้ก�าเนิดขบวนการกาชาด สภากาชาดไทยจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เพือ่ฉลองวนักาชาดโลกและชกัชวนให้ประชาชนสนใจในกาชาด ในการนีไ้ด้จดัให้มกีาร

แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง เพื่อชักน�าจิตใจของประชาชนให้สนใจในกุศลทาน

และกุศลกรรมต่าง ๆ ร่วมกับการกาชาด

กาชาดเป็นองค์การกุศลท่ีตัง้ขึน้แต่เดมิเพือ่ช่วยเหลอืดูแลทหารบาดเจบ็ในยาม

สงคราม ต่อมาได้ขยายการช่วยเหลือดูแลออกไปถึงประชาชนผู้พลอยบาดเจ็บในยาม

สงคราม และขยายออกไปถึงจัดการบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติในคราวเกิดภัยพิบัติ

ทั่ว ๆ ไป ตลอดถึงการรักษาพยาบาลระงับโรคภัยไข้เจ็บแม้ในยามปกติ โดยมีหลัก

การมูลฐานอยู่ ๗ ประการ คือ มนุษยธรรม ความไม่ล�าเอียง ความเป็นกลาง  

ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพและความเป็นสากล กาชาด 

๒ แสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัพุธที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
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ได้รับความนิยมจากนานาประเทศท่ัวโลก เพราะต่างได้มองเห็นประโยชน์ จึงได้ม ี

การตัง้สภากาชาดขึน้ในประเทศนัน้ ๆ รวมทัง้ประเทศไทยด้วย ในปัจจบุนัได้มสีนันบิาต

สภากาชาด คือ สหพันธ์ของบรรดาสภากาชาดทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม

ความร่วมมือระหว่างสภากาชาดต่าง ๆ สันนิบาตท�าหน้าท่ีแทนสภากาชาดในระดับ

ระหว่างประเทศและช่วยเหลอืสภากาชาดในการพัฒนา นอกจากนีสั้นนบิาตยังท�าหน้าท่ี

รักษาผลประโยชน์ของสภากาชาด และจัดให้มีการประชุมกาชาดระหว่างประเทศทุก 

๔ ปี ความรับผิดชอบส่วนใหญ่และส�าคัญมากของสันนิบาต คือ การบรรเทาทุกข์ 

เกี่ยวกับภัยธรรมชาติทุกส่วนของโลก

สภากาชาดไทยเป็นสภาการกศุลอาสาสงเคราะห์ มวีตัถปุระสงค์ คอื ช่วยรกัษา

พยาบาลผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บในเวลาสงคราม และในยามสงบ กับทั้งท�าการบรรเทา

ทุกข์ในเหตุการณ์สาธารณภัยพินาศโดยไม่เลือกชาติ ชั้น ลัทธิศาสนา หรืออุดมคต ิ

ในทางการเมืองของผู้ประสบภัย คือ ยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง สภากาชาดไทย 

อยู่ในความควบคุมท่ัวไปของกรรมการสภากาชาด ปัจจุบันมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นองค์สภานายิกา กิจการของสภากาชาดไทยแบ่งออกเป็น 

๑. ส�ำนักงำนกลำง ๒. โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ ๓. กองบรรเทำทุกข์ ๔. กอง

วิทยำศำสตร์ ๕. กองอนุกำชำด ๖. กองอำสำกำชำด ๗. ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ 

๘. โรงพยำบำลสมเดจ็ ณ ศรรีำชำ ๙. กองหำรำยได้ สภากาชาดจงึเป็นสภาการกศุล

ที่ประชาชนท่ัวไปควรส่งเสริมเพ่ือให้การสงเคราะห์ผู้ประสบทุกข์ได้เป็นไปอย่างกว้าง

ขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น วิธีการส่งเสริมนั้นพึงท�าได้ด้วยการบริจาคสิ่งที่ต้องการตามประกาศ

แนะน�าชักชวนของสภากาชาดไทยเป็นต้น ดังเช่นค�าประกาศเป็นค�าขวัญในวันกาชาด

โลกปีน้ีว่า “ให้โลหติ ชวีติรอด” ทางสภากาชาดจงึแต่งเป็นค�าเชญิชวนว่า “ขอเชิญชวน

บริจำคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กุศลสูงสุด เพื่อนมนุษย์รอดตำย”

อนัการเบยีดเบียนกนัตัง้แต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่เป็นการสงครามทีห่มู่มนษุย์

พากนัฆ่าฟันประหตัประหารกนั ย่อมมอียูใ่นโลกต้ังแต่โบราณกาลมา แม้การสงเคราะห์

เกือ้กลูกนัในทางต่าง ๆ ตัง้แต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่กเ็ช่นเดยีวกนั ได้มีเป็นคูก่นัมา

กับการเบียดเบียนกัน เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์พิบัติต่าง ๆ ข้อนี้ทุก ๆ คนก็เห็น 



160 ปกิณกเทศนา

ก็ทราบกันอยู่เห็นกันอยู่ แต่ก็ไม่อาจจะห้ามหรือป้องกันการเบียดเบียนมิให้บังเกิดขึ้น

ทั้งหมด อาจห้ามหรือป้องกันได้บางคราวบางส่วนหรือบางคน ทั้งนี้เพราะบุคคลยังมี

ตณัหาคอืความดิน้รนทะยานอยากทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่าเป็นทกุขสมทุยัคือเหตใุห้

เกิดทุกข์ เมื่อเป็นทาสของตัณหาจึงก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่กันและกัน เมื่อเกิดทุกข์มาก

ขึ้นชัดเจนขึ้น คนก็เห็นทุกข์จึงพากันหาทางที่จะดับทุกข์กันขึ้นอีก เพราะคนเราก็มี

ปัญญาที่จะเห็นทุกข์และดับทุกข์ได้เหมือนกัน คนที่ได้เห็นทุกข์ของคนหมู่ใหญ่ที่เกิด

ขึ้นจากการเบียดเบียนกันหรือการสงคราม เป็นเหตุให้เลิกท�าสงครามที่จะเอาชนะกัน

ด้วยอาวุธ เปล่ียนมาท�าการสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นการใหญ่ เป็นการเอาชนะด้วย

ธรรม ก็ได้เคยมีมาแล้วในอดตี คอื พระเจ้าอโศกมหาราชผูท้รงเป็นพระจกัรพรรดอิงค์

แรกในประวัติศาสตร์ของอินเดียภายหลังพุทธกาล เม่ือพระองค์ยกทัพไปบุกรุกราช

อาณาจักรโอริสสาคือ แคว้นกาลิงคะ ซึ่งมีนครหลวงชื่อว่าทันตะปุระ ได้ทรงเห็น

ประชาชนชาวโอรสิสาถกูฆ่าตายไปต่อหน้าพระพกัตร์กว่าแสนคน ทรงสะเทอืนพระหฤทัย

อย่างหนกั ดังปรากฏในศิลาจารกึตอนหนึง่ว่า ในสงครำมกำลงิคะครำวนีข้้ำได้เหน็คน

จ�ำนวนมำกกว่ำแสนถกูประหำรชวีติ คนเหล่ำนีไ้ม่ใช่ทหำร หลงัจำกนัน้ข้ำก็รูส้กึเสยีใจ

ต่อกำรกระท�ำครั้งนี้ ข้ำเริ่มมุ่งหำธรรม เริ่มฝักใฝ่ในธรรม เพรำะข้ำประจักษ์แล้วว่ำ 

ชัยชนะอันสูงสุดนั้นมิได้เกิดจำกแสนยำนุภำพใด ๆ แต่ต้องเป็นชัยชนะโดยธรรม  

ซึง่จะผลติผลคอืควำมสขุทัง้ในโลกนีแ้ละโลกหน้ำ ข้าจงึขอประกาศว่า “บรรดำบตุรหลำน

ของข้ำ จงท�ำแต่ธรรมวินัย อย่ำท�ำยุทธวิชัยเลย” 

ในช้ันเดิมพระเจ้าอโศกทรงนับถือศาสนาอาชีวกตามพระราชมารดา แต่

เหตกุารณ์ทีท่รงประสบในการสงครามท่ีแคว้นกาลงิคะน้ันเป็นมลูเหตใุห้ทรงกลบัพระทยั

มานับถือพระพุทธศาสนา ด้วยทรงสอบสวนพิจารณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาบริบูรณ์

ด้วยหลักธรรมทุกอย่าง ทรงน�าหลักธรรมในมงคลสูตร สิงคาโลวาทสูตร ประกาศ 

ให้เป็นวัฒนธรรมที่ประชาชนต้องปฏิบัติ ทรงประกาศว่า “ผู้ใดท�ำตำมคติธรรมใน 

พระสูตรเหล่ำนี้ ผู้นั้นชื่อว่ำได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็น” ส�าหรับคณะสงฆ์ ทรงขอร้องให้ 

พระต้ังใจปฏบิตัติามพาลกสตูรและโมเนยยสตูร ทรงเร่ิมขบวนการธรรมยาตราดงักล่าว

ในศลิาจารกึว่า “แต่ก่อนน้ีรำษฎรทัง้หลำยจะได้ยนิแต่เสยีงยทุธเภร ีเสยีงช้ำง เสยีงม้ำ 
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เสยีงโล่ดงั เสยีงอำวธุกระทบกัน คร้ันมำบดันี ้รำษฎรทัง้หลำยจกัได้ยนิแต่เสยีงธรรม

เภรแีทน .....ส่วนตวัข้ำเอง แต่ก่อนนีข้้ำมแีต่ยำตรำเพ่ือยทุธวชัิย หรือมิเช่นนัน้ก็เป็นกำร

ประพำสล่ำสัตว์ ครั้นมำบัดนี้ ข้ำยำตรำเพื่อธรรมวิชัย......” ทรงประกาศห้ามฆ่าสัตว์ 

ทรงสร้างโรงพยาบาลส�าหรบัคนและส�าหรบัสตัว์ โรงพยาบาลส�าหรบัสตัว์แห่งแรกจึงมี

ขึ้นในโลก ทรงด�าเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ คือ สร้างโรงเลี้ยงคนทุพพลภาพ  

คนชรา คนอนาถา ทรงขุดบ่อน�้าสาธารณะทุกหนแห่งทั่วประเทศ ทรงปลูกต้นยาให้

เป็นทานแก่คนและสัตว์ทั่วประเทศ ทรงตั้งเจ้าหน้าที่กวดขันการปฏิบัติธรรม เรียกว่า

ธรรมมหาอ�ามาตย์ มีหน้าท่ีตรวจสอบความประพฤติของข้าราชการ และชักชวน

ประชาชนให้มุ่งปฏิบัติธรรม ข้าราชการถ้าปฏิบัติธรรมดี ก็ทรงมีรางวัลพระราชทาน 

ธรรมมหาอ�ามาตย์เหล่าน้ีมีประจ�าทุกเมืองทุกแคว้นขึ้นตรงต่อพระองค์ ตรัสสั่งให้ไป

ประกาศแก่ชาวปัจจันตชนบทว่า “รำษฎรทั้งหลำยเป็นลูกของข้ำ ธรรมดำพ่อย่อมมี

ควำมปรำรถนำดีต่อลูกของตนฉันใด ข้ำก็มีควำมปรำรถนำให้รำษฎรทั้งหลำยเป็นสุข

ท้ังในภพนี้ภพหน้ำ เพรำะฉะนั้น ขอข้ำรำชกำรทั้งหลำยอย่ำโกงรำษฎรทั้งหลำย  

ซึง่เท่ำกบัโกงลกูของข้ำด้วย” งานสาธารณสงเคราะห์ของพระเจ้าอโศกมหาราชย่ิงใหญ่

ไพศาลเกิดขึ้นจากแรงดลพระหทัย จากความพินาศย่อยยับแห่งชีวิตมนุษย์จ�านวน

มหาศาลในการสงครามที่ทรงก่อขึ้นเองด้วยแรงผลักดันแห่งตัณหาที่ทรงเป็นพระ- 

จกัรพรรดิด้์วยวธิยีทุธวชิยั แต่พระพทุธศาสนาได้ช่วยพระองค์ให้ทรงสร้างมหากศุลแก่

ประชาชนไว้เป็นอันมาก ในชั้นแรก ทรงใช้ตัณหาและวิหิงสาโทสะพยาบาทแผ่อ�านาจ

ออกไปบนความพินาศย่อยยับของประชาชนบ้านเมืองทั้งปวงผู้ขัดขืน ต่อมาเมื่อทรง

พบพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ได้ทรงกลับใช้ความกรุณาอวิหิงสาแผ่ความสงเคราะห์

อนุเคราะห์และธรรมออกไปทดแทนทั่วไป กล่าวได้ว่า พระเจ้าอโศกมหาราชได้ทรง 

เริ่มงานกาชาดมาช้านานแล้ว

ได้เล่าเรือ่งกาชาดสบืมาถงึเรือ่งพระเจ้าอโศกมหาราช เพ่ือท่ีจะเป็นเรือ่งชกัชวน

ใจท่านสาธชุนทัว่ไปให้เกดิความสงัเวชใจในความประพฤตเิบยีดเบยีนกันซึง่มีอยู่ในโลก

ทกุกาลสมยั และเพือ่เกดิความอุตสาหะในการกศุลสาธารณสงเคราะห์ตามวัตถปุระสงค์

ของสภากาชาด และเพือ่ให้จบัเหตสุ�าคัญทางจติใจว่า ตัณหาความดิน้รนทะยานอยาก
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เป็นเหตุแห่งวิหิงสาทุกอย่างในโลก ส่วนความกรุณาเป็นเหตุแห่งอวิหิงสาและความ

สงเคราะห์อนุเคราะห์ทุกอย่างในโลก และทุก ๆ คนสมควรที่จะปฏิบัติตนเองและ

ชกัชวนผูอ้ืน่ให้ปฏบิตัใินทางทีไ่ม่เบยีดเบยีนกนัให้เป็นทกุข์เดอืดร้อน กบัปฏบิตัใินทาง

เกื้อกูลกันให้เป็นสุขหรือพ้นจากทุกข์เดือดร้อนในทางต่าง ๆ การปฏิบัติตนเองและ

ชกัชวนผูอ้ืน่ให้ปฏบัิตดิงันี ้ชือ่ว่าเป็นการปฏบิตัลิะบาปท�ากศุลให้ถงึพร้อมทางพระพทุธ-

ศาสนา ซึ่งเป็นการปฏิบัติละความมีใจร้ายอบรมความมีใจดี ไม่ขาดน�้าใจพร้อมกัน 

ไปด้วย เพราะจะละหรือเว้นจากบาปซึ่งเป็นตัววิหิงสาส�าคัญได้ ก็ต้องละหรือเว้นโลภ

โกรธหลงหรอืตณัหาอย่างหยาบได้ จะท�ากศุลใด ๆ ได้ กต้็องมใีจดปีระกอบด้วยเมตตา

กรุณา ไม่ขาดน�้าใจที่เอื้ออารี ซึ่งจะต้องสงบโลภโกรธหลงหรือตัณหาอย่างกลางลงไป

ได้ด้วยอ�านาจเมตตากรณุา พจิารณาดูว่าทกุ ๆ อย่างในโลกนี ้ตัง้ต้นแต่ชวีติเลอืดเนือ้

ของตนเองตลอดถึงผู้อื่นทั้งหมด พร้อมทั้งทรัพย์สมบัติ ยศ อ�านาจ เป็นต้นทั้งหมด

เป็นสิ่งด�ารงอยู่ชั่วคราวเหมือนอย่างประเด๋ียวเดียวเท่าน้ัน ความไม่เท่ียง ความเป็น

ทุกข์แปรปรวน ความเป็นของไม่ใช่ตนปรากฏอยู่อย่างชัดเจน มองเห็นได้ในปัจจุบัน 

ฉะนั้น จะมาก่อบาปกรรมท�าทุกข์เข็ญแก่กันเพื่อที่จะไขว่คว้าเอาสิ่งที่ไม่เที่ยง

มาเพื่ออะไร บาปกรรมที่ก่อขึ้นนั้นจะติดตนไปแผดเผากายและใจให้เดือดร้อนไป 

นานนกั จงึน่ากรณุาสงสารตนเองยิง่นกั เพราะตนเองทีก่่อบาปกรรมเป็นคนทีน่่าสงสาร

ยิ่งนัก คนอื่นสัตว์อื่นเล่าทุกสัตว์บุคคลตัวตนต่างก็มีทุกข์ต่าง ๆ อยู่เต็มแล้ว จึงเป็น 

ที่น่ากรุณาสงสารท่ัวหน้ากันหมด ไฉนจะไปใจร้ายใจด�าอ�ามหิต ไปเบียดเบียนเขาได้ 

ลงคอ ควรที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน เพื่อเสริมสุขบรรเทาทุกข์ให้แก่กันดีกว่า 

เพยีงแต่ไม่ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ ก็ดเูป็นคนใจจดืหรือไม่มนี�า้ใจมากอยูแ่ล้ว พจิารณา

ท�านองนี้จะได้สติเกิดปัญญามองเห็นสัจจะ จนถึงเป็นเครื่องดับโลภ โกรธ หลง หรือ

ตณัหาอย่างละเอยีดได้ นีเ้ป็นวธีิปฏบัิตชิ�าระจติใจของตนให้ผ่องแผ้วทางพระพทุธศาสนา

อาศยัปัญญาทีบ่ริสทุธิเ์ป็นแสงสว่างน�าให้พบกบัสจัจธรรม เมือ่เป็นดงันีจ้ะมจีติใจพร้อม

ทั้งปฏิปทาเต็มไปด้วยความกรุณา มุ่งใจและปฏิบัติช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์บรรเทา

ทุกข์คนทั้งปวง 
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ดงัเช่นสมเด็จพระบรมศาสดาทรงมพีระมหากรณุาเสดจ็จารกิไปประทานแสดง

ธรรมโปรดเวไนยนกิรทัว่ทกุทศิ มไิด้ทรงเหน็แก่ความเหนือ่ยยาก และพระมหากษตัริ-

ยาธริาชเจ้าผูท้รงมีพระมหากรณุาเสด็จฯ ไปทรงช่วยประชาชนทัว่ทกุแห่ง มไิด้ทรงเห็น

แก่ความเหนื่อยยาก สมด้วยพระมหาสมณภาษิตว่า “มหำปุริสภำวสฺส ลกฺขณ�  

กรณุำสโห อัธยำศัยทีท่นอยูมิ่ได้ เพรำะควำมกรณุำ เป็นลกัษณะของมหำบรุษุ” ดงันี้ 

แม้บุรุษสตรีทั่วไปก็ควรมีความกรุณาประจ�าจิตใจทั่วทุกคน พระบรมศาสดาทรงมี 

พระมหากรุณาด้วยพระองค์เองและทรงสอนทุก ๆ คนให้มีกรุณากันและกันด้วย  

พระมหากษัตริย์ทรงมีพระมหากรุณาแก่ประชาชน และทรงปรารถนาให้ประชาชนมี

ความกรุณาทั่วกันด้วย เมื่อประชาชนทั่วไปมีความกรุณาต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

ช่วยบรรเทาทุกข์แก่กัน ก็จะบงัเกิดความสงบสุขขึน้ทัว่ไป เป็นการช่วยแบ่งเบาพระราชภาระ 

สนองพระมหากรุณาธิคุณ ความกรุณานี้เม่ือมีอยู่มากจะท�าให้ไม่ขาดแคลนน�้าใจ  

ไม่ขาดแคลนการช่วยเหลือแม้จะขาดอย่างอ่ืน แต่ถ้าไม่ขาดน�้าใจท่ีกรุณาต่อกันแล้ว  

ก็จะด�ารงอยู่ได้ ยิ่งทุกข์ก็จะยิ่งช่วยกัน โอบอุ้มกัน ก็จะยิ่งเพิ่มความสามัคคี จะพากัน

อยู่รอดได้ จะมีความเกษมสวัสดีด้วยกัน

ในโอกาสวันกาชาดโลกนี้ จึงขอชักชวนทุก ๆ คนให้เพิ่มความกรุณาแก่จิตใจ 

เป็นการเพิ่มน�้าใจที่กรุณาด้วยวิธีพิจารณาให้ได้สติและปัญญาในสัจจธรรม แม้ที่แสดง

มาโดยล�าดับ และปฏบัิตใินทางเว้นจากความเบยีดเบยีนกนั เพิม่ความเกือ้กลูช่วยเหลอื

กนัให้มากขึน้ เลือดเนือ้ทีเ่สยีไปเพราะการเบียดเบยีนกนันัน้ไร้ประโยชน์และก่อบาปกรรม

ข้ึนด้วย ส่วนเลือดเนือ้ทีบ่รจิาคเพือ่ช่วยชวีติเพือ่นมนษุย์ย่อมเป็นประโยชน์ และเป็นการ

สร้างกศุล ทัง้นีก้ด้็วยอานภุาพแห่งความมนี�า้ใจทีก่รณุา มอีรรถาธบิายดงัแสดงมาด้วย

ประการฉะนี้



อัตตนูปมกถา๓

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพสํ ชีวิตํ ปิยํ

อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา น หเนยฺย น ฆาตเยติ

บัดนี้ ถึงวันกาชาดโลก สภากาชาดไทย ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฉลองวัน

กาชาดโลก และชักชวนให้ประชาชนสนใจในกาชาด ในโอกาสนี้ ได้จัดให้มีการแสดง

พระธรรมเทศนากณัฑ์หนึง่ทางวทิยุกระจายเสยีงด้วย กจิการของกาชาดเป็นทีรู่จ้กัและ

รับรองกันทั่วโลกว่า เป็นกิจการที่ช่วยชีวิตบุคคลท่ัวไป ท้ังในเวลาสงครามท้ังในเวลา

ปกติเมือ่เกดิภยัพบัิตหิรอืเจบ็ป่วย สมกบัค�าขวญัวนักาชาดโลกศก ๒๕๑๘ นีว่้า “กำชำด

ช่วยชวีติ” จงึเป็นองค์การทีค่วรสนบัสนนุส่งเสรมิ ผูท้ีส่นบัสนนุส่งเสรมิ ชือ่ว่าได้มส่ีวน

ช่วยชีวิตผู้ที่ประสบภัยในโลกทั่วไป

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาในหลักปฏิบัติ เกี่ยวกับการช่วยชีวิตตาม 

พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การช่วยชีวิตพึงท�าในทางต่าง ๆ พระพุทธเจ้า

ทรงแสดงสัง่สอนไว้ในหลกัธรรม อันเป็นทางปฏบิตัหิลายประการ เป็นต้นว่า หลกัของ

การท�าบุญอันเรียกว่า “บุญกิริยำวัตถุ ที่ตั้งของกำรท�ำบุญ” ๓ ประกำรคือ ทำน ศีล 

ภำวนำ อันจะถือเป็นหลักธรรมส�าคัญแห่งเทศนานี้

๓  แสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัพฤหสับดท่ีี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
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ทำนคอื การให้ การบรจิาคพสัดขุองทัง้หลาย เช่น อาหาร ผ้านุง่ห่ม ทีอ่ยูอ่าศยั 

ยาแก้ไข้ เป็นต้น ทานนีก้เ็พือ่เกือ้กลูแก่ผูข้าดแคลนต้องการ กล่าวสัน้ว่า เพือ่ช่วยชวีติ

น้ันเอง เพราะชีวิตของทุกคนต้องการปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลาย มีอาหารเป็นต้น 

ดังกล่าว อันจะขาดเสียมิได้ ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “อะไรชื่อว่ำหนึ่ง ที่ชื่อว่ำ

หนึง่คอื สตัว์ทัง้ปวงตัง้อยูไ่ด้ด้วยอำหำร” ทกุสัตว์บคุคลจึงต้องขวนขวายแสวงหาอาหาร

มาบ�ารงุเล้ียงร่างกายอยู่ทุกวนั และร่างกายนีม้คีวามหวิเป็นเครือ่งแสดงออกว่า ต้องการ

อาหารซึ่งเกิดขึ้นเตือนอยู่ทุกวัน ๆ ละหลายครั้ง จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้อีกว่า 

“ควำมหวิเป็นโรคอย่ำงย่ิง” เพราะโรคอย่างอืน่ไม่เกิดขึน้เนอืง ๆ เหมอืนอย่างความหวิ 

จึงจ�าต้องมีอาหารมาเยียวยาความหิวกันวันละหลาย ๆ ครั้งโดยมาก เมื่อทุก ๆ คน

จ�าต้องมีอาหารมาช่วยชีวิตอยู่เป็นประจ�าดังนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ท�าการช่วย

ชวีตินีไ้ว้ก่อน คอื ช่วยชีวติตนเอง และช่วยชวีติผูอ้ืน่ การช่วยชวีติตนเองนัน้ ตรสัสอน

ให้ปฏิบัติตนอยู่ในข้อปฏิบัติ ๔ ประการ คือ 

๑.  ถงึพร้อมด้วยควำมขยนัหมัน่เพยีรเล่ำเรยีนศกึษำและประกอบอำชพีกำร

งำนแสวงหำทรัพย์ 

๒.  ถงึพร้อมด้วยกำรรกัษำทรพัย์ทีแ่สวงหำมำได้ด้วยควำมหมัน่มใิห้เป็นอนัตรำย 

รักษำกำรงำนมิให้เสื่อมเสีย 

๓.  คบเพือ่นทีด่ ีไม่คบคนชัว่ 

๔.  เลีย้งชวีติตำมสมควรแก่ก�ำลงัทรพัย์ทีห่ำมำได้ มิให้ฝืดเคอืงนัก มใิห้ฟูมฟำยนัก 

ส่วนการช่วยชวีติผูอ่ื้นตรสัสอนให้ท�าทานคอืการให้การบรจิาคทรพัย์ทีแ่สวงหา

ได้มาโดยชอบ เจือจานให้แก่ผู้อื่นตามสมควร พึงสังเกตว่า ทางพระพุทธศาสนาสอน

ให้หาทรัพย์ก่อน เมื่อมีทรัพย์แล้วจึงสอนให้บริจาค เพราะถ้าไม่มีจะบริจาคได้อย่างไร 

จึงต้องมก่ีอน และการมนีัน้ จะมไีด้อย่างไร ทางพระพทุธศาสนาสอนให้ท�างานแสวงหา

ให้ได้มาโดยชอบด้วยหยาดเหงือ่ ไม่สอนให้ไปลกัขโมยเขามา เมือ่ได้ทรพัย์มาโดยชอบแล้ว 

ก็สอนให้ถือประโยชน์ของโภคทรัพย์ ๕ อย่าง คือ 

๑.  เลี้ยงตัว มำรดำบิดำ บุตร ภรรยำ บ่ำวไพร่ ให้เป็นสุข 

๒.  เลี้ยงเพื่อนฝูงให้เป็นสุข 
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๓.  บ�ำบัดอันตรำยที่เกิดเหตุต่ำง ๆ 

๔.  ท�ำพลี ๕ อย่ำงคือ สงเครำะห์ญำติ ต้อนรับแขก ท�ำบุญอุทิศให้ผู้ตำย  

ถวำยเป็นหลวงมีภำษีอำกรเป็นต้น ท�ำบุญอุทิศให้เทวดำ และ 

๕.  บริจำคทำน ในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ 

และสอนให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อด้วยปัญญา ให้ถึงพร้อม

ด้วยศีล ให้ถึงพร้อมด้วยจาคะการสละบริจาคให้ถึงพร้อมด้วยปัญญา ข้อว่าให้ถึง 

พร้อมด้วยจาคะกค็อืทานนัน้เอง ส่วนข้อว่าด้วยศีลจะกล่าวต่อไป และข้อว่าด้วยศรทัธา

และปัญญาเป็นหลักธรรมส�าคัญประกอบในการปฏิบัติทุกอย่าง เม่ือเชื่อด้วยปัญญา

ย่อมจะเป็นศรทัธาทีถ่กูต้อง หรอืเมือ่มปัีญญา ย่อมจะท�าให้ศรัทธาเกดิขึน้ถูกต้องด้วย 

ทั้งศรัทธาที่ถูกต้องย่อมจะเพิ่มพูนปัญญายิ่งขึ้นด้วย ทานเป็นหลักปฏิบัติแห่งการช่วย

ชีวิตเป็นประการแรก

ศลี ได้แก่ความงดเว้นจากความประพฤตทิีเ่ป็นภยัเป็นเวรต่าง ๆ อนัภยัเวรใน

โลกน้ีคือการฆ่า การเบียดเบียนชีวิตร่างกาย การลักขโมย ฉ้อโกง ทุจริตเกี่ยวแก่

ทรัพย์สินต่าง ๆ ความประพฤติผิดในกามทั้งหลาย การกล่าวเท็จหลอกลวง ท�าลาย

ประโยชน์ และการดืม่น�า้เมาคอืสุราเมรยัและการเสพยาเสพตดิให้โทษ ศีลกค็อืความ

งดเว้นจากความประพฤตทิีก่่อภยัก่อเวรทัง้ปวงนัน้ ภยัเวรท้ัง ๕ ข้อนัน้เป็นเครือ่งท�าลาย

ชีวิตทั้งโดยตรงท้ังโดยอ้อม ศีลจึงเป็นหลักปฏิบัติแห่งการช่วยชีวิตเป็นประการที่ ๒  

การช่วยชีวิตด้วยทานนั้นต้องมีพัสดุส�าหรับให้ แต่การช่วยชีวิตด้วยศีลไม่ต้องมีพัสดุ

อะไรกท็�าได้ คอืท�าด้วยตัง้ใจงดเว้นจากความประพฤตขิองตนเอง ในทางเป็นภยัเวรแก่ 

ใคร ๆ ดงักล่าว แม้ว่าจะไม่มพีสัดอุะไร ๆ ส�าหรบับรจิาค แต่มใีจทีง่ดเว้นไม่เบียดเบยีนเขา 

กเ็ชือ่ว่าได้ช่วยชวีติอย่างหนึง่ จงึได้มีค�าเรยีกศลีว่า “อภยัทำน กำรให้อภยั อเวร” และ

พงึเข้าใจว่าศลีเป็นการช่วยชวีติท้ังของตนเองทัง้ของผู้อืน่ ยกตวัอย่างเช่นเว้นจากการฆ่า 

อาจจะเห็นได้ง่ายว่าท�าให้เขาไม่ต้องตาย เท่ากับช่วยชีวิตเขาไว้ได้ แต่จะเชื่อว่าได้ช่วย

ชวีติของตนเองไว้อย่างไร ข้อนีก้เ็หน็ได้เหมอืนกนั แต่ต้องใช้ปัญญาพจิารณาสกัหน่อยว่า 

เป็นการช่วยตนเองให้พ้นจากบาปกรรมภัยเวร ชีวิตที่ประกอบด้วยบาปกรรมภัยเวร 

เป็นชีวิตที่สั้นที่มีทุกข์ภัย จึงเป็นการช่วยชีวิตตนเองดังนี้ 
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อีกข้อหนึ่ง ภำวนำ ความอบรมจิตและปัญญา ดังจะเรียกว่าจิตภาวนา และ

ปัญญาภาวนา จติภาวนา อบรมจติ หมายถึงอบรมจิตให้สงบจากความโลภ ความโกรธ 

ความหลง โลภโกรธหลงท�าจติให้ไม่สงบ ให้ร้อนทรุนทรุาย ภยัเวรต่าง ๆ ย่อมเกดิจาก

กเิลสเหล่านี ้กล่าวได้ว่าภยัเวรทัง้ปวงนัน้คอืสิง่ทีเ่รยีกว่าอาชญากรรมน่ันเอง อาชญากรรม

ทุกชนิดในโลกเกิดขึ้นเพราะโลภโกรธหลงในจิตใจของบุคคล แม้ความตระหนี่เหนียว

แน่นไม่ยอมบริจาคช่วยในเมื่อสามารถท�าได้ ก็เกิดจากกิเลสเหล่านี้ 

ฉะนั้น จึงจ�าต้องมีการอบรมจิตให้สงบจากโลภ โกรธ หลง ด้วยวิธีหัดท�าจิต 

มสีมาธใินกศุลธรรมท้ังหลาย เช่น พจิารณาว่าเราจะต้องแก่ เจบ็ ตาย ต้องพลดัพราก

จากทุก ๆ สิ่ง ให้มีสติระลึกได้โดยไม่หลงลืมอยู่เสมออย่างนั้น เม่ือไปเห็นอะไรเข้า  

อนัเป็นทีต่ัง้ของความโลภกจ็ะระงบัใจได้ หดัแผ่เมตตาจติในบคุคลโดยเฉพาะตลอดถงึ

ในสรรพสตัว์ กจ็ะเป็นเครือ่งป้องกนัและดบัความโกรธได้ง่าย หดัท�าจติให้ตัง้มัน่ แน่วแน่

อยูใ่นอารมณ์อนัเดยีว ไม่ให้ฟุง้ซ่าน และหดัพิจารณาหาเหตุผลในส่ิงทัง้หลาย กจ็ะแก้

ความหลงลงได้ เพราะเมื่อไม่เผลอปัญญาก็จะไม่หลง 

ส่วนปัญญาภาวนา อบรมปัญญา คือ อบรมความรู้ ถูกความรู้จริงให้มีขึ้น  

ที่กล่าวกันว่า ปัญญาน้ันบางทีเป็นความรู้เท็จรู้เทียม คือรู้ไม่จริง ซึ่งเท่ากับไม่รู ้  

(อวิชชา) เท่ากับความหลงใหล (โมหะ สัมโมหะ) เช่น ไม่รู้พระพุทธศาสนาจริง  

แต่พูดวิจารณ์ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ซึ่งไม่ถูกต้อง ผู้พูดเข้าใจว่าตนมีปัญญา แต่ 

ความจริงเป็นความหลงใหลต่างหาก ผู้ท่ีฉลาดย่อมรู้วิธีหว่านความหลงใหลเข้าไปใน

จิตใจของคนเขลาคนโง่ท้ังหลาย ท�าให้เข้าใจผิดตนเอง ว่ามีปัญญา แล้วชักน�าให้ท�า 

สิ่งที่ผิดต่าง ๆ ซึ่งความจริงเป็นการกระท�าไปอย่างโง่ ๆ ปัญญาที่ถูกที่จริงจึงเป็น 

สิ่งส�าคัญ จะมีขึ้นได้ด้วยการศึกษาที่ถูกทาง คือทางการเรียนด้วยการสดับตรับฟัง

เป็นต้น ทางการคิดตรึกตรองพิจารณา และทางการปฏิบัติ ดังที่เรียกว่าความมี

ประสบการณ์ทางการศึกษาทั้ง ๓ นี้ ความมีประสบการณ์ย่อมมีความส�าคัญมาก 

ต้องอาศัยกาลเวลาของชีวิตด้วย เช่น เมื่อมีอายุยังน้อยก็ย่อมจะมีประสบการณ์น้อย 

แม้จะมีการเรียนทางต�ารามาก ก็ยังไม่พอนั่นเอง พิจารณาดูที่ตนเองก็จะเห็นได้ เช่น

ความคิดความเห็นของตนเองในบัดนี้ต่างไปหรือเหมือนกันกับเม่ือหนึ่งปีสองปีสามป ี

สี่ปีห้าปีที่แล้ว เป็นต้นอย่างไร ถ้าต่างออกไปให้พิจารณาว่าต่างออกไปเพราะอะไร  
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เช่น เพราะศึกษาต�ารา เพราะการชักชวนจูงใจจากผู้อื่น เพราะประสบการณ์เองและ

เพราะเหตุอื่น ๆ ความคิดความเห็นนั้นเป็นเพียงความเชื่อความหลงใหลหรือเป็น 

ปัญญาที่รู้จริง 

พึงเข้าใจว่าอันปัญญาที่รู้จริงนั้น จะต้องไม่เปลี่ยนไปอีก หมายความว่าในสิ่ง

เดียวกัน ความรู้ในสิ่งน้ันยุติลงได้ ความหลงใหลนั้นหลอกคนเป็นอันมากให้เข้าใจว่า

เป็นปัญญา เช่น ความหลงตืน่ไปตามผูอ่ื้น ความหลงในตนเอง ซึง่เรยีกทางพระพทุธ-

ศาสนาว่า อวิชชำตัณหำอุปำทำน ปัญญาทางธรรมจึงมุ่งความรู้ท่ัวถึงในอริยสัจจ์คือ

ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เป็นเครื่องละกิเลส

อย่างละเอียด เหล่านี้

ภำวนำ คือจิตภาวนา และปัญญาภาวนา เป็นหลักปฏิบัติแห่งการช่วยชีวิต

ประการทีส่าม และเป็นประการสดุท้ายแห่งหมวดธรรมในบญุกรยิาวตัถทุีม่สีาม เพราะ 

การช่วยชวีติภายนอกทุกอย่างย่อมออกมาจากจติทีส่งบและปัญญาทีถ่กูต้อง ภาวนาจงึ

เป็นธรรมปฏิบัติที่เป็นมูลรากของการช่วยชีวิตทุกอย่าง ทั้งทางทาน ทั้งทางศีลที่แสดง

มาโดยล�าดับ

ทำน ศีล ภำวนำ เป็นบุญกรยิาวตัถ ุทีต่ัง้แห่งกำรท�ำบญุทำงพระพทุธศำสนำ 

ฉะนั้น กำรท�ำบุญคือกำรช่วยชีวิตนั้นเอง พึงเข้าใจด้วยว่า ค�าว่าบุญนั้น ท่ีเป็นเหตุ  

ได้ความดีที่เป็นเครื่องช�าระความชั่วให้หมดไป เช่น ช�าระโลภโกรธหลงทางใจ ช�าระ

อกุศลทุจริตทางไตรทวารหรือทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ส่วนบุญที่เป็นส่วน

ผลได้แก่ความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์

ผู้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์บุคคลทุก ๆ คน ท่านกล่าวว่าด้วยอ�านาจของกุศล จึงมี

ปัญญาเป็นพืน้อยู่ด้วยกนัอันอาจท่ีจะอบรมเพิม่เตมิได้อยูเ่สมอ ฉะนัน้ จงึควรศกึษาบญุ 

คือหดัท�าบญุให้ท�าบญุอยูเ่สมอ หดัท�าทานหัดเป็นผูใ้ห้แม้ส่ิงเลก็ ๆ น้อย ๆ เผือ่แผ่เจอื

จานในเพือ่นมติรสหาย ในคนขัดสนต้องการ หดัท�าทานให้เป็น คอืให้เป็นกุศลเป็นบญุจรงิ 

ด้วยวธิรู้ีจักเลอืก ให้รูจ้กัท�าใจให้บรสิทุธิส์ะอาด หดัรับถอืศลี แม้ข้อใดข้อหนึง่หรอืหลาย

ข้อในระยะเวลาสัน้หรอืยาว หดัถือศีลให้เป็น คอืให้เป็นกศุลเป็นบญุ ด้วยวธิรีูจ้กัถอืให้
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สะดวก รู้จักท�าใจให้บริสุทธิ์สะอาด หัดอบรมจิตและปัญญาที่เรียกว่าภาวนา หัดท�า

ภาวนาให้เป็น คอืให้เป็นกศุลเป็นบญุจรงิ ด้วยวิธรีูจ้กัท�าสมาธเิพือ่ให้จติสงบ รูจ้กัท�าใจ

ให้บรสิทุธิส์ะอาด รูจ้กัอบรมปัญญาให้รูถู้กรูจ้ริง รูจั้กช�าระจิตให้บรสุิทธ์ิด้วยปัญญา ได้มี

พระพุทธภาษติตรสัไว้ว่า “พงึศกึษำบญุนีแ่หละให้ดซีึง่ก่อให้เกดิผลทีเ่ลศิมสีขุเป็นก�ำไร” 

ทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะศึกษาบุญไม่ได้ เพราะมีปัญญาที่เป็นพื้นอยู่ด้วยกัน  

แต่อย่าเผลอปัญญาไปเสีย ด้วยความมัวเมาประมาท ประกอบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  

อนัท�าให้ลมืตวัหลงตน ได้มพีระพทุธภาษิตตรสัไว้ว่า “คนเขลำทีรู่ตั้วว่ำเป็นคนเขลำช่ือ

ว่ำเป็นบัณฑิตบ้ำงเพรำะควำมรู้จักตนน้ัน” ส่วน “คนเขลำที่ส�ำคัญตัวว่ำเป็นบัณฑิต

ย่อมเป็นคนเขลำแท้ทีเดยีว” ฉะน้ัน เม่ือมสีตริูจั้กตนเองอยูว่่ายงัอ่อนปัญญา กจ็ะท�าให้

ศกึษาในทางของปัญญาให้ยิง่ขึน้ไปด้วยหมัน่ประกอบศึกษาสดับตรับฟัง คดิพนิจิพจิารณา 

และลงมือปฏิบัติให้พบประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

การปฏิบัตินั้นพึงเข้าใจหมายถึงการเว้นไม่ท�า และการท�าให้มีข้ึน ให้เป็น 

ขึ้นมา เช่น ความประพฤติที่เป็นภัยเวรทั้งหลาย พึงเว้นไม่ท�าเสียเลย ไม่ใช่ต้องลอง

ท�าให้มีประสบการณ์ในความชั่วเสียก่อน ส่วนความดีให้ท�า ประสบการณ์จึงหมายถึง

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงดเว้น ลองเว้นดูให้รู้ว่าเป็นอย่างไรและประสบการณ์ใน 

การปฏิบัติท�าให้มีให้เป็นขึ้นมา ดังให้เป็นทาน เป็นศีล เป็นภาวนาขึ้นมา ลองท�าดูให้

รู้ว่าเป็นอย่างไร 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ความคิดเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดการปฏิบัติชอบ 

ดังกล่าว ดังที่ตรัสไว้ในธรรมบทที่ยกขึ้นเป็นบทอุทเทศแปลความว่า “สัตว์ทั้งปวง  

สะดุ้งต่ออำชญำ รักชีวิต พึงท�ำตนให้เป็นอุปมำ ไม่พึงฆ่ำเอง ไม่พึงใช้ให้ฆ่ำ” ดังนี้ 

การท�าตนให้เป็นอุปมาน้ี ใช้ได้ในการส่งเสริมให้ท�าบุญกุศลความดีทุกอย่าง ซึ่งล้วน

เป็นการช่วยชีวิต มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้



สาราณยีธรรมกถา๔

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตาติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาในวันกาชาดโลก ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบ

รอบปีอีกวาระหนึ่ง ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๑ นี้ และวันนี้ส�าหรับปีนี้เป็นวันเกิด

ครบรอบ ๑๕๐ ปีของ อังร ีดนัูงต์ ชาวสวสิ ผู้ก่อตัง้กาชาด สภากาชาดต่าง ๆ ท่ัวโลก

ได้จัดการฉลองเช่นทุกปี ส�าหรับสภากาชาดไทยจัดกิจการต่าง ๆ เช่น สมาชิกอาสา

กาชาดจากส่วนกลาง ออกปฏิบัติงานเยี่ยมและมอบส่ิงของแก่ทหารและต�ารวจตาม

จังหวดัชายแดน สมาชกิยุวกาชาดออกปฏิบตังิานในการบ�าเพญ็ตนให้เป็นประโยชน์แก่

ผูอ้ืน่ตามสถานท่ีต่าง ๆ ศูนย์บรกิารโลหิตแห่งชาตรัิบบรจิาคโลหติทัง้ในกรงุเทพมหานคร

และสาขาในต่างจังหวัด ส่วนเหล่ากาชาดจังหวัดออกปฏิบัติงานบรรเทาทุกข์และ

สงเคราะห์ประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ค�าขวัญส�าหรับวันกาชาดโลก ศก ๒๕๒๑ 

น้ีว่า “ช่วยกำชำด ช่วยมนุษยชำติ” ค�าขวัญนี้เป็นความจริงอย่างไร มีบทความ 

วนักาชาดโลก ๒๕๒๑ แสดงไว้อย่างชดัเจน ความบางตอนว่า เพราะกาชาดเกีย่วข้อง

๔  แสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัจันทร์ที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
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กบัความเป็นอยู่ของมนษุยชาตติลอดเวลา มว่ิาในยามสงครามหรอืในยามสงบ กาชาด

ยดึถอืหลกัการมนษุยธรรมโดยการเพยีรพยายามเพือ่ป้องกันบรรเทาความทุกข์ทรมาน

ของมนุษย์ ความมุ่งประสงค์ของกาชาดคือการคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ การประกัน

ความเคารพนับถือต่อมนุษยชน การส่งเสริมความเข้าใจมิตรภาพ ความร่วมมือและ

สันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวล กาชาดเป็นองค์การบรรเทาทุกข์ท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในโลก มสีภากาชาดต้ังอยู่ใน ๑๒๕ ประเทศ ประกอบด้วยสมาชกิรวมทัง้หมดมากกว่า 

๒๕๐ ล้านคน ซึ่งปฏิบัติงานเพื่อบ�าบัดความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์โดยไม่เลือก

สญัชาติ เชือ้ชาต ิความเชือ่ถอืทางศาสนา ชัน้ วรรณะ หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง 

สมกับค�ากระซิบกระซาบซึ่งเกิดขึ้นจากการรบที่ ซอล เฟริโน เมื่อ ๑๑๙ ปีมาแล้วว่า 

“เราเป็นพ่ีน้องกนั” ฉะนัน้ ในโอกาสวนักาชาดโลกปีนี ้ส�านกังานกลาง สภากาชาดไทย 

จึงขอเชิญท่านทั้งหลาย ทั้งชายและหญิง ทั้งผู้ใหญ่และเยาวชน ร่วมใจกันช่วยกาชาด

ช่วยมนุษยชาต ิเช่น สละแรงและเวลาปฏิบตักิจิกรรมของกาชาด บรจิาคโลหติ ทรพัย์ 

หรือสิ่งของ หรือสมัครเป็นสมาชิกอาสากาชาด เป็นต้น ความมุ่งหมายและกิจกรรม

ของกาชาด ซ่ึงท�าให้เกิดค�าขวัญวันกาชาดโลกปีนี้ว่า “ช่วยกำชำด ช่วยมนุษยชำติ” 

ชวนให้ระลึกถึงธรรมหมวดหนึ่งในพระพุทธศาสนาอันเรียกว่า สำรำณียธรรม แปลว่า  

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงซึ่งกันและกัน อันมีอยู่ ๖ ข้อ คือ :

๑.  ตั้งเมตตากายกรรม ท�าทางกายต่อกันประกอบด้วยเมตตา

๒.  ตั้งเมตตาวจีกรรม พูดทางวาจาต่อกันประกอบด้วยเมตตา

๓.  ตั้งเมตตามโนกรรม คิดทางใจต่อกันประกอบด้วยเมตตา

๔.  แบ่งปันลาภที่ได้มาแล้วโดยชอบธรรมแก่กันไม่หวงไว้บริโภคแต่ผู้เดียว

๕.  มีศีล คือความประพฤตท่ีิดเีสมอกัน หมายถงึเว้นจากความประพฤตทิีช่ัว่ 

 ที่ผิด

๖.  มีทิฏฐิ คือ ความเห็นที่ชอบถูกต้องเสมอกัน

ผูป้ฏบิตัติามธรรมทัง้ ๖ ข้อนี ้ย่อมชือ่ว่าปฏบิตัช่ิวยมนษุยชาตโิดยแท้ ฉะนัน้

จะแสดงอธิบายธรรมทั้ง ๖ ข้อนี้ เพื่อเป็นทางปฏิบัติต่อไปตามสมควร
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ข้อ ๑ ตั้งเมตตากายกรรม ข้อ ๒ ต้ังเมตตาวจีกรรม ข้อ ๓ ตั้งเมตตา

มโนกรรม ทัง้ ๓ ข้อน้ี รวมความว่า ท�าทางกาย พดูทางวาจา คดิทางใจต่อกนั ประกอบ

ด้วยเมตตา สมควรจะท�าความเข้าใจค�าว่าเมตตาก่อน เมตตำ คือจิตที่มุ่งดีปรารถนา

สุขแก่ผู้อื่น เหมือนอย่างมุ่งดีปรารถนาสุขแก่ตนเอง มีความรู้สึกว่างดงามน่ารักน่าชม

ไม่บาดหูบาดตาบาดใจเหมือนอย่างโทสะพยาบาท ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้าม เพราะ

โทสะพยาบาทนัน้ ท�าให้รูส้กึว่าน่าเกลียด บาดห ูบาดตา บาดใจ ไม่มคีวามมุง่ดมีุง่สขุ 

แต่ว่ามุง่ท�าลายล้าง จงึมกัจะให้ค�าแปลของเมตตากนัว่า ความรกัใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข 

แต่ตามค�าอธิบายเดิมของท่านใช้ว่า สุภะ แปลว่า งาม คือมีความรู้สึกว่างามอยู่ในใจ 

จึงไม่บาดใจ เมือ่มองเหน็ทางตา ได้ยินค�าพดูทางห ูก็ไม่บาดตา ไม่บาดห ูเหมอืนอย่าง

นึกถึงคนซึง่เป็นทีร่กักนั เหน็คนทีเ่ป็นทีร่กักนั ได้ยนิค�าพดูของคนทีเ่ป็นทีร่กักนั ลกัษณะ

ดังนี้บางทีก็เรียกว่า มิตรจิต มิตรใจ หรือไมตรีจิตเป็นค�าเดียวกันกับค�าว่าเมตตา 

เมตตานี้ทางพุทธศาสนาสอนให้อบรมให้มีขึ้นในจิตใจ จากความรู้สึกว่างาม

หรอืความรกัทีม่อียูใ่นตนเอง และในบคุคลซึง่เป็นท่ีรกัทีท่กุคนมอียูน่ีแ้หละ โดยหดัแผ่

เมตตามีลักษณะดังกล่าวนี้ออกไปในบุคคลอื่นให้เป็นวงกว้างมากขึ้น ตลอดจนถึงใน

บุคคลซึ่งเป็นกลาง ๆ กัน และในบุคคลซึ่งไม่เป็นท่ีรักกัน หรือเป็นท่ีเกลียดชังกัน  

โดยหัดมุ่งแผ่ใจออกไปว่า ขอให้เขาเป็นสุข ท�าไมถึงจะต้องไปคิดให้เขาเป็นสุข  

เพราะว่าเพื่อให้ตนเป็นสุขนั่นเอง 

หากจะถามว่าตนมีทุกข์อะไรอยู่ หรือว่าหัดท�าอย่างน้ันจะให้ตนเป็นสุขได้

อย่างไร ข้อนีก้ต็อบได้ว่า ถ้าตนมโีทสะพยาบาทอยู ่ตนเองกม็คีวามทกุข์ เพราะโทสะ

พยาบาทนั้น เผาใจตนเองให้เป็นทุกข์ และเป็นเหตุก่ออกุศลกรรมทั้งหลายขึ้นได้ด้วย 

อาชญากรรมทั้งปวงก็เกิดจากโทสะพยาบาทนี้แหละเป็นส่วนส�าคัญ ปฏิบัติท�าเมตตา

ให้บังเกิดข้ึนด้วยหัดคิดแผ่จิตไปด้วยเมตตาอย่างนั้น ย่อมเป็นทางดับโทสะพยาบาท 

เมื่อดับโทสะพยาบาทได้จิตใจตนเองก็สงบเย็น เหมือนอย่างดับไฟที่เผาใจเสียได้  

ความร้อนหายไปความเยน็กบ็งัเกดิขึน้ จงึเป็นการดบัทกุข์เพราะโทสะพยาบาท บงัเกดิ

ความสุขขึ้นแทน 
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หากว่าถ้าจิตใจยังไม่มีโทสะพยาบาท การอบรมเมตตาให้เกิดขึ้นก็เป็นการ

สร้างเครื่องป้องกันโทสะพยาบาทมิให้บังเกิดขึ้น และสร้างความสุขให้แก่ตนเองยิ่งขึ้น 

ดงัทีม่คี�าแสดงอานสิงส์ของเมตตาว่า หลบัเป็นสุข ตืน่เป็นสุข เป็นต้น ความหัดคดิให้

เห็นโทษของโทสะพยาบาท ให้เห็นคุณของเมตตาอย่างนี้ เรียกว่า โยนิโสมนสิกำร 

แปลว่า ท�าไว้ในใจด้วยใช้ปัญญาพจิารณาโดยถกูต้อง เป็นเหตใุห้เกดิฉนัทะ ความพอใจ

ในการปฏิบัติเมตตา เกิดวิริยะ คือ ความเพียรพยายามในการปฏิบัติเมตตาให้ 

บังเกิดขึ้น 

เมื่อมีเมตตาเป็นมูลฐานอยู่ในใจด่ังนี้ ก็ให้ปฏิบัติเมตตากายกรรม คือท�า 

อะไรทางกายต่อกันประกอบด้วยเมตตา ตั้งเมตตาวจีกรรม คือพูดอะไรทางวาจา 

ต่อกนัประกอบด้วยเมตตา ตัง้เมตตามโนกรรม คอืคดิอะไรทางใจต่อกันประกอบด้วย

เมตตา ดั่งนี้ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ปฏิบัติต่อกัน จึงเป็นไปเพื่อความสุข 

เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่กันและกัน ชื่อว่าปฏิบัติช่วยมนุษยชาติ

ข้อท่ี ๔ แบ่งปันลาภท่ีได้มาแล้วโดยชอบธรรมแก่กัน ไม่หวงไว้บริโภคแต่ 

ผู้เดียว เมื่อมีเมตตาเป็นมูลฐานอยู่แล้ว การปฏิบัติในข้อนี้ก็ไม่ยาก เพราะเมตตาจะ

เป็นเหตุให้บังเกิดกรุณา คือ ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์กันตามความจ�าเป็นต้องการ 

นั้น ๆ ความขาดแคลนก็คือความไม่ได้ตามที่จ�าเป็นต้องการ เช่น ความขาดแคลน

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยาแก้ไข้ และสิ่งจ�าเป็นอื่น ๆ คือไม่ได้อาหาร  

เป็นต้น ตามที่จ�าเป็นต้องการ เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์หรือเป็นตัวความทุกข์แต่ละ

อย่าง พระพทุธภาษติทีต่รสัไว้ว่า “ควำมยำกจนเป็นทกุข์ในโลก” กค็อืความขาดแคลน

ไม่ได้ตามท่ีจ�าเป็นต้องการนี้เอง ฉะนั้น เมื่อมีเมตตาเป็นมูลฐาน ก็ย่อมจะมีกรุณา  

เมื่อเห็นผู้ใดมีความขาดแคลนต้องการ ก็ย่อมจะเฉยอยู่ไม่ได้ต้องขวนขวายช่วยเหลือ

อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยวิธีเฉลี่ยลาภผลท่ีตนได้มาแล้วโดยชอบธรรม เผ่ือแผ่เจือจาน 

แก่ผู้อ่ืนที่มีความจ�าเป็นต้องการตามสามารถ ตามส่วนท่ีพึงเฉลี่ยเผื่อแผ่เจือจานได้ 

เป็นการเฉลีย่ความสขุของตนให้แก่ผูอ้ืน่ซึง่มทีกุข์ จงึเป็นการช่วยบ�าบดัทกุข์ให้แก่ผูอ้ืน่ 

เป็นการช่วยมนุษยชาติ ข้อนี้ควรถือว่าเป็นหน้าท่ีส�าคัญประการหนึ่งของทุก ๆ คน 

เห็นใครประสบทุกข์ก็ขวนขวายช่วยตามสามารถ ถ้าไม่สามารถจริง ๆ ถึงไม่ช่วยแต่ก็

ช่วยด้วยใจ ไม่คิดซ�้าเติม
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ข้อ ๕ มีศีลคือความประพฤติดีเสมอกัน หมายถึง เว้นจากความประพฤติชั่ว

ร้ายทั้งหลาย ข้อนี้ไม่ควรจะจ�ากัดความหมายจ�าเพาะศีลในพระพุทธศาสนา เช่น ศีล 

๕ เท่านัน้ แต่ความหมายถงึวินยัคอืข้อบัญญัตท้ัิงหลาย ทางบ้านเมืองกไ็ด้แก่กฎหมาย

จารตีทีถ่อืปฏบัิตกินัมา และขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดท่ีีปฏบัิติกนัอยู่ เป็นประชาชน

ของประเทศชาตกิพ็งึปฏบัิตติามกฎหมาย ตามจารตี ตามขนบธรรมเนยีมประเพณอีนั

ดีงามของประเทศชาติ ให้สม�่าเสมอกัน ถ้าเป็นพุทธศาสนิกก็ปฏิบัติอยู่ในศีลของ

พระพุทธเจ้า เป็นคฤหัสถ์ก็ปฏิบัติอยู่ในศีล ๕ เป็นต้น เป็นบรรพชิตก็ปฏิบัติอยู่ในศีล

ของภิกษุสามเณรให้สม�่าเสมอกัน การปฏิบัติตนอยู่ในศีลดั่งนี้ รวมความเข้ามาก็คือ 

การปฏิบัติเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน และความอยู่ในระเบียบวินัยอันดีงาม

เสมอกัน ย่อมท�าให้เป็นหมู่คณะที่งดงาม จัดว่าเป็นความงามประการหนึ่ง คนแม้จะ

มไิด้ช่วยกนัและกนัด้วยการช่วยเหลอือย่างอืน่ แต่มีศีลเว้นจากการเบยีดเบยีนกนัและกนั 

ก็ชื่อว่าเป็นการช่วยอย่างหนึ่ง 

ก็ความทุกข์ในโลกนี้ นอกจากเกิดจากความขาดแคลนดังกล่าวในข้อ ๔ แล้ว 

ยังเกิดจากกรรมของคนเราเองท่ีเบียดเบียนกันและกัน อันเกิดจากการเบียดเบียนนี้

ส�าคัญมาก เป็นเหตุให้เกิดความขาดแคลนต่าง ๆ ขึ้นอีกด้วย ฉะนั้น ศีลท่านจึงจัดว่า

เป็นอภัยทาน คือการให้อภัย

ข้อ ๖ มีความเห็นที่ดีชอบถูกต้องเสมอกัน เพราะความเห็นนั้นมี ๒ อย่าง 

ความเห็นชอบอย่างหนึ่ง ความเห็นผิดอย่างหนึ่ง ความเห็นผิดที่เป็นอย่างแรง ได้แก่ 

ความเห็นผิดจากท�านองคลองธรรม คือ

๑.  เห็นว่าท่ีเชื่อท่ีถือกันว่าท�าน่ันท�านี่เป็นบาป ท�านั่นท�านี่เป็นบุญ แต่อันท่ี

จริงจะท�าอะไรก็ไม่เป็นบาปเป็นบุญ

๒.  เห็นว่าท่ีเชื่อท่ีถือว่า สุขทุกข์ เป็นต้น เป็นผลที่เกิดจากเหตุอย่างใด 

อย่างหนึ่ง เช่น มีเทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเหตุ คือ ดลบันดาลให้เกิดเป็นสุขหรือ 

เป็นทุกข์ข้ึน ดังท่ีแสดงในบางลัทธิศาสนา หรือมีกรรมเป็นเหตุ ดังที่แสดงในพระ- 

พุทธศาสนา แต่ความจริงหาได้มีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนเช่นนั้นไม่ สุขทุกข์ 

ต่าง ๆ ย่อมมีปัจจัยเครื่องอาศัยให้บังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เอง บางทีก็โดยความบังเอิญ 
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เช่น เมื่อมีปัจจัย ๔ บริโภคพอเพียง ก็มีสุข จะมีปัจจัย ๔ ข้ึนก็ต้องท�าให้มีข้ึน 

หรือแสวงหามา ความบังเอิญน้ันก็เช่นบังเอิญถูกล๊อตเตอรี่ บังเอิญได้ลาภ หรือ  

บังเอิญประสบอุบัติเหตุ จึงไม่มีเหตุอย่างอื่นซึ่งมองไม่เห็น

๓.  เห็นว่าที่เชื่อที่นับถือมารดาบิดา ครูอาจารย์ สมณชีพราหมณาจารย์  

การท�าบุญ ท�าทาน โลกนี้โลกหน้า นรกสวรรค์ เป็นต้น ความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่มี คือ 

ไม่มีมารดาบิดา ไม่มีครูอาจารย์ ไม่มีสมณชีพราหมณ์ หมายความว่า บุคคลเหล่านี้

มิใช่เป็นผู้มีคุณอะไรที่พึงนับถือบูชา การท�าบุญท�าทานอะไรก็ไม่มีผลอะไร ไม่มีบุญ 

ไม่มีบาป ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้า ไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ ไม่มีสุคติไม่มีทุคติ 

ความเหน็ในข้อ ๑ เรยีกว่า อกริิยทฏิฐ ิความเหน็ว่าไม่เป็นอนัท�า ข้อ ๒ เรยีก

ว่า อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มีเหตุ ข้อ ๓ เรียกว่า นัตถิกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี 

เป็นมิจฉาทิฐิ ความเห็นผิดอย่างแรง ความเห็นผิดอย่างกลาง เช่น ความเห็นผิดที่ถือ

เอาทีส่ดุอย่างใดอย่างหนึง่ เช่น ความเหน็ว่าโลกเทีย่งโลกไม่เทีย่ง โลกมีทีสุ่ดโลกไม่มี

ที่สุด และตายเกิดนิรันดร หรือตายสูญ ดั่งนี้เป็นต้น ส่วนความเห็นผิดอย่างละเอียด

น้ัน ได้แก่ ความเหน็ผดิจากสจัจะทีเ่ป็นส่วนอรยิสัจจ์ตามทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอน

ไว้ คือ เห็นทุกข์ว่าเป็นสุข เห็นทุกข์สมุทัยว่าเป็นสุขสมุทัย เป็นต้น ความเห็นผิด 

อย่างแรง เป็นความเห็นที่เป็นไปเพื่อท�าลายมนุษยชาติโดยแท้ ส่วนความเห็นผิด 

อย่างกลางและอย่างละเอียดนั้น ไม่เป็นเครื่องท�าลายโดยตรง แต่เป็นเครื่องกั้นไม่ให้

บรรลุภูมิธรรม หรือเข้าถึงสัจจะอันยิ่งขึ้นไปได้ ทั้งอาจเป็นเหตุให้เกิดความเห็นผิด 

อย่างแรงซึ่งผิดท�านองคลองธรรมขึ้นได้ด้วย

ฉะนั้น ในบุญกิริยาวัตถุ คือ ที่ตั้งแห่งการท�าบุญ ๑๐ ข้อ ข้อ ๑๐ จึงสอน 

ให้ท�าบุญด้วยวิธีทิฏฐุชุกรรม แปลว่าท�าความเห็นให้ตรง คือ ให้ชอบถูกต้อง ตั้งต้น 

แต่ให้ตรงถือถูกต้องตามท�านองคลองธรรม โดยป้องกันมิให้ความเห็นผิดอย่างแรง 

ทัง้ ๓ นัน้บงัเกดิขึน้ และถ้าบงัเกดิขึน้กล็ะความเหน็ผดิอย่างแรงนีเ้สียด้วยอบรมปัญญา 

ความรู้ชอบ คือ ความรู้ที่เข้าถึงความจริง ประกอบด้วยศรัทธา ความเชื่อในบุคคลที่

ควรเชื่อ ในวัตถุคือเรื่องที่ควรเชื่อทั้งหลาย ก็ย่อมจะได้สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ

ตามท�านองคลองธรรมข้ึนเป็นมูลฐาน คือ เห็นว่าท�าอะไรที่เป็นบุญก็ช่ือว่าท�าบุญ  
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ท�าอะไรที่เป็นบาปก็ชื่อว่าท�าบาป และสุขทุกข์เป็นต้นเป็นผลที่เกิดจากเหตุ คือ กรรม

อันเป็นบุญหรือเป็นบาปที่ได้ท�าไว้ โดยกรรมนั้นเองเป็นเหตุส�าคัญส่งให้บังเกิดผลโดย

อาศยัปัจจยัปัจจบัุนต่าง ๆ อีกส่วนหนึง่ด้วย ซึง่กเ็ป็นไปตามอ�านาจของกรรมทีเ่ป็นต้น

เหตุนั้น ดังเช่น การประสบอุบัติเหตุ ย่อมมีสิ่งอ�านวยอยู่ ๒ อย่าง ที่มองเห็น 

อย่างหนึ่ง ที่มองไม่เห็นอย่างหนึ่ง ที่มองเห็นนั้น ก็คือ สิ่งทั้งหลายอันเป็นวัตถุซึ่งมา

ประจวบกันเข้า ส่วนท่ีมองไม่เห็นน้ัน ก็นับตั้งแต่จิตใจของบุคคลซึ่งประสบอุบัติเหตุ 

คือ บังเกิดเจตนาความจงใจหรือความตั้งใจท่ีจะไปสู่ที่นั้นในเวลานั้น จิตใจหรือความ

จงใจนี้ไม่มีใครเห็น แต่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งทุก ๆ คนก็ต้องรับรอง และถ้าจะถามว่า

อะไรเป็นเครื่องจูงใจ ให้บังเกิดความตั้งใจเช่นนั้น ทั้งให้ไปสู่ที่นั้นในเวลานั้นได้โดย

สะดวกปลอดโปร่งไม่มีอุปสรรคขัดข้องหรือยับย้ังขัดขวาง ปัญหานี้แหละท่ีทางพระ- 

พุทธศาสนาตอบว่ากรรม คือ กรรมที่ดีหรือกรรมที่ชั่ว ซึ่งทุกคนได้กระท�าไว้แล้วเอง 

เพราะเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเช่นเดียวกับจิตใจ ยังไม่มีญาณรู้ได้ด้วยตัวเอง ก็ต้องอาศัย

ศรัทธา คือ ความเชื่อต่อค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งแสดงไว้ว่าทุกคนมีกรรมเป็น

ของตน ท�าดจีดัได้ดที�าชัว่จกัได้ชัว่ และเมือ่อบรมญาณปัญญาให้บงัเกดิขึน้ได้ในตนเอง

แล้ว ก็จะรู้ได้ด้วยตนเอง แต่เมื่อได้พิจารณาไตร่ตรองดูเสมอก็จะมองเห็นกรรม และ

ผลของกรรมได้ถนัดย่ิงขึ้น กับท้ังให้รู้และรับรองคุณของมารดาบิดาครูบาอาจารย์  

สมณชีพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบทั้งหลาย ซึ่งจะท�าให้เห็นชัดว่ามารดาบิดามีคุณจริง 

ครูบาอาจารย์มีคุณจริง สมณชีพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบมีจริง ผลของบุญทานมีจริง 

บาปบุญมีจริงเหล่านี้เป็นต้น เป็นความเห็นชอบที่เป็นพ้ืนฐาน ดังที่เรียกข้างต้นว่า  

ความเห็นที่ดีชอบถูกต้อง และก็พยายามท�าความเพียรให้ถูกต้องต่อสัจจะ ตลอดถึง

อรยิสจัจ์ของพระพุทธเจ้าโดยล�าดบั ความเหน็ชอบนี ้รวมเข้ากม็ลีกัษณะเป็นความเหน็

ที่ประเสริฐ ที่น�าออกจากทุกข์ คือ น�าผู้ที่ปฏิบัติธรรมให้มีความเห็นอย่างน้ีข้ึนถึง 

ความสิ้นทุกข์ได้โดยล�าดับ แม้ความเห็นอื่นซึ่งเป็นความเห็นซึ่งดีชอบถูกต้อง ก็นับว่า

ใช้ได้ทัง้นัน้ ความเหน็นีส้�าคัญมาก ถ้าเป็นความเหน็ผดิกท็�าให้ความประพฤตทิกุอย่าง

ผิดไปหมด ดังนั้นในธรรม ๖ ข้อนี้ก็ท�าให้ ๕ ข้อข้างต้นผิดไปหมดด้วย แต่เป็น 

ความเห็นชอบถูกต้อง ก็ท�าให้ความประพฤติทุกอย่างถูกชอบไปหมด ท�าให้ธรรม ๕ 

ข้อข้างต้นถูกต้องไปด้วย
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ฉะนั้น ความเห็นจึงเป็นมูลฐานส�าคัญ อันจะเป็นไปเพ่ือเบียดเบียนท�าลาย

มนุษยชาติ หากเป็นความเห็นผิด หรือช่วยมนุษยชาติ หากเป็นความเห็นชอบ จึงขอ

ชักชวนให้ทุก ๆ คนท�าบุญในข้อนี้ คือท�าความเห็นให้ตรง เม่ือมีความเห็นตรงขึ้น 

ได้แล้ว การท�าบุญข้ออื่นให้เป็นบุญจริง ๆ ก็ไม่ยาก จะท�าทานก็ไม่ยาก จะปฏิบัติใน

ศลีกไ็ม่ยาก หรอืจะปฏิบัตใินธรรม ๕ ข้อข้างต้นทีแ่สดงมาโดยล�าดับกไ็ม่ยาก ความมี

ความเห็นดีชอบถูกต้องเสมอกันก็คือ เสมอกันกับผู้มีความเห็นดีชอบถูกต้องทั้งหลาย 

จึงรวมเป็นสาราณียธรรม ๖ ข้อ คือ :-

๑.  ตั้งเมตตากายกรรมต่อกัน

๒.  ตั้งเมตตาวจีกรรมต่อกัน

๓.  ตั้งเมตตามโนกรรมต่อกัน

๔.  แบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมให้แก่กัน

๕.  มีศีล คือ ความประพฤติดีเสมอกัน

๖.  มีทิฏฐิ คือ ความเห็นที่ดีชอบถูกต้องเสมอกัน

เรียกว่าสาราณียธรรม เพราะเป็นธรรมที่ท�าให้ระลึกถึงกัน คือ ให้คิดถึงกัน

ในทางดี ท�าให้เกิดความรักเคารพกัน เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่ 

วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีเอกภาพ คือ เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงเป็นธรรมที่ 

เป็นไปเพื่อช่วยมนุษยชาติโดยแท้ และกล่าวได้ว่าธรรมท้ัง ๖ ข้อนี้ ย่อมมีมูลฐาน 

มาจากเมตตา จงึกล่าวสรปุลงได้อย่างสัน้ทีส่ดุว่า โลโกปตถฺมภฺกิำ เมตตฺำ เมตตาเป็น

เครื่องค�้าจุนโลก มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้ 



พรหมวหิารธรรมกถา๕

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมี มานสมฺภาวเย อปริมาณํ

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตนฺติ.

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนาเนือ่งในวนักาชาดโลก ซึง่เวยีนมาบรรจบครบ

รอบปีที่ ๑๕๑ ในวันที่ ๘ พฤษภาคม คือวันนี้ วันนี้หรือวันที่ ๘ พฤษภาคม นั้นเป็น

วันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ชนขาวสวิส ผู้ก่อตั้งกาชาดขึ้นเพราะได้พบเห็นความทุกข์

ทรมานของเพือ่นมนษุย์ทีไ่ด้รบัเพราะการต่อสู้ของมนษุย์ด้วยกนัในภาคเหนอืของประเทศ

อิตาลี เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๒ คือระหว่างนั้นมีการรบระหว่างกองทัพฝรั่งเศสและอิตาลี

กบักองทัพของออสเตรยี ทหารต้องบาดเจบ็ล้มตายถงึสีห่มืน่คนกลาดเกลือ่นทัว่สนามรบ 

การเก็บศพทหารที่เสียชีวิตและการขนย้ายทหารที่ได้รับบาดเจ็บออกจากสมรภูมิต้อง

ใช้เวลาถึง ๓ วัน ท�าให้ทหารทีบ่าดเจบ็ต้องทกุข์ทรมานแสนสาหัสระหว่างรอคอยการ

รักษาพยาบาลหรือรอความตายอยู่ในที่แจ้ง มีแสงแดดแผดเผาแลมีฝูงแมลงไต่ตอม  

มคีวามหิวโหย ขาดอาหารและน�า้อย่างสิน้เชงิ ด้วยใจทีม่เีมตตากรณุาอย่างยิง่ นายองัรี 

ดูนังต์ ได้เข้าช่วยทหารที่บาดเจ็บทั้งกลางวันกลางคืนเต็มก�าลังความสามารถ โดยมี

๕  แสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัอังคารที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
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สตรชีาวพืน้เมืองร่วมช่วยเหลือด้วย มิได้เลอืกว่าจะเป็นทหารชาตใิดภาษาใด แต่ถือว่า

ทหารเหล่าน้ันทุกคนเป็นพี่น้อง และแสดงออกให้ทหารเหล่านั้นรู้ซาบซึ้งด้วยการ 

กระซิบบอกที่หูของทหารทุกคนด้วยเสียงอันปรานีจริงใจว่า “เราเป็นพี่น้องกัน”

ต่อมานายอังร ีดนูงัต์ ได้เขยีนหนงัสือขึน้เล่มหนึง่พรรณนาถึงความโหดเห้ียม

ทารุณและความทุกข์ทรมานท่ีทหารได้รับ ท�าให้มีการจัดตั้งสมาคมบรรเทาทุกข์เพ่ือ

ช่วยเหลือขึ้น สมาคมนั้นคือสภากาชาดในบัดนี้ มีสมาชิก ๑๒๖ ประเทศ รวมทั้ง

ประเทศไทยด้วยมจี�านวนคนมากกว่า ๒๕๐ ล้านคน รวมทัง้คนไทยกร่็วมมอืช่วยเหลอื

กันปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและบรรเทาทุกข์ของมนุษย์ โดยไม่ค�านึงถึงสัญชาติ และชั้น

วรรณะศาสนา หลักการที่กาชาดยึดถือปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้คือ มนุษยธรรม ความเป็น 

กลาง พร้อมท่ีจะเคล่ือนไหวไปให้การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่วโลก สมกับค�าขวัญ 

ประจ�าปี ๒๕๒๒ ทีว่่า “ทุกข์ทีไ่หน กำชำดไปทีน่ัน่” เมตตาไม่มขีอบเขต ไม่มรีะยะกาล 

เมตตาเช่นนีเ้ป็นหนึง่ในคณุธรรมในพระพทุธศาสนาท่ีเรยีกว่าพรหมวิหารธรรม ท่ีสมเดจ็

พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นคุณธรรมส�าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจ

แห่งพรหม คือผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ เป็นธรรมเป็นที่อยู่ซึ่งมีทั้งความดีและความสุข 

แบ่งออกเป็น ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

เมตตำ คือภาวะของจติท่ีมีเย่ือใยไมตรจีติมติรใจ คือเก้ือกลูด้วยสขุประโยชน์ 

ปราศจากอาฆาตพยาบาทขึง้เคยีดโกรธแค้น แสดงออกทางสีหน้าและสายตาท่ีสงบแช่มชืน่ 

มองดูด้วยสายตาอนัแสดงถึงใจทีเ่อบิอาบด้วยความปรารถนาดใีห้มคีวามสุข ปราศจาก

ความมุ่งร้ายที่เป็นภัยเวรทั้งปวง เมตตานี้เป็นพรหมวิหารธรรมข้อหนึ่งที่พึงอบรมให้มี

ขึ้นในจิตใจ วิธีอบรมคือระวังใจมิให้โกรธแค้นขัดเคืองอาฆาตพยาบาท เมื่อภาวะของ

จติเช่นนัน้เกดิข้ึนกพ็ยายามสงบระงบัเสยี หดัคิดว่าตนเองรกัสขุต้องการความสขุฉนัใด 

คนอื่นสัตว์อื่นทั้งปวงก็ฉันนั้น และตนเองปรารถนาสุขแก่คนซึ่งเป็นท่ีรักท่ีพอใจฉันใด 

กค็วรปรารถนาสขุแก่คนอืน่สตัว์อืน่ฉนันัน้ เมือ่ท�าความสงบอาฆาตพยาบาทและท�าไม

ตรีจิตมิตรใจให้เกิดข้ึนได้แล้ว ก็หัดแผ่จิตเช่นนี้ออกไปแก่คนอื่นสัตว์อื่น โดยเจาะจง

หรือโดยไม่เจาะจงทัว่ไป ด้วยใจท่ีคดิปรารถนาสขุประโยชน์ ดงัเช่นคดิว่า “จงอย่ามเีวร 

อย่ามีเบียดเบียน อย่ามีทุกข์ มีสุขรักษาตนให้สวัสดีเถิด”



180 ปกิณกเทศนา

อันท่ีจริงภาวะของจิตท่ีมีความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุขย่อมมีอยู่ในตนและ

ในผูท้ีเ่ป็นทีร่กัอยูเ่ป็นปกต ิแต่ยังเจอืด้วยราคะสิเนหาบ้าง เจอืด้วยอาฆาตพยาบาทใน

ผูอ้ืน่สตัว์อืน่บ้าง นีจ้งึนบัว่าเป็นภาวะของจติทีเ่ป็นสามญัธรรมดา พระบรมศาสดาทรง

สั่งสอนธรรมก็คือทรงสั่งสอนให้ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่เป็นสามัญธรรมดานี้แหละให้เป็น

ธรรมคอืเป็นคณุ เกือ้กลูขึน้มา คอืให้ปรบัปรุงความรกัใคร่ปรารถนาสขุดงักล่าวให้เป็น

คุณอันบริสุทธิ์ที่เกื้อกูลกว้างขวางออกไป มิให้มีคับแคบเฉพาะตนและผู้ซึ่งเป็นที่รักใน

วงแคบของตนหรือจ�าเพาะพวกของตน แต่ให้แผ่กว้างออกไปตลอดจนถึงไม่มีจ�ากัด 

ไม่มีประมาณ และให้ปราศจากอาฆาตพยาบาท ท้ังให้บริสุทธิ์จากราคะสิเนหาด้วย 

เพราะอาฆาตพยาบาทเป็นศัตรท่ีูห่างของเมตตา ราคะสเินหาเป็นศตัรทูีใ่กล้ของเมตตา 

ความรักใคร่ท่ีเป็นสามัญธรรมดาของโลกย่อมเจือด้วยส่ิงทั้งสองนี้ ส่วนที่เป็นเมตตา 

อนับริสทุธิย่์อมปราศจากสิง่ทัง้สองนัน้ ทางปฏบิตัอิบรมกต้็องอบรมส่ิงทีม่อียูเ่ป็นธรรมดา 

โลกนี้แหละให้เป็นธรรมขึ้นมา และก็ย่อมเป็นเครื่องคุ้มครองโลก ดังภาษิตท่ีว่า  

“โลโกปตฺถมฺภิกำ เมตฺตำ” เมตตาเป็นเครื่องคุ้มครองโลก ดังนี้ 

ฉะนั้น จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ให้ยกตนเป็นพยานหรือเป็นอุปมา 

แปลความว่า “ตนเองคิดค้นหำด้วยใจไปทั่วทุกทิศก็ไม่พบว่ำใครจะเป็นที่รักไปกว่ำตน

ในที่ไหน ๆ ตนของคนอื่นทั้งหลำยก็เป็นที่รักมำกของเขำเหมือนอย่ำงนั้น เพรำะเหตุ

นัน้ผูท้ีร่กัตนจงึไม่ควรเบยีดเบยีนผูอ้ืน่” และให้ยกผูท้ีเ่ป็นทีร่กัเป็นอปุมาว่า “พงึแผ่จติ

ถงึสตัว์ทัง้ปวงด้วยเมตตำ เหมือนอย่ำงเหน็คนผูเ้ป็นทีร่กัทีช่อบใจแล้วเกดิไมตรจิีตมติร

ใจรักใคร่ ฉะนั้น” พระอาจารย์จึงจับความมาสอน ว่าให้หัดแผ่เมตตาเข้ามาในตนเอง

ก่อนแล้ว จึงแผ่ไปในผู้อื่น ตั้งต้นแต่ผู้ที่เป็นที่รัก เพราะจะแผ่ไปง่าย แล้วจึงแผ่ไปใน 

ผู้ที่เป็นกลาง ๆ แล้วจึงแผ่ไปในผู้ที่เป็นศัตรูไม่ชอบใจกัน และให้เว้นผู้ที่จะก่อให้เกิด

ราคะสิเนหากับผู้ที่ตายไปแล้ว การแผ่เข้ามาในตนเอง ท่านอธิบายว่าเพราะจะต้องมี

ตนเป็นพยานอ้างอิงดังกล่าวข้างต้น พิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่าตนเองจะต้องมีสุขเพราะ

มจีติใจสงบจากอาฆาตพยาบาทเสยีก่อน อาฆาตพยาบาทน้ันเหมอืนอย่างไฟท่ีเผาใจตนเอง

ให้ร้อนและแผ่ความร้อนออกไปถึงผู้อ่ืนด้วย ฉะนั้น ตนเองจึงเป็นบุคคลที่ควรเมตตา 

และแผ่เมตตาเข้ามาดบัไฟทีเ่ผาใจนีล้งเสยีก่อน ประพรมลงไปด้วยน�า้คอืเมตตา ซึง่จะ
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เปลีย่นจิตใจจากภาวะท่ีร้อนมาสูภ่าวะท่ีเย็นสนทิด้วยมิตรภาพไมตร ีเมตตาจงึเป็นธรรม

เครื่องท�าใจตนเองให้อยู่เย็นเป็นสุข และแผ่ความเย็นความสุขออกไปถึงผู้อื่นอีกด้วย

เมตตาไม่พงึมีขอบเขต ไม่พงึมีระยะกาล ไม่ว่าจะอยูใ่นฐานะเช่นไร ณ ทีแ่ห่ง

ใด ในกาลเวลาไหน เมตตาพึงมีได้อย่างเตม็เป่ียมโดยปราศจากอปุสรรค เพราะเมตตา

ไม่จ�าต้องอาศัยทรัพย์สิ่งของ เมตตาเป็นเรื่องของจิตใจโดยบริสุทธิ์แท้ เมื่อมีจิตใจก็มี

เมตตาได้ด้วยกนัทกุคน และก็พงึมีเมตตาด้วยกนัอย่างยิง่ทกุคน เพราะไม่เป็นการต้อง

ลงทนุลงแรงอย่างใดเลย เพยีงแต่น้อมใจลงให้อ่อนละมุน ไม่ใจแขง็ใจด�า แม้เม่ือรูเ้ห็น

อยู่ว่าเขาเป็นทุกข์ เพียงแต่น้อมใจลงปรารถนาให้เขาเป็นสุขโดยท่ัวกันเท่านั้นเองก็

เป็นการแสดงเมตตาแล้ว

กรุณำ คือภาวะของจิตท่ีหวั่นไหวไปเพราะความทุกข์ของผู้อ่ืน เหมือนอย่าง

ถ้าซื้อได้ก็จะซ้ือความทุกข์ของเขา คือจะช่วยท�าความทุกข์ของเขาให้หมดสิ้นไป จึงมี

อาการที่ทนเฉยอยู่ไม่ได้ ต้องขวนขวายช่วยเหลือเพื่อบ�าบัดทุกข์ปราศจากความคิด

เบียดเบียนซ�้าเติม เห็นใครตกอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่พึ่งก็อดอยู่ไม่ได้ ต้องคิดช่วย  

กรุณานี้เป็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ่งที่พึงอบรมให้มีในจิตใจ วิธีอบรมคือระวังมิให้

คิดเบียดเบียนใคร และหัดใจให้คิดว่าเมื่อตนเองมีทุกข์ก็ต้องการความช่วยเหลือฉันใด  

ผู้อื่นสัตว์อื่นก็ฉันนั้น ดังนี้แล้วก็หัดใจให้ไม่นิ่งดูดาย ให้ขวนขวายช่วยเปลื้องทุกข์ของ

ผูอ่ื้นตามความสามารถหรอืตามท่ีควรจะท�าได้ หัดแผ่ใจทีก่รุณาออกไปแก่คนและสตัว์

ทั้งหลาย โดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงทั่วไป ด้วยความคิดว่า “จงพ้นจากความทุกข์

เดือดร้อน”

อันที่จริงภาวะของจิตใจท่ีต้องการความช่วยเหลือในเมื่อมีทุกข์ย่อมมีอยู่เป็น

สามัญธรรมดา แต่ยังเจือด้วยวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นเพื่อให้ตน 

พ้นทุกข์ และยังมีความเศร้าโศกโทมนัสในเมื่อได้เห็นทุกข์ของผู้เป็นที่รัก เพราะเป็น

ภาวะของจิตทีค่บัแคบ ต้องการให้ตนเองและผูเ้ป็นทีร่กัของตนพ้นทกุข์เท่านัน้ พระบรม

ครูทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติอบรมปรับปรุงภาวะที่มีอยู่แล้วนี้แหละให้เป็นธรรมขึ้น คือให้

เป็นคุณอันบริสุทธ์ที่เกื้อกูลกว้างขวางออกไป มิให้มีคับแคบเฉพาะตนและผู้ที่ตนรัก
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หรอืจ�าเพาะพวกของตน แต่ให้แผ่กว้างออกไปตลอดจนถงึไม่มจี�ากดัไม่มปีระมาณ และ

ให้ปราศจากวิหิงสาความคิดเบียดเบียน และให้สงบความโศกโทมนัสในเพราะความ

ทกุข์ของผูเ้ป็นทีร่กัด้วย เพราะว่าวหิงิสาเป็นศตัรทูีห่่างของกรณุา ส่วนความโศกโทมนสั

เป็นศัตรูที่ใกล้ของกรุณา จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ให้ยกตนเป็นพยานหรือเป็น

อปุมา เช่นเดยีวกบัในข้อเมตตา และให้ยกคนตกยากเป็นอปุมา ว่า “พงึแผ่จติถึงสัตว์

ทั้งปวงด้วยกรุณา เหมือนอย่างเห็นคนตกยากมีความล�าบากก็เกิดกรุณาขึ้น ฉะนั้น” 

ได้มีพระมหาสมณสุภาษิตแสดงไว้ว่า “มหำปุริสภำวสฺส ลกฺขณ� กรุณำสโห อัธยาศัย

ที่ทนอยู่ไม่ได้เพราะกรุณาเป็นลักษณะของมหาบุรุษ” ข้อนี้พึงเห็นดังเช่นพระกรุณาท่ี

แสดงเป็นพระคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าและพระมหากษัตริย์เจ้า

มทุติำ คอืภาวะของจติทีบ่นัเทงิยนิดใีนเมือ่ผูอ้ืน่ได้รบัความสขุความเจรญิด้วย

สมบัติต่าง ๆ ปราศจากความริษยาเห็นใครพรั่งพร้อมด้วยสมบัติก็พลอยมีมุทิตา  

ตดัความยนิร้ายไม่ยนิดด้ีวยเหตท่ีุริษยาเสียได้ มทุติานีเ้ป็นพรหมวหิารธรรมอกีข้อหนึง่

ที่พึงอบรมให้มีขึ้นในจิตใจ วิธีอบรมคือระวังใจมิให้ริษยาในเมื่อได้เห็นได้ทราบสมบัติ

คอืความพร่ังพร้อมต่าง ๆ ของผูอ้ืน่ เมือ่ความรษิยาเกดิขึน้กพ็ยายามระวงัเสยี หดัคดิ

ว่าตนเองมคีวามยนิดเีมือ่ตนได้สมบตัทิีช่อบใจอย่างใดอย่างหนึง่ ไฉนเม่ือคนอืน่เขาได้

จึงจะไปริษยาเขา ควรจะพลอยยินดีกับเขา พิจารณาให้เห็นโทษของความริษยา เช่น

ว่า “อรติ โลกนำสิกำ ความริษยาเป็นเหตุท�าลายโลก” เมื่อท�ามุทิตาจิตให้เกิดขึ้นได้ 

ก็หัดแผ่จิตเช่นนี้ออกไปแก่คนอื่นสัตว์อื่น โดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงทั่วไป ด้วย

ความคิดว่า “จงอย่าวิบัติจากสิ่งที่ได้แล้ว”

อันที่จริง ภาวะของจิตที่ยินดีในเวลาได้สมบัติต่าง ๆ ย่อมมีอยู่ในเมื่อตนหรือ

ผู้เป็นที่รักได้สมบัติเป็นสามัญธรรมดา แต่ยังเจือด้วยริษยาในเมื่อเห็นผู้อื่นได้สมบัติ 

และแม้ในสมบตัทิีต่นเองได้กย็งัมโีสมนสัเจอืตณัหา พระบรมครทูรงสัง่สอนให้ปรบัปรงุ

ภาวะที่มีอยู่แล้วนี้แหละให้เป็นธรรมขึ้น คือให้เป็นคุณอันบริสุทธิ์ที่เกื้อกูลกว้างขวาง

ออกไป มิให้มีคับแคบเฉพาะตนและผู้ที่ตนรักเท่านั้น แต่ให้กว้างออกไปตลอดถึงไม่มี

จ�ากัดไม่มปีระมาณ โดยให้ปราศจากรษิยา ทัง้ปราศจากโสมนสัทีเ่จอืกเิลสตณัหาด้วย 

เพราะว่าริษยาเป็นศัตรูที่ห่างของมุทิตา ส่วนความโสมนัสเป็นศัตรูที่ใกล้ของมุทิตา 
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ฉะนัน้ กพ็งึยกตนขึน้เป็นพยานหรอืเป็นอุปมาเช่นเดียวกบัในสองข้อข้างต้น และให้ยก

บุคคลผู้เป็นที่รักขึ้นเป็นพยานหรือเป็นอุปมา ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ว่า “พึง

แผ่จิตถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยมุทิตำ เหมือนอย่ำงเห็นบุคคลผู้เป็นที่รักเป็นที่พอใจก็บันเทิง

ยินดี” ฉะนั้น

อุเบกขำ คือภาวะของจิตที่มีอาการเป็นกลาง เห็นเสมอกันในสัตว์บุคคล 

ทั้งหลาย ในคราวท้ังสอง คือในคราวประสบสมบัติและในคราวประสบวิบัติ ไม่ยินดี

ยินร้าย มองเห็นว่าทุก ๆ คนมีกรรมที่ท�าไว้เป็นของของตน จะมีสุข จะพ้นจากทุกข์ 

จะไม่เส่ือมจากสมบัติท่ีได้ก็เพราะกรรม จึงวางเฉยได้คือวางได้แก่ไม่ยึดถือไว้ วางลง

ได้เฉยคือไม่จดัแจงวุน่วาย ปล่อยให้เป็นไปตามกรรมหรอืตามก�าหนดของกรรม อเุบกขา

น้ีเป็นพรหมวหิารธรรมอกีข้อหนึง่เป็นข้อสดุท้าย ทีพ่งึอบรมให้มีขึน้ในจติ วิธอีบรมคอื

ระมัดระวังใจมิให้ขึ้นลงด้วยความยินดียินร้าย ทั้งในคราวประสบสมบัติ ทั้งในคราว

ประสบวิบัติ เมื่อภาวะของจิตเช่นนั้นเกิดขึ้นก็พยายามระงับใจ หัดคิดถึงกรรมและผล

ของกรรม หดัคิดวางลงไปให้แก่กรรม เหมอืนอย่างให้กรรมรบัผดิชอบเอาไปเสยี เมือ่

ท�าจิตให้อุเบกขาได้ก็หัดแผ่จิตเช่นนี้ออกไปแก่คนอื่นสัตว์อื่น โดยเจาะจงหรือโดยไม่

เจาะจงทั่วไป ด้วยความคิดว่า “ทุกสัตว์บุคคลมีกรรมเป็นของของตน เป็นทำยำทรับ

ผลของกรรม มีกรรมเป็นก�ำเนิด มีกรรมเป็นเผ่ำพันธุ์ มีกรรมเป็นที่อำศัย ท�ำกรรม

อันใดไว้ ดีหรือชั่ว ก็ต้องรับผลของกรรมนั้น”

อันที่จริงภาวะของจิตเป็นอุเบกขานี้ย่อมมีอยู่เป็นสามัญธรรมดาในเวลาปกติ

ยังไม่มีอะไรมาท�าให้เกิดความยินดียินร้าย แต่ยังเจือด้วยความไม่รู้ (อัญญาณ) และ

จะเปลี่ยนไปเป็นความยินดียินร้ายขึ้นได้โดยง่าย พระบรมครูทรงสั่งสอนให้ปรับปรุง

ภาวะที่มีอยู่แล้วนี้แหละให้เป็นธรรมขึ้น คือให้เป็นธรรมอันบริสุทธิ์ที่เกื้อกูลกว้างขวาง

ออกไป มใิช่ในเวลาท่ีไม่มีเรือ่งอะไรมากระทบจติเท่านัน้ แม้มีเรือ่งมากระทบจติให้ยนิดี

ยอนร้ายกร็ะงบัได้ ท�าใจให้สงบเป็นอเุบกขาได้ด้วยความรู้ (ญาณ) เพราะว่าความยนิด ี

(ราคะ) และความยนิร้าย (ปฏฆิะ) เป็นศตัรทูีห่่างของอเุบกขา ส่วนอเุบกขาด้วยความ

ไม่รู ้(อญัญาณเุบกขา) เป็นศตัรทูีอ่ยู่ใกล้ของอเุบกขา ฉะน้ัน กพ็งึยกตนขึน้เป็นพยาน

หรืออุปมา ดังเช่นว่าตนไม่ชอบให้ใครอื่นเพ่งเล็งชอบใจอยากได้อะไรของตน และไม่
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ชอบให้ใครอืน่มาหมายม่ันปองร้ายฉันใด ตนกไ็ม่ควรจะไปคดิยนิดยีนิร้ายดังนัน้แก่คนอืน่ 

ควรจะมีใจมัธยัสถ์คือเป็นกลางฉันนั้น และให้ยกบุคคลท่ีเป็นกลาง ๆ ขึ้นเป็นอุปมา 

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ว่า “พึงแผ่จิตถึงสัตว์ทั้งปวงด้วยอุเบกขำ เหมือนอย่ำง

เห็นบุคคลผู้มิใช่เป็นที่ชอบใจ มิใช่เป็นที่ไม่ชอบใจ ก็มีอุเบกขำ ฉะนั้น”

พรหมวหิารธรรมทัง้ ๔ ข้อนี ้ท่านสอนให้ผูป้ฏบิตัใิช้ดงันี ้ทแีรกให้ปฏบิตัด้ิวย

จิตคิดเกื้อกูลแผ่ออกไปในสัตว์บุคคลทั้งหลาย นี้คือเมตตาซึ่งมีอาการเป็นความคิด

เกือ้กลู ต่อจากนัน้เมือ่ได้เหน็หรือได้ยนิหรือได้คดิว่าเขามคีวามทกุข์เดือดร้อน ก็ปฏบัิติ

ช่วยบ�าบดัทกุข์ให้ นีค้อืกรณุา ซึง่มอีาการช่วยบ�าบดัทกุข์ จากนัน้ ครัน้ได้เหน็เขามสีขุ

ไม่มทีกุข์กพ็ลอยยนิด ีนีค้อืมทุติาซึง่มอีาการพลอยยนิด ีและเพราะไม่มกีจิทีค่วรจะท�า

ต่อไปจากนั้น ก็อุเบกขา คือดูอยู่เฉย ๆ นี้คืออุเบกขา ซึ่งมีอาการมัธยัสถ์เป็นกลาง  

มีอุปมาเหมือนอย่างมารดามีบุตร ๔ คน คนหนึ่งที่ยังเป็นเด็กเล็ก มารดาก็มุ่งความ

เจริญคือให้เติบโตยิ่งขึ้น เทียบกับเมตตา คนหนึ่งเป็นไข้ มารดาก็พยาบาลให้หายไข้ 

เทยีบกับกรณุา คนหนึง่ก�าลงัเจรญิวยั มารดากช็ืน่ชมยนิด ีเทยีบกบัมทุติา อกีคนหนึง่

ท�างานต้ังตนได้แล้ว มารดาก็ไม่ต้องขวนขวายช่วยอะไรอีก เทียบกับอุเบกขา แม้ใน

เรือ่งทีช่่วยไม่ได้แล้วก็พึงใช้อุเบกขาเช่นเดยีวกนั แต่เมือ่ยงัช่วยได้กต้็องใช้กรณุา ฉะนัน้ 

ธรรมทัง้ ๔ ข้อนี ้เม่ือใช้ให้ถกูต้องด้วยกาลและกจิย่อมอ�านวยประโยชน์โดยส่วนเดยีว 

ส่วนความหัดคิดแผ่ใจไปทั้ง ๔ ข้อนี้พึงท�าได้เสมอ เป็นวิธีอบรมจิตให้มีพรหมวิหาร

ธรรม ซ่ึงจะให้เกิดอานิสงส์ผล ดังท่ีตรัสไว้ในเมตตานิสังสสูตรว่า “หลับเป็นสุข  

ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันเห็นสุบินท่ีไม่ดี เป็นท่ีรักของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักของอมนุษย์ 

ทัง้หลาย เทพยดารกัษา ไฟยาพษิศาสตราไม่กล�า้กราย จติเป็นสมาธเิรว็ ผิวหน้าผ่องใส 

ไม่หลงท�ากาลกริยิา เมือ่ยงัไม่บรรลธุรรมทีย่ิ่งขึน้ กจ็ะเข้าถึงพรหมโลก” เพราะฉะนัน้

จึงตรัสสอนไว้ในกรณียเมตตาสูตรว่า

เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ มำนสมฺภำวเย อปริมำณ�

อุทฺธ� อโธ จ ติริยญฺจ อสมฺพำธ� อเวร� อสปตฺต�
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พึงอบรมใจมีเมตตาไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง และ

ท่ามกลาง รอบข้าง ไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู

ติฏฺฐญฺจร� นิสินฺโน วำ สยำโน วำ ยำวตสฺส วิคตมิทฺโธ

เอต� สตึ อธิฏฺเฐยฺย พฺรหฺมเมต� วิหำร� อิธมำหุ

ยืนเดินนั่งนอนอย่างใดก็ตาม พึงท�าภาวนาให้ปราศจากความโงกง่วง พึงต้ัง

สตปิระกอบด้วยเมตตานีใ้ห้มัน่คง บณัฑติทัง้หลายเรยีกวิหารธรรมนีว่้า “พรหมวิหาร” 

ในธรรมวินัยของพระอริยเจ้านี้ มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้



อัตตชยกถา๖

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

โย สหสฺสํ สหสฺเสน สงฺคาเม มานุเส ชิเน

เอกญฺจ เชยฺยมตฺตานํ ส เว สงฺคามชุตฺตโมติ.

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนาเนือ่งในวนักาชาดโลก ซึง่เวยีนมาบรรจบครบ

รอบปีอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ คือวันที่ ๘ พฤษภาคม ซึ่งสันนิบาตสภากาชาดได้ก�าหนด

ให้เป็นวนักาชาดโลก เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่ผูใ้ห้ก�าเนิดการกาชาด ฉะนัน้ สภากาชาดไทย

จึงจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงเป็นพิเศษ เพื่อเฉลิมฉลอง

และชักชวนให้ประชาชนสนใจในการกาชาด

อนัท่ีจรงิ พระพทุธศาสนาย่อมแสดงธรรมส่งเสรมิการท�าความดขีองมนษุยชาติ

ทกุถ้วนหน้า เช่น หลกัศลี ทัง้ยงัคุม้ครองไปในสัตว์ดริจัฉานทัง้หลายด้วย จงึเป็นหลกั

ศีลหลักธรรมท่ีคุ้มครองไปในสัตว์โลกทั้งมวล ฉะนั้น เม่ือหลักคติของกาชาดกับจุด

ประสงค์ของสันนิบาตสภากาชาดด�าเนินไปในหลักของศีลธรรมในพระพุทธศาสนา  

จึงสมควรที่จะสนับสนุนส่งเสริม ความนี้จะพึงเห็นได้จากหลักการกาชาด ๗ ข้อ คือ 

๖  แสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัศุกร์ที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เวลา ๑๘.๑๐ น.
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มนุษยธรรม ความไม่ล�าเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร 

ความเป็นเอกภาพและความเป็นสากล ซึ่งรวมลงในหลักการส�าคัญขั้นมูลฐานของ

อนุสัญญาเจนีวา ๓ ประการ คือ มนุษยธรรม ความเสมอภาค และความไม่ล�าเอียง 

อันมีบทบัญญัติที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับการคุ้มครองมนุษยชนในกรณีเกิด

การขัดแย้งทางอาวุธขึ้น

วนันีเ้ป็นวนัคล้ายวนัเกดิของนายองัร ีดนูงัต์ ชาวสวสิ ผูริ้เร่ิมก่อตัง้การกาชาดขึน้ 

เพราะได้พบเห็นความทุกข์ทรมานของเพือ่นมนษุย์ทีไ่ด้รบัจากการสงครามสูร้บในภาค

เหนือของประเทศอิตาลีในปี พ.ศ. ๒๔๐๒ ทหารต้องบาดเจ็บล้มตายกลาดเกลื่อนทั่ว

สนามรบถึงสีห่ม่ืนคน การเกบ็ศพทหารทีเ่สยีชวีติและการขนย้ายทหารทีไ่ด้รบับาดเจบ็

ออกจากสมรภูมิต้องใช้เวลาถึง ๓ วัน ท�าให้ทหารที่บาดเจ็บต้องทนทุกข์ทรมานแสน

สาหัสระหว่างรอคอยการรักษาพยาบาล หรือรอความตายอยู่ในท่ีแจ้งมีแสงแดดแผด

เผาและมฝีงูแมลงไต่ตอมมคีวามหวิโหยเพราะขาดอาหารและน�า้อย่างสิน้เชงิ ด้วยจติใจ

ที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาอย่างยิ่ง นายอังรี ดูนังต์ ร่วมกับสตรีชาวพื้นเมืองได้เข้า

ช่วยเหลอืทหารทีบ่าดเจบ็ทัง้กลางวนัและกลางคนืเตม็ก�าลงัความสามารถ มิได้เลอืกว่า

จะเป็นทหารชาติใดภาษาใด โดยถือว่าทหารเหล่านั้นเป็นพี่น้องกันทุกคน

ต่อมา นายอังร ีดนัูงต์ ได้เขยีนบันทกึความทรงจ�าเป็นหนงัสือขึน้เล่มหนึง่และ

แสดงความคดิเหน็ว่า “จะเป็นไปได้หรอืไม่ ทีจ่ะตัง้องค์การอาสาสมัคร ซึง่มีวัตถปุระสงค์

เพ่ือช่วยเหลอืดูแลทหารบาดเจบ็ในยามสงคราม” เน่ืองด้วยความคดินี ้จงึได้เกดิมคีณะ

กรรมการระหว่างประเทศเพือ่การบรรเทาทกุข์ทหารบาดเจบ็ขึน้ ซึง่ต่อมาได้เปลีย่นชือ่

เป็นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศดังที่ได้ใช้กันอยู่ในบัดนี้ หน้าที่ส�าคัญของ

คณะกรรมการน้ีคือดูแลให้มีการเคารพนับถือปฏบิตั ิธ�ารงรกัษาหลกัการกาชาด ๗ ข้อ 

ทั้งชี้แจงเผยแพร่อนุสัญญาเจนีวา ดังกล่าวแล้วเป็นต้น ต่อมาภายหลังการสงบศึกของ

สงครามโลกคร้ังที ่๑ ได้มสีนันิบาตสภากาชาดขึน้ คอื สหพนัธ์ของบรรดาสภากาชาด

ทัว่โลก ท�าหน้าทีท่ั่วไปเพือ่ส่งเสรมิอ�านวยความสะดวกแก่สภากาชาดในการปฏบิตังิาน

ด้านมนษุยธรรม กล่าวโดยย่อ สนันบิาตท�าหน้าทีต่ดิต่อกบัสภากาชาดต่าง ๆ ร่วมมอื

กับบรรดาสภากาชาดในกิจการต่าง ๆ โดยเฉพาะคือการอนามัย ร่วมมือกับคณะ
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กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ท�าหน้าที่แทนบรรดาสภากาชาดในระดับระหว่าง

ประเทศ และเป็นโฆษกส่งเสริมอ�านวยความสะดวกในการจัดตั้งและการพัฒนาสภา

กาชาดในทกุประเทศ ดแูลความเป็นไปและคุ้มครองผลประโยชน์ของสภากาชาด จดัการ

บรรเทาทกุข์เมือ่เกดิภยัพบิตัใินชาตใิดชาตหินึง่ หรอืระหว่างประเทศ ความรบัผดิชอบ

ใหญ่และส�าคญัมากของสนันบิาตคอืการบรรเทาทกุข์เกีย่วกับภยัธรรมชาตหิรือระหว่าง

ประเทศทุกส่วนของโลก เป็นอันว่าสภากาชาดได้ขยายให้มีการปฏิบัติในยามสงบด้วย 

ซึง่นอกเหนอืจากในคราวเกดิภยัธรรมชาตแิล้ว ยังเน้นหนกัในการอนามัย ในการนีไ้ด้

มสีภาประศาสนการ คอืสมัชชาใหญ่ของสันนบิาตสภากาชาด เป็นเจ้าหน้าทีสู่งสุดของ

สนันิบาต และได้มคีณะกรรมการบรหิารปฏบิตัหิน้าทีส่�าคญับางอย่างของสภาประศาสน

การในระหว่างที่สภานั้นไม่มีการประชุม

สภากาชาดไทยเป็นสภาการกุศลอาสาสงเคราะห์ ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยสภากาชาดไทยพุทธศักราช ๒๔๖๑ มีวัตถุประสงค์คือ ช่วยรักษาพยาบาล 

ผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บในเวลาสงครามและในยามสงบ กับท้ังท�าการบรรเทาทุกข์ใน

เหตุการณ์สาธารณภัยพินาศ ยึดหลักมนุษยธรรมเป็นที่ตั้ง ความจริงสภากาชาดไทย

ได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี ๒๔๓๖ ในรัชกาลที่ ๕ คือ สภาอุณาโลมแดง ต่อมาในรัชกาล 

ที ่๖ ทรงพระกรุณาโปรดให้สร้างโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ให้เป็นของสภากาชาดสยาม 

เมือ่ ปี ๒๔๕๗ ชือ่สภาอณุาโลมแดงจงึเปลีย่นเป็น สภากาชาดสยาม แล้วเปลีย่นเป็น

สภากาชาดไทยตามชือ่ประเทศ ซึง่ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศและสันนิบาตสภากาชาดในปี ๒๔๖๓ - ๒๔๖๔ โดยล�าดับ สภากาชาดไทย

อยู่ในความควบคุมทั่วไปของคณะกรรมการสภากาชาด บัดนี้ สมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์

สภานายกิา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเป็นองค์อปุนายกิา

ผู้อ�านวยการ และมีกรรมการเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินงานโดยตรง

กิจการของสภากาชาดไทยแบ่งออกเป็น 

๑.  ส�านักงานกลาง 

๒.  กองบรรเทาทุกข์และอนามัย 
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๓.  กองวิทยาศาสตร์ 

๔.  กองยุวกาชาด 

๕.  กองอาสากาชาด 

๖.  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ 

๗.  กองหารายได้ 

กับได้มีเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งได้ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เดือนมกราคม 

๒๕๐๔ มีวัตถุประสงค์คือสะสมทุนและเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพื่อการสาธารณกุศล

สงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในท้องที่แต่ละจังหวัดได้อย่างใกล้ชิด 

ทนัท่วงทใีนชัน้ต้น และเพือ่ร่วมมอืกบัสภากาชาดในกจิการทกุอย่างในยามสงครามและ

ในยามปกติ ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาด

เร่ืองของสภากาชาดดงัทีก่ล่าวมาโดยสงัเขปนี ้มีการสงครามเป็นมลูเหตสุ�าคญั 

ฉะนั้น จะยกพระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงสงครามมาแสดงตามพระคาถาธรรมบทอุทเทศ

ว่า โย สหสฺส� สหสฺเสน สงฺคำเม มำนุเส ชิเน บุคคลใด พึงชนะกองทัพมนุษย์ใน

สงครามตั้งพัน เป็นพันครั้ง เอกญฺจ เชยฺยมตฺตำน� ส่วนบุคคลใดพึงชนะตนครั้งเดียว 

ส เว สงคฺำมชุตตฺโม บุคคลน้ันแลเป็นผูส้งูสุดแห่งผูช้นะในสงครามนัน้ ดงันี ้พระพทุธ-

ภาษตินี ้ตรสัปรารภสงครามภายนอก อย่างหนึง่ สงครามภายใน อย่างหนึง่ สงคราม

ภายนอกน้ันคอืสงครามในหมูม่นษุย์ทีก่องทพัทัง้สองฝ่ายหรอืหลายฝ่าย เข้าต่อสู้ประหตั

ประหารกันอันเกิดมีอยู่ในโลก สงครามภายในนั้น คือ การรบเอาชนะตนเอง หรือ

เอาชนะกิเลสที่ครอบง�าจิตใจของตนเอง

ว่าถึงสงครามย่อมเป็นการแสดงออกอย่างรุนแรงของกิเลสกองโทสะ กิเลส

กองนี้ในเบื้องต้นก็เกิดจากปฏิฆะ คือ ความกระทบกระทั่งกัน ก่อให้เกิดความโกรธ 

คือ ความขัดใจขึ้งเคียดและโทสะ คือความเดือดพลุ่งพล่านขัดเคือง แรงออกมาก็เป็น

พยาบาท ซ่ึงในภาษาทางธรรมะก็หมายความว่า จิตวิปริตวิบัติ คือมุ่งร้ายออกไป 

หมายความว่า มุง่ทีจ่ะท�าร้ายบคุคลอ่ืนให้วบิตัเิสยีหายทางทรพัย์สนิ ทางอวยัวะร่างกาย

ตลอดถงึชวีติ เม่ือกิเลสกองนีใ้หญ่โตขึน้ความมุง่หมายท�าลายเช่นนัน้กแ็ผ่กว้างออกไป 
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คือ ไม่ใช่แก่บุคคลเดียว แต่แก่บุคคลทั้งหมู่ตั้งแต่หมู่เล็กจนถึงหมู่ใหญ่ และกิเลสกอง

น้ีเองเป็นเหตใุห้เกดิกรรมของมนษุย์ขึน้อย่างหนึง่คอืสงคราม ซึง่หมู่มนษุย์ท�าสงคราม

กันตัง้แต่กลุม่เลก็จนถึงกลุม่ใหญ่ กรรมอันนีก้เ็ป็นกรรมของบคุคลกลุม่เลก็ จนถงึกลุม่

ใหญ่ซึ่งมีอ�านาจท�าลายล้างทรัพย์สินอวัยวะร่างกายและชีวิตอย่างใหญ่โต

การชนะสงครามภายนอกนีไ้ม่ใช่เป็นสิง่ประเสรฐิ เพราะเป็นการชนะด้วยการ

ท�าลายล้างก่อให้เกิดเวร คือความผูกโกรธเพื่อจองล้างจองผลาญกันสืบต่อไปอีก ดังที่

มพีระพทุธภาษิตแสดงไว้ว่า ชย� เวร� ปสวต ิผูช้นะย่อมประสบเวร ทกุขฺ� เสต ิปรำชโิต 

ผูแ้พ้ย่อมนอนเป็นทุกข์ เม่ือเป็นเช่นน้ี ความแพ้ความชนะในสงครามจึงเป็นความก่อเวร 

เพือ่ทีจ่ะสนองเวรกนัต่อไป ไม่ใช่เป็นการชนะเดด็ขาด ฉะนัน้ จงึได้ตรัสถอืเอาความว่า 

“ผู้ใดพึงชนะกองทัพมนุษย์ในสงครามตั้งพันด้วยพัน ความชนะของผู้นั้นไม่ประเสริฐ” 

ดังนี้

ส่วนความชนะภายใน คือ เอาชนะตนเอง หรือชนะจิตใจของตนเองน้ัน  

กห็มายความว่า เอาชนะกเิลสในจติใจของตนเอง เม่ือเอาชนะกเิลสในจติใจของตนเองได้ 

ก็ชื่อว่าชนะตนเองหรือชนะจิตใจของตนเอง แต่การที่จะเอาชนะกิเลสดังนี้ ก็ต้องท�า

สงครามเหมอืนกนั คอื ต้องท�าการต่อสูก้บักเิลสในใจ ด้วยว่ากเิลสในใจนีเ้ป็นมาร คอื 

เป็นผูฆ่้าผู้ท�าลายล้างหรอืเป็นข้าศกึทีม่อียูใ่นจติใจ แต่เป็นข้าศึกชนดิท่ีตนเองรักษาเอาไว้ 

เช่น ตัณหาความอยากหรือความดิ้นรนทะยานอยาก ต่างโดยเป็นกามตัณหาความ

ดิ้นรนไปในอารมณ์ที่ปรารถนาพอใจ ภวตัณหา ความดิ้นรนไปในภพ ความดิ้นรนไป

ในความเป็นนัน่เป็นนี ่วภิวตณัหาความดิน้รนไปในความไม่เป็นนัน่ไม่เป็นนี ่ตณัหาคอื 

ความด้ินรนนีม้เีป็นตณัหานสุยั คอืความอยากทีเ่ป็นอนสัุย นอนเน่ืองอยู่ในจติและเมือ่

ได้มีอารมณ์ต่าง  ๆ  มากระทบจิตใจ ตัณหานุสัยนี้ก็ฟุ้งขึ้นเป็นตัณหาที่เป็นชั้นนิวรณ์ 

คอื เป็นความดิน้รนทะยานอยากไปในอารมณ์ต่าง ๆ นัน้จงึปรากฏกเิลสทีส่บืเนือ่งกนั 

คือ โลภะ ความโลภ อยากได้บ้าง โทสะ ความขัดเคืองบ้าง โมหะ ความหลง คือ

ความไม่รู้บ้าง กิเลสเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นอาศัยกระแสของตัณหา คือ ความดิ้นรน  

นี้แหละ กล่าวคือ ความดิ้นรนทะยานอยากในอารมณ์ที่ใคร่ปรารถนาย่อมเป็นที่อาศัย

เกิดโลภะ ความโลภอยากได้ในอารมณ์เหล่านั้น แต่ครั้นไม่ได้รับอารมณ์เช่นนั้นก็เกิด
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โทสะ คอืความขดัเคอืงและแม้ไม่ได้รบัอารมณ์อนัเป็นทีต้ั่งของโทสะ เมือ่ได้รบัอารมณ์

ทั่ว ๆ ไปที่รู้สึกว่า ไม่ใช่ให้เกิดความโลภ อยากได้หรือความขัดเคืองอะไร แต่ก็ยังติด

อยูใ่นอารมณ์เหล่าน้ันด้วยความไม่รู ้คือ ไม่รูใ้นความเกิด ความดบั ไม่รู้ในคณุในโทษ 

ไม่รู้ในทางท่ีจะน�าจิตใจออกไป ตนเองอาจรู้สึกเหมือนอย่างเป็นอุเบกขา คือเฉย ๆ  

แต่กเ็ฉยด้วยความไม่รูด้งักล่าว มคีวามตดิอยูใ่นความเฉยนัน้ดงันีเ้ป็นตัวโมหะ ทีเ่รยีก

ว่าความหลง โมหะคือความหลงนี้ย่อมเป็นไปในอารมณ์ที่มีลักษณะดังกล่าวนั้นด้วย  

มีอยู่ในภาคพื้นด้วย

กิเลสดังกล่าวนี้ย่อมมีอยู่ในจิตใจ เรียกว่าบุคคลยังรักษาเอาไว้ จะเรียกว่า

เพราะโมหะ คือความหลงเพราะขาดปัญญาที่จะรู้จักว่าเป็นตัวกิเลส เป็นเหตุให้เกิด

ทกุข์ดังน้ีกไ็ด้ เพราะฉะน้ัน กเิลสจึงมอี�านาจครอบง�าใจ เพราะนอกจากทีจ่ะรักษาไว้แล้ว 

ยังชุบเลี้ยงให้ก�าลังกิเลสอีกด้วย ทั้งยอมตนเป็นทาสของกิเลส ดังท่ีเรียกว่า ตัณหา

ทาโส เป็นทาสของตัณหา เมื่อเป็นดังนี้แล้ว ก็เป็นอันว่าไม่มีสงครามคือการต่อสู้กับ

กเิลส เพราะเป็นทาสของกเิลสเตม็ตวัเสยีแล้ว บคุคลทีจ่ะท�าสงครามต่อสูก้บักเิลสนัน้

ก็จะต้องเริ่มมีสติ ความระลึกได้ มีปัญญา ความรู้ว่าตนเองเป็นทาสของกิเลส และ

ต้องการจะให้ตนเป็นอิสระ หรือมีเสรีภาพจากกิเลส เมื่อเป็นดังนี้ ก็ต้องรวบรวมพละ

คือก�าลัง ซึ่งได้แก่ธรรมที่เป็นพละ คือก�าลัง ๕ ประการ คือ 

๑. ศรัทธา ความเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อ ได้แก่เชื่อต่อความตรัสรู้ของพระสัมมา

สัมพุทธเจ้าตลอดจนถึงค�าสั่งสอนของพระองค์ 

๒. วิริยะ ความเพียร ละบาปบ�าเพ็ญกุศล 

๓. สติ ความระลึกได้ 

๔. สมาธิ ความตั้งใจมั่น และ 

๕. ปัญญา ความรู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์จนถึงความรู้

ในสัจจธรรม ธรรมะที่เป็นตัวความจริง 

เมื่อมีพละคือธรรมท่ีเป็นก�าลังท้ัง ๕ ประการนี้ ก็ย่อมมีก�าลังที่จะต่อสู้กับ

กเิลสในใจอนัได้แก่ตณัหา หรอื โลภะ โทสะ โมหะ นัน้ ในการต่อสูน้ัน้ จิตใจกจ็ะต้อง
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มีความล�าบาก ต้องเป็นทุกข์ เป็นสงครามในจิตใจ แต่เมื่อมีขันติ ความอดทนไม่ละ

ความเพียรสัง่สมธรรมะทีเ่ป็นก�าลงัเหล่านีใ้ห้ทวมีากขึน้ ในทีส่ดุกจ็ะสามารถท�าสงคราม

คือรบเอาชนะกิเลสในจิตใจของตนเองได้ ธรรมะเหล่านี้ก็เป็นอินทรีย์ คือ เป็นใหญ่

ครองจิตใจแทนกิเลส จิตใจท่ีมีธรรมะเป็นอินทรีย์ครองอยู่ ย่อมเป็นจิตใจที่เป็น 

อิสรเสรี และมีความสุขตั้งแต่ข้ันต้นจนถึงข้ันสูง ความชนะตนเองดังกล่าวนี้ คือ 

ชนะกิเลสในจิตใจของตนเองผู้เดียว ย่อมประเสริฐกว่าการชนะในสงครามท้ังสิ้น  

เพราะเป็นความชนะที่เป็นความชนะภัยชนะเวรท้ังส้ิน ท�าให้เกิดความสงบความสุข 

แก่ตนเอง และแก่ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 

เพราะฉะนั้น หน้าที่ของบุคคลทุก ๆ คน จึงอยู่ที่การจะเอาชนะแต่ผู้เดียวนี้

แหละ หมายความว่า เอาชนะกิเลสในใจของตนเอง ด้วยการสร้างเสริมธรรมะที่เป็น

ก�าลังจนมีก�าลังเหนือกิเลส กิเลสก็สงบไปจากจิตใจ ธรรมะก็จะเข้าครองใจแทนท�าให้

มีความสุขสงบอย่างยิ่ง จึงได้ตรัสว่า “ส่วนผู้ใดพึงชนะตนผู้เดียว ผู้นั้นแลเป็นผู้สูงสุด

แห่งผู้ชนะในสงครามนั้น”

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้



สังคหวัตถุกถา๗

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ทานญฺจ เปยฺยวชฺชญฺจ อตฺถจริยา จ ยา อิธ

สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ ตตฺถ ตตฺถ ยถารหนฺตีติ.

บดัน้ี จกัแสดงพระธรรมเทศนา เนือ่งในวันกาชาดโลก ซึง่เวยีนมาบรรจบครบ

รอบปีอกีวาระหน่ึงในวันน้ี คือวนัท่ี ๘ พฤษภาคม ซึง่ถือเป็นวันกาชาดโลก สภากาชาดไทย

จัดให้มกีารแสดงพระธรรมเทศนาทางวทิยกุระจายเสยีงเป็นกรณพีเิศษ เพือ่เฉลมิฉลอง

และชักชวนให้ประชาชนสนใจในกิจการกาชาด อีกทางหนึ่ง 

เป็นที่ทราบกันดีว่า พระพุทธศาสนาแสดงธรรมส่งเสริมการท�าความดีของ

มนุษยชาติทุกถ้วนหน้า เช่น หลักศีล อันคุ้มครองไปในสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายด้วย  

จดัเป็นหลกัศีลหลกัธรรมทีคุ่ม้ครองสตัว์โลกทัง้มวล ฉะนัน้ เมือ่หลกัคตขิองกาชาดกบั

จุดประสงค์ของสันนิบาตสภากาชาดโลกด�าเนินไปในหลักของศีลธรรมในพระพุทธ-

ศาสนา จึงสมควรท่ีจะสนับสนุนส่งเสริม ความข้อนี้จะพึงเห็นได้จากหลักการกาชาด 

๗ ข้อ อนัได้แก่ มนษุยธรรม ความไม่ล�าเอยีง ความเป็นกลาง ความเป็นอสิระ บรกิาร

๗  แสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัเสาร์ที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เวลา ๑๘.๑๐ น.
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อาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล ซึ่งรวมลงในหลักการส�าคัญ 

ขั้นมูลฐานของอนุสัญญาเจนีวา ๓ ประการ คือ มนุษยธรรม ความเสมอภาค และ

ความไม่ล�าเอียง อันมีบทบัญญัติที่ทันสมัยและสมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับการคุ้มครอง 

มนุษยชนในกรณีเกิดการขัดแย้งต่าง ๆ

วนันีค้อืวนัที ่๘ พฤษภาคม ซึง่ตรงกบัวนัเกดิของนายองัร ีดนูงัต์ ผูใ้ห้ก�าเนดิ

แก่กาชาด ถอืว่าเป็นวนักาชาดโลก สภากาชาดของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ต่างประกอบ

กิจกรรมด้านบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขแก่ประชาชนทั่วไปเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นอนุสรณ์

แห่งคุณความดีของท่าน

ส�าหรับวันกาชาดโลกประจ�าปี ๒๕๒๕ นี้ สันนิบาตกาชาดได้ตั้งค�าขวัญว่า 

CARING AND SHARING ซึ่งสภากาชาดไทยได้แปลงเป็นภาษาไทยว่า “อุ้มชูดูแล 

เผื่อแผ่จุนเจือ” การที่ตั้งค�าขวัญเช่นนี้ก็เพราะสันนิบาตกาชาดมีความประสงค์จะให้

สอดคล้องกบันโยบายประจ�าปี ๒๕๒๕ ท่ีจะให้กาชาดทัว่โลกมส่ีวนช่วยเหลอืชมุชนย่ิงขึน้

กว่าเดิม แต่ก่อนนี้ กาชาดมุ่งหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยไข้ ผู้ได้รับเคราะห์จากภัยพิบัติและ

ภัยสงครามเป็นส�าคัญ ความช่วยเหลือดังกล่าวนี้ กาชาดยังคงด�าเนินต่อไปอย่างไม่

หยุดยั้ง แต่ในเวลาเดียวกันสภาวะของโลกได้เปล่ียนแปลงไปจากอดีตเป็นอันมาก  

ชมุชนของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลก ต่างกป็ระสบปัญหามากมาย อันน�ามาซึง่ความเดือดร้อน

แก่ประชากรผู้อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น สันนิบาตกาชาดเห็นว่า สภากาชาดของประเทศ

ต่าง ๆ น่าจะมีส่วนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาดังกล่าวในชุมชนของประเทศตน เพื่อให้

ประชากรมสีขุภาพอนามัยดขีึน้กว่าเดมิ และเป็นการบ�าบัดทกุข์บ�ารงุสุขให้แก่คนทัว่ไป 

สมตามเจตนารมณ์ของกาชาดอกีทางหนึง่ด้วย จึงได้รวบรวมปัญหาทีร้่ายแรงซึง่ชมุชน

ของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนของประเทศที่ก�าลังพัฒนาประสบอยู่ พร้อมทั้ง

วิธีการแก้ไขเท่าที่กาชาดจะพึงช่วยได้ แจกจ่ายไปยังสภากาชาดของประเทศต่าง ๆ  

ในโอกาสวันกาชาดโลกประจ�าปีนี ้เพือ่สภากาชาดของแต่ละประเทศจะได้ใช้เป็นแนวทาง

ด�าเนินการปฏิบัติต่อไป

ปัญหาบางข้อที่เกิดขึ้นในชุมชน ตามที่สันนิบาตกาชาดรวบรวมไว้ได้แก่ 
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(๑) ปัญหาความยากจน 

(๒)  ปัญหาการขาดแคลนน�้ากินน�้าใช้ 

(๓)  ปัญหาความอดอยาก 

(๔)  ปัญหาการย้ายภูมิล�าเนาเข้าสู่เมืองหลวง 

(๕)  ปัญหาเรื่องความกดดันทางจิตใจ 

(๖)  ปัญหาเรื่องการขาดความรู้ส�าหรับช่วยตัวเอง 

(๗)  ปัญหาเรื่องสุขภาพของเยาวชนและเด็กอ่อน 

(๘)  ปัญหาเรื่องคนสูงอายุ 

(๙)  ปัญหาเรื่องคนพิการ

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ สภากาชาดไทยก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้ด�าเนินการแก้ไข

จนส�าเรจ็ผลไปแล้วกม็ ีทีก่�าลงัด�าเนนิการอยู่กม็ ีทีอ่ยู่ในโครงการทีจ่ะด�าเนนิการต่อไป

กม็ ีกล่าวคอื สภากาชาดไทยได้ให้ความรูด้้านสาธารณสุขขัน้มูลฐานเกีย่วกบัการป้องกนั

โรคภัยไข้เจ็บ และให้ความรู้ในเรื่องการช่วยเหลือตัวเอง โดยในขั้นแรกได้ด�าเนินการ

ทีจ่งัหวดัปราจนีบรีุ ตัง้แต่เดอืนสงิหาคมของปีทีแ่ล้ว นอกจากนีย้งัได้จดัศูนย์เวชศาสตร์

ฟื้นฟูขึ้นที่สถานพักฟื้นสวางคนิวาส ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาของผู้พิการ เพื่อให้ผู้เจ็บ

ป่วยดงักล่าวเข้ารบัการบ�าบดัรักษาทางกายภาพบ�าบดั เมือ่ศนูย์ดงักล่าวเปิดขึน้กส็ามารถ

รับผู้ป่วยได้จ�านวน ๔๐ เตียง โดยก�าหนดจะเปิดด�าเนินกิจการในเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ สภากาชาดไทยยังมีโครงการท่ีจะช่วยเหลือชุมชนตามจังหวัด

ชายแดน โดยการจัดหาน�้าสะอาดให้ประชาชนได้ใช้ โครงการดังกล่าวจะเริ่มใน ๗ 

จังหวัดชายแดน คือ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดบุรีรัมย์ 

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี เหล่านี้เป็นโครงการ 

ที่สภากาชาดไทยได้จัดท�าขึ้นเสริมกับงานประจ�าซึ่งได้ท�าเป็นประจ�าอยู่แล้ว ท้ังด้าน 

การบรรเทาทุกข์ ช่วยเหลือประชาชนในท้องถ่ินทุรกันดาร รวมท้ังผู้ท่ีเจ็บป่วยเข้ามา

ขอรบัการตรวจรกัษา ทัง้ทีโ่รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรรีาชา 

รวมทั้งสถานีกาชาดต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย
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ในปีนี ้สภากาชาดไทยได้ขอให้เหล่ากาชาดจงัหวดัทุกจงัหวัดออกท�าการบรรเทา

ทกุข์ช่วยเหลอืประชาชนในท้องถิน่ทุรกันดาร ศนูย์บรกิารโลหิตแห่งชาตจิดังานพระราชทาน

เข็มแก่ผู้บริจาคโลหิต กองอาสากาชาดจัดอาสากาชาดออกเย่ียมเยียนทหาร ต�ารวจ 

และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามชายแดน กับเยี่ยมเยียน และแจกสิ่งของเครื่อง

อปุโภคบริโภคแก่ประชาชนในแหล่งชมุชนแออัด กบัทัง้จดัเผยแพร่ค�าขวญัและบทความ

ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ ด้วย

หลักการที่สภากาชาดยึดถือปฏิบัติอยู่ทุกวันน้ีคือ มนุษยธรรม ความเป็น 

กลาง ความไม่ล�าเอียง พร้อมท่ีจะเคลื่อนไหวไปให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั่ว 

ทุกมุมโลกทุกกาลเวลา นับว่าอยู่เคียงข้างประชากรโลกผู้ประสบสาธารณภัยพินาศ  

ดังค�าขวัญที่ว่า “อุ้มชูดูแล เผื่อแผ่จุนเจือ” อันเกิดจากเมตตา ไมตรีจิต ปรารถนาให้

กนัและกนัเป็นสขุ เมตตาจงึเป็นคณุธรรมห้ามกนัจติจากความโกรธเกลยีด ก่อเจตนา

กรรมที่เป็นการสงเคราะห์กัน ๔ ประการ ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า ทำนญฺจ 

เปยฺยวชฺชญฺจ เป็นต้น แปลความว่า ทาน การสละให้ ๑ ปิยวาจา วาจาเป็นที่รัก ๑ 

อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน์ ๑ สมานัตตตา ความมีตนสม�่าเสมอในธรรม 

ทั้งหลายในบุคคลนั้น ๆ ตามสมควร ๑ ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ย่อมมีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่ในประการที่ ๑ ถึงที่ ๔ ตามควรในบุคคลนั้น ๆ ในทางที่ชอบ  

เป็นสังคหวัตถุธรรม คือธรรมเป็นที่ต้ังแห่งความสงเคราะห์ยึดเหนี่ยวน�้าใจกันไว้ได ้

ในโลก เหมือนอย่างเพลาแห่งรถที่วิ่งไปอยู่ ฉะนั้น จะอธิบายโดยสังเขปต่อไป

ในชุมนุมชน บุคคลทั้งหลายในโลกนี้ ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตั้งแต่

ในตระกลู โดยฐานเป็นมารดาบดิาและบุตรธดิา เป็นต้น ออกไปจนถึงเป็นประเทศชาติ

เป็นโลก และย่อมมีสขุทุกข์เกีย่วเน่ืองถงึกนัมคีวามสัมพนัธ์อย่างอืน่เกีย่วข้องเนือ่งถงึกนั 

ทัง้ทางกายและทางจิตใจ และจ�าจะต้องมเีครือ่งยึดเหนีย่วกนัไว้ให้เป็นอนัหนึง่อนัเดยีว

ไม่แตกแยก เคร่ืองยดึเหนีย่วข้อนี ้อาจมไีด้หลายทาง เช่น ทางอ�านาจหรือเดชานภุาพ 

ซึ่งท�าให้เป็นท่ีหวาดกลัวของบุคคลอ่ืนแล้วจ�ายอม แต่หากใช้อ�านาจอย่างเดียว ก็ไม่

ท�าให้เป็นที่รักเคารพนับถือบูชา อาจจะท�าให้เกิดความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ขึ้น อันอาจ

กลายเป็นศัตรูไปได้ ฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจให้เกิดความรักเคารพนับถือบูชาในกันและกัน
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ทำน การสละให้เพื่อสงเคราะห์กันในทางส่วนตนบ้าง ในทางส่วนรวมบ้าง  

ไม่คับแคบ เห็นแก่ประโยชน์ตนอย่างเดียวเท่านั้น เม่ือควรจะสงเคราะห์ได้ก็ท�าการ

สงเคราะห์ ยนิดทีีจ่ะช่วยเหลอืเกือ้กลูให้มีความสุขทัว่ ๆ กนัเท่าทีพ่งึท�าได้ ท่านสรรเสรญิ

การเลือกให้เป็นกุศล ทานหรือสัปปุริสทานคือทานของคนดี ดังที่แสดงกาลทานไว้ ๕ 

ประการ คือ 

๑.  ให้แก่คนผู้มาถึง 

๒.  ให้แก่คนที่เตรียมตัวจะไป 

๓.  ให้แก่คนเจ็บไข้ได้ป่วย 

๔.  ให้ในเวลาที่ขาดแคลนอาหาร 

๕.  ให้ในเวลาได้รับผลิตผลใหม่ 

อีกประการหนึ่ง การแสดงธรรมให้ฟัง ท่านก็เรียกว่า ทาน คือธรรมทาน  

ที่ท่านแสดงว่าเป็นเลิศแห่งทานทั้งหลาย

ปิยวำจำ วาจาเป็นที่รักคือพูดถ้อยค�าที่สุภาพไพเราะเป็นที่จับใจของผู้ฟังด้วย

จิตใจที่มุ่งดี เว้นถ้อยค�าที่กระด้างเสียดแทงใจผู้อื่น ยับยั้งวาจาในขณะที่จิตใจไม่ดีเสีย 

เว้นวาจาส่อเสียดยุยงอันจะท�าให้แตกแยกต่าง ๆ ท่านแสดงว่า บรรดาวาจาเป็นที่รัก

ทั้งหลาย วาจาท่ีแสดงธรรมบ่อย ๆ แก่ผู ้มีความต้องการและเงี่ยโสตตั้งใจสดับ  

เป็นปิยวาจาอันเลิศ

อัตถจรยิำ ความประพฤตปิระโยชน์ คอืเมือ่รูว่้าสิง่ใดจะเป็นประโยชน์ ไม่เป็น

โทษ ก็ขวนขวายกระท�าสิ่งนั้นด้วยจิตใจที่มุ่งประโยชน์ ไม่ริษยาว่าใครจะได้ดี เพราะ

ทุก ๆ คนย่อมต้องการประโยชน์ เม่ือช่วยกันรักษาเกื้อกูลส่งเสริมประโยชน์สุขของ

กนัและกันในทุก ๆ ทางทีรู่แ้ละทีส่ามารถจะท�าได้ แม้เพยีงแสดงมทุติาจติในประโยชน์

ของผู้อื่น ไม่คิดริษยาตัดรอน ก็ชื่อว่าประพฤติเป็นประโยชน์ได้ ท่านแสดงว่า บรรดา

ความประพฤตปิระโยชน์ทัง้หลาย การท�าผูท่ี้ไม่มีศรัทธา ทุศีล มีความตระหนี ่มีปัญญา

ทราม ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล การสละบริจาคและปัญญาเป็นความประพฤติ

ประโยชน์ที่เป็นเลิศ
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สมำนัตตตำ ความวางตนสม�่าเสมอ ไม่แข็งกระด้าง คือมีสมภาพในตนของ

ตนเองและในผูอ้ืน่ตามควรแก่ฐานะ ไม่แสดงตนขึน้ ๆ ลง ๆ หรอืแสดงความกระด้าง

หมิน่แคลน ความวางตนสม�า่เสมอย่อมท�าให้มีท้ังความภาคภมิูในตนเอง ท้ังความสุภาพ

อ่อนโยนในผู้อ่ืน ท่านแสดงว่า พระอริยบุคคลชั้นเดียวกัน มีตนสม�่าเสมอกัน เป็น

ความมีตนสม�่าเสมอที่เป็นเลิศ โดยนัยนี้ความมีตนสม�่าเสมอ จึงต้องพิจารณาดูตนว่า

มภีาวะเกีย่วด้วยวฒุต่ิาง ๆ เป็นต้นสม�า่เสมอกบัผูใ้ด กช็ือ่ว่ามตีนสม�า่เสมอกบัผูน้ัน้ได้ 

โดยอธิบายดังนี้ จึงเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดว่า มารดาบิดากับบุตรธิดาจะต้องมี

ตนสม�่าเสมอกัน หรือใคร ๆ จะต้องสม�่าเสมอกันไปหมด เพราะท่านหมายถึงเสมอ

กันส�าหรับผู้ที่มีภาวะเสมอกัน จึงเป็นอันสอนว่า ผู้ใดมีคุณธรรมเป็นต้นต�่ากว่า  

เมื่อปรารถนาจะให้ตนเองขึ้นไปเสมอกับผู้ที่สูงกว่า ผู้นั้นก็ต้องท�าความดีให้มากขึ้น  

เมือ่ความดมีากข้ึนเท่ากนัแล้ว กจ็ะเสมอกนัขึน้เอง ถ้าอยากจะไปเสมอกบัคนทีส่งูกว่า

ด้วยความดีเป็นต้น โดยไม่ท�าความดีของตนให้สูงขึ้น ความอยากเช่นนี้ ก็เป็นกิเลส  

ไม่ใช่สมานัตตตา

ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ มีคุณานุภาพท�าให้ผู้ที่มีอยู่เป็นที่รักเคารพนับถือบูชา

ของชมุชนทีส่มัพนัธ์กนัอยู ่ชมุชนย่อมเคารพนบัถอืบชูาผูม้ธีรรมเหล่านีว่้าเป็นผูท้ีมี่คุณ 

เพราะเป็นผู้ให้ความสุขความเจริญแก่เขา ไม่ใช่เป็นผู้เบียดเบียนความสุขความเจริญ

ของเขา จึงเรียกว่า สังคหวัตถุธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งควำมยึดเหนี่ยวน�้ำใจกันไว้ได้ 

ทางพระพุทธศาสนาแสดงสอนให้ปฏบิตัติามสมควรในบคุคลนัน้ ๆ ในทางทีช่อบธรรม

และได้แสดงผลไว้ว่า ถ้าไม่มีสงัคหวตัถธุรรมเหล่านี ้มารดาบดิากไ็ม่พงึได้ความเคารพ

นบัถอืบชูา เพราะเหตทีุมี่บุตรธดิา บัณฑิตเลง็เห็นว่า ธรรมเหล่านีเ้ป็นเครือ่งยดึเหนีย่ว

น�า้ใจได้แท้จรงิ จงึปฏบิตัธิรรมเหล่านีใ้ห้มาก และได้รบัความสรรเสรญิเคารพนบัถือบชูา

สังคหวัตถุธรรมกถามีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้



จติตกถา๘

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

จิตฺเตน นียติ โลโกติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา ปรารภวันกาชาดโลก ซึ่งเวียนมาถึงเข้า ณ 

วันนี้ ที่ ๘ พฤษภาคม เหตุที่ถือเอาวันนี้เป็นวันกาชาดโลกก็เพราะผู้ให้ก�าเนิดกาชาด

คือ นายอังรี ดูนังต์ ชาวสวิส เกิดเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๗๑ สันนิบาต

สภากาชาดได้ก�าหนดให้ถือเอาวันเกิดนายดูนังต์เป็นวันกาชาดโลกตั้งแต่ปี ๒๔๙๑ 

เป็นต้นมาจนบัดนี้ กิจกรรมของกาชาดได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี ๒๔๑๒ ฝรั่งเศส

กบัอิตาลช่ีวยกนัรบออสเตรยี ทหาร ๔ แสนคนต่อสู้กัน ล้มตายและบาดเจบ็ ๔ หมืน่คน 

เกลือ่นกลาดทัว่สนามรบ โดยไม่มผีูร้กัษาพยาบาท นายดนูงัต์เดนิทางไปยังภาคเหนอื

ของอิตาลีในระยะนั้นพอดี จึงได้เห็นภาพอันสยดสยองนี้ ได้ลงมือช่วยผู้บาดเจ็บด้วย

ตนเอง และขอร้องให้ประชาชนหญิงในท้องถิ่นนั้นช่วยด้วย จากประสบการณ์นี้ของ

นายดูนังต์จึงได้มีการรวมตัวเป็นคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการบรรเทาทุกข์

นักรบบาดเจ็บขึ้นเม่ือปี ๒๔๑๖ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

๘  แสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัอาทติย์ท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ เวลา ๑๘.๑๐ น.
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ประเทศ ในปี ๒๔๒๓ คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลชาวสวิส และยึดถือหลัก

ความเป็นกลางเช่นเดียวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา 

มหีน้าทีรั่บรองสภากาชาดของประเทศต่าง ๆ ซึง่ต้ังข้ึนใหม่ ต่อมาภายหลงัการสงบศกึ

ของสงครามโลกครั้งที่ ๑ เป็นที่ประจักษ์ต่อโลก ว่ากาชาดมีความส�าคัญมาก นายก

สภากาชาดอเมรกินัจงึด�ารใิห้สภากาชาดต่าง ๆ ตดิต่อกนัอย่างใกล้ชดิประสานงานกนั

ให้มากขึ้น ให้กาชาดมีบทบาทในยามสงบด้วย จึงได้ตั้งสันนิบาตสภากาชาดขึ้นเมื่อปี 

๒๔๖๒ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๒๖ ประเทศ รวมทั้งประเทศในค่ายโลกเสรีและในค่าย

คอมมนิูสต์ ตลอดจนประเทศบรวิารท้ังประเทศเก่าและใหม่ รวมทัง้สหพนัธ์และประเทศ

ที่แบ่งแยกกัน เช่นเยอรมันและเกาหลี มีสมาชิกสภากาชาดทั้งหมดทั่วโลก ประมาณ 

๒๒๕ ล้านคน สนันิบาตสภากาชาดมสีมชัชาใหญ่ และคณะมนตรบีรหิารเป็นผูด้�าเนนิงาน

สภากาชาดไทยเริ่มขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๖ เมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทย

กบัฝร่ังเศสเร่ืองเขตแดนท่ีฝ่ังแม่น�า้โขง และเกดิการสูร้บกนัขึน้ สตรไีทยชัน้สงูในสมยันัน้ 

มท่ีานผูห้ญงิเปล่ียน ภาสกรวงษ์ เป็นหวัหน้า เหน็ว่าน่าจะจดัให้มอีงค์การช่วยบรรเทา

ความทกุข์ยากของทหารท�านองสภากาชาดของต่างประเทศ ได้น�าความกราบบังคมทลู

สมเดจ็พระศรสีวรนิทริาบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยักิาเจ้า ขอให้ทรงรบัเป็นพระราช

ภาระ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่วพอพระราชหฤทยัในความด�ารินีเ้พราะ

เป็นการกุศล เข้าแบบอย่างของประเทศท่ีเจริญรุ่งเรืองแล้ว จึงพระราชทานพระบรม 

ราชานุญาตให้ตั้งสมาคมการกุศล มีชื่อว่า “สภาอุณาโลมแดง” ขึ้น พระราชทานให้

อยูใ่นพระบรมราชปูถมัภ์ มีเจ้านายฝ่ายในชัน้สงูและสตรผีูม้เีกยีรตทิรงด�ารงและด�ารง

ต�าแหน่งทีส่�าคญั ๆ งานส�าคญัของสภาอณุาโลมแดงคอืจดัส่งเครือ่งยา อาหาร เสือ้ผ้า 

และเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปช่วยทหารในสนามรบ จนการรบยุติ กิจการของสภาก็ซบเซา

ลงเป็นเวลานาน จนมาถึงรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึทรงร่วม

กับพระราชภราดาภคินีทรงบริจาคร่วมกับทุนของสภาอุณาโลมแดงสร้างโรงพยาบาล

ของกาชาดขึน้ในทีด่นิส่วนพระองค์ โปรดเกล้าฯ ขนานนามว่า “โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์” 

ชื่อสภากาชาดสยามหรือสภากาชาดไทยจึงเริ่มใช้กันตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ มาจนบัดนี้ 

สันนิบาตสภากาชาดได้รับเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๖๔



201พระธรรมเทศนาวันกาชาดโลก

ปัจจบุนัสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงเป็นองค์สภานายกิา และ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปนายิกาแห่ง

สภากาชาดไทย

ความรบัผดิชอบทีใ่หญ่และส�าคญัมากของสนันบิาตสภากาชาดหรอืกาชาดโลก

คือการบรรเทาทุกข์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติทุกส่วนของโลก ในยามสงบจากศึกสงคราม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีปฏิบัติงานระหว่างกัน เพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่โลก

ค�าขวญัวนักาชาดโลกปีนี ้สนันบิาตสภากาชาดได้ก�าหนดขึน้ แปลเป็นไทยได้

ว่า “ปฐมพยาบาล งานที่ต้องรู้” ค�าว่าปฐมพยาบาลนี้ โดยท่ัวไปหมายถึงการรักษา

พยาบาลทีแรก เพียงเพื่อชะลอไว้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ต่อไป ซึ่งน่าจะเป็น

ที่เข้าใจกันดีทั่วไป แต่ในที่นี้ ประสงค์จะหมายถึงการรักษาพยาบาลจิตใจ เพราะการ

รักษาทางกายนั้นย่อมต้องมีการรักษาทางใจควบคู่ไปด้วยเสมอ ที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็เช่น

ค�าปลอบโยนผู้ป่วย ค�าว่าไม่เป็นไรนิดหน่อยเท่านั้น เดี๋ยวหมอให้ยาก็หาย ท�าใจดี ๆ 

เดีย๋วหมอมา เด๋ียวหมอมา เดีย๋วหาย เดีย๋วค่อยยงัชัว่ ฯลฯ อะไรเหล่านี ้ล้วนเป็นการ

ปฐมพยาบาลทางจิตใจทั้งนั้น เป็นสิ่งจ�าเป็น ไม่ใช่เป็นสิ่งไม่จ�าเป็น จ�าเป็นและส�าคัญ

ไม่น้อยกว่าการปฐมพยาบาลทางกาย ดงันัน้จงึปรากฏว่าไม่มผีูใ้ดท�าการปฐมพยาบาล 

ผูป่้วยทางกายไปโดยไม่พดูปลอบโยนไปพลางดงัยกตัวอย่างข้างต้น ท่ีเป็นเช่นนีก้น่็าจะ

กล่าวว่าเพราะทุกคนเชื่อว่าก�าลังใจเป็นสิ่งส�าคัญ ถ้าก�าลังใจดี โรคมากก็เหมือน 

โรคน้อย เจ็บมากกเ็หมือนเจบ็น้อย ถ้าก�าลงัใจไม่ด ีโรคน้อยกเ็หมอืนโรคมาก เจ็บน้อย

ก็เหมือนเจ็บมาก ก็เพราะเหตุน้ีอีกเช่นกันที่แพทย์จะไม่บอกให้คนไข้รู้ถ้าเป็นโรคร้าย 

เพราะแพทย์กลัวว่าเม่ือคนไข้เสียก�าลังใจ โรคก็จะยิ่งรักษายาก หรืดีไม่ดีก็จะรักษา 

ไม่ได้ ถึงเป็นถึงตายไปเลย อาจสรุปได้ว่าใจส�าคัญมาก มีพุทธศาสนสุภาษิตกล่าวไว้ 

ดงัยกขึน้เป็นบทอุเทศเบ้ืองต้นว่า “จติเฺตน นยีต ิโลโก” แปลความว่า “โลกอนัจติย่อม

น�ำไป”

โลกเล็ก ๆ ก็คือตัวเราของทุกคน จิตที่น�าโลกเล็ก ๆ ไป ก็คือจิตของตัวเรา

ทกุคน จิตของผูใ้ดกน็�าโลกคอืตัวเองไป ไปไหนกไ็ด้ ไปดไีปชัว่ ไปสขุไปทกุข์ ไปสงูไปต�า่ 

ทุกคนหรือทุกโลกเล็ก ๆ สามารถไปได้ทั้งนั้น ถ้าจิตน�าไป จิตดีก็น�าไปดี จิตชั่วก็น�า
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ไปชัว่ จติสขุกน็�าไปสขุ จติทกุข์กน็�าไปทกุข์ จติสงูกน็�าไปสงู จติต�า่กน็�าไปต�า่ จงึมพีทุธ

ศาสนสภุาษติกล่าวแปลความว่า “เมือ่จติเศร้ำหมองแล้ว ทคุตเิป็นอนัต้องหวงั เมือ่จติ

ไม่เศร้ำหมองแล้ว สคุตเิป็นอันหวงัได้” ดงันัน้จงึมพีทุธศาสนสภุาษติกล่าวไว้แปลความ

ได้ด้วยว่า “กำรฝึกจิตเป็นควำมด ีจติทีฝึ่กแล้วน�ำสขุมำให้ จิตทีคุ่ม้ครองแล้วน�ำสขุมำให้ 

จงตำมรักษำจิตของตน พึงรักษำจิตของตนเหมือนคนประคองบำตรเต็มด้วยน�้ำมัน  

ผู้มีปัญญำพึงรักษำจิต” ดังนี้เป็นต้น

โลกเล็ก ๆ หลาย ๆ โลก คือตัวเราหลาย ๆ คนรวมกันเข้า ก็เป็นโลกใหญ่

คือโลกจริง ๆ ท่ีเข้าใจกันอยู่ท่ัวไป และโลกใหญ่หรือโลกจริงนี้ก็จิตน�าไปอีกเช่นกัน  

มใิช่ว่าจิตจะน�าได้แต่โลกคอืตวัเองของแต่ละคนเท่านัน้ จติน�าโลกใหญ่โลกจรงิได้ด้วยเหมอืน

กนั เพราะโลกใหญ่โลกจรงิซ่ึงประกอบด้วยโลกเลก็หลายโลก กป็ระกอบด้วยจติหลาย

ดวงด้วย จิตแต่ละดวงทีน่�าโลกเลก็ ๆ แต่ละโลกนัน่แหละเม่ือรวมกันเข้ากส็ามารถน�า

โลกไปได้ แตกต่างกันเพียงท่ีโลกใหญ่หรือโลกจริงนั้นมีพลังจิตหลายอย่างน�าไป  

เมือ่ใดพลงัจติฝ่ายดีคอืของคนดีแรงกว่ากถ็กูน�าไปด ีเมือ่ใดพลังจติฝ่ายชัว่คอืของคนชัว่

แรงกว่ากถู็กน�าไปชัว่ ความสงบกต็าม ความเดอืดร้อนวุน่วายกต็าม ของโลกใหญ่โลก

จริงเป็นการน�าไปของจิตทั้งนั้น จิตของคนส่วนมากสงบก็จะน�าโลกไปสงบ จิตของคน

ส่วนมากวุ่นวายก็จะน�าโลกไปวุ่นวาย จิตนี้น�าโลกได้จริง ดังนั้นจึงควรอย่าได้ประมาท

ในการรักษาจิตของตน เพือ่ให้น�าโลกคอืตนไปถูกไปดนีัน้กป็ระการหนึง่ เพือ่ให้น�าโลก

คือชาติของตนไปดีไปเจริญไปร่มเย็นก็เป็นอีกประการหนึ่ง ซึ่งส�าคัญมาก

ทุกวันน้ีทุกคนรู้สึกถึงความวุ่นวายไม่เป็นสุขโดยควรของโลกใหญ่โลกจริง  

แต่ไม่ทุกคนท่ีนึกให้ถูกว่าตนเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจะช่วยบรรเทาหรือเพิ่มพูน

ความวุ่นวายไม่เป็นสุขของโลกได้ และไม่รู้ว่าการจะช่วยโลกดังกล่าวนั้นไม่ใช่งานใหญ่

ทั้ง ๆ ที่โลกนั้นใหญ่ ทุกคนไม่รู้ว่าเพียงแต่ทุกคนช่วยโลกเล็ก ๆ คือตัวเองของทุกคน

ให้สงบเย็นบริสุทธิ์สะอาดมาก ๆ ตนก็จะสามารถช่วยโลกใหญ่โลกจริงให้สงบร่มเย็น

เป็นสุขได้ 
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อาจจะมีปัญหาแย้งว่า ถ้าเพียงแต่ช่วยตนเองให้สงบสบายบริสุทธิ์สะอาดจาก

ความสกปรกเศร้าหมองพอสมควร ไม่ช่วยเหลืออย่างอื่นแล้ว จะเป็นการช่วยโลกได้

อย่างไร ปัญหานีท่ี้จรงิน่าเกดิขึน้ เพราะน่าจะสงสยัเช่นว่า แต่ถ้าคดิให้ลกึให้ถกูให้ตรง

ยิ่งขึ้นก็จะได้ความเข้าใจชัดแจ้งถูกต้องยิ่งข้ึน ว่าใจเป็นผู้น�าจริง ๆ ถ้าท�าใจให้ผ่องใส

เป็นสขุได้แล้ว มคีวามสงบได้แล้ว ปัญญาย่อมเกดิในใจนัน้ ย่อมยังให้รูไ้ด้เองว่าควรคดิ

ควรพูดควรท�าอย่างไรต่อไปเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเรือน

ตนของบ้านเมืองตน เลยไกลไปถงึเพือ่โลกทีต่นอาศยัอยูน่ี ้ความสงบของจติใจตนของ

แต่ละคนน้ันแหละเป็นความส�าคัญ ความรู้การควรไม่ควรจะเกิดได้ ปัญญาจะมากมี 

ความยากจะไม่ปรากฏ แม้พจิารณาให้เหน็เหตผุลกจ็ะเข้าใจและเห็นจรงิว่าเป็นส่ิงเป็น

ไปได้ดงักล่าว เมือ่ใจสงบ คอืบางเบาจากกเิลสโลภโกรธหลง เห็นทุกอย่างท�าทกุอย่าง

ก็เป็นไปอย่างสงบเย็น เรียกว่าเห็นไปเรื่อย ๆ หรือท�าไปเรื่อย ๆ ไม่เดือดร้อนร�าคาญ 

ไม่วุ่นวาย มีความสุขพอสมควร กิจการหรืองานใดส่ิงใดที่ผู้ท�าท�าด้วยความสะดวก

สบายใจยอมส�าเร็จเรียบร้อย เป็นผลดีกว่ากิจการหรืองานใดสิ่งใดที่ผู ้ท�าท�าด้วย 

ความเร่าร้อนใจไม่มีความสุข เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าบ้านเมืองที่มีคนใจดีหรือใจ

เจริญย่อมเป็นบ้านเมืองที่เจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข โลกท่ีมีคนใจดีใจเจริญย่อมเป็น

โลกที่เจริญร่มเย็นเป็นสุข จึงไม่ต้องห่วงกังวลว่าถ้าพากันมุ่งท�าจิตท�าใจเสียหมดแล้ว 

บ้านเมอืงจะเสือ่มโทรมหาความเจรญิรุง่เรอืงทดัเทยีมบ้านเมอืงอืน่ทีเ่หน็แก่ความเจรญิ

ของวัตถุย่ิงกว่าความเจริญของจิตใจไม่ได้ พุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า “โลกอันจิตย่อม 

น�ำไป” นั้นเป็นความจริงแท้

มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้ 



ธรรมสุขกถา๙

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาตีติ.

วนักาชาดโลก เวยีนมาถงึในวนัน้ี ที ่๘ พฤษภาคม เหตทุีถ่อืวนัที ่๘ พฤษภาคม

เป็นวันกาชาดโลกก็เพราะนายอังรี ดูนังต์ ชาวสวิสผู้ให้ก�าเนิดกาชาดเกิดเมื่อวันที่ ๘ 

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๗๑ สันนิบาตสภากาชาดก�าหนดให้ถือวันเกิดนายดูนังต์เป็นวัน

กาชาดโลกตั้งแต่ปี ๒๔๙๑ เป็นต้นมา จนบัดนี้ เมื่อปีพ.ศ. ๒๔๐๒ ฝรั่งเศสกับอิตาลี

ช่วยกันรบออสเตรีย ทหารที่สู้กันมีจ�านวน ๔ แสนคน ล้มตายบาดเจ็บ ๔ หมื่นคน

เกลือ่นกลาดทัว่สนามรบ ไม่มผีูร้กัษาพยาบาล นายดนูงัต์เดนิทางไปยงัภาคเหนอืของ

อติาลใีนระยะนัน้ ได้เหน็ภาพอันสยดสยองน่าสลดสงัเวชนี ้ได้ลงมอืช่วยผูบ้าดเจบ็ด้วย

ตนเอง และขอร้องให้ประชาชนหญงิในท้องถิน่นัน้ช่วยด้วย กจิกรรมของกาชาดได้เริม่

ข้ึนเป็นคร้ังแรกดังนี้ในปี ๒๔๐๒ ดังกล่าว จากประสบการณ์นี้นายดูนังต์ได้ให้ม ี

การรวมตัวเป็นคณะกรรมการระหว่างประเทศเพื่อการบรรเทาทุกข์นักรบบาดเจ็บขึ้น

เมื่อปี ๒๔๐๖ และได้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศในปี ๒๔๒๓ คณะกรรมการประกอบด้วยบุคคลชาวสวิส ยึดถือหลักความ

๙  แสดงทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ์ ขณะด�ารงสมณศกัดิท์ี่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัอังคารที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เวลา ๑๘.๑๐ น.
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เป็นกลางเช่นเดยีวกบัประเทศสวติเซอร์แลนด์ มสี�านกังานใหญ่อยู่ท่ีนครเจนวีา มหีน้า

ที่รับรองสภากาชาดของประเทศต่าง ๆ ซึ่งตั้งขึ้นใหม่ ต่อมาภายหลังการสงบศึกของ

สงครามโลกครั้งที่ ๑ เป็นที่ประจักษ์ต่อโลก ว่ากาชาดมีความส�าคัญมาก นายกสภา-

กาชาดอเมรกินัจงึด�ารใิห้สภากาชาดต่าง ๆ ตดิต่อกนัอย่างใกล้ชดิยิง่ขึน้ ประสานงาน

กนัให้มากขึน้ ให้กาชาดมบีทบาทในยามสงบด้วย จงึได้ตัง้สนันบิาตสภากาชาดขึน้เมือ่

ปี ๒๔๖๒ ปัจจบัุนมสีมาชกิ ๑๒๖ ประเทศ รวมทัง้ประเทศในค่ายโลกเสรแีละในค่าย

คอมมิวนิสต์ ตลอดจนประเทศบริวารทั้งประเทศเก่าและประเทศใหม่ รวมทั้งสหพันธ์

และประเทศทีแ่บ่งแยกกนั เช่นเยอรมนัและเกาหลมีสีมาชกิสภากาชาดทัง้หมดทัว่โลก

ประมาณ ๒๒๕ ล้านคน สันนิบาตสภากาชาดมีสมัชชาใหญ่และคณะมนตรีบริหาร

เป็นผู้ด�าเนินงาน

สภากาชาดไทยได้เริม่ข้ึนต้ังแต่ พ.ศ. ๒๔๓๖ เมือ่เกิดกรณพีพิาทระหว่างไทย

กบัฝรัง่เศสเรือ่งเขตแดนท่ีฝ่ังแม่น�า้โขง และเกดิการสูร้บกนัขึน้ สตรไีทยชัน้สงูในสมยันัน้ 

มท่ีานผูห้ญงิเปล่ียน ภาสกรวงษ์ เป็นหวัหน้า เหน็ว่าน่าจะจดัให้มอีงค์การช่วยบรรเทา

ความทุกข์ยากของทหาร ท�านองสภากาชาดของต่างประเทศ ได้น�าความกราบบังคม

ทูลสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า ขอให้ทรงรับเป็น 

พระราชภาระ พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัพอพระราชหฤทยัในความด�ารนิี้ 

เพราะเป็นการกุศล เข้าแบบอย่างของประเทศที่เจริญรุ่งเรืองแล้ว จึงพระราชทาน

พระบรมราชานญุาตให้ตัง้สมาคมการกศุล มชีือ่ว่า “สภาอณุาโลมแดง” ขึน้ พระราชทาน

ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเจ้านายฝ่ายในชั้นสูงและสตรีผู้มีเกียรติทรงด�ารงและ

ด�ารงต�าแหน่งท่ีส�าคัญ ๆ งานส�าคัญของสภาอุณาโลมแดงคือจัดส่งเครื่องยาอาหาร 

เสื้อผ้า และเครื่องใช้ต่าง ๆ ไปช่วยทหารในสนามรบ เมื่อการรบยุติกิจการของสภา

อณุาโลมแดงกซ็บเซาลงเป็นเวลานาน จนถงึรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฏุเกล้าเจ้า

อยู่หัว จึงทรงร่วมกับพระราชภราดาพระราชภคินี ทรงบริจาคร่วมกับทุนของสภา

อุณาโลมแดง สร้างโรงพยาบาลของกาชาดขึ้นในที่ดินส่วนพระองค์ โปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมขนานนามว่า “โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์” ชือ่สภากาชาดสยามหรอืสภากาชาดไทย

จึงเริม่ใช้กนัตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ มาจนบดัน้ี สนันบิาตสภากาชาดได้รบัสภากาชาดไทย

เข้าเป็นสมาชิก เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๔๖๔ 
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ปัจจบัุนสภากาชาดไทยมีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถทรงเป็นองค์

สภานายิกา และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากร

ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์สภาอุปนายิกา

ความรบัผดิชอบทีใ่หญ่และส�าคญัมากของสนันบิาตสภากาชาดหรอืกาชาดโลก

คือการบรรเทาทุกข์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติทุกส่วนของโลกในยามสงบจากศึกสงคราม 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิธีปฏิบัติงานระหว่างกันเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่โลก

ค�าขวญัวนักาชาดโลกปีนี ้สนันบิาตสภากาชาดได้ก�าหนดขึน้ แปลเป็นไทยได้

ว่า “มนุษยธรรมน�ำสู่สันติ”

มนษุยธรรมคอืธรรมของมนุษย์ ธรรมท่ีมนุษย์ทกุคนควรม ีแต่ไม่ใช่มนษุย์ทกุ

คนที่มีธรรมของมนุษย์ พูดให้ถูกก็ต้องพูดว่ามนุษย์ไม่ได้มีธรรมของมนุษย์ทุกคนไป 

ถ้ามนุษย์มีธรรมของมนุษย์ คือมีมนุษยธรรม ทุกคนหรือเป็นส่วนใหญ่ ก็จะเป็นไป 

ดังค�าขวัญของกาชาดโลก คือจะมีสันติ เพราะ “มนุษยธรรมน�าสู่สันติ” 

อาจจะมีผู้ต้ังปัญหาว่ามนุษยธรรมหรือธรรมของมนุษย์คืออะไร ค�าตอบม ี

อยู่กว้างขวางนัก แต่ในที่นี้จะขอยกมาแสดงถึงแต่ท่ีเป็นหลักหรือเป็นหัวใจ ความมี

ศรัทธาในบุญคือความดี และความละอายต่อบาปคือความชั่ว นี้แหละเป็นหลักแห่ง

ความเป็นมนุษย์ อาจอธิบายให้กว้างขวางลึกซึ้งต่อไปเพียงไรก็ได้

ศรัทธาในความดีหรือในบุญ คือความเชื่อมั่นว่าการท�าความดีหรือการท�าบุญ

เป็นความถูกต้อง เป็นสิ่งพึงท�า บาปหรือความช่ัวเป็นส่ิงไม่ถูกต้อง ไม่พึงท�า เม่ือมี

ศรัทธาในบุญ มีความละอายต่อบาป มนุษย์ย่อมเป็นมนุษย์ผู้สามารถปฏิบัติธรรม 

ของมนุษย์ได้ มนุษย์ย่อมเป็นผู้มีมนุษยธรรม นี้จักเป็นไปได้อย่างไร พึงพิจารณาโดย

ควรดังนี้

ผูม้ศีรทัธาในบุญในความด ีจกัเช่ือมัน่ว่าการท�าบญุท�าความดเีป็นความถูกต้อง

พึงท�า เพราะบุญจักน�าสุขมาให้ เมื่อมีศรัทธาเช่นนี้ มีความเชื่อมั่นเช่นนี้ มนุษย์ย่อม

ตั้งใจประกอบกระท�าแต่ความดีอันหมายรวมถึงท�าบุญนั้นด้วย ปัญหาว่าอะไรคือ 
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ความดีน่าจะไม่มผีูข้้องใจสงสยัจริงจงั นอกเสียจากว่าจะตัง้ปัญหาขึน้เล่น ๆ ให้มผีูต้้อง

ค้นคว้าสรรหาค�าตอบมาตอบโต้เท่านั้น ทุกคนที่รู้เดียงสาแล้วย่อมรู้ว่าอะไรคือความดี 

แม้ว่าจะรู้ไม่ทดัเทยีมกนั รูล้กึซ้ึงกว้างขวางต่างกนั ตามระดับของจติใจของความรูเ้ดียงสา 

แต่ทุกคนรู้ว่าอะไรคือความดี อะไรคือความชั่ว อะไรคือบุญ อะไรคือบาป เม่ือท�าด ี

ทุกคนย่อมรู้ว่าตนท�าดี เมื่อท�าไม่ดีทุกคนย่อมรู้ว่าตนท�าไม่ดี ส�าคัญที่ว่าไม่ใช่ทุกคน 

ที่มีศรัทธาในการท�าดี ถ้ามีศรัทธาในการท�าดีแล้ว ย่อมจักพยายามท�าดีสม�่าเสมอ  

ผูท้ีย่งัท�าดบ้ีางท�าไม่ดบ้ีางตามอารมณ์มากเพียงไร แสดงว่าขาดศรทัธาในความดมีากเพยีง

นั้น เป็นความจริงที่ปุถุชนย่อมยังมีท�าดีท�าไม่ดีอยู่ด้วยกันทุกคน แต่ถ้ามีศรัทธาใน 

ความดแีล้วการจะท�าความดย่ีอมมากกว่าการจะท�าความไม่ด ีฉะนัน้ พงึอบรมศรทัธา

ให้มากยิ่ง ๆ ขึ้น และพึงท�าความเข้าใจในเรื่องการท�าบุญท�าดี ว่าจะสมบูรณ์ถูกต้อง

นั้นจักต้องท�าจริงและท�าพร้อมทั้งสามทาง คือ ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจ นั่นก็

คือจะท�าสิ่งใดก็ไม่ท�าเพ่ือเบียดเบียนตนและผู้อื่น จะพูดส่ิงใดก็ไม่พูดเพื่อเบียดเบียน

ตนและผู้อื่น และคิดสิ่งใดก็คิดเพื่อไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น

ผู้มีศรัทธาในบุญในความดี สามารถปฏิบัติได้จริงพร้อมสมบูรณ์ทั้งสามทาง 

ดังกล่าว ย่อมเป็นผู ้ไม่ท�าบาป ย่อมเป็นผู้ละอายที่จะท�าบาป กลัวที่จะท�าบาป 

เพราะเมือ่มศีรทัธาในความด ีเชือ่ม่ันว่าท�าดีจกัได้ด ีจงึไม่มปัีญหาว่าจะต้องเชือ่มัน่ด้วย

ว่าท�าชั่วจักได้ชั่ว ท�าบาปจักได้บาป

ผูท้�าด ีไม่ท�าชัว่ หรอืผูท้�าบญุ ไม่ท�าบาป เป็นผูม้คีวามสบายใจ หรอืเรยีกอกี

อย่างหน่ึงว่ามสัีนต ิมคีวามสงบใจ ไม่มคีวามร้อนของความชัว่ของบาปเผารน นัน่เป็น

ผลทางใจส�าหรับผู้ท�า เป็นสันติทางใจ แต่จักเป็นผลถึงผู้เกี่ยวข้องท้ังหลายด้วยอย่าง

แน่นอน พุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งกล่าวไว้แปลความว่า “พระอรหันต์ทั้งหลำยอยู่ใน

ที่ใด คือบ้ำนก็ตำม ป่ำก็ตำม ที่ลุ่มก็ตำม ที่ดอนก็ตำม ที่นั้นย่อมเป็นภูมิน่ำรื่นรมย์” 

นี่คือเครื่องรับรองยืนยันว่าสันติทางใจจักให้ผลเกี่ยวถึงผู้คนท้ังหลายได้อย่างแน่นอน 

พระอรหันต์ท่านเป็นผู้มีสันติทางใจแล้ว จิตของท่านรื่นรมย์แล้ว ท่านอยู่ที่ใดที่นั้น 

จงึเป็นทีร่ืน่รมย์ แม้จะเป็นท้องถิน่ทรุกนัดารเมือ่มท่ีานผูม้จีติรืน่รมย์อยู ่ทีน่ัน้ย่อมเป็น

ที่รื่นรมย์
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อนัความเมตตากรณุาซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กักนัดนีัน้ รวมอยูใ่นศรทัธาในความดนัีน่เอง 

บางทแีม้กล่าวว่ามนษุยธรรมคอืเมตตากรุณาจะเข้าใจง่ายขึน้ แต่ไม่กว้างขวางครอบคลุม

ท่ัวถึงท้ังหมด เมตตากรณุาเป็นเพยีงส่วนหนึง่ของมนษุยธรรม แม้อบรมศรัทธาในความดี 

เมตตากรุณาย่อมเกิดตามมาได้ด้วยอย่างแน่นอน ความรังเกียจกลัวความชั่วย่อมเกิด

ตามมาได้ด้วยเช่นเดียวกัน การเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้งสามทางย่อมยากจักเกิด  

จักไม่เกิดโดยเจตนา และนอกจากไม่มีการเบียดเบียน ยังจักมีความเอื้ออาทรใน 

ทุกเรื่องทุกประการเกิดตามมาด้วย

ที่ใดมีผู้ไม่เบียดเบียนตนและผู้อ่ืนด้วยประการทั้งสาม มีความเอื้อเฟื้ออาทร

ในสุขทุกข์ของผู้อ่ืน ท่ีน้ันย่อมจักไม่มีความวุ่นวาย ย่อมจักมีความสงบสุข ไม่มีการ

เบียดเบียนให้เกิดทุกข์ให้เกิดร้อนให้เกิดวุ่น นั่นแหละคือสันติ

ไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดภาษาใดนับถือศาสนาใดก็ตาม แม้พิจารณาใจตนเอง  

ก็จะรู้ว่าทุกคนต้องการสันติ คือต้องการความสงบสุข ไม่ต้องการความร้อน ความวุ่น 

ทุกคนต้องการได้รับความเอ้ืออาทร ขอให้มีสติเน้นเตือนส�านึกของตนเองว่าทุกคนมี

ความต้องการเช่นเดียวกันทั้งหมด ไม่มียกเว้น ไม่มีผู้ใดที่ไม่ต้องการสันติ ไม่มีผู้ใดที่

ไม่ต้องการได้รับความเอื้ออาทร ความต้องการนี้ไม่เรียกว่าเป็นมนุษยธรรม ผู้ช่วยให้

เกิดผลดังความต้องการจึงเรียกว่าเป็นผู้มีมนุษยธรรม ผู้มีธรรมของมนุษย์ไม่ใช่ผู้มี

ความต้องการดังกล่าวที่เรียกว่าเป็นผู้มีมนุษยธรรม ผู้มีธรรมของมนุษย์พึงท�าความ

เข้าใจให้ถูกต้อง และอย่ามุ่งแต่เพียงเพื่อให้สมความปรารถนาต้องการของตน การมุ่ง

เช่นน้ันจะท�าให้ไม่สามารถเห็นทางปฏิบัติที่ถูกต้อง นอกจากจะท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน  

ยังจะท�าให้ตนเองเดือดร้อนด้วย สู้มุ่งอบรมตนให้เป็นผู้มีมนุษยธรรมดีกว่า มุ่งไม่

เบียดเบียน มุ่งเอื้ออาทร ศรัทธาในความดี รังเกียจกลัวบาปและความชั่ว เพียงเท่านี้

กจั็กเป็นมนษุย์ผูม้มีนษุยธรรม น�าสูส่นัต ิและประสบสุขทัว่กัน สมดงัพระพทุธภาษติ

ที่ยกมาเป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นแปลความว่า “ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว น�าสุขมาให้”

มีอรรถาธิบายดังได้แสดงมา ด้วยประการฉะนี้



เมตตากรุณากถา๑๐

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

มหาปริสภาวสฺส ลกฺขนํ กรุณาสโหติ.

วนักาชาดโลกเวยีนมาถงึในวนัน้ี ที ่๘ พฤษภาคม เหตท่ีุถือวันท่ี ๘ พฤษภาคม

เป็นวันกาชาดโลกก็เพราะนายอังรี ดูนังต์ ชาวสวิส ผู้ให้ก�าเนิดกาชาด เกิดเมื่อวันที่ 

๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๗๑ สันนิบาตสภากาชาดฯ ได้ก�าหนดให้ถือวันเกิดนายอังรี 

ดูนังต์ เป็นวันกาชาดโลกตั้งแต่ปี ๒๔๙๑ เป็นต้นมาจนบัดนี้ 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๒ ฝรั่งเศสกับอิตาลีร่วมกันรบออสเตรีย ทหารที่สู้รบมี

จ�านวน ๔ แสนคน ล้มตายบาดเจ็บกล่าวว่าถึง ๔ หมื่น ศพเกลื่อนกลาดทั่วสนามรบ 

ไม่มีผู้ดูแลรักษาพยาบาล ระยะนั้นนายอังรี ดูนังต์ เดินทางไปยังภาคเหนือของอิตาลี 

ได้เห็นภาพสยดสยองน่าสลดสังเวชน้ี ได้ล้มเลิกการเดินทางต่อไป เพื่อธุรกิจส่วนตัว 

ลงมือช่วยผูบ้าดเจบ็ด้วยตนเอง และขอร้องให้ประชาชนหญงิในถิน่น้ันช่วยด้วย กจิกรรม

ของกาชาดได้เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก ดังนี้ ในปี ๒๔๐๒ ดังกล่าว จากประสบการณ์นี้ 

นายองัรี ดนัูงต์ ได้ให้มีการรวมตวัเป็นคณะกรรมการระหว่างประเทศเพือ่การบรรเทา

๑๐  แสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัพุธที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เวลา ๑๘.๑๐ น.
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ทุกข์นักรบบาดเจ็บขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๖ และได้เปลี่ยนชื่อคณะกรรมการเป็น 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศในปี พ.ศ. ๒๔๒๓ คณะกรรมการประกอบ 

ด้วยบุคคลชาวสวิสยึดถือหลักความเป็นกลางเช่นเดียวกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

มีส�านักงานใหญ่อยู่ที่นครเจนีวา มีหน้าที่รับรองสภากาชาดของประเทศต่าง ๆ ซึ่ง 

ตั้งขึ้นใหม่ นายอังรี ดูนังต์ ได้ทุ่มเททรัพย์สมบัติและกิจการที่กระท�าอยู่ทั้งหมดเพื่อ

งานมหากุศลนี้ หลีกไปจากสังคมของผู้มีฐานะมั่งคั่งฟุ่มเฟือย จนสิ้นชีวิต เมื่ออายุได้ 

๘๒ ปี นับว่าเป็นผู้มีเมตตากว้างขวาง และท�าคุณไว้แก่โลกอย่างยิ่งใหญ่ ไม่ค�านึงถึง

ความสุขส่วนตน ยิ่งกว่าส่วนรวม เมื่อวันกาชาดโลกเวียนมาถึง เช่นในวันนี้ หรือแม้

เมือ่นกึถึงคณุยิง่ใหญ่ของกาชาดว่ามจีรงิ กน่็าทีจ่ะได้นกึถงึพระคณุของนายองัร ีดนูงัต์ 

ไปพร้อมกันด้วยอย่างยิ่ง จะเป็นการอบรมใจตนเองด้วยการไม่ลืมความดีที่ท่าน 

กระท�าแล้ว

เมือ่สงครามโลกครัง้ที ่๑ สงบ เป็นท่ีประจกัษ์ต่อโลกว่ากาชาดมคีวามส�าคญัมาก 

นายกสภากาชาดอเมริกันจึงด�าริให้สภากาชาดต่าง ๆ ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

ประสานงานกันให้มากขึ้น ให้กาชาดมีบทบาทในยามสงบด้วยมิเพียงมีบทบาทเฉพาะ

ในยามสงครามเท่าน้ัน จงึได้ตัง้สนัตบิาตรสภากาชาดฯ ขึน้เมือ่ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ปัจจบุนั

มีสมาชิก ๑๓๖ ประเทศ รวมทั้งประเทศในค่ายโลกเสรีและในค่ายคอมมิวนิสต์  

ตลอดจนประเทศบริวารทั้งประเทศเก่าและประเทศใหม่ รวมท้ังสหพันธ์และประเทศ 

ที่แบ่งแยกกัน เช่น เยอรมันและเกาหลี มีสมาชิกสภากาชาดทั้งหมดในโลกประมาณ 

๒๒๕ ล้านคน สันนิบาตสภากาชาดฯ มีสมัชชาใหญ่และคณะมนตรีบริหารเป็นผู ้

ด�าเนินงาน

สภากาชาดไทยได้เริม่ขึน้ตัง้แต่ พ.ศ. ๒๔๓๖ เม่ือเกดิกรณพีพิาทขึน้ระหว่าง

ไทยกับฝรั่งเศส เกี่ยวกับเขตแดนฝั่งแม่น�้าโขง และเกิดการสู้รบกันขึ้นที่ชายแดนไทย

และเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ทหารได้รับบาดเจ็บมากมาย สตรีไทยชั้นสูงในสมัยนั้น  

มท่ีานผูห้ญงิเปล่ียน ภาสกรวงษ์ เป็นหวัหน้า เหน็ว่าน่าจะจดัให้มอีงค์การช่วยบรรเทา

ความทุกข์ยากของทหาร ได้น�าความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา 

พระบรมราชเทว ีซึง่ต่อมาคอืสมเดจ็พระศรสีวรนิทิราบรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยิักาเจ้า 
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ขอให้ทรงรบัด�ารงต�าแหน่ง “สภาชนนผีูบ้�ารงุ” องค์การน้ีก่อตัง้ขึน้ด้วยเงนิและทรัพย์สนิ

ที่ได้รับบริจาคจากเจ้านายฝ่ายในและประชาชน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า

อยู่หัว ทรงพอพระราชหฤทัยในด�ารินี้ เพราะทรงเห็นว่าเป็นการกุศล เข้าแบบอย่าง

ประเทศทีเ่จรญิแล้ว จงึพระราชทานพระบรมราชานญุาตให้ตัง้สมาคมการกศุลมีชือ่ว่า 

“สภาอณุาโลมแดง” ขึน้ พระราชทานให้อยู่ในพระบรมราชปูถมัภ์ เมือ่วนัที ่๒๖ เมษายน 

พ.ศ. ๒๔๓๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงเปลี่ยนจาก 

“สภาอณุาโลมแดง” เป็น “สภากาชาดสยาม” เจ้านายฝ่ายในชัน้สงูและสตรผีูม้เีกยีรติ

ทรงด�ารงต�าแหน่งและด�ารงต�าแหน่งท่ีส�าคญั ๆ ในสภาอณุาโลมแดง ซึง่มหีน้าทีส่�าคญั

คอืจดัส่งเครือ่งยา อาหาร เสือ้ผ้า และเครือ่งใช้ต่าง ๆ ไปช่วยทหารในสนามรบ ปรากฏ

ว่าเป็นผลดีอย่างยิ่ง เมื่อการรบสิ้นสุดลงกิจการของสภาอุณาโลมแดงก็ซบเซาตามไป 

และกลบัฟ้ืนคนืมาอีกครัง้ในรชัสมัยพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั ขณะทรง

ด�ารงต�าแหน่งสมเด็จพระยุพราช เสด็จพระราชด�าเนินกลับจากการศึกษาในประเทศ

องักฤษผ่านประเทศญีปุ่่น ได้เสดจ็พระราชด�าเนินทอดพระเนตรโรงพยาบาลของกาชาด

ญี่ปุ่น ทรงพระราชด�าริว่า ถ้าได้จัดตั้งโรงพยาบาลของกาชาดขึ้นบ้างในเมืองไทยก็จะ

เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นอันมาก เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เสด็จสวรรคตแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินส่วน

พระองค์และพระราชทรัพย์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ รวมกับทุนของสภาอุณาโลม

แดงที่มีอยู่ สร้างโรงพยาบาลขึ้นและโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามว่า โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ ทรงยกให้เป็นโรงพยาบาลของสภากาชาดสยามเม่ือ พ.ศ. ๒๔๕๗  

เพือ่เป็นพระบรมราชานสุรณ์แห่งสมเดจ็พระบรมราชชนก เพือ่ให้สภากาชาดไทยหรือ

สภากาชาดสยาม ในสมัยนั้นมีฐานะเท่าเทียมสภากาชาดของประเทศต่าง ๆ และ 

ไม่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตรา 

พระราชบัญญัติว่าด้วย สภากาชาดไทยขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ คณะกรรมการกาชาด

ระหว่างประเทศได้รับรองสภากาชาดไทยเม่ือวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓  

และสันนิบาตสภากาชาด ฯ รับเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๔  

นับเป็นสมาชิกรายที่ ๓๒ ปัจจุบันสันนิบาตสภากาชาด ฯ มีสมาชิก ๑๓๖ ประเทศ 

ชื่อสภากาชาดสยามหรือสภากาชาดไทย จึงเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓ มาจนบัดนี้
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สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรง

ด�ารงต�าแหน่งสภานายิกาพระองค์แรก ทรงสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาด

อย่างจรงิจงั ทรงก่อตัง้โรงพยาบาลผดงุครรภ์ขึน้ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว เมื่อสมเด็จพระศรีพัชรินทรบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตแล้ว สมเด็จ

พระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ซึ่งขณะนั้นทรงด�ารงต�าแหน่งองค์สภาชนนี

ผู้บ�ารุง ได้ทรงดูแลกิจการของสภากาชาดในฐานะองค์สภานายิกาเป็นเวลาหลายปี 

ปัจจุบันสภากาชาดไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์สมเด็จ

พระบรมราชปูถมัภก สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์

สภานายกิา สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรสีรินิธร รัฐสมีาคุณากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์อุปนายิกา ผู้อ�านวยการสภกาชาดไทย  

และศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนทิวงศ์ เป็นเลขาธกิาร กจิการของ

สภากาชาดไทยมีส�านักงานกลางเป็นส�านักบริหารของสภากาชาด อยู่ในบังคับบัญชา

ขององค์อุปนายิกาผู้อ�านวยการ เลขาธิการ เหรัญญิก และผู้อ�านวยการ ตามล�าดับ  

มีข่ายงานครอบคลุมตั้งแต่การประสานงานกับกองแยกต่าง ๆ ของสภากาชาดไทยไป

จนถึงงานเกีย่วกับผูอ้พยพและการตดิต่อกบักาชาดต่างประเทศ ปัจจบุนัส�านกังานกลาง

สภากาชาดไทยตั้งอยู่ที่ตึกบริพัตร และตึกนิลุบลกุลแพทย์ ในบริเวณโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทยเกิดขึ้นจากความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บจาก

การสูร้บ และได้ขยายงานออกไปอย่างกว้างขวาง มกีารบรรเทาทกุข์ช่วยเหลอืผูป้ระสบ

ภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนในถ่ินทุรกันดาร รับบริจาคโลหิตเพื่อส่งไปช่วยเหลือ 

ผูป่้วยทีต้่องใช้โลหิตโดยไม่คดิมลูค่า มกีารผลติวคัซนีและเซรุม่ป้องกนัโรค มกีารอบรม

ยวุกาชาด และมอีาสากาชาดซึง่เป็นก�าลงัส�าคญั พร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืประชาชนได้ทนัที

ทุกเมื่อ มีการรับบริจาคดวงตา เพื่อน�าไปช่วยผู้ป่วยที่ตาด�าพิการ มีวิทยาลัยพยาบาล

ซึ่งสามารถผลิตพยาบาลได้ปีละ ๑๓๑ คน และมีสถานีกาชาดอยู่ในต่างจังหวัด 

และกรุงเทพฯ รวม ๑๐ แห่ง และมโีรงพยาบาลทีอ่ยู่ในความดแูลของกาชาด ๒ แห่ง 

คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา คนไข้ของทั้งสองโรง
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พยาบาลกว่าร้อยละ ๘๐ เป็นคนไข้สามัญ และถ้าเป็นผู้ยากจนจริง ๆ สภากาชาด 

ก็จะให้การรักษาพยาบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลย สภากาชาดพร้อมท่ีจะให้ความช่วย

เหลือทุกชีวิตโดยไม่เลือกชาติชั้นวรรณะลัทธิศาสนาหรืออุดมคติทางการเมือง

ความรับผิดชอบที่ใหญ่และส�าคัญมากของสันนิบาตสภากาชาดฯ หรือสภา

กาชาดโลก คือการบรรเทาทุกข์เกี่ยวกับภัยธรรมชาติทุกส่วนของโลกในยามสงบจาก

ศกึสงครามแลกเปลีย่นความคดิเหน็และวธิปีฏบิตังิานระหว่างกนัเพือ่ให้เกดิความสงบ

สุขแก่โลก

ค�าขวัญวันกาชาดโลกปีนี้ สันนิบาตสภากาชาดฯ ได้ก�าหนดขึ้นแปลเป็นไทย

ได้ว่า “เยาวชนช่วยท�า กิจกรรมกาชาด”

พทุธศาสนสภุาษติบทหนึง่มว่ีา “สขุำ สงฆฺสสฺ สำมคคฺดี” แปลความว่า “ควำม

พร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุข” และอีกบทหนึ่งมีว่า “สพฺเพส� สงฺฆภูตำน� สำมคฺคี 

วุฑฺฒิสำธิกำ” แปลความว่า “ควำมพร้อมเพรียงของปวงชนผู้เป็นหมู่ยังควำมเจริญให้

ส�ำเรจ็” ความพร้อมเพรยีงของหมูห่มายถงึความพร้อมเพรยีงพร้อมท้ังผูใ้หญ่และเยาวชน 

ความหมายของพทุธศาสนสภุาษติทัง้สองบทนีก้ค็อื เมือ่ทัง้ผูใ้หญ่และเดก็พร้อมเพรยีง 

สามัคคีกันความสุขย่อมเกิดขึ้น ความเจริญย่อมเกิดขึ้นในหมู่คณะ

กิจกรรมของกาชาดเริ่มขึ้นด้วยความมีเมตตาของคนคนหนึ่ง คือนายอังรี  

ดูนังต์ แต่ก็มีคนอีกหลายคนพร้อมเพรียงร่วมมือด้วย ความส�าเร็จจึงเกิดขึ้นได้  

กาชาดจึงพัฒนาจากองค์การเล็ก ๆ มีบุคคลด�าเนินงานเพียงไม่กี่คน มาเป็นงาน 

ของบุคคลทั้งโลกได้ส�าเร็จ นี้เป็นเครื่องยืนยันรับรองพุทธศาสนสุภาษิตที่มีความว่า 

ควำมพร้อมเพรียงยังให้เกิดควำมส�ำเร็จ งานกาชาดเริ่มด้วยการกระท�าของผู้ใหญ่  

ส�าเรจ็ด้วยความพร้อมเพรยีงของผูใ้หญ่ในระยะต้น แต่ในระยะต่อมาเยาวชนได้เข้าร่วม

กจิการนีด้้วย นบัเป็นนมิติเครือ่งหมายดีอย่างยิง่ เพราะความสขุความเจรญิของกจิการ

กาชาดย่อมบังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมั่นคงยิ่งกว่าเดิม

อันเยาวชนนั้นเป็นอนาคตของโลก ผู้ใหญ่นับวันก็จะเป็นอดีต กิจการที่มีแต่

ผูใ้หญ่ท�าไม่มเียาวชนร่วมด้วยจกัต้องจบสิน้ลงไม่ช้า เพราะเมือ่กาลเวลาแห่งความเสือ่ม
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สิ้นของผู้ใหญ่มาถึง กิจกรรมหรืองานที่ผู้ใหญ่กระท�าแต่ล�าพังผู้ใหญ่ด้วยกันก็ย่อมต้อง

เสื่อมสิ้นไปพร้อมกันด้วยอย่างแน่นอน ผู้รอบคอบทั้งหลาย เมื่อจะกระท�ากิจการใดที่

มุง่ให้เป็นการถาวรยัง่ยืนสบืไปในอนาคต จึงเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมด้วย ซึง่จกั

เป็นการสบืต่อกจิการได้อย่างเรยีบร้อยในภายหน้าเมือ่ถงึเวลาแตกดับของผูใ้หญ่ทัง้หลาย 

ค�าขวญักาชาดโลกทีว่่า “เยาวชนช่วยท�ากจิกรรมกาชาด” จงึเป็นการแสดงความมัน่คง

ในอนาคตสืบไปของกาชาด ผู้ที่เข้าร่วมงานกับผู้ใหญ่ตั้งแต่เป็นเยาวชน มีโอกาส 

ได้ศึกษาได้รับผิดชอบได้มีส่วนในงานที่ผู้ใหญ่กระท�า ย่อมมีความจัดเจนงานนั้นเป็น

ล�าดับไป และท่ีส�าคญัอีกประการหนึง่กค็อืจกัเกดิความรบัผดิชอบยิง่กว่าเยาวชนทีไ่ม่มี

ส่วนร่วมงานที่ผู้ใหญ่กระท�าโดยเฉพาะที่เป็นงานส�าคัญระดับชาติ ระดับโลก เช่น 

งานของกาชาดโลก ซึง่นบัได้ว่าเป็นงานส�าคญัทีสุ่ด เพราะเป็นงานเพือ่ชวิีต เพือ่ความ

เป็นสขุ ของคนทัง้โลกมิเลอืกชาต ิชัน้วรรณะ ศาสนาและลทัธกิารเมอืง เป็นงานทีเ่กดิ

ขึ้นด้วยเจตนาบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างแท้จริง ไม่มีงานใดเปรียบเสมือน

งานของกาชาดเป็นงานทีม่ขีอบเขตกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ผูใ้หญ่เท่านัน้สามารถ

ท�าได้ แม้เยาวชนก็อาจท�าได้ อาจร่วมด้วยได้ด้วยกันทุกคน การช่วยเหลือผู้ทุกข์ยาก

ทั้งหลาย ไม่ว่าช่วยได้มากหรือช่วยได้น้อย ช่วยได้เพียงใดก็ดี ถือว่าเป็นการร่วมท�า

กิจกรรมกาชาด การช่วยดังกล่าวย่อมเห็นได้ว่าไม่เพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่ท�าได้ เยาวชน

ก็ท�าได้ ไม่ว่าจะท�าที่ไหนเมื่อไร เป็นการท�ากิจกรรมของกาชาดทั้งนั้น กล่าวให้กว้าง

ออกไปก็คือความแสดงเมตตาต่อชีวิตทุกชีวิตเป็นการท�ากิจกรรมกาชาด เป็นการได้

ร่วมในกิจการส�าคัญของโลกที่ควรภาคภูมิใจอย่างย่ิง ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการกระท�า 

ทีจ่ะอบรมจติใจให้งดงามยิง่ขึน้ สงูส่งยิง่ขึน้ตามวันเวลา เป็นความมค่ีาทีเ่หนอืค่าอ่ืนใด

ทั้งสิ้น เยาวชนที่เริ่มช่วยท�ากิจกรรมกาชาดดังกล่าว มีโอกาสดียิ่งกว่าผู้ใหญ่ที่เพิ่งเริ่ม 

เพราะมีเวลามากกว่าส�าหรบัอบรมจติใจ ส�าหรบัสร้างบญุกศุล จงึน่าท่ีเยาวชนทัง้หลาย

จะให้ความสนใจปฏิบัติตามค�าขวัญของกาชาดสากลที่ว่า “เยาวชนช่วยท�า กิจกรรม

กาชาด”
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ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ว่าความรบัผดิชอบทีย่ิง่ใหญ่ของสนันบิาตสภากาชาดฯ 

หรือสภากาชาดโลกคือการพยายามให้เกิดความสงบสุขแก่โลก ความพยายามนี ้

จะส�าเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีความพร้อมเพรียงของปวงชน ซึ่งเยาวชนก็คือส่วนแห่งปวงชน 

ขาดความช่วยเหลอืจากเยาวชนกจ็ะมีความพร้อมเพรยีงไม่ได้ และจะกล่าวให้ถกูกต้็อง

กล่าวว่าเยาวชนเป็นส่วนส�าคญัแห่งความพร้อมเพรียงทีจ่ะให้เกดิความสงบสขุ งานของ

สภากาชาดโลกจะส�าเรจ็ด้วยดไีด้จรงิต้องอาศยัความพร้อมเพรยีงช่วยเหลอืของเยาวชน 

กาชาดโลกคงจะเห็นแล้วว่าเยาวชนมีความส�าคัญช่วยท�ากิจกรรมของกาชาด จึงได้มี

ค�าขวัญในปีนี้เช่นที่กล่าวมาแล้วก็คือ “เยาวชนช่วยท�า กิจกรรมกาชาด”

 อย่างไรก็ตาม ควรกล่าวว่าเยาวชนของประเทศชาติใดช่วยกิจกรรมกาชาด 

กเ็ท่ากับช่วยให้เกดิความสงบสขุแก่ประเทศชาตนิัน้เป็นอนัดบัแรก ก่อนทีค่วามสงบสขุ

จะแผ่ขยายออกไปถึงประเทศชาติอื่น ๆ ในโลก การช่วยท�ากิจกรรมกาชาดแม้ในทาง

อ้อมเช่นทีก่ล่าวมา คอื แสดงเมตตาช่วยเหลือชวิีตทกุชวิีตทกุโอกาส คอื การช่วยชาติ

ตนเอง ช่วยกาชาดไทย และช่วยกาชาดโลกไปพร้อมกนั ยิง่กว่านัน้การกระท�าดงักล่าว 

หรือการช่วยท�ากิจกรรมกาชาดดังกล่าว คือการปฏิบัติพระพุทธศาสนาโดยตรง 

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เมตตา และพุทธศาสนภาษิตแสดงว่าเมตตำเป็นเครื่องค�้ำจุน

โลก เมตตำคือความปรารถนาให้เป็นสุข กรุณำคือการช่วยให้พ้นทุกข์ ทั้งสองนี้เป็น

ความส�าคญัแห่งงานของกาชาด มีพทุธภาษติกล่าวถึงผูม้กีรณุาว่า “อชัฌำสยัทีท่นไม่ได้ 

เพรำะกรณุำ เป็นลกัษณะของมหำบรุุษ” ขอให้เยาวชนทัง้หลาย โดยเฉพาะก็เยาวชนไทย 

ได้เทิดทูนค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้ช่วยท�ากิจกรรมกาชาด โดยพร้อมเพรียงกัน 

เพือ่ได้ภาคภมูใิจว่าตนเป็นผูช่้วยให้เกดิความสงบสขุแก่โลก เป็นไปตามความมุ่งหมาย

ส�าคัญของกาชาดโลก

มีอรรถาธิบายดังได้แสดงมา ด้วยประการฉะนี้



ปุตตกถา๑๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปุตฺตวตฺถุ มนุสฺสานนฺติ.

วนักาชาดโลกเวยีนมาถงึในวนัน้ี ที ่๘ พฤษภาคม เหตท่ีุถือวันท่ี ๘ พฤษภาคม

เป็นวันกาชาดโลก ก็เพราะนายอังรี ดูนังต์ ชาวสวิส ผู้ให้ก�าเนิดกาชาด เกิดเมื่อวันที่ 

๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๓๗๑ สันนิบาตสภากาชาดฯ ได้ก�าหนดให้ถือวันเกิด

นายอังรี ดูนังต์ เป็นวันกาชาดโลกตั้งแต่ปี ๒๔๙๑ เป็นต้นมา จนบัดนี้ สภากาชาด

ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกถึงวันดังกล่าวทุกปี และ

แต่ละปีสันนิบาตสภากาชาดฯ จะก�าหนดค�าขวัญซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับกิจกรรม 

ต่าง ๆ ของกาชาด ในปีนี้ก�าหนดค�าขวัญว่า “ชีวิตเด็กมีค่ำ ช่วยรักษำให้อยู่รอด” 

กิจการของกาชาดนั้นเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่นายอังรี ดูนังต์ ได้พบเห็น

การสูร้บทีซ่อลเฟรโิน ในภาคเหนอืของประเทศอติาลเีมือ่ปี ๒๔๐๒ ซึง่มทีหารบาดเจบ็

ล้มตายกลาดเกลื่อนสนามรบถึง ๔ หมื่นคน นายอังรี ดูนังต์ ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทาง

ไปเข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียนที่ ๓ ได้อยู่ช่วยทหารบาดเจ็บเกือบ ๕ สัปดาห์จึงเดินทาง

กลับเจนีวา โดยมิได้เข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลียน เขาได้เขียนหนังสือ “ควำมทรงจ�ำแห่ง

๑๑  แสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัศุกร์ที ่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เวลา ๑๘.๓๐ น.
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ซอลเฟริโน” ขึ้น พรรณนาถึงความโหดเหี้ยมของการสู้รบและความทุกข์ทรมานของ

ทหารทีไ่ด้รบับาดเจบ็ จากความรูส้กึเศร้าสลดใจอย่างย่ิงของเขา สาระส�าคญัของหนงัสอื

นี้อยู่ที่ข้อเสนอของดูนังต์ ให้มีการจัดตั้งสมาคมบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยเหลือทหารที่รับ

บาดเจ็บในยามสงคราม โดยให้ใช้อาสาสมัครซึง่ได้รบัการฝึกอบรมให้มคีวามรูพ้อสมควร 

และพร้อมทีจ่ะอทุศิตนช่วยให้การรกัษาพยาบาลทกุเวลาทีไ่ด้รบัการขอร้อง หนงัสอืเล่ม

นี้ได้รับความส�าเร็จ สมาคมดังกล่าวได้มีผู้ก่อตั้งขึ้นในหลายประเทศ เรียกชื่อต่าง ๆ 

กันไป และได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภากาชาดในโอกาสต่อมา

สภากาชาดไทยเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๖ เมื่อเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับ

ฝรัง่เศส เกีย่วกบัเขตแดนฝ่ังแม่น�า้โขง และเกดิการสูร้บกนัขึน้ทีช่ายแดนไทยและเมอืง

ข้ึนของฝร่ังเศส ทหารได้รับบาดเจ็บมากมาย ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ เป็น

หัวหน้ากราบบังคมทูล สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ต่อมาคือ

สมเดจ็พระศรสีวรนิทิรา บรมราชเทว ีพระพันวสัสาอยักิาเจ้า ให้ทรงรบัด�ารงต�าแหน่ง 

“องค์สภาชนนีผู้บ�ารุง” องค์การนี้ก่อตั้งข้ึนด้วยเงิน และทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคจาก

เจ้านายฝ่ายในและประชาชน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพอ 

พระราชหฤทยัอย่างยิง่เพราะทรงเหน็ว่าเป็นการกศุล จงึพระราชทานพระบรมราชานญุาต

ให้ตัง้ “สภาอุณาโลมแดง” ขึน้ในพระบรมราชปูถัมภ์เมือ่วนัที ่๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๖ 

ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั จงึทรงเปลีย่นให้เป็น “สภากาชาด

สยาม” คือเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตแล้ว พระบาท

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานท่ีดินส่วนพระองค์และพระราชทาน

ทรัพย์ร่วมกับพระบรมวงศานุวงศ์ รวมกับทุนของ “สภาอุณาโลมแดง” ที่มีอยู่  

สร้างโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ขึ้น ทรงยกให้เป็นโรงพยาบาลของสภากาชาดสยามเมื่อ 

พ.ศ. ๒๔๕๗ เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระบรมราชชนก และเพื่อให้

สภากาชาดไทยหรอืสภากาชาดสยามในสมยันัน้มฐีานะเท่าเทียมสภากาชาดของประเทศ

ต่าง ๆ และไม่ต้องอยูภ่ายใต้การควบคมุของรฐับาล จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรด

กระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑ คณะ

กรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รับรองสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๓ และสันนิบาตสภากาชาดฯ รับเข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ ๘ เมษายน  
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พ.ศ. ๒๔๖๔ นบัเป็นสมาชิกรายท่ี ๓๒ ปัจจบุนัสันนบิาตสภากาชาดฯ มสีมาชกิ ๑๔๕ 

ประเทศ ช่ือสภากาชาดสยามหรือสภากาชาดไทย จึงเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๕๓  

มาจนบัดนี้

สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ทรงด�ารง

ต�าแหน่งสภานายิกาพระองค์แรก พระองค์ต่อมาคือ สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา 

พระบรมราชเทวี ปัจจุบัน สภากาชาดไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด�ารง

ต�าแหน่งองค์สมเดจ็พระบรมราชูปถมัภก และสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

ทรงด�ารงต�าแหน่ง สภานายิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 

รฐัสมีาคณุากรปิยชาต ิสยามบรมราชกมุาร ีทรงด�ารงต�าแหน่ง อปุนายกิาผูอ้�านวยการ

สภากาชาดไทย และศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนทิวงศ์ เป็นเลขาธกิาร 

ปัจจบัุนส�านกังานสภากาชาดไทยต้ังอยูท่ีต่กึบรพิตัร และตกึนลิบุลกุลแพทย์ ในบรเิวณ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สภากาชาดไทยเกิดขึ้นจากความมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บจาก

การสูร้บ และได้ขยายงานออกไปอย่างกว้างขวาง มกีารบรรเทาทกุข์ช่วยเหลอืผูป้ระสบ

ภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร รับบริจาคโลหิตเพื่อส่งไปช่วยผู้ป่วย

ที่ต้องใช้โลหิตโดยไม่คิดมูลค่า มีการผลิตวัคซีนและเซรุ่มป้องกันโรค มีการอบรม 

ยวุกาชาด และมอีาสากาชาดซึง่เป็นก�าลงัส�าคญั พร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืประชาชนได้ทนัที

ทุกเมื่อ มีการรับบริจาคดวงตาเพ่ือน�าไปช่วยผู้ป่วยที่ตาด�าพิการ มีวิทยาลัยพยาบาล 

และมสีถานกีาชาดอยู่ในต่างจงัหวดัและกทม. ๑๐ แห่ง มโีรงพยาบาลทีอ่ยูใ่นความดูแล

ของกาชาด ๒ แห่ง คือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และโรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา 

ถ้าเป็นผูย้ากจนจรงิ ๆ สภากาชาดจะให้การรกัษาพยาบาลโดยไม่คดิค่าใช้จ่ายเลย สภา

กาชาดพร้อมทีจ่ะให้ความช่วยเหลอืทกุชวีติโดยไม่เลอืกชาตชิัน้วรรณะลทัธศิาสนาหรือ

อดุมคตทิางการเมือง ยดึม่ันในหลักมนุษยธรรม มุง่มัน่ท่ีจะป้องกนัและบรรเทาความทกุข์

ทรมานของมนุษย์

ค�าขวญัวนักาชาดโลกปี ๒๕๓๐ นี ้แปลเป็นไทยว่า “ชีวติเด็กมีค่ำ ช่วยรกัษำ

ให้อยู่รอด”
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ในวตัถสุตูร เทวดากราบทลูถามพระพุทธเจ้าว่า “อะไรหนอเป็นทีต้ั่งของมนุษย์

ทั้งหลำย” พระพุทธองค์ทรงตอบว่า “บุตรเป็นที่ตั้งของมนุษย์ทั้งหลำย”

บุตรเป็นท่ีตั้งของมนุษย์ทั้งหลาย จักเข้าใจได้ด้วยพิจารณาดังนี้ ที่ตั้งหมาย

ถึงที่รองรับให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งวางอยู่ตั้งอยู่ แม้ที่รองรับมั่นคงด้วยสูงด้วย สิ่งที่วางอยู่ก็จัก

ตัง้อยู่ได้อย่างมัน่คงด้วยและสงูด้วย แต่แม้ทีร่องรบัไม่มัน่คงและต�า่ ส่ิงทีว่างอยู่กจั็กตัง้

อยู่อย่างไม่ม่ันคงและต�า่ ท่ีพระพุทธองค์ทรงตอบปัญหาเทวดาว่า “บุตรเป็นที่ต้ังของ

มนุษย์ท้ังหลำย” นั่นก็คือมารดาบิดาจะมีความม่ันคงด้วยความสุขเพียงไร ขึ้นอยู่กับ

บุตร ความจริงน้ันมารดาบิดาท้ังหลายประจักษ์แจ้งแก่จิตใจด้วยตนเองอย่างดียิ่งแล้ว 

แม้ผู้อื่นที่มิใช่มารดาบิดาก็ย่อมประจักษ์ดีเช่นเดียวกัน พูดง่าย ๆ ก็คือบุตรดี มารดา

บิดาก็มีความสุข สุขใจและก็สุขกาย เมื่อใจมีความสุข กายก็มีความสุขด้วย เพราะใจ

เป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งส�าเร็จด้วยใจ ผู้มีสุขภาพจิตดี สุขภาพกายก็จะดีด้วย 

เห็นได้จากเช่นเม่ือเวลามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น แม้เป็นโรคร้ายรักษายาก แพทย์จะ

พยายามไม่ให้คนไข้รู้ ทั้งนี้ก็เพราะเกรงว่าคนไข้จะใจเสีย และเมื่อใจเสียแล้ว อาการ

ของโรคกจ็ะหนักลง รกัษายากยิง่ขึน้ ควรจะหายเรว็ก็จะหายช้าหรอืชีวิตไม่ควรถึงทีสุ่ด 

กจ็ะถึงทีส่ดุได้ เมือ่ก�าลงัใจเสยีมากเข้า บุตรทีด่น้ัีนเป็นเหตสุ�าคญัทีส่ดุทีจ่ะท�าให้มารดา

บิดามีก�าลังใจท่ีดีด้วยความเป็นสุข ในทางตรงกันข้าม บุตรที่ไม่ดีก็จะเป็นเหตุส�าคัญ

ที่สุดที่จะท�าให้มารดาบิดามีก�าลังใจเสียมีก�าลังใจตก หรือหมดก�าลังใจด้วยความเป็น

ทุกข์ ย่อมไม่ผิดท่ีจะกล่าวว่า ไม่มีความสุขใดของมารดาบิดาจะเสมอกับความสุขท่ีมี

บุตรที่ดี และไม่มีความทุกข์ใดของมารดาบิดาจะเสมอกับความทุกข์ที่มีบุตรไม่ดี

แต่มิใช่ว่ามารดาบิดาทุกคนไปจะรู้ซึ้งถึงความจริงนี้แต่ต้น จึงมิใช่มารดาบิดา

ทกุคนไปทีจ่ะมุง่อบรมสัง่สอนสร้างบุตรธดิาเพือ่ให้เตบิใหญ่เป็นคนด ีและเพราะไม่รูซ้ึง้

ถึงความจริงดังกล่าว จึงทุ่มเทความรักให้บุตรธิดาจริง แต่มิใช่ในทางที่ถูกมิใช่ในทางที่

จะสร้างให้บตุรธดิาเป็นคนด ีมารดาบดิาหรือผูใ้หญ่ท้ังหลายน่าจะเห็นให้ถูกว่า ส่ิงส�าคัญ

ที่สุดมีค่าที่สุดที่จะพึงมอบให้แก่บุตรธิดาผู้เป็นที่รักอย่างยิ่ง คือ ความเป็นคนดี ไม่มี 

สิ่งอื่นที่ควรมอบให้เพื่อแสดงความรักของตนยิ่งกว่าความเป็นคนดี และการสร้างบุตร

ธดิา คือเดก็ท่ีกล่าวถงึในค�าขวญัวนักาชาดโลกปี ๒๕๓๐ นี ้ให้เป็นคนดกีเ็ช่นเดยีวกบั
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การสร้างพระเจดย์ีนัน่เอง ต้องเริม่แต่ฐาน ต้องสร้างฐานให้มัน่คงแขง็แรงสวยงามก่อน 

แล้วจึงค่อยสร้างยอดขึ้นบนฐานที่ได้สร้างไว้งดงามแล้ว พระเจดีย์ก็จะเป็นพระเจดีย์ที่

งดงามสมบูรณ์ แต่แม้ไม่สร้างฐานให้ดีก่อน ให้มั่นคงงดงามไว้ก่อน สักแต่ว่าเอา 

อะไร ๆ มากองเข้าวางเข้าให้พอเป็นทีร่องรบัแล้วกส็ร้างยอดพระเจดย์ีขึน้บนนัน้ ไม่ว่า

จะปรารถนาให้เป็นเจดีย์ที่งดงามเพียงไร แต่ผู้สร้างย่อมไม่มีก�าลังใจเท่าที่ควรแม้มอง

เห็นฐานที่ไม่งดงาม สร้างไปก็เท่านั้น ไม่อาจให้งดงาม ผู้สร้างจักมีแต่ความท้อแท้  

ผู้สร้างจะขัดข้องใจ ผู้เห็นท้ังหลายก็จะสละเสียดาย ที่อุตส่าห์สร้างพระเจดีย์ทั้งที  

หาท�าให้งดงามยังให้เกิดความศรัทธาเล่ือมใสไม่ เพราะไม่สร้างฐานให้งดงามเสียแต่

ต้นแท้ ๆ 

มารดาบิดาก็เช่นกัน แม้ไม่ตั้งอบรมสั่งสอนบุตรธิดาให้มีความดีเสียแต่เด็ก 

ตามใจปล่อยปละละเลยให้เป็นไปตามท่ีเด็กอยากจะเป็น ด้วยทุ่มเทความรักให้อย่าง

ไม่มเีหตผุล กย่็อมจะเหมอืนสร้างฐานพระเจดย์ีอย่างไม่ตัง้ใจจรงิให้เตม็สตปัิญญาความ

สามารถ จะออกมาปุปะอย่างไรก็ไม่เห็นความส�าคัญ ใครจะยื่นมือเข้ามาเอานั่นเอานี่ 

มาปะมาป้ายให้ขรุขระอย่างไรก็ไม่ใส่ใจ

บตุรเป็นทีต่ัง้ของมนษุย์ทัง้หลาย จึงต้องสร้างบตุรให้มัน่คงงดงาม เพ่ือมารดา

จะได้มีชีวิตที่มั่นคงงดงามด้วย และก็ดังกล่าวมาแล้ว จะสร้างบุตรหรือเด็กให้ม่ันคง

งดงามได้ ต้องสร้างแต่เล็ก สร้างแต่เด็ก เพื่อให้เป็นฐานหรือเป็นที่ตั้งของชีวิตต่อไป 

สมยัน้ีเป็นทีเ่ข้าใจกนักว้างขวางยิง่ขึน้ ว่ามารดาสามารถอบรมสัง่สอนบตุรธดิาได้ตัง้แต่

เด็กเริ่มปฏิสนธิทีเดียว คือให้ตั้งใจสอน ด้วยการพูดหรืออ่านให้ฟัง ต้องการให้เด็กรู้

อะไรเป็นอย่างไร ก็ให้ได้ยินได้ฟังสิ่งนั้นเรื่องนั้นตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิอยู่ในครรภ์มารดาที

เดียว อันที่จริงมารดาท่ีพร�่าสอนบุตรในครรภ์ ก็เป็นการสอนตนเองไปพร้อมกันให้มี

ความรู ้ให้มคีวามด ีไปพร้อมกับทีป่รารถนาให้บตุรธดิาของตนม ีให้บตุรธดิาของตนเป็น 

จึงไม่มีการเสียเปล่าส�าหรับที่ท�าเช่นนี้ แม้บุตรธิดารับไม่ได้ มารดาบิดาเองก็จะได้รับ 

อาจจะเพียงมากบ้างหรือน้อยบ้างเท่านั้น

พุทธศาสนสุภาษิตบทหน่ึงกล่าวไว้ แปลความว่า “มำรดำบิดำ ท่ำนว่ำเป็น

บุรพำจำรย์ของบุตร” คือมารดาบิดาเป็นอาจารย์คนแรกของบุตรธิดา เป็นครูคนแรก
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กเ็ป็นผูส้ร้างคนแรก หรอืเป็นผูส้ร้างฐาน สร้างทีต่ัง้กไ็ด้ ดงัทีก่ล่าวมาแล้วมารดาสมยั

ใหม่น้ีเร่ิมสอนบุตรธิดาตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ เม่ืออุบัติขึ้นในโลกแล้ว มารดา

บิดาก็เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรอีก มารดาบิดาทุกคนเป็นครูผู้สอนทั้งด้วยวาจาใจ 

ใจเป็นเช่นไรจะท�าให้กายวาจาแสดงออกเช่นนั้น และนั่นแหละคือบทเรียนท่ีบุตรธิดา

ได้รับต้ังแต่แรกเกิด ติดต่อสืบเนื่องอยู่ตลอดเวลา จึงกล่าวได้ว่ามารดาบิดาคือครูคือ 

ผู้สร้างเด็ก สร้างชีวิต และสร้างความดีความชั่วได้ท้ังสองอย่าง แล้วแต่ว่าจิตใจของ 

ผู้สร้างจะโน้มเอียงหรือมีลักษณะสมบัติไปทางไหน ดีหรือไม่ดีอย่างไร ผู้อื่นเป็นผู้มา

เสริมแต่ง ซ่ึงก็ถือได้ว่าผู้อ่ืนทุกคนก็เป็นครูและเป็นผู้สร้างเด็กเช่นเดียวกันกับผู้เป็น

มารดาบิดาของเด็ก และถ้าจะถือว่าเด็กทุกคนเป็นลูกหลานของเราทุกคน มิใช่เพียง

เป็นลูกคนอื่นเท่านั้น ก็จะเป็นการถูกต้อง เพราะเมื่อผู้ใหญ่ทุกคนเป็นครู เป็นผู้สร้าง

เด็กทุกคนอยู่ทุกเวลานาทีที่อยู่ร่วมบ้าน ร่วมประเทศชาติ จะท�าให้มีความเมตตา

ปรารถนาดีอย่างแท้จริงต่อเด็กทุกคนได้ ก็ต้องพยายามท�าใจให้รู้สึกเสียก่อนว่าเด็ก 

ทกุคนคือลกูหลานทีร่กัของตน วธิอีบรมใจให้รูสึ้กเช่นนี ้ทีเ่ป็นวิธตีรงและง่ายกค็อืเม่ือ

พบเหน็หรือนึกถึงเดก็คนใดหมู่ใด ก็ให้มีสตนิกึพร้อมด้วยใจท่ีพยายามให้อ่อนโยนด้วย

เมตตา ว่าเขาคือลูกหลานของเราแท้ ๆ เราต้องเมตตา ต้องรับผิดชอบชีวิตเขา นึกไว้

เช่นนี้เสมอ ก็จะเป็นความเคยชินได้ไม่ยาก เพราะทุกคนได้พบเห็นเด็กอยู่ไม่ว่างเว้น 

ส�าคญัทีใ่ห้พยายามท�าสติ นกึด้วยใจที่พยายามใหอ่้อนโยนด้วยเมตตาต่อเด็กทัง้หลาย

อย่าได้ละเลยว่าเขาคือลูกหลานของเรา แม้เพียงเชื่อดังที่แนะน�านี้ และอุตส่าห์มีน�้าใจ

ท�าตามที่แนะน�า ก็ขออนุโมทนาสาธุการอ�านวยพรอย่างยิ่ง

ค�าขวญักาชาดโลกปีนีท้ีว่่า “ชีวติเดก็มค่ีำ ช่วยรกัษำให้อยูร่อด” น้ัน ควรต้อง

เข้าใจความหมายทุกแง่ของค�าท่ีว่า “รกัษาให้อยูร่อด” ชวีติอยูร่อดคอืไม่ตายนัน้กค็วาม

หมายหนึง่ อกีความหมายหนึง่ทีล่กึซึง้คอืไม่ตายท้ังเป็น ความหมายหลังนีมี้ความส�าคัญ

มิได้น้อยกว่าความหมายข้างต้น อาจจะส�าคัญยิ่งกว่าด้วยซ�้า เพราะผู้ที่ตายทั้งเป็นนั้น

ร้ายแรงกว่าผู้ท่ีตายจรงิ ๆ เดก็ท่ีตายท้ังเป็นมใีห้เหน็อยูเ่ป็นอนัมาก คอืเดก็ทีไ่ม่มอีนาคต 

ประพฤตเิกะกะ เกเรเป็นอันธพาลก่อความเดอืดร้อนให้แก่สังคม เหตท่ีุเดก็เป็นเช่นนัน้

ก็เพราะดังกล่าวแล้วไม่ได้รับการสร้างพื้นฐานให้มั่นคงงดงาม มีเด็กเช่นนี้มากเพียงไร

ที่ตั้งของสังคมไทยย่อมคลอนแคลน ไม่ม่ันคง ค�าขวัญกาชาดโลกที่ให้ช่วยเด็กให้อยู่
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รอดจงึเป็นข้อเตอืนสตทิีส่�าคญัอย่างยิง่ อย่าเพียงให้อาหารกายเพ่ือให้ชวิีตอยู่รอดเท่านัน้ 

อาหารใจเพื่อให้อยู่รอดอย่างไม่ตายทั้งเป็นก็ส�าคัญเป็นอันมาก ความรักความเมตตา

อย่างจริงใจของผู้ใหญ่คืออาหารใจที่มีประโยชน์อย่างย่ิงส�าหรับเด็ก ให้ความรักความ

เมตตาอย่างจริงใจแก่เด็ก แล้วก็จะสามารถอบรมสั่งสอนเด็กได้ง่าย และที่ส�าคัญก็คือ

ผู้ใหญ่ต้องอบรมใจตนเองให้อ่อนโยนด้วยเมตตาก่อน เด็กของเราลูกหลานของเรา 

ทุกคนมิใช่ว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับลูกหลานคนอื่น พึงคิดให้รอบคอบว่าถ้าเรารักเด็กท่ี

เป็นลูกหลายคนอื่นเช่นเป็นลูกหลานของเราเอง ให้ความรักความเมตตาความหวังดี 

อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีเช่นที่อบรมสั่งสอนลูกหลานของเรา เด็กดีได้สมาคมกับ 

เด็กดี ผลจะเป็นอย่างไร ลูกหลานเราเองก็จะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเด็กไม่ดีคนไม่ดี  

ต้ังปัญหาถามตนเองให้ทุกคนเถิด ว่ามีความสุขใจท่ีลูกหลานได้สมาคมกับเด็กดีคนดี 

หรือมีความสุขใจท่ีลูกหลานสมาคมกับเด็กไม่ดีคนไม่ดี ถ้าสามารถสร้างเด็กให้เป็น 

เด็กดีคนดีได้มากเพียงไร จ�านวนมากเพียงไร ก็เท่ากับสร้างโอกาสให้ลูกหลานเราเอง 

ได้พบเด็กดีคนดีได้สมาคมกับเด็กดีคนดีมากเพียงนั้น เด็กไม่ดีคนไม่ดีมีมากก็เท่ากับ

ลกูหลานเราเองจะได้พบได้สมาคมกบัเดก็ไม่ดคีนไม่ดมีากเพยีงนัน้ ฉะนัน้ จะเพยีงแต่

ตัง้ใจช่วยลกูหลานตนเองให้ดีโดยไม่เอือ้เฟ้ือลกูหลานผูอ่ื้นเลยกไ็ม่ถูกต้อง แม้พจิารณา

ความนีพ้อสมควร กค็งสามารถช่วยกนัท�าให้เป็นจริงขึน้มาตามค�าขวัญของกาชาดโลก

ปีนี้ คือ “ชีวิตเด็กมีค่ำ ช่วยรักษำให้อยู่รอด”

มีอรรถาธิบายดังได้แสดงมาด้วยประการฉะนี้



สุขทานกถา๑๒

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉตีติ.

วันที่ ๘ พฤษภาคม คือวันนี้ของทุกปี เป็นวันที่มีความหมายส�าคัญวันหนึ่ง

ของโลก เป็นวันที่ประกาศสัจธรรมประการหนึ่งในพระพุทธศาสนา คือความดีเป็นสิ่ง

ไม่ตาย ความดีท่ีแท้จริงนั้นแม้จะเกิดขึ้นแล้วนานเพียงไร ก็ยังด�ารงอยู่ได้ตลอดกาล  

ดังเช่นความดีมีเมตตากรุณาของบุคคลผู้หนึ่ง กลุ่มหนึ่ง คือนายอังรี ดูนังต์ กับ 

พรรคพวก นายอังรี ดูนังต์ เป็นเหตุให้วันที่ ๘ พฤษภาคม มีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ตลอดมาจนทุกวันนี้ นายอังรี ดูนังต์ เป็นเหตุให้วันที่ ๘ พฤษภาคม เป็นวันส�าคัญ 

วันหนึ่งของโลก คือเป็นวันกาชาดโลก หรือที่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าวันกาชาดสากล 

นายอังรี ดูนังต์ เป็นผู้ให้ก�าเนิดกาชาด เขาเป็นชาวสวิส เกิดเม่ือวันท่ี ๘ 

พฤษภาคม พทุธศักราช ๒๓๗๑ ณ นครเจนวีา เป็นบตุรผู้มตีระกลูสูง เขาได้รบัรางวัล

โนเบลประเภทสันติเมื่อมีอายุ ๗๓ ปี ปีนั้นตรงกับปีพุทธศักราช ๒๔๔๔ เป็นปีแรก

ทีม่กีารให้รางวลันี ้เขาถึงแก่กรรมในปี ๒๔๕๓ เม่ือมีอายุ ๘๒ ปี เม่ือเขาถึงแก่กรรม

๑๒  แสดงทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร วนัจันทร์ ที ่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๒ เวลา ๑๘.๑๕ น.
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แล้วจึงเป็นทีป่รากฏว่าเขาไม่ได้จ่ายเงนิรางวัลต่าง ๆ ทีไ่ด้รบัเพือ่ประโยชน์ส่วนตนเลย

คงเก็บไว้ทั้งหมด และได้แบ่งให้สถาบันสาธารณสงเคราะห์ของสวิตเซอร์แลนด์และ

นอรเวย์หลายแห่ง

ในปี พ.ศ. ๒๔๐๒ ขณะมีอายุ ๓๑ ปี นายอังรี ดูนังต์ เดินทางไปยังภาค

เหนือของอติาล ีเพ่ือเข้าเฝ้าพระเจ้านโปเลยีนมหาราช ขณะนัน้ฝรัง่เศสก�าลงัช่วยอติาลี

รบออสเตรีย ทหารหลายหมื่นคนบาดเจ็บล้มตายเกลื่อนกลาดทั่วสนามรบโดยไม่มี 

ผู้รักษาพยาบาล ความเมตตาที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นภาพนั้นท�าให้นายอังรี ดูนังต์ ลืมธุระ

ส�าคัญส่วนตัวที่จะน�าไปร้องเรียนพระเจ้านโปเลียน ได้ลงมือช่วยผู้บาดเจ็บด้วยตนเอง 

และขอร้องสตรีในท้องถิ่นนั้นให้เข้าช่วยด้วย ประสบการณ์อันน่าสลดสังเวชอย่างยิ่งนี้ 

ท�าให้นายองัร ีดนูงัต์ ร�าพงึไว้ในหนงัสอืของเขาว่า “จะเป็นไปไม่ได้หรอืทีจ่ะตัง้องค์กำร

อำสำสมคัรขึน้ เพือ่ช่วยเหลอืดแูลทหำรบำดเจ็บในยำมสงครำม” ในท่ีสุดความคดิของ

เขาก็ส�าเร็จ ได้มีการตั้งอนุกรรมการเพื่อการนี้ มีนายอังรี ดูนังต์ ซึ่งเป็นนายธนาคาร 

เป็นกรรมการผูม้ชีือ่เสยีงทีส่ดุ ปีนัน้เป็นปีพทุธศกัราช ๒๔๐๖ เป็นปีเริม่กจิการกาชาด 

มีมติให้ใช้ช่ือในครั้งนั้นว่า “คณะกรรมกำรระหว่ำงประเทศเพื่อบรรเทำทุกข์นักรบ 

ผู้บำดเจ็บ” ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๒๓ ได้เปลี่ยนเป็น “คณะกรรมกำรกรรมกำร

กำชำดระหว่ำงประเทศ” เช่นที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

สภากาชาดไทยเริม่ขึน้เมือ่พทุธศกัราช ๒๔๓๖ ซึง่เกดิกรณีพพิาทระหว่างไทย

กับฝรั่งเศสเรื่องเขตแดนฝั่งแม่น�้าโขง และเกิดการสู้รบกันขึ้น สตรีไทยชั้นสูงสมัยนั้น 

มท่ีานผูห้ญิงเปลีย่น ภาสกรวงษ์ เป็นหวัหน้า มคีวามเหน็ว่าน่าจะมอีงค์การช่วยบรรเทา

ความทกุข์ยากของทหาร ท�านองสภากาชาดของต่างประเทศ จงึได้น�าความกราบบงัคม

ทูลสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี คือสมเด็จพระศรีสวรินทิรา- 

บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พอพระราชหฤทัยในความคิดนี้ ได้มีการเรี่ยไรตั้งทุน และพระราชทานพระบรมราชา

นญุาตให้ต้ังสมาคมการกศุล “สภำอณุำโลมแดง” ข้ึน ทรงรบัไว้ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

มเีจ้านายฝ่ายในชัน้สงูและสตรผีูม้เีกยีรตอิยูใ่นต�าแหน่งส�าคญั ๆ อาทิ สมเดจ็พระนางเจ้า

สว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี คือสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรม 
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ราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นสภานายิกาพระองค์แรก ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงษ์ 

เป็นเลขานุการิณี งานส�าคัญของสภาอุณาโลมแดงคือจัดส่งยา อาหาร เสื้อผ้า และ

เครือ่งใช้ต่าง ๆ ไปช่วยทหารในสนามรบ ได้จดัท�าเป็นผลดจีนการสู้รบยตุ ิและกจิการ

ของสภาอุณาโลมแดงก็หยุดตามไปด้วย จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่

หัวเมื่อทรงด�ารงต�าแหน่งพระยุพราชเสด็จกลับจากทรงศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ทรง

ผ่านประเทศญี่ปุ่น ได้ทอดพระเนตรโรงพยาบาลของกาชาดญี่ปุ่น ท�าให้ทรงพระด�าริ

ถึงโรงพยาบาลกาชาดของไทย เมื่อถึงรัชสมัยของพระองค์จึงได้ทรงร่วมกับพระราช

ภราดาภคินบีรจิาคร่วมกบัทนุของสภาอุณาโลมแดงทีมี่อยู ่สร้างโรงพยาบาลขึน้ในทีด่นิ

ส่วนพระองค์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขนานนามตามพระปรมาภิไธยพระบาท

สมเดจ็พระรามาธบิดีศรีสินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว ว่า “โรงพยำบำล

จุฬำลงกรณ์” เพ่ือเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในสมเด็จพระบรมชนกนาถ โปรดเกล้า

โปรดกระหม่อมให้เป็นโรงพยาบาลของสภากาชาดสยาม หรอืสภากาชาดไทยในปัจจบุนั 

คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้รบัรองสภากาชาดสยามเม่ือวันที ่๒๗ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๔๖๓ และสันนิบาตสภากาชาดได้รับเข้าเป็นสมาชิกเม่ือวันท่ี ๘ เมษายน  

พ.ศ. ๒๔๖๔ ทกุคนมีสทิธสิมัครเป็นสมาชกิสภากาชาดไทยได้ มเีงือ่นไขส�าหรบัสมาชกิ

กิตติมศักดิ์ สมาชิกวิสามัญ สมาชิกสามัญ ตามจ�านวนเงินบ�ารุง ส่วนสมาชิกพิเศษ

ได้แก่ผู้ได้รับค�าเชิญของอุปนายกผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ปัจจุบันคือสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรม 

ราชกุมารี และโดยอนุมัติของคณะกรรมการสภากาชาดไทย

กิจการของสภากาชาดไทยแบ่งออกเป็น ส�ำนักงำนกลำง มีหน้าที่เกี่ยวกับ

กิจการทั่วไปของสภากาชาด โรงพยำบำลจุฬำลงกรณ์ มีหน้าท่ีให้การรักษาพยาบาล

ทัง้ในยามสงครามและยามปกต ิให้บรกิารวางแผนครอบครวั กองบรรเทำทกุข์ มหีน้า

ที่สงเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากจากสาธารณภัย ผู้อยู่ในถิ่นทุรกันดาร รวมทั้งการสอน

ปฐมพยาบาล ฝึกเจ้าหน้าท่ีเพื่อการบรรเทาทุกข์ และสะสมวัสดุส�าหรับยามฉุกเฉิน 

กองวทิยำศำสตร์ มีหน้าทีค่ดิค้นและตรวจทางวทิยาศาสตร์ ท�าวคัซนี เซรุม่ กองยุวกำชำด 

มีหน้าที่ปลูกฝังคุณธรรม กองอำสำกำชำด มีหน้าที่อบรมสมาชิกอาสากาชาดให้มี

ประสทิธภิาพในการอุปการสงเคราะห์ให้ทันท่วงท ีศนูย์บรกิำรโลหติแห่งชำต ิมหีน้าที่



226 ปกิณกเทศนา

จัดหาโลหิตให้ได้มากที่สุด เพื่อใช้รักษาคนไข้ทั่วประเทศ แปรรูปโลหิตส�าหรับเก็บไว้

จ่ายรักษาโรค เป็นต้น โรงพยำบำลสมเด็จ ณ ศรีรำชำ มีหน้าที่รักษาพยาบาลผู้ป่วย

ทัว่ไป และ กองหำรำยได้ นอกจากนัน้กมี็ เหล่ำกำชำดจงัหวดั เป็นสาขาของสภากาชาด 

และขณะน้ีสภากาชาดไทยได้จดัตัง้ “ศนูย์รบับริจำคอวยัวะแห่งสภำกำชำดไทย” ข้ึนแล้ว 

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลการรับบริจาคอวัยวะ เช่น หัวใจ ตับ ไต ไขกระดูก เป็นต้น 

และเป็นศูนย์ข้อมูลของผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนอวัยวะ ศูนย์นี้จะด�าเนินการน�าอวัยวะ

ของผู้บริจาคไปสู่ผู้ป่วยที่รอคอยอยู่ด้วย

ปัจจุบันสภากาชาดไทยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด�ารงต�าแหน่ง

พระบรมราชปูถมัภก สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์

สภานายิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงด�ารงต�าแหน่ง

องค์อปุนายกิาผูอ้�านวยการสภากาชาดไทย และ ดร.เกษม สุวรรณกุล เป็นเลขาธกิาร

สภากาชาดไทยพร้อมท่ีจะให้ความช่วยเหลือทุกชีวิต โดยไม่เลือกชาติชั้น วรรณะ  

ลัทธิศาสนา หรืออุดมคติทางการเมือง จนถึงบัดนี้สภากาชาดไทยได้ปฏิบัติงานกุศล

สงเคราะห์มาได้ ๙๖ ปีแล้ว

ค�าขวญัวนักาชาดสากลปีนีใ้ช้ว่า “๑๒๕ ปี กำชำดบ�ำเพญ็ตน ปกป้องมวลชน

ให้พ้นภัย” จุดมุ ่งหมายของกาชาดคือการคุ ้มครองชีวิตและสุขภาพ หน้าที่ของ 

สภากาชาดเป็นกศุล เป็นการให้ความช่วยเหลอืผูค้นทกุถ้วนหน้า ไม่เลอืกชาตชิัน้วรรณะ 

ไม่เลือกลัทธิศาสนาหรืออุดมคติทางการเมือง เป็นการแสดงกุศลจิตอย่างแท้จริง  

ให้ความสุขทุกถ้วนหน้า

พทุธศาสนสภุาษิตบทหน่ึงกล่าวไว้แปลความว่า “ปรำชญ์ผูใ้ห้ควำมสขุ ย่อมได้

รบัควำมสขุ” พึงพิจารณาความของพุทธภาษตินีใ้ห้ลกึซึง้ เร่ืองของพระพทุธศาสนาเป็น

เรื่องสุขุมลุ่มลึก จ�าเป็นต้องใช้ความประณีตในการพิจารณาท�าความเข้าใจ ไม่เช่นนั้น

จะไม่ได้รับความเข้าใจที่ถูกแท้สมบูรณ์

“ปรำชญ์ผู้ให้ควำมสุข ย่อมได้รับควำมสุข” ปราชญ์หมายถึงผู้รู้ ผู้มีปัญญา 

อันผู้มีปัญญานั้นจะคิดจะพูดจะท�าเรื่องใดสิ่งใดเมื่อไร ย่อมไตร่ตรองพิจารณาอย่าง
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รอบคอบ มิให้เกิดความผิดพลาดบกพร่องไม่สมควร เมื่อปราชญ์เป็นผู้ให้ความสุข 

ความสขุน้ันย่อมสมควรแก่ผูร้บั ปัญญาเป็นความส�าคญัในเรือ่งนี ้เช่นเดยีวกบัในเรือ่ง

ทั้งหลายที่มีปัญญาเป็นความส�าคัญทุกเรื่องไป แม้ขาดปัญญา ไม่ประกอบด้วยปัญญา 

จะคิดพูดท�าสิ่งใดย่อมไม่เกิดผลดีสมบูรณ์ จะให้ความสุขแก่ผู้ใดอย่างได้ผลดีจริงไม่ได้ 

การให้อย่างขาดปัญญา ผู้รับอาจเป็นสุข แต่ผู้ให้อาจไม่เป็นสุข หรือผู้ให้อาจเป็นสุข 

แต่ผูรั้บอาจไม่เป็นสขุ เช่นนีไ้ม่กล่าวว่าเป็นการให้ของปราชญ์ในพระพุทธภาษิตท่ีเชญิมา 

การให้ของปราชญ์ต้องสมบรูณ์ด้วยความสขุ ท้ังผูใ้ห้และผูร้บั ดงัพทุธภาษิตท่ีว่า “ปรำชญ์

ผู้ให้ควำมสุข ย่อมได้รับควำมสุข”

ผู้ปรารถนาจะให้ความสุขแก่ผู้อื่นและแก่ตนจึงต้องมีใจประกอบพร้อมด้วย

เมตตาและกรุณา สภากาชาดเริ่มเกิดจากใจที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาของนายอังรี 

ดนูงัต์ นายอังร ีดนูงัต์ เป็นผูใ้ห้ความสขุแก่ทหารบาดเจบ็หลายหม่ืนคนอย่างมเีมตตา

กรณุาแท้จรงิ เมือ่กว่าร้อยปีมาแล้ว ยิง่กว่านัน้กล่าวได้ว่านายองัร ีดนูงัต์ เป็นผูใ้ห้ความ

สขุแก่ผูเ้จ็บป่วยท้ังหลายอยูต่ลอดมาจนทุกวนันี ้และยงัเป็นการให้ความสขุแก่ผูด้�าเนนิ

งานสืบต่อด้วยจิตใจเช่นเดียวกันด้วย คือมีเมตตากรุณาจริงใจ

แม้พิจารณาให้ดี ย่อมจะเห็นว่า ความสุขของทุกชีวิต ไม่ว่าในอดีตกาลนาน

ไกล หรือในปัจจุบัน เกิดแต่ความเมตตากรุณาอย่างแท้จริง ความเมตตากรุณาอย่าง

แท้จริงเท่าน้ันท่ีจะให้ความสุขท้ังแก่ผู้ให้และผู้รับพร้อมกัน อันเมตตากรุณาที่แท้จริง

นัน้ปราศจากความปรารถนาอนัเป็นโลภะโทสะและโมหะ คอืไม่มคีวามโลภความโกรธ

ความหลงแอบแฝงปะปนอยู่กับความเมตตากรุณาเลย ความรู้สึกของนายอังรี ดูนังต์ 

เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยอย่างหนึ่ง เมื่อเห็นผู้ทนทุกข์ทรมานด้วยความบาดเจ็บล้มตาย

เกลื่อนกลาดอยู่ในกองเลือกและกองศพ ความเมตตาอย่างย่ิงและแท้จริงเท่าน้ันเกิด

ขึน้ในจิตใจของนายอังร ีดนูงัต์ โลภะโทสะโมหะไม่มใีนเมตตานัน้ ความมุง่อยากได้ผล

ตอบแทนให้เกิดแก่ตนเป็นชื่อเสียงเกียรติยศความมีหน้ามีตาย่อมไม่มี แม้ว่าชื่อเสียง

เกียรติยศหน้าตาจะเกิดตามมาพร้อมในภายหลัง ยั่งยืนมาจนบัดนี้ เป็นทีประจักษ์แก่

ทัว่โลก ความเมตตากรณุาของอนายอังร ีดูนงัต์ ในกรณนีีอ้าจจดัเข้าได้ในพทุธศาสน-

สุภาษิตที่ว่า “ปรำชญ์ผู้ให้ควำมสุข ย่อมได้รับควำมสุข”
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ผูเ้คยมีเมตตากรณุาอย่างบรสิทุธิใ์จต่อผูใ้ด ให้ความสขุแก่ผูน้ัน้ได้ แม้ทบทวน

ถึงความรู้สึกของตน ย่อมจะได้พบความจริง ว่าตนเองซ่ึงเป็นผู้ให้ความสุขแก่เขานั้น 

ได้เป็นสขุด้วย เม่ือรู้เม่ือเหน็ว่าให้ความสขุแก่เขาได้ อนัความรูส้กึว่าตนเป็นสขุเมือ่ช่วย

ให้ผู้อื่นเป็นสุขนั้น เมื่อเกิดขึ้นแก่ผู้ใดบ่อย ๆ ผู้นั้นย่อมพร้อมที่จะช่วยให้ผู้อื่นเป็นสุข

เตม็ตามสตปัิญญาความสามารถ จะเป็นไปประดุจดงัว่าการช่วยผูอ้ืน่นัน้ ทีแ่ท้เพือ่ช่วย

ตนเองช่วยใจตนเองนั่นแหละเป็นส�าคัญให้มีความสุข

อนัความเมตตาสงสารนัน้เป็นความสลดสงัเวชหดหูใ่จซึง่เป็นความทุกข์ ความ

หนกัของหวัใจ จะท�าความรูส้กึน้ันให้หมดไปจากใจได้ กจ็ะต้องท�าเหตทุีใ่ห้ความเมตตา

สงสารเกดินัน้หมดไป เช่น เมตตาเพราะเหน็ความบาดเจบ็ของผูใ้ด กต้็องช่วยเยยีวยา

รักษาให้ผู้นั้นบรรเทาเบาบางหรือหายขาดจากบาดเจ็บ หรือเมตตาเพราะเห็นความ

ทุกข์ยากอดอยากขาดแคลนของผู้ใด ก็ต้องช่วยผู้นั้นให้บรรเทาเบาบาง หรือพ้นขาด

จากความทุกข์ยากอดอยากขาดแคลน เช่นนี้ความรู้สึกสลดหดหู่เศร้าสงสารในใจตน

จึงจะคลายหรือหมดสิ้น กล่าวได้ว่าที่จะช่วยตนให้พ้นจากทุกข์ทรมานใจอยู่ด้วยความ

เมตตาสงสารก็มีอยู่วิธีหนึ่ง คือต้องช่วยผู้อยู่ในสภาพหรือฐานะน่าเมตตาให้พ้นจาก

สภาพหรือฐานะนั้น เป็นการแก้ท่ีเหตุ ตรงตามท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงสอนไว้ คือ 

เหตเุกดิที่ใด ต้องแกท้ีน่ั่น ดงันัน้ตามความเป็นจริงแล้ว ผู้ช่วยทกุข์ผู้อืน่ กค็ือผูช่้วยใจ

ตนเองมิให้เป็นทุกข์น่ันแล ผู้มีปัญญาเข้าใจตามความเป็นจริงนี้ จึงไม่รั้งรอท่ีจะช่วย

ทุกข์ของผู้อื่นที่ได้ประสบพบเห็น เต็มตามก�าลังสติปัญญาความสามารถ เพราะไม่

ปรารถนาให้ตนมีความทุกข์ด้วยความรุ้สึกเมตตาสงสาร

แม้ผูม้เีมตตากรุณาจะช่วยให้มผีูพ้้นทกุข์ทีป่รากฏให้เหน็เพยีงพ้นทกุข์ทางกาย

กต็าม แต่ทีจ่รงิแล้วมไิด้เป็นเพยีงความพ้นทกุข์ทางกายเท่านัน้ เป็นความพ้นทกุข์ทาง

ใจด้วยในทางหนึ่ง เมื่อมีความทุกข์ทางกาย ก็ย่อมมีความทุกข์ทางใจ เมื่อความทุกข์

ทางกายได้รับการเยียวยารักษาให้หาย ความทุกข์ทางใจอันเป็นผลเกิดแต่ความทุกข์

ทางกาย ก็ย่อมดับไปพร้อมกับความดับแห่งเหตุด้วย การช่วยทุกข์ แม้ทางกายจึง

เป็นการช่วยทุกข์ทางใจไปพร้อมกันในระดับหนึ่ง เป็นบุญนักส�าหรับผู้ที่ได้ท�า ส�าหรับ

ผู้ที่ได้แสดงออกซึ่งเมตตากรุณานั้น
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อันพระกรุณาคุณแห่งพระพุทธเจ้านั้นหาที่เปรียบมิได้ ตัวอย่างที่ปรากฏอยู่ก็

เช่น แม้เมื่อใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ด้วยพระมหากรุณาเปี่ยมพระหฤทัย 

ยังทรงนึกถึงนายจุนทะผู้ถวายภัตตาหารมื้อสุดท้าย ทรงมีพระมหากรุณาเป็นห่วงใจ

ของนายจุนทะว่าจะเศร้าโศกเสียใจนักหนา ว่าได้ถวายอาหารเป็นพิษอันเป็นเหตุให้

เสด็จดับขันธปรินิพพาน ผู้คนทั้งหลายก็จะกล่าวร้ายนายจุนทะ ด้วยพระมหากรุณา

อย่างลึกซึ้งจึงทรงโปรดให้พระไปแจ้งแก่นายจุนทะว่าเขาได้บุญนักที่ได้ถวายอาหารมื้อ

สดุท้ายพระพทุธเจ้า นีค้อืพระมหากรณุาทีพ้่นจะร�าพนัให้ลึกซึง้ชดัแจ้งได้ ทรงใช้ความ

ประณีตนักในการแสดงออกซึ่งพระมหากรุณารักษาโรคทางใจของสัตว์โลกทั้งหลาย

พระพุทธเจ้านั้น หลังจากทรงใช้พระปัญญาคุณรักษาพระหฤทัยของพระองค์

ให้หายขาดจากโรคทัง้ปวงแล้ว กท็รงใช้พระปัญญาและพระกรณุารกัษาใจของสัตว์โลก

มากหลาย และในการรักษาโรคทางใจด้วยพระปัญญาคุณพระกรุณาคุณอันล�้าเลิศ  

ทรงสามารถยังโรคทางกายให้หายขาดสิ้นเชิงไปพร้อมกับความดับโรคทางใจอย่างส้ิน

เชิงด้วย โรคทางใจดับสิ้นเชิง ชาติความเกิดก็ดับสิ้นเชิง แล้วความทุกข์ทางกายโรค

ทางกายจะเกิดแต่ไหน ย่อมดับไปสิ้นเชิงเช่นกัน

การอบรมเมตตากรณุานัน้ยากอยู ่พงึศึกษาพระพทุธศาสนาให้มาก ให้ประณตี 

ให้เข้าใจถกู เม่ือคิดว่าก�าลังมีเมตตา กพึ็งพจิารณากเิลสโกรธหลงว่าเกดิมพีร้อมกนัใน

ขณะทีคิ่ดว่าก�าลงัเมตตาหรือไม่ ถ้ามกีพ็งึพยายามท�าให้ลดน้อยลง หรือพยายามท�าให้

หมดสิน้ไป อย่างน้อยกใ็นช่วงเวลาทีจ่ะแสดงเมตตากรณุา รวมทัง้เมือ่จะเมตตากรณุา

ร่วมกับสภากาชาดนั้นด้วย

มีอรรถาธิบายดังได้แสดงมา ด้วยประการฉะนี้



เวรกถา๑๓

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปรทุกฺขูปธาเนน โย อตฺตโน สุขมิจฺฉติ

เวรสํสคฺคสํสฎฺโ เวรา โส น ปริมุจฺจตีติ.

บัดนี้จักแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาธรรมคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

ตามควรแก่วันธรรมสวนะคือวันฟังธรรมที่เวียนมาถึง และตามควรแก่เหตุปรารภเป็น

พิเศษในวนันี ้คือวนักาชาดโลก ซ่ึงก�าหนดในวันที ่๘ พฤษภาคม ของทกุปี โดยก�าหนด

ให้วนันีเ้ป็นวันฉลองและเผยแพร่กจิกรรมของกาชาดให้ประชาชนทัว่โลก ได้รูแ้ละเข้าใจ

ถงึอดุมคตแิละจดุประสงค์ของสนันิบาตสภากาชาด ทีก่่อตัง้ขึน้มาเพือ่ช่วยเหลอืป้องกนั

และบรรเทาทกุข์ของมนษุยชาตท่ัิวโลกโดยมิได้เลอืกเชือ้ชาตศิาสนาและลทัธกิารเมือง

กล่าวได้ว่า กาชาดนัน้ก่อก�าเนดิขึน้มาจากพืน้ฐานคือความส�านกึในมนษุยธรรม 

การด�าเนินกิจการของกาชาดทั่วโลกด�าเนินไปตามหลักการส�าคัญ ๗ ประการคือ 

มนุษยธรรม, ความไม่ล�าเอียง, ความเป็นกลาง, ความเป็นอิสระ, บริการอาสาสมัคร, 

ความเป็นเอกภาพ, และความเป็นสากล ส�าหรบัในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ นี ้คณะกรรมการ

๑๓  ทรงแสดงทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ์ ขณะด�ารงสมณศักดิท์ี่ 

 สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก วนัอังคารที ่๘ พฤษภาคม  

 ๒๕๓๓ เวลา ๑๘.๑๐ น.
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กาชาดระหว่างประเทศและมวลสมาชิกได้ร่วมเรียกร้องและก�าหนดค�าขวัญส�าหรับ 

วนักาชาดโลกในปีนีว่้า “คุม้ครองชวีติและพิทกัษ์ศักด์ิศรีมนษุย์” ท้ังนีก็้เพ่ือให้ประชาชน

ทั่วโลกมองเห็นความส�าคัญของชีวิตทุกชีวิตว่ามีค่าแห่งความเป็นชีวิตเท่าเทียมกัน  

พร้อมทั้งเตือนให้ส�านึกถึงศักด์ิศรีของมนุษย์และพิทักษ์รักษาศักดิ์ศรีของมนุษย์ให้สม

กับความเป็นมนุษย์

หลกัการและกจิกรรมต่าง ๆ ของกาชาดดงัท่ีกล่าวแล้วนัน้ หากมองในทรรศนะ

ของพระพุทธศาสนาแล้ว ก็จะเห็นได้ว่าสอดคล้องต้องกับหลักค�าสอนของพระพุทธ-

ศาสนา โดยเฉพาะหลกัมนษุยธรรมในทางพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นหลักปฏบิตัท่ีิพระพทุธ-

ศาสนาแนะน�าสั่งสอนให้ทุกคนปฏิบัติเป็นเบื้องต้นเพื่อความสุขของตนเองและเพ่ือน

ร่วมโลก

การที่ชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ ทั้งที่เป็นมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน สามารถด�ารง

สบืต่อกนัมาได้ กเ็พราะอาศัยความไม่ล้างผลาญชีวิตกนัและความมเีมตตากรณุาต่อกนั 

ส่วนสัตว์บางชนิดที่ดุร้ายและอยู่รวมกันเป็นหมู่ใหญ่ไม่ได้ เพราะการเบียดเบียนกัน 

ปรากฏว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วเป็นอันมาก รวมทั้งสัตว์บางชนิดท่ีสูญพันธุ์ไปแล้วเพราะ

ถูกมนุษย์ท�าลาย เพราะฉะนัน้ การไม่ท�าลายล้างชวีติกนัตามศลีของพระพทุธเจ้า และ

ความมีเมตตากรุณาต่อกันตามธรรมของพระพุทธเจ้า จึงเป็นเหตุเพื่อความด�ารงอยู่

และเป็นเหตุเพื่อความผาสุกสวัสดีของชีวิตทั้งหลายในโลก

เรือ่งศลีจงึเป็นข้อปฏบิตัขิัน้ต้นของพระพทุธศาสนา หรอืจะกล่าวอกีอย่างหนึง่

ว่าเป็นข้อปฏิบัติของความเป็นคนก็ได้ เพราะฉะนั้น ศีล โดยเฉพาะศีลห้าจึงเป็น

มนษุยธรรม คอืธรรมของมนษุย์ หมายความว่า คนเราจะเป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์นัน้มใิช่

สักแต่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เท่าน้ัน แต่จะต้องมีธรรมส�าหรับมนุษย์ด้วย จึงจะเรียกได้

ว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ดังมีโบราณภาษิตแสดงไว้ว่า “กำรกิน กำรนอน ควำมกลัว 

และกำรสืบพันธุ์ เป็นของมีทั่วไปทั้งในคนและสัตว์ดิรัจฉำน ธรรมเท่ำนั้นที่ท�ำให้คน

ต่ำงไปจำกสัตว์ดิรัจฉำน คนท่ีปรำศจำกธรรมก็เสมอกับสัตว์ดิรัจฉำน” ดั่งนี้ และ

คุณธรรมทีจ่ะสนบัสนนุให้มีศีลห้า ทีเ่รยีกว่าเป็นเหตอุนัใกล้ของศลีกค็อื หริ ิความละอาย

แก่ใจ และโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่ว
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พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้มีความว่า ตนรักชีวิตของตนและสะดุ้งกลัวต่อ

ควำมตำยฉันใด สัตว์อื่นก็รักชีวิตของตน และสะดุ้งกลัวต่อควำมตำย ฉันนั้น ฉะนั้น 

จงึไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้คนอืน่ฆ่า ซึง่บุคคลอ่ืนสัตว์อืน่ อนึง่ ตนรกัสุขเกลียดทกุข์

ฉันใด สัตว์อื่นก็รักสุข เกลียดทุกข์ ฉันนั้น ฉะนั้น จึงไม่ควรสร้างความสุขให้แก่ตน

ด้วยการก่อทุกข์ให้แก่ผู้อื่น ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ คือเว้นจาก

การฆ่าสัตว์ ศีลข้อนี้ทรงบัญญัติขึ้นด้วยอาศัยหลักยุติธรรมและเมตตากรุณา

หลักยุติธรรม คือหลักการให้ความยุติธรรม คุ้มครองชีวิตสัตว์ท้ังหลายโดย

เที่ยงธรรมเสมอหน้ากันหมด ทั้งมนุษย์ทั้งดิรัจฉานทุกชนิด มิใช่บัญญัติด้วยล�าเอียง

เข้ากับมนุษย์หรือล�าเอียงเข้ากับสัตว์ดิรัจฉาน เพราะทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ดิรัจฉานเมื่อยัง

มชีวีติอยู ่ต่างกร็กัชวีติ รกัสขุเกลียดทกุข์เหมอืน ๆ กนั ฉะนัน้ การให้ความคุม้ครอง

ชีวิตโดยเสมอหน้ากันหมด จึงเป็นการยุติธรรม ปราศจากความล�าเอียงอย่างแท้จริง

เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ เพื่อมิให้เบียดเบียนชีวิตของ

กันและกันด้วยเมตตากรุณา ฉะนั้น จึงมิใช่ควรเว้นจากการฆ่าสัตว์เพียงอย่างเดียว 

ควรเว้นตลอดไปถึงการท�าร้ายร่างกายกันและกัน และการทรมานสัตว์ให้ล�าบากด้วย 

แม้การท�าร้ายร่างกายอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ควรเว้น กำรทรกรรม คือการท�าสัตว์ให้

ล�าบากแม้เพือ่เล่นสนกุกค็วรเว้น การใช้งานสัตว์จนเกนิก�าลงักเ็ป็นส่ิงไม่ควรท�า การท�า

เหล่านี้เป็นการก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่น แสดงว่าผู้ท�ามีจิตใจขาดเมตตากรุณา ไม่ได้

คิดย้อนมาดูตัวว่าถ้าถูกท�าเช่นนั้นบ้างจะเป็นอย่างไร

เมตตำกรณุำ จงึเป็นคณุธรรมคูก่บัศลีข้อที ่๑ เมตตากรุณาเป็นกลัยาณธรรม 

ธรรมที่ท�าให้งามหรือธรรมท่ีท�าให้เป็นกัลยาณชนคนงาม เมตตากรุณานี้เป็นมูลฐาน

ให้เกิดศีลข้อที่ ๑ และท�าให้จิตใจงาม เป็นเหตุก่อการกระท�าเกื้อกูลขึ้นอีก ดังเช่นไม่

ฆ่าสัตว์เพราะมีศีล และเกื้อกูลสัตว์เพราะมีธรรมคือเมตตากรุณา การไม่เกื้อกูลใคร

ไม่ท�าให้เสียศีล เพราะไม่ได้ฆ่าใคร แต่ขาดธรรมคือกรุณา ฉะนั้น จึงควรปลูกเมตตา

กรุณาให้มีคู่ไปกับศีล
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ชวีติของทกุคนด�ารงอยูไ่ด้กด้็วยอาศยัความเมตตากรณุาของผูอ้ืน่มาตัง้แต่เบือ้งต้น 

คือต้ังแต่บดิามารดา ญาตมิติรสหาย ครอูาจารย์ พระมหากษัตรย์ิ และรฐับาล เป็นต้น 

ไม่เช่นนั้นถึงไม่ถูกใครฆ่าก็ไม่อาจจะด�ารงชีวิตอยู่ได้ เหมือนอย่างมารดาบิดาทิ้งทารก

ไว้เฉย ๆ ไม่ถนอมเลี้ยงดู ไม่ต้องท�าอะไรทารกก็จะสิ้นชีวิตไปเอง ฉะนั้น เมื่อทุก ๆ 

คนมีชีวิตเจริญมาด้วยความเมตตากรุณาของท่าน ก็ควรปลูกเมตตากรุณาในชีวิตอื่น

สืบไป

ศีลข้อที่ ๒ คือเว้นจากการลักขโมยก็เช่นเดียวกัน หากพิจารณาดูแล้วก็จะ

เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นด้วยอาศัยหลักยุติธรรม และเมตตากรุณาเช่น

เดียวกัน เพราะทุก ๆ คน ย่อมต้องมีทรัพย์สินไว้บริโภคใช้สอย และไม่ปรารถนาจะ

ให้ใครลักขโมยช่วงชิงเอาไป บางคนต่อสู้เพื่อป้องกันทรัพย์จนถึงต้องบาดเจ็บล้มตาย 

เมื่อตนไม่ต้องการให้ใครมาลักขโมยทรัพย์ของตน ก็ไม่ควรลักขโมยทรัพย์ของคนอื่น

ฉะนั้น การไม่ลักขโมยทรัพย์สินของกันและกัน จึงเป็นการละเว้นที่ยุติธรรม

ในทรัพย์ เพราะเป็นการละเว้นความล�าเอียงเห็นแก่ตัวเสียได้ ด้วยนึกเห็นใจคนอื่นที่ 

มีความหวงแหนทรัพย์สินเหมือนกับตน และคนเราจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขก็เพราะไม่

เบียดเบียนกันในทางต่าง ๆ ในทางหนึ่งก็คือไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของกัน และการ

ที่จะละเว้นการเบียดเบียนกันได้ก็ด้วยปลูกเมตตากรุณาในกัน คอยยับยั้งหักห้ามใจที่

อยากหรือโกรธเกลียด เม่ือมีเมตตาหวังดี มีกรุณาหวังช่วยเหลือกันอย่างจริงใจแล้ว  

ก็จะไม่คดิขโมยของกนั ไม่คดิเบียดเบยีนกนั ฉะนัน้ ศลีข้อนีจ้งึเป็นศลีโดยปกตขิองคน

ทีม่เีมตตากรณุาต่อกนั ไม่ต้องไปรบัมาจากใครทีไ่หนเลย แต่เกดิจากใจเมตตากรณุาเอง 

ดังเช่นมารดาบิดาและผูท้ีม่เีมตตาทัง้หลายไม่ได้ไปรับศลีมาจากทีไ่หน แต่กม็ศีลีในบตุร

ธิดาและในผู้ที่ตนเมตตา ไม่มีคิดเลยที่จะเบียดเบียนทรัพย์สินของบุตรธิดาและของ 

ผู้ที่ตนเมตตา มีแต่คิดจะให้ อาศัยหลักเมตตากรุณาดังกล่าวแล้ว พระพุทธเจ้าจึงทรง

บญัญตัศิลีข้อน้ี และด้วยศีลข้อน้ีเป็นอันรบัรองความมกีรรมสิทธิใ์นทรัพย์สินของเจ้าของ

ทรัพย์สินทุกคน
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คุณธรรมคู่กับศีลข้อท่ี ๒ ก็คือ สัมมาอาชีวะ ความเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ  

คนมีศีลที่ยากจนขัดสนและคนที่เป็นโจรลักขโมย ก็เพราะขาดสัมมาอาชีวะ ถ้ามี 

สมัมาอาชวีะกจ็ะไม่ยากจน จะไม่เป็นขโมย การอาชพีเป็นกจิจ�าเป็นส�าหรับทกุ ๆ คน 

เพราะทกุ ๆ คนต้องกนิต้องใช้ จงึจ�าเป็นต้องมกีารประกอบกจิการต่าง ๆ เพือ่หาปัจจยั

มาบรโิภคเลีย้งตนเลีย้งผูอ่ื้นทีต่นเกีย่วข้องรบัผดิชอบ พระพทุธเจ้าจงึทรงสอนให้ทกุคน

ท�างานหาเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะ

ความประพฤติผิดในกาม ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีให้ทุกข์โทษแก่คนมาทุกยุค

ทุกสมัย ในปัจจุบันก็มีตัวอย่างให้เห็นกันอยู่ไม่น้อย ความประพฤติเช่นดังกล่าวนี้เกิด

ขึ้นในที่ใด ก็เป็นเหตุเปลี่ยนรักให้เป็นเกลียดชัง เปลี่ยนมิตรสหายให้เป็นศัตรู เปลี่ยน

ความไว้วางใจให้เป็นความกินแหนงแคลงใจ ให้เกิดความร้าวฉานแตกแยก เกิดการ

ท�าลายล้าง ท�าสุขให้เป็นทุกข์ โดยเฉพาอย่างยิ่งท�าให้เกิดความทุกข์ใจอย่างยิ่งแก่ผู้ที่

เป็นฝ่ายเสยี ฉะน้ัน พระพทุธเจ้าจงึทรงบญัญตัศีิลข้อที ่๓ คอืเว้นจากการประพฤตผิดิ

ในกามนี้ขึ้น

แม้ศีลข้อที่ ๓ นี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติขึ้นด้วยอาศัยหลักยุติธรรมและ

เมตตากรุณาเช่นกัน อาศัยหลักยุติธรรมก็คือ เม่ือตนเองมีความรักและหวงแหนใน 

สิ่งอันเป็นที่รักของตน ฉันใด คนอื่นก็มีความรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกัน ฉะนั้น เม่ือไม่

ปรารถนาจะให้ใครมาละเมิดล่วงล�้าในสิ่งอันเป็นที่รักที่หวงแหนของตน ก็ไม่ควรไป

ละเมิดในสิ่งอันเป็นที่รักที่หวงแหนของคนอื่น

และที่อาศัยหลักเมตตากรุณานั้นก็คือ เมื่อมีเมตตากรุณาต่อกันอย่างจริงใจ

แล้ว ก็ย่อมจะไม่ประพฤติผิดต่อกันเลย 

การท่ีจะปฏิบัติศีลข้อที่ ๓ นี้ได้ส�าเร็จด้วยดี จะต้องมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่ง  

เป็นคู่กันคือความส�ารวมในกาม อันหมายถึงคอยระวังควบคุมตนเองมิให้ประพฤติใน

ทางที่ผิดในเรื่องนี้ แต่ประพฤติอยู่ในทางที่ชอบที่ควร

อกีเรือ่งหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัในชวีติของคนกคื็อถ้อยค�าท่ีพดู ทุกคนย่อมต้องการ

ถ้อยค�าทีจ่ริง ไม่ต้องการค�าเทจ็โกหกหลองลวง นอกจากไม่เป็นทีต้่องการของทกุคนแล้ว 
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ถ้อยค�าเทจ็ยงัมโีทษ ท�าให้หมดความเชือ่ถอื ท�าลายประโยชน์ของกนัและกนั และอาจ

จะก่อให้เกิดหายนะถึงขั้นชีวิตก็ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ คือเว้นจาก

การพูดเท็จนี้ขึ้น

และศีลข้อนี้ก็เช่นเดียวกัน ทรงบัญญัติขึ้นด้วยอาศัยหลักยุติธรรมและเมตตา

กรณุากล่าวคอื ทกุ ๆ คนปรารถนาจะได้รบัความจรงิ ไม่ต้องการถกูหลอกลวงด้วยค�า

เท็จ จึงไม่ควรจะกล่าวค�าเท็จหลอกลวงคนอื่น อนึ่ง ถ้าทุก ๆ คนเมตตากรุณาต่อกัน 

กย่็อมจะหลอกลวงกนัไม่ลง มแีต่จะปรารถนาสุขต่อกนัและปรารถนาทีจ่ะช่วยกนัและ

กันจากความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ

คุณธรรมอันเป็นคู่กันกับศีลข้อที่ ๔ ก็คือความมีสัตย์ซื่อตรงต่อกันและกัน 

เช่นว่าซื่อตรงต่อมิตรสหาย ภักดีต่อเจ้านาย กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความ

ยตุธิรรมเทีย่งธรรมในบคุคลทัว่ไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงกค็อืมวีาจาสัตย์ พดูจาเชือ่ถือได้

ศีลและธรรมคู่นี้ มีความส�าคัญและจ�าเป็นต่อสังคมมนุษย์ทุกระดับ นับแต่

ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลต่อบคุคล บุคคลกบัสงัคม และสงัคมกับสงัคม หรอืประเทศ

ต่อประเทศ เพราะศีลและธรรมคู่นี้เป็นที่มาของความปกติเรียบร้อย ความเชื่อถือไว้

วางใจกันได้

มนษุยธรรมคู่สดุท้ายกค็อืศลีข้อที ่๕ เว้นจากการดืม่สรุาเมรัยอนัเป็นฐานของ

ความประมาท และคณุธรรมอนัเป็นคู่กนักค็อื ความมสีตริอบคอบ น�า้เมาคอืสรุาเมรยั

น้ันเป็นสิ่งควรเว้น เพราะท�าให้ผู้ดื่มแล้วเมาเสียสติอารมณ์ ท�าให้กิริยาอาการแปร

เปลีย่นไปจากปกต ิจนถงึอาจท�าให้คนดกีลายเป็นคนช่ัวไปได้ เพราะเมือ่เมาแล้วท�าได้

ทุกอย่างแม้สิ่งเลว ๆ ที่ไม่เคยท�ามาก่อน พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อนี้ก็เพื่อมิให้

มวัเมาประมาทเป็นหลกั เพราะตามปกตคินธรรมดาทัว่ไปกป็ระมาทกนัอยูแ่ล้ว ฉะนัน้ 

จึงไม่ควรเติมน�้าเมาเข้าไปให้ประมาทยิ่งขึ้น

นอกจากไม่ควรเติมน�้าเมาอันจะท�าให้ประมาทยิ่งขึ้นแล้ว ก็ควรฝึกหัดตนเอง

ให้เป็นคนมีสติรอบคอบด้วย อันเป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้ไม่เป็นคนประมาทเผลอเลอ 

ไม่ผิดพลาดในการคิด การพูด การท�า เป็นคุณธรรมจ�าเป็นต่อการป้องกันความผิด

พลาดในทุกสถานการณ์
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กล่าวโดยสรุป วัตถุประสงค์ของการทรงบัญญัติศีล ๕ ของพระพุทธเจ้าก็คือ 

ทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ ก็เพื่อปกป้องชีวิตของสรรพสัตว์ ทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๒ ก็เพื่อ

ปกป้องกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นปัจจัยเพื่อการด�ารงชีพ ทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๓  

ก็เพื่อความสงบสุขในครอบครัว ทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๔ ก็เพื่อความปกติเรียบร้อย 

ในสังคม และทรงบัญญัติศีลข้อท่ี ๕ ก็เพื่อป้องกันมิให้ประมาทเผลอเลอ อันจะให้

ละเมดิในศลี ๔ ข้อข้างต้นนัน้เอง ทัง้นีโ้ดยอาศยัความยุตธิรรมและความเมตตากรณุา

เป็นหลกั ส�าหรบัธรรมอันเป็นคู่กบัศีลท้ัง ๕ ข้อนัน้ กเ็ป็นคณุทีช่่วยเสรมิให้วัตถปุระสงค์

ของศีลทั้ง ๕ ข้อดังกล่าวนั้นเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์

หากพิจารณาดูวัตถุประสงค์ของศีลทั้ง ๕ ข้อในพระพุทธศาสนาดังกล่าวแล้ว 

ก็จะเห็นได้อย่างชดัเจนว่า เป็นข้อปฏบิตัเิพือ่การคุม้ครองชวีติของสรรพสตัว์ รวมตลอด

ไปถึงคุ้มครองปัจจัยอื่น ๆ อันเนื่องด้วยการด�ารงอยู่ของชีวิตด้วย และผู้ที่ด�าเนิน 

ชีวิตตามหลักของศีลและธรรม ๕ เหล่านี้ซึ่งรวมเรียกว่า “มนุษยธรรม” ก็ได้ชื่อว่า 

เป็นมนุษย์ผู้มีศักดิ์ศรี คือมีความเป็นมนุษย์สมกับท่ีเป็นมนุษย์ ตามนัยแห่งค�าสอน 

ของพระพุทธศาสนา ฉะนั้น ผู้ที่ปฏิบัติรักษามนุษยธรรม ก็คือผู้พิทักษ์ศักดิ์ศรีมนุษย์

นั่นเอง

เพราะฉะนั้น ค�าขวัญของกาชาดประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ที่ว่า “คุ้มครองชีวิต

และพิทักษ์ศักดิ์ศรีมนุษย์” น้ันจึงเป็นแนวคิดหรือแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลัก

มนษุยธรรมในพระพุทธศาสนา และหากพิจารณาดหูลกัการทัง้ ๗ ประการของกาชาด

ดังกล่าวข้างต้น ก็จะเห็นได้ว่า หลักการข้อแรกอันเป็นหลักการพื้นฐานของกาชาดนั้น

คือ หลักมนุษยธรรม ส่วนหลักการข้ออื่น ๆ ก็รวมอยู่ในหลักมนุษยธรรมนั้นเอง  

เพราะถ้ามีมนุษย์ธรรม หลักการอื่น ๆ ก็ด�าเนินไปได้ แต่ถ้าไม่มีมนุษยธรรมเสียแล้ว  

หลักการข้ออื่น ๆ ก็ด�าเนินไปไม่ได้อยู่เอง ฉะนั้น น่าจะกล่าวได้ว่า พระพุทธเจ้าทรง

เป็นพระองค์แรกท่ีวางแนวคิดหรอืวางหลักการของกาชาดไว้ เมือ่กว่า ๒๕๐๐ ปีมาแล้ว

อนึง่ ในวนัที ่๘ เมษายน ๒๕๓๓ นี ้เป็นวิสาขบชูา ซึง่พทุธศานกิชนท่ัวโลก

ถือว่าเป็นอภลิกัขติกาลส�าคญัย่ิงของพระพทุธศาสนา เพราะเป็นวนัทีต่รงักบัวนัประสตูิ 

ตรัสรู้ และเสด็จดบัขนัธปรนิพิพานของสมเดจ็พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้า ผูท้รง
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เป็นต้นเดมิของพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นศาสนาคอืค�าสอนทีอ่าจเรยีกรวม ๆ ได้ว่าเป็น

ประมวลมนุษยธรรม คือค�าสอนท่ีมุ่งอบรมส่ังสอนให้มนษุย์เป็นมนษุย์ทีส่มบรูณ์ นบัแต่

สมบรูณ์ข้ันสามัญหรอืโลกยีมนษุย์ ไปจนถงึสมบรูณ์ชัน้สดุยอด หรอือริยมนษุย์ มนุษย์

ที่เป็นพระอริยเจ้า เพราะฉะนั้น วันวิสาขบูชา นอกจากจะถือว่าเป็นวันบูชาส�าคัญใน

ทางพระพุทธศาสนาแล้ว น่าจะถือว่าเป็นวันมนุษยธรรมของโลกด้วย เพราะเป็นวันที่

พระพทุธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งหลักมนุษยธรรมอันสมบรูณ์เป็นครัง้แรก แล้วทรงน�าออกแสดง

สั่งสอนประชาชน พระธรรมค�าสั่งสอนของพระองค์จึงล้วนแสดงออกซึ่งมนุษยธรรม 

ในด้านต่าง ๆ ตามสมควรแก่ภมูชิัน้ของผูรั้บการอบรมส่ังสอน มีอาทดิงัยกขึน้เป็นบท

อุทเทส ณ เบื้องต้น แปลความว่า

“ผู้ใดปรำรถนำควำมสุขเพื่อตนด้วยกำรเข้ำไปก่อทุกข์แก่ผู้อื่น

ผู้นั้นระคนเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเวร จึงย่อมไม่พ้นไปจำกเวร” ดังนี้

แสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรแก่เวลา ด้วยประการฉะนี้. 



อุปสันตสุขกถา๑๔

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ชยํ เวรํ ปสวติ ทุกฺขํ เสติ ปราชิโต

อุปสนฺโต สุขํ เสติ ปิตฺวา ชยปราชยนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาธรรมคือค�าสั่งสอนของพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้า เพ่ือเฉลิมศรัทธาปสาทะและเพิ่มพูนปัญญาในธรรมแก่ผู้สนใจในธรรม 

ทั้งหลาย เนื่องในโอกาสพิเศษ คือวันกาชาดโลก ที่ ๘ พฤษภาคม ที่เวียนมาถึงอีก

วาระหนึ่ง กาชาดเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อราว ๑๒๐ ปีเศษมาแล้ว 

มวีตัถุประสงค์ส�าคญัเพือ่ช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์แก่ผูป้ระสบภยัสงครามและภยัธรรมชาติ

ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลกโดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและลัทธิการเมือง กาชาดด�าเนิน

กิจการโดยยึดหลักส�าคัญ ๗ ประการ คือ มนุษยธรรม ความไม่ล�าเอียง ความเป็น 

กลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล 

เน่ืองจากกาชาดก่อตั้งขึ้นตามความด�าริของนายอังรี ดูนังต์ เป็นปฐม สันนิบาต 

สภากาชาดจึงได้ก�าหนดให้วันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ คือวันที่ ๘ พฤษภาคม เป็น 

วันกาชาดโลก เริ่มแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นต้นมา และเมื่อถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม  

๑๔  ทรงแสดงทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ์ ขณะด�ารงสมณศักดิท์ี่ 

 สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก วันพธุที ่ ๘ พฤษภาคม  

 พ.ศ. ๒๕๓๔ เวลา ๑๘.๑๐ น.
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ของทุกปี สภากาชาดของนานาประเทศจึงได้จัดกิจกรรมฉลองวันกาชาดโลกเพื่อเป็น

อนุสรณ์แก่ นายองัร ีดนูงัต์ และชกัชวนประชาชนให้รูจ้กัและสนใจในกจิการของกาชาด 

ส�าหรบัใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ นี ้คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและมวลสมาชกิ

ได้ก�าหนดค�าขวญัวนักาชาดโลกว่า “กำชำดปกป้องและคุม้ครองผูป้ระสบภยัสงครำม” 

ทั้งน้ีเพ่ือเรียกร้องให้ประชาชนทั่วโลกช่วยกันรณรงค์ให้ความคุ้มครองเหยื่อสงคราม  

ซึ่งอุบัติข้ึนในส่วนต่าง ๆ ของโลกมิรู้หยุดหย่อน อันเป็นเหตุให้ประชาชนพลเรือน 

ทัง้ชายหญงิ เดก็ และคนชรา ต้องตกเป็นเหยื่อความทารุณโหดร้ายของสงครามปีละ

เป็นจ�านวนไม่น้อย ก่อให้เกิดความทุกข์เข็ญกันทั่วไป

การท�าสงครามกนัระหว่างหมูม่นษุย์ได้มีมาตัง้แต่สมัยดกึด�าบรรพ์ ความร้าย

แรงของสงครามทวขีึน้ตามก�าลงัสตปัิญญาในการสร้างสมอาวุธยุทโธปกรณ์ของมนษุย์ 

ความเจริญทางวิชาการมิได้ช่วยหยุดยั้งสงครามลงได้ แต่ดูเหมือนกลับเป็นเครื่องยั่วยุ

ให้มนุษย์ท�าสงครามระหว่างกันและกันมากขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะเมื่อคนยัง

มีตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากที่จะได้อ�านาจหรือความเป็นใหญ่ หรือเพื่อที่จะ

ก�าจดัสิ่งขัดขวางตา่ง ๆ หรือกลา่วสั้นว่ายังมีโลภโกรธหลงอยู่ ก็ย่อมจะก่อสงครามขึ้น

ได้เสมอ แม้พวกที่ไม่ปรารถนาสงคราม ก็จะต้องตระเตรียมเพื่อป้องกันตัวและต่อสู้

เมือ่ต้องถกูรกุราน เม่ือสงครามเกดิขึน้ ฝ่ายทีม่กี�าลงัเหนอืกว่าย่อมจะชนะ ฝ่ายทีด้่อย

ก�าลังกว่าก็มักจะแพ้ ฉะนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องตระเตรียมเพื่อรุก หรือเพื่อรับด้วยหวัง 

ความชนะด้วยกัน หรือเพื่อจะไม่แพ้ตลอดไป

ช่วงเวลาท่ีว่างสมครามมักเรียกกนัว่าสันตภิาพ คอืเวลาแห่งภาวะสงบ แต่โดย 

ทีแ่ท้นัน้เป็นเวลาทีแ่ต่ละฝ่ายตระเตรยีมเพ่ือทีจ่ะรบกนัใหม่เท่าน้ัน เพราะฉะนัน้ สนัตภิาพ

ถาวรจึงไม่เคยมีในหมู่มนุษย์ ท้ังนี้เพราะจิตใจคนไม่เคยว่างจากกิเลสคือ ความโลภ

โกรธหลงดังกล่าวแล้ว ใจคนจึงไม่เคยว่างทีจ่ะคดิรกุรานกนั คอยหวาดระแวงกนั และ

คอยหาโอกาสที่จะเอาชนะซึ่งกันและกัน เมื่อใจคนไม่เคยว่างจากกิเลส โลกจึงไม่เคย

ว่างจากสงคราม และโลกกไ็ม่อาจจะมสีนัตภิาพอนัจะน�ามาซึง่สนัตสิขุแก่มวลมนษุยชาติ

ได้ด้วยการสงคราม เพราะผู้ชนะได้ชื่อว่าเป็นผู้ก่อเวร ก่อความเคียดแค้น ก่อความ

อาฆาตพยาบาทให้เกดิขึน้ในจติใจของผู้แพ้ ฝ่ายผูแ้พ้กจ็ะมแีต่ความทกุข์ระทมเกิดความ
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เคียดแค้นพยาบาทขึ้นในผู้ชนะ คอยหาช่องทางที่จะเอาชนะฝ่ายที่เป็นศัตรูของตนอยู่

ร�่าไป ฉะนั้น สงครามหรือการต่อสู้กันจึงไม่มีวันหมดสิ้น เพราะแม้การต่อสู้ภายนอก

จะหยุดหรือเลิกราไปแล้ว แต่การต่อสู้กันภายในจิตใจ อันได้แก่ความเคียดแค้นคิดที่

จะต่อสูเ้อาชนะกันยงัคงมอียูต่ลอดเวลา จงึเป็นโอกาสให้สงครามคร้ังใหม่เกดิขึน้ได้อกี

ร�่าไป

การที่จะสร้างสันติภาพให้บังเกิดข้ึนแก่โลก จึงจ�าเป็นท่ีทุกคนจะต้องช่วยกัน

ระงับสาเหตุอันเป็นที่มาของสงครามหรือการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน นั่นคือกิเลส

ภายในจิตใจของแต่ละคน ซึ่งสรุปลงได้ใน ๓ ข้อใหญ่ คือโลภ โกรธ หลง นั่นเอง 

เพราะความโลภโกรธหลงนัน่เองทีท่�าให้อยากได้อยากชนะ ท�าให้เกดิความโกรธเกลยีด

เคียดแค้นอยากท�าลาย และท�าให้ไม่รูผ้ดิชอบชัว่ด ีมุง่แต่จะได้ท�าไปตามความต้องการ

ของตนเอง โดยไม่ค�านึงถึงความทุกข์เดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้อื่น

ความโลภโกรธหลงท่ีมีอยู่ในจิตใจคน หากมีอย่างรุนแรง ก็จะแสดงออกมา

เป็นพฤตกิรรมหรอืการกระท�าทางกายท่ีชัว่ผิดต่าง ๆ เช่นลกัขโมย ประหตัประหารกนั 

เป็นต้น หากมีรุนแรงมาก พฤติกรรมทางกายก็จะมีความรุนแรงมากไปตามส่วน 

พระพทุธศาสนาสอนเรือ่งศลีกเ็พ่ือให้เป็นข้อปฏบัิตเิพือ่ป้องกนัหรอืลดละพฤตกิรรมทาง

กายอันชั่วผิดต่าง ๆ ดังกล่าว เพราะศีลเป็นข้อห้ามทางกาย ศีลจึงเป็นอุบายหรือเป็น

ข้อปฏิบัติเพื่อระงับความโลภโกรธหลงขั้นรุนแรงหรือขั้นหยาบ

การปฏิบตัิขัน้ศลีนั้น เปน็ขั้นตั้งใจหรือระมดัระวังมิให้การกระท�าทางกายเป็น

ไปตามอ�านาจของความโลภโกรธหลงเท่านั้น แต่ความโลภโกรธหลงหรือกิเลสต่าง ๆ 

ยงัคงมอียูใ่นจติใจอย่างเต็มท่ีเพียงแต่ถูกควบคมุมใิห้แสดงออกมาทางกาย ฉะนัน้ โอกาส

ทีจ่ะพลัง้เผลอกระท�าการต่าง ๆ ไปตามอ�านาจของกเิลสเหล่านัน้ เช่นลอุ�านาจแก่โทสะ

เป็นต้นจึงมีอยู่มาก ทางพระพุทธศาสนาจึงมีค�าสอนเรื่องสมาธิ คือการฝึกหัดควบคุม

จิตใจให้สงบระงบัจากอารมณ์ความคดิทีช่ัว่ผดิต่าง ๆ ซึง่กร็วมอยูใ่นเรือ่งความโลภโกรธ

หลงนัน่เอง เป็นการฝึกใจให้ได้สมัผสักบัคณุธรรม และเป็นการปลูกฝ่ังคุณธรรมประการ

ต่าง ๆ มีสติสัมปชัญญะเป็นต้นขึ้นในจิตใจ อันจะยังผลให้จิตใจมีคุณธรรมคืออ�านาจ

ฝ่ายดปีระจ�าใจ คอยคดัค้านกเิลสคอือ�านาจฝ่ายชัว่มใิห้มอี�านาจเหนอืจติใจได้ เป็นการ
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ลดอ�านาจของโลภโกรธหลงทีม่อียูใ่นจติใจให้น้อยลง หรอืว่าควบคมุให้อยูภ่ายใต้อ�านาจ

ของคุณธรรม สมาธิจึงเป็นอุบายหรือข้อปฏิบัติเพื่อระงับโลภโกรธหลงในชั้นกลาง

แต่ความโลภโกรธหลงนั้น แม้จะไม่รุนแรงถึงขึ้นแสดงออกมาทางการกระท�า

ทางกาย หรอืแม้ว่าจะควบคุมได้ด้วยคณุธรรมจนดปูระหนึง่ว่าไม่มี แต่กย็งัคงมเีป็นเชือ้

อยูใ่นส่วนลกึของจติใจ และพร้อมท่ีจะรบัการกระตุน้จากอารมณ์หรือสิง่ภายนอกทีส่ม

กนัให้ปรากฏตวัออกมาได้เสมอ ชวีติจงึยงัไม่ปลอดภยัจากความชัว่ ฉะนัน้ ทางพระพทุธ-

ศาสนาจึงมคี�าสอนเรือ่งปัญญา คอืการปฏบิตัพิฒันาปัญญาในธรรมให้บงัเกดิขึน้ในตน 

เพือ่ทีจ่กัได้รู้ถึงคุณและโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ในสรรพสิง่ตามเป็นจริง และด้วย

อ�านาจแห่งปัญญาดังกล่าวนี้เท่านั้น จึงจะระงับดับความโลภโกรธหลงอันเป็นเชื้อของ

ความช่ัวผิดทั้งปวงได้หมดสิ้น ปัญญาจึงเป็นอุบายหรือข้อปฏิบัติเพื่อระงับหรือก�าจัด

โลภโกรธหลงขั้นละเอียด

กล่าวสัน้ กคื็อศีลเป็นเครือ่งละโลภโกรธหลงขัน้หยาบ สมาธเิป็นเคร่ืองละโลภ

โกรธหลงข้ันกลาง ปัญญาเป็นเครือ่งละโลภโกรธหลงขัน้ละเอยีด จงึเหน็ได้ว่าข้อปฏบิตัิ

อนัเป็นเบือ้งต้นของสนัตภิาพ ตามหลกัของพระพทุธศาสนากค็อืศลี มเีบญจศลีเป็นต้น 

ซึง่ทางพระพุทธศาสนาเรยีกว่ามนุษยธรรม คือธรรมข้ันพืน้ฐานของมนษุย์ แม้จะปฏบิตัิ

ได้เพียงขั้นศีล สันติภาพเบื้องต้นก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นในโลก ชีวิตย่อมจะปลอดภัยจาก

สงคราม เพราะค�าสอนเรือ่งศลีในพระพทุธศาสนานัน้ คอืหลกัแห่งการไม่ละเมดิในชีวติ

และทรัพย์สินของกันและกัน พร้อมท้ังเคารพในสิทธิของกันและกัน พร้อมทั้งเคารพ

ในสิทธิของกันและกัน ศีลจึงนับเป็นหลักปฏิบัติส�าคัญเบื้องต้นในพระพุทธศาสนา  

แม้กาชาดกถ็อืว่า มนษุยธรรม เป็นหลกัส�าคญัประการแรกในหลกักาชาด ๗ ประการ 

ซึ่งนับว่าเป็นหลักการที่สอดคล้องกับค�าสอนของพระพุทธศาสนา แต่ถ้าปรารถนา

สันติภาพก็จะต้องปฏิบัติต่อไปถึงขั้นสมาธิและปัญญาตามล�าดับ

สรุปว่า การปฏิบัติในหลักของศีล สมำธิ ปัญญำ นั้น ก็คือการปฏิบัติเพื่อ

ระงบัหรอืก�าจดัโลภโกรธหลงตัง้แต่ข้ันหยาบไปจนถงึขัน้ละเอียด เป็นการดบัสาเหตขุอง

การเบียดเบียนต่อสู้กัน เมื่อระงับหรือดับโลภโกรธหลงอันเป็นเหตุให้ดิ้นรนทะยาน

อยากและต่อสู้แย่งชิงกันเสียได้แล้ว ก็ย่อมจะไม่มีใครเป็นผู้ชนะและไม่มีใครเป็นผู้แพ้ 
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ไม่มีใครก่อเวรและไม่มีใครผูกเวร สันติภาพก็จะบังเกิดขึ้น และทุกคนก็ย่อมจะอยู่

เป็นสุข

สมดังพุทธภาษิตที่ยกเป็นบทอุทเทส ณ เบื้องต้น แปลความว่า

ผู้ชนะย่อมก่อเวร ผูแ้พ้ย่อมอยูเ่ป็นทกุข์ บคุคลละควำมชนะและควำมแพ้เสยี

แล้ว จึงสงบระงับ อยู่เป็นสุข ดังนี้

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้



อัตตูปมกถา๑๕

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สพฺเพ ตสนฺติ ทณฺฑสฺส สพฺเพ ภายนฺติ มจฺจุโน

อตฺตานํ อุปมํ กตฺวา น หเนยฺย น ฆาตเยติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาความแห่งธรรมคือค�าส่ังสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเฉลิมศรัทธาปสาทะและเพ่ิมพูนปัญญาในธรรมแก่สาธุชน

ทัง้หลาย เนือ่งในโอกาสคอืวันกาชาดโลก ที ่๘ พฤษภาคม ทีเ่วียนมาถึงอกีวาระหนึง่

ในวันนี้

กาชาดเป็นองค์การระหว่างประเทศท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือราว ๑๒๐ ปีเศษมาแล้ว  

มวีตัถุประสงค์ส�าคัญเพือ่ช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์แก่ผูป้ระสบภยัสงครามและภยัธรรมชาติ

ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและลัทธิการเมือง กาชาดด�าเนิน

กิจการโดยยึดหลักส�าคัญ ๗ ประการ คือ มนุษยธรรม ความไม่ล�าเอียง ความเป็น 

กลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล

๑๕  ทรงแสดงทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ์ ขณะด�ารงสมณศักดิท์ี่ 

 สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก วนัศกุร์ท่ี ๘ พฤษภาคม  

 พ.ศ. ๒๕๓๕ เวลา ๑๘.๑๐ น.
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เนือ่งจากกาชาดก่อตัง้ขึน้ตามความด�ารขิองนายอังร ีดนูงัต์ เป็นปฐม สันนบิาต

สภากาชาดจึงก�าหนดให้วันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ คือวันที่ ๘ พฤษภาคม ของทุกปี

เป็นวันกาชาดโลก เริ่มแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นต้นมา และเมื่อถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม

ของทุกปี สภากาชาดของนานาประเทศจึงได้จัดกิจกรรมฉลองวันกาชาดโลกเพื่อเป็น

อนุสรณ์แก่นายอังรี ดูนังต์ และเพื่อชักชวนประชาชนให้รู้จักและสนใจในกิจการของ

กาชาด โดยท่ีในแต่ละปีจะมีการก�าหนดค�าขวญัส�าหรบัเป็นแนวทางในการจดักจิกรรม

ฉลองเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วย

ส�าหรบัใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ น้ี คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและมวล

สมาชกิได้ก�าหนดค�าขวญัวนักาชาดโลกว่า มวลมนษุย์รวมใจต้ำนภยัพบิตั ิเพือ่เป็นการ

กระตุน้เตอืนและเรยีกร้องให้ประชาชนทัว่โลกตืน่ตวัและช่วยกนัป้องกนัภยัพบิตัต่ิาง ๆ 

อนัจะเกดิข้ึนแก่ชวีติและทรัพย์สนิของมวลมนุษย์ทัว่โลก โดยช่วยกนัป้องกนัและบรรเทา

ความสญูเสยีอนัจะเกดิขึน้เป็นส่วนท่ีสามารถกระท�าได้ เช่น ช่วยกนัรกัษาความสะอาด 

การปลูกป่า การฉดีวัคซีน การอบรมปฐมพยาบาล การวางแผนและการเตรยีมพร้อม

เพื่อรับภัยพิบัติ เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อที่พลเมืองโลกจักได้มีชีวิตที่ปลอดจากภัยพิบัติและ

มีสันติสุขตามควรแก่อัตภาพ

เป็นที่ยอมรับกันว่า โลกปัจจุบันนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ เป็น

อันมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านการประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ ๆ อันจะอ�านวยความ

สะดวกสบายในการด�าเนนิชวีติด้านต่าง ๆ ให้แก่มนษุย์ หากมองโลกจากแง่มุมนี ้กด็ู

เหมือนว่าชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันน่าจะเป็นชีวิตที่มีความสุขสบายยิ่งกว่ายุคใด ๆ 

ในอดตีทีผ่่านมา เพราะพร้อมมูลด้วยสิง่ของเครือ่งอ�านสความสะดวกต่าง ๆ มากมาย

อย่างทีไ่ม่เคยมมีาแต่เก่าก่อน นอกจากนี ้จากข่าวสารในแต่ละวนักย็งัมกีารบอกกล่าว

ถึงการคิดค้นและค้นพบสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ อันจะอ�านวยประโยชน์แก่มวลมนุษย ์

ได้มากยิ่งขึ้นอยู่เรื่อย ๆ ซึ่งยิ่งท�าให้ดูเหมือนว่า ชีวิตของมวลมนุษย์ในโลกปัจจุบันนั้น  

นับวันแต่จะมีความสุขสบายทวีคูณขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่หยุดยั้ง

แต่ในขณะเดยีวกนั ข่าวสารเรือ่งราวเกีย่วกบัความเป็นไปของชีวติในโลกปัจจบุนั

อกีด้านหนึง่ท่ีปรากฏให้เหน็ควบคู่กันไปกับความเจรญิก้าวหน้าดงักล่าวกค็อื ความทกุข์
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ยากและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่บังเกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์ทั่วทุกมุมโลก ทั้งภัยพิบัติที่เนื่องมา

จากเหตกุารณ์ธรรมชาติ และภัยพิบติัท่ีเกิดจากการกระท�าของมนษุย์ด้วยกนัเอง เป็นต้น

ว่าการประทษุร้ายล้างผลาญชวีติและทรพัย์สินของกนัและกนั การก่อกรรมท�าเขญ็แก่

กันและกันในลักษณะต่าง ๆ ซ่ึงก็มักจะเป็นไปอย่างทารุณ ตลอดไปจนถึงการศึก

สงครามรบราฆ่าฟันกัน ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในโลก หากจะน�าเอาเรื่องราวข่าวสารต่าง ๆ  

ทั้งสองด้านนี้มาเทียบเคียงกันดูในแต่ละวันแล้ว ก็คงจะเห็นได้ว่า ในแต่ละวันนั้นมักมี

ข่าวร้ายอยูเ่สมอ อันเป็นสิง่แสดงให้เหน็ว่า ชีวิตของคนในโลกปัจจบุนันัน้ แม้จะมคีวาม

เจริญก้าวหน้าและมีความสะดวกสบายนานาประการ แต่กลับเต็มไปด้วยภัยพิบัติ 

ต่าง ๆ ดังเป็นที่วิตกกังวลกันอยู่ทั่วไปในขณะนี้ เพราะเหตุไรจึงเป็นเช่นนี้

หากพจิารณาปัญหานีต้ามคติแห่งพระพทุธศาสนา กจ็ะพงึพบค�าตอบว่าทีเ่ป็น

เช่นน้ี ก็เนื่องมาจากมนุษย์โดยทั่วไปไม่ได้ใส่ใจถึงภัยอันแฝงเร้นอยู่ภายในตัวเองของ

แต่ละคนนั่นเอง ภัยดังกล่าวนี้ก็คือกิเลส อันนับว่าเป็นภัยโดยตรงของชีวิต ซึ่งก็ได้แก่

โลภะ ความละโมบอยากได้ โทสะ ความโกรธแค้นขัดเคือง โมหะ ความลุ่มหลง 

โง่เขลา กล่าวสั้น ๆ ก็คือโลภโกรธหลงนั่นเอง

ความโลภโกรธหลงอันเป็นมูลเหตุให้ประพฤติผิดกระท�าชั่วทั้งหลาย เรียกว่า 

กิเลสภัย อกุศลทุจริตหรือบาปกรรมต่าง ๆ เรียกว่าทุจริตภัย ทางด�าเนินหรือความ

เป็นไปอันชั่วผิดท้ังหลาย เรียกว่าทุคติภัย ภัยทั้ง ๓ ดังกล่าวนี้ เป็นเหตุเป็นผลต่อ

เน่ืองกนั กล่าวคอื กเิลสเป็นเหตใุห้ประกอบอกศุลทจุริตต่าง ๆ อกศุลทจุริตต่าง ๆ ที่

ประกอบกระท�าแล้วก็เป็นเหตุส่งให้เข้าถึงทุคติคือทางด�าเนินหรือสภาพที่ชั่วเลว

สิง่เหล่านีไ้ด้ชือ่ว่าเป็นภยัของชวีติ กเ็พราะเป็นเหตุให้เกดิความเดอืดร้อน และ

ภัยพิบัติต่าง ๆ เมื่อบุคคลมีโลภโกรธหลงเป็นพื้นของใจเสียแล้ว จะกระท�าการใด ๆ 

ก็ย่อมจะน�าไปสู่ผลคือความเดือดร้อนทุกข์ภัยในที่สุดเสมอ เป็นต้นว่าการประดิษฐ์

คิดค้นสิง่ทีจ่ะอ�านวยความสะดวกให้แก่การด�าเนนิชวิีต หากกระท�าไปด้วยมคีวามโลภ

เป็นฐานของใจ ผลได้จากการประดษิฐ์คดิค้นนัน้กจ็ะถกูน�าไปใช้ในทางสนองความเหน็

แก่ตัว หรือแสวงประโยชน์โดยไม่ค�านึงถึงทุกข์โทษที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้อื่น แทนที่จะใช้ไป

เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่กันและกัน หรือถ้ามีโทสะเป็นพื้นของใจ ผลที่ได้จากการ
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ประดิษฐ์คิดค้นนั้นก็จะถูกน�าไปใช้ในทางท�าลายล้างผู้อื่น แทนที่จะใช้ไปในทางก่อ

ประโยชน์หรือส่งเสริมความสุขแก่กันและกัน เป็นต้น

และก็เนื่องมาจากความโลภโกรธหลง อันแฝงเร้นอยู่ในจิตใจของคนนั้นเอง  

จึงท�าให้แต่ละคนกระท�าการอกุศลทุจริตต่าง ๆ ได้ โดยไม่สะทกสะท้านต่อทุกข์ภัย 

อันจะเกิดตามมา ย่ิงมีความรู้ความสามารถมาก ก็ยิ่งกระท�าอกุศลทุจริตต่าง ๆ ได้

วิจิตรพิสดารมาก และยิ่งมีเครื่องมืออ�านวยความสะดวกในการกระท�าการต่าง ๆ ดี

วิเศษมาก ก็ยิ่งน�าให้กระท�าอกุศลทุจริตต่าง ๆ ได้อย่างทารุณยิ่งขึ้น ทุกข์ภัยทั้งหลาย

ทีเ่กดิข้ึนในโลกปัจจบุนั จงึไม่ได้เป็นผลของความด้อยพฒันาในทางภมิูปัญญาของมวล

มนุษย์ แต่เป็นผลของความด้อยศีลธรรม คุณธรรม ในหมู่มนุษย์ ปัญญาที่ขาดธรรม 

นับว่าเป็นสิ่งอันตราย เพราะเม่ือขาดธรรมเสียแล้ว ย่ิงมีปัญญาก็เท่ากับยิ่งเพิ่มก�าลัง

ให้แก่กเิลส เมือ่กเิลสมกี�าลงัเพิม่ขึน้ โอกาสทีภ่ยัพบิตัต่ิาง ๆ จะเกดิขึน้แก่ชวีติกม็มีากขึน้ 

เพราะภยัพบิตัส่ิวนใหญ่ของมนษุย์นัน้ มกัเกดิขึน้จากการกระท�าของมนษุย์ด้วยกนัเอง 

ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

เพราะฉะนัน้ ในทางพระพุทธศาสนา จงึได้ช้ีให้เหน็ว่า ภยัอันแท้จรงิของมนุษย์น้ัน 

ก็คือกิเลสที่แฝงเร้นอยู่ในจิตใจของตนนั่นเอง พระพุทธศาสนาจึงได้ชี้น�าสั่งสอนให้ทุก

คนพยายามส�าเหนยีกศึกษาดท่ีูใจตน พจิารณาให้เหน็ว่าในจติใจตนเองมคีวามโลภโกรธ

หลงอยู่อย่างไรบ้าง พร้อมทั้งได้แสดงวิธีการเพื่อสยบบรรเทากิเลสเหล่านั้นให้เบาบาง

ลงด้วยประการต่าง ๆ อาทิ ให้พยายามระงบัหรอืก�าจดัโลภโกรธหลงข้ันหยาบหรอืขัน้

รุนแรงลงด้วยการรักษาศีล ให้พยายามระงับหรือก�าจัดโลภโกรธหลงขั้นกลางหรือขั้น

ละเอียดข้ึนด้วยการเจริญสมาธิภาวนา และให้พยายามระงับหรือก�าจัดโลภโกรธหลง

ขั้นละเอียดด้วยการเจริญปัญญา เป็นต้น

เมื่อสยบหรือบรรเทากิเลส คือโลภโกรธหลงลงได้เพียงไร ก็เท่ากับเป็นการ

ป้องกันบรรเทาภัยของชีวิต ทั้งในส่วนตนและในส่วนผู้อื่นลงได้เพียงนั้น เพราะกิเลส

เหล่านีเ้ป็นมลูเหตแุห่งภยัพบิตัทิัง้ปวงของชีวติ นบัแต่ภยัพบิตัเิลก็น้อยไปจนถงึภยัพบิตัิ

ใหญ่หลวง คือการท�าลายล้างผลาญกันและกัน ทั้งเมื่อสามารถบรรเทาโลภโกรธหลง

ในจิตใจลงได้แล้ว ก็จะยังผลให้เกิดปัญญาในธรรม พิจารณาเห็นความจริงของชีวิตใน
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แง่มุมต่าง ๆ ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วย เป็นต้นว่าเห็นปวงสัตว์ล้วนรักสุข เกลียดทุกข์ 

ปรารถนาจะมชีวีติอยูย่นืยาว และหวาดกลวัต่อความตาย ตนรกัสขุเกลยีดทกุข์ ฉนัใด 

คนอื่นสัตว์อื่นก็ย่อมรักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น ฉะนั้น จึงไม่ควรเบียดเบียนซึ่งกันและ

กัน สมดังพระพุทธภาษิตที่ยกเป็นบทอุเทศ ณ เบื้องต้นแปลความว่า

สัตว์ทั้งปวง ย่อมหวำดกลัวต่ออำชญำ ย่อมกลัวต่อควำมตำย ท�ำตนให้เป็น

อุปมำแล้วไม่พึงฆ่ำเอง ไม่พึงให้ผู้อื่นฆ่ำ (ซึ่งสัตว์ทั้งหลำยอื่น) ดังนี้

เมือ่เป็นดัง่นี ้กไ็ด้ชือ่ว่าเป็นการช่วยกนัป้องกนับรรเทาภยัพบิตัใิห้แก่โลก และ

ช่วยค�้าจุนโลกให้มีความผาสุกด้วยธรรม

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้



กรรมกถา๑๖

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

น ชจฺจา วสโล โหติ น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ

กมฺมุนา วสโล โหติ กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณติ.

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนา พรรณนาความแห่งธรรมะ คอืค�าสัง่สอนของ

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า เนือ่งในโอกาสวนักาชาดโลก ที ่๘ พฤษภาคม ทีเ่วียนมาถึงอกี

วาระหนึ่ง เพ่ือเป็นการร�าลึกถึงนายอังรี ดูนังต์ ซึ่งเป็นผู้ให้ก�าเนิดขบวนการกาชาด 

และเพ่ือเป็นการร่วมฉลองวันกาชาดโลก ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนหัน

มาสนใจในกาชาด อันเป็นขบวนการสากลเพื่อการบรรเทาปัดป่าทุกข์ภัยให้แก่มวล

มนุษยชาติ

กาชาดเป็นองค์การระหว่างประเทศท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือราว ๑๒๐ ปีเศษมาแล้ว  

มวีตัถุประสงค์ส�าคญัเพือ่ช่วยเหลอืบรรเทาทกุข์แก่ผูป้ระสบภยัสงครามและภยัธรรมชาติ

ต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก โดยไม่เลือกเชื้อชาติศาสนาและลัทธิการเมือง กาชาดด�าเนิน

๑๖  ทรงแสดงทางสถานีวทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพนัธ์ ขณะด�ารงสมณศักดิท์ี่ 

 สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก วนัเสาร์ที ่ ๘ พฤษภาคม  

 พ.ศ. ๒๕๓๖ เวลา ๑๘.๑๐ น.
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กิจการโดยยึดหลักส�าคัญ ๗ ประการ คือ มนุษยธรรม, ความไม่ล�าเอียง, ความเป็น 

กลาง, ความเป็นอิสระ, บริการอาสาสมัคร, ความเป็นเอกภาพ, และความเป็นสากล

เนื่องจากกาชาดตั้งขึ้นตามความด�าริของนายอังรี ดูนังต์ เป็นปฐม สันนิบาต

สภากาชาดจงึได้ก�าหนดให้วนัเกดิของนายองัร ีดนูงัต์ คอืวันที ่๘ พฤษภาคม ของทกุปี 

เป็นวันกาชาดโลก เริ่มแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นต้นมา และเมื่อถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม

ของทุกปี สภากาชาดของนานาประเทศจึงได้จัดกิจกรรมฉลองวันกาชาดโลกเพื่อเป็น

อนุสรณ์แก่นายอังรี ดูนังต์ และเพื่อชักชวนประชาชนให้รู้จักและสนใจในกิจการของ

กาชาด โดยท่ีในแต่ละปีจะมีการก�าหนดค�าขวญัส�าหรบัเป็นแนวทางในการจดักจิกรรม

ฉลองเผยแพร่ไปทั่วโลกด้วย

ส�าหรับใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ น้ี คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศและมวล

สมาชิกได้ก�าหนดค�าขวัญวันกาชาดโลกว่า “ทุกคนมีศักด์ิศรี ทุกชีวีมีคุณค่ำ” ทั้งนี ้

ก็เพื่อกระตุ้นเตือนและเรียกร้องให้ประชาชนท่ัวโลก ได้ตระหนักถึงความเป็นมนุษย์

ของเพือ่นร่วมโลก ตระหนกัถงึชวีติทกุชวีติว่าต่างกม็คุีณค่าต่อโลก หรอืมคีณุค่าต่อกนั

และกนั เพราะทกุคนทกุชีวติในโลกนี ้ไม่มใีครทีเ่ป็นอยู่ได้โดยไม่เกีย่วข้องกบัใคร หรอื

ไม่องิอาศัยใครเลย แต่ทกุคนต่างต้องเกีย่วข้ององิอาศยัซึง่กันและกนั มากบ้างน้อยบ้าง 

โดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างด้วยกันทั้งนั้น

อันเรื่องของศักดิ์ศรีของชีวิตน้ัน นับว่ามีความส�าคัญ ในความหมายของคน

ทัว่ไป ศกัดิศ์รกีม็กัหมายถงึเกยีรติยศชือ่เสยีงของปัจเจกชนหรอืวงศ์ตระกลูทีส่ร้างสม

มาด้วยความวริยิะสามารถของบคุคลหรอืตระกลูนัน้ ๆ แต่ในความหมายกว้าง ศกัดิศ์รี

ของชวีติ กค็อืความเป็นคนของทกุ ๆ คน อนัมคีวามหมายว่า ทกุคนในฐานะทีเ่กดิมา

เป็นคนน้ัน ย่อมมศีกัดิศ์รแีห่งความเป็นคนเท่าเทยีมกนั ดงัทีพ่ระพทุธศาสนาแสดงไว้

ในพระสูตรหนึ่งมีใจความว่า มนุษย์มิได้มีหลายพันธุ์หลายชนิดเหมือนสัตว์และแมลง 

อื่น ๆ แต่มีพันธุ์เดียวหรือชนิดเดียว คือมนุษย์ เพียงแต่เรียกชื่อต่าง ๆ กัน ไปตาม

อาชีพการงานเท่านั้นเอง (วาเสฏฐสูตร) 
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ฉะน้ัน ความส�านึกในความเป็นคนของกนัและกนั จงึเป็นความส�านกึขัน้มลูฐาน

ที่มีความส�าคัญต่อการประพฤติศีลธรรม และต่อการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

พระพทุธศาสนาแสดงว่ามนษุย์ทกุคนในฐานะทีเ่ป็นคนเหมอืนกนัย่อมมคีวามปรารถนา

ต้องการในสิ่งต่าง ๆ เหมือน ๆ กัน ซึ่งสรุปลงได้ใน ๔ ประการหลัก คือ สุขกำมะ 

ปรารถนาความสุข ทุกขปฏิกกูละ รังเกียจหรือไม่ต้องการความทุกข์ ชีวิตุกำมะ 

ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ อมริตุกำมะ ไม่ปรารถนาที่จะตาย

เมื่อบุคคลมีความส�านึกในความเป็นคนของกันและกันก็หมายความว่า เมื่อมี

ความรู้สึกต่อตนเองว่าเป็นคน และรู้สึกว่าตนมีความปรารถนาต้องการอย่างไร ก็ต้อง

นึกถึงคนอืน่ว่าเป็นคน และเขากม็คีวามปรารถนาต้องการเช่นกบัท่ีตนปรารถนาต้องการ

เหมือนกัน ทั้งเพราะต่างก็เป็นคนเหมือนกัน เมื่อทุกคนต่างมีความรู้สึกต่อกันเช่นนี้  

ก็เท่ากับยอมรับศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนของกันและกัน หรือยอมรับว่าทุกคนมีความ

เป็นคนเท่าเทียมกนั ฉะนัน้ จงึไม่ควรทีจ่ะดถููกเหยยีดหยามกนั ไม่ควรทีจ่ะเบยีดเบยีน

ก่อทุกข์ให้แก่กัน เพราะเป็นสิ่งที่คนอ่ืนก็ไม่ปรารถนาต้องการเช่นเดียวกับท่ีตนก็ไม่

ปรารถนาต้องการเหมือนกัน

เพราะฉะนั้น ตามหลักของพระพุทธศาสนา ความส�านึกในศักดิ์ศรีแห่งความ

เป็นคนของกนัและกนัดังกล่าวนี ้จงึเป็นเหตผุลประการหนึง่ทีจ่ะน�าไปสู่ความส�านกึใน

ทางศีลธรรม เมื่อบุคคลมีความส�านึกหรือมีเหตุผลดั่งนี้อยู่ในจิตใจ ก็เป็นการง่ายที่จะ

รักษาศีลและปฏิบัติธรรม หรือว่าประพฤติดีปฏิบัติดีต่อกัน ฉะนั้น หลักศีลธรรมใน 

พระพุทธศาสนา หากพจิารณากจ็ะเหน็ได้ว่า เป็นค�าสอนทีช่ีใ้ห้เหน็ว่าทกุชวีติมศีกัดิศ์รี 

และส่งเสรมิให้มคีวามเคารพในศกัดิศ์รแีห่งความเป็นคนของกนัและกนั ดงัพทุธภาษิต

ความว่า “สตัว์ทัง้ปวง ย่อมหวำดกลวัต่อควำมตำย เมือ่บคุคลคดิเปรยีบเทยีบเข้ำมำท่ี

ตนดังนี้แล้ว ก็ไม่ควรฆ่ำ (ผู้อื่น) ด้วยตนเองหรือใช้ให้เขำฆ่ำ....

ชวีติย่อมเป็นทีร่กัของสตัว์ทัง้หลำย เมือ่บคุคลคดิเปรยีบเทยีบเข้ำมำทีต่นดงันี้

แล้วกไ็ม่ควรฆ่ำ (ผูอ้ืน่) ด้วยตนเอง หรอืใช้ให้เขำฆ่ำ ดงันีเ้ป็นต้น ศลีธรรมในพระพทุธ-

ศาสนา จึงเป็นหลักการหรือค�าสอนเพื่อปลูกส�านึกในศักดิ์ศรีและเพื่อให้รู้จักเคารพใน
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ศักดิ์ศรีแห่งชีวิต และมิได้จ�ากัดอยู่เฉพาะชีวิตมนุษย์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงชีวิตของ

สัตว์ทั้งหลายด้วย

พระพทุธศาสนานอกจากจะสอนให้เหน็ถงึศกัดิศ์รแีละให้เคารพในศกัดิศ์รขีอง

ชีวิตแล้ว ยังสอนให้เห็นคุณค่าของชีวิตด้วย ในเรื่องคุณค่าของชีวิตนั้น มองได้เป็น  

๒ ด้าน คือด้านหนึ่งถือว่า ทุกขีวิตมีคุณค่าต่อสังคมและโลกรวมทั้งต่อตนเองด้วย 

เพราะทุกคนมีศักยภาพหรือมีความสามารถที่จะสร้างสรรค์ส่ิงดีงามให้ตนเองและโลก

ได้ตามสถานะและโอกาส ด้วยเหตนุี ้พระพทุธศาสนาจงึสอนมใิห้ท�าลายชีวติ ทั้งชวีิต

ผูอ้ืน่และชวีติตนเอง แต่สอนให้รูจ้กัพฒันาชวีติและใช้ชวีติให้เป็นประโยชน์ทัง้แก่ตนเอง

และผู้อื่น ส่วนอีกด้านหนึ่ง คุณค่าของชีวิตก็คือคุณธรรมหรือความดี อันเป็นผลจาก

การใช้ชวีติไปในทางทีก่่อประโยชน์ หรอืว่ากระท�าความดนีัน่เอง ชวิีตทีท่�าความดหีรอื

ท�ากรรมดีมาก ก็มีคุณค่ามาก ชีวิตท่ีท�าความดีหรือท�ากรรมดีน้อย ก็มีคุณค่าน้อย  

ดังพระพุทธภาษติทีต่รสัเปรยีบเทยีบให้เหน็ความจรงิในเรือ่งนีม้ใีจความว่า ชวีติของผูม้ี

ศลี มีจิตใจม่ันคง แม้จะเป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่ำชีวิตของผู้ทุศีล มีจิตใจ 

ไม่มั่นคง ที่เป็นอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี ดังนี้เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป พระพุทธศาสนาเป็นค�าสอนที่ชี้แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติหรือ

ความจรงิของชวีติ เมือ่บคุคลมารูห้รือเข้าใจถงึธรรมชาตหิรอืความจรงิของชวีติดงักล่าว

แล้ว ก็ย่อมจะตระหนักถึงศักดิ์ศรีของชีวิต หรือส�านึกในความที่ทุกคนมีความเป็นคน

เท่าเทียมกัน ไม่มีใครดีหรือด้อยกว่าใครโดยผิวพรรณและชาติก�าเนิด ซึ่งจากความ

ตระหนักหรือส�านึกดั่งนี้ ก็ย่อมจะท�าให้คนเกิดความส�านึกในทางศีลธรรม คือยอมรับ

ในศกัดิศ์รแีละเคารพในสทิธขิองกันและกัน ไม่คดิเบยีดเบียนท�าร้ายกนั แต่คิดเกือ้กลูกนั 

ไม่เห็นคนอื่นเป็นเพียงเครื่องมือส�าหรับแสวงหาความสุขความส�าเร็จให้แก่ตนเอง  

แต่จะท�าให้คนต่างประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อกันตามครรลองของศีลธรรม คุณธรรม  

มพีรหมวหิารธรรม มเีมตตากรณุาเป็นต้น อนัเป็นการใช้ชวีติอย่างมีคุณค่า และเป็นการ

สร้างสรรค์สิ่งอันเป็นคุณค่าของชีวิตให้แก่ตนและสังคม
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ฉะนัน้ เรือ่งศกัดิศ์รแีละคณุค่าของชวีติดงักล่าวมาแล้ว กร็วมลงในหลกักรรม, 

ธรรม อันเป็นหลักใหญ่ในค�าสอนของพระพุทธศาสนานั่นเอง กล่าวคือ เมื่อเข้าใจถึง

หลกักรรม, ธรรมเป็นอย่างดแีล้ว กย่็อมจะท�าให้เข้าใจได้ว่า ชวิีตคนเรานัน้มิได้แตกต่าง

หรือสงูต�า่กว่ากนัเพราะชาติก�าเนดิ แต่แตกต่างกนัเพราะกรรมคือการกระท�าของตนเอง 

เพราะฉะนั้น โดยสถานะทางชาติก�าเนิดแล้ว ทุกคนจึงมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนเท่า

เทียมกัน และคุณค่าคือความดีเลวของชีวิตก็เช่นกัน มิได้เนื่องมาจากสถานะทางชาติ

ก�าเนิด แต่เนือ่งมาจากกรรม คอืการกระท�าของตนเช่นกนั สมดงัพระพทุธภาษิตทีไ่ด้

ยกมา ณ เบื้องต้นแปลความว่า 

คนมไิด้เป็นคนเลวเพรำะชำตกิ�ำเนดิ และมไิด้เป็นผู้ประเสรฐิเพรำะชำตกิ�ำเนดิ 

แต่เป็นคนเลวเพรำะกำรกระท�ำ และเป็นผู้ประเสริฐก็เพรำะกำรกระท�ำ ดังนี้

มีอรรถาธิบายดังได้แสดงมา ด้วยประการฉะนี้ 
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กัณฑ์ที่ ๑

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสฺสูปสมฺปทา

สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ

อธิจิตฺเต จ อาโยโค  เอตํ พุทฺธาน สาสนนฺติ

(ที. ม. ๑๐/๕๔/๕๗)

พระคาถาทัง้ ๓ คาถากึง่เหล่านี ้มาในมหาปทานสูตร เรียกว่า โอวาทปาติโมกข์ 

ปาติโมกข์ได้แก่ความดีหรือข้อปฏิบัติท่ีเป็นปากเป็นประธาน, ถ้าหมายถึงคนที่เป็น

ประธานหรือเป็นหัวหน้าเรียกว่าปาโมกข์ เช่น ค�าว่าทิศาปาโมกข์ หมายถึงอาจารย์ 

ผู้เป็นประธานในทิศนั้น ๆ สังฆปาโมกข์ หมายความว่า ประธานแห่งสงฆ์. ค�าว่า

ปาติโมกข์อันหมายถึงข้อปฏิบัติ หรือปาโมกข์อันหมายถึงคนผู้เป็นปากเป็นประธานนี้ 

เป็นค�าเก่าแก่มีมาก่อนพุทธกาล, และในตอนต้นพุทธกาล เม่ือพระพุทธเจ้ายังมิทรง

บญัญตัพิระวินัย ทรงแสดงแต่พระธรรมสอนเวไนยสัตว์ ค�าว่าปาตโิมกข์ก็ใช้เป็นช่ือของ

พระธรรมทีท่รงโอวาทในวนัจาตรุงคสนันบิาตมาฆปรุณมี เพราะถือว่าพระธมัโมวาทนี้

เป็นปากเป็นประธาน หรือเป็นหัวใจพระพทุธศาสนา จึงเรยีกว่า โอวาทปาตโิมกข์ตัง้แต่
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นัน้มา. ท่านแสดงว่าในชัน้ต้น พระพทุธเจ้าทรงแสดงปาติโมกข์แก่ภกิษสุงฆ์ในวนัอโุบสถ

ด้วยพระองค์เอง ดังพระบาลีในปาติโมกขัฏฐปนขันธกะ วินัยปิฎก แสดงค�ากราบทูล

วิงวอนของพระอานนท์ว่า อุทฺทิสฺสตุ ภนฺเต ภควา ภิกฺขูนํ ปาติโมกฺขํ “ข้าแต่พระองค์

ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลาย” ปาติโมกข์ใน 

ที่นี้ท่านวรรณนาว่า ได้แก่โอวาทปาติโมกข์. ต่อมาทรงปรารภเหตุว่าบริษัทไม่บริสุทธิ์

ไม่เป็นฐานะ ไม่เป็นโอกาสท่ีจะทรงแสดงปาตโิมกข์ จงึทรงหยดุแสดงด้วยพระองค์เอง 

และประทานพระพทุธานญุาตให้ภกิษสุงฆ์แสดงปาตโิมกข์จ�าเดมิแต่นัน้มา. ปาตโิมกข์

ที่ประทานพระพุทธานุญาตให้ภิกษุสงฆ์แสดงนี้ ในอุโบสถขันธกะ วินัยปิฎก แสดงว่า 

ทรงอนุญาตให้สวดสิกขาบททั้งหลายท่ีทรงบัญญัติไว้เป็นพุทธอาณาขึ้นเป็นปาติโมกข์ 

ปาติโมกข์ที่ภิกษุสงฆ์แสดงจึงเรียกว่าอาณาปาติโมกข์ หมายถึงพระวินัยบัญญัติที่เป็น

ปากเป็นประธาน จ�าแนกออกเป็นภกิขปุาตโิมกข์ และภกิขนุปีาตโิมกข์. รวมปาตโิมกข์

เป็น ๒ คือ โอวาทปาติโมกข์ ๑ อาณาปาติโมกข์ ๑ ด้วยประการฉะนี้.

โอวาทปาติโมกข์นี ้พระบรมศาสดาทรงแสดงเป็นเริม่แรกแก่พระอรหนัตสาวก 

จงึเหน็ได้ว่ามิได้ทรงแสดงเพือ่โปรดพระสาวกเหล่านัน้ให้ส�าเรจ็ภมูธิรรม หรอืมรรคผล

ชั้นใดชั้นหนึ่ง เพราะต่างก็บรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ผู้เสร็จกิจด้วยกัน 

ทัง้สิน้ แต่ทรงแสดงเพือ่ชีห้ลักพระพทุธศาสนาโดยย่อ ดงัท่ีตรสัว่า เอต ํพุทธฺาน สาสนํ 

นีเ้ป็นศาสนาคอืค�าสอนของพระพทุธะทัง้หลาย เพือ่พระสาวกจกัได้ถอืเป็นหลกัในการ

เที่ยวจาริกไปประกาศพระศาสนา. นี้เป็นข้อพิเศษอันต่างจากพระโอวาทที่ทรงแสดง

เป็นพื้น.

อนึง่ ท่านกล่าวว่า ทรงแสดงในวนัมาฆปรุณม ีคอืวนัเพญ็เดอืนมาฆะ เพราะ

ในเดือนน้ีพระจันทร์เต็มดวงตรงกลุ่มดาวชื่อมฆา ซ่ึงเรียกว่าพระจันทร์เพ็ญเสวยช่ือ

มฆา อันตรงกับเดือน ๓ ทางจันทรคติ หรือเดือนกุมภาพันธ์ทางสุริยคติ โดยมาก. 

มาฆมาสหรือเดือนมาฆะนี้ เป็นเดือนประพฤติตบะในลัทธิศาสนาพราหมณ์มาก่อน 

มีช่ือว่าเดือนตปัส ตามภาษาสันสกฤต, ในโอวาทปาติโมกข์นี้ทรงแสดงเริ่มด้วยชี้  

ปรมตปะ ในพระพุทธศาสนา จึงเป็นการเหมาะสมกับที่ทรงแสดงในเดือนตปัสเป็น

อย่างยิ่ง.
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ต่อไปนี้ จักได้อธิบายความในโอวาทปาติโมกข์คาถาเหล่านั้นตามล�าดับไป.  

กึ่งคาถาแรกว่า 

ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกฺขา นิพฺพานํ ปรมํ วทนฺติ พุทฺธา แปลว่า ขันติ  

ความอด คือตีติกขา ความทน เป็นปรมตปะ คือ ตปะอย่างยิ่ง พระพุทธะทั้งหลาย

กล่าวว่า นิพพาน เป็นธรรมอย่างยิ่ง.

จักอธบิายตปะก่อน ตปะ แปลตามศัพท์ว่า แผดเผา เร่าร้อน และอย่างอืน่ที่

มีความหมายไปในทางนั้น, โดยอรรถหมายถึงการบ�าเพ็ญกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมี

อ�านาจให้ส�าเรจ็ผลตามทีมุ่่งหมาย ตปะจงึมมีากตามความหมายทีใ่ช้ในธรรมหรอืในกจิ

นั้น ๆ , ยกตัวอย่าง ตปะในวรรณะ ๔ คือ การศึกษาเล่าเรียนพระเวทเป็นตบะของ

พราหมณ์ การปกครองไพร่ฟ้าประชาชนเป็นตบะของกษัตริย์ การบริจาคทานแก่

พราหมณ์เป็นตบะของแพศย์ การรับใช้การงานเป็นตบะของศูทร. ในลัทธิภายนอก

พระพุทธศาสนาตั้งแต่ก่อนพุทธกาล มักใช้ตบะในความหมายว่าการตั้งความเพียร

บ�าเพ็ญพรต เช่น ทุกรกิริยาของโยคี คือ บ�าเพ็ญโยคะทั้งหลาย ตามที่ปรากฏในเรื่อง

ต่าง ๆ จนถงึเรยีกเดอืนท่ีก�าหนดถอืเคร่งว่าเดอืน ตปัส, ตกมาถึงพทุธกาล พระบรม-

ศาสดาก็ทรงน�าค�าว่า ตปะ มาใช้สั่งสอน แต่ทรงยักย้ายให้เป็นไปในความหมายตาม

ธรรมในพระพุทธศาสนา, มีในหมวดธรรมเป็นอันมาก เช่น ตรัสว่า เป็นอุดมมงคล

ประการหนึง่ในมงคลสตูร เป็นราชธรรมข้อหนึง่ในทศพิธราชธรรม, ทรงหมายถงึความ

เพียร พรหมจรรย์ อินทริยสังวร อุโบสถกรรมเป็นอาทิ. ในโอวาทปาติโมกข์นี้ทรงชี้

ขันติความอดได้ คือตีติกขา ความทน ว่าเป็นตปะอย่างยิ่ง คือประเสริฐสูงสุดล�้าตปะ

อื่น ๆ ทั้งสิ้น.

ขันติ คือความอดได้ แปลกันโดยทั่วไปว่าความอดทน, โดยทั่วไปหมายถึง

อดทนต่อเย็น ร้อน หิว กระหาย เป็นต้น ดังพระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า ขโม โหติ  

ฯเปฯ อธิวาสนชาติโก โหติ (องฺ. ปญฺจก. ๒๒/๑๔๐/๑๘๓) แปลว่า เป็นผู้อดทน 

ต่อ เย็น ร้อน หิว กระหาย สัมผัสเหลือบยุง ลม แดด สัตว์เสือกคลาน ต่อคลอง

ถ้อยค�าที่ผู้อื่นกล่าวมาไม่ดี ต่อทุกขเวทนามีในสรีระที่เกิดขึ้นแล้วอันกล้าแข็งรวดร้าว 

ไม่ส�าราญ ไม่เป็นทีช่อบใจ (จนถงึ) ทีน่�าชวิีตเสียได้ เป็นผูมี้ปกตยัิงให้อยู่ทบัคอืยับย้ัง
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อดกลั้นไว้ได้. อดทนต่อเย็นร้อนเป็นต้น เรียกว่าทนตรากตร�า อดทนต่อคลองถ้อยค�า

ที่ผู้อื่นพูดมาไม่ดี เรียกว่าทนเจ็บใจ อดทนต่อทุกขเวทนามีในกาย เรียกว่าทนล�าบาก, 

เย็นร้อนเป็นต้น เหล่านี้ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งโลภะบ้าง โทสะบ้าง โมหะบ้าง จึงรวมกล่าว

ได้ว่าอดทนต่อเหตแุห่งโลภะ โทสะ โมหะ กเ็หตเุหล่านีย่้อมเป็นรปูทีม่าประสบทางตา

บ้าง เป็นเสียงที่มาประสบทางหูบ้าง เป็นกลิ่นที่มาประสบทางจมูกบ้าง เป็นรสที่มา

ประสบทางล้ินบ้างเป็นโผฏฐัพพะท่ีมาประสบทางกายบ้าง จึงอาจกล่าวโดยนัยนี้ว่า 

อดทนต่อ รูป เสียง เป็นต้น ดังพระพุทธภาษิตแสดงไว้อีกแห่งหนึ่งว่า ขโม โหติ  

รปูาน ํฯเปฯ (อง.ฺ ปญจฺก. ๒๒/๑๓๙/๑๘๐) แปลว่า เป็นผูอ้ดทนต่อรปูเสยีง กลิน่ รส 

โผฏฐพัพะดังนี.้ รปูเสยีงเป็นต้นท่ีมาประสบ เป็นเหตใุห้เกดิสขุเวทนาบ้าง ทกุขเวทนา

บ้าง อทุกขมสุขเวทนาบ้าง และสุขเวทนาก็เป็นที่ตั้งแห่งราคะหรือโลภะ ทุกขเวทนาก็

เป็นที่ตั้งแห่งโทสะ อทุกขมสุขเวทนาก็เป็นที่ตั้งแห่งโมหะ, ฉะนั้น ขันติโดยตรง ก็คือ

อดทนต่อเวทนาจนถึงอดทนต่อกิเลสมีราคะหรือโลภะเป็นต้น. ขันตินี้มีอธิวาสนะคือ

ความยังให้อยู่ทับเป็นลักษณะ, อธิวาสนะ ความยังให้อยู่ทับหมายความว่ายับยั้งไว้ได้

คืออดกลั้นไว้ได้ ไม่แสดงความวิการคือความเสียปกติภาพออกมาทางกายทวาร  

วจทีวาร มโนทวาร จนถงึเป็นกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ฝ่ายอกศุล ดงัพระพทุธ-

ภาษิตแสดงว่า อกฺโกสนฺตํ น ปจฺจกฺโกสติ ฯเปฯ (องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๑๖๔/๒๐๔)  

แปลว่า ไม่ด่าตอบผู้ด่า ไม่เบียดเบียนตอบผู้เบียดเบียน ไม่วิวาทตอบผู้วิวาท ดังนี้. 

ขันติสามัญย่อมอดได้ในภายนอก ยังประกอบด้วยกิเลสมีโลภะเป็นต้นอยู่ภายใน  

ถ้ากิเลสมีก�าลังแรงกว่าก็ท�าให้ผลุนผลันแสดงความวิการออกมา ถ้าขันติมีก�าลังแรง

กว่าก็ห้ามความผลุนผลันไว้ได้ แต่ใจก็ยังเดือดร้อนกระสับกระส่าย, ในที่นี้จึงตรัสชี ้

เอาขนัตทิีเ่ป็นตตีกิขาคอืความทน. ตตีกิขามคีวามทนเป็นอย่างเย่ียม ไม่สะดุ้งสะเทอืน

ต่อรูปเสียง เป็นต้น ที่มาประสบ สามารถรับอารมณ์ทั้งหลายแม้ที่เผ็ดร้อนรวดร้าวได้ 

ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสปรารภถึงพระองค์เองว่า

อหํ นาโคว สงฺคาเม  จาปาโต ปติตํ สรํ

อติวากฺยํ ติติกฺขิสฺสํ  ทุสฺสีโล หิ พหุชฺชโน

เราทนรับได้ซึ่งค�ากล่าวล่วงเกิน เหมือนกุญชรชาติผู้ประเสริฐทนรับลูกศรที่

ตกต้องกาย จากแล่งของข้าศึกในสงคราม เพราะคนส่วนมากเป็นผู้ทุศีล ดังนี้.
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ตติีกขานี ้เม่ือมีในจติย่อมท�าจติให้มคีวามกล้าแข็งทนทานต่ออารมณ์ทัง้หลาย

ทีไ่หลเข้ามาทาง ตา ห ูเป็นต้น เพราะอารมณ์เหล่านัน้ไม่อาจกระทบกระทัง่จติให้หวัน่

ไหวโยกโคลงด้วยกิเลส คือความยินดียินร้ายและความหลงงมงาย เหมือนอย่างลม 

ที่พัดมาต้องภูเขาหรือเสาหิน ไม่ท�าให้ภูเขาหรือเสาหินหวั่นไหวโยกโคลงได้ฉะนั้น,  

กิเลสจึงไม่ได้โอกาสท่ีจะเกิดขึ้นครอบง�าจิตที่ทนทานเช่นนั้น ชื่อว่าถูกความทนทาน 

เช่นนั้นแผดเผาให้ส้ินไปหรือดับไป, ความสิ้นกิเลสหรือความดับกิเลสเพราะความ

ทนทานแห่งจิตนั้นชื่อว่านิพพาน. ขันติความอดได้คือตีติกขาความทนเป็นบรมตบะ 

เพราะเป็นเครือ่งบรรลุนพิพานคือความดบักเิลส ฉะนี.้ และตตีกิขาขนัตนิีใ้ช้แสดงเป็น

ขันติของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วในเม่ือประสบรูปเสียงเป็นต้น อันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสที่คน

สามัญอดทนได้โดยยาก. และน่าเห็นว่าขันติของท่านผู้สิ้นกิเลสไม่ต้องใช้อธิวาสนะ

เพราะไม่มกีเิลสจะต้องอดกลัน้, อธวิาสนะพงึใช้ในขัน้ปฏบิตัดิงัแสดงไว้ในขมาปฏปิทา 

(ปฏิบัติอดทน) หรือในข้อที่ว่าด้วยอาสวะท่ีพึงละด้วยอธิวาสนะ, ถ้าจะพึงใช้ค�าแทน 

ก็พึงใช้ค�าว่าตีติกขานี้, แต่เมื่อท่านผู้สิ้นกิเลสมีอาพาธเกิดทุกขเวทนาขึ้นในกาย ท่าน

แสดงว่าท่านอดทนเวทนาเกิดแต่อาพาธนั้นด้วยอธิวาสนขันติ, น่าเห็นว่าท่านใช้ค�าว่า 

อธวิาสนะ เพราะมีเวทนาท่ีต้องอดกลัน้ให้อยูทั่บคอืให้ระงบั. ดงัทีแ่สดงว่าพระผูม้พีระภาค

ทรงระงับอาพาธกล้าด้วยอธิวาสนขันติ.

นพิพานแปลว่าธรรมท่ีไม่มีวานะ หรอืธรรมทีอ่อกจากวานะ คอืกเิลสเป็นเครือ่ง

ร้อยรัด หมายถึงความดับหรือความสิ้นกิเลส ดังพระบาลีแสดงว่า โย โข ราคกฺขโย 

โทสกฺขโย โมหกฺขโย อิทํ วุจฺจติ นิพฺพานํ (ส�.สฬา. ๑๘/๕๑๓/๓๒๑) แปลว่า  

ความสิน้ราคะ ความสิน้โทสะ ความสิน้โมหะ เรยีกว่า นพิพาน ดังนี.้ ค�าว่าวานะเป็น

ชื่อของกิเลสในความหมายทางพระพุทธศาสนา ส่วนในศาสนาอื่นอาจหมายเป็น 

อย่างอืน่ เพราะค�าว่านพิพานเป็นค�ามมีาเก่าก่อนพุทธกาล (ภาษาส�สกฤตว่า นรฺิวาณ). 

นิพพานนอกพระพุทธศาสนานั้น ปรากฏว่าได้มีบัญญัติต่าง ๆ กัน, บางลัทธิบัญญัติ

ว่าความพรัง่พร้อมด้วยกามคุณท้ัง ๕ เป็นนพิพาน (ท.ีสี. ๙/๕๐/๔๗) บางลทัธบัิญญตัิ

ว่าปฐมฌานเป็นต้นเป็นนพิพาน, บางลทัธบิญัญตัภิพหรอือตัตาทีเ่ข้าใจว่าเป็นอมตะคอื

ไม่ตายว่าเป็นนพิพาน, เพราะคนโดยมากผูเ้กดิมาแล้วย่อมปรารถนาความไม่แก่ไม่ตาย 

เมื่อไม่สมหวังก็ปรารถนาให้อายุยืนยาว แสวงหายาหรือวิธีต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นเครื่อง
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อายุวัฒนะ และเห็นว่าถึงมีอายุยืนยาวก็ต้องตาย ก็ปรารถนาให้ไปเกิดในภพที่ไม่แก่ 

ไม่ตาย และพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ จึงได้มีลัทธิ

ศาสนาต่าง ๆ บัญญัติภพหรืออัตตาเช่นนั้นไว้พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงภพหรือ 

อัตตาเช่นนั้นในภายหลังแต่ตายไปแล้ว, นิพพานเช่นนี้บุคคลจึงไม่อาจบรรลุได้ในชาติ

นีต้้องไปบรรลุในชาตหิน้าอย่างเดยีว. ในโปฏฐปาทสูตร (ท.ีสี. ๙/๒๙๙/๒๓๗) พระบรม-

ศาสดาทรงปรารภถึงค�าสอนเช่นนี้ตรัสแก่โปฏฐปาทปริพพาชกว่า ถ้าถูกถามว่าท่าน 

ทั้งหลายรู้เห็นภพเช่นนั้นหรือ รู้จักอยู่คืนวันหนึ่งหรือครึ่งคืนครึ่งวันหรือ รู้จักทางเพื่อ

ท�าให้แจ้งหรอื ฟังเสยีงบอกของเทวดาผูเ้ข้าถงึภพเช่นนัน้บ้างหรือ กจ็ะตอบว่าไม่ทัง้นัน้, 

เมือ่เป็นเช่นนีค้�าสอนนัน้จะเป็นอย่างไร, โปฏฐปาทปรพิพาชกกราบทลูว่า ค�าสอนเช่น

นั้นไร้ปาฏิหาริย์ คือไม่ทนต่อความเพ่ง เพราะเพ่งเข้าแล้วก็เหลวเปล่า, จึงตรัสอุปมา

เพื่อให้ชัดยิ่งขึ้นหลายข้อ ข้อหนึ่งตรัสเปรียบด้วยคนสร้างบันไดขึ้นปราสาท ว่าเหมือน

อย่างคนสร้างบันไดขึ้นปราสาท ถ้าถูกถามว่าท่านรู้ว่าปราสาทตั้งอยู่ในทิศไหน สูงต�่า

ปานกลางอย่างไร กต็อบว่าไม่รู ้ดงันี ้ข้อนัน้จะเห็นเป็นอย่างไร, โปฏฐปาทปรพิพาชก

ก็กราบทูลว่า ข้อนั้นไร้ปาฏิหาริย์ เหลวเปล่าดังนี้. 

ส่วนนิพพานในพระพุทธศาสนามุ่งถึงความส้ินกิเลสซึ่งบุคคลอาจบรรลุได้ใน

ปัจจุบันชาตินี้ และบรรลุได้ด้วยตนเอง บางแห่งแสดงหย่อนลงมาว่าฌานเป็นนิพพาน

อย่างหนึ่ง เรียกว่าตทังคนิพพาน แปลว่าความดับกิเลสด้วยองค์ฌานนั้นก็มี, แต่ 

ตทังคนิพพานน้ีไม่ได้หมายถึงในท่ีนี้. ค�าสอนเรื่องนิพพานจึงเป็น สปฺปาฏิหาริยํ มี

ปาฏิหาริย์พร้อมท้ัง สนิทานํ มีนทิาน คือเหตหุรอืทางท่ีจะพึงด�าเนนิเพ่ือบรรลถึุง และ

เป็นข้อที่พึงรู้ยิ่งเห็นจริงได้ ไม่ใช่พ้นวิสัยที่จะรู้ยิ่งเห็นจริง เพราะนิพพานเมื่อปรากฏก็

ปรากฏที่ตนนั้นเอง เช่นเดียวกับกิเลสเม่ือปรากฏก็ปรากฏท่ีตน,บุคคลทราบได้ว่าตน 

มีกิเลส, เมื่อกิเลสนั้นสิ้นไป บุคคลก็อาจทราบได้อีกว่าตนสิ้นกิเลส, เช่นเดียวกับ 

คนสามัญผู้มีกิเลสสงบอยู่ไม่ฟุ้งขึ้นมา คล้ายไม่มีกิเลส ก็ย่อมทราบได้ว่าตนมีจิตสงบ 

ฉะนัน้ แต่ความสงบกเิลสของคนสามญันัน้เป็นความสงบกเิลสชัน้หยาบและสงบชัว่คราว  

ส่วนชัน้ละเอียดทีน่อนจมหมักหมมอยูใ่นจติยงัมอียู่ จงึยงัไม่เป็นนพิพาน, ต่อเมือ่กเิลส

ชั้นละเอียดนั้นสิ้นไปหมด จึงเป็นความสิ้นกิเลสที่ท่านเรียกว่า นิพพาน.
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กิเลสอย่างละเอียดนัน้สงัเกตได้ว่าท่านแสดงเป็นสองนยั คอืเรยีกว่าอาสวะนยั 

๑ เรยีกว่าอนสุยันยั ๑ เรยีกว่าอาสวะนัน้แสดงโดยความเป็นอรยิสัจจ์, เรียกว่าอนสัุย

นั้นแสดงโดยความเป็นกิเลสที่เป็นต้นทางของกรรมที่บุคคลกระท�า. ในที่นี้จะแสดงถึง

อาสวะ ส่วนอนุสัยจะพักไว้กล่าวในข้อว่า สจิตฺตปริโยทปนํ ข้างหน้า. อาสวะคือกิเลส

เป็นเคร่ืองดองหมักหมมอยู่ในจิต ท่านแสดงไว้สาม คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม 

ความใคร่ ๑ ภวาสวะ อาสวะคอืภพความเป็น ๑ อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชาความไม่รู้

จรงิ ๑. พิจารณาดูตามปฏิจจสมุปบาท อวิชชาความไม่รู้จริงเป็นปัจจัยให้เกิด สังขาร 

เป็นต้นไปจนถึง ตัณหา อุปาทานและภพ ชาติ ชรา มรณะ เป็นต้น โดยล�าดับ.  

ตามพทุธประวัต ิพระโพธสิตัว์ก่อนแต่ตรสัรู้ ทรงปรารภว่า ชาต ิชรา มรณะ เป็นทกุข์  

ทรงประสงค์โมกขธรรมคอืธรรมเป็นเคร่ืองพ้นจากทกุข์ จงึได้เสดจ็ออกมหาภเินษกรม 

ได้ทรงปฏิบัติแสวงหาโมกขธรรมโดยล�าดับ ในที่สุดก็ได้ทรงประสบโมกขธรรมนั้นใน

ราตรีที่ตรัสรู้ ซ่ึงท่านแสดงว่าทรงประสบญาณทั้ง ๓ คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

ความรู้ระลึกชาติในอดีตได้ ๑ จุตูปปาตญาณ ความรู้จุติ (ความเคลื่อน) และอุปบัติ 

(ความเข้าถึง) ของสัตว์ทั้งหลาย ๑ อาสวักขยญาณ ความรู้ความส้ินไปแห่งอาสวะ  

๑. ในญาณที ่๓ นัน้ ท่านแสดงว่าทรงรูใ้นทกุข์ ในทกุขสมทุยัเหตเุกดิทกุข์ ในทกุขนโิรธ

ความดับทุกข์ ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทรงรู้ในอาสวะ 

ในเหตุเกิดอาสวะ ในความดับอาสวะ ในทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัอาสวะ. ในปฐมเทศนา

ทรงชี ้ชาต ิชรา มรณะ เป็นต้น อันย่นย่อลงในเบญจขนัธ์คอืสกลกายอนันีว่้าเป็นทกุข์,  

ทรงชี้ตัณหา (ความดิ้นรนหรือความกระเสือกกระสนไม่หยุดของใจ) ว่าเป็นเหตุเกิด

ทุกข์, ทรงชี้ความดับตัณหาว่าเป็นความดับทุกข์, ทรงชี้มรรคมีองค์แปด มีสัมมาทิฏฐิ

ความเห็นชอบเป็นต้น สัมมาสมาธิความต้ังใจชอบเป็นที่สุด ว่าเป็นทางปฏิบัติให้ถึง

ความดับทุกข์.

พิจารณาดูตามกระแสพระพุทธภาษิต เบญจขันธ์เป็นทุกข์อยู่ตามสภาพ  

เพราะเมือ่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องตายเป็นธรรมดา แต่เพราะบคุคลประกอบด้วยอวชิชา 

อันเป็นตัวอาสวะด้วย เป็นนิทานสมภพ แดนเกิดอาสวะทั้งหลายด้วย (องฺ. ฉกฺ. 

๒๒/๓๓๔/๔๖๓) จึงเกดิตณัหาอุปาทานยึดถอืว่า เอต ํมม นัน่ของเรา เอโส หมสสฺมิ  
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เราเป็นนั่น เอโส เม อตฺตา นั่นเป็นตัวของเรา นี้เป็น ภโว ความเป็น คือเป็นอัตตา

หรอืเป็นเราขึน้, เพราะฉะนัน้ เพราะอาสวะมอีวชิชาเป็นต้นมอียู ่จงึยืน่ออกไปยดึทกุข์

โดยสภาพว่าเป็นอัตตาหรือเป็นเรา ทุกข์โดยสภาพจึงมาเป็นทกุข์ของเราหรอืมาเป็นเราขึน้. 

อุปาทานขันธ์ คือ ขันธ์ที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาหรือเป็นเรา จึงเป็นทุกข์, อวิชชาเป็นต้นที่

ยื่นออกมายึดถือเป็นอาสวะ. ตัณหาเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้ทุกข์เกิด เพราะเป็นปัจจัย

ให้เกดิอปุาทานยดึถอื เป็น อัตตา หรอื เป็นเรา เป็น ภโว ขึน้, อวชิชาเป็นอาสวสมทุยั 

เหตุเกิดอาสวะ เพราะเป็นแดนเกิดอาสวะทั้งหลายตลอดถึงตัณหาอุปาทานเป็นต้น. 

เมื่อเบญจขันธ์ที่ยึดถือนั้นต้อง เกิด แก่ ตาย จึงเห็นว่าอัตตา หรือเราเกิด แก่ ตาย 

จึงไม่พ้นจากทุกข์ท้ังปวงมีชาติทุกข์เป็นต้น ไปได้ เพราะยังมีตัณหาเป็นยางเหนียว  

ดงัพระพทุธภาษิตว่า กมฺมํ เขตฺตํ วิญญฺาณ ํพชีํ ตณหฺา สิเนโห (อง.ฺ ติก. ๒๐/๕๑๖/ 

๒๘๗) แปลว่า กรรมเป็นนา วิญญาณเป็นพืช ตัณหาเป็นยางเหนียวในพืชดังนี้.  

เมื่อปฏิบัติในมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้น จนเกิดปัญญาหรือ

ญาณรู้ตามเป็นจริงว่า เบญจขันธ์ท่ียึดถืออยู่นั้นเป็นทุกข์ ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ 

เพราะเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานและภพโดยล�าดับ, ความรู้นั้นเป็นวิชชา เมื่อเกิดขึ้นก็

ดับอวิชชาที่เป็นตัวอาสวะและเป็นแดนเกิดของอาสวะทั้งหลายเสียได้ อาสวะจึงดับไป

หมดพร้อมทัง้ตณัหาอปุาทาน เพราะเมือ่ดบัอวชิชา กเิลสทัง้หลายกด็บัไปหมด จงึไม่มี

อะไรออกไปยึดถือเบญจขันธ์ว่าเป็นอัตตาหรือเป็นเราซึ่งเป็นภพ จึงไม่มีอัตตาหรือเรา

ในเบญจขันธ์ เมื่อเบญจขันธ์เกิดแก่ตายไปตามสภาพ ก็ไม่เห็นว่าของเราเกิดแก่ตาย 

เราเกิดแก่ตาย เกิดแก่ตายเป็นของเรา นี้ชื่อว่าทุกขนิโรธความดับทุกข์ เกิดขึ้นเพราะ

ดับทุกขสมุทัย คือตัณหาเสียได้ และเป็นอาสวนิโรธความดับอาสวะ เพราะดับอาสว

สมทุยัหรอืนทิานสมภพ แดนเกดิของอาสวะคืออวิชชาเสียได้. มรรคมีองค์แปดจงึเป็น 

ทกุขนิโรธ-คามินปีฏปิทา ทางปฏบิตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ด้วย อาสวะนโิรธคามนิปีฏปิทา

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะด้วย. ท่านผู้ประกอบด้วยวิชชา ชื่อว่าพระพุทธะ  

พระผูรู้ ้เป็นผูไ้ม่เกดิไม่แก่ไม่ตาย ธรรมนีจ้งึชือ่ว่าอมตธรรมหรือโมกขธรรม คือนพิพาน

อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุแล้วด้วยประการฉะนี้.
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พระนิพพานนั้น ท่านแสดงในทางดับวัฏฏะคือ วนทั้ง ๓ ก็มี. แสดงในทาง

ดบักเิลสวฏัฏะ ดงัพระบาลว่ีา ราคโทสโมหกขฺยา ปรนิพฺิพุโต (ข.ุ ขุท.ฺ ๒๕/๑๖๘/๒๑๕) 

เพราะสิ้นราคะ โทสะ โมหะ ดับรอบแล้ว. พระบาลีนี้แสดงในสายกิเลส ซึ่งสืบไปถึง

กรรมและวิบาก. แสดงในทางดับกัมมวัฏฏะว่า กรรมนิโรธ ดับกรรม, แสดงถึงท่านผู้

รูเ้ช่นนีว่้าเป็นผูล้ะบญุบาปได้ หรอืเป็นกตกรณยีะ มกีจิทีค่วรท�า ท�าส�าเรจ็แล้ว. แสดง

ในทางดับวิบากวัฏฏ์ดังพระบาลีว่า 

อกิญฺจนํ อนาทานํ  เอตํ ทีปํ อนาปรํ

นิพฺพานํ อิติ นํ พรูมิ  ชรามจฺจุปริกฺขยํ

(ขุ. ขุทฺ. ๒๕/๔๓๔/๕๔๔)

แปลว่า เรากล่าวทวีป๑ นั้นมิใช่อื่น หาห่วงมิได้ หาเครื่องยึดมิได้ เป็นที่สิ้น

แห่งชราและมัจจุว่านิพพาน ดังนี้.

เพราะนิพพานเป็นที่ดับกิเลส กรรม วิบาก ซึ่งเป็นวัฏฏะคือ วน ซึ่งเป็นโลก 

จึงเป็นวิวัฏฏะ สิ้นวัฏฏะ โลกุตตระเหนือโลก โลกัสสันตะที่สุดโลก ทุกขสันตะที่สุด

ทุกข์ ด้วยประการฉะนี้.

ในการปฏิบัติเพ่ือบรรลุอมตธรรมนี้ จ�าต้องใช้ปัญญาพิจารณาสาวผลขึ้นไป

หาเหตุโดยล�าดับ ตามนัยปฏิจจสมุปบาทว่า ชรา มรณะ มีเพราะชาติเป็นปัจจัย,  

เมื่อมีชาติ ความเกิด ก็ต้องมี ชรา มรณะจะไม่มีไม่ได้. ผู้ที่ปรารถนาเกิด แต่ไม่

ปรารถนา แก่ ตาย แม้ท่ีปรารถนาเกดิในภพท่ีเหน็ว่าเป็นอมตะซึง่เมือ่เกิดขึน้แล้วกค็ง

อยูต่ลอดนรัินดร จงึเป็นผูท่ี้ปรารถนาผดิธรรมดา ซึง่เป็นไปไม่ได้, ทางทีจ่ะเป็นไปได้นัน้ 

เมื่อไม่ปรารถนาแก่ ตาย ก็ต้องไม่ปรารถนาเกิด. และชาติความเกิดนั้นก็มีเพราะภพ

๑  ค�าว่า ‘ทวีป’ นี ้ คงหมายเอา ‘อนโฺต ทกุขฺสฺส ทีส่ดุแห่งทุกข์’ แต่ใช้โวหารให้ใกล้ข้างสมมติ  

 เพือ่ชวนคิด การกล่าวว่าเป็นทีส่ดุแห่งทกุข์น้ัน ส่องความว่าเป็นปลายสายแห่งทุกข์ ทุกข์ส้ินสุดลง 

 เพยีงนี.้
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คอืความเป็นอัตตาหรือเป็นเราในเบญจขนัธ์ เพราะอปุาทานความยึดถอื ซึง่สบืมาจาก

ตัณหาตลอดถึงอวิชชา จึงต้องพิจารณาเพื่อดับภพเสีย. ในข้อนี้ ตรัสสอนให้พิจารณา

เบญจขนัธ์ว่าไม่ใช่ตนดงัท่ีตรสัแสดงแก่พระเบญจวัคคย์ีในอนตัตลกัขณสูตร. ท่านแสดง

ว่าพระเบญจวคัคย์ีฟังพระสตูรนัน้แล้วจติพ้นจากอาสวะทัง้หลาย.แม้ในทีอ่ืน่ก็ตรสัแสดง

เร่ืองเบญจขนัธ์เป็นอนตัตาไว้เป็นอนัมากเพือ่ให้เกดิปัญญารูเ้หน็ตามเป็นจรงิ ถอนความ

เห็นว่าอัตตาหรือเราในเบญจขันธ์เสีย, เมื่อเป็นเช่นน้ีจึงจะพ้นทุกข์. ถ้ายังเห็นว่ามี 

อตัตาหรอืเราอยู่ในเบญจขนัธ์ตราบใด ก็ยังไม่พ้นทกุข์ตราบนัน้. เพราะฉะนัน้ จะบรรลุ

นิพพานก็ต้องดับอัตตาหรือเราในเบญจขันธ์เสีย ข้อนี้ต่างจากลัทธิภายนอกที่สอน  

สพเฺพ อตตฺา ท้ังปวงเป็นอตัตาเป็นพืน้ ส่วนพระพุทธศาสนาแสดง สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺา 

ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา.

อกีนัยหนึง่ การปฏบัิตเิพือ่บรรลนุพิพาน จ�าต้องปฏบิติัเพือ่ละอาสวะทัง้หลาย 

จะพึงละอาสวะเหล่าใดได้ด้วยวิธีใดก็พึงปฏิบัติเพื่อละด้วยวิธีนั้น. ท่านแสดงอาสวะ 

ไว้ ๖ เหล่า ตามประเภทที่พึงจะละด้วยวิธีนั้น ๆ (องฺ. ฉกฺ. ๒๒/๓๒๙/๔๓๔) คือ 

อาสวะที่พึงละด้วยสังวร คืออินทรียสังวร ๑ อาสวะที่พึงละด้วยการซ่องเสพคือ 

ซ่องเสพปัจจัย ๔ ด้วยการพิจารณา ๑ อาสวะที่พึงละด้วยอธิวาสนะคือขันติได้แก่ 

อดทนต่อเย็นร้อนเป็นต้นมปีกตอิธวิาส (ให้อยู่ทบัคอืรบัไว้ได้) ดงัแสดงแล้วในหนหลงั 

๑ อาสวะที่พึงละด้วยการเว้นรอบคือเว้นการนั่งการเที่ยวในที่ไม่สมควร เว้นปาปมิตร 

๑ อาสวะที่พึงละด้วยการบรรเทา คอืขับไล่อกุศลวิตกที่เกิดขึ้นไม่อธวิาส (รับรอง) ไว้ 

๑ อาสวะที่พึงละด้วยภาวนา คืออบรมโพชฌงค์ให้เกิดขึ้น ๑ กล่าวโดยเฉพาะข้อที่พึง

ละด้วยอธิวาสนะ แสดงว่าขันติเป็นปฏิปทาเพื่อบรรลุนิพพานข้อหนึ่ง, และเฉพาะใน

พระโอวาทนี้ ยกตีติกขาขันติขึ้นแสดงเป็นปฏิปทาเพื่อบรรลุนิพพานโดยตรง.

นพิพาน เป็นบรมธรรม คือธรรมอย่างยิง่ เพราะเป็นธรรมทีเ่ป็นยอดแห่งธรรม

ทั้งหมด ดังพระบาลีว่า วิราโค เสฏฺโ ธมฺมานํ วิราคะคือนิพพานประเสริฐสุด 

แห่งธรรมทั้งหลาย, เป็นสุขอย่างยิ่ง ดังพระบาลีว่า นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเป็น 

สุขอย่างยิ่ง, เป็นธรรมว่างอย่างยิ่ง ดังพระราชนิพนธ์ภาษิตว่า นิพฺพานํ ปรมํ สุญฺญ 

นิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่ง.

ํ 
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พระพทุธะ คอืพระผูรู้ท้ัง้หลาย ได้แก่พระผูรู้จ้นตืน่ หรอืตืน่เพราะรูต้ามเป็นจรงิ 

ด้วยด�าเนนิในปฏิปทาแห่งนพิพาน ประกอบด้วยตีตกิขาขันต ิเป็นเครือ่งแผดเผากเิลส

ให้สิ้นไปจนได้บรรลุนิพพาน ย่อมกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรม หาใช่บุคคลอื่นไม่, 

เพราะบุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่พระพุทธะหรือสาวกของพระพุทธะ ย่อมไม่กล่าวสรรเสริญ

นิพพาน เพราะนิพพานเป็น อตกฺกาวจโร ไม่หลั่งลงสู่ความตรึก นิปุโณ เป็นธรรม

ละเอียด ปณฺฑิตเวทนิโย บัณฑิตพึงรู้ได้ด้วยประการฉะนี้.

อนึ่ง แม้ค�าว่า ขนฺตี ปรมํ ตโป ตีติกขา ตีติกขาเป็นบรมตปะก็เป็นค�าของ 

พระพุทธะท้ังหลายกล่าว หาใช่บุคคลอ่ืนไม่, เพราะบุคคลอื่นย่อมไม่กล่าวสรรเสริญ

ขันติ ดังเวปจิตติอสุรินทร์กล่าวว่า 

ยทา นํ มญฺญติ พาโล  ภยา มฺยายํ ติติกฺขติ

อชฺฌารูหติ ทุมฺเมโธ  โคว ภิยฺโย ปลายินํ

(สํ. ส. ๑๕/๘๘๑/๓๒๗)

คนพาลย่อมส�าคัญเสียว่า คนนี้อดนิ่งเพราะกลัวเรา เขาเป็นผู้หาปัญญามิได้ 

ย่อมเข้าครอบเหมือนโค ยิ่งหนีก็ยิ่งไล่.

พระบรมศาสดา ครั้นทรงแสดงพระโอวาทอันกล่าวตีติกขาขันติว่า เป็น 

บรมตบะ นพิพานว่าเป็นบรมธรรมด้วยประการฉะนีแ้ล้ว ทรงปรารภถงึนกับวชผู้ท�าร้าย

เบียดเบียนผู้อื่น จึงตรัสด้วยกึ่งพระคาถาต่อไปว่า 

น หิ ปพฺพชิโต ปรูปฆาตี  สมโณ โหติ ปรํ วิเหยนฺโต

แปลว่า บรรพชิตคือนักบวชผู้ท�าร้ายสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น หาชื่อว่า

สมณะไม่ อกีอย่างหน่ึง แปลว่าผูยั้งท�าร้ายสตัว์อืน่ เบยีดเบยีนสตัว์อืน่ ไม่ชือ่ว่าบรรพชติ, 

ไม่ชื่อว่าสมณะ, เพราะบรรพชิตควรเป็นผู้ออกจากมลทินโทษ ขับไล่มลทินโทษ ดัง 

พระบาลีแสดงไว้ว่า ปพฺพาชยมตฺตโน มลํ ตสฺมา ปพฺพชิโตติ วุจฺจติ (ธมฺมปท 

๒๕/๓๖/๖๗) เพราะขับไล่มลทินของตนให้ออกไป จึงเรียกว่าบรรพชิต. และสมณะ 

ก็ควรเป็นผู้สงบบาป ดังพระบาลีแสดงไว้ว่า สมิตตฺตา หิ ปาปานํ สมโณติ ปวุจจฺติ 
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(ธมฺมปท ๒๕/๒๙/๕๐) เพราะสงบบาปทั้งหลาย จึงเรียกว่าสมณะ. การท�าร้าย

เบียดเบียนสัตว์อ่ืนด้วยกายก็ตาม ด้วยวาจาก็ตาม ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็น

บาป เป็นมลทินโทษ ไมค่วรที่บรรพชติหรือสมณะจะพงึท�า, ถ้าไปท�าเขา้แม้ด้วยเข้าใจ

ว่าเป็นบุญ ดังนักบวชภายนอกพระพุทธศาสนาผู้ฆ่าสัตว์บูชายัญ ก็ต้องเป็นบาปตาม

กรรม. พระบรมศาสดาตรัสปฏิเสธนักบวชเช่นนั้นว่าไม่ใช่สมณะ. นักบวชแม้ในพระ- 

พุทธศาสนาผู้ไม่อดทนต่อ เย็น ร้อน เป็นต้น อันรวมเป็นที่ตั้งแห่ง ราคะหรือโลภะ 

โทสะ โมหะ หรอืไม่อดทนต่อ รปู เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ทีป่ระสบทางตา เป็นต้น 

ดงัแสดงแล้วในหนหลัง มาท�าร้ายเบยีดเบยีนผูอ้ืน่ กไ็ม่ชือ่ว่าเป็นสมณะ เพราะเมือ่เสยี

ขันติก็เกิดอาการวิการของไตรทวาร เป็นการเสียปกติภาพ เมื่อเสียปกติภาพก็เสียศีล 

จึงเสยีความเป็นสมณะคอืผูส้งบ. เมือ่กลบัความตรงกนัข้ามกเ็ป็นอนัตรสัรับรองนกับวช

ผูไ้ม่ท�าร้ายเบียดเบยีนสตัว์อ่ืนว่าเป็นสมณะ, ความเป็นสมณะนีจ้ะส�าเรจ็ได้ด้วยการตัง้

อยูใ่นขนัต ิเพราะเมือ่ตัง้อยูใ่นขนัตจินถงึตตีกิขาความทนทาน ย่อมรกัษาปกตภิาพแห่ง

ไตรทวารอันตรงกันข้ามกับความวิการเพราะเสียขันติไว้ได้ เม่ือมีปกติภาพก็มีศีลคือ

ความปกติแห่งไตรทวาร มีความเป็นสมณะคือผู้สงบโดยไตรทวาร ดังพระพุทธภาษิต

ว่า 

สนฺตํ ตสฺส มนํ โหติ  สนฺตา วาจา จ กมฺม จ

สมฺมทญฺญา วิมุตฺตสฺส  อุปสนฺตสฺส ตาทิโน

แปลว่า ผู้วิมุตเพราะรู้โดยชอบ สงบร�างับคงที่นั้น ย่อมมีใจสงบ มีวาจาและ

กรรม (ทางกาย) สงบ ดังนี้.

แม้กึ่งคาถานี้ก็เป็นค�าของพระพุทธะทั้งหลายกล่าว, การกล่าวของพระพุทธะ

ในค�าว่า วทนฺติ พุทฺธา เรียกว่า พุทธวาทะ, แม้เป็นค�าในบาทคาถาที่ว่าด้วยนิพพาน 

กห็มายถึงความข้ออ่ืนในคาถานีด้้วย เพราะทุกข้อเป็นพทุธวาทะ ตลอดถงึข้อว่านกับวช

ผู้ท�าร้ายสัตว์อื่น เบียดเบียนสัตว์อื่น หาชื่อว่าสมณะไม่ ด้วยประการฉะนี้.



กัณฑ์ที่ ๒

สพฺพปาปสฺส อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา

สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธาน สาสนนฺติ

พระบรมศาสดา ครัน้ทรงปฏเิสธบรรพชติ คอืนกับวชผูท้�าร้ายเบยีดเบียนสตัว์อ่ืน

ตามลทัธศิาสนาภายนอกว่าไม่ใช่สมณะหรือว่าไม่ใช่ทัง้บรรพชติ ไม่ใช่ทัง้สมณะดงันีแ้ล้ว 

เพือ่จะทรงแสดงว่าเมือ่เป็นเช่นนัน้พระพทุธศาสนาสอนให้ปฏิบตัอิย่างไร เพราะเมือ่ไม่

สอนให้ท�าร้ายเบียดเบียนผู้อื่น ก็ต้องมีค�าสอนให้ปฏิบัติในทางอื่น จึงทรงแสดง 

พระโอวาทประกาศพระพุทธศาสนาโดยย่อว่า 

สพฺพปาปสฺส อกรณํ  กุสลสฺสูปสมฺปทา

สจิตฺตปริโยทปนํ  เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

แปลว่า การไม่ท�าบาปท้ังปวง การท�ากุศลให้ถึงพร้อม การยังจิตของตนให้

ผ่องแผ้ว นี้เป็นศาสนา คือค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย.

พระพุทธะทั้งหลายผู้เป็นเจ้าของศาสนาคือค�าสอนสามข้อนี้ ก็คือพระพุทธะ 

ผู้กล่าวขันติท่ีเป็นตัวตีติกขา ว่าเป็นบรมตบะ กล่าวนิพพานว่าเป็นบรมธรรม ซึ่งได้

แสดงมาแล้ว. ค�าว่า ศาสนานั้นเดิมเป็นแต่ค�าสอนคือพระธรรม ยังไม่มีค�าสั่งคือ 

พระวนิยั เพราะในชัน้ต้นพระพทุธเจ้าทรงแสดงแต่พระธรรม ยงัไม่ทรงบัญญตัพิระวินยั 

ต่อมาภายหลงัเมือ่ได้ทรงบญัญตัพิระวนิยัแล้ว ศาสนาจึงแยกเป็นค�าสอนคอืพระธรรม

หนึง่ ค�าสัง่คือพระวนัิยหน่ึง รวมเรียกว่าค�าสัง่สอน. ในเวลาทีท่รงแสดงโอวาทปาติโมกข์
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นี้ยังไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัย ศาสนาจึงได้แก่ค�าสอน, และค�าว่า “นี้เป็นค�าสอนของ

พระพุทธะทัง้หลาย” นัน้แสดงว่า พระพทุธะทัง้ปวงในอดตีกต็าม ในปัจจบุนักต็าม ในอนาคต

ก็ตามแสดงศาสนาคือค�าสอนตรงกันเหมือนอย่างน้ี เป็นอันแสดงปฏิเสธว่าผู้ท่ีแสดง 

ค�าสอนผิดแผกไปจากหลักนี้ไม่ใช่พระพุทธะคือพระผู้รู้จริง หรือสาวกของพระพุทธะ.

พระโอวาทข้อแรกว่า สพพฺปาปสสฺ อกรณ ํการไม่ท�าบาปทัง้ปวง มีอธบิายว่า 

บาปได้แก่ความชั่ว เรียกว่าอกุศล แปลว่ากิจของคนไม่ฉลาดบ้าง หมายถึงกรรม  

คอืการทีบ่คุคลท�าทางกายวาจาใจอันชัว่ เรยีกควบกนัว่าบาปกรรมบ้าง อกศุลกรรมบ้าง. 

กบ็าปนีย่้อมเกดิจากการกระท�าของบคุคล ทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง, ถ้าไม่ท�า 

บาปก็ไม่เกิด ทางท่ีจะพึงก�าหนดรู้ว่าเป็นบาปนั้นคือ ก�าหนดโดยอกุศลมูลกล่าวคือ

กรรมที่มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นมูล จัดเป็นบาป, ก�าหนดโดยอกุศลกรรมบถหรือ

ทุจริต คือกรรมนั้นย่อมเป็นกายกรรมฝ่ายอกุศล มีปาณาติบาตเป็นต้น เป็นวจีกรรม

ฝ่ายอกศุล มมุีสาวาท เป็นต้น เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศล มอีภชิฌาเป็นต้น, ก�าหนดโดย

ผลเดอืดร้อนในภายหลงั ดงัเช่นพระพทุธภาษติว่า ปจฉฺา ตปปฺต ิทกุกฺฏ ํกรรมชัว่ย่อม

เผาผลาญในภายหลงัดงันี.้ หรอืก�าหนดโดยอาทนีพคอืความให้โทษดงัทีแ่สดงไว้ในกรณี

ยากรณยีสตูรว่า เม่ือท�าอกรณียกจิคืออกศุล พงึหวังอาทีนพเหล่าน้ีคอื อตตฺาปิ อตฺตานํ 

อุปวทติ ตนย่อมติเตียนตน อนุวิจฺจ วิญฺญู ครหนฺติ ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียน  

ปาปโก กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ กิตติศัพท์อันเลวย่อมฟุ้งไป สมฺมุฬฺโห กาลํ กโรติ 

ย่อมหลงท�ากาละ (ตาย) กายสสฺ เภทา ปรมมฺรณา อปายํ ทคุคฺต ึ วนิปิาตํ นริยํ  

อปุปชชฺต ิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกท�าลาย ย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรก, 

บาปจึงเป็นอกรณียะคือข้อที่ไม่ควรท�าโดยส่วนเดียว จึงตรัสสอนให้ละบาปเสีย ดังที่

ตรัสสอนไว้ในปหานภาวนาสตูรว่า อกุสลํ ภิกขฺเว ปชหถ เป็นต้น แปลรวมความว่า  

ภิกษทุัง้หลาย ท่านท้ังหลายจงละอกศุลเสยี, ท่านทัง้หลายอาจเพือ่ละอกศุลได้, ถ้าท่าน

ไม่อาจเพือ่ละอกศุลได้ เรากไ็ม่พงึกล่าวสอนให้ละอกุศล แต่เพราะท่านท้ังหลายอาจเพือ่

ละอกศุลได้ เราจงึกล่าวให้ละอกศุล, และถ้าอกศุลนีท้ีท่่านทัง้หลายละเสยีแล้ว พงึเป็น

ไปเพ่ือความไม่เก้ือกูลเพื่อทุกข์ เราก็ไม่พึงกล่าวให้ละอกุศล, แต่เพราะอกุศลท่ีท่าน 

ทัง้หลายละเสยีแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความเกื้อกูล เพื่อสุข เราจึงกล่าวให้ละอกุศลเสีย 

ดังน้ี. พระสูตรในส่วนท่ีตรัสสอนให้ละน้ีประมวลความได้สองประการคือ บุคคลอาจ
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เพื่อละอกุศลได้, การละอกุศลเป็นเหตุแห่งความเกื้อกูลความสุข, เหตุฉะน้ี จึงทรง

แสดงพระโอวาทประกาศพระศาสนาไว้เป็นข้อแรกว่า การไม่ท�าบาปทั้งปวง ดังนี้

ศาสนาของพระพทุธะทัง้ปวง ย่อมสอนไม่ให้ท�าบาปทกุ ๆ อย่าง ไม่มีสอนให้

ท�าบาปแม้แต่อย่างเดียว แม้สาวกของพระพุทธะย่อมสอนอย่างนี้. พระโอวาทข้อนี้

สงเคราะห์เข้าในสลีสกิขาในไตรสิกขาท่ีทรงแสดงในภายหลงั เพราะส�าเรจ็ด้วยวริตัคิอื

ความงดเว้น คือไม่ท�า.

พระศาสดาครั้นทรงแสดงข้อที่ควรละแล้ว เมื่อจะทรงแสดงข้อที่ควรท�าต่อไป 

เพราะเมื่อละความชั่วแล้วยังไม่ท�าความดี ก็ยังไม่ชื่อว่าได้กระท�าดี จึงตรัสข้อที่สองว่า 

กุสลสฺสูปสมฺปทา การท�ากุศลให้ถึงพร้อม, มีอธิบายว่า กุศลแปลว่ากิจของคนฉลาด  

ตรงกนัข้ามกบัอกศุล ได้แก่ความด,ี เรยีกว่าบญุ แปลว่าเครือ่งช�าระความชัว่บ้าง หมาย

ถึงกรรมคือการที่ท�าทางกาย วาจา ใจ อันดีงาม เรียกควบกันว่า กุศลกรรมบ้าง บุญ

กรรมบ้าง. ก็กุศลน้ีย่อมเกิดจากการกระท�าของบุคคลเช่นเดียวกับบาป ถ้าบุคคลไม่

กระท�ากไ็ม่เกดิเป็นกุศลข้ึนได้. ทางทีพ่งึก�าหนดรู้ว่าเป็นกศุลนัน้คือก�าหนดโดยกศุลมลู 

กล่าวคอืกรรมทีม่อีโลภะ อโทสะ อโมหะ เป็นมูล จดัเป็นกศุล, ก�าหนดโดยกศุลกรรมบถ

หรือสุจริต คือกรรมนั้นย่อมเป็นกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมฝ่ายกุศล ตรงกันข้าม

กบัอกศุลทีแ่สดงแล้วในข้อแรก, หรอืก�าหนดโดยบญุกริยิาวัตถุมีทานมัยเป็นต้น, ก�าหนด

โดยผลที่ไม่เดือดร้อนในภายหลัง ดังพระพุทธภาษิตว่า กตญฺจ สกตํ เสยฺโย ยํ  

กตวฺา นานตุปปฺต ิท�ากรรมใดแล้วไม่เดอืดร้อนในภายหลงั กรรมนัน้เป็นกรรมด ีท�าดี

กว่า ดังนี้. หรือก�าหนดโดยอานิสงส์คือความให้คุณดังที่แสดงไว้ในกรณียากรณียสูตร

ว่า เมื่อท�ากรณียกิจคือกุศล พึงหวังอานิสงส์เหล่านี้คือ อตฺตาปิ อตฺตานํ น อุปวทติ 

ตนไม่ติเตียนตน อนุวิจฺจ วิญฺญู ปสํสนฺติ ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ กลฺยาโณ 

กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉติ กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป อสมฺมุฬฺโห กาลํ กโรติ  

ย่อมไม่หลงท�ากาละ (ตาย) กายสฺส เภทา ปรมฺมรณา สุคตึ สคฺคํ โลกํ อุปปชฺชติ 

เบือ้งหน้าแต่ตายเพราะกายแตกท�าลาย ย่อมเข้าถึงสุคตโิลกสวรรค์ ดงันี.้ กศุลจงึเป็น

กรณียะคือข้อที่ควรท�าโดยส่วนเดียว จึงตรัสสอนให้ท�ากุศล ดังที่ตรัสสอนไว้ในปหาน

ภาวนาสูตรว่า กุสลํ ภิกฺขเว ภาเวถ เป็นต้น แปลรวมความว่าภิกษุท้ังหลาย ท่าน 

ทั้งหลายจงท�ากุศลให้เกิดขึ้น ท่านทั้งหลายอาจเพื่อท�ากุศลให้เกิดขึ้นได้, ถ้าท่าน 
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ทั้งหลายไม่อาจ เราก็ไม่พึงกล่าวให้ท�ากุศลให้เกิดขึ้น, แต่เพราะท่านทั้งหลายอาจเพื่อ

ท�ากศุลให้เกดิขึน้ได้ เราจงึกล่าวให้ท�ากศุลให้เกดิขึน้. และถ้ากศุลนีท้ีท่่านทัง้หลายท�าให้

เกดิข้ึนแล้ว พงึเป็นไปเพือ่ความไม่เก้ือกลูเพ่ือทกุข์ เรากไ็ม่พงึกล่าวให้ท�ากุศลให้เกดิข้ึน, 

แต่เพราะกุศลท่ีท่านท�าให้เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเกื้อกูลเพื่อสุข เราจึงกล่าว

ให้ท�ากุศลให้เกิดขึ้น ดังนี้. พระสูตรในส่วนที่ตรัสสอนให้ท�านี้ ก็อาจประมวลความได้

สองประการคือ บุคคลอาจเพื่อท�ากุศลให้เกิดขึ้นได้, การท�ากุศลให้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้

ได้รบัผล คอืความเกือ้กลูความสขุ เหตฉุะนี ้จงึทรงแสดงพระโอวาทประกาศพระศาสนา

เป็นข้อที่สองว่าการท�ากุศลให้ถึงพร้อม ดังนี้.

ศาสนาของพระพุทธะท้ังปวง ล้วนสอนให้ท�ากุศลให้เกิดขึ้น ไม่มีห้ามไม่ให้ 

ท�ากุศล, แม้ในที่ทรงแสดงสันโดษ ตรัสสอนให้สันโดษด้วยปัจจัยทั้ง ๔ มีจีวรเป็นต้น 

แต่ก็ตรสัสอนไม่ให้สนัโดษในกศุลกรรม กล่าวคอืในการท�าความด,ี แม้สาวกของพระพทุธะ

ทั้งหลายก็ย่อมสอนอย่างเดียวกัน.

พระโอวาทข้อน้ี สงเคราะห์เข้าในจติตสิกขา คอืสมาธิความตัง้จิตมัน่ เพราะจะ

ท�ากศุลให้ถงึพร้อมได้กต้็องตัง้จติไว้ในกศุลก่อน เพราะฉะนัน้ ถ้าไม่มสีมาธก็ิไม่อาจท�า

กุศลได้, ดังจะพึงเห็นได้ว่าคนท่ีไม่ตั้งจิตไว้ในกุศล ย่อมไม่ปรารถนาเพื่อท�ากุศล  

ในทางตรงกนัข้าม ถ้าไม่ตัง้จติไว้ในอกศุล กย่็อมไม่ปรารภเพือ่ท�าอกศุล ต่อเม่ือตัง้จิต

ไว้ในอกศุลจงึปรารภเพือ่ท�าอกุศล. ความตัง้จติไว้ในอกศุลกช็ือ่ว่า สมาธ ิแต่เป็นมจิฉา

สมาธิ ที่ตรัสว่า 

ทิโส ทิสํ ยนฺตํ กยิรา  เวรี วา ปน เวรินํ

มิจฺฉาปณิหิตํ จิตฺตํ  ปาปิโย นํ ตโต กเร

แปลว่า โจรหรือคนชังกัน พึงท�าอนัตถกะโจรหรือคนชังกัน คนมีเวรกัน  

พึงท�าอนัตถกะคนมีเวรกัน จิตที่ตั้งไว้ผิด พึงท�าผู้นั้นให้ร้ายกว่านั้นเสียอีก ดังนี้.

ส่วนความตั้งจิตไว้ในกุศลชื่อว่า สัมมาสมาธิ ที่ตรัสว่า 

น ตํ มาตา ปิตา กยิรา  อญฺเญ วา ปน ญาตกา

สมฺมาปณิหิตํ จิตฺตํ  เสยฺยโส นํ ตโต กเร
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มารดาบดิากท็�าความประเสรฐินัน้ให้ไม่ได้ กห็รอืว่าแม้ญาตเิหล่าอืน่กท็�าให้ไม่ได้ 

จิตที่ตั้งไว้ชอบย่อมท�าเขาให้ประเสริฐกว่านั้น ดังนี้.

เพราะฉะนั้น จะท�ากุศลให้ถึงพร้อมก็ต้องท�าสมาธิ คือท�าจิตให้ตั้งอยู่ในกุศล 

แต่เพราะจิตสามัญมีปกติดิ้นรนกวัดแกว่ง มักตกไปตามความใคร่ ท่านจึงสอนให้หัด

ท�าสมาธิคือท�าจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว ดังจะแสดงในข้อว่าด้วยการประกอบ 

ในอธิจิต. ความต้ังจิตม่ันในกุศลก็ดี ความตั้งจิตมั่นในอารมณ์เดียวก็ดี สงเคราะห ์

เข้าในจิตตสิกขาหรือธรรมกองสมาธิ เพราะเกี่ยวกับการตั้งจิตเหมือนกัน

การไม่ท�าบาปและการท�ากศุลให้ถงึพร้อม เนือ่งด้วยการตัง้จติเป็นส�าคัญ และ

เพราะมกีจิทีพ่งึปฏบัิตเิกีย่วกบัจติต่อไปอีก พระบรมศาสดาจึงทรงแสดงพระโอวาทเป็น

ข้อที่ ๓ ว่า สจิตฺตปริโยทปนํ การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ดังนี้. มีอธิบายว่า  

จติเป็นธรรมชาตไิม่มสีรรีะ แต่มคีหูาคอืสรรีกายนีเ้ป็นทีอ่าศยั มใิช่วสิยัทีใ่คร ๆ จะพงึ

รู้ได้ทางอายตนะมีตาเป็นต้น, ถึงอย่างนั้นก็ทราบว่าจิตมีอยู่โดยผลที่ปรากฏ คือความ

ทีค่น สตัว์ เป็นผูรู้แ้ละนึกคดิอะไรได้ อายตนะภายในเป็นส่ือให้เกดิอายตนะภายนอก 

จนเกิดวิญญาณ เป็นต้น ขึ้นได้, ต่างจากอวิญญาณกวัตถุ มีต้นไม้ ภูเขา เป็นต้น 

เพราะล�าพังรูปกาย ถ้าไม่มีจิตเข้าอาศัยอยู่ก็จะปราศจากวิญญาณ คือความรู้สึกทาง

อายตนะ เหมอืนอย่างท่อนไม้ดังกึง่พระคาถาว่า ฉุฑฺโฑ อเปตวญฺิญาโณ นริตฺถวํ กลงิคฺรํ 

ปราศจากวญิญาณ ถกูทอดทิง้ เหมอืนท่อนไม้ไร้ประโยชน์, และจตินีอ้าจทราบได้โดย

อาการว่าเป็นจติมีราคะ มีโทสะ มีโมหะ หรอืจติปราศจากราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น

อาจแสดงออกมาแรงจนถึงปรากฏความวิการทางกายทวาร วจีทวาร มโนทวาร,  

เมื่อถึงขั้นนี้คนอื่นก็อาจสังเกตทราบได้ว่าผู้นี้มีราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น จิตนี้ท่าน

แสดงว่าเป็นธรรมชาติผุดผ่อง แต่เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมอง 

ทีจ่รมา ดงัพระพุทธภาษิตว่า ปภสสฺรมิทํ ภกิขฺเว จติตฺ ํตญจฺ โข อาคนตฺเุกห ิอปุกกฺเิลเสห ิ

อุปกฺกิลิฏฺํ (องฺ. เอก. ๒๐/๕๐/๑๑) ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้เป็นธรรมชาติประภัสสรคือ

ผุดผ่อง แต่จิตนั้นเศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสทั้งหลายที่จรมา. 

อุปกิเลสคือเครื่องเศร้าหมอง กล่าวโดยย่อได้แก่อารมณ์ กับ กิเลส. อารมณ์

ได้แก่เรื่องที่จิตคิด ดังพระพุทธภาษิตว่า ยญฺจ เจเตติ ยญฺจ ปกปฺปติ ยญฺจ อนุเสติ 
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อารมฺมณเมตํ โหติ วิญฺญาณสฺส ิติยา (ส�. นิทาน. ๑๖/๑๔๗/๗๙) แปลว่า คิดถึง

เรื่องใด ก�าหนดถึงเรื่องใด หมกมุ่นถึงเรื่องใด เรื่องนั้นเป็นอารมณ์ เพื่อความตั้งอยู่

แห่งวิญญาณ ดังน้ี อารมณ์จ�าแนกออกเป็น ๖ คือ รูปารมณ์ อารมณ์คือรูป ๑  

สัททารมณ์ อารมณ์คือเสียง ๑ คันธารมณ์ อารมณ์คือกลิ่น ๑ รสารมณ์ อารมณ์คือ

รส ๑ โผฏฐัพพารมณ์ อารมณ์คือโผฏฐัพพะ ๑ ธรรมารมณ์ อารมณ์คือเรื่องราว ๑. 

อีกอย่างหนึ่งจ�าแนกเป็น ๓ ตามกิเลส คือ รชนียารมณ์ อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งราคะ 

หรือโลภนียารมณ์อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโลภะ ๑ โทสนียารมณ์ อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่ง

โทสะ ๑ โมหนียารมณ์ อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโมหะ ๑. กิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมอง

แห่งจิตอาศัยอารมณ์เกิดข้ึนและอิงแอบอยู่กับอารมณ์ดังพระพุทธภาษิตตอนหนึ่งใน 

ฉฉักกสูตร (ม. อุ. ๔/๕๑๖) โดยความว่า อาศัยจักษุและรูปเกิดจักษุวิญญาณ อาศัย

หูและเสียงเกิดโสตวิญญาณ อาศัยจมูกและกล่ินเกิดฆานวิญญาณ อาศัยล้ินและรส

เกิดชิวหาวิญญาณ อาศัยกายและโผฏฐัพพะเกิดกายวิญญาณ อาศัยธรรมะและมนะ 

เกิดมโนวิญญาณ ความประชุมแห่งสิ่งทั้ง ๓ เป็นผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัยเกิด

เวทนา เป็นสุขบ้าง ทุกข์บ้าง ไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้าง ผู้นั้นถ้ามีสุขเวทนาถูกต้อง ย่อม

เพลดิเพลนิชมเชยสยบตดิอยู่ ราคานุสัยย่อมนอนเนือ่งแก่ผูน้ัน้ ถ้ามทีกุขเวทนาถูกต้อง 

ย่อมโศกเศร้าคร�่าครวญตีอกพร�่าเพ้อ ถึงความหลงใหล ปฏิฆานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่

ผู้นั้น ถ้าอทุกขมสุขเวทนาถูกต้อง ย่อมไม่รู้ความเกิดความดับ ความอร่อย ความให้

โทษและความออกไปแห่งเวทนานั้นตามเป็นจริง อวิชชานุสัยย่อมนอนเนื่องแก่ผู้นั้น 

พระพุทธภาษิตนี้แสดงกิเลสอันเกิดสืบมาจากวิญญาณท่ีอาศัยจักษุและรูปเป็นต้นเกิด

ขึ้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือรูปารมณ์เป็นต้นที่จิตคิดถึงโดยล�าดับ 

กิเลสในชั้นน้ีเรียกว่า อนุสัย แปลว่า กิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิต มี ๓ คือ  

ราคานุสัย อนุสัยคือราคะความชอบใจ ๑ ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะความกระทบ

ความไม่ชอบใจ ๑ อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชาความไม่รู้ตามเป็นจริง ๑. พึงเห็น

ความเกดิแห่งอนสุยัเหล่านีต้ามนยัพระสตูรนีอ้ย่างนี ้เม่ือบคุคลประสบสุขเวทนามีความ

เพลิดเพลินยินดีเกิดขึ้น ความเพลิดเพลินยินดีนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่ก็ยังตกเป็น

ราคานุสัยนอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิต เมื่อบุคคลประสบทุกขเวทนามีความโศกเศร้า

เกิดข้ึน ความโศกเศร้านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่ก็ยังตกเป็นปฏิฆานุสัยนอนจมเป็น



273โอวาทปาติโมกขเทศนา

ตะกอนอยูใ่นจติ, เม่ือบคุคลได้ประสบอทกุขมสขุเวทนามคีวามไม่รูใ้นความเกดิเป็นต้น

ของเวทนานั้นตามเป็นจริงเกิดขึ้น ความไม่รู้ตามเป็นจริงนั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป แต่ก็

ยงัตกเป็นอวชิชานสุยันอนจมเป็นตะกอนอยูใ่นจติ อนสุยัท้ัง ๓ นีเ้ป็นกเิลสชัน้ละเอยีด 

ทีท่่านเปรยีบเหมือนตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุม่ ตะกอนน้ันเมือ่ยงัไม่ถกูกวนให้ฟุง้ขึน้มา

ก็ไม่ท�าให้น�้าขุ่น ดูน�้าใสคล้ายไม่มีตะกอน เมื่อถูกกวนให้ฟุ้งขึ้นมา จึงท�าน�้าให้ขุ่นเห็น

ประจักษ์ฉันใด อนุสัยเหล่านี้ ก็มีอุปไมยฉันนั้น เมื่อยังไม่ถูกกวนให้ฟุ้งขึ้นมาก็ไม่ท�า

จิตให้ขุ่นมวั จติคงสงบเป็นปกต ิเมือ่ถกูกวนให้ฟุง้ขึน้มากท็�าจติให้ขุน่มัว สังเกตทราบ

ได้ ประจักษ์ เครื่องกวนอนุสัยเหล่านี้ให้ฟุ้งขึ้นมาก็คืออารมณ์ และเมื่อถูกกวนให้ฟุ้ง

ขึ้นมาแล้ว ราคานุสัยก็ฟุ้งขึ้นมาเป็นราคะความก�าหนัดยินดี หรือโลภะความอยากได้ 

ปฏฆิานสุยัก็ฟุง้ขึน้มาเป็นโทสะความเจบ็ใจ อวชิชานสุยักฟ็ุง้ขึน้มาเป็นโมหะความหลง 

ราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ เหล่านี้ เมื่อก�าเริบมาถึงมโนทวาร ราคะหรือโลภะ 

ก็ก�าเริบออกมาเป็นอภิชฌาความโลภจนถึงคิดเพ่งเล็งส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน 

โทสะก็ก�าเริบออกมาเป็นพยาบาทความปองร้ายผู้อื่น โมหะก็ก�าเริบออกมาเป็น 

มิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากคลองธรรม ถึงขั้นนี้ก็เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศล เป็นเหตุ 

ให้กายกรรม วจีกรรม เกิดเป็นอกุศลขึ้นตามกัน เหตุฉะนี้ จึงตรัสสอนให้ปัจจเวกขณ์

จิตของตนเนือง ๆ ดังพระพุทธภาษิตว่า ตสฺมาติห ภิกฺขเว อภิกฺขณํ สกํ จิตฺตํ  

ปจฺจเวกฺขิตพฺพํ ทีฆรตฺตมิทํ จิตฺตํ สงฺกิลิฏํ ราเคน โทเสน โมเหนาติ (ส�. ขนฺธ. 

๑๗/๒๕๙/๑๘๔) ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล ท่านท้ังหลายพึงพิจารณาจิตของ 

ตนเนือง ๆ ว่าจิตนี้เศร้าหมองมาตลอดกาลยืดยาวนาน เพราะราคะ โทสะ โมหะ  

จิตฺตกฺกิเลสา ภิกฺขเว สตฺตา สงฺกิลิสฺสนฺติ ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายเศร้าหมอง 

เพราะจิตเศร้าหมอง จิตฺตโวทานา สตฺตา วิสุชฺฌนฺติ สัตว์ทั้งหลายหมดจดเพราะจิต

ผ่องแผ้ว ทัง้นีเ้พราะจติทีเ่ศร้าหมองย่อมชกัให้ประกอบอกศุลบาปกรรม จงึเศร้าหมอง

เพราะบาปนั้น ส่วนจิตที่ผ่องแผ้วย่อมไม่ชักให้ท�าเช่นนั้น จึงหมดจดจากบาป ความ

เศร้าหมอหรือหมดจดนี้เป็นของเฉพาะตน ดังคาถาพระพุทธภาษิตว่า

อตฺตนาว กตํ ปาปํ  อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ

อตฺตนา อกตํ ปาปํ  อตฺตนา ว วิสุชฺฌติ

บาปทีท่�าด้วยตน กเ็ศร้าหมองด้วยตน บาปทีไ่ม่ท�าด้วยตน กห็มดจดด้วยตน.
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เหตุฉะนี้ จึงควรช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว. การช�าระนั้นแสดงโดยทั่วไป  

มี ๒ วิธี คือ สมถวิธี ๑วิปัสสนาวิธี ๑ สมถวิธีนั้นคือท�าจิตให้สงบสงัดด้วยการสกัด

กัน้หรอืเกยีดกนัจติจากอารมณ์ทีเ่ศร้าหมองด้วยให้ตัง้มัน่อยู่ในอารมณ์เดยีว. วิธนีีก้ค็อื

สมาธิที่จะแสดงในข้อว่าด้วยการประกอบในอธิจิต. ในที่นี้จะแสดงในทางวิปัสสนาวิธี 

คือทางปัญญา.

การช�าระทางปัญญานั้น คือปัจจเวกขณ์พิจารณาด้วยปัญญาให้รู้ตามเป็นจริง 

ดังเช่นที่ตรัสสอนให้เป็นผู้ฉลาดในปริยายแห่งจิตของตนในทสกนิบาต สจิตตวรรค 

(๒๔/๕๑/๙๗) โดยความว่า หญิงสาวชายหนุ่มผู้ก�าลังรักตบแต่งส่องดูเงาหน้าของตน

ในกระจกเงา หรือในขันน�้าที่ใสสะอาด ถ้าเห็นเปื้อนธุลีหรือเป็นตุ่ม ก็ย่อมพยายาม 

เพื่อละธุลีหรือตุ่มนั้นเสีย ถ้าไม่เห็นเปื้อนธุลีหรือเป็นตุ่ม ก็ย่อมมีใจยินดี มีความด�าร ิ

เต็มเปี่ยมฉันใด, ปัจจเวกขณ์คือความพิจารณาด้วยปัญญาก็ย่อมมีอุปการะมากใน 

กุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้น, คือพิจารณาว่าเรามีความโลภเพ่งเล็งอยู่หรือไม่ เรามีจิต

พยาบาทอยู่หรือไม่เป็นต้น, ถ้าเมื่อปัจจเวกขณ์อยู่ย่อมรู้ว่ามีกิเลสเหล่านั้นอยู่ ก็พึง

ท�าความพอใจ ความพยายาม ความอุตสาหะ ความขะมกัเขม้น ความไม่ท้อถอย และ

สติสัมปชัญญะมีประมาณอย่างย่ิงเพื่อละอกุศลบาปธรรมเหล่านั้น เหมือนอย่างคน 

มีผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้ พึงท�าความพอใจ ความพยายามอย่างย่ิง เพื่อดับผ้าหรือ

ศีรษะที่ถูกไฟไหม้น้ัน, ก็ถ้าเม่ือปัจจเวกขณ์อยู่ย่อมรู้ว่าไม่มีกิเลสเหล่านั้น ก็พึงตั้งอยู่

ในกศุลธรรมเหล่านัน้ กระท�าความเพยีรเพือ่ส้ินอาสวกเิลสให้ย่ิงขึน้ไป. แม้ในวัตถูปมสูตร 

ที่แสดงถึงอุปกิเลสแห่งจิตมีอภิชฌาวิสมโลภเป็นต้น ก็ตรัสสอนให้รู้ตามความเป็นจริง 

ละอุปกิเลสแห่งจิตนั้นเสีย (ม. มู. ๑๒/๙๑/๖๔). เครื่องเศร้าหมองแห่งจิตเหล่านี ้

แม้จะทรงแสดงจ�าแนกโดยปริยายเป็นอันมาก ก็ย่นย่อลงในราคะหรือโลภะ โทสะ 

โมหะ นั้นเอง เพราะเป็นกิเลสท่ีปรากฏในจิต อาจปัจจเวกขณ์รู้ได้ จึงตรัสสอนให้ 

ปัจจเวกขณ์ให้รู้ตามความเป็นจริง, และอาจจะละได้ด้วยฉันทะพยายามเป็นต้น จึง 

ตรัสสอนให้ท�าฉันทะพยายามเพื่อละเสีย.

อนึ่ง พึงทราบปฏิภาคธรรม ธรรมที่เป็นคู่เปรียบกัน โดยเป็นสภาคถูกส่วน

กนับ้าง เป็นวิสภาค ผดิส่วนกันบ้าง ตามท่ีนางธรรมทนินาภกิษณีุแสดงแก่วิสาขอบุาสก 
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มาในจูลเวทัลลสูตร (ม. มู. ๑๒/๕๑๒/๕๕๔) ว่าราคะเป็นปฏิภาคของสุขเวทนา,  

ปฏฆิะเป็นปฏิภาคของทุกขเวทนา, อวชิชาเป็นปฏภิาคของอทกุขมสุขเวทนา, วิชชาเป็น

ปฏภิาคของอวชิชา, วมิตุตเิป็นปฏภิาคของวชิชา, นพิพานเป็นปฏภิาคของวมิตุติ ดงันี.้  

ฉะนั้น ทางปฏิบัติเพื่อละอนุสัยก็ต้องละปฏิภาคธรรมเพื่ออนุสัย บ�าเพ็ญปฏิภาคธรรม

เพือ่วชิชาวมิตุต,ิทางปฏบิตัเิพือ่อย่างนี ้คอื เมือ่ประสบเวทนาอย่างใดอย่างหนึง่อนัเกดิ

สืบมาจากผัสสะวิญญาณท่ีอาศัยตาและรูปเป็นต้นเกิดขึ้น ก็ไม่เพลิดเพลินยินดีใน 

เพราะสุขเวทนา ไม่โศกเศร้ายินร้ายในเพราะทุกขเวทนา รู้ตามความเป็นจริงถึงความ

เกิดเป็นต้นแห่งอทุกขมสุขเวทนา, เม่ือเป็นเช่นนี้ อนุสัยทั้ง ๓ ก็ไม่เกิดนอนเนื่อง 

ในจิต จึงอาจท�าท่ีสุดทุกข์ได้ ดังพระพุทธภาษิตในฉฉักกสูตร (ม. อุ. ๑๔/๕๑๘)  

ว่า โส วต ภิกฺขเว ฯเปฯ านเมตํ วิชฺชติ แปลว่า ภิกษุท้ังหลาย เป็นฐานะอยู่ท่ี 

ผู้นั้นละราคานุสัยในสุขเวทนา บรรเทาปฏิฆานุสัยในทุกขเวทนา ถอนอวิชชานุสัยใน 

อทุกขมสุขเวทนา ละอวิชชายังวิชชาให้เกิดขึ้นแล้ว จักท�าท่ีสุดทุกข์ในทิฏฐธรรมได้ 

ดังนี้. 

ในการละอนุสัยเหล่านี้ก็ต้องอาศัยปัญญาพิจารณาให้รู้แจ่มแจ้งตามเป็นจริง 

จนละอวิชชาเกิดเป็นวิชชาขึ้น ดังพระพุทธภาษิตว่า อวิชฺชํ ปหาย วิชฺชํ อุปฺปาเทตฺวา  

ละอวชิชายงัวชิชาให้เกดิขึน้นัน้. การพจิารณาเพือ่ละอนสุยันี ้แสดงตามนยัในพระสตูร

หนึ่งว่า พิจารณาให้เห็นจักษุและรูปเป็นต้น และวิญญาณ ผัสสะ เวทนา ตัณหา  

ทีเ่กดิสบืกนัมาโดยส�าคัญว่า เนต ํมม นัน่ไม่ใช่ของเรา เนโสหมสสฺม ิเราไม่ใช่เป็นนัน่ 

น เมโส อตฺตา นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา เพราะสิ่งเหล่านี้มีความเกิดและความเสื่อมสิ้น

ปรากฏ เมื่อเห็นว่าเป็นตน ก็ต้องเห็นว่าตนของเราเกิด ตนของเราเสื่อมสิ้น,  

เพราะฉะน้ัน ผู้กล่าวว่าเป็นตน ค�านั้นจึงไม่ชอบ, สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตนด้วยประการ 

อย่างน้ี. เมือ่พจิารณาให้เหน็จรงิอย่างนี.้ ย่อมหน่ายในจกัษแุละรปูเป็นต้น, เม่ือหน่าย

ก็ย่อมสิ้นก�าหนัด, เพราะสิ้นก�าหนัดย่อมวิมุตหรือหลุดพ้น เมื่อวิมุตแล้วย่อมมีญาณรู้

ว่าวิมุตแล้ว ย่อมรู้ว่าชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์อยู่จบแล้ว กิจท่ีจะต้องท�าท�าเสร็จแล้ว 

กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มี ดังนี้.
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ความปัจจเวกขณ์จติเพือ่ละกเิลสทีป่รากฏ และความละอวิชชายังวิชชาให้เกิด

ข้ึนเพ่ือละอนุสัย ดังแสดงมานี้ เป็นการช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว เม่ือจิตวิมุตแล้ว 

ก็เป็นจิตผ่องแผ้วสมบูรณ์, จิตเศร้าหมองเพราะส่ิงใดก็วิมุตจากส่ิงนั้น ดังพระพุทธ-

ภาษิตว่า ปภสฺสรมิทํ ภิกขเว จิตฺตํ ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺตํ  

(องฺ. เอก. ๒๐/๕๑/๑๑) ภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ประภัสสรคือผุดผ่อง, ก็จิตน้ันแล 

หลุดพ้นแล้วจากเครื่องหมองทั้งหลายที่จรมา ดังนี้. เรื่องทั้งหลายที่จิตผ่องแผ้วคิด  

มีเรื่องรูปที่ตาเห็นเป็นต้น ก็ไม่เป็นอารมณ์เพื่อความตั้งอยู่แห่งวิญญาณที่สืบไปถึง 

ผสัสเวทนา ซ่ึงเป็นทีต่ัง้แห่งอนสุยัและกเิลสอกุศลบาปธรรมทัง้ปวง จงึไม่มอีารมณ์เป็น

เครื่องปรุงกิเลส ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องปรุงอารมณ์ ต่างจากจิตที่เศร้าหมองซึ่งประกอบ

ด้วยอารมณ์กับกิเลสผสมกัน กระแสของจิตเช่นนี้ย่อมไหลไปสู่บาปอกุศล เหตุฉะนี้ 

พระบรมศาสดาเมื่อทรงแสดงพระโอวาทให้ไม่ท�าบาปและให้ท�ากุศลแล้ว จึงทรงแสดง

พระโอวาทประกาศพระศาสนาเป็นข้อที่ ๓ ให้ท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ดังนี้.

ศาสนาของพระพทุธะทัง้ปวงย่อมสอนให้ช�าระจติของตนให้ผ่องแผ้ว ไม่มสีอน

ให้ท�าจิตให้เศร้าหมอง แม้สาวกของพระพุทธะก็ย่อมสอนอย่างนี้. พระโอวาทข้อนี้

สงเคราะห์เข้าในปัญญาสกิขา เพราะการช�าระจติต้องใช้ปัญญาเป็นเคร่ืองช�าระ ใช้ธรรม

ข้ออื่นเป็นเครื่องช�าระก็ยังไม่เป็นอันช�าระด้วยดี มีพระพุทธภาษิต (ในอังคุตตรนิกาย

นวกนิบาต ๒๓/๒๖๖) แสดงไว้โดยความว่า ถ้าภิกษุอาศัยศรัทธา หิริ โอตตัปปะ  

วิริยะ ปัญญา ละอกุศล อบรมกุศลให้เกิดขึ้น, อกุศลนั้นก็เป็นอันเธอละแล้ว, ภิกษุใด

ละอกศุลเพราะเห็นด้วยอรยิปัญญา, อกศุลนัน้ย่อมเป็นอนัภกิษนุัน้ละแล้ว ละด้วยดแีล้ว 

ดังนี้.

รวมพระโอวาท ๓ ข้อ คือ การไม่ท�าบาปทั้งปวง ๑ การท�ากุศลให้ถึงพร้อม 

๑ การยังจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ๑ เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี้เป็นศาสนาคือ ค�าสอนของ

พระพุทธะทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้.



กัณฑ์ที่ ๓

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ

อธิจิตฺเต จ อาโยโค  เอตํ พุทฺธาน สาสนนฺติ

พระบรมศาสดาครั้นทรงแสดงพระโอวาทประกาศพระศาสนาเป็นหลัก เป็น

ประธานฉะนี้แล้ว จึงทรงแสดงต่อไปว่า 

อนูปวาโท อนูปฆาโต ปาฏิโมกฺเข จ สํวโร

มตฺตญฺญุตา จ ภตฺตสฺมึ ปนฺตญฺจ สยนาสนํ

อธิจิตฺเต จ อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ

การไม่พูดว่าร้าย ๑ การไม่ท�าร้าย ๑ ความส�ารวมในปาติโมกข์ ๑ ความรู้

ประมาณในภตั ๑ ท่ีนอนท่ีนัง่อันสงดั ๑ ความประกอบในอธจิติ ๑ นีเ้ป็นค�าสอนของ

พระพุทธะทั้งหลาย ดังนี้.

ความในพระโอวาทตอนน้ีแสดงว่าเป็นข้อขยายแห่งพระโอวาท ๓ ข้อนั้น  

เพื่อแสดงอธิบายคือความประสงค์.

ข้อว่า ไม่พูดว่าร้ายคือไม่พูดช่ัวร้ายแก่ผู้อื่น สงเคราะห์เข้าในสัมมาวาจา  

เจรจาชอบ ในองค์มรรค เพราะเว้นจากมุสาวาทเป็นต้น.

ข้อว่า ไม่ท�าร้าย คือไม่ท�าชั่วร้ายแก่ผู้อื่น สงเคราะห์เข้าในสัมมากัมมันตะ  

การงานชอบ เพราะเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้น.
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ความแห่ง ๒ ข้อนี ้แสดงว่าเป็นข้อขยายแห่งข้อว่า การไม่ท�าบาปทัง้ปวงเพราะ

บาปตลอดถึงบุญ ย่อมมีแสดงในลัทธิศาสนาต่าง ๆ, แต่ละลัทธิย่อมมีอธิบายของตน

ว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญ, ตรงกันข้ามกับพระพุทธศาสนาก็มี ฉะนั้น เพื่อแสดง

อธิบายว่าไม่ท�าบาปคือไม่ท�าอะไร จึงตรัสว่าไม่พูดว่าร้าย ไม่ท�าร้ายดังนี้.

ทั้ง ๒ ข้อนี้จะเป็นไปได้ก็ต้องอาศัยสังวร คือความส�ารวมระวัง ป้องกันเพื่อ

ไม่ท�าในข้อห้าม ท�าในข้ออนุญาต จึงตรัสต่อไปว่า ความส�ารวมในปาติโมกข์.

ปาตโิมกข์ในทีน่ีต้รสัแสดงในเวลาทีย่งัมไิด้ทรงบญัญตัพิระวนิยั จงึยงัไม่หมายถงึ

สิกขาบทบัญญัติที่มีพระพุทธานุญาตยกขึ้นเป็นปาติโมกขุทเทศในภายหลัง. จะพึง 

มีอธิบายอย่างไร. พึงหมายถึงศีลในองค์มรรคคือสัมมาวาจา ๑ สัมมากัมมันตะ  

๑ สัมมาอาชีวะ ๑ เรียกว่าอาชีวมัฏฐกศีล แปลว่า ศีลมีอาชีวะเป็นที่ ๘. พึงหมายถึง

พระโอวาทที่เป็นปากเป็นประธานอันเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ ท่ีตรัสแสดงหัวข้อ 

พระพุทธศาสนา. ต่อมาเม่ือทรงบัญญัติพระวินัย มีพระพุทธานุญาตให้ยกสิกขาบท

บัญญัติขึ้นเป็นปาติโมกข์แล้ว ก็พึงหมายถึงวินัยปาติโมกข์นั้นด้วย. นี้เป็นปาติโมกข์ 

คอืข้อทีพ่งึสงัวร. เมือ่กล่าวถงึทางทีพึ่งสงัวรกพ็งึหมายถึงอนิทรย์ีสังวร คอืความส�ารวม

อินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูป ฟังเสียง 

ดมกลิน่ ลิม้รส ถกูต้องโผฏฐพัพะ รูเ้ร่ือง. เมือ่มอิีนทรยีสังวร ศลีสังวรก็เป็นไปได้ด้วยดี 

สังวรนี้เป็นการดีการชอบ เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์ได้ ดังพระพุทธภาษิตว่า :-

 จกฺขุนา สํวโร สาธุ สาธุ โสเตน สํวโร

 ฆาเนน สํวโร สาธุ สาธุ ชิวฺหาย สํวโร

 กาเยน สํวโร สาธุ สาธุ วาจาย สํวโร

 มนสา สํวโร สาธุ สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร

 สพฺพตฺถ สํวุโต ภิกฺขุ สพฺพทุกฺขา  ปมุจฺจติ

แปลว่า ความส�ารวมทางจักษุเป็นการดี, ความส�ารวมทางหูเป็นการดี,  

ความส�ารวมทางจมูกเป็นการดี,ความส�ารวมทางลิ้นเป็นการดี, ความส�ารวมทางกาย

เป็นการด,ี ความส�ารวมทางวาจาเป็นการด,ี ความส�ารวมทางใจเป็นการดี, ความส�ารวม

ในทางทัง้ปวงเป็นการด,ี ภกิษุผูส้�ารวมแล้วในทางทัง้ปวงย่อมพ้นจากทกุข์ทัง้ปวง ดงันี.้
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อนึ่ง ข้อว่า ความรู้ประมาณในภัต คือรู้ประมาณในอาหารที่บริโภค ทั้งใน

ปัจจัยอื่น ๆ มีจีวรเครื่องนุ่งห่มเป็นต้น กล่าวรวมว่ารู้ประมาณในปัจจัย ๔ แต่ปัจจัย

อย่างอื่นเมื่อได้มาก็ใช้ได้ไปนาน ส่วนภัตตาหารเป็นปัจจัยท่ีต้องบริโภคหมดเปลืองไป

ทุกวัน จึงยกภัตตาหารขึ้นเป็นที่ตั้ง ความรู้ประมาณนั้น คือรู้ประมาณในการแสวงหา 

ในการรับ ในการบริโภค ให้เป็นอาชีวะปาริสุทธิ ความหมดจดแห่งอาชีพ อันเป็นศีล

ในการแสวงหา และให้เป็นศีลในการบรโิภค คอืบรโิภคด้วยปัญญาพจิารณาตามประโยชน์

ของปัจจยันัน้ ๆ ไม่บรโิภคด้วยตณัหา (อนัเรียกว่าปัจจยัสันนสิสิตศลี ศลีอาศยัปัจจยั) 

ทั้งให้เป็นสัปปายะ คือเป็นสบายเพื่อประกอบความเพียรทางจิตต่อไป

ข้อท่ีว่า ทีน่อนทีน่ัง่อันสงดั หมายถงึทีอ่นัไม่มหีมูค่นพลกุพล่าน ไม่มเีสียงอือ้องึ 

หรือที่ซึ่งสงัดจากรูปเสียงต่าง ๆ อันเป็นเครื่องก่อให้เกิดความไม่สงบ รวมกล่าวว่า  

ทีเ่ป็นกายวเิวก คือสงดักาย ท่ีท่านหมายถงึกล่าวในทีอ่ืน่ว่า อรญฺญคโต วา รกฺุขมลูคโต 

วา สุญฺญาคารคโต วา ไปสู่ป่า ไปสู่โคนไม้ หรือไปสู่เรือนว่าง ดังนี้.

ข้อนีต้รัสส�าหรบัผูมุ่้งบ�าเพญ็เพียรทางจติ เพือ่จติตวเิวก ความสงดัจติ เพราะ

ที่นอนที่นั่งอันสงัด ย่อมเป็นที่สัปปายะแก่การปฏิบัติเพื่อจิตตวิเวกซึ่งจะตรัสต่อไป.

ข้อว่า ความประกอบในอธิจิต หมายถึงความประกอบความเพียรทางจิตเพื่อ

ให้เป็นจิตตวิเวก ความสงัดจิต เพื่ออุปธิวิเวก ความสงัดกิเลส. อธิจิตแปลว่าจิตย่ิง.  

ค�าว่าจิตได้แก่อะไร ได้แสดงในข้อว่าการช�าระจติของตนให้ผ่องแผ้วแล้ว. ในทีน่ีจ้ะแสดง

ในส่วนที่เกี่ยวกับอธิจิต. เพราะมีค�าว่าอธิจิต จึงแบ่งจิตได้เป็น ๒ คือ จิตสามัญ ๑  

อธิจิต ๑ 

จิตสามญันัน้ประกอบด้วยอารมณ์ต่าง ๆ เป็นอนัมาก, (ค�าว่าอารมณ์มอีธิบาย

อย่างไร ได้แสดงในข้อว่าด้วยการช�าระจติแล้ว.) จงึเกดิกเิลสกลุ้มรมุใจให้กระสับกระส่าย

ไม่สงบอยู่เสมอ. กิเลสน้ันเรียกโดยนัยหนึ่งว่านิวรณ์ แปลว่า เครื่องกั้นจิต คือ  

กามฉนัท์ความพอใจรกัใคร่ในกาม ๑ พยาบาท ความเคยีดแค้นปองร้าย ๑ ถีนมิทธะ 

ความง่วนงุนเคลิบเคล้ิม ๑ อุทธัจจะกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญ ๑ วิจิกิจฉา  

ความลังเลไม่ตกลง ๑. ส่วนอธิจิตได้แก่จิตปราศจากนิวรณ์เหล่านี้ อันเรียกอีก 

อย่างหนึ่งว่าจิตตวิเวกความสงัดจิต. จิตสามัญเป็นจิตซัดส่าย เป็นเครื่องชักน�าให้ 
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ประกอบอกศุลกรรม เพราะนวิรณ์ทัง้ ๕ น้ัน ย่อลงก็เป็นราคะหรือโลภะ โทสะ โมหะ 

อันเป็นอกุศลมูลนั้นเอง, นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ท�าความดีอันเป็นบุญ 

เป็นกศุล และเป็นเครือ่งปิดกัน้ปัญญาไม่ให้เหน็แจ้งตามความเป็นจรงิ เพราะเหตฉุะนี้

จงึเรยีกว่านวิรณ์ ท่ีแปลว่าเครือ่งกัน้ คือกัน้จิตไว้มใิห้บรรลคุวามด,ี เหตฉุะนีจ้งึตรัสให้

ประกอบอธิจิต. 

การประกอบอธิจิตนั้นคือการบ�าเพ็ญสมาธิที่ตรัสแนะน�าไว้ว่า สมาธึ ภิกฺขเว 

ภาเวถ สมาหิโต ยถาภูตํ ปชานาติ แปลว่า ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงบ�าเพ็ญ

สมาธิ เพราะผู้มีใจตั้งมั่นแล้ว ย่อมรู้ตามเป็นจริง ดังนี้. สมาธิ คือความต้ังจิตม่ัน 

ในอารมณ์อันเดียว ไม่ให้จิตพล่านไปในอารมณ์มาก, และอารมณ์ที่พึงให้จิตตั้งไว้ต้อง

เป็นอารมณ์คู่ปรับกับนิวรณ์ ดังจะยกมาเป็นตัวอย่าง คืออสุภะ พิจารณาร่างกายตน

และผู้อื่นให้เห็นเป็นไม่งาม เป็นคู่ปรับกับกามฉันท์, เมตตา แผ่ไมตรีจิตคิดให้เป็นสุข 

เป็นคู่ปรับแก่พยาบาท, พุทธานุสสติ ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า เป็นคู่ปรับแก ่

ถีนมิทธะ, มรณัสสติ นึกถึงความตายอันจะมีแก่ตน เป็นคู่ปรับแก่อุทธัจจะกุกกุจจะ, 

ก�าหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นเป็นแต่เพียงธาตุ ๔ คือดิน น�้า ไฟ ลม ประชุมกันอยู่ 

ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เป็นคูป่รบัแก่วจิิกิจฉา, เมือ่จติตัง้อยูใ่นอารมณ์เหล่านี ้ไม่ฟุง้ซ่าน

ซัดส่ายไปในอารมณ์อ่ืนจนก�าจัดนิวรณ์เสียได้ เรียกว่าอธิจิต. อธิจิตนี้ท่านแสดงใน 

นิทเทสแห่งอธิจิตตสิกขาว่า ได้แก่ฌาน. 

ฌานแปลว่า ความเพ่ง ได้แก่ความที่จิตตั้งมั่นแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิ  

(สมาธใินอปัปนา คือ แนบแน่นแน่วแน่) เพราะเพ่งแน่วแน่อยูใ่นอารมณ์ของสมาธนิัน้ 

ท่านเรียกว่า อารัมมณูปนิชฌาน แปลว่าเพ่งอารมณ์. สมาธิคือความตั้งจิตม่ัน  

จ�าต้องให้จิตเพ่งอยู่กับอารมณ์ของสมาธิด้วยความคอยระลึกรู้ตัวอยู่เสมอ แต่จิตมัก

แวบออกไปสู่อารมณ์นอกสมาธิบ่อย ๆ ดังค�าที่ท่านเรียกว่า มักตกไปตามความใคร่ 

จึงต้องคอยชักให้กลับมาตั้งไว้ หรือจดไว้กับอารมณ์ของสมาธิ, กิริยาที่ชักจิตมาจดไว้

เช่นน้ีเรียกว่าวิตก จ�าต้องใช้มากในตอนแรก ๆ กิริยาที่จิตด�าเนินไปในอารมณ์ของ

สมาธิเรียกว่าวิจาร, อาการที่จิตดูดดื่มอยู่ในอารมณ์สมาธิ เกิดความซาบซ่านเรียกว่า

ปีติ, อาการท่ีสงบสบายเรียกว่าสุข, ความที่จิตมีอารมณ์เดียว เพราะมีสุขในสมาธ ิ
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เรียกว่าเอกัคคตา, เมื่อประกอบด้วยองค์ทั้ง ๕ นี้ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา 

ก็เรียกว่าฌานที ่๑ (ปฐมฌาน) เมือ่จติตัง้มัน่แน่วแน่ย่ิงขึน้องค์ต้น ๆ กล็ะไปโดยล�าดบั 

คือ วิตกละไปเพราะจิตด�าเนินไปดีแล้ว. วิจารละไปเพราะจิตดูดดื่มในอารมณ์สมาธิ

ดีแล้ว, จึงเหลือแต่ปีติ สุข เอกัคคตา นี้เรียกว่าฌานที่ ๒ (ทุติยฌาน), ปีติละไป 

เพราะสขุตัง้มัน่ดีแล้ว จงึเหลอืแต่สขุ กบัเอกคัคตา นี ้เรยีกว่า ฌานที ่๓ (ตตยิฌาน), 

สุขละไปเพราะจิตตั้งม่ันมีอารมณ์แนบแน่นแน่วแน่ดีแล้ว หมดกิจที่จะต้องวิตกวิจาร

เป็นต้น จึงเพ่งแน่วเฉยสนิทอยู่ จึงเหลือแต่เอกัคคตากับความเพ่งเฉยอยู่นั้น อันเรียก

ว่าอเุบกขา นีเ้รยีกว่าฌานที ่๔ (จตตุถฌาน), จติทีป่ระกอบด้วยฌานนีก้�าจดันวิรณ์ได้

ราบคาบเป็นจิตตวิเวกสงัดจิตแท้ ท่านจึงแสดงเป็นอธิจิต.

อธิจิตนี้ท่านแสดงว่าเป็นเครื่องละอนุสัยกิเลส สมดังภาษิตของนางธรรมทิน

นาภิกษุณี ที่กล่าวตอบวิสาขอุบาสก ว่า อิธาวุโส วิสาข ภิกฺขุ วิวิจฺเจว กาเมหิ ฯเปฯ  

(ม. มู. จูลเวทัลลสูตร ๑๒/๕๑๑/๕๕๔) แปลว่า ท่านวิสาขะ, ภิกษุในธรรมวินัยนี้  

สงดัจากกาม สงดัจากอกศุลธรรมท้ังหลายเข้าถงึปฐมฌานมวีติก มวีจิาร มปีีตสิขุเกดิ

แต่วเิวกอยู,่ (ภกิษนุัน้) ย่อมละราคะด้วยปฐมฌานนัน้ ราคานสัุยย่อมไม่นอนเนือ่งใน

ปฐมฌานน้ัน. ท่านวสิาขะ ภกิษใุนธรรมวนัิยนีย่้อมมุง่อย่างนีว่้า เมือ่ไรหนอ เราจกัเข้า

ถึงอยูซ่ึง่อายตนะ (อนตุตรวโิมกข์) ทีพ่ระอรยิะทัง้หลายเข้าถงึอยูใ่นบดันี ้เมือ่ยงัความ

ปรารถนาให้เกิดในอนุตตรวิโมกข์อย่างน้ี ย่อมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเป็น

ปัจจัย, (ภิกษุนั้น) ย่อมละปฏิฆะด้วยโทมนัสนั้น (อรรถกถาแก้ว่าต้องละโทมนัสนั้น

เสียอีก) ปฏิฆานุสัยย่อมไม่นอนเนื่องในโทมนัสนั้น. ท่านวิสาขะ, ภิกษุในธรรมวินัยนี้

เข้าถึงจตุตถฌานอันไม่มีทุกข์ไม่มีสุข เพราะละทุกข์และละสุขเสียได้ เพราะดับ  

(คือละ) โสมนัสโทมนัสเสียในก่อนทีเดียว มีสติอันบริสุทธิ์ที่อุเบกขาให้เกิดขึ้นอยู่, 

(ภิกษุน้ัน) ย่อมละอวิชชาด้วยจตุตถฌานนั้น อวิชชานุสัยย่อมไม่นอนเนื่องใน 

จตุตถฌานน้ัน ดังน้ี. การละราคานุสัยด้วยปฐมฌาน และปฏิฆานุสัยด้วยโทมนัส  

เพราะความปรารถนาในอนตุตรวโิมกข์ และละอวิชชานสัุยด้วยจตตุถฌาน ตามภาษติ

ของนางธรรมทินนาภิกษุณีนี้ พึงสันนิษฐานว่าเป็นการละด้วยวิกขัมภนปหาน คือ 

ละด้วยความสะกดไว้ ส่วนการละอย่างเดด็ขาดเป็นสมจุเฉทปหาน ต้องละด้วยปัญญา

ที่เป็นองค์อริยมรรค หรือที่เป็นวิชชา. ดังแสดงในข้อว่าด้วยการช�าระจิตในหนหลัง.
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อธจิิตนี ้เป็นจติประภสัสร (ผดุผ่อง) อ่อน (มทุุ) ควรแก่การงาน (กมัมนยิะ) 

คือควรแก่การน้อมไปเพือ่รูต้ามเป็นจรงิ ความน้อมจติไปเพือ่รูต้ามเป็นจรงินี ้ กเ็รยีกว่า

ฌาน คือเพ่งพินิจเพื่อรู้ ที่ท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌาน ความเพ่งลักษณะ คือเครื่อง

ก�าหนดหมายสงัขารว่าไม่เทีย่ง อนัเรยีกว่าอนจิจลกัษณะเป็นต้น. ความเพ่งพินจินีต้้อง

เพ่งด้วยปัญญา คือรูเ้พ่ือรูย้ิง่ขึน้ไป. ฌานและปัญญาจงึต้องอาศัยกนัส่งกนัขึน้ไปจะแยก

จากกนัไม่ได้ และท่านแสดงว่าเป็นปฏิปทาด�าเนนิไปใกล้พระนพิพาน สมดงัพระพทุธ-

ภาษิตว่า 

นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส นตฺถิ ปญฺญา อฌายโต

ความเพ่งไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา, ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่เพ่ง.

ยมฺหิ ฌานญฺจ ปญฺญาจ ส เว นิพฺพาน สนฺติเก

ผู้มีความเพ่งและปัญญา ย่อมปฏิบัติใกล้พระนิพพาน ดังนี้

ประมวลข้อธรรม คอืการไม่พดูว่าร้าย การไม่ท�าร้าย ความส�ารวมในปาติโมกข์ 

ความรู้ประมาณในภัต ที่นอนที่นั่งอันสงัด ความประกอบในอธิจิต เอตํ พุทฺธาน  

สาสนํ ๖ ข้อนี้ เป็นศาสนา คือค�าสอนของพระพุทธะทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้.

รวมความว่าพระโอวาทปาตโิมกข์นี ้แสดงพระพทุธวาทะและพระพทุธศาสนา 

พระพุทธวาทะนั้นสงเคราะห์เข้าเป็น ๓ คือ ขันติความอด คือตีติกขา ความทนเป็น 

ตปะอย่างยิง่ เพราะเป็นธรรมเครือ่งแผดเผากเิลสให้ส้ินไป นิพพานความดับกเิลสหรอื

สิ้นกิเลส เป็นธรรมอย่างยิ่ง นักบวชผู้ท�าร้ายเบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าสมณะคือผู้สงบ, 

พระพุทธวาทะนี้ยกธรรมคือ ตีติกขาขันติ และนิพพานขึ้นกล่าวก่อน จึงยกบุคคลคือ

สมณะขึ้นกล่าวภายหลัง และธรรมนั้นแลเป็นเครื่องท�าบุคคลให้เป็นสมณะ. ต่อจากนี้

จึงแสดงพระพุทธศาสนา คือค�าสอนของพระพุทธะ คือการไม่ท�าบาปทั้งปวง การท�า

กศุลให้ถงึพร้อม การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว, ๓ ข้อนีแ้สดงพระพุทธศาสนาโดยย่อ 

ชือ่ว่าเป็นหวัใจพระพทุธศาสนา ต่อจากนีจ้งึแสดงพระพทุธศาสนาอกี คอืการไม่พดูว่าร้าย 

การไม่ท�าร้าย ความส�ารวมในปาติโมกข์ ความรู้ประมาณในภัต ที่นอนที่นั่งอันสงัด 

ความประกอบในอธิจิต. ๖ ข้อนี้ แสดงขยายความแห่ง ๓ ข้อนั้น โน้มน้าวมาสู ่
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พุทธวาทะทีแ่สดงแล้วข้างต้น. พงึเหน็ความต่างกนัของพระพทุธวาทะและของพระพุทธ-

ศาสนาในพระโอวาทนีว่้า พระพทุธวาทะมุ่งแสดงหลกัธรรมทีเ่ป็นอย่างยิง่ ไม่ได้มุง่เพือ่

เป็นข้อสอน เพราะจะยกนิพพานขึ้นสอนทีเดียวนั้นผู้ฟังย่อมเข้าใจยาก แต่พระสาวก

ผู้สอนพระศาสนาก็จ�าต้องทราบว่ายอดธรรมทั้งปวงนั้นคือนิพพาน เพื่อจะได้แสดงข้อ

สอนโน้มน้อมไปสู่จุดเดียวกัน. ส่วนพระพุทธศาสนามุ่งแสดงข้อสอน จึงแสดงปฏิบัติ

ธรรมเป็นขัน้ ๆ ทุก ๆ ข้อ แม้มข้ีอความสัน้ ๆ ก็เข้าใจง่าย. ในพระพุทธศาสนาเหล่านี ้

ข้อท่ีสอนให้ไม่ท�าบาป หรือท่ีแสดงขยายความของข้อนี ้สงเคราะห์เข้าในสลีขนัธ์ (กองศลี) 

ข้อทีส่อนให้ท�ากศุลหรอืทีแ่สดงขยายความของข้อนี ้สงเคราะห์เข้าในสมาธขินัธ์ (กอง

สมาธ)ิ ข้อท่ีสอนให้ช�าระจิตให้ผ่องแผ้วหรอืทีแ่สดงขยายความของข้อนี ้สงเคราะห์เข้า

ในปัญญาขันธ์ (กองปัญญา) ทั้ง ๓ นี้เป็นเครื่องอบรมกันเพื่อวิมุตติโดยล�าดับดัง

พระพุทธภาษิตว่า สีลปริภาวิโต สมาธิมหปฺผโล โหติ มหานิสํโส สมาธิ อันศีลอบรม

แล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก, สมาธิปริภาวิตา ปญฺญา มหปฺผลา โหติ  

มหานสิสํา ปัญญาอนัสมาธอิบรมแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานสิงส์มาก ปญฺญาปรภิาวตํิ 

จิตฺตํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ เสยฺยถีทํ กามาสวา ภวาสวา อวิชฺชาสวา จิตอัน

ปัญญาอบรมแล้ว ย่อมพ้นจากอาสวะท้ังหลายโดยชอบคือ จากกามาสวะ ภวาสวะ 

อวิชชาสวะ ดังนี้.

ผูป้ฏบิตัพิระพทุธศาสนา กล่าวคอืผูไ้ม่ท�าบาป ผูท้�ากศุล ผูช้�าระจติของตนให้

ผ่องแผ้ว ชื่อว่าพุทธศาสนิกแปลว่าผู้นับถือพระพุทธศาสนา หรือผู้มีพระพุทธศาสนา 

ใคร ๆ เมือ่ตรวจดูตนเหน็ธรรมปฏิบัต ิ๓ ข้อนีก็้พงึทราบว่ามพีระพุทธศาสนาอยู่ในตน 

ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสงบสุขโดยล�าดับ.

โอวาทปาติโมกขคาถาเทศนา มีเนื้อความพร้อมทั้งอรรถาธิบาย ดังแสดงมา

ด้วยประการฉะนี้.



.
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พระธรรมเทศนา 

เนื่องในการพระราชกุศลมงคลพธิี
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กตปุญญกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ กตปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ

โส โมทติ โส ปโมทติ ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโนติ.

บดันี ้จกัรบัพระราชทานถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุ

ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแด่พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในเบื้องต้นแห่ง 

พระราชพิธีฉัตรมงคล เฉลิมพระราชสมบัติสิริรัชพรรษาปีนี้ ด้วยว่า วันนี้ ใกล้จักถึง

วันประกอบพระราชพิธีฉัตรมงคล เฉลิมพระราชสมบัติสิริรัชพรรษาตามโบราณราช

ประเพณี สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระกตัญญูกตเวทิตาคุณ 

อนัประเสรฐิ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก�าหนดการพระราชกศุลทักษณิานปุทาน

เป็นเบือ้งต้น ณ พระทีน่ัง่อมรนิทรวินจิฉยันี ้เจ้าพนกังานผูเ้ตรยีมการได้เชญิพระโกศ

พระบรมอฐัสิมเดจ็พระบรมราชบรูพการ ีขึน้ประดษิฐานเหนอืพระราชบลัลงัก์ ภายใต้

นพปฎลมหาเศวตฉตัร และเชญิพระพทุธรปูประจ�าพระชนมวารคูพ่ระบรมอฐัปิระดษิฐาน

ในพระทีน่ัง่บษุบกมาลา ประกอบด้วยเคร่ืองบรมอิสรยิราชูปโภคพร้อมสรรพ ครัน้แล้ว 

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า (ท้ัง ๒ พระองค์) ได้เสด็จพระราชด�าเนินมา 

๑   ถวายคร้ังด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระธรรมวราภรณ์ ในการพระราชพิธีทกัษณิานปุทาน เบือ้งต้น 

 แห่งพระราชพธิฉีตัรมงคล ถวาย ณ พระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั วนัที ่๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐.
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ทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลทกัษิณานปุทาน ทรงพระราชอทิุศถวายส่วนพระราชกศุลทัง้นี้ 

เพือ่เป็นผลสัมฤทธิพ์ระราชหติสขุ แด่สมเดจ็พระบรมราชบรูพการ ีความสมัฤทธ์ิผลนี้ 

พึงมีโดยฐานนิยม สมตามพระพุทธานุสาสนีที่ตรัสไว้ว่า

อยญฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา  สงฺฆมฺหิ สุปติฏฺิตา

ทีฆรตฺตํ หิตายสฺส านโส อุปกปฺปติ

แปลความว่า ทักษิณาที่ให้แล้ว ตั้งอยู่ดีแล้วในสงฆ์นี้แล ส�าเร็จเพื่อเกื้อกูลแก่

ผู้ละไปนั้นโดยฐานะตลอดกาลนาน ดังนี้

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีทุกพระองค์ ได้ทรงเป็นพระราชบูรพาการีผู้ทรง

มหันตคุณูปการในพระบรมราชจักรีวงศ์ เพราะได้ทรงประดิษฐาน ได้ทรงด�ารง 

พระมหาเศวตฉัตรและพระบรมราชวงศ์ โดยสันตติสืบต่อมาโดยล�าดับ จึงทรงเป็น

พระบรมราชบูรพการีที่พึงถวายความเคารพ ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 

ผู้ทรงด�ารงพระมหาเศวตฉัตรเถลิงมไหศวริยราชสมบัติในปัจจุบัน

อนึง่ สมเดจ็พระบรมราชบรูพการีผู้ทรงปกครองประเทศชาตใินอดตีสืบต่อมา

โดยล�าดับนั้น ชื่อว่าได้ทรงเป็นพระราชบูรพการีของประเทศชาติโดยส่วนรวม เพราะ

ได้ทรงเป็นองค์พระประมุขกอบกู้ประเทศชาติ ด�ารงประเทศชาติ เกื้อกูลประเทศชาติ 

ให้เจรญิ ได้ทรงเป็นเอกอัครศาสนปูถมัภ์ ได้ทรงบ�าบดัทกุข์ บ�ารงุสขุ และเป็นมิง่ขวญั

ของอาณาประชาราษฎร ประชาราษฎรชาวไทยทัง้ชาตใินปัจจบุนั ผูเ้กดิมามีประเทศชาติ

เป็นที่รวมกันอยู่เป็นสุขโดยอิสรเสรี มีศาสนาเป็นที่นับถือ มีพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์เป็นสรณะโดยบรสิทุธิบ์รบิรูณ์ กเ็พราะสมเดจ็พระบรมราชบรูพการใีนรชัสมยั

นั้น ๆ ได้ทรงปกป้องรักษาไว้ ฉะนั้น จึงทรงด�ารงอยู่ในฐานะเป็นพระราชบูรพการีที่

พึงเคารพสักการะของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ

อันชาวไทยนั้น เมื่อตั้งชาติขึ้นเป็นหลักฐาน ก็มีพระพุทธศาสนาเป็นที่นับถือ 

มพีระมหากษัตรย์ิเป็นองค์ประมุขผูป้กครองโดยล�าดบัมา ชาต ิศาสนา และพระมหา-

กษตัรย์ิ จึงเป็นไตรรงค์ คอื องค์ ๓ ทีเ่ป็นนมิติเครือ่งหมายของความเป็นคนไทย หรือ

ประชาชาตไิทยโดยสมบรูณ์ทกุสมยั แม้ในทางพระพทุธศาสนา สมเดจ็พระบรมศาสดา 
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เมื่อทรงปรารภประชุมชนหรือรัฐ ก็ได้ตรัสไว้ว่า ราชา มุขํ มนุสฺสานํ พระราชาเป็น

ประมขุของหมูม่นษุย์ ราชา รฏฺสสฺ ปญญฺาณ ํพระราชาเป็นเครือ่งปรากฏของรฐั และ

ในอคัคญัญสูตร ได้ตรสัอธิบายอรรถของค�าว่า ราชา ไว้ว่า ธมเฺมน ปเรส ํรญเฺชต ิแปลว่า 

ยังชนทั้งหลายอื่นให้ยินดีชื่นบานโดยธรรม ดังนี้

พระราชาเป็นท่ียินดีชื่นบาน เป็นมิ่งขวัญของหมู่ชนอย่างไร มีตรัสแสดงไว้ 

ในจตุกกนิบาต อังคุตตรนิกาย ด้วยทรงปรารภถึงพระราชาผู้จักรพรรดิ โดยความว่า 

ข้ออัศจรรย์ในพระราชาผู้จักรพรรดิ คือ ถ้าขัตติยบริษัท พราหมณบริษัท คฤหบดี

บรษิทั สมณบริษทัเข้าเฝ้า บรษิทันัน้ ๆ กม็ใีจยินดด้ีวยการได้เฝ้าได้เห็น ถ้ามพีระราช

ด�ารัสตรัสด้วย ก็มีใจยินดีด้วยพระราชด�ารัส ถ้าทรงนิ่งก็ไม่อิ่ม คือ พากันกระหาย

อยากจะได้ฟังพระราชด�ารัสอีก ดังนี้

สมเดจ็พระบรมราชบรูพการใีนรชักาลโดยล�าดบั ได้ทรงประกอบมหนัตคณูุปการ

กิจโดยอเนกประการ เพราะทรงด�ารงม่ันอยู่ในราชธรรมจริยาตามนัยพระพุทธศาส- 

โนวาท ราชธรรมจริยานั้น ๆ ชื่อว่าเป็นบุญ เพราะเป็นกรรมคือการงานที่ดีที่บริสุทธิ์ 

เป็นเหตใุห้เกดิผลเป็นทีบ่นัเทงิสขุ ทัง้ในปัจจบุนั ทัง้ในภายหน้า สมตามพระพทุธภาษติ

บทนิกเขปว่า

อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ กตปุญฺโญ อุภยตฺถ โมทติ

โส โมทติ โส ปโมทติ ทิสฺวา กมฺมวิสุทฺธิมตฺตโน

แปลว่า ผูม้บีญุอนัท�าแล้ว ย่อมบนัเทงิในโลกนี ้ย่อมบนัเทงิในโลกหน้า ชือ่ว่า

ย่อมบันเทิงในโลกทั้ง ๒ ผู้มีบุญอันท�าแล้วนั้น เห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตน  

ย่อมบันเทิง ย่อมบันเทิงยิ่ง

ใจความแห่งพระพทุธภาษตินีม้ว่ีา ผูไ้ด้ท�าบญุไว้แล้ว เหน็กรรมอนับริสทุธ์ิของตน 

ย่อมบันเทงิสขุตลอดไป ค�าว่า บุญ แปลว่า ฟอกช�าระ มี ๒ คอื บญุท่ีเป็นเหต ุหมายถงึ

กรรมทีบ่รสิทุธิ ์เพราะเป็นเคร่ืองฟอกช�าระบาป หรอืกรรมทีต่รงกนัข้าม และบุญทีเ่ป็นผล 

หมายถึงผลที่บริสุทธิ์ คือความบันเทิงสุขอันเกิดจากบุญส่วนเหตุ หมายถึงสุขอย่างนี้ 

พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่า
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มา ภิกฺขเว ปุญฺญานํ ภายิตฺถ สุขสฺเสตํ อธิวจนํ

แปลว่า ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย ค�าว่าบุญนี้  

เป็นชื่อของสุข ดังนี้ และตรัสชี้บุญส่วนเหตุไว้ คือ ทาน การให้ การบริจาค ๑  

สีล ความประพฤติเป็นปกติเรียบร้อย เพราะงดเว้นจากโทษ หรือ ทมะ คือ ความ 

ข่มใจให้เกิดความงดเว้นอย่างนั้น ๑ ภาวนา คือความอบรมจิตใจให้สงบ และอบรม

ปัญญา หรือ สัญญมะ คือ ความส�ารวมจิตใจมิให้ฟุ้งซ่านมิให้มัวเมาลุ่มหลง ๑ ผู้ 

ปฏิบัติดังกล่าวแล้ว ช่ือว่าผู้ได้ท�าบุญไว้แล้ว ย่อมเป็นผู้มีกรรมอันบริสุทธิ์ ตนเอง  

เมื่อพิจารณาดูกรรมของตน ก็ติเตียนตนเองมิได้ ตรงกันข้าม เมื่อเห็นความบริสุทธิ์

แห่งกรรมของตน ย่อมได้ความบันเทิงสุข และผู้รู ้อื่นใคร่ครวญแล้วก็ติเตียนมิได้  

แต่กลบัยกย่องสรรเสรญิ ข้อนีไ้ด้ชือ่ว่าเกยีรตโิดยแท้จรงิ เพราะเป็นชือ่เสยีงอนับรสิทุธิ์ 

ที่ทั้งตนทั้งผู้อ่ืนท่ีเป็นผู้รู้ซึ่งใคร่ครวญแล้วติเตียนมิได้ เหตุฉะนี้ จึงมีพระพุทธภาษิต 

ตรัสไว้ว่า ธมฺเม ิตํ น วิชหาติ กิตฺติ เกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม ธรรมในที่นี้มี

อรรถหมายถึงธรรมที่เป็นกุศล หรือบุญดังกล่าว จึงตรัสให้ศึกษาเรื่องบุญว่า

ปุญฺญเมว โส สิกฺเขยฺย อายตคฺคํ สุขุทฺรยํ

แปลความว่า ควรศึกษาส�าเหนียกบุญ ที่มีผลเลิศต่อไป มีสุขเป็นก�าไร  

ด้วยประการฉะนี้

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีโดยล�าดับรัชสมัย ได้ทรงบ�าเพ็ญบุญไว้แล้ว  

เพราะได้ประกอบพระราชกรณียกิจอันบรสุิทธิ ์เป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ 

ศาสนา และอาณาประชาราษฎรทั้งปวง เม่ือทอดพระเนตรเห็นกรรมอันบริสุทธิ์ของ

พระองค์ ย่อมทรงบันเทิงสุขในโลกนี้ เสด็จสวรรคตแล้ว ก็ยิ่งทรงบันเทิงสุข และย่อม

ปรากฏพระราชกัลยาณเกียรติยืนอยู่คู่ชาติ

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ทรงพระราชปรารภอภลิกัขิตมงคลกาล

แห่งพระราชพธิมีงคล เฉลิมพระราชสมบัตสิิรริชัพรรษา จงึทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกอบการพระราชพธิทีกัษณิานปุทาน ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลอทุศิถวายสมเด็จ

พระบรมราชบูรพการ ี โดยพระราชคารวการ ด้วยก�าลงัพระกตญัญกูตเวทติาคุณ ท้ังนี้
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ชื่อว่าได้ทรงแสดงคารวะอปจายนธรรม และทรงปฏิบัติสัปปุริสธรรมตามพระพุทธ- 

ศาสโนวาท พระราชกรณีย์ที่ทรงปฏิบัติ ย่อมเป็นเครื่องกางก้ันสรรพพิบัติอนิฏฐผล 

อ�านวยสรรพสมบัตอิิฏฐผลแด่สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า พร้อมด้วยพระบรม-

ราไชศวรรยาธิปัตย์ ให้สถิตสถาพรเกษมสวัสดี

ขออ�านาจพระราชกศุลทกัษณิานุปทาน ท่ีสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 

ได้ทรงบ�าเพญ็ให้ตัง้อยูด่แีล้วในพระสงฆ์ และทรงอทิุศถวายสมเดจ็พระบรมราชบรูพการี 

ทัง้น้ีจงสมัฤทธิว์บิากสมบตัเิป็นไปเพ่ือเกือ้กลู เพือ่สุข แด่สมเด็จพระบรมราชบรูพการี 

สมตามพระบรมราชอุทิศ

ขออานภุาพคณุพระศรรัีตนตรยั อานภุาพพระราชกศุลบารมีบุญญาธกิาร และ

อานุภาพแห่งสมเด็จพระบรมราชบูรพาการีที่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายทั้งนี้  

จงอภบิาลรกัษาสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า พร้อมท้ังสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ 

และพระบรมราชโอรส พระราชธดิา ให้ทรงพระเจรญิด้วยสรรพสิริสวัสดิพ์พิฒันมงคล 

แผ่พระบรมโพธิสมภารบารมีเป็นที่ร่มเย็น แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลี

พระบาท เสวกามาตย์ ราชบริพาร สมณชีพราหมณ์ และอาณาประชาราษฎรทั่วไป

รบัพระราชทานถวายวสัิชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุ ประดบั

พระปัญญาบารมี ยุติด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



ธรรมธชกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ราชา จกฺกวตตฺ ีธมฺมิโก ธมฺมราชา ธมมฺญเฺญว นสฺิสาย ธมมฺ ํสกกฺโรนฺโต  

ธมฺมํ ครุกโรนฺโต ธมฺมํ อปจายิโน ธมฺมทฺธโช ธมฺมเกตุ ธมฺมาธิปเตยฺโยติ

บดันี ้จกัรบัพระราชทานถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ในธรรมธชกถา พรรณนา

ธรรม อันบัณฑิตนับถือเพียงดังธง ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี 

อนุรูปการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ในเบื้องต้นแห่งพระราชพิธีสถาปนา เฉลิม 

พระนามาภิไธยสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยว่าสมเด็จบรมบพติร

พระราชสมภารเจ้าทรงพระราชปรารภค�ากราบบังคมทูลแห่งสภาบริหารคณะปฏิวัติ  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย 

สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ เจ้าฟ้าวชริาลงกรณ ให้ด�ารงพระราชอสิรยิยศ “สมเดจ็พระบรม

โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร” โดยอนุโลมขัตติยราชประเพณีที่เคยมีมาแล้ว  

และเพือ่ให้เหมาะสมแก่กาลสมัย ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ก�าหนดการพระราชพธิี

๑   ถวายครัง้ด�ารงสมณศกัด์ิที ่สมเด็จพระญาณสงัวร ในการพระราชกุศลทกัษณิานปุทาน เนื่องใน 

 พระราชพธิสีถาปนา เฉลมิพระนามาภไิธย สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช สยามมกฎุราชกมุาร  

 ถวาย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๑๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
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เริ่มแต่พระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ และพระราชลัญฉกร ต่อด้วยพระราชพิธีศรี

สัจจปานการเสกน�้าพระพิพัฒนสัตยา และการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ บัดนี้ 

และจะสืบต่อไปถึงการพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาภิไธย พระราชพิธีถือน�้า 

พระพิพัฒนสัตยา ทรงเททองหล่อพระพุทธปฏิมา และทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทรง

บาตรร่วมกบัประชาชนแล้วเสดจ็ให้ประชาชนเฝ้า และพระบรมวงศานวุงศ์เฝ้า (มรีาย

ละเอยีดปรากฏในหมายก�าหนดการ) ท้ังนี ้ด้วยอ�านาจพระมหากรณุาแก่ประเทศชาติ

ประชาชน พร้อมทัง้พระกตญัญกูตเวทติาธรรมในสมเดจ็พระบรมราชบรูพการ ีเพราะ

พระบรมราชวงศ์ย่อมเนื่องมาจากสมเด็จพระบรมราชบูรพการีในอดีต และจะสืบไป

สูส่มเด็จพระบรมโอรสาธริาชในอนาคต ฉะนัน้ ในโอกาสอนัเป็นอดุมมงคลมหาสมยันี้ 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานเตรียมการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 

พระราชกุศลทักษิณานุปทาน เชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมราชบูรพการี 

ข้ึนประดิษฐานเหนอืพระราชบลัลงัก์ ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉตัร และเชญิพระพทุธรปู

ประจ�าพระชนมวารคู่พระบรมอัฐิประดิษฐานในพระท่ีนั่งบุษบกมาลา ประกอบด้วย

เครื่องอิสริยยศราชูปโภคพร้อมสรรพแล้ว สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอบพิตร 

เสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลถวายสมเดจ็พระบรมราชบรูพการตีาม

ทางพระพุทธศาสนา ด้วยอ�านาจพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีทุกพระองค์ได้ทรงมีพระราชคุณูปการเป็นพ้น

ประมาณ เพราะได้ทรงปฏิบัติตามพระราชธรรมจรรยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรง

แสดงไว้ในพระพุทธศาสนา ดังเช่นที่ตรัสไว้ในอาคตสถานแห่งหนึ่งว่า “ธรรมย่อมเป็น

ราชาแห่งพระราชาผูจ้กัรพรรดผิูต้ั้งอยู่ในธรรม เป็นพระธรรมราชา พระราชาผูจั้กรพรรดิ

ทรงอาศัยสักการะเคารพนับถือธรรม มีธรรมเป็นอธิปไตย ย่อมทรงจัดแจงการรักษา

ป้องกันคุ้มครองอันประกอบด้วยธรรมในอันโตชน (หมู่ชนภายใน) ในขัตติยบริษัท  

ในพลกายคือกองทัพ ในพราหมณ์คหบดี ในชาวนิคมชนบท ในสมณพรหมณ์ ในเนื้อ

และนกทั้งหลาย ยังจักรให้เป็นไปโดยธรรม จักรนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ใคร ๆ ผู้เป็นข้าศึก

เปลี่ยนแปลงท�าลายมิได้ฉันใด พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธก็ฉันนั้น ทรงอาศัย

สกัการะเคารพนบัถอืธรรม จดัรกัษาป้องกนัคุ้มครองท่ีเป็นธรรม ในพุทธบรษัิทท้ังหลาย
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ว่าควรเสพคือประพฤต ิไม่ควรเสพคอืไม่ควรประพฤต ิกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม 

อาชีพ คามนิคมอย่างนี้ ๆ ยังจักรคือธรรมให้เป็นไป ซึ่งใคร ๆ เปลี่ยนแปลงท�าลาย

มิได้” พระพุทธภาษิตนี้ตรัสถึงพระองค์ว่า ทรงเคารพธรรม เหมือนดังพระราชาผู้

จักรพรรดิผู้ทรงเคารพธรรม และได้ตรัสไว้อีก ถือเอาใจความว่า “ขัตติยราชผู้ทรง 

มรุธาภเิษกแล้ว ประทบัอยูใ่นทศิใด ๆ ย่อมประทบัอยูใ่นแว่นแคว้นของพระองค์เท่านัน้ 

ที่ทรงชนะแล้วในทิศนั้น ๆ ด้วยองคสมบัติ ๕ ประการ คือ 

๑.  ทรงมพีระชาตสิมบรูณ์ คือ ทรงมพีระชาตวิฒุทิีพ่งึนบัถอืทัว่ไป มปีระเทศ

ชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคง 

๒.  มีการคลังสมบูรณ์ 

๓.  มีก�าลังทัพทุกหมู่เหล่าคอยรับพระราชโองการ 

๔.  มีปริณายกผู้ฉลาดสามารถ 

๕.  มีพระอิสริยยศอันเกิดจาก ๔ ข้อข้างต้น คือ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไป

ในทิศทั้งปวง” แล้วได้ตรัสธรรม ๕ ประการเป็นข้อปฏิบัติคู่กัน คือ 

๑.  ศีลคู่กับความมีพระชาติสมบูรณ์ขององค์ขัตติยราช 

๒.  พาหุสัจจะ ความเป็นผู้สดับมาก คู่กับความมีการคลังสมบูรณ์ 

๓.  เริม่ความเพียรไม่หยุดหย่อน คูก่บัความพรัง่พร้อมด้วยก�าลงัทพัทกุหมูเ่หล่า 

๔.  ปัญญา คู่กับความถึงพร้อมด้วยปริณายก 

๕.  จิตวิมุติ คู่กับความสมบูรณ์ด้วยพระอิสริยยศทั่วทุกทิศ

อนึง่ สมเดจ็พระบรมศาสดาได้ตรสัถงึพระเชฏฐราชโอรสไว้ เก็บใจความรวม

กนัโดยย่อว่า “พระเชฏฐราชโอรส ทรงประกอบด้วยพระองคสมบติั ๕ ประการเหล่านี้ 

จึงทรงเป็นที่หวังพระราชสมบัติ หรืออุปราชสมบัติ คือ 

๑.  ทรงสมบูรณ์ด้วยพระชาติเป็นพระชาติวุฒิ 

๒.  ทรงถึงพร้อมด้วยพระสิริรูปสมบัติ มีพระรูปงามสง่าพึงชม 

๓.  ทรงเป็นที่รักแห่งพระราชชนกชนนี 
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๔.  ทรงเป็นทีร่กัแห่งประชาชนทัว่ทกุนคิมชนบท ทัง้ทรงเป็นทีร่กัแห่งพลกาย 

คือหมู่ก�าลังทหารทุกกองทัพ 

๕.  ทรงศกึษาส�าเรจ็ศลิปวทิยา เป็นบัณฑติผูฉ้ลาดมปัีญญาสามารถคดิรูเ้หตผุล

อดีตอนาคตปัจจุบัน 

แล้วทรงแสดงธรรม ๕ ประการเป็นข้อปฏิบัติคู่กัน คือ 

๑.  ศรัทธา พร้อมกับศีล คู่กับความสมบูรณ์ด้วยพระชาติ 

๒.  ความบรหิารร่างกายให้แขง็แรงมโีรคน้อย มสีขุภาพอนามยัทางร่างกายดี

พร้อมกับความที่ได้สดับมาก คู่กับความถึงพร้อมด้วยพระสิริรูปสมบัติ 

๓.  ความซื่อตรงไม่หลอกลวงพร้อมกับความมีสติ คู่กับความเป็นที่รักแห่ง 

พระราชชนกชนนี 

๔.  ความเริ่มเพียรไม่หยุดหย่อน คู่กับความเป็นที่รักแห่งประชาชน และหมู่

ก�าลังทั้งหมด 

๕.  ปัญญา คู่กับการศึกษา” ดังนี้

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีได้ทรงเคารพธรรม มีทศพิธราชธรรมเป็นต้น  

ทรงปฏิบัติพระองค์ให้สมบูรณ์ด้วยพระองคสมบัติแห่งพระขัตติยราช ตามที่สมเด็จ

พระบรมศาสดาได้ตรัสอนุสาสน์ไว้ ทั้งได้ทรงมีพระเชฏฐราชโอรส ทรงประกอบด้วย

พระองคสมบัติแห่งพระเชฏฐโอรส และธรรมอันคู่ควรกันตามพระบรมพุทโธวาท  

สืบพระราชสันตติวงศ์ปกครองเป็นองค์พระประมุขแห่งไทยรัฐสีมาอาณาเขตติดต่อมา

ไม่ขาดสาย

อนัหมู่ชนผูร้วมกนัอยู่เป็นประเทศชาต ิเม่ือมพีระราชาทรงเป็นองค์พระประมขุ 

ย่อมงดงามสง่า ดังพระพทุธภาษติท่ีตรสัไว้ว่า “ราชา มขํุ มนสุสฺาน ํพระราชาทรงเป็น

ประมุขแห่งมนุษย์ทั้งหลาย” “ราชา รฏฺสฺส ปญฺญาณํ พระราชาเป็นศรีสง่าปรากฏ

แห่งแว่นแคว้น” และวงศ์ตระกูลแห่งหมู่มนุษย์ย่อมด�ารงอยู่ด้วยบุตร แม้ข้อนี้ก็ได้มี

พระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า “ปุตฺตา วตฺถุ มนุสฺสานํ บุตรเป็นที่ตั้งแห่งมนุษย์ทั้งหลาย” 
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และได้มพีระพทุธานสุาสนตีรสัอนสุาสน์ไว้เพือ่ความสขุสวสัดแีห่งหมูช่นและแต่ละบุคคล 

ดังเช่นที่ตรัสปรารภพระราชาผู้จักรพรรดิ หรือพระราชาผู้มุรธาภิเษกกษัตริย์ และได้

ตรสัปรารภพระเชฏฐราชโอรส ผูท่ี้จะสบืพระราชสันตตวิงศ์ อนัพงึแสดงสรปุข้อธรรม

ได้ดังนี้

๑. ความสมบูรณ์ด้วยพระชาติ เป็นชาติวุฒิ ข้อนี้ส�าเร็จด้วยพระปุพเพกต

ปุญญตาธรรมที่คู่ควรกันกับพระชาติวุฒิ คือ ศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ในบุคคลที่

ควรเชือ่ ประกอบด้วยปรชีาญาณ สิง่ทีค่วรเชือ่นัน้ คอืส่ิงทีมี่เหตผุล ถ้าเป็นส่ิงทีพ่งึน�า

มาปฏิบัติ ก็พึงเป็นสิ่งอ�านวยประโยชน์ที่ต้องการ สิ่งที่ควรเชื่อที่แสดงไว้ในพระพุทธ-

ศาสนา คือ ค�าสั่งสอนของพระตถาคตพุทธเจ้า ซึ่งทรงสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ

ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ บุคคลที่ควรเชื่อ คือ ผู้รู้ที่ใคร่ครวญแล้วและเป็นผู้ที่มีเมตตา

กรณุามุง่ดโีดยแท้จรงิ เช่น ชนกชนน ีครบูาอาจารย์ ตลอดถงึผูห้วงัดท่ีีเป็นผูรู้้ทัง้หลาย

ทางพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธเจ้า ข้อส�าคัญคือ ต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองว่า 

ละความชั่วท�าความดีได้ จะไม่หวั่นไหวไปในเครื่องยั่วยวนชวนให้หลงผิดท้ังปวง  

จะปฏิบัติตามโอวาทของมารดาบิดาและผู้หวังดีที่เป็นผู้รู้ ตลอดถึงพระพุทธโอวาท 

อันเหมาะอันควรที่จะรับปฏิบัติ กับอีกข้อหนึ่งที่คู่กับศรัทธา คือ ศีล อันได้แก่ความ

เว้นจากโทษท่ีพึงครหาทางความประพฤต ิชาตวิฒุ ิเมือ่มศีรทัธาและศลีสนบัสนนุย่อม

ยิ่งงดงาม น�าให้เกิดผลยิ่งใหญ่ไพบูลย์

๒. ความถึงพร้อมด้วยพระสิริรูปสมบัติ มีพระรูปงามสง่าพึงชม แม้ข้อนี้ 

ก็ส�าเร็จจากปุพเพกตปุญญตาส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเกิดจากธรรมที่คู่กัน คือความมี

พลานามยั ดงัทีเ่รยีกว่ามโีรคน้อย มสีขุภาพอนามยัทางร่างกายด ีเมือ่มรีปูงามอยู่แล้ว 

ย่อมเป็นความสมบูรณ์ทางร่างกาย อ�านวยให้ปฏิบัติกรณียะให้เกิดลาภผล และอาจ

บริโภคลาภผลให้เกิดความสุขตามท่ีต้องการได้ จึงได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่า  

“อาโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิง่” ส่วนพาหสุจัจะ ความเป็นพหุสูต 

คอื ได้สดบัมาก ท�าให้มคีวามรูเ้รือ่งต่าง ๆ มาก เมือ่มรีปูงามสง่า มพีลานามยัสมบรูณ์ 

มีการสดับมาก ย่อมรวมกันเป็นความงดงามที่จะอ�านวยผลไพศาล

๓. ความเป็นที่รักแห่งพระชนกชนนี นี้เป็นองคสมบัติที่ทรงความส�าคัญเป็น

พิเศษ และเมื่อประกอบด้วยธรรมที่คู่กัน คือ อสาเถยยะ ความไม่หลอกลวงโอ้อวด  
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มีความซื่อตรงจงรักภักดีพร้อมกับความมีสติรักษาควบคุมใจให้มีความระลึกส�านึกผิด

ชอบอยูเ่สมอ และทีจ่ะห้ามยับยัง้ใจมิให้ประพฤตใินทางทีม่ชิอบ ย่อมจะส่งเสรมิให้เกดิ

อุดมผลสวัสดี

๔. ความเป็นที่รักแห่งประชาชน ทั้งแห่งพลกายคือหมู่ก�าลังทหารทุกกองทัพ 

เมื่อประกอบด้วยธรรมที่คู่กัน คือความเริ่มเพียรพยายามไม่หยุดหย่อน ในอันที่จะละ

อกุศล คือ กรรมที่ท�าด้วยความไม่ฉลาด ได้แก่ ความชั่วเสียหายต่าง ๆ และในอันที่

จะประกอบกระท�ากุศล คือ กรรมที่ท�าด้วยความฉลาด ได้แก่ความดีงามต่าง ๆ ที่จะ

ให้เกิดผลดีที่จะเกื้อกูลให้เกิดความสุขความเจริญ มีก�าลังเรี่ยวแรง มีความเพียรบาก

บัน่มัน่คง ไม่ทอดท้ิงธรุะคือกิจท่ีพึงจดัพึงท�าน�าพาในกศุลกจิทัง้หลาย ความเพยีรทีช่อบ

ดังน้ีย่อมจะส่งเสริมให้เป็นที่เคารพรักแห่งประชาชนและพลกายท้ังปวงย่ิงขึ้นโดยไม่มี

ประมาณ

๕. ความศึกษาส�าเร็จศิลปวิทยา เป็นคุณสมบตัทิีพ่งึมคีูก่บัปัญญา ความส�าเร็จ

การศึกษาในศิลปวิทยาให้เกิดความรู้ความสามารถท่ีเป็นเครื่องมือ ส่วนส่ิงท่ีเรียกว่า

ปัญญาในทีน่ีห้มายถงึความรูท้ีจ่ะใช้เครือ่งมอืตลอดถงึบคุคลและสิง่ทัง้ปวงให้เป็นประโยชน์ 

โดยปรยิาย คอืทางหนึง่ได้แก่ความรูเ้หต ุ(ธมัมัญญตุา) ความรูผ้ล (อตัถญัญตุา) ความ

รูต้น (อตัตญัญตุา) ความรูป้ระมาณ (มตัตญัญตุา) ความรูก้าล (กาลญัญตุา) ความ

รู้บุคคล (ปุคคลัญญุตา) ความรู้บริษัท (ปริสัญญุตา) อีกอย่างหนึ่งคือ ความฉลาดรู้

ในทางเจริญ (อายโกศล) ความฉลาดรูใ้นทางเสือ่ม (อปายโกศล) ความฉลาดรู้ในทาง

ด�าเนินเข้าไปสู่ความเจริญ (อุปายโกศล) รวมความเข้า คือความฉลาดรู้จักวิธีท�าให้

รอดพ้นทุกข์พิบัติให้ประสบสุขสมบัติวัฒนสมบัติต่าง ๆ ความมีการศึกษา มีปัญญา

ประกอบกัน ย่อมให้ส�าเร็จประโยชน์ยิ่งใหญ่ไพบูลย์

สมเดจ็พระบรมราชบรูพการ ีผูท้รงยงัไทยรฐัให้เจรญิ เมือ่ทรงด�ารงพระอสิริย-

ยศพระเชฎฐราชโอรส ได้ทรงประกอบด้วยพระองคสมบัติและพระคุณธรรมที่คู่กัน 

เมือ่เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบัตสิบืพระราชสนัตตวิงศ์ กไ็ด้ทรงประกอบด้วยพระราชธรรม

จรรยาทกุประการ ต่างทรงอาศยัสกัการะเคารพนบัถือธรรม ทรงมีธรรมเป็นธง จงึได้

ทรงด�ารงรกัษาและทะนุบ�ารงุประเทศชาติพระราชวงศ์ เสนามาตย์ พสกนกิร พร้อมทัง้
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สมณพรหมณาจารย์ ให้สถติสถาพรอยู่เย็นเป็นสุขและบรรลคุวามเจรญิงอกงามไพบลูย์

ตามล�าดับสมัย

แม้ในรัชกาลปัจจบุนั สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า กไ็ด้ทรงประกอบ

ด้วยพระองคสมบัติและพระราชธรรมจรรยาทุกประการ ดังที่ปรากฏอยู่อย่างเด่นชัด 

เมื่อทรงพระราชอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระบรมราชบูรพการี ทรงมีพระราชมนัสหวัง 

ความสิริสวัสดิพิพัฒนมงคล แห่งสมเด็จพระบรมราชโอรส ซึ่งจะทรงสถาปนาเฉลิม

พระนามาภิไธย ให้ด�ารงพระราชอิสริยยศ “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎ

ราชกุมาร” เพื่อความสุขสวัสดีแห่งไทยรัฐพร้อมทั้งพสกนิกรทั่วรัฐสีมาอาณาเขต  

จงึทรงบ�าเพญ็พระราชกุศล ทรงพระราชอุทิศถวายสมเดจ็พระบรมราชบรูพการี เป็นการ

ทรงประกาศพระราชกัลยาณเกียรติ พร้อมทั้งพระราชองคคุณสมบัติและพระราช 

ธรรมจรรยา ให้ปรากฏตามแนวพระบรมพุทโธวาทที่ทรงอนุสาสน์ไว้ส�าหรับพระราชา

ผูท้รงเป็นจกัรพรรดหิรอืผูท้รงเป็นมรุธาภเิษกกษตัรย์ิ และพระเชฏฐราชโอรส โดยนยั

ที่ได้รับพระราชทานถวายวิสัชนามา

ขออ�านาจพระราชกศุลทักษณิานปุทาน ทีส่มเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

ได้ทรงบ�าเพ็ญทรงพระราชอุทิศท้ังนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ เป็นไปเพื่อพระราชกัลยาณ

เกยีรตแิละสขุสมบตัแิด่สมเด็จพระบรมราชบูรพการทุีกพระองค์ สมตามพระราชปณธิาน

ทรงอุทิศโดยฐานนิยม

ขออานุภาพสมเด็จพระบรมราชบูรพการี พร้อมทั้งพระราชกุศลบารมีโปรด

อภบิาลสมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเจ้า สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ  

พร้อมทั้ง สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ซึ่งจะทรง 

พระกรณุาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาให้ด�ารงพระราชอสิรยิยศ “สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช 

สยามมกฎุราชกมุาร” และพระเจ้าลกูเธอทกุพระองค์ ให้ทรงพระเจรญิ เสดจ็สถิตสถาพร 

เป็นนาถรตัน์แห่งพระราชวงศ์ คณะรฐับาล ข้าราชการ พสกนิกร ทุกหมู่เหล่า ตลอดจิรกาล

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ในธรรมธชกถา ฉลองพระเดชพระคณุ ประดบั

พระปัญญาบารมี เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร.



จตุจักกกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธฺสฺส.

ปฏิรูเป วเส เทเส อริยมิตฺตกโร สิยา

สมฺมาปณิธิสมฺปนฺโน ปุพฺเพ ปุญฺญกโต นโร

ธญฺญํ ธนํ ยโส กิตฺติ สุขญฺเจตํ ธิวตฺตตีติ.

บดัน้ี จกัรบัพระราชทานถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ในจตจุกักกถา ฉลอง

พระเดชพระคณุ ประดบัพระปัญญาบารมี อนรุปูพระราชกศุลทกัษณิานปุทาน ทีส่มเดจ็

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงบ�าเพ็ญเป็นเบื้องต้น แห่งพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ

พระราชกุศลฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๖ รอบ 

ด้วยสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ทรงพระราชปรารภว่า สมเดจ็พระบรมราชชนนี

จะทรงมีพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕  

เป็นเหตุควรที่จะทรงพระโสมนัสปราโมทย์ และจะทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเฉลิม

พระชนมพรรษาสลองพระมหากรณุาธคิณุโดยพระราชประเพณี จงึทรงพระกรุณาโปรด

๑   ถวายครัง้ด�ารงสมณศกัด์ิที ่ สมเด็จพระญาณสังวร ในการพระราชกศุลทกัษณิานปุทาน เนื่อง 

 ในพระราชพธีิทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลฉลองพระชนมาย ุสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี  

 ถวาย ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๑๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
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เกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ และในวันที่ 

๒๐ ตลุาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ คือวนันี ้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ให้ก�าหนดการ 

พระราชพธิทีรงบ�าเพญ็พระราชกุศลทักษิณานปุทาน ถวายสมเดจ็พระบรมราชบรูพการี 

สมเดจ็พระบรมราชชนก และพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล พร้อม

ทั้งพระราชทานส่วนพระราชกุศลแด่พระชนกพระชนนีในสมเด็จพระบรมราชชนน ี

ในโอกาสเดยีวกนันีด้้วย ทัง้ได้พระราชทานพระสุพรรณบฏัจารกึพระนามทีพ่ระโกศอฐิั

พระชนกพระชนนี ในสมเด็จพระบรมราชชนนีก่อนแต่ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล การ

พระราชกุศลทั้งปวงนี้ ส�าเร็จด้วยพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตา  

ในสมเด็จพระบรมราชบรูพการทีกุพระองค์ และในสมเดจ็พระบรมราชชนน ีทัง้สบืขึน้

ไปในพระชนกพระชนนี ในสมเด็จพระบรมราชชนนี ตามภูมิธรรมแห่งสาธุชน  

ดงัพระพทุธนิพนธภาษิตท่ีตรัสไว้ว่า “ภูมิ เว สาธุรปูาน ํกตญฺญูกตเวทติา ความกตญัญู

กตเวทีเป็นภูมิแห่งสาธุชน” ดังนี้

สมเดจ็พระบรมราชบูรพการทุีกพระองค์ ได้ทรงมพีระราชคณุปูการแก่พระบรม

ราชวงศ์และแก่ประเทศชาติ ประชาชน พร้อมทั้งพระศาสนา สมณชีพรหมณาจารย์

เป็นอเนกประการ แม้สมเด็จพระบรมราชชนนีได้ทรงมีพระเดชพระคุณมาเป็นล้นพ้น 

ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า และได้ทรงมีพระราชคุณูปการแก่บ้านเมือง 

ศาสนา และประชาชนเป็นอเนกปริยาย ดังปรากฏในประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย

สมเดจ็พระบรมราชชนก และสมเดจ็พระบรมราชชนน ีเมือ่วนัที ่๙ มถินุายน พทุธศกัราช 

๒๕๑๓ แล้ว แม้ต่อจากนัน้สมเดจ็พระบรมราชชนนกีไ็ด้ทรงมพีระราชหฤทยัเป่ียมด้วย

พระเมตตากรุณาธิคุณ ทรงบ�าเพ็ญพระกรณียกิจต่าง ๆ สืบต่อมา แม้จะได้เสด็จ 

แปรพระราชฐานไปประทับอยู่ ณ ต่างประเทศ ตลอดระยะเวลาอนัหนึง่ กเ็พือ่ประทบั

พกัผ่อนพระวรกายทีไ่ด้ทรงตรากตร�ามาเป็นอนัมาก และปรากฏว่าได้ทรงพระราชด�าริ

และทรงเตรียมพระองค์ในพระกรณีต่าง ๆ ที่จะเสด็จกลับมาทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์

สุขแก่ประชาชนให้ยิ่งขึ้นไปอีก จึงทรงด�ารงอยู่ในฐานะที่พึงระลึกถึงพระราชคุณูปการ 

และถวายพระพรในโอกาสอันเป็นมงคลพระชนมายุครบ ๖ รอบพร้อมกันโดยแท้

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีทุกพระองค์ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ได้

ทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาต ิศาสนา และประชาชนอย่าง
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ไพศาล กล่าวโดยปริยายหน่ึงได้ว่า เพราะทุกพระองค์ได้ทรงปฏิบัติด�าเนินตามหลัก

จักรธรรมทั้ง ๔ ประการ ตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ตรัสสั่งสอนไว้ ดังนิคม

คาถาบทอุทเทศที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้นว่า ปฏิรูเป วเส เทเส เป็นต้น แปลความว่า

“พงึอยูใ่นเทสถิน่อนัสมควร พงึคบมติรประเสรฐิ พงึถึงพร้อมด้วยความตัง้ตน

ไว้โดยชอบ พึงท�าบุญไว้ในกาลก่อน ธัญญะ ทรัพย์ ยศ เกียรติ และสุข ย่อมเกิดแก่

ผู้นั้น”

ค�าแปลข้างต้นน้ี เป็นค�าแปลแห่งบทอุทเทศซึ่งเป็นนิคม(คาถาส่งท้าย) แห่ง

พระบาลีในจตุกกนิบาตซึ่งแสดงจักร ๔ ว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จักรเหล่านี้ ๔ 

ประการทีเ่ทพและมนษุย์ทัง้หลายผูม้าประกอบย่อมมจีกัร ๔ แล่นไป ทีเ่ทพและมนษุย์

ทัง้หลายผูม้าประกอบ ย่อมบรรลถุงึความย่ิงใหญ่ไพบลูย์ในโภคทรพัย์ทัง้หลายต่อกาล

ไม่นานทีเดียว จักร ๔ คือ ปฏิรูปเทสวาสะ ความอยู่ในเทสะ คือถิ่นอันสมควร ๑  

สัปปุริสูปัสสยะ ความคบหาสัตบุรุษ คือคนดี ๑ อัตตสัมมาปณิธิ ความตั้งตนไว้ชอบ 

๑ ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญอันได้ท�าไว้ในกาลก่อน ๑ จักร ๔ เหล่านี้แล” 

ดังนี้

จกัร คอื ล้อ ในทีน่ี ้หมายถึงธรรมเป็นดจุล้อรถ ท่ีน�าไปสูค่วามเจรญิด้วยโภคะ

ทัง้หลาย และด้วยอิฏฐผลท้ังหลายอ่ืนมีทรพัย์ ยศ เกยีรต ิความสุขเป็นต้น ผูป้ระกอบ

ด้วยจักรธรรม ไม่ว่าจะเป็นเทพหรือมนุษย์ย่อมชื่อว่ามีจักรแล่นน�าไปสู่ความยิ่งใหญ่

ไพบูลย์ จักรธรรมนี้มี ๔ ประการ คือ

๑. ปฏิรูปเทสวาสะ ความอยู่ในเทสะคือถิ่นอันสมควร เทสะคือถิ่นที่อยู่เป็น

สิง่ส�าคญัเป็นประการแรก ทุกคนผูเ้กิดมาย่อมมถ่ิีนทีเ่กดิของตนอนัเรยีกว่าชาตภิมูเิป็น

ครัง้แรก ต่อมาย่อมอยูใ่นถิน่ท่ีเป็นชาตภูิมิของตนเองบ้าง ในถ่ินอืน่บ้าง ตามเหตกุารณ์

ต่าง ๆ ในจักรธรรมข้อแรกนี้ แสดงให้อยู่ในเทสะคือถิ่นอันสมควร เทสะคือถิ่นเช่นไร

เป็นถิน่อนัสมควร พงึพจิารณาเหน็ได้จากผลทีต้่องการ ต้องการผลใด อยูใ่นทีใ่ดพงึได้

ผลนั้น ที่นั้นแหละชื่อว่าถิ่นอันสมควร ส�าหรับผลนั้น เช่น ต้องการผลคือศิลปวิทยา 

ในท่ีใดมโีรงเรยีนหรอืมคีรูอาจารย์สอน ทีน่ัน้ช่ือว่าถ่ินอนัสมควรส�าหรับศกึษาศลิปวทิยานัน้ 
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ต้องการผลคือโภคทรัพย์ใด ที่ใดเป็นอากรแห่งโภคทรัพย์นั้น ที่นั้นก็ชื่อว่าเป็นถ่ิน 

อันสมควรส�าหรับแสวงหาโภคทรัพย์นั้น ต้องการผลคือธรรมใด ที่ซึ่งมีธรรมนั้นก็ชื่อ

ว่าถ่ินอันสมควรส�าหรับศึกษาปฏิบัติธรรมนั้น ความอยู่ในเทสะถ่ินคือถิ่นท่ีสมควร 

จงึเป็นจกัรธรรมข้อแรก เพราะเป็นเหมือนล้อรถท่ีน�าไปสูค่วามยิง่ใหญ่ไพบลูย์ในประโยชน์

ที่ต้องการทั้งหลาย ถิ่นเช่นนี้เมื่อกล่าวโดยนับหนึ่ง คือ ถิ่นที่มีสัตบุรุษ คือ คนดี

๒. สัปปุริสูปัสสยะ ความคบหาสัตบุรุษ คือ คนดี หมายถึงคนมีปัญญา 

และมีคุณธรรมดังที่แสดงถึงสัปปุริสธรรมไว้ว่า ธัมมัญญุตา ความรู้เหตุ อัตถัญญุตา 

ความรู้ผล อัตตัญญุตา ความรู้ตน มัตตัญญุตา ความรู้ประมาณ กาลัญญุตา ความรู้

กาล ปริสัญญุตา ความรู้บริษัท ปุคคลปโรปรัญญุตา ความรู้จักบุคคลที่ยิ่งและหย่อน

ต่าง ๆ กัน อีกอย่างหนึ่งว่า คือผู้มีศรัทธา มีหิริ มีโอตตัปปะ มีความสดับศึกษา  

มคีวามเพยีร มสีมาธแิละมปัีญญา รวมความว่า สัตบรุษุ คอื คนมีปัญญาและมีคณุธรรม

ที่ดี ดังที่เรียกสั้น ๆ ว่า “คนดี” นั้นเอง คบหาสัตบุรุษ คือแสวงหาว่ามีสัตบุรุษอยู่

ที่ไหน เมื่อทราบก็ไปหาหรือเชื้อเชิญให้มา หรือเมื่อท่านมาก็ต้อนรับหรือรับรอง และ

สดับศึกษาไต่ถามเพื่อประโยชน์แห่งปัญญาและคุณธรรมตามต้องการ ท�าความคบหา

นับถือยกย่องเคารพบูชาตามควรแก่ภาวะ เช่น คบหาคนดีในฐานะเป็นมิตรสหาย  

เลือกใช้คนดีให้ท�างานในฐานะนั้น ๆ นับถือยกย่องคนดี เคารพบูชาคนดีในฐานะเป็น

ครูอาจารย์ เม่ือกล่าวโดยนัยหนึ่ง คือ คบหาบุคคลผู้ที่ตั้งตนไว้ชอบ อันจะเป็นเหตุ 

ให้ตั้งตนไว้ชอบด้วย

๓. อัตตสัมมาปณิธิ ความตั้งตนไว้ชอบ คือ ตั้งตนไว้โดยชอบถูกต้อง ไม่ผิด

ไม่มีโทษ อันผู้รู้พึงครหา อาศัยตั้งอยู่ในค�าแนะน�าของมารดาบิดาที่ดี ของครูอาจารย์

ที่ดี ของผู้ทรงคุณวุฒิท่ีดี กับอาศัยปัญญาท่ีใคร่ครวญของตนและคลองธรรมที่ชอบ 

รวมความว่าตัง้ตนไว้ในสปัปรุสิธรรม และตามตวัอย่างอนัดแีละค�าแนะน�าของสัตบรุษุ

น่ันแหละ ความตัง้ตนไว้ชอบดงักล่าวย่อมเนือ่งด้วยความตัง้จติไว้ชอบเป็นส�าคญั ได้มี

พระพุทธภาษิตในธรรมบทแสดงไว้ว่า “จิตที่ตั้งไว้ชอบถูก พึงท�าบุคคลให้ประเสริฐยิ่ง

กว่าอย่างที่มารดาบิดาหรือญาติอื่น ๆ ท�าให้มิได้” แต่ในทางตรงกันข้าม ได้ตรัสไว้ว่า 

“จิตที่ตั้งไว้ผิด พึงท�าบุคคลให้เลวเสียยิ่งกว่าที่โจรหรือไพรีจะพึงท�าให้แก่กัน” หลักใน
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สปัปุรสิธรรมส�าหรบัตัง้ตนหรอืตัง้จติไว้โดยชอบนัน้ หมวดแรกรวมเข้าในปัญญา หมวด

หลังน�าด้วยศรัทธา ฉะน้ัน เม่ือหม่ันแสวงหาปัญญา คือ ความรู้ในเหตุผลเป็นต้น  

และศรทัธาคอืความเชือ่ ตลอดถงึความนยิมชมชืน่ ความนบัถือทีถู่กต้อง ย่อมจะเป็น

เหตุให้ตั้งตนหรือตั้งจิตไว้ชอบได้โดยล�าดับ เมื่อกล่าวโดยนัยหนึ่ง คือ ตั้งตนไว้ในบุญ 

คือความดี อันจะท�าให้เป็นผู้มีความดีอันได้ท�าไว้แล้ว และท�าไว้แล้วอยู่เรื่อย ๆ

๔. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญอันได้ท�าไว้ในกาลก่อน บุญนั้นมี ๒ 

อย่าง คือ บุญส่วนเหตุ ได้แก่ ความดีอันเป็นเครื่องช�าระความไม่ดี ดังเช่นที่แสดงถึง

วัตถุคือที่ต้ังแห่งการท�าบุญไว้ ๓ ข้อ คือ บุญส�าเร็จด้วยทาน (การให้การบริจาค)  

บุญส�าเร็จด้วยศีล (ความรักษาความประพฤติทางกาย วาจาให้ดีงาม) บุญส�าเร็จด้วย

ภาวนา (ความอบรมจติและปัญญา) กบับญุส่วนผล ได้แก่ ความสุข หรอื ความบรสุิทธิ์

แห่งกรรม ดังท่ีมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ความว่า “ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย  

ค�าว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุข” ดังนี้ และดังที่ตรัสไว้ความว่า “ผู้ที่ท�าบุญไว้แล้วนั้น  

ย่อมบันเทิงยินดี เพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตน” บรรดาบุญทั้งสองนี้  

บญุส่วนเหตุต้องมีก่อน คือ เม่ือท�าทาน รักษาศลี อบรมภาวนา ชือ่ว่าบ�าเพญ็บญุส�าเรจ็

ด้วยทานศลีภาวนา เป็นเครือ่งช�าระฟอกล้างกายวาจาใจจากเครือ่งเศร้าหมอง คือ ความโลภ 

โกรธ หลง และกรรมท่ีเศร้าหมองท้ังหลาย จงึจะได้ประสบบญุท่ีเป็นส่วนผล และเมือ่

ท�าบุญเสร็จไปครั้งหน่ึง ๆ ก็ชื่อว่า เป็นผู้มีบุญอันได้ท�าไว้ในกาลก่อน เพราะค�าว่า 

ในกาลก่อน หมายถึงกาลที่เป็นอดีต ท�าไว้ในวันนี้เองท่ีผ่านมาแล้วก็เรียกว่าในกาล 

ก่อนได้ และปุพเพกตปุญญตานี้เองคือ “บารมี” ท่านผู้มีบารมีหรือปุพเพกตปุญญตา 

ย่อมมผีลปรากฏเป็น ๒ อย่าง คอื ผลปรากฏภายในเป็นอธัยาศัยท่ีเต็มไปด้วยคุณธรรม

ความดมีเีมตตากรณุาเป็นต้น จงึมจีติใจน้อมไปเพือ่ทีจ่ะท�าความอนเุคราะห์สงเคราะห์

ต่าง ๆ ที่จะประพฤติไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อน แต่จะประพฤติเกื้อกูลให้เกิด 

ความสขุต่าง ๆ จะมีจติใจประกอบด้วยความสุจรติยตุธิรรม และมปัีญญาทีสู่งประกอบ

ด้วยโกศลคอื ความฉลาดรูท้างเจรญิทางเส่ือม และวิธทีีจ่ะหลกีความเสือ่มด�าเนนิไปสู่

ความเจรญิได้ อีกอย่างหนึง่ ผลท่ีปรากฏภายนอกคอืความได้รับรปูเสยีงกลิน่รสสิง่ถกู

ต้องทีดี่น่าปรารถนาพอใจ หรอืความส�าเรจ็ผลท่ีปรารถนา แต่ปพุเพกตปญุญตานีก้ต้็อง

อาศัย ๓ ข้อข้างต้นนั้นด้วย คืออยู่ในเทสะคือถิ่นที่สมควร คบหาสัตบุรุษ และตั้งตน
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ไว้ชอบ จึงจะเกิดเป็นปุพเพกตปุญญตาขึ้นโดยล�าดับ และปุพเพกตปุญญตาก็ช่วยส่ง

เสริมให้ได้พบสามข้อข้างต้นนั้นโดยสะดวกด้วย

รวมความว่า จักรธรรม ๔ น้ีต่างอาศัยกันและกันน�าผู้ประพฤติปฏิบัติไปสู่

ความยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคะเป็นต้น ยกตัวอย่าง กุลบุตรกุลธิดาผู้ประสงค์ศิลปวิทยา 

แสวงหาปฏิรูปเทส คือถิ่นที่มีโรงเรียนหรือส�านักครูอาจารย์ที่ต้องการ คบหาสัตบุรุษ

คอืครอูาจารย์โดยเข้าฝากตนเป็นนกัเรยีน ตัง้ตนไว้ชอบในการศกึษา คอืมอีทิธบิาทใน

การศึกษา เว้นอันตรายของการศึกษาต่าง ๆ เมื่อเล่าเรียนศึกษาไปวันหนึ่ง ๆ เดือน

หน่ึง ๆ ปีหนึง่ ๆ กช็ือ่มปีพุเพกตปญุญตาหรอืบารมใีนการศกึษาเพิม่ขึน้ทกุวนัทกุเดอืน

ทุกปี อาศัยคุณสมบัติทั้ง ๔ ข้อนี้จึงเจริญด้วยการศึกษาย่ิงขึ้นไป จนบรรลุถึงความ

ส�าเร็จในขั้นสุดท้าย ผู้ประกอบอาชีพการงานทุกอย่างก็เช่นเดียวกัน ตลอดถึงผู้ที่รวม

กันอยู่เป็นประเทศชาติ เม่ือต่างช่วยกันท�าประเทศชาติของตนให้เป็นเทสะคือถิ่นอัน

สมควร คือให้เป็นถิ่นที่เจริญในทุก ๆ ด้าน ตลอดถึงให้มีสัตบุรุษคือคนดีมาก ๆ และ

คบหาสตับรุษุคือคนดมีีปัญญามีสจุริตธรรมมาให้ท�าการงานในหน้าทีต่่าง ๆ และพากนั

ตั้งตนไว้โดยชอบ เว้นกิจที่เป็นโทษ ประกอบกิจที่เป็นประโยชน์เกื้อกูล ข้อนี้เองเป็น

บญุกรรม ซึง่จะเป็นปพุเพกตปญุญตาหรอืบารมีของส่วนรวมขึน้โดยล�าดบั รวมกนัเป็น

จักรธรรม น�าไปสู่ความยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในทุกด้าน

สมเด็จพระบรมราชบูรพการีทุกพระองค์ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

เป็นการทรงสร้างเสรมิประเทศชาติไทยน้ีให้เป็นปฏริปูเทส คอืถ่ินประเทศทีส่มควร คอื

มีความเจริญข้ึนในด้านต่าง ๆ ทรงส่งเสริมให้มีสัตบุรุษ คือ คนดี มีปํญญามีสุจริต

ธรรมขึ้นในทุก ๆ ด้าน ทรงคบหาสัตบุรุษ คือ คนดี ทรงแต่งตั้งใช้ในกิจการนั้น ๆ 

ตามควรแก่ความรู้ความสามารถ ทรงมีปัคคหะ คอืยกย่องนบัถอืคนด ีทรงนบัถอืบชูา

สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ ทรงตั้งพระองค์ไว้โดยชอบ ทั้งทรงแนะน�าปกครองให้

ประชาชนทัว่ไปพากนัตัง้ตนไว้ในทางทีช่อบ ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลสงเคราะห์เกือ้กลู

ต่าง ๆ เป็นการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุขให้เกิดขึ้นแก่ประประชาชนทั่วไป จึงชื่อว่าได้ทรงมี

ปุพเพกตปุญญตามาแล้วและทรงมีปุพเพกตปุญญตาต่อไป ทั้งทรงชักน�าให้ประชาชน

พากันเว้นบาปบ�าเพ็ญบุญ ทรงอุปถัมภ์พระศาสนาที่สอนให้ละบาป บ�าเพ็ญบุญ  
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เพื่อให้เป็นสรณะทางจิตใจของประชาชน จึงเป็นอันทรงน�าให้ประชาชนพากันมี 

ปุพเพกตปุญญตาหรือบารมีรวมกันเป็นส่วนรวม พระราชกัลยาณคุณเหล่านี้รวมกัน

เป็นจักรธรรมน�าไปสู่ความยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในทุก ๆ ส่วน แม้สมเด็จพระบรมราชชนนี

ก็ได้ทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ในทางแห่งจักรธรรมดังถวายวิสัชนามา

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า เมือ่ได้ทรงพระอนสุรณ์ระลกึถึงพระบรม

ราชบูรพการี ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย เป็นเบื้องต้นแห่งพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ

พระราชกุศลฉลองพระชนมายุ สมเด็จพระบรมราชชนนี ครบ ๖ รอบ ชื่อว่าได้ทรง

พระราชปรารภปฏิบตัมิาตาปิตอุปัุฏฐานธรรมทีช่อบอย่างยิง่ อนัจะให้เกดิสรรพสิรสิวสัดิ์

พิพัฒนมงคลแด่พระองค์และแก่ประเทศชาติประชาชนทั่วไป สมดังพระพุทธบรรหาร

ในมงคลสูตรว่า “มาตาปิตุอุปฏฺานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ การปฏิบัติบ�ารุงมารดาบิดา  

เป็นมงคลอันอุดม” ดังนี้

ขออ�านาจพระราชกศุลทักษณิานุปทานทีส่มเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า 

ได้ทรงบ�าเพ็ญ ทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมราชบูรพการี จงเป็นผลสัมฤทธิ์

เป็นพระราชหติสขุสมบตั ิแด่สมเดจ็พระบรมราชบรูพการ ีสมเดจ็พระมหิตลาธเิบศร-

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท- 

มหิดล สมดังพระราชอุทิศถวาย และจงเป็นผลสัมฤทธิ์หิตสุขแด่พระชนกพระชนนี 

ในสมเด็จพระบรมราชชนนี สมดังพระราชอุทิศพระราชทานโดยฐานนิยม

อนึง่ ขออ�านาจพระราชกศุลทัง้ปวงท่ีทรงบ�าเพ็ญสนองพระเดชพระคุณ สมเดจ็

พระบรมราชชนนี ในมงคลดถิีพระชนมายุครบ ๖ รอบ ด้วยพระราชหฤทยัเปีย่มด้วย

พระกตญัญกูตเวทติา จงเป็นไปเพือ่พระสริสิวสัดิพ์พิฒันมงคลพระชนมสขุทกุประการ 

แด่สมเดจ็พระบรมราชชนน ีเพือ่เสดจ็สถติอยูเ่ป็นศร ีคอืมิง่ขวญัแห่งสมเด็จบรมบพติร

พระราชสมภารเจ้า พร้อมทั้งประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน ตลอดจิรกาล

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี 

ในจตุจักกกถา เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



ทักษณิานุปทานกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส.

อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ ปุญฺญกิริยาสุ ปณฺฑิตาติ.

บดันี ้จกัถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ในทกัษณิานปุทานกถา ฉลองพระเดช

พระคณุ ประดบัพระปัญญาบารมี ด้วยสมเด็จพระภคนีิบพติร เจ้าฟ้าเพชรรตันราชสุดา 

สริโิสภาพณัณวด ีได้ทรงปรารภพระชนมายทุีเ่จรญิมาโดยล�าดบั นบัได้ ๓ รอบปี คอื 

๓๖ พรรษาบรบิรูณ์ จงึทรงก�าหนดการทรงบ�าเพญ็พระกศุลฉลองพระชนมาย ุในเบือ้งต้น 

ได้ทรงก�าหนดบ�าเพญ็พระกศุลทักษิณานุปทาน น้อมอทิุศถวายสมเด็จพระราชบรูพการี 

พระบาทสมเดจ็พระรามาธบิดศีรสีนิทรมหาวชริาวุธ พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเดจ็

พระบรมชนกนาถ เพื่อเป็นสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลยิ่งขึ้นสืบต่อไป

อนัอายหุรอืชวีติทัง้ปวงย่อมมบีพุพการ ีผูท้�าอปุการะก่อน คือชนกชนน ีหรอื

มารดาบิดา เป็นเบื้องต้น เมื่อสืบขึ้นไป ก็ย่อมมีบุพพการีสูง ๆ ขึ้นไปอีก นอกจากนี้ 

ยังอาศัยบุคคลผู้มีอุปการะอื่น ๆ อีกมาก อายุที่เจริญมาจึงเนื่องกับผู้มีอุปการในทาง

ต่าง ๆ เป็นอนัมาก และความมอีายเุจรญิถอืว่าเป็นพร คอืผลอนัประเสริฐ เป็นมงคล 

คอืเหตใุห้บรรลถุงึความเจรญิหรอืผลเจรญิ เป็นทีป่รารถนาต้องการกนัทัว่ไป เมือ่อายุ

๑   ถวายคร้ังด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระธรรมวราภรณ์ ในเบือ้งต้นแห่งทรงบ�าเพญ็พระราชกุศลฉลอง 

 พระชนมาย ุ สมเดจ็พระเจ้าภคนิเีธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวด ี ถวาย ณ วันที่  

 ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๔
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ด�าเนนิมาครบปีครบรอบโดยล�าดบักเ็ป็นทีย่นิด ีและท�าการฉลองต่าง ๆ แต่ผูม้ศีรทัธา

และปัญญาในพระพุทธศาสนาย่อมนิยมบ�าเพ็ญกุศลอุทิศให้ท่านผู้เป็นต้นเดิมและ 

ผู้อุปการะอายุให้ด�าเนินมาส่วน ๑ บ�าเพ็ญกุศลฉลองอายุส่วน ๑ ทั้ง ๒ ส่วนเมื่อ

บ�าเพ็ญให้เป็นไปด้วยดีแล้ว ย่อมเป็นพร เป็นมงคล บังเกิดเพิ่มเติมแก่อายุ ยังอายุให้

วัฒนะสถาพรสืบต่อไปตลอดกาลนาน

สมเดจ็พระภคนิบีพติร ได้ทรงมีพระชนมายเุจรญิมา นบัว่าเป็นพร เป็นมงคล 

และทรงปรารภพระชนมายทุีเ่ป็นพรเป็นมงคลนี ้ว่าทรงได้มาด้วยอาศยัสมเด็จพระบรม

ชนกนาถเป็นเบื้องต้น ทรงระลึกถึงพระราชคุณูปการ และพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วย

พระเมตตาพระกรุณานี้ชื่อว่ากตัญญู รู้อุปการะที่ท่านได้ท�าแล้ว คือรู้พระคุณท่าน  

ครั้นแล้ว ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลน้อมอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมชนกนาถ นี้ชื่อว่า 

กตเวที ประกาศอุปการที่ท่านท�าแล้ว คือท�าการสนองตอบแทนพระคุณท่าน ความ

กตัญญูกตเวทีนี้เป็นพรเป็นมงคลส่วนเหตุ อันจะให้เกิดพรมงคลส่วนผล สืบต่อ 

พระชนมายุแห่งสมเดจ็พระภคินบีพติรให้เจรญิส่วนหนึง่ แม้สมเดจ็พระบรมศาสดากไ็ด้

ตรัสไว้ว่า ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิชั้นของ

สาธุชนคนดี ดังนี้

อน่ึง ท่านผู้ประสงค์ย่อมอุทิศส่วนกุศลที่ได้บ�าเพ็ญแล้วแก่เทพดา เรียกว่า 

บ�าเพญ็เทวตาพลอีีกด้วย แม้สมเดจ็พระบรมศาสดากไ็ด้ตรสัไว้ในลจิฉวอีปริหานยิธรรม

สูตรข้อหนึ่ง แปลความว่า กุลบุตรย่อมสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเทพดาผู้รับที่ดี 

เทพดานั้นอันกุลบุตรนั้น สักการะ เคารพ นับถือ บูชาแล้ว ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตร

น้ันด้วยใจอันงามว่าขอท่านจงเป็นอยู่ยืนนาน จงรักษาอายุให้ยืนยาวเถิด กุลบุตรนั้น

อันเทพดาอนุเคราะห์ดังนั้นแล้ว อาจหวังความเจริญได้ ไม่มีความเสื่อม ดังนี้

สมเด็จพระภคินีบพิตร เมื่อทรงบ�าเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน บัดนี้ (ใน

วันน้ี) แล้ว ก็ก�าหนดจักทรงบ�าเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนมายุต่อไป (ในวันพรุ่งนี้) 

เป็นอันได้ทรงอาศัยพรมงคลบ�าเพ็ญพรมงคลต่อพรมงคลบริบูรณ์ตามทางพระพุทธ-

ศาสนา เพราะมงคลท้ังปวงในพระพุทธศาสนานัน้ ส่วนผลมอีายเุป็นต้น กเ็กดิจากส่วน

เหตคืุอบญุกศุล ฉะนัน้ บัณฑติ คอืคนดคีนฉลาดทัง้หลาย จงึสรรเสรญิความไม่ประมาท

ในการท�าบุญ ดังพระพุทธานุสาสนีที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้นว่า อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ 
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ปุญฺญกิริยาสุ ปณฺฑิตา แปลความว่า บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท

ในบุญกิริยา ดังนี้

ค�าว่า บญุ เป็นช่ือของความสขุ ดงัพระพทุธภาษติทีต่รัสเตอืนไว้ว่า “ท่านทัง้หลาย

อย่ากลวับญุเลย ค�าว่าบญุเป็นช่ือของความสุข” ดงันี ้ฉะนัน้ บญุมอียู่ในบคุคลใดในทีใ่ด 

บคุคลนัน้ ทีน่ัน่กม็สีขุ แม้จะขดัข้องบ้าง กไ็ม่นาน เพราะบญุเป็นสิรทิีชั่กน�าโภคสมบัติ

ทั้งปวง ดังพระพุทธภาษิตว่า “สิริ โภคานมาสโย สิริเป็นที่อาศัยแห่งโภคะทั้งหลาย” 

นี้เป็นบุญส่วนผล ใคร ๆ จะแข่งกันในผลนี้มิได้ ดังค�าเก่าว่าแข่งวาสนามิได้ แต่ก็เกิด

จากบุญส่วนเหตุท่ีบุคคลผู้เป็นเจ้าของบุญส่วนผลนั้นได้ท�าไว้แล้วเอง ดังมงคลข้อว่า 

“ปพฺุเพกตปุญญฺตา ความเป็นผูม้บีญุอนัได้ท�าแล้วในกาลก่อน” บญุทีเ่ป็นส่วนเหตนุีแ้ปลว่า

เครื่องช�าระฟอกล้าง คือความดีอันเป็นเครื่องช�าระฟอกล้างความชั่ว กล่าวสั้น บุญก็

คอืความด ีบุญกิรยิาการท�าบญุก็คือ ท�าความดี โดยย่อมี ๓ คือ (๑) ทาน การให้การ

บริจาค เพื่อสงเคราะห์ อนุเคราะห์ บูชา เพ่ือก�าจัดความโลภความตระหนี่ในจิตใจ 

(๒) ศีล ความประพฤติเป็นปกติเรียบร้อยดีงามทางกายทางวาจา ด้วยความตั้งใจงด

เว้นความประพฤติชั่วประพฤติผิดต่าง ๆ เป็นเครื่องก�าจัดโทสะในจิตใจ (๓) ภาวนา 

ความอบรมใจให้สงบตัง้มัน่ อบรมปัญญาให้รูเ้หน็ ถูกต้องตามเป็นจริง เป็นเครือ่งก�าจดั

โมหะความหลงในจิตใจ บุคคลผู้ประมาทปราศจากสติ ย่อมกลัวบุญ เกลียดบุญ  

เมนิเฉย ไม่ประสงค์บญุ แต่ย่อมพอใจในการท�าบาปต่าง ๆ อนัตรงกนัข้าม ส่วนบคุคล

ผู้ไม่ประมาท มีสติรักษาตน ย่อมไม่กลัวบุญ ไม่เกลียดบุญ ไม่เมินเฉยในบุญ  

ย่อมขวนขวายประกอบการบญุต่าง ๆ ตามโอกาสตามสามารถ ฉะนัน้ คนดคีนฉลาด

ทั้งหลาย จึงสรรเสริญความไม่ประมาทในบุญกิริยาทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้

สมเด็จพระภคินีบพิตร ได้ทรงอาศัยพรมงคลอาศัยบุญ ทรงบ�าเพ็ญพรมงคล 

ทรงบ�าเพ็ญบุญ อันรวมลงในทาน ศีล ภาวนา ทรงน้อมอุทิศส่วนพระกุศลถวายแด่

สมเด็จพระบรมชนกนาถ ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาคุณ ขออ�านาจพระกุศลทักษิณา- 

นุปทานทั้งนี้ที่ตั้งอยู่ดีแล้วในพระสงฆ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ ๆ ส�าเร็จเป็นพระราชหิตสุข

แด่สมเด็จพระราชบูรพการี พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมชนกนาถ สมตามท่ีทรงตั้งพระหฤทัย 

อุทิศถวาย โดยฐานะทุกประการ.



พระธรรมเทศนา 

ในการพระราชกุศลและพระกุศลทักษณิานุปทานต่างงาน



.



วสิุทธกิรณธรรมกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุตีติ.

บัดนี้ จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับ 

พระปัญญาบารมี อนุรูปแก่พระราชกุศลบุญราศี ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร

พระองค์สมเดจ็พระพนัวสัสาอัยยกิาเจ้า ได้ทรงบ�าเพญ็ ทรงอทุศิพระราชกศุลถวายแด่

สมเดจ็พระบรมชนนาถ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหามกฏุ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

พร้อมทั้งสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ในสมัยตรงกับวันเสด็จสวรรคต โดย

จนัทรคตนิยิม ตามประเพณกีารบ�าเพญ็ทักษณิานปุทานทางพระพทุธศาสนา เพราะมี

พระพุทธภาษิตแสดงไว้ว่า

เปตานํ ทกฺขิณํ ทชฺชา  ปุพฺเพ กตมนุสฺสรํ

เมือ่ระลกึถงึอุปการกจิท่ีท่านผูล้ะไปได้ท�าแล้วในกาลก่อน กพ็งึให้ทกัษณิาเพือ่

ท่านผู้ละไปดังนี้

๑   ถวายครัง้ด�ารงสมณศกัด์ิที ่พระโศภนคณาภรณ์ ในการพระราชกศุลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

 เจ้าอยูห่วั ถวาย ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม  

 พ.ศ. ๒๔๙๓ เวลา ๑๗.๐๐ น.
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การระลึกถึงนั้นเป็นความกตัญญู การให้ทักษิณานั้น เป็นความกตเวที 

ธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ เป็นภูมิธรรมแห่งสาธุสัปปุริสชน สมดังพระพุทธภาษิตว่า

ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

ความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิของสาธุชน ดังนี้.

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหามกฏุฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์น้ัน 

ได้ทรงมีพระราชประวัติประกอบด้วยพระราชกัลยาณเกียรติโดยอเนกประการ ตั้งต้น

แต่ได้เสดจ็อุบตัใินขตัตยิราชสกลุอันสงูศกัดิ ์ด้วยทรงเป็นพระบรมราโชรส ในพระบาท-

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ในวันมหา-

ปวารณาเช่นวันน้ี (วันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๕ ค�่า ปีชวด พ.ศ.๒๓๔๗)  

เป็นมงคลนิมิตว่าจะได้ทรงเป็นอัครบัณฑิต ผู้ยกย่องพระพุทธศาสนา และการณ์ก็ได้

เป็นไปสมจริงอย่างน้ัน เพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนแต่เสด็จ

เถลิงถวัลยราชสมบัติ ได้เสด็จออกทรงผนวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่

เมื่อพระชนมายุครบอุปสมบทและทรงด�ารงอยู่ในสมณเพศสืบมาตลอดรัชกาลที่ ๓ 

เป็นเหตุให้เกิดประวัติการณ์ส�าคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา กล่าวคือ พระองค์ได้ทรง

ฟื้นฟูยกย่องพระพุทธศาสนาด้วยพระปรีชาและพระอุตสาหะอย่างใหญ่ เช่นเดียวกับ 

พระมหาเถระในปางก่อนได้กระท�าการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา และท�าการสังคายนา 

พระธรรมวินัย ดังจะยกเรื่องบางครั้งมาวิสัชนาโดยสังเขป

เมือ่พระพทุธศาสนายกุาลล่วงมาได้ ๑๐๐ ปี ได้มพีระภกิษพุวกวชัชบุีตรแสดง

วัตถุผิด ๑๐ ประการ และประพฤตินอกรีตนอกรอยพระวินัยตามวัตถุ ๑๐ ประการ

ที่แสดงน้ัน พระยศเถระกากัณฑกบุตรได้ชักชวนพระภิกษุผู้เป็นธรรมวาที วินัยวาที 

ประชุมกันช�าระวัตถุ ๑๐ ประการน้ัน แสดงให้เห็นว่าผิดพระวินัยบัญญัติแล้ว  

ท�าสงัคายนาพระธรรมวนิยั คอื สวดพระธรรมวนิยัตามท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงและ

บัญญัติไว้ขึ้นพร้อม ๆ กัน เป็นการช�าระและจารึกพระธรรมวินัยลงไว้ในตู้ คือ หทัย

ของพระเถระเหล่านัน้ เพราะยงัไม่ได้จารกึพระธรรมวนิยัลงไว้เป็นตวัอกัษร เพราะการ

ช�าระพระศาสนาในครั้งนั้น พระสงฆ์จึงแยกออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายพระเถระผู้ท�า
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สังคายนา ๑ ฝ่ายพระภิกษุพวกวัชชีบุตร ๑ ฝ่ายแรกได้ชื่อว่า อาจริยวาท ฝ่ายหลัง

ได้ชื่อว่า มหาสังฆิกะ, ท่านแสดงไว้ในอรรถกถากถาวัตถุว่า ทั้ง ๒ ฝ่ายนี้ ต่อมา  

ได้แยกกันออกไปอีกจนถึง ๑๘ นิกายหรือ ๑๘ สกุล และยังแยกกันต่อไปอีก.

ต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนายุกาลล่วงมาได้ ๒๑๘ ปีเศษ ได้มีพวกเดียรถีย์  

(เจ้าท่าคอืลทัธ)ิ เข้าปลอมบวชในพระพทุธศาสนา แสดงลทัธขิองตนว่าเป็นธรรมวินยั 

พระเจ้าอโศกมหาราชทรงให้สอบสวนแล้ว ให้สึกพวกเดียรถีย์ปลอมบวชเหล่านั้นเสีย

เป็นอนัมาก แล้วทรงอปุถมัภ์พระโมคคลัลบีตุรตสิสเถระและพระภกิษผุูเ้ป็นธรรมวาที

วินัยวาที ให้ได้ท�าสังคายนาพระธรรมวินัย

ต่อมา เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ออกจากชมพูทวีปไปยังนานาประเทศ ก็ได้มี

พระเถระและพระมหากษตัรย์ิในประเทศนัน้ ๆ ซึง่เป็นพทุธศาสนปูถัมภก ช�าระฟ้ืนฟู

ยกย่องขึน้เป็นคราว ๆ ตามเหตท่ีุเกิดขึน้ แต่เมือ่ได้จารกึพระธรรมวินยัลงเป็นตวัอกัษร

แล้ว ก็ไม่ต้องท�าสังคายนาอีก.

แม้พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ในขณะทีท่รงผนวชอยู ่ได้ทรงเหน็

ตระหนักแน่ว่า ถึงคราวท่ีจะช�าระฟื้นฟูพระศาสนา จึงทรงปฏิบัติพระองค์ให้ถูกตรง

ตามพระธรรมวนิยัน�าขึน้เป็นตวัอย่าง และได้ทรงวางระเบยีบวธิกีารต่าง ๆ ไว้เป็นอนัมาก 

จงึมผีูป้ฏบิตัติามเพิม่ขึน้โดยล�าดบั การพระศาสนาจงึกลบัฟ้ืนฟขูึน้สบืมาจนถงึทกุวนันี้ 

พระองค์จงึทรงควรได้รับยกย่องว่าเป็นผูช้�าระยกย่องพระศาสนาเช่นเดยีวกบัพระมหา-

เถระผู้กระท�าการช�าระพระศาสนา และท�าสังคายนาพระธรรมวินัยในปางก่อน นี้เป็น

พระราชกัลยาณเกียรติประวัติในฝ่ายพุทธจักร

ส่วนในฝ่ายอาณาจักร เมื่อได้ทรงลาผนวชเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็น 

พระมหากษัตราธิราชเจ้า ก็ได้ทรงปกครองรัฐสีมามณฑลด้วยทศพิธราชธรรม  

ทรงอปุถัมภ์พระพทุธศาสนา ด้วยพระราชศรัทธาปสาทะโดยนานาประการ ทรงเจรญิ

พระราชไมตรีกับนานาไพรัชชประเทศโดยกว้างขวาง ทรงศึกษาภาษาและธรรมเนียม

ต่างประเทศ ทั้งฝ่ายยุโรปและอเมริกา จนทรงทราบตระหนัก ยากที่จะหาผู้เสมอ 

ในครั้งนั้น และทรงสมาคมกับชาวต่างประเทศเป็นที่รู้จักกว้างขวาง อ�านวยให้เกิด 
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ความสะดวกในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวกับต่างประเทศซึ่งมีมาติดต่อกัน

มากขึ้น ทั้งทางการค้าทั้งทางการเมือง นับว่าเป็นโชคดีของประเทศชาติที่ได้พระมหา

กษัตริย์เหมาะแก่กาลสมัย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งติดต่อกว้างขวางในหมู่ชาว 

ต่างประเทศฝ่ายอัสดง ถัดแต่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา จึงทรง

น�าประเทศให้ด�าเนินไปโดยสวัสดีตลอดรัชกาลสมัย และได้ทรงประดิษฐานพระบรม

ราชวงศ์ให้มั่นคง อ�านวยประโยชน์อันไพศาลทั้งทางอาณาจักรทั้งทางพุทธจักร สืบต่อ

มาจนบัดนี้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จสวรรคตในวันมหาปวารณา

เช่นวนันี ้(วนัพฤหสับด ีเดอืน ๑๑ ขึน้ ๑๕ ค�า่ ปีมะโรง ตรงกบัวันที ่๑ ตลุาคม พ.ศ.

๒๔๑๑)

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบด้วยพระราชคุณูปการ

แก่ประเทศชาตแิละพระพทุธศาสนา โดยประการดงัทีถ่วายวสิชันามาพอเป็นพระราช

คุณานุสรณ์ฉะนี้ ก็เพราะทรงตั้งอยู่ในวิสุทธิกรณธรรม คือธรรมเป็นเครื่องน�าความ

หมดจดซึ่งเป็นเหตุดับทุกข์ร้อนกระวนกระวาย ตามพระราชนิพนธ์ของพระองค์ว่า

วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ

แปลว่า ความหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง เป็นความดับจากทุกข ์

ทั้งหลาย ดังนี้

จักถวายวิสัชนาในธรรมเนียมเป็นส่วนพระวินัย อันเนื่องในวันเช่นนี้ ๒ ข้อ 

คือ ปวารณา ๑ ปฏิกรณ์ ๑ กับทั้งธรรมอันเป็นคู่อุปการะแก่ธรรมเนียมทั้ง ๒ ข้อนี้ 

รวมกันเป็น วิสุทธิกรณธรรม ธรรมเป็นเครื่องท�าความหมดจดโดยล�าดับไป

ปวารณาในที่นี้ คือการอนุญาตให้อาศัยความอนุเคราะห์ ตักเตือนว่ากล่าว 

เพราะได้เห็นก็ดี ได้ยินก็ดี ได้รังเกียจสงสัยก็ดี ได้แก่ การยอมให้ผู้อื่นว่ากล่าวตนได้ 

ในเมื่อเขาได้เห็นตนประพฤติผิด เป็นต้น ในภิกษุบริษัท พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ

ให้ภกิษสุงฆ์ท�าปวารณากนั แทนอุโบสถสงัฆกรรม ในวันเพญ็สดุท้ายแห่งไตรมาสเป็น
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ท่ีอยูจ่�าพรรษา วนัเช่นนีจ้งึเรยีกว่า วนัปวารณา. การท�าอโุบสถสังฆกรรมของพระภกิษสุงฆ์ 

คอื การสวดพระปาตโิมกข์ ได้แก่ สกิขาบทส่วนทีส่�าคญัอนัพระผูม้พีระภาคทรงบญัญตัิ

ไว้ข้ึนสู่กันฟัง พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติให้ท�าทุกกึ่งเดือน แต่ในวันออกพรรษา  

ทรงอนญุาตให้ท�าปวารณาแทน แสดงว่า การปวารณาเป็นกรณีส�าคญัข้อหนึง่ ธรรมเนยีม

นี้ย่อมใช้ได้แม้ในหมู่คฤหัสถ์ เพราะบุคคลทั่วไปย่อมอาจมีความผิดพลาดในความ

ประพฤติตลอดถึงในความคิดเห็น ฉะนั้น การอนุญาตให้ผู้อื่นเตือนตนได้ จึงเป็นทาง

หน่ึงทีจ่ะให้ตนได้ทราบข้อผดิพลาดของตน หรืออย่างน้อย กเ็ป็นทางให้ตนได้ทราบว่า

ผูอ้ืน่เขาเหน็ว่าตนเป็นอย่างไร การปิดทางมใิห้ผูอ้ืน่เตอืนตนได้ เป็นการปิดทางทีจ่ะให้

รู้ตนและรู้ความคิดเห็นของผู้อื่น เป็นเหตุให้ลืมตน และให้เข้าใจผิดในผู้อื่นได้โดยง่าย 

ฉะน้ัน ผู้มุ่งถูกเป็นใหญ่ จึงยอมให้ผู้อ่ืนเตือนตนได้ ไม่ถือโกรธผู้มาเตือน ยอมฟัง 

ค�าเตอืน และพจิารณาว่าผดิหรือถกูอย่างไร ถ้าค�าเตอืนนัน้ผดิ กไ็ม่ถอืเอา ถ้าค�าเตอืน

นั้นถูก ก็ถือเอาตามสมควร คือปฏิบัติแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องของตน ให้ถูกชอบ

บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไป การยอมให้ผู้อ่ืนเตือนได้ เป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ฉะนี้ พระบรม

ศาสดาจึงตรัสสอนไว้ว่า นิธีนํว ปวตฺตารํ เป็นอาทิ แปลความว่า พึงเห็นผู้ใดว่าเป็นผู้

แสดงโทษ พึงคบผู้เช่นนั้น ผู้เป็นบัณฑิต มีปัญญา กล่าวข่ม เหมือนอย่างคบผู้ที ่

ชี้ขุมทรัพย์ให้ เพราะเมื่อคบผู้เช่นนั้น ก็มีแต่ความดีไม่มีความเสีย ดังนี้.

ปฏกิรณ์ข้อ ๒ คือการกระท�าคืนตามปัจจยั กจิข้อนีเ้นือ่งมาจากปวารณา ดังที่

มีในค�าปวารณาว่า สงฺฆมฺภนฺเต ปวาเรมิ เป็นต้น แปลความว่า “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 

ข้าพเจ้าปวารณากะสงฆ์ ด้วยได้เหน็กด็ ีได้ยนิกด็ ีได้รงัเกยีจสงสยักด็ ีขอท่านจงอาศยั

ความอนุเคราะห์ว่ากล่าวข้าพเจ้า, ข้าพเจ้าเห็นอยู่จักกระท�าคืน” ดังนี้ การกระท�าคืน

ตามพระวนิยัของภกิษุบริษัท กล่าวโดยส่วนรวมคอื เมือ่เหน็ว่าตนต้องโทษกไ็ม่ปกปิดไว้ 

แสดงเปิดเผยปฏบิตัตินตามพระวนิยั และตัง้ใจสังวร คอื ส�ารวมระวังมใิห้เกดิโทษเช่น

นั้นขึ้นอีก, นี้เรียกว่า ปฏิกรณ์ ทรงบัญญัติแทนการล้างบาปในศาสนาอื่น ๆ เพราะ

ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่า สิ่งท่ีท�าแล้วท�าคืนไม่ได้ ข้อที่พึงท�าได้ก็คือ เมื่อท�าผิด 

ก็ให้รู้ว่าผิด และตั้งใจสังวรเพื่อไม่ท�าเช่นนั้นอีก ธรรมเนียมนี้ย่อมใช้ได้ในหมู่คฤหัสถ์ 

เพราะเป็นวธิแีก้ไขตน ท่ีอาจใช้ได้ทุกคราวทีป่ระพฤตผิดิพลาดไป ผูท้ีป่ระพฤตผิดิพลาด
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ลงไป ไม่ใช้คุณข้อนี ้ย่อมจะประพฤตผิดิย่ิงขึน้อกี แต่ถ้าใช้คณุข้อนี ้กจ็ะเป็นผูก้ลบัตวั

ได้ ความกลับตัวได้นี้เป็นสิ่งท�าได้ยากส�าหรับผู้ปราศจากปฏิกรณ์ แต่เป็นสิ่งท�าได้ง่าย

ส�าหรบัผูท้ีป่ระกอบด้วยปฏกิรณ์ คอื เมือ่ประพฤตผิดิ กใ็ห้รูต้นว่าผดิ และตัง้สงัวรเพือ่

ไม่ท�าผดิเช่นน้ัน่อีก ปฏิกรณ์จงึเป็นทางให้วริตัจิากโทษ ให้สมาทานในคณุโดยส่วนเดยีว, 

แม้การประพฤติล่วงเกินในผูอ่ื้น และขอให้ผูอ้ืน่อดโทษให้ตามโอกาส กช็ือ่ว่าเป็นปฏกิรณ์

อย่างหน่ึง ท่านแสดงไว้ในพระสูตรหลายพระสูตรว่า ผู้ที่นับถือลัทธิภายนอกบ้าง  

ผู้ที่ยังไม่รู ้จักพระองค์พระบรมศาสดาบ้าง เมื่อมาเฝ้าหรือมาพบพระบรมศาสดา  

จงึเรียกพระองค์ด้วยวาทะว่า อาวโุส อันเป็นค�าเสมอกนั เม่ือได้ฟังธรรมทีท่รงแสดงแล้ว 

จึงได้สัทธาปสาทะในพระองค์ หรือรู้ว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้า ก็แสดงอัจจโยโทษ 

ขอให้ทรงรับเพือ่ส�ารวมต่อไป พระบรมศาสดาได้ทรงรับ ด้วยพระด�ารัสว่า “เพราะเหตุ

ที่ท่านเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วท�าคืนตามธรรม ฉะน้ัน เรารับอัจจโยโทษ 

ของท่าน นี้เป็นเหตุเจริญในอริยวินัย แห่งผู้ที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษท�าคืนอยู ่

ตามธรรม ถึงความส�ารวมต่อไป” ดังนี้ การแสดงอัจจโยโทษต่อท่านที่ตนล่วงเกินนี้ 

เป็นเหตุให้ได้ความส�านกึตน และได้ความสงัวรเพือ่ไม่ล่วงเกนิท่านอกี ท่านจงึสรรเสรญิ

ว่าเป็นเหตุเจริญในอริยวินัย.

ปวารณาและปฏิกรณ์ ๒ ข้อนี้ จะปฏิบัติให้เป็นไปได้ด้วยดี และให้เกิดผล

ไพบูลย์ จ�าต้องอาศัยธรรมอุปการะ ก็ธรรมเป็นเครื่องอุปการะนั้น คือ โสวจัสสตา 

เป็นเครื่องอุปการะปวารณา สันติ เป็นเครื่องอุปการะปฏิกรณ์.

โสวจสัสตา แปลว่า ความเป็นผูว่้าง่าย มคีวามหมายตามทีท่่านแสดงไว้ในบท

นิทเทศว่า “ประกอบด้วยธรรมที่ท�าให้เป็นผู้ว่าง่าย เป็นผู้อดทนรับอนุสาสนีโดยเบื้อง

ขวา คอืโดยเคารพ” ค�าว่า ว่าง่าย ในทีน่ี ้ไม่ได้หมายว่าใครว่าอย่างไรกร็บัท�าอย่างนัน้, 

หมายความว่า เลือกรบัท�าแต่ในการท่ีถกูท่ีควร ในเมือ่ได้พจิารณาใคร่ครวญโดยรอบคอบ

แล้ว, เพราะทางถ้อยค�าทีพ่ดูกนันัน้มมีาก ดงัทีต่รัสแสดงไว้ในกกจปูมสตูร (๑๒/๒๕๕) 

ว่า มี ๕ คู่ พูดว่ากันโดยกาลอันสมควรก็มี โดยใช่กาลอันสมควรก็มี ๑ พูดกันด้วย

ความจริงก็มี ด้วยค�าไม่จริงก็มี ๑ พูดว่ากันด้วยค�าละเมียดก็มี ด้วยค�าหยาบกร้าว 

กม็ ี๑ พดูว่ากนัด้วยค�าทีป่ระกอบด้วยประโยชน์กมี็ ด้วยค�าไม่ประกอบด้วยประโยชน์
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ก็ม ี๑ มเีมตตาจติพดูว่ากนักมี็ เพ่งโทษพดูว่ากนักม็ ี๑ ทัง้นี ้เพราะผูพ้ดูว่ากนันัน้เป็น

พาล เป็นผูมุ้ง่ร้ายพดูด้วยมไิด้พิจารณาใคร่ครวญ ด้วยมุ่งร้ายกมี็ เป็นบณัฑติวิญญชูน 

เป็นผูมุ้ง่ด ีพดูด้วยพิจารณาใคร่ครวญด้วยมุง่ดกีม็.ี เหตฉุะนี ้จงึต้องพจิารณาใคร่ครวญ

ค�าพูดนั้น ๆ โดยแยบคายด้วยความอดทน เลือกสิ่งที่ผิดออกเสีย ไม่รับไว้ ถือเอาแต่

สิ่งที่ถูก

ผูว่้ากล่าวเหล่านี ้เป็นผูอ้ืน่ แม้ตนกเ็ป็นผูว่้ากล่าวตนได้ และอาจว่ากล่าวได้ดี

กว่าผู้อื่น แต่ต้องรู้จักตนเองตามเป็นจริง เหตุฉะนี้ จึงมีพระพุทธภาษิตแสดงว่า  

อตฺตนา โจทยตตฺาน ํจงเตอืนตนด้วยตน ปฏมิเํสตมตฺตนา จงสอบสวนตนด้วยตน และ

ในธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนือง ๆ ๑๐ ข้อ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ว่า พึงพิจารณา

เนอืง ๆ ว่า ตนตเิตยีนตนด้วยศลีได้หรอืไม่. ผูรู้ใ้คร่ครวญแล้วตเิตยีนเราโดยศีลได้หรอื

ไม่ ดังนี้ ความรับตักเตือนที่ตนก็ดี ผู้อื่นก็ดี ตักเตือนโดยชอบ ก็ชื่อว่า โสวจัสสตา.

อน่ึง ความเป็นผู้ว่าง่ายนี้ มิได้หมายถึงการว่าง่าย เพราะเหตุลาภเป็นต้น 

หมายถึงว่าง่ายด้วยถือธรรม คือความถูกต้องเป็นใหญ่ สมดังที่ตรัสไว้ในกกจูปมสูตร 

(๑๒/๒๕๕) ความว่า “เราตถาคตไม่เรยีกภกิษผุูว่้าง่าย ถงึความว่าง่าย เพราะเหตแุห่ง

ปัจจัยมีจีวรเป็นต้น ว่า “เป็นผู้ว่าง่าย” เพราะเมื่อเธอไม่ได้ปัจจัย ก็จะไม่เป็นผู้ว่าง่าย 

ไม่ถึงความว่าง่าย, ส่วนภิกษุใด เมื่อสักการะ เคารพ นับถือธรรม เป็นผู้ว่าง่าย  

ถงึความว่าง่าย เราตถาคตเรยีกภิกษุน้ันว่า “เป็นผูว่้าง่าย” เพราะเหตุนัน้ ท่านทัง้หลาย 

พึงส�าเหนียกอย่างนี้ว่า “เราทั้งหลายจักสักการะเคารพนับถือธรรม เป็นผู้ว่าง่าย  

จักถึงความว่าง่าย” ความว่าง่ายทีมุ่ง่หมายในบุคคลทัว่ไป กเ็หมือนเช่นนี ้ผูท้ีร่บัท�ากจิ

อย่างใดอย่างหน่ึงตามค�าของผู้อ่ืน ด้วยเห็นแก่ลาภเป็นต้น ชือ่ว่าเป็นผูว่้าง่ายในทางทีผ่ดิ 

ส่วนผู้ที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรม ไม่โอนเอนไปตามอามิส จึงชื่อ

ว่าเป็นผู้ว่าง่าย เป็นโสวจัสสตาในทางพระพุทธศาสนา.

แต่จะต้ังอยู่ในธรรมข้อน้ีได้ ก็เพราะประกอบด้วยธรรมที่ท�าให้ว่าง่าย ธรรม

เหล่าน้ีท่านแสดงไว้ในอนมุานสตูร (๑๒/๑๙๑) มีไม่ปรารถนาทจุริต ไม่ถึงอ�านาจของ

ความปรารถนาทุจริตเป็นต้น เพราะเมื่อมีความปรารถนาทุจริต ย่อมไม่อาจตั้งอยู่ใน

โสวจัสสตาได้ เพราะทวนความปรารถนาของตน ทั้งไม่ต้องการฟังค�าแนะน�าตักตือน 
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ซึ่งขัดกับความปรารถนาเช่นนั้น เหตุฉะนี้ ในอนุมานสูตร พระมหาโมคคัลลานเถระ 

จึงสอนให้อนุมานตน คือเทียบเคียงตนกับผู้อื่น เป็นต้นว่า บุคคลที่มีความปรารถนา

ทุจริต ถึงอ�านาจของความปรารถนาทุจริต ไม่เป็นที่รักชอบใจของตนฉันใด ตนที่มี

ความปรารถนาทุจริต ถึงอ�านาจของความปรารถนาทุจริต ก็ไม่เป็นที่รักชอบของผู้อื่น 

ฉนันัน้ จงึควรปลกูจติขึน้ว่า “เราจกัไม่ปรารถนาทุจรติ ไม่ถงึอ�านาจของความปรารถนา

ทุจริต” ดังนี้. และท่านสอนให้ปัจจเวกขณ์ตนให้รู้ตนตามเป็นจริง, ถ้ารู้ตนว่าเป็นผู้มี

ความปรารถนาทุจริต ถึงอ�านาจของความปรารถนาทุจริต ก็ให้พยายามเพื่อละอกุศล

บาปธรรมเหล่านั้นเสีย นี้เป็นธรรมที่ท�าให้ว่าง่าย ผู้ที่ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ จึงตั้ง

อยู่ในโสวจัสสตาได้.

โสวจัสสตานี้ เป็นธรรมคู่กับปวารณา เพราะเมื่ออนุญาตให้ผู้อ่ืนว่ากล่าว 

ตักเตือนได้ ก็ต้องรับฟังตามสมควร ผู้ท่ีประกอบด้วยธรรมข้อนี้ แม้ไม่ได้ปวารณา

อนญุาตให้ท่านว่ากล่าวตกัเตือน กเ็ป็นผูท่ี้มพีรหมจาร ีหรอืผูมุ้ง่ดีทัง้หลายส�าคญัเหน็ว่า 

ควรว่ากล่าวอนุสาสน์ควรถึงความคุ้นเคยสนิทสนมได้.

ธรรมข้อที่ ๒ คือ สันติ แปลว่า ความสงบ โดยตรง มุ่งถึงความสงบกิเลส 

คือเครื่องเศร้าหมองจิต ได้แก่ โลภะ โทสะ โมหะ หรือสงบความตรึกนึกคิดที่เป็น

อกุศลกเิลสภายในจติของบุคคล เป็นต้น ให้เกดิความไม่สงบภายในจติก่อน แล้วกเ็ป็น

เหตุให้เกิดความไม่สงบทางกาย ทางวาจา เฉพาะตนบ้าง เนื่องถึงผู้อื่นบ้าง เป็นเหตุ

ให้เกิดทุกข์ร้อนกระวนกระวายต่าง ๆ ความไม่สงบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลเฉพาะคนก็ดี  

ทีเ่กดิขึน้ในประชมุชนตัง้แต่ส่วนน้อยจนถึงส่วนใหญ่กด็ ีเมือ่สาวเข้าไปหาต้นเหต ุกจ็กั

พบว่ากิเลสภายในจิตนั้นเองเป็นต้นเหตุ ความไม่สงบทั้งปวงย่อมตั้งเค้าขึ้นในจิต 

ของบุคคลแต่ละคนก่อน เพราะฉะนั้น ทางที่จะให้เกิดความสงบโดยตรง จึงได้แก่  

การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย 

วิธีช�าระจิตนั้น เบื้องต้นต้องรู้จักอารมณ์ คือเรื่องที่จิตคิด, เพราะอารมณ ์

เป็นเคร่ืองท�าให้จิตเศร้าหมองก็ได้ ผ่องแผ้วก็ได้, เมื่อมุ่งช�าระจิต จึงต้องท�าให้จิตได ้

รับอารมณ์ที่ท�าให้ผ่องแผ้ว สลัดอารมณ์ที่ท�าให้จิตเศร้าหมองออกเสีย, วิธีนี้คนทั่วไป 

ก็ใช้กันอยู่โดยปกติ เช่น ผู้ท่ีมีจิตหดหู่หรือตกไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง จึงไปเที่ยว 
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ในที่ใดที่หนึ่ง เพื่อให้จิตได้รับอารมณ์ใหม่เป็นเครื่องแก้ความหดหู่ นี้เป็นวิธีช�าระ 

จิตอย่างหนึ่ง แต่อาจเป็นการเปล่ียนอารมณ์ท่ีไม่ดีอย่างหนึ่ง ไปหาอารมณ์ท่ีไม่ด ี

อีกอย่างหนึ่งก็ได้ เช่น ผู้ที่เปลี่ยนอารมณ์ไปในทางอบายมุขต่าง ๆ 

ส่วนการช�าระจิตในท่ีน้ี ต้องเปลี่ยนไปสู่อารมณ์ที่ดีอันจะท�าจิตให้ผ่องแผ้ว

บริสุทธิ์ อย่างสามัญก็ได้แก่ การรับอารมณ์ที่ไม่มีโทษ แม้ไม่มีคุณ อย่างสูงขึ้นมา  

ก็รับอารมณ์ที่มีคุณ จนถึงตั้งจิตไว้ในอารมณ์อันเดียว อันเรียกว่า สมาธิ. แม้การฟัง

ธรรม ก็เป็นการช�าระจิตอย่างหน่ึง เพราะท�าให้จิตต้องสลัดจากอารมณ์อื่น ตั้งอยู่ 

ในเร่ืองธรรม การจัดให้จิตได้รับอารมณ์ที่ดีอยู่เสมอ เป็นเหตุให้จิตผ่องแผ้วอยู่เสมอ

ส่วนหนึ่ง เป็นเหตุให้เกิดเป็นอุปนิสัยท่ีดีข้ึน แก้อุปนิสัยส่วนที่ไม่ดีให้ลดน้อยลงไปได้

อีกส่วนหนึ่ง 

วิธีช�าระจิตอีกขั้นหนึ่งก็คือ การท�าความเห็นให้ตรง ความเห็นเรียกว่า ทิฏฐิ

หรือทัสสนะ เป็นเครื่องน�าสัทธาสมาทาน คือความเช่ือถือ ถ้าเห็นผิดไม่ตรงต่อ 

ความจริง กเ็ป็นเหตใุห้เชือ่ผดิถือผดิ ถ้าเห็นถูก ตรงต่อความจริง กเ็ป็นเหตใุห้เชือ่ถูก 

ถือถูก เพราะฉะนั้น การท�าความเห็นให้ถูกตรงจึงเป็นข้อส�าคัญ การท�าความเห็นให้

ตรงน้ี ต้องอาศัยปัญญาพิจารณาให้รู้ตระหนักเหตุผลตามเป็นจริง เมื่อเกิดรู้จริงขึ้น

เพยีงใด ก็เหน็ถกูตรงข้ึนเพียงนัน้ ในทางศาสนา มุ่งให้ท�าความเหน็ให้ตรงต่อคลองธรรม

และสจัจธรรม เช่น ให้เหน็ว่าดเีป็นด ีเหน็ว่าชัว่เป็นชัว่ และเห็นความเกดิดับของสงัขาร

ทั้งหลาย ไม่ถือโลกเป็นจริงจนเกินไป มีความเคารพหนักอยู่ในธรรม ตามค�าสั่งสอน

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า การยังจิตให้ได้รับอารมณ์ที่ดี จนถึงตั้งจิตไว้ในอารมณ์ 

อันเดียว และการท�าความเห็นให้ตรงน้ี รวมลงในข้อว่าช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว  

เป็นทางแห่งสันติ

สนัติน้ีเป็นธรรมคู่กับปฏิกรณ์ เพราะเมือ่รูต้วัว่าผดิ และตัง้สงัวรเพือ่ไม่ท�าผดิอีก 

ก็จ�าต้องมี สันติ ความสงบอยู่ภายใน ไม่เช่นนั้น ก็ไม่อาจรักษาสังวรอยู่ได้ และเมื่อ

ปลูกสันติให้เกิดขึ้นได้ ก็จะมีความสงบกาย วาจา ใจ ไม่ต้องใช้ปฏิกรณ์เป็นเครื่องแก้

กลับความประพฤติบ่อย ๆ
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ปวารณาและปฏิกรณ์ อันเป็นธรรมเนียมทางพระวินัย และโสวจัสสตาอัน 

เป็นธรรมคู่กับปวารณา และสันติ อันเป็นธรรมคู่กับปฏิกรณ์ รวมเป็น ๔ ประการนี้ 

เป็นเหตุเจริญในอริยวินัย เป็นวิสุทธิกรณธรรม ธรรมเป็นเครื่องท�าวิสุทธิ คือความ

หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองท้ังหลาย ซ่ึงเป็นเหตุดับทุกข์ทั้งปวง ดังพระราชนิพนธ์ 

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า

วสิทฺุธ ิสพพฺเกฺลเสห ิโหต ิทุกฺเขห ินพฺิพุต ิความหมดจดจากเคร่ืองเศร้าหมอง

ทั้งปวง เป็นความดับทุกข์จากทุกข์ทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงประกอบด้วยพระคณุทางพระวินยั

และทางธรรมเหล่าน้ี จงึทรงสามารถยกย่องพระพทุธศาสนา และทรงปกครองประเทศ

ชาติให้ถาวรวัฒนา สมเป็นพระมหากษัตริย์ ธรรมิกธีรราชเจ้า ทุกประการ.

ขออ�านาจพระราชกุศลบุญราศีทักษิณานุปทานที่สมเด็จบรมบพิตรพระราช

สมภารพระองค์ สมเดจ็พระพนัวสัสนาอยัยกิาเจ้า ได้ทรงบ�าเพญ็ทัง้นี ้จงเป็นผลสมัฤทธิ์

เพือ่พระราชสขุ แด่พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหามกฏุ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี สมพระราชปณิธานประสงค์ทุกประการ

รับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในวิสุทธิกรณธรรมกถา พอ

สมควรแก่เวลา เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร,



อุโภอัตถกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต

ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก

อตฺถาภิสมยา ธีโร ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ.

บดันี ้จกัรบัพระราชทานถวายวิสชันาพระธรรมเทศนา ในอโุภอตัถกถา ฉลอง

พระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล

ทกัษณิานปุทาน ในวนั “ปิยมหาราช” ซ่ึงเป็นอภลิกัขติสมัยคล้ายวันสวรรคต พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงอุทิศส่วน 

พระราชกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์นั้น พร้อมทั้ง

สมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ และสมเดจ็พระศรสีวรนิทิราบรมราชเทวี ตามวธิี

ทักษิณานุปทานในพระพุทธศาสนา และตามหลักธรรมสาธุปฏิบัติ ดังพระพุทธภาษิต

ที่ตรัสไว้ว่า “ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นภูมิแห่ง

สาธุชน” ดังนี้

๑   ถวายคร้ังด�ารงสมณศักดิ์ท่ี พระธรรมวราภรณ์ ในการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 

 วันปิยมหาราช ถวาย ณ พระนั่งอมรินทรวินิจฉัย วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑  

 เวลา ๑๗.๐๐ น.
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วันปิยมหาราช เป็นวันส�าคัญวันหนึ่งแห่งชาติ ที่ก�าหนดขึ้นเพื่อถวายความ

เคารพแด่สมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าพระองค์หนึ่ง ซึ่งได้ทรงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ 

ประเทศชาติ ศาสนา และประชาราษฎรทั้งปวง อย่างเด่นชัดเป็นอันมากในอดีต  

อันโยงมาถึงอย่างเด่นชัดในปัจจุบัน คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระปิยมหาราช พระองค์ได้ทรงเป็นพระบรมราชโอรส ในพระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหามกุฏ ฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ สืบ

พระราชสนัตตวิงศ์ เมือ่วนัท่ี ๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๔๑๑ ขณะมีพระชนมายุ ๑๖ พรรษา 

ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๓ รวมเวลาแห่งรัชกาลได้ ๔๓  

โดยปี มีพระชนมายุ ๕๘ พรรษา และนับเวลาแต่วาระเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  

สบืต่อพระราชสนัตตวิงศ์ถงึปัจจบุนัได้ ๑๐๐ ปี นบัแต่วาระเสดจ็สวรรคตถึงปีปัจจบุนั

บัดนี้ ๕๘ ปีบริบูรณ์ เท่าปีพระชนมพรรษา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลทกัษิณานปุทาน ถวายพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั  

ซึ่งได้เสด็จสวรรคต และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เสด็จเถลิง

ถวัลยราชสมบัติ ครบ ๑๐๐ ปี เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๑๑ เป็นพระราชกุศล

กาลานุกาล เป็นพิเศษนั้นแล้ว คณะรัฐมนตรีและองค์การต่าง ๆ ก็ได้จัดบ�าเพ็ญกุศล

น้อมเกล้าฯ ถวาย และจัดงานแสดงเป็นอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าทั้ง ๒ 

พระองค์นัน้ ในช่วงระยะเวลาเดอืนน้ี และในวันนี ้สมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเจ้า 

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายในวันปิยมหาราช เหมือนดังท่ีได้ทรง

ปฏิบัติเป็นการพระราชกุศลประจ�าปี

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว สมเด็จพระปิยมหาราช ได้ทรงเป็น

ทีเ่คารพรกัอย่างยิง่ของประชาชนชาวไทยทัง้ปวง แม้ได้เสดจ็สวรรคตล่วงมาถงึ ๕๘ ปี

แล้ว บคุคลในปัจจบุนันี ้ส่วนใหญ่เกดิในภายหลงั แม้เช่นนัน้ กป็รากฏพระองค์ได้ทรง

เป็นทีเ่คารพรกัอยู่อย่างไม่จดืจาง กล่าวได้ว่า ปรากฏพระองค์อยูใ่นจติใจของคนทัง้ปวง 

เหมอืนอย่างเป็นบคุคลปัจจบุนั ไม่เก่า ไม่ล่วงสมยั ไม่เงยีบหายไป พระองค์ทรงเป็นที่

ตั้งเด่นชัดแห่งอนุสสติของคนทุกรุ่นท่ีสืบต่อกันมา ที่ตั้งแห่งอนุสสติอันเด่นชัดนี้ คือ

คณุประโยชน์ต่าง ๆ ทีม่สีบืมาถงึปัจจบุนั อนัทกุ ๆ คนได้รบัอยู่ มองเหน็กนัอยู ่ได้ยนิ
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ได้ฟังกนัอยู ่เมือ่ระลกึย้อนกลบัไปทางการศึกษา ย่อมจะได้ทราบว่า พระองค์ได้ทรงท�าไว้

รเิร่ิมไว้ เป็นเหตใุห้ทกุ ๆ คนได้พบกบัปัจจบุนัทีเ่จรญิ และความเจริญความสขุของแต่ละ

คน เช่น ความเจริญทางการศึกษาที่ทุก ๆ คนได้รับ เมื่อระลึกดูแล้วก็จะท�าให้รู้สึกว่า 

เท่ากบัได้รับพระราชทานจากพระองค์ เมือ่คราวเสดจ็ฯ กลบัจากยุโรป ใน พ.ศ.๒๔๕๐ 

เสนาบดีกระทรวงนครบาลได้อ่านค�าถวายชัยมงคลมีความตอนหนึ่งว่า “อิฐวิบุลผล 

ข้อใหญ่ ซึ่งเกิดมีแก่ประชาชน คือ ความเป็นไทยด้วยตนเอง ความอยู่เย็นเป็นสุข 

ความมีปรีชาสามารถ ความบริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ ความเกษมส�าราญเหล่านี้ล้วน

ส�าเร็จด้วยอ�านาจพระมหากรุณา” แล้วได้กราบทูลจ�าแนกกล่าวถึงส่วนต่าง ๆ คือ  

ส่วนการพระศาสนา การพระราชอาณาจกัร การปกครอง การศกึษาวิทยา การค้าขาย 

การสุขาภิบาล การตรวจตรา ความสนิทสนมกับประชาชน และการเปิดเผยเชิดชู

เกียรติยศของชาติ กับการชักน�าเชื่อมพระราชสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าแผ่นดิน และ

ประธานาธบิดใีนนานาประเทศให้สนทิยิง่ข้ึน ซึง่ผลแห่งสัมพนัธไมตรอีนันี ้ย่อมชกัน�า

ความเจริญรุ่งเรืองของพระราชอาณาจักร ค�าถวายชัยมงคลนี้และค�าถวายสดุดีทั้งปวง

ในเวลาน้ัน ตลอดมาถึงในเวลาปัจจุบันได้มีเป็นอันมาก และจะมีต่อไปอีก เพราะได้

ทรงประกอบพระราชกรณยีกจิเป็นประโยชน์เกือ้กลูไว้โดยอเนกประการ ซึง่อ�านวยผล

เกื้อกูลตั้งแต่เวลานั้นตลอดมาถึงปัจจุบัน กล่าวได้ว่า ได้ทรงเป็นบัณฑิต ผู้ด�าเนิน 

ประโยชนกิจด้วยปัญญาโดยแท้ ตามกระแสพระพุทธภาษิตบทอุทเทศว่า “อปฺปมตฺโต 

อุโภ อตฺเถ” เป็นอาทิ แปลความว่า “บัณฑิตผู้ไม่ประมาทแล้ว ย่อมถือเอาประโยชน์

ทั้ง ๒ คือ ประโยชน์ปัจจุบัน ๑ ประโยชน์ภายหน้า ๑ ผู้ทรงปัญญาเรียกว่าบัณฑิต 

เพราะบรรลุประโยชน์” ดังนี้

บัณฑิตตามรูปศัพท์ คือ ผู้ด�าเนินไปด้วยปัญญา ตามอรรถ คือ ความหมาย

ตามพระพุทธภาษิตนี้ ได้แก่ผู้บรรลุประโยชน์ คือ ผลที่ต้องการ ทั้งในปัจจุบันทั้งใน

ภายหน้า ด้วยอาศัยความไม่ประมาทและปัญญา บัณฑิตจึงย่อมเป็นผู้รู้จักประโยชน์

และทางด�าเนินไปสูป่ระโยชน์ ท้ังเป็นผูไ้ม่ประมาทสามารถด�าเนนิไปถงึประโยชน์นัน้ได้

ผลทีต้่องการอยูใ่นปัจจบุนั เรยีกว่า ประโยชน์ปัจจบุนั เช่น ทรพัย์ ยศ ไมตรี 

ผาสุก และสิ่งที่จ�าต้องการอื่น ๆ เพื่อบรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบัน พระบรมศาสดาตรัส
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สอนให้ปฏิบัติในธรรมท่ีเป็นส่วนเหตุ เช่น อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความขยัน

หมั่นเพียรแสวงหาวิชาและทรัพย์ เป็นต้น อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความรักษา 

สิง่ทีแ่สวงหามาได้ กัลยาณมิตตตา ความมเีพือ่นมิตรทีด่งีาม สมชวีติา ความเลีย้งชวิีต

ตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หามาได้ มิให้ฟูมฟายนัก มิให้เบียดกรอนัก

อนึง่ นอกจากปัจจบัุน ยังมีอนาคต และจ�าต้องการผลท่ีเกือ้กลูให้เกดิความสุข

ในอนาคต และนอกจากเฉพาะตน ยงัมผีูอ้ืน่ทีจ่ะต้องเกือ้กลูตามความสมัพนัธ์เกีย่วข้อง

กันด้วยสิ่งที่ต้องการต่าง ๆ เช่นเดียวกัน ผลที่ต้องการส�าหรับอนาคต และส�าหรับ

เกื้อกูลผู้อื่น เรียกว่าประโยชน์ภายหน้า มีระยะเวลาและขอบเขตยาวและกว้างขวาง

ออกไปกว่าปัจจุบัน เฉพาะตนอีกมาก เพื่อบรรลุถึงประโยชน์นี้ พระบรมศาสดาตรัส

สอนให้ปฏบิตัใินธรรมทีเ่ป็นส่วนเหตุ คอืสทัธาสมัปทา ถึงพร้อมด้วยศรทัธา ความเช่ือ

ในสิ่งที่ควรเชื่อ สีลสัมปทา ถึงพร้อมด้วยศีล ความประพฤติดี เว้นจากประพฤติผิด 

จาคสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการสละบริจาค ปัญญาสัมปทา ถึงพร้อมด้วยปัญญาความ 

รู้ชอบ

อันกาลเวลาย่อมมีต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสาย เวลาที่ล่วงไปแล้วเรียกว่าอดีต 

เวลาที่ก�าลังถึงเข้า เรียกว่าปัจจุบัน เวลาที่ยังไม่มาถึง เรียกว่าอนาคต จะปันเป็นส่วน

เป็นตอนเรว็หรอืช้าเท่าไร กส็ดุแต่ความก�าหนดทีเ่กีย่วแก่เหตตุ่าง ๆ แต่เมือ่แสดงโดย

ปริยายสามัญ ความรู้ความเห็นของบุคคลโดยทั่วไปย่อมเป็นไปอยู่ในวงแคบ คือมักรู้

เห็นประโยชน์ปัจจุบันท่ีคับแคบ คือเฉพาะหน้าและเฉพาะตน เว้นไว้แต่จะมีความไม่

ประมาทและมีปัญญา จึงจะมองเห็นประโยชน์ยาวและกว้างขวางในกาลทั้ง ๓

ประโยชน์ทั้งสองนี้ แม้จะแบ่งเรียกเป็นปัจจุบันและภายหน้า แต่เป็นข้อที่พึง

ต้องการเป็นคู่กัน เพราะทุก ๆ คนจ�าต้องเผชิญอยู่กับปัจจุบัน และจะต้องพบอนาคต 

จึงต้องการปัจจุบันและอนาคตท่ีดีมีความสุขความเจริญ ความต้องการนี้ มิได้ส�าเร็จ

ด้วยเพยีงความปรารถนา แต่ส�าเร็จได้ด้วยการท�า คอืปฏบิตัใิห้ถึงพร้อมในธรรมทีเ่ป็น

ส่วนเหตุแห่งผลท่ีประสงค์ เพราะมีผู้ปฏิบัติในธรรมที่เป็นส่วนเหตุนั้น เช่น มีความ

หมั่นขยันท�างานทางกสิกรรม เกษตรกรรม จึงเกิดมีพืชผลส�าหรับบริโภคเป็นต้น  

อาจมีผู้เห็นว่า มีธรรมเพื่อผลที่ต้องการปัจจุบันก็น่าจะเพียงพอ ไม่จ�าต้องมีธรรมเพื่อ
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ผลภายหน้ามศีรทัธาศลีเป็นต้น ซึง่น่าจะท�าให้ความเจรญิก้าวหน้าช้าไป เพราะเป็นเหตุ

ให้ท�าอะไรไม่สะดวก ต้องมีขอบเขตจ�ากัด แต่ความเจริญปฏิบัติธรรมเพื่อผลภายหน้า

เป็นหลักของจิตใจที่ส�าคัญทุกข้อ ศรัทธา เป็นหลักของจิต เพราะเป็นเหตุให้เกิดการ

ถือปฏิบัติ ฉะนั้น จึงมีการชวนให้เชื่อในทางต่าง ๆ เมื่อท�าให้เชื่อได้แล้วก็ชักน�าให้

ท�าการต่าง ๆ ต่อไปได้ ความเชื่อจึงเป็นสิ่งส�าคัญข้อแรกที่จ�าต้องการที่จะให้ถึงพร้อม 

คือ อบรมให้เป็นความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ หรือให้เป็นความเชื่อท่ีมีเหตุผลด้วยความ

หยัง่รู ้เช่น เช่ือในกรรมและผลของกรรม ศีล เป็นหลกัของจติ เพราะเป็นความประพฤติ

ดี งดเว้นจากความประพฤติผิด กรรมทั้งปวงย่อมเกิดจากจิตเจตนา ถ้าปราศจากศีล

เป็นหลกักจ็ะท�าไปตามอ�านาจจิต ต่อเม่ือมีศลีเป็นหลกั จงึจะเว้นได้ไม่ท�าไปตามอ�านาจ

ฝ่ายต�า่ จาคะ เป็นหลกัของจติเพราะท�าให้สละออกไปได้เพือ่เก้ือกลูผูอ้ืน่ ถ้าปราศจาก

จาคะ ก็กลายเป็นคับแคบ ไม่มีที่จะเกื้อกูลใคร ปัญญา เป็นหลักของจิต เพราะท�าให้

มคีวามรูเ้หตผุลตามเป็นจรงิ ท�าให้มองเหน็ทางด�าเนินโดยถูกต้อง ถ้าปราศจากปัญญา 

ก็เหมือนเดินอยู่ในความมืด มองไม่เห็นทาง ฉะนั้น ผลดีต่าง ๆ ที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน 

จึงเนื่องมาจากศรัทธาศีลเป็นต้นในอดีต และศรัทธาศีลเป็นต้นในปัจจุบันก็จะเป็นเหตุ

ให้ประสบผลดีต่อไปในอนาคต ซึ่งอนาคตก็จะเลื่อนมาเป็นปัจจุบันเข้าโดยล�าดับ และ

เมื่อปฏิบัติในธรรมที่เป็นเหตุแห่งผลดีปัจจุบันโดยตรง มีความถึงพร้อมด้วยความขยัน

หมั่นเพียรเข้าอีกด้วย ก็ยิ่งเป็นเหตุให้เจริญผลที่ดี เกื้อกูลให้เกิดความสุขความเจริญ

มากขึน้ เข้าในมงคล ๒ ข้อว่า ปุพเฺพ กตปญุญฺตา ความเป็นผูม้บีญุอนัได้ท�าไว้แล้วใน

กาลก่อน อตฺตสมฺมาปณิธิ ความตั้งตนไว้ชอบในปัจจุบัน แต่ท้ังน้ีต้องอาศัยความไม่

ประมาท คือ ความไม่มัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน เพราะปราศจากสติ ได้แก่ มีสติ

คุม้ครองรักษาใจตนอยู่เสมอ สตนิีจ้ะช่วยอุปการะให้เกดิปัญญา คอื ความรูจ้กัประโยชน์ 

มิใช่ประโยชน์โดยแท้จริง ทั้งจะช่วยอุปการะให้เกิดความเพียรด�าเนินไปจนบรรลุถึง

ประโยชน์ทั้งสอง

ความไม่ประมาทเป็นธรรมทีพ่งึอบรมให้มีข้ึนได้ ด้วยความปลูกสติ ความระลึก

ได้พร้อมทั้งสัมปชัญญะ ความรู้ตัวในการที่ท�า ในค�าท่ีพูดท้ังปวง เพื่อให้มีโอกาสใช้

ปัญญาและความเพียรเป็นต้นได้โดยถูกต้อง ถ้ายังขาดปัญญาในการใด ก็จักแสวงหา
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ปัญญาในการน้ันให้เพียงพอ ขาดความเพียร ก็จักได้เริ่มหรือเพิ่มความเพียรให้เพียง

พอความต้องการ ขาดสติจะท�าให้เผลอปัญญา กลายเป็นความหลง เครื่องท�าให้ขาด

สตย่ิอมมอียูม่าก และไม่ใช่เป็นสิง่อ่ืนท่ีอยูไ่กล คอื ส่ิงทีเ่ข้าใจว่าเป็นประโยชน์นัน้แหละ 

เช่น ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขต่าง ๆ เมื่อเกิดความมัวเมาขึ้น เพราะขาดสติที่จะให้

ระลึกได้ว่าผิดชอบ จึงท�าให้ท�าผิด พูดผิด คิดผิด เพราะเหตุแห่งลาภ ยศ เป็นต้น 

เพราะเหตุแห่งตนบ้าง ผู้อ่ืนบ้าง สิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์นั้นก็กลับกลายเป็นโทษไป  

นี้คือความประมาท ต่อเมื่อไม่เกิดความมัวเมาเพราะมีสติระลึกได้ถึงผิดชอบ จึงท�าให้

ท�าดี พูดดี คิดดีที่ตรงกันข้าม สิ่งเหล่านั้นจึงเป็นประโยชน์ขึ้น นี้คือความไม่ประมาท 

บัณฑิตผู้ไม่ประมาทจึงถือเอาประโยชน์ได้ทั้งสอง คือประโยชน์ปัจจุบัน ประโยชน์ 

ภายหน้า และเพราะบรรลุถึงประโยชน์ จึงเรียกผู้ทรงปัญญาทั้งสติว่า บัณฑิต ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงเป็นบณัฑติ ทรงไม่ประมาท 

ทรงน�าประเทศชาติให้บรรลุถึงประโยชน์ คือ ผลที่ต้องการในปัจจุบันและภายหน้า 

เป็นต้นว่า ความสมบูรณ์เพิ่มพูนแห่งโภคทรัพย์ ความมียศ คือ อิสริยยศ ได้แก่ 

อิสรภาพของประเทศชาติ ความมีมิตรไมตรีกับประชาชนทุกชั้นในประเทศและกับ 

ต่างประเทศ ความผาสุกอันเกิดจากการสุขาภิบาลอนามัย ทั้งนี้เพราะทรงชักน�าให้

ประชาชนมีความขยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพ ทรงแนะน�าส่งเสริมการอาชีพต่าง ๆ 

พระราชทานอารักขาในชีวิต ทรัพย์สินเป็นต้น ของประชาชนในทางต่าง ๆ ทรงท�า 

ความสนิทสนมกับประชาชน ท�าให้เกิดความเคารพรักอย่างจริงใจ ทรงแนะน�าให้รู้จัก

การใช้จ่ายทรพัย์ป้องกนัทางอบายมขุต่าง ๆ ทรงท�าบคุคลผูท้�าหน้าทีป่กครอง และผูอ้ยู่

ในปกครอง ให้ต่างมีความเชือ่ไว้วางใจในกันและกัน ทรงอุปถัมภ์พระศาสนาให้เป็นที่

ตัง้แห่งศรทัธาปสาทะยึดเหนีย่วใจของคน ท�าให้คนมทีีพ่ึง่ทางใจด้วยด ีทรงตราพระราช

บญัญตัต่ิาง ๆ และทรงส่งเสรมิเผยแพร่ค�าสอนในพระศาสนา เพือ่ให้ประชาชนอยูด้่วย

กันด้วยความสงบสุข เรียบร้อยและมีศีลธรรมตามควรแก่ภาวะ ได้ทรงสละความสุข

ส่วนพระองค์เพื่อความสุขของประชาชน ด้วยทรงส�าเหนียกสอดส่องปรับปรุงแก้ไข

กิจการต่าง ๆ พระราชทานสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลและกิจการทั้งปวง และได้

พระราชทานปัญญาแก่ประชาชน ด้วยทรงตั้งโรงเรียนตั้งแต่ชั้นต้น ทรงวางโครงการ
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จนถงึขัน้มหาวทิยาลัย รวมความว่า สิง่ใดทีจ่�าต้องการในปัจจบุนัและอนาคต ทรงท�าให้

ประชาชนและประเทศชาติได้รับสิ่งนั้น ๆ อนาคตคือภายหน้าในเวลานั้นได้มาเป็น

ปัจจุบันในเวลาที่ล่วงมาจนถึงบัดนี้แล้ว ซึ่งนับได้ ๑๐๐ ปีจากวาระเสด็จเถลิงถวัลย 

ราชสมบัติ ๕๘ ปีจากวาระเสด็จสวรรคต ประโยชน์อนาคตที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น

ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มาเป็นประโยชน์ปัจจุบันแก่บุคคลในรุ่นปัจจุบันนี้ ดังที่ได้

ปรากฏอยู่โดยเด่นชัดแล้ว

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า เม่ือได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ก�าหนดพระราชพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายเช่นนี้ ชื่อว่าได้ทรงระลึกถึงสมเด็จ

พระบรมราชบรูพการผีูไ้ด้ทรงบ�าเพญ็ประโยชน์ใหญ่แก่ประเทศชาติ และได้ทรงปฏิบติั

ตอบแทนตามควรแก่สมัย เป็นการทรงบูชาท่านผู้ควรบูชา เป็นมงคลส่วนเหตุ อันพึง

ให้เกิดมงคลส่วนผล คือความเจริญสวัสดีโดยทั่วไป

ขออ�านาจพระราชกศุลทกัษณิานุปทาน ท่ีสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 

ทรงบ�าเพ็ญอุทิศถวายทั้งนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์เป็นพระราชกัลยาณเกียรติและวิบากสุข

สมบัติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สมเดจ็พระปิยมหาราช พร้อมท้ังสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชินนีาถ พระพนัปีหลวง 

และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมตามพระราช

ปณิธานทรงอุทิศถวายโดยฐานนิยม

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี 

ยุติด้วยเวลา เอวํ ก็ด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร.



อัตตโจทนกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส.

อตฺตนา โจทยตฺตานํ  ปฏิมํเสตมตฺตนาติ.

บัดนี้ จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับ 

พระปัญญาบารมี ในการพระกุศลทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จพระภคินีบพิตร เจ้าฟ้า

เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ได้ทรง

บ�าเพญ็น้อมอทุศิถวายแด่พระบาทสมเดจ็พระรามาธบิดศีรสิีนทรมหาวชริาวุธ พระมงกฎุ-

เกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ซึ่งเวียนมาถึงเข้า ณ 

ศกนี้ ตามประเพณีทักษิณานุปทานในพระพุทธศาสนา การทรงบ�าเพ็ญพระกุศลนี้ 

เป็นการแสดงพระกตัญญูกตเวทิตาคุณ และเป็นการทรงบูชาด้วยพระคารวะอย่างย่ิง 

ในสมเด็จพระบรมชนกนาถ

อนึ่ง พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท เสวกามาตย์ราชบริพาร 

ผูจ้งรกัภักดี กไ็ด้โดยเสดจ็ในการพระกศุลนีโ้ดยสมานฉันท์ และต่างทรงมีและมีความ

ชื่นบาน และเอิบอ่ิมในการท่ีสมเด็จพระภคินีบพิตร ได้เสด็จมาทรงเป็นประธานใน

โอกาสเหมือนเช่นนี้ นับแต่ทรงพระเจริญมา

๑   ถวายคร้ังด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมวราภรณ์ ในการพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ 

 พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูหั่ว ถวาย ณ พระอโุบสถวดับวรนิเวศวหิาร วนัที ่ ๒๕ พฤศจิกายน  

 พ.ศ. ๒๕๐๐
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ปรากฏว่า ได้

ทรงมีพระราชหฤทัยประกอบด้วยพระเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง ในสมเด็จพระภคินี-

บพิตร แต่ก็ต้องเสด็จสวรรคตละโลกนี้ไปตามธรรมดาของสังขาร ในขณะที่ยังมิทันได้

ทรงประกอบอุปการกิจ ให้สมกับพระเมตตากรุณาที่เปี่ยมอยู่ในพระราชหฤทัย ยังมิ

ทนัได้ทอดพระเนตรเหน็ความเจรญิแห่งสมเดจ็พระภคนิบีพติรทีจ่ะเป็นเหตุยงัพระราช

หฤทยัให้ทรงโสมนสัยนิดยีิง่ขึน้ ถงึเช่นนัน้ กป็รากฏว่า ได้ทรงมีพระโสมนสัยินดอีย่างย่ิง 

ในการที่ทรงได้สมเด็จพระภคินีบพิตร เพราะทรงได้ประสบความส�าเร็จแห่งความเป็น

พระพรหม คือความเป็นสมเด็จพระชนกนาถ ซึ่งสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าเป็น

พรหมของบุตรธิดา เพราะเป็นผู้อนุเคราะห์บุตรเกิดด้วยพรหมวิหารธรรม คือเมตตา 

ความรักสนิท คิดปรารถนาให้เป็นสุข กรุณา ความสงสารคอยช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา 

ความพลอยยนิดีปรดีาปราโมทย์ปราศจากริษยา อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ปราศจาก

ราคาทิกิเลส และอคติล�าเอียง สมตามพระพุทธภาษิตว่า

พรฺหฺมาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ ปชาย อนุกมฺปกา

แปลความว่า มารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตรเกิด ท่านเรียกว่าเป็นพรหม เป็น

บูรพาจารย์คืออาจารย์ต้น เป็นผู้ควรบูชา ของบุตรทั้งหลาย ดังนี้ ฉะนั้น แม้เสด็จ

สวรรคตแล้ว ก็ชื่อว่ายังทรงสถิตอยู่ในความเป็นพระพรหม และยังทรงอภิบาลรักษา

สมเด็จพระภคินีบพิตร ด้วยพระบารมีธรรมทั้งหลายที่ด�ารงอยู่ เมื่อสมเด็จพระภคินี-

บพิตร ได้ทรงอนุสรณ์ถึง ก็จักได้ทรงเห็นประจักษ์ในพระหฤทัยส�าเร็จเป็นกตัญญู-

กตเวทติาธรรม เป็นเหตนุ�าความเจรญิสวสัดท้ัีงปวงให้เกดิขึน้ แด่สมเดจ็พระภคินบีพิตร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปรากฏว่า ได้ทรงเป็นพระมหา

กษัตริย์ผู้ประกอบด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงมีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ และทรง

ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิให้ส�าเรจ็เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตโิดยอเนกประการ ทัง้น้ี 

เพราะได้ทรงอบรมศึกษาส�าเร็จเป็นอย่างยิ่ง และเมื่อได้ทรงส�าเร็จการศึกษาในต่าง

ประเทศ เสดจ็นิวตัสู่ประเทศไทย ก็ได้ทรงผนวชและประทบัศกึษาปฏบิติัพระธรรมวินยั
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อยูใ่นส�านักสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ณ วดับวรนเิวศวหิาร 

ตลอดพรรษากาล เมือ่เสดจ็ขึน้ครองราชย์สมบตั ิเป็นพระมหากษตัรย์ิ ก็ได้ทรงตัง้อยู่

ในราชธรรมจรรยา ได้ทรงท�าสบืต่อพระราชกรณียกจิท่ีพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า

เจ้าอยูห่วั พระบรมชนกาธิราชเจ้าได้ทรงเริม่ไว้ หรอืได้มพีระราชปณธิานไว้แต่ยงัไม่ทนั

ได้ทรงท�าให้ส�าเร็จ เช่น ทรงท�าการเสริมต่อ การคมนาคม การประปา การโทรเลข 

โทรศัพท์ ทรงทะนุบ�ารุงการศึกษา ทรงสถาปนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สนอง 

พระราชประสงค์แห่งสมเด็จพระบรมชนกาธิราชเจ้า ดังนี้เป็นต้น พระราชกรณียกิจ 

ใด ๆ ทีค่วรเริม่ขึน้ใหม่ เพือ่ทะนบุ�ารุงประเทศชาตใิห้เจรญิ กไ็ด้ทรงเริม่ข้ึน ทรงด�าเนนิ

พระราชกุสโลบายปลุกใจประชาชนให้รักชาติ ให้มีศีลธรรมจรรยาในพระศาสนาตาม

ควรแก่ภาวะ ให้ใฝ่ใจศึกษาแสวงหาความรู้ในทางต่าง ๆ หดัให้เป็นคนเข้มแขง็ตัง้แต่เดก็ 

และทรงเลือกวางบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถให้เหมาะแก่กิจการนั้น ๆ หรือทรง

มอบหน้าที่ให้เหมาะแก่กิจการนั้น ๆ หรือทรงมอบหน้าท่ีให้เหมาะแก่บุคคล ทรงใฝ่

พระราชหฤทัยศึกษาอยู่เสมอ ทรงสอดส่องทราบเหตุการณ์ทั้งภายในทั้งภายนอกโดย

ถูกต้อง ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ เมื่อประเทศชาติจ�าต้องเข้าในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  

ก็ทรงมีพระราชวินิจฉัยโดยเด็ดขาด น�าประเทศชาติให้ผ่านไปโดยสวัสดี ทั้งนี้ เพราะ

ทรงมพีระวจิารณญาณหยัง่ถงึผลทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้โดยถูกต้อง แม้ภายในประเทศ 

ก็ทรงปฏิบัติเตรียมการเพื่อผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ทรงทดลองท�าเป็นการเล่น

ต่าง ๆ เช่น ดสุติธาน ีเป็นต้น การท�าเล่นในสมยัน้ัน กลายมาเป็นการท�าจริงในปัจจบุนั

หลายอย่าง เหมือนอย่างการเล่นในสมัยเป็นเด็ก กลายมาเป็นจริงในสมัยเป็นผู้ใหญ่ 

นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ทรงดูรู้จักบุคคลผู้มักเผลอในการเล่นสนุก จึงมักแสดง

ลกัษณะนสิยัจติใจออกมาในเวลานัน้ พระองค์ทรงปฏบิติัพระองค์สมตามพระราชนพินธ์

ซึ่งทรงไว้เป็นเครื่องเตือนใจผู้อื่นเสมอ ๆ ว่า

เพ่งดูประโยชน์หมู่มาก

ตัวยอมล�าบากทุกสิ่งสรรพ์

ประนีประนอมพร้อมกัน

ทุกวันมุ่งรักสามัคคี
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ในทางพระพทุธศาสนา ทรงมอบถวายสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยา-

วชริญาณวโรรส ทรงบรหิารการคณะสงฆ์อย่างเตม็ที ่ทรงถวายพระบรมราชปูถัมภ์โดย

ใกล้ชิด จึงสัมฤทธิ์ผลทั้งแก่ประเทศชาติ ทั้งแก่พระศาสนาร่วมกันไป

อนึ่ง ได้ทรงมีพระราชอัธยาศัยใหญ่ เพราะพระมหากรุณา สมดังพระมหา-

สมณนิพนธ์ภาษิตว่า

มหาปุริสภาวสฺส   ลกฺขณํ กรุณาสโห

แปลความว่า อัธยาศัยที่ทนอยู่มิได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ

ดงันี ้ทอดพระเนตรเหน็กาลไกล ด�าเนินพระราชกสุโลบายสุขมุ ทรงมพีระปรชีาสามารถ

พิเศษในการประพันธ์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องต่าง ๆ ท้ังท่ีเป็นร้อยแก้วและ 

ร้อยกรองไว้เป็นอันมาก ถึงกับทรงได้รับยกย่องว่าเป็น พระมหาธีรราชเจ้า

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบด้วยพระราชกัลยาณ-

เกียรติประวัติ มีนิทัศนนัยดังถวายวิสัชนา เพราะทรงตั้งอยู่ในอัปมาทธรรม คือ 

ความไม่ประมาท ทรงประกอบด้วยพระสตแิละวิจารณปัญญา ทรงเตอืนพระองค์ ทรง

พิจารณาสอบสวนพระองค์ด้วยพระองค์เอง ตามพุทธภาษิตที่ตรัสเตือนไว้ว่า อตฺตนา 

โจทยตฺตานํ จงเตือนตนด้วยตน ปฏิมํเสตมตฺตนา จงพิจารณาสอบสวนตนด้วยตน 

ดังนี้

ภาวะเป็นเรา ที่ทุก ๆ คนมีประกอบกันอยู่ในร่างกายและจิตใจนี้ทั้งสิ้น  

ซึ่งเป็นตัวการผู้กระท�ากรรม และรับผิดชอบในการกระท�า คือเป็นผู้รับผลของกรรมที่

กระท�า เรียกโดยสมมติว่า อัตตา คือ ตน คนโดยมากมักเป็นผู้ประมาท คือ  

ยังเลินเล่อเผลอเพลิน มัวเมาอยู่ในอารมณ์ต่าง ๆ เพราะขาดสติความระลึกได้ และ

ปัญญาความพนิจิพจิารณา จงึท�าการต่าง ๆ ผดิบ้างถูกบ้าง ถ้ามคีวามประมาทขาดสติ

มาก กม็กัท�าผดิมาก เพราะฉะนัน้ พระบรมศาสดาจงึตรัสสอนให้บุคคลเตอืนตนด้วย

ตน คือให้ตั้งตนเป็นโจทก์ คอยโจทก์ตนเองว่า ตนเองท�าเช่นนั้น ๆ และให้พิจารณา

สอบสวนตนเองด้วยตน เหมอืนอย่างเป็นผูพ้พิากษาตดัสนิตนเองว่าผดิหรอืชอบอย่างไร
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พระพุทธภาษิตนี้มิได้ทรงห้ามฟังค�าตักเตือนของผู้อื่น แต่เพราะผู้อื่นไม่อาจ

อยู่ใกล้ชิดเสมอและตลอดไป และไม่อาจรู้ตนได้เหมือนอย่างตน และแม้จะฟังค�า 

ตักเตือนของผู้อื่น ตนก็ต้องรับค�าเตือนนั้นมาเตือนตน การเตือนจึงจะส�าเร็จผล และ

การบางอย่าง ผู้อื่นไม่ควรจะเตือน การบางอย่าง ผู้อื่นไม่สามารถจะเตือนได้ ตนเอง

น่ันแหละเตอืนตน ควบคมุตนเองได้ จงึจะด ีการอบรมให้บคุคลเตือนตนควบคมุรกัษา

ตนได้เอง จงึเป็นการสมควร ฉะนัน้ จงึตรสัสอนให้เตอืนตนด้วยตน และการเตอืนตน

นั้น ในทางปฏิบัติ ก็คือการเตือนจิตใจด้วยใจนั้นเอง ด้วยอาศัยมีสติความระลึกได้  

และปัญญาความพินจิพจิารณาคุม้ครองรกัษาตนเองอยูเ่สมอ เมือ่เป็นเช่นนัน้ กจ็ะเป็น 

อัตตัญญู ผู้รู้ตน เมื่อรู้ตนก็สามารถแก้ไขตน คือ ละส่วนที่ผิดที่ไม่ควร ปฏิบัติในส่วน

ที่ชอบที่ควร ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปได้โดยล�าดับ ผู้มีสติเตือนตนเตือนใจอยู่อย่างนี้ ย่อมเป็น

ผูต้ัง้ตนไว้ชอบ ประกอบด้วยคณุธรรม มขีนัต ิความอดทน โสรจัจะ ความเสงีย่ม สนัติ 

ความสงบ ไม่ฟุ้งซ่านเดือดร้อน เป็นต้น จึงมีความสุขสวัสดีในที่ทั้งปวง สมตาม 

พระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงผลไว้ว่า โส อตฺตคุตฺโต สติมา ท่านนั้นเป็นผู้มีสติครองตน  

สุขํ ภิกฺขุ วิหาหิสิ จักเป็นผู้เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย อยู่เป็นสุขด้วยประการ

ฉะนี้

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั ได้ทรงปฏบิตัใินพระพทุธศาสโนวาท

โดยพระราชกสุโลบายในพระราชกรณียกจินัน้ ๆ จงึทรงน�าประเทศชาตใิห้ผ่านพ้นภยั

พิบัติบรรลุถึงความสวัสดีและให้วัฒนาสถาพร โดยควรแก่สมัย

ขออ�านาจพระกุศลทักษิณานุปทาน ทีส่มเดจ็พระภคินบีพติร พร้อมทัง้พระนาง-

เจ้าพระวรราชเทวี และผู้โดยเสด็จท้ังหลาย ได้ทรงบ�าเพ็ญให้ตั้งอยู่ดีแล้วในพระสงฆ์ 

จงเป็นผลสมัฤทธิ ์เป็นพระราชหติสมบตั ิพพิฒันผล แด่พระบาทสมเดจ็พระรามาธบิดี 

ศรสีนิทรมหาวชริาวธุ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมตามพระหฤทยัประสงค์ โดยฐานะ

นิยม

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ในอตัตโจทนกถา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดบั

พระปัญญาบารมี ยุติด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร.



กรรมกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ

กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกนฺติ.

บดันี ้จะรับพระราชทานถวายวสิชันาพระสทัธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุ

ประดบัพระปัญญาบารม ีอนรุปูแด่พระราชพธิทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุลถวาย แด่พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าสยาม ดังที่ได้เคยทรงบ�าเพ็ญ

เป็นการประจ�าปี เป็นการทรงแสดงพระราชกัลยาณวัตร ด้วยความกตญัญกูตเวทเีครือ่ง

ของคนดี อันสถิตมั่นอยู่ในพระราชหฤทัย

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาประชาธปิก พระปกเกล้าเจ้าสยามพระองค์นัน้ 

ทรงประกอบด้วยพระทศพธิราชธรรมความดทีัง้ปวง ไม่มข้ีอความทีจ่ะควรยกขึน้ต�าหนิ

โดยธรรม น�าให้เกิดความซาบซึ้งตรึงใจความเคารพรักในพระราชกัลยาณวัตร คือใน

ความดขีองพระองค์ท่าน แต่มฤตยรุาชผูม้อี�านาจอนัยิง่ใหญ่กไ็ด้แสดงให้เหน็ชดัแจ้งใน

คติธรรมดา ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ แปลความว่า

๑   ถวายคร้ังด�ารงสมณศกัดิท่ี์ สมเดจ็พระญาณสงัวร ในการพระราชกศุลถวายพระบาทสมเด็จ 

 พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั ถวาย ณ พระราชวงัไกรกังวลวนัที ่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๖



334 ปกิณกเทศนา

ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายผู้ต้องตายในโลกนี้ ไม่มีนิมิตเครื่องหมาย ใคร ๆ ไม่รู้

ก�าหนด ทั้งคับแคบเล็กน้อย และประกอบด้วยทุกข์ ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งผู้โง่ผู้ฉลาด 

ย่อมไปสู่อ�านาจความตาย มีความตายเป็นเบื้องหน้าทั้งหมด ไม่มีบุตร ไม่มีธิดา ไม่มี

เผ่าพนัธุพ์วกพ้องจะช่วยต้านทาน เมือ่ผู้จะต้องตายถูกความตายผูท้�าทีส่ดุชวีติครอบง�าแล้ว 

ความช่วยป้องกันต้านทานไม่มีในญาติทั้งหลาย

คตธิรรมดาแห่งชวิีต ตามกระแสพระพทุธภาษตินี ้ย่อมปรากฏให้ได้เหน็ได้ยนิ

อยู่เสมอมา แต่เมื่อไม่พิจารณาให้ตระหนักชัดแก่ใจ ก็ย่อมระเริงยินดีเพลิดเพลินอยู่ 

ไม่พิจารณาประกอบกรรมอันจะเป็นที่พึ่งยั่งยืน ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ทีพ่ึง่นัน้ หมายถงึทีคุ่ม้ครองปกป้องให้ร่มเย็นเป็นสุข และความร่มเย็นเป็นสุข

นั้นต้องอยู่ที่กรรมดีคือบุญ ไม่ท�ากรรมชั่วคือบาป ดังที่พุทธภาษิตตรัสไว้ว่า

สาธุ ธมฺมรุจี ราชา สาธุ ปญฺญาณวา นโร

สาธุ มิตฺตานมทฺทุพฺโภ ปาปสฺสากรณํ สุขํ

พระราชาดี ที่ทรงยินดีในธรรม คนดี ที่มีปัญญา

เพื่อนดี ที่ไม่ประทุษร้ายมิตร สุข อยู่ที่ไม่ท�าบาป

ผู้ไม่ท�าบาป คือผู้ไม่ท�าความชั่ว ไม่ท�ากรรมไม่ดี เป็นผู้มีสุข แต่การจะพอใจ

เพยีงมสุีขอยู่ท่ีการไม่ท�าบาปเท่านัน้ ไม่สมควร สขุทีย่ิง่ขึน้ อยูท่ีไ่ม่ท�าบาปคอืกรรมช่ัวด้วย 

และท�ากศุลคอืกรรมดด้ีวย กรรมดนีีแ้หละทีส่�าคญัยิง่นกั ทีจ่ะท�าให้บคุคลผูก้ระท�าเป็น

ผู้ประเสริฐได้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพระพุทธภาษิต แปลความว่า

บุคคลเป็นคนเลวเพราะชาติก็หาไม่ เป็นผู้ประเสริฐเพราะชาติก็หาไม่ (แต่) 

เป็นคนเลวเพราะกรรม เป็นผู้ประเสริฐก็เพราะกรรม

ยกพระพุทธภาษิตนี้ขึ้นพิจารณา จักเห็นความละเอียดชัดเจนว่า แม้ท�าลงไป

แล้วซึ่งกรรมใดก็ตาม ดีหรือชั่วก็ตาม กรรมท่ีท�าลงไปแล้วนั้น จักเป็นเครื่องจ�าแนก

บคุคลผูท้�าในทนัท ีโดยไม่จ�าเป็นต้องมบีคุคลอืน่ใดรูเ้ห็นด้วยเลย โดยไม่จ�าเป็นต้องให้

ใครมารับรองเลย ว่าคนนัน้ดคีนนีเ้ลว กรรมทีแ่ต่ละบคุคลท�าแล้ว ทัง้ในทีล่บัและทีแ่จ้ง 
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เพยีงอย่างเดยีวเท่าน้ัน ทีเ่ป็นเครือ่งจ�าแนกความดเีลวของผู้ท�าอย่างแท้จริง นีพ้ระสัมมา

สัมพุทธเจ้าทรงรับรองด้วยพระพุทธภาษิตข้างต้น

แต่มักจะคิดกันว่า การท�าดีหรือท�าชั่วก็ตาม จะเป็นเหตุให้ผู้ท�าเป็นคนดีหรือ

คนชั่ว เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ก็ต่อเมื่อเป็นการกระท�าอย่างเปิดเผย ในที่แจ้ง มีผู้อื่นรู้

เหน็เท่านัน้ มกัจะคดิเสียว่า แม้ท�าช่ัว แต่ไม่มผีูอ้ืน่รูเ้หน็ ผูท้�ากจ็กัไม่เป็นคนชัว่ เพราะขาด

ผู้รู้เห็นเป็นประจักษ์พยานว่าชั่ว จักไม่เป็นทุกข์ เพราะไม่มีโทษจากผู้อื่น เป็นต้นว่า 

ไม่เป็นที่รังเกียจ ไม่ถูกต�าหนิโทษ ไม่ถูกลงทัณฑ์ ฯลฯ ในท�านองเดียวกัน มักจะคิด

กันเสียว่า แม้ท�าดี แต่ไม่มีผู้อื่นรู้เห็น ผู้ท�าก็จักไม่เป็นคนดี เพราะขาดผู้รู้เห็นเป็น

ประจักษ์พยานว่าดี จักไม่เป็นสุข เพราะไม่มีการสนองตอบด้วยดีจากผู้อื่น เป็นต้นว่า 

ไม่เป็นที่นิยมชมชอบ ไม่ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ไม่ได้รับบ�าเหน็จรางวัล ฯลฯ

ความคดิดงักล่าว เป็นความคดิผดิ ไม่ถกู ไม่ตรง ไม่เป็นประโยชน์ ตามความ

จริงแท้ เป็นความคิดที่ตื้นและมืดมัว ไม่ลึกและไม่สว่างไสวด้วยปัญญา จักไม่เป็นคุณ 

ไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใดเลย ทั้งแก่ผู้อื่น ทั้งแก่ผู้คิดเอง แต่จักเป็นโทษ เป็นการเสื่อม

จากประโยชน์อย่างยิ่ง

ควรยกขึ้นพิจารณาด้วยดี

ผู้มีความเห็นผิด ไม่ถูก ไม่ตรง ไม่เป็นไปตามความจริงแท้ ดังกล่าว จักเป็น

ผูป้ระมาท หลงท�ากรรมไม่ดคืีอบาปกรรมโดยง่าย โดยเฉพาะในโอกาสทีค่ดิว่า ไม่มผู้ี

รู้เห็นการกระท�านั้น ๆ แต่ชื่อว่าที่ลับของผู้ท�าบาปกรรมไม่มีในโลก ไม่เชื่อความจริงนี้

ด้วยเหตผุลใดกต็าม ชือ่ว่าไม่เชือ่พระสมัมาสมัพทุธเจ้า เพราะทรงกล่าวเป็นพระพทุธ-

สุภาษิตไว้ว่า

นตฺถิ โลเก รโห นาม ปาปกมฺมํ ปกุพฺพโต

ชื่อว่าที่ลับของผู้ท�าบาปกรรม ไม่มีในโลก

สมฺมุขา  ยาทิสํ จิณฺณํ ปรมฺมุขาปิ ตาทิสํ

ต่อหน้าประพฤติเช่นใด ถึงลับหลังก็ให้ประพฤติเช่นนั้น
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ที่ทรงมีพระราชนิยมให้ปิดทองหลังพระ ก็เท่ากับทรงมีพระมหากรุณายก

พระพุทธภาษิตนี้มาพระราชทานไว้เป็นเครื่องเตือนสตินั่นเอง

ไม่ว่าจะท�าบาปกรรมคือความชั่ว หรือกุศลกรรมคือความดี เมื่อใดก็ตาม  

ในที่ใดก็ตาม แม้จะไม่มีผู้อื่นรู้เห็น ผู้ท�าย่อมรู้เห็นเอง ย่อมเศร้าหมองหรือผ่องใสอยู่

ในจติใจเอง  เพราะความส�านกึของตนว่า ได้ท�าชัว่แล้ว ได้ท�าดแีล้ว  ความเศร้าหมอง

ผ่องใสของจติใจนีแ้หละส�าคญันกั อาจจกัเปรยีบได้กบัถึงนรกถึงสวรรค์นัน่ทเีดียว ทีมี่

ค�ากล่าวว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็ที่ตรงนี้นั่นเอง เป็นผลโดยตรงของการท�าความดี

ความชัว่  ไม่ว่าจะในทีล่บัหรอืในทีแ่จ้งนัน่เอง ผูม้คีวามเหน็ผดิ ประมาท หลงท�ากรรม

ไม่ดีโดยง่าย จิตใจก็จะถึงนรกในปัจจุบันโดยง่าย เพราะมีความเศร้าหมองเป็นเหตุ  

เมื่อละโลกนี้แล้ว ก็จะถึงทุคติเพราะมีจิตใจที่เศร้าหมองน�าไป

ตรงกันข้ามกับผู้มีความเห็นถูก เห็นชอบ เห็นตรง เป็นไปตามความจริงแท้  

คอืเหน็ว่าทีลั่บของผูท้�ากรรมไม่มีในโลก จะมผู้ีอืน่รูเ้ห็นหรอืไม่ก็ตาม ผูท้�าย่อมรูเ้หน็เอง  

ย่อมเศร้าหมองหรือผ่องใสเอง คือเห็นชอบว่า ผู้ท�ากรรมใด จักได้รับผลของกรรมนั้น 

ท�าดีจักได้รับผลดี ท�าชั่วจักได้รับผลชั่ว โดยไม่ต้องมีผู้รู้เห็นเป็นประจักษ์พยาน

ความเหน็ถูก เหน็ชอบ ดงักล่าว จักเป็นคณุ เป็นประโยชน์ ทัง้แก่ผูอ้ืน่ และ

แก่ผูเ้ป็นเจ้าของความเหน็เอง เพราะจกัเป็นเหตใุห้ไม่ประมาท ไม่หลงท�ากรรมไม่ดคืีอ

บาปกรรมโดยง่าย ท้ังในท่ีลับและท่ีแจ้ง เป็นการไม่ก่อความเดือดร้อน ให้แก่ผูอ้ืน่และ

ตนเอง ทั้งจักเป็นเหตุให้ไม่ประมาท พิจารณาท�ากรรมดีคือกุศลกรรมอยู่สม�่าเสมอ 

เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่นและตนเอง

กรรมนั้น  ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว เมื่อท�าแล้ว ทั้งในที่ลับและที่แจ้ง ทั้งมีผู้

อื่นรู้เห็นและไม่มี ผลต้องเกิด และต้องเกิดตรงตามเหตุ คือท�ากรรมดี ผลดีต้องเกิด 

ท�ากรรมชัว่ผลชัว่ต้องเกดิ ท�ากรรมด ีผลชัว่จกัไม่เกดิ ท�ากรรมชัว่ ผลดจีกัไม่เกดิ  และ

ต้องผูท้�ากรรมน้ัน ๆ เท่าน้ันท่ีจกัเป็นผูไ้ด้รบัผล ผูไ้ม่ท�า จะได้รบัผลหามไีม่ และผูท้�าแล้ว 

จะไม่ได้รับผลก็ไม่มีเลย
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แต่การให้ผลของกรรมนัน้สลบัซบัซ้อนย่ิงนกั จนท�าให้คดิเข้าใจผดิกนัไปว่าท�า

ดีไม่ได้ดี ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว ท�าดีกลับไปได้ชั่ว ท�าชั่วกลับมาได้ดี ผู้ที่เข้าใจเรื่องการให้ผล

ของกรรมผดิเช่นนี ้ย่อมเกดิความท้อแท้ลงัเลทีจ่ะท�าความด ีจึงควรท�าความเข้าใจเสีย

ใหม่ให้ถกูต้อง เรือ่งน้ีเป็นเรือ่งส�าคัญ ไม่ควรปล่อยให้เข้าใจผดิต่อไป เพราะความเข้าใจผดิ

ในเร่ืองการให้ผลของกรรมนี ้จะเป็นเหตใุห้เลกิท�าความดไีปตาม ๆ กนั หรอืจะท�าบ้าง

ก็เพียงเท่าที่ยินดีจะท�าเท่านั้น ความเดือดร้อนวุ่นวายก็จะทวีขึ้นเป็นเงาตามตัว

การให้ผลของกรรมสลบัซับซ้อน เพราะกรรมทีแ่ต่ละคนท�าไว้เป็นกรรมทีส่ลบั

ซับซ้อน เหตุด้วยท�ากันมามากมายในอดีตทั้งใกล้ไกล และในปัจจุบัน ทั้งกรรมดีและ

กรรมชั่ว กรรมใดแรง ให้ผลหนัก ผลของกรรมนั้นก็ตกลงถึงที่ก่อน กรรมใดอ่อนให้

ผลเบา ผลของกรรมนัน้กย่็อมตกลงถงึทีท่หีลงั เป็นไปตามล�าดบัเช่นนี ้จงึยากจะเข้าใจ

ว่าผลที่ได้รับอยู่นั้นเป็นผลของกรรมใดแน่ อาจเข้าใจได้เพียงว่า ที่ดีเป็นความสุข 

ความร่มเย็น เป็นผลของกรรมด ีทีช่ัว่เป็นความทกุข์ความเดอืดร้อน เป็นผลของกรรมชัว่ 

ที่ตนได้กระท�าไว้แล้วทั้งสิ้น มิใช่ใครอื่นท�าให้เลย

พระบาลีบทอุทเทศที่ยกไว้เบื้องต้น ว่า 

ยาทิสํ วปเต พีชํ ตาทิสํ ลภเต ผลํ

กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ

แปลความว่า บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้ท�ากรรมดี ย่อมได้

ผลดี ผู้ท�ากรรมชั่ว ย่อมได้ผลชั่ว

ชวิีตของสตัว์เหมือนภาชนะดนิ ซ่ึงล้วนมคีวามสลายเป็นทีสุ่ด ปราชญ์กล่าวว่า 

ชีวิตนี้น้อยนัก ความผัดเพี้ยนกับมฤตยูอันมีกองทัพใหญ่นั้น ไม่ได้เลย สัตว์ทั้งปวงจัก

ทอดทิ้งร่างไว้ในโลก ทั้งคนมีคนจนล้วนมีความตายเป็นเบื้องหน้า บุญเท่านั้นเป็นที่พึ่ง

ของสตัว์ในโลกหน้า บญุเท่านัน้น�าสขุมาให้ในเวลาส้ินชวิีต จงึควรท�าบญุคอืความดอัีน

จักน�าสุขมาให้ ทั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่และทั้งเวลาสิ้นชีวิตแล้ว
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรง

อบรมพระราชหฤทยัมาเป็นอนัดีในทางพระธรรมในพระพทุธศาสนา จงึทรงด�ารงพระองค์

อยู่ด้วยดีในพระธรรมจริยา และทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลโดยนานัปการ

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชนินีาถได้ทรงประกอบพระราชพธิทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุลถวายครัง้นี ้ชือ่ว่าได้ทรง

ถวายพระราชคารวะบชูาในสมเดจ็พระบุรพกษตัรยิาธริาชเจ้าผูค้วรบชูา อนัจกัเป็นเหตุ

ให้เกิดพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนผลอีกส่วนหนึ่ง

ขออ�านาจพระราชกศุลทีส่มเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ได้ทรงบ�าเพญ็

ถวายทั้งปวงนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ เพื่อพระราชหิตสุขวิบากสมบัติ แด่พระบาทสมเด็จ-

พระปรเมนทรมหาประชาธปิก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมตามพระบรมราชทิูศ โดยฐานะ

ทุกประการ

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดบัพระปัญญาบารมี 

ยุติด้วยเวลา เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้. ขอถวายพระพร.



กติตกิถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

พหุสฺสุตํ ลีลวตูปปนฺนํ

ธมฺเม ติํ น วิชหาติ กิตฺตีติ.

บัดน้ี จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระสัทธรรมเทศนา ฉลองพระเดช-

พระคณุ ประดบัพระปัญญาบารม ีอนรุปูแด่พระราชพิธทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุลคล้าย

วนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล ในศกนี ้ด้วยสมเดจ็บรม

บพิตรพระราชสมภารเจ้า ได้ทรงมีพระราชปรารภ วันที่ ๙ มิถุนายนนี้ ซึ่งคล้ายวัน

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิลพระองค์นัน้ จงึทรงพระกรณุา

โปรดเกล้า ฯ  ให้ก�าหนดการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย ตามพระราช

ประเพณีและตามทางพระพุทธศาสนาดังที่ได้ทรงเคยบ�าเพ็ญมา เป็นการทรงรักษา 

พระราชประเพณีอันเนื่องในพระพุทธศาสนาหรือเป็นการทรงปฏิบัติพระพุทธศาสนา

อนัเนือ่งอยูใ่นพระราชประเพณ ีทัง้เป็นการทรงถวายพระราชคารวะ พร้อมทัง้พระราช

กตัญญูกตเวทิตาธรรมในสมเด็จพระบรมเชฏฐาธิราชเจ้า

๑  ถวายคร้ังด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระธรรมวราภรณ์ ในพระราชพธิทีรงบ�าเพ็ญพระราชกศุลคล้าย 

 วนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล รชักาลที ่ ๘ ถวาย ณ พระทีน่ั่ง 

 อมรินทรวนิจิฉยั วนัที ่ ๙ มถินุายน พ.ศ.๒๕๐๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระองค์นั้น ได้ทรงเป็นที่

เคารพรักแห่งประชาชน เพราะได้ทรงด�ารงอยู่ในทศพิธราชธรรม มีพระราชหฤทัยมุ่ง

ทรงศกึษาและปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกอย่าง เพือ่ความสุขความเจรญิแห่งประชาชน

และประเทศชาต ิมิได้ทรงย่อท้อหวัน่ไหวต่อความขดัแย้งและอปุสรรคอนัตราย กบัทัง้

มพีระราชหฤทยัเป่ียมด้วยพระเมตตาพระกรุณา  อนัจะพึงเห็นได้จากพระราชจรยิาวัตร 

ในคราวเสดจ็เยีย่มราษฎรในทีต่่าง ๆ เป็นต้น ได้พระราชทานความเป็นมิตรกบับคุคล

ทั่วไป ไม่ทอดพระเนตรเห็นและยึดถือว่าใครเป็นศัตรู เพราะไม่มีช่องเหลืออยู่ใน 

พระราชหฤทัยที่จะเก็บความรู้สึกเช่นนี้ไว้ ด้วยมีพระเมตตาพระกรุณาเปี่ยมอยู่แล้ว 

ท�าให้เห็นว่าทุก ๆ คนเป็นมิตร จึงกล่าวได้ว่าได้ทรงมีความสุขสงบ และทรงประกอบ

ด้วยความดีท้ังปวง ไม่มีข้อท่ีจะควรยกขึน้ต�าหนโิดยธรรม พระราชกลัยาณวตัรทัง้ปวง

จึงล้วนเป็นที่ซาบซ้ึงตรึงใจ ให้เกิดความเคารพรักแผ่ออกไปอย่างลึกซึ้งกว้างขวางโดย

รวดเร็ว

ความเคารพรักอย่างจริงใจอันเกดิจากความดนีี ้คอื เกยีรติทีเ่กดิขึน้ตามกระแส

พระพุทธภาษิต ณ เบื้องต้นว่า พหุสฺสุตํ สีลวตูปปนฺนํ เป็นต้น แปลความว่า เกียรติ

ย่อมไม่ละบุคคลผู้สดับมาก เข้าถึงศีลและวัตร ตั้งอยู่ในธรรม ดังนี้

ค�าว่า เกยีรต ิแปลตามศัพท์ว่า แพร่ไป ฟุง้ขจรไป หมายถงึเสยีงท่ีพดูกนัแพร่

หลายออกไป ถ้าเป็นเสียงต�าหนิติเตียน เรียกว่า บาปเกียรติ ถ้าเป็นเสียงสรรเสริญ 

เรยีกว่ากลัยาณเกยีรต ิแต่โดยปกตเิม่ือกล่าวว่าเกยีรตเิพยีงค�าเดยีว กห็มายถงึเฉพาะ

กัลยาณเกียรติ คือเสียงสรรเสริญ อันเสียงสรรเสริญที่เป็นตัวเกียรตินี้ โดยตรงพึง

ประกอบด้วยลักษณะ ๒ อย่าง คือ ตนเองกต็ตินเองโดยความประพฤตไิม่ได้ และคน

อื่นที่เป็นผู้รู้ ใคร่ครวญแล้วก็ติไม่ได้ เมื่อทั้งตนและผู้อื่นใคร่ครวญแล้วติไม่ได้เช่นนี้  

จงึจะเป็นตวัเกยีรตทิีแ่ท้ การกระท�าทกุอย่างคนอืน่อาจจะไม่รู ้แต่ตนเองย่อมรูอ้ยูเ่สมอ 

มคี�ากล่าวว่า คนไม่รูแ้ต่เทวดารู้ หรอืคนไม่ตไิม่ชมแต่เทวดาตชิม เทวดานัน้กอ็าจหมาย

ถึงเทวธรรม คือ หิริและโอตตัปปะในจิตใจ ซึ่งจะรู้และติชมได้ในจิตใจของตนเอง  

ตามพระพุทธภาษิตนี้แสดงว่า เกียรติเกิดจากธรรมที่เป็นเหตุ คือ ความได้สดับมาก 

๑ ความเข้าถึงศีลและวัตร ๑ ความตั้งอยู่ในธรรม ๑
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ความได้สดับมาก คือ เรียนศึกษามากในศิลปวิทยานั้น ๆ กล่าวเฉพาะใน

พระพุทธศาสนาท่านแสดงว่า ธรรมเหล่าใดงามในเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด กล่าว

พรหมจรรย์ คือ ศาสนา ค�าสัง่สอนพร้อมทัง้อรรถ พร้อมทัง้พยญัชนะบริบรูณ์ บรสุิทธิ์

สิ้นเชิง ธรรมเหล่านั้นบุคคลสดับฟังมาก จ�าทรง คล่องปาก เพ่งด้วยใจ ขบเจาะด้วย

ทิฏฐิ คือ ความเห็น

ความได้สดบัมากกเ็พือ่ปฏบิตั ิเพราะเม่ือเรยีนรูแ้ล้ว กค็วรจะท�าให้เหมาะแก่

ความรู้ มีพระพุทธภาษิตว่า

ยถาปี รุจิรํ ปุปฺผํ วณฺณวนฺตํ อคนฺธกํ

เอวํ สุภาสิตา วาจา อผลา โหติ อกุพฺพโต

ยถาปิ รุจิรํ ปุปฺผํ วณฺณวนฺตํ สคนฺธกํ 

เอวํ สุภาสิตา วาจา สผลา โหติ สุกุพฺพโต

ดอกไม้มีทรวดทรงงาม มีสี แต่หากลิ่นมิได้ (ย่อมไม่หอมแก่ผู้ทัดทรง) แม้

ฉนัใด วาจาสภุาษิต ย่อมเป็นของไม่มีผลแก่ผูไ้ม่กระท�า ฉันนัน้. ดอกไม้มทีรวดทรงงาม 

มีสี มีกลิ่น (ย่อมหอมแก่ผู้ทัดทรง) แม้ฉันใด วาจาสุภาษิต ย่อมเป็นของมีผลแก่ผู้ที่

กระท�าโดยเคารพ ฉันนั้น.

และตรัสไว้ว่า สุตวา จ โข ภิกฺขเว อริยสาวโก อกุสลํ ปชหติ กุลลํ ภาเวติ 

สาวชฺชํ ปชหติ อนวชฺชํ ภาเวติ สุทฺธมตฺตานํ ปริหรติ แปลความว่า ภิกษุทั้งหลาย 

อริยสาวกผู้ได้สดับแล้ว ย่อมละอกุศล เจริญกุศล ย่อมละกรรมอันมีโทษ เจริญกรรม 

อันไม่มีโทษ บริหารตนให้บริสุทธิ์ ดังนี้ (สุตตนิบาต นคโรปมสูตร) ฉะนั้น เมื่อตรัส

บทพหุสสุตะแล้ว จึงตรัสบทให้ปฏิบัติต่อไป

ความเข้าถึงศีลและวัตร ศีล คือ ความประพฤติเป็นปกติเรียบร้อยดีงาม  

เพราะมวีริติัเจตนา ความตัง้ใจงดเว้นจากโทษทางกายวาจานัน้ ๆ ศีลในพระพทุธศาสนา  

ที่เป็นสามัญทั่วไป คือ ศีล ๕ ซึ่งเป็นการงดเว้นจากภัยเวร ๕ ประการ ตั้งใจงดเว้น

จากภยัเวรข้อใดเมือ่ใด กเ็ป็นศลีข้อน้ันขึน้เมือ่นัน้ กล่าวส้ันว่า ศลีคอืความเว้นจากการ

ที่ควรเว้น ส่วนวัตร คือ ความประพฤติปฏิบัติ หมายถึงประพฤติการที่ควรประพฤติ
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ทัง้ปวง  อกีนยัหนึง่ การทีค่วรเว้น ได้แก่ อกศุลบาป ทจุรติต่าง ๆ ตรสัสอนให้งดเว้น

ไม่ท�า เมื่องดเว้นได้เป็นปรกติ ก็เรียกว่า ศีล ส่วนการที่ควรประพฤติได้แก่ บุญกุศล

สุจริตต่าง ๆ ตรัสสอนให้ท�า ให้อบรม เมื่อท�าได้เป็นวัตร คือเป็นนิตย์ ก็เรียกว่า  

วัตร เมื่อทั้งศีล คือ เว้นการที่ควรเว้น ทั้งวัตร คือประพฤติการที่ควรประพฤติได้เป็น

กิจวัตร จึงจะชื่อว่า เข้าถึงศีลและวัตร ตามบทนี้

ความตั้งอยู่ในธรรม หมายถึงมีจิตใจตั้งอยู่ในคุณธรรมตามฐานะ เช่น สัทธา 

ความเชือ่สิง่ทีค่วรเชือ่ หริ ิความละอายแก่ใจในบาปทจุรติ โอตตัปปะ  ความเกรงกลวั

ต่อบาปทจุริต วริยิะ ความพากเพยีร สติ ความระลกึได้ สมาธ ิความตัง้ใจมัน่  ปัญญา 

ความรูจั้กบาปบญุคณุโทษประโยชน์มใิช่ประโยชน์ คณุธรรมนีเ้ป็นเคร่ืองค�า้จนุสนบัสนนุ

ศีลและวัตรให้มีอยู่ได้โดยเหมาะสม แต่ก็ต้องอบรมให้มีประจ�าอยู่ในจิตใจ เป็นพื้นเพ

หรือเป็นนิสัยในทางที่ดี ให้เป็นก�าลังของจิตใจอันเพียงพอที่จะป้องกันยับยั้งใจที่ดิ้นรน

ปรารถนาไปในทางทีผ่ดิ ถ้าก�าลงัของคณุธรรมอ่อนกว่าก�าลงัของความด้ินรนปรารถนา

ในทางที่ผิดก็จะป้องกันยับยั้งใจไว้ไม่ได้ ต้องประพฤติผิดศีลและวัตรอันควรแก่ฐานะ

ของตน ไปตามอ�านาจของความดิ้นรนปรารถนานั้น แม้จะเป็นผู้คงแก่เรียนมามาก

เท่าไร รู้ว่าอะไรด ีอะไรไม่ดท้ัีงหมด กป้็องกนัยบัยัง้ไม่ได้ ทัง้อาจจะน�าความรูน้ัน้ไปใช้

อ�านวยความปรารถนา ต่อเม่ือก�าลังของคุณธรรมมีเสมอกัน หรือมากกว่าก�าลังของ

ความปรารถนา จึงจะป้องกันยับยั้งไม่ให้ลุอ�านาจความปรารถนาในทางที่ผิดได้

ความได้สดับมาก ๑ ความเข้าถึงศีลและวัตร ๑ ความตั้งอยู่ในธรรม ๑ เป็น

บ่อเกดิแห่งเกยีรต ิเพราะบคุคลผูป้ระกอบด้วยธรรมส่วนเหตเุหล่านี ้ย่อมตตินเองโดย

ความประพฤตไิม่ได้ ผูอ้ืน่ซึง่เป็นผูรู้ใ้คร่ครวญแล้วกต็เิตยีนไม่ได้ นีเ้ป็นเกยีรตคิอืเสียง

สรรเสริญโดยแท้จริง ซึ่งเกิดจากคุณงามความดีโดยส่วนเดียว แม้พระพุทธภาษิตก็มี

แสดงต่อไปว่า

ธมฺมฏฺํ สีลสมฺปนฺนํ สจฺจวาที หิรีมนํ

เนกฺขํ ชมฺโพนทสฺเสว โก ตํ นินฺทิตุมรหติ

เทวาปิ นํ ปสํสนฺติ พฺรหฺมุนาปิ ปสํสิโต



343ญาณสังวรเทศนา

แปลความว่า บุคคลผู้ด�ารงธรรม ถึงพร้อมด้วยศีล มีปกติกล่าวค�าสัจจ์จริง  

มใีจประกอบด้วยหริ ิดจุแท่งทองชมพนุูท ฉะนัน้ ใครเล่าควรจะต�าหน ิแม้เทพกส็รรเสรญิ 

แม้พรหมก็สรรเสริญ ดังนี้

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ทรงประกอบด้วยพระคุณ

สมบัติอันเป็นบ่อเกิดแห่งพระราชกัลยาณเกียรติ ตามบทพระพุทธภาษิตดังท่ีได้รับ

พระราชทานถวายวิสัชนามา จึงทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูน เป็นอนุสสติที่ลึกซึ้งกว้าง

ขวางแห่งประชาชน พระราชกัลยาณเกียรตินี้มีอ�านาจเหนืออ�านาจอื่น ๆ ตลอดถึงแม้

อ�านาจแห่งมจัจ ุซึง่มาตดัรอนให้ต้องสวรรคต เพราะอ�านาจแห่งมจัจ ุแม้ท�าชวีตินัตรายได้ 

ก็ไม่อาจท�าอันตรายแก่พระราชกัลยาณเกียรติได้ พระราชกัลยาณเกียรติยิ่งปรากฏ 

เด่นชัด จารึกอยู่ในจิตใจของประชาชน และในประวัติศาสตร์ของชาติ

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า และสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ 

ได้ทรงประกอบพระราชพิธี  ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวายครั้งนี้ ชื่อว่าได้ทรงถวาย

พระราชคารวบชูาในสมเด็จพระบรมเชฏฐาธริาชเจ้า พระองค์ผูค้วรบชูา อันจกัเป็นเหตุ

ให้เกิดพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนผลอีกส่วนหนึ่ง

ขออ�านาจพระราชกศุลคล้ายวนัสวรรคตทีส่มเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า 

ได้ทรงบ�าเพ็ญถวายทั้งปวงนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ เพื่อพระราชหิตสุขวิบากสมบัติ แด่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สมตามพระบรมราชูทิศ โดยฐานะ

ทุกประการ

ถวายวิสชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดบัพระปัญญาบารมี 

ยุติด้วยเวลา เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร.



ทุลลภปุคคลกถา๑

   นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

เทฺวเม ภิกฺขเว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมึ กตเม เทฺว โย จ ปุพฺพการี โย 

จ กตญฺญูกตเวที อิเม โข ภิกฺขเว เทฺว ปุคฺคลา ทุลฺลภา โลกสฺมินฺติ.

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในทุลลภปุคคลกถา 

ฉลองพระเดชพระคณุ ประดบัพระปัญญาบารม ีอนุรปูพระราชพธิทีรงบ�าเพญ็พระราช

กุศลทักษิณานุปทานพระอัฐิสมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวง- 

สงขลานครินทร์ และทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ตามวิธีทักษิณานุปทานในพระพุทธศาสนา

อนึ่ง คณะรัฐมนตรี ซ่ึงมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี  

ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาสถาปนาพระอิสริยยศ และเฉลิม 

พระนามาภิไธยสมเดจ็พระบรมราชบูรพการี เพือ่เป็นสิรสิวัสดพิพิฒันมงคลแก่ประเทศ

ชาติ ตามโบราณขัตติยราชประเพณีท่ีมีมาแต่กาลก่อน อาศัยพระกตัญญูกตเวทิตา

๑ ถวายครัง้ด�ารงสมณศกัด์ิที ่ พระสาสนโสภณ ในการพระราชกุศลทกัษณิานปุทานพระอฐัสิมเดจ็ 

 พระราชบดิาและการพระราชกศุลคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล  

 ถวาย ณ พระทีน่ัง่อมรนิทรวินจิฉยั วนัอังคารที ่ ๙ มถุินายน พ.ศ.๒๕๑๓ เวลา ๑๖.๓๐ น.
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ธรรมอันตั้งม่ันอยู่ในพระราชหฤทัย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก�าหนดการ 

พระราชพิธีเฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมชนกนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี 

ในโอกาสต่อจากพระราชพิธีทักษิณานุปทานเป็นพิเศษอีกส่วนหนึ่ง

สมเดจ็พระราชบดิา เจ้าฟ้ามหดิลอดลุเดช กรมหลวงสงขลานครนิทร์ พระองค์

นัน้ทรงประกอบด้วยพระชาตวิฒิุ พระคุณวุฒ ิเพราะได้ทรงมีพระประสูตใินทีด่ ีทรงได้

รบัการอบรมท่ีดี ทรงศึกษาเล่าเรยีนมาได้เป็นอย่างด ี และได้ทรงท�าความดอีย่างเตม็ที่ 

แม้จะเป็นเวลาอันไม่ยาวนัก ก็ได้ทรงท�าคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ

เป็นอันมาก เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดียิ่ง ในเรื่องสงเคราะห์

ประชาชนโดยทั่วหน้า การอบรมอันดีที่ทรงได้รับ พึงสาธกเป็นตัวอย่างด้วยพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงว่า “จงอุตสาหะเล่าเรียนโดยความ

พากเพียรอย่างยิ่ง เพื่อจะได้มีโอกาสที่จะท�าการให้เป็นคุณแก่บ้านเมืองของตัว และ

โลกที่ตัวได้เกิดมา” เหตุนี้ จึงได้ทรงศึกษาในขั้นต้นในประเทศอย่างเต็มความสามารถ  

อนึง่ ยังมีโอกาสทรงผนวชเณรเป็นเวลาถึงเดือน ได้ทรงศึกษาพระวินัย พระธรรม  

คิหิปฏบิตั ิพทุธประวตั ิและทรงปฏบิตักิจิวตัรอย่างเคร่งครดั กล่าวได้ว่า ทรงเข้าพระทยั

ในพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ทรงทราบว่าพระพทุธเจ้าทรงค้นคว้าหาความจรงิ

จนได้ตรสัรู ้พระพทุธเจ้าทรงมคีวามดีครบ ๓ ประการ คอื พระปัญญาคณุ พระวสิทุธคิณุ 

พระกรุณาคุณ ฉะนั้น ทรงศึกษาจบในต่างประเทศแล้ว จึงเสด็จกลับเข้ามาทรงอุทิศ

สละทัง้พระวรกายพระหฤทยั ตลอดจนทรพัย์สินส่วนพระองค์ ทุ่มเทลงไปเพ่ือประโยชน์

สุขของอาณาประชาราษฎร โดยไม่ทรงค�านึงถึงความหมดเปลืองแห่งทรัพย์ ไม่ทรง

ค�านึงถึงพระสุขภาพแห่งพระวรกาย ทรงประกอบพระกรณียกิจโดยมิได้ทรงหวังผล

ตอบแทนเพื่อพระองค์ สิ่งที่ทรงปรารถนา คือความสุขของคนไทย การแพทย์ก็ดี  

การสาธารณสุขก็ดี ที่เจริญเป็นปึกแผ่นทุกวันนี้ ก็เพราะพระกรุณาธิคุณของพระองค์ 

จนบรรดาแพทย์ทั้งปวงพร้อมใจกันถวายนามสมญาว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” 

เป็นพระเกยีรตยิศปรากฏอยู ่พระเกยีรตคิณุของพระองค์ได้แผ่ไพศาลปรากฏตลอดไป

ในนานาประเทศ เป็นเหตใุห้ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลอืทางการแพทย์ และการ

สาธารณสุข จากต่างประเทศสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
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อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล แม้จะทรงมีเวลาใน

รัชกาลน้อย แต่ก็ทรงได้รับความเคารพจากอาณาประชาราษฎรทั้งปวงอย่างรวดเร็ว 

เพราะทรงเพยีบพร้อมด้วยพระคณุสมบตัพิเิศษ อนัพงึสรปุลงได้ในคาถาพระพทุธภาษติว่า

สีลทสฺสนสมฺปนฺนํ ธมฺมฏุํ สจฺจวาทินํ

อตฺตโน กมฺมกุพฺพานํ ตญฺชโน กุรุโต ปิยํ

แปลความว่า ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติดี มีความเห็นชอบ ตั้งอยู่ใน

ธรรม มสัีจจวาจา ท�าการงานของตนโดยสจุรติ ประชาชนย่อมรกัเคารพ ดงันี ้ในขณะ

ทีป่ระชาชนก�าลงัถวายความเคารพรกั และความหวงัอย่างกว้างขวาง กพ็ลนัล่วงรชักาล

นั้น เหมือนดังดวงประทีปแห่งความหวังและความสุข ได้ดับลงโดยพลันโดยมิได้ 

คาดคิด ยังให้เกิดวิปโยคทุกข์อย่างใหญ่ในหมู่ประชาราษฎรผู้จงรักภักดีทั่วไป แต่ก็ได้

มีประทีปดวงใหม่เกิดขึ้นแทนสืบต่อทันที เป็นเหตุให้อาณาประชาราษฎรไม่ว้าเหว ่

สิน้หวัง ยงัมขีวญัใจทียึ่ดเหนีย่วใจและทีพ่ึง่อันประเสริฐดงัทีป่รากฎเด่นชดัอยู่ในปัจจบุนั

การพรรณนาพระเกยีรตคิณุแห่งสมเดจ็พระราชบดิา พร้อมทัง้พระราชกลัยาณ

เกียรติแห่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองรัชกาล ย่อมยากที่สมบูรณ์  

ถ้าเว้นไม่พรรณนาพระเกียรติคุณแห่งสมเด็จพระราชชนนี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ 

เพราะพระกรณียกิจท้ังปวงท่ีสมเด็จพระราชบิดาได้ทรงบ�าเพ็ญให้เกิดประโยชน์สุขแก่

ประเทศชาติและประชาชน ย่อมมีส่วนอาศยัสมเดจ็พระราชชนนผีูเ้ป็นเป็นคูพ่ระหฤทยั 

และทั้งสองพระองค์ได้ทรงประทานพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก ่

ประเทศชาติ และอาณาประชาราษฎรทั้งปวงถึงสองพระองค์ จึงทรงเป็นสมเด็จ 

พระราชบรูพการ ี ท่ีประเทศชาตแิละประชาราษฎรพงึถวายความเคารพเทิดทนูอย่างสูง 

อนึง่เล่า สมเด็จพระราชชนนบีพติรได้ทรงประกอบพระกรณยีกจิอันเป็นคณุประโยชน์

แก่ประเทศชาติและประชาราษฎรอย่างยิ่ง ดังท่ีปรากฏอยู่แล้ว ชื่อว่าได้ทรงเป็นองค์

พระบพุพการีแห่งอาณาประชาราษฎร เช่นเดียวกบัสมเดจ็พระราชบดิาอกีโสดหนึง่โดยแท้

อันประชาชนชาวไทยกล่าวได้ว่า ส่วนใหญ่นับถือบุคคล ๒ จ�าพวก คือ  

บุพพการีและกตัญญูกตเวที ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธศาสนาที่ได้รับนับถือมาตลอด

เวลาช้านาน อันบุคคล ๒ จ�าพวกนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่า เป็นทุลลภบุคคล 
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คอื บคุคลทีห่าได้ยาก ดังพระพทุธภาษติบทอทุเทศว่า เทวฺเม ภกิขฺเว ปคุคฺลา ทุลลฺภา 

โลกสฺม ึ เป็นต้น แปลความว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคล ๒ จ�าพวกนี้หาได้ยากใน

โลก คือ บุพพการี ๑ กตัญญูกตเวที ๑ บุคคล ๒ จ�าพวกนี้แลหาได้ยากในโลก ดังนี้

บุพพการี คือ บุคคลผู้ท�าอุปการะก่อน ส่วนกตัญญู คือ บุคคลผู้รู้อุปการะ 

ที่ท่านได้ท�าแล้ว กตเวที คือ ประกาศอุปการะที่ท่านท�าแล้วให้รู้ หมายความว่าปฏิบัติ

ตอบแทน กตัญญูและกตเวทีเป็นค�าที่ใช้รวมกัน หมายถึงบุคคลประเภทที่ ๒ บุคคล

ใดบุคคลหนึ่งก็ตามเม่ือท�าอุปการะก่อน โดยมิใช่เป็นการตอบแทน แต่เป็นผู้ให้ก่อน 

ทเีดยีว ชือ่ว่าบพุพการ ีส่วนบคุคลผูท้ีไ่ด้รบัอปุการะของท่านแล้วรูค้ณุของท่าน และไม่

ลบหลูค่ณุของท่าน ประกาศให้ปรากฏในโอกาสอนัควรประกาศ ตอบแทนคณุท่านด้วย

การให้การท�าสิง่ที่เป็นไปเพือ่สขุประโยชน์แก่ทา่นเป็นการปฏกิาร ชือ่วา่กตญัญกูตเวที 

สมเด็จพระบรมศาสดาตรสัว่าหาได้ยาก ท่านอธบิายว่า บคุคลเป็นอนัมากควรจะปฏบิตัิ

ตนเป็นบุพพการีแต่ไม่ปฏิบัติ เพราะถูกตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากแต่ท่ีจะได้  

ไม่ปรารถนาจะเป็นผูใ้ห้ ครอบง�าจติใจ ส่วนบคุคลทีค่วรจะเป็นกตญัญกูตเวทแีต่ไม่เป็น 

เพราะถูกอวิชชาคือความไม่รู้ โดยตรงคือไม่รู้คุณท่านลบหลู่คุณท่าน ครอบง�าจิตใจ  

อีกอย่างหนึ่ง เพราะบุคคล ๒ จ�าพวกน้ีที่เก่ียวข้องกันโดยฐานะเฉพาะอย่างใดอย่าง

หนึ่ง มีจ�านวนจ�ากัด เช่น มารดาบิดากับบุตรธิดา มารดาบิดาเป็นบุพพการีของบุตร

ธดิากม็เีพยีง ๒ ทา่นเท่านัน้ หรอืจะกลา่วว่า มารดาก็มเีพยีงหนึ่งท่าน บดิาเพยีงหนึง่

ท่านก็ได้ ส่วนบุตรธิดาก็มีจ�านวนเท่าท่ีมี จึงหาได้ยาก เพราะจะหามารดาบิดาได้

มากกว่าท่านละหนึ่งหาได้ไม่

โดยฐานะที่เกี่ยวข้องกันดังนี้ พึงจ�าแนกแสดงบุคคลทั้งสองจ�าพวกนี้ได้ ๔ คู่ 

คือ มารดาบิดากับบุตรธิดา คู่ ๑ ครูอาจารย์กับศิษย์ คู่ ๑ พระมหากษัตริย์กับ 

พสกนิกร คู่ ๑ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพุทธศาสนิกชน คู่ ๑ มารดาบิดาเป็นผู้ท�า

อุปการะก่อนแก่บตุรธดิา เพราะเป็นผูใ้ห้ก�าเนดิและเลีย้งดอุูปถมัภ์ต่าง ๆ จงึช่ือว่าเป็น

บพุพการขีองบตุรธดิา ฝ่ายบตุรธดิาเมือ่ระลกึรูค้ณุของมารดาบดิา ไม่ลบหลู ่แต่แสดง

คุณให้ปรากฏ ปฏิบัติสนองคุณมารดาบิดา ชื่อว่าเป็นกตัญญูกตเวทีในมารดาบิดา  

ครูอาจารย์เป็นผู้ท�าอุปการะก่อนแก่ศิษย์ เพราะได้ประสาธน์วิทยาให้และอบรมด้วย
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คณุต่าง ๆ จงึชือ่ว่าเป็นบพุพการขีองศษิย์ ฝ่ายศิษย์เม่ือระลกึรูค้ณุไม่ลบหลู ่แต่แสดง

คุณให้ปรากฏ ปฏิบัติสนองคุณครูอาจารย์ ชื่อว่าเป็นกตัญญูกตเวทีในครูอาจารย์  

พระมหากษตัรย์ิทรงท�าอปุการะก่อนแก่พสกนกิร เพราะทรงบ�าเพญ็พระราชกรณียกจิ

โดยธรรม ยังให้เกิดความสุขความเจริญแก่พสกนิกร ชื่อว่าทรงเป็นบุพพการีของ 

พสกนิกร แม้รฐับาลและบคุคลผูมี้อ�านาจหน้าทีป่กครองทกุระดบั กช็ือ่ว่าผูท้�าอปุการะ

ก่อนแห่งพสกนิกรตามระดับ ฝ่ายพสกนิกร เมื่อระลึกรู้พระมหากรุณา ไม่ลบหลู่

ประกาศให้ปรากฏปฏิบัติตอบแทนพระมหากรุณาตามฐานะ ชื่อว่าเป็นกตัญญูกตเวที

ในพระมหากษตัรย์ิ พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงท�าอุปการะก่อนแก่เวไนยนกิร เพราะ

ได้ทรงมีพระมหากรุณาแสดงธรรมสั่งสอนโปรดให้พ้นความทุกข์ให้ได้รับสุขประโยชน์

ตามภูมิช้ัน ชือ่ว่าทรงเป็นบพุพการแีห่งเวไนยนกิรพทุธศาสนกิชนทัว่ไป ฝ่ายพทุธศาสนกิชน

เมือ่ระลกึรูพ้ระคณุ ไม่ลบหลูป่ระกาศพระคณุให้ปรากฏ ปฏบิตัติอบแทนด้วยการปฏบิตัิ

ธรรมสมควรแก่ธรรม ด�ารงสืบต่อพระพุทธศาสนา อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาตามควร

แก่กรณีย์ ชื่อว่าเป็นกตัญญูกตเวทีในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แสดงโดยสรปุ บคุคลผูท้ีใ่ห้ก่อนด้วยเมตตากรณุา ชือ่ว่าบพุพการี ฝ่ายบคุคล

ผู้ท่ีรับแล้วให้ตอบในภายหลัง ช่ือว่ากตัญญูกตเวที ผู้ท่ีลุอ�านาจแห่งตัณหาคือความ 

อยากแต่ทีจ่ะได้หรอือยากแต่จะเป็นผูแ้บมอืรบั ไม่อาจจะสละให้ ย่อมเป็นบพุพการไีม่ได้ 

ถงึจะอยูใ่นฐานะท่ีพงึเป็นบุพพการี กป็ฏิบัตหิน้าท่ีของบพุพการไีม่ได้ พระบรมศาสดา

จึงตรัสสอนให้อบรมพรหมวิหารธรรม มีเมตตา กรุณาเป็นต้น และสังคหวัตถุ คือ

ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสงเคราะห์ยึดเหนี่ยวจิตใจ ได้แก่การให้ การเจรจาวาจาเป็น

ที่รัก ความประพฤติประโยชน์ และความวางตนสม�่าเสมอ ฝ่ายผู้ที่มีอวิชชาหนาแน่น 

รับอุปการะของท่านแล้วก็ไม่รู้คุณท่าน แทนท่ีจะส�านึกตนว่าคล้ายเป็นลูกหนี้ท่าน  

กลบัคดิว่าเหมอืนเป็นเจ้าหนีท่้าน ต้องการทีจ่ะทวงให้ได้ยิง่ขึน้ ครัน้ไม่ได้ตามปรารถนา 

กก็ลบัโกรธ ลบหลู่คณุของท่าน ดงันีก้เ็ป็นกตญัญกูตเวทไีม่ได้ พระบรมศาสดาจงึตรสั

สอนให้อบรมสติปัญญาให้ส�านึกรู้จริงในคุณของท่านผู้มีคุณ และปฏิบัติตอบแทนตาม

หลกัสังคหวัตถุนั้นแหละ เมื่อเป็นเช่นนั้น สังคมหมู่ชนจึงด�าเนินไปได้ด้วยดีมีความสุข

ความเจริญ เหมือนดังล้อรถที่มีเพลา ย่อมหมุนน�ารถไปได้ ฉะนั้น ด้วยอานุภาพแห่ง

พระพทุธศาสนาและความรบัปฏบิตัติามพระธรรมค�าสัง่สอน บคุคล ๒ จ�าพวกนีจ้งึยงั



349ญาณสังวรเทศนา

หาได้อยูใ่นประชาชนชาวไทย อนัอาจหาได้ยากในท่ีอืน่ ธรรมนีจ้งึรกัษาชนผู้ประพฤตธิรรม

ให้มีความสงบสุข ดังที่ปรากฏเห็นได้ชัด

สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล ได้ทรงเป็นบุคคล ๒ จ�าพวกที่หาได้

ยากน้ี ตามพระพุทธศาสโนวาทเช่นที่ได้ถวายวิสัชนามา และตามพระบรมราโชวาท 

ทีว่่า “จงอตุสาหะเล่าเรยีนโดยความเพยีรอย่างยิง่ เพือ่จะได้มโีอกาสท่ีจะท�าการให้เป็น

คณุแก่บ้านเมอืงของตวัและโลกทีต่วัได้เกดิมา” จงึทรงเป็นทัง้กตัญญกูตเวท ีเพราะได้

ทรงซาบซึ้งและทรงปฏิบัติตอบสนองพระบรมพุทโธวาท และพระบรมราโชวาท ทรง

เป็นบพุพการ ีเพราะได้ทรงประกอบพระกรณียกจิและพระราชกรณยีกิจเป็นคณุประโยชน์

แก่ประเทศชาติและประชาราษฎรทั่วไป

อนึ่ง สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงด�ารงอยู่ในพระกตัญญู- 

กตเวทิตาธรรม ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายในโอกาสนี้แล้ว จะได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศเฉลมิพระนามาภไิธยสมเดจ็พระบรมชนกนาถ 

และสมเด็จพระบรมราชชนนี ในโอกาสสืบไป ชื่อว่าได้ทรงปฏิบัติในภูมิแห่งสาธุชน  

สมดังพระพุทธนิพนธภาษิตว่า

ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

ความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิแห่งสาธุชน ด้วยประการฉะนี้

ขออ�านาจพระราชกศุลทกัษณิานุปทาน ท่ีสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 

ทรงบ�าเพ็ญให้ตั้งอยู่ด้วยดีในพระสงฆ์ ทรงพระราชอุทิศถวายทั้งนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์

ผลิตวิบากสุขสมบัติ แด่สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลา-

นครินทร์ และแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล สมดังพระราช-

ปณิธานอุทิศโดยฐานะ

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี 

เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร.



สัทธากถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ สทฺธา พนฺธติ ปาเถยฺยํ

สทฺธาย ตรติ โอฆํ สทฺธา สาธุ ปติฏติาติ.

บัดนี้ จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระ-

ปัญญาบารมี อนุรูปแด่พระราชกุศลบุญราศีทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารพระองค์ สมเดจ็พระนางเจ้าร�าไพพรรณ ีพระบรมราชนิ ีได้ทรงบ�าเพญ็ 

อุทิศถวายส่วนพระราชกุศล แด่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรม- 

ราชชนนีพนัปีหลวง ในวนัคล้ายวันสวรรคต ซึง่เวียนมาถึงเข้า ณ วันนี ้พร้อมทัง้สมเด็จ

พระศรสีวรนิทิรา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า ในโอกาสเดยีวกนันี ้กไ็ด้ทรง

อุทิศถวายพระบุพพการีพระบุพพการินีประยูรญาติในพระองค์พร้อมกันด้วย ทั้งนี้ 

เพราะทรงร�าลึกถึงพระราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นั้น และ

สมเดจ็พระบรมราชเทวี  พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า (พร้อมท้ังพระอุปถัมภ์ของพระบุพพการี 

พระบพุพการนิทีัง้ปวง)  เป็นส่วนกตญัญตุา, จงึทรงปฏบิตัปิฏกิารตามควรแก่สมัยเป็น

กตเวทิตา ตามภูมิชั้นของสาธุชน ดังพระพุทธภาษิตว่า

๑  ถวายคร้ังด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระธรรมวราภรณ์ ในการพระราชกศุลคล้ายวนัสวรรคต สมเดจ็ 

 พระศรพีชัรนิทรา บรมราชนินีาถ ถวาย ณ พระอุโบสถวดัราชาธวิาส วนัที ่ ๒๐ ตลุาคม  

 พ.ศ. ๒๕๐๑
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ภูมิ  เว สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา

ความกตญัญกูตเวทีเป็นภูมิของคนด ี ดงันี.้ และพระราชกศุลทีท่รงบ�าเพ็ญนัน้ 

กเ็ป็นไปตามพระพทุธศาสนา สงเคราะห์เป็นทานมยั สีลมัย ภาวนามยั ซึง่เป็นอธกิาร

พิเศษอันจะพึงให้บังเกิดผลตามควรแก่ฐานะ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระองค์นั้น ได้ทรงประกอบด้วยพระราชกัลยาณ

เกยีรตอินัยิง่ใหญ่ แม้จะเสดจ็สวรรคตล่วงไปนานปีแล้ว กยั็งเป็นทีอ่นสุรณ์ถึงอยู่ ทัง้นี้

เพราะทรงประกอบด้วยพระราชกลัยาณคณุ ทัง้ทีเ่ป็นอตัตตัถะและปรตัถะ กล่าวโดยย่อ 

ในส่วนอตัตตัถะนัน้ ทรงประกอบด้วยพระปพุเพกตปญุญตาส่ง และทรงประกอบด้วย 

อัตตสัมมาปณิธิในทางต่าง ๆ เสริม จึงทรงบริบูรณ์ด้วยพระรูปสมบัติ อิสสริยสมบัติ 

เป็นนารรีตัน์สงูสดุในสมยั ในส่วนปรตัถะนัน้ได้ทรงปฏิบตัเิป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้นสมแก่

ฐานะทั้งปวง เป็นต้นว่า โดยฐานะเป็นพระชนนี ก็ทรงบ�ารุงเลี้ยงพระบรมราชปิโยรส 

พระราชธิดาด้วยดี, ในฐานะเป็นนารี ก็ได้ทรงท�าสาธารณประโยชน์แก่สตรีทั้งหลาย 

ได้ทรงสร้างและอุปถมัภ์โรงเรยีนสตรีและโรงพยาบาลแพทย์ผดงุครรภ์, โดยฐานะเป็น

พระนาถของคนทั่วไป ได้ทรงสร้างและอุปถัมภ์โรงพยาบาล ได้ทรงเป็นสภานายิกา  

ตั้งและบ�ารุงสภากาชาด ได้ทรงเกื้อกูลโรงเรียนและโรงพยาบาลทั่วไปโดยกาลสมัย  

หรือในคราวที่ต้องการ โดยฐานะเป็นพุทธศาสนิกา ได้ทรงบ�ารุงพระอารามหลายแห่ง 

ได้ทรงอุปถัมภ์เกื้อกูลพระสงฆ์และพุทธศาสนาในทางต่าง ๆ โดยฐานะเป็นพระราชินี 

ได้ร่วมปฏิบัติพระราชภารกิจแห่งพระบรมราชสวามี เป็นผู้ส�าเร็จราชการแผ่นดิน  

ครั้งเสด็จพระราชด�าเนินสู่ยุโรปในวาระแรก แม้เมื่อสมเด็จพระบรมราชสวามีได้เสด็จ

สวรรคตแล้ว สมเด็จบรมราชปิโยรสได้เสด็จสืบราชสันตติวงศ์ ก็ได้ทรงช่วยพระบรม

ราชปิโยรสบัญชาการฝ่ายใน ท้ังยงัได้ทรงช่วยพระราชธรุะ ทรงเป็นทีป่รกึษาส่วนราชการ

แผ่นดนิอืน่ ๆ อกี ในรชักาลทัง้สองนัน้. เพราะทรงประกอบด้วยอตัตตัถะและปรตัถะ

มีนิทัสนนัยดังถวายวิสัชนามา จึงยังความยินดีปรีดาให้เกิดแก่ชนทั้งหลายทุกชั้นไป, 

กล่าวโดยสรุป พระองค์ด�ารงพระชนม์เพื่อส�าเร็จประโยชน์แก่ชุมนุมชนทุกเหล่า  

สมด้วยพระพุทธภาษิตว่า

สปฺปุริโส ภิกฺขเว กุเล ชายมาโน

พหุโน ชนสฺส อตฺถาย หิตาย สุขาย โหติ
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เป็นอาท ิความว่า “ภกิษทุัง้หลาย สตับรุษุเกดิในสกลุ ย่อมเกดิขึน้เพือ่ประโยชน์เก้ือกลู

เพื่อสุขแห่งชนเป็นอันมาก ย่อมยังประโยชน์เกื้อกูลและสุขให้ส�าเร็จ แก่มารดาบิดา

และบตุรภรรยา แก่หมูค่นผูเ้ป็นทาส เป็นกรรมกร แก่มติรอมาตย์ แก่สมณพราหมณ์ 

เปรยีบเหมอืนมหาเมฆยังน�า้ให้ตก ท�าข้าวกล้าให้ส�าเร็จ ย่อมยงัประโยชน์เกือ้กูลและสุข 

ให้เกิดแก่มหาชน ฉะนั้น”

กล่าวโดยธรรมปริยาย สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์นั้น ทรงประกอบ

ด้วยพระคุณธรรมอันเป็นก�าลังอุปถัมภ์ภายในพระองค์มากประการ จะยกขึ้นถวาย

วิสัชนาเพียงประการเดียว คือ พระคุณธรรมที่ยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ ได้แก่ศรัทธาที่ 

ตั้งมั่นในทางที่ชอบ

บุคคลทุกคนจะท�าอะไรทุกอย่าง ต้องมีเครื่องชักจูงใจให้ท�า โดยมิให้เคลือบ

แคลงลังเล เครื่องชักจูงใจนั้นมีอยู่ในใจเอง คือศรัทธาท่ีแปลว่า ความเชื่อ หมายถึง

ความวางใจลงไปหรอืปลงใจลงไปว่า ข้อนัน้พงึเป็นอย่างนัน้ สมกบัค�าทีก่ล่าวว่า ศรัทธา

มีอธิโมกข์เป็นลักษณะ อธิโมกข์คือความปล่อยใจจากความสงสัย หรือความท่ีใจ 

พ้นจากความสงสัย เพราะสันนิษฐานปักใจลงว่าอย่างนั้นแน่นอนแล้ว จึงไม่หว่ันไหว

เหมือนเสาเขื่อนศิลา ไม่มีเฉลียวระแวงท่ีจะท�าให้ลังเล ศรัทธาดังกล่าวนี้เป็นศรัทธา

ทัว่ไป อาจเป็นโทษตดัรอนในเม่ือเป็นศรทัธาในทางทีผ่ดิ อาจเป็นคณุเกือ้กลูในเมือ่เป็น

ศรทัธาในทางทีถ่กู ศรัทธาเป็นไปในทางทีผ่ดิ เพราะเป็นญาณวปิปยตุ ปราศจากญาณ 

คือความรู้จริง มีลักษณะดังแสดงไว้ในกาลามสูตร ๑๐ ประการ คือ เชื่อหรือถือ 

๑.  โดยได้ฟังตามกันมา 

๒.  โดยล�าดับสืบ ๆ กันมา 

๓.  โดยความตื่นว่าได้ยินว่าอย่างนี้ ๆ 

๔.  โดยอ้างต�ารา 

๕.  โดยเหตุนึกเดาเอา 

๖.  โดยนัยคือคาดคะเน  

๗.  โดยความตรึกตามอาการ 

๘.  โดยชอบใจว่า ต้องกันกับลัทธิของตน 
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๙.  โดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้ 

๑๐.  โดยความนับถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเรา 

รวมความว่า ศรัทธาเช่นนี้เป็นสุตามัย เกิดจากการได้ยินได้ฟังเท่านั้นบ้าง  

เป็นจินตามัยเกิดจากคิดไปเองบ้าง รวมเป็นศรัทธาคือเช่ือก่อนรู้, ถ้าสิ่งที่เชื่อถูกต้อง 

เพราะข้อที่ฟังมาถูกต้องเป็นต้น ก็เป็นคุณเกื้อกูลได้ ถ้าสิ่งที่เชื่อผิดพลาด ก็เป็นโทษ

ตัดรอน แต่ก็ตกอยู่ในลักษณะที่ถูกผู้อื่นชักจูง ดังเรียกว่า ปรปัจจัยสัทธา ศรัทธาที่มี

ผู้อื่นเป็นปัจจัย

ส่วนศรทัธาเป็นไปในทางถกู เพราะเป็นญาณสัมปยุต ประกอบด้วยญาณ คอื

ความรู้จริง มีลักษณะตรงกันข้ามกับศรัทธาดังกล่าวแล้ว เป็นภาวนามัย คือเกิดจาก

การปฏบิตัจินรูเ้หน็จริง จงึเป็นศรทัธาทีรู้่ก่อนเชือ่ หรอืเชือ่เพราะรูเ้ห็นจรงิแล้ว ไม่ต้อง

มีผู้อื่นชักจูง เรียกว่า อปรปัจจัยสัทธา ศรัทธาที่ไม่มีผู้อื่นเป็นปัจจัย

แต่ก่อนที่จะได้ศรัทธาที่เป็นอปรปัจจัย ไม่มีผู้อื่นชักจูง ก็จ�าต้องอาศัยศรัทธา

ทีม่ผีูอ้ืน่ชกัจงูไปก่อน แต่ต้องเลอืกเฉพาะผูท้ีส่มควรเท่านัน้ ฉะนัน้ ศรทัธาในพระพทุธ

ศาสนา ท่านจงึสอนให้มีในความตรสัรูข้องพระพทุธเจ้าก่อน เรยีกว่า ตถาคตโพธสัิทธา 

เชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตพุทธเจ้า เพราะเมื่อมีศรัทธาอย่างนี้แล้ว ย่อมเป็นเหตุ

ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา. แต่เมื่อกล่าวว่าศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความก็ยัง

กว้าง ฉะนั้น เพื่อจ�ากัดความโดยเอกเทศ เพื่อเกื้อกูลแก่สัมมาปฏิบัติ พระอาจารย ์

จึงเลือกสรรประเภทของศรัทธาขึ้นแสดง ๔ ประการ คือ

๑.  กัมมสัทธา เชื่อกรรม คือเชื่อว่าเมื่อท�าอะไรด้วยมีเจตนาท�า หรือท�าทั้งที่

รู้อยู่ก็เป็นความดีหรือความชั่ว ที่ติดค้างอยู่ มิใช่ท�าแล้วก็แล้วไป

๒.  วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรม คือเชื่อว่า ผลดีหรือชั่วท่ีได้รับต่าง ๆ  

เป็นผลของกรรมที่ติดค้างอยู่นั้น ๆ

๓.  กมัมสัสกตาสทัธา เช่ือความทีผู่ท้�ามีกรรมเป็นของ ๆ ตน คือผูใ้ดท�ากรรม

ใดไว้ ดีหรือชั่ว ผู้นั้นก็เป็นเจ้าของกรรมนั้น ทั้งต้องเป็นทายาทผู้รับผลกรรมนั้น คือ

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเต็มที่ต่อกรรมของตน
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๔.  ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เมือ่มศีรทัธาใน ๔ ข้อนี ้ชือ่ว่าได้มศีรทัธา คอืเชือ่ในสิง่ทีค่วรเชือ่ในพระพทุธ-

ศาสนา แต่เมื่อยังไม่มีปัญญาหรือญาณ รู้เห็นในธรรมตามเหตุผล ก็เป็นศรัทธาอย่าง

มืด ๆ หรือยังมีสงสัยลังเลใจ ช่ือว่ายังไม่ตั้งมั่น เพราะยังกวัดแกว่งเปลี่ยนแปลงได้. 

ต่อเมื่อใดอบรมปัญญาให้รู้เห็นธรรมตามเหตุผล เมื่อนั้น ก็เป็นศรัทธาอย่างสว่างด้วย

ปัญญา ปราศจากสงสัยลังเลใจ ชื่อว่าศรัทธาตั้งมั่นในทางที่ชอบ และเมื่อรู้เห็นธรรม

เพียงใด ศรัทธาก็ต้องตั้งมั่นเพียงนั้น ทั้งยังเกิดปสาทะขึ้นคู่กันด้วย ปสาทะคือความ

เลือ่มใส ท่านเปรยีบเหมอืนอย่างแก้วมณ ีทีท่�าน�า้ให้ใส เพราะเป็นเคร่ืองยังจติให้ผดุผ่อง

ช่ืนบานนิยมชมชื่น เมื่อเกิดศรัทธาปสาทะในธรรม ก็โยงไปถึงในพระพุทธเจ้าผู้บอก 

ผูแ้สดงธรรม และในพระสงฆ์ผูป้ฏบิตัธิรรม สมดังพระบาลีท่ีแสดงองค์ของพระโสดาบนั 

ผู้ได้เห็นธรรมชั้นแรกไว้ว่า

พุทฺเธ อเวจฺจปสาโท  ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า

ธมฺเม อเวจฺจปสาโท  ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม

สงฺเฆ อเวจฺจปสาโท  ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์

ประมวลศรัทธาตามที่พระอาจารย์แสดงไว้เป็น ๔ คือ

๑.  อาคมสทัธา ศรทัธาทีม่าเกดิแก่พระโพธสัตว์ ตัง้แต่ต้น คือตัง้แต่อภนิิหาร 

(ความตกลงใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้า) เป็นศรัทธาในพุทธภูมิ.

๒.  อธิคมสัทธา ศรัทธาที่เกิดจากการบรรลุธรรม ด้วยความรู้แจ้งแทงตลอด

ของอริยสาวกทั้งหลาย

๓.  โอตัปปนสัทธา ศรัทธาที่เกิดจากความก�าหนดลง โดยไม่หวั่นไหวในเมื่อ

กล่าวว่า พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์

๔.  ปสาทสัทธา ศรัทธาที่ประกอบด้วยความเลื่อมใส

ศรัทธาตามที่รวบรวมมา รวมความโดยย่อว่า ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  

มุง่เฉพาะทีป่ระกอบด้วยความรู ้และท่ีตัง้มัน่ในทางทีช่อบมีลกัษณะเชือ่ในสิง่ทีค่วรเชือ่ 

เชือ่โดยรูเ้หตผุล มิใช่โดยไม่รู,้ ในเบ้ืองต้นแม้ต้องอาศยัผูอ้ืน่ กอ็าศัยเฉพาะผูท้ีส่มควร 



355ญาณสังวรเทศนา

และก็ต้องอาศัยตนเองไตร่ตรองพิจารณาจนรู้เห็นจริงด้วยตน เพื่อให้เป็นศรัทธาโดย

อิสระ ไม่ต้องอาศัยผู้อื่น

ศรัทธาเป็นเพื่อนประจ�าตนของบุคคลทุกคน เป็นเพื่อนผู้ชักจูงให้เช่ือในเรื่อง

ทีเ่ชือ่ทัง้ปวง ผูช้กัจงูให้เชือ่ในภายนอก ย่อมชกัจงูไม่ส�าเรจ็ ถ้าศรทัธาไม่เกดิรบัรองในใจ 

สมดังพระพุทธภาษิตว่า “สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ ศรัทธาเป็นเพื่อนคู่ใจของคน” 

ศรัทธาในทางที่ถูก ย่อมชักจูงให้ปฏิบัติด�าเนินในทางที่ถูก ให้ประพฤติแต่การท่ีชอบ 

ปราศจากโทษ  เป็นบุญกรรม หรือกุศลกรรม คือกรรมที่ดี ซึ่งเป็นเหมือนเสบียงเดิน

ทางของผูท้�าด ีซ่ึงชือ่ว่าก�าลังด�าเนินทางอยู่ในทางชวิีต สมกบัพระพทุธภาษติว่า “สทธฺา 

พนธฺต ิปาเถยยฺ ํศรทัธารวบรวมเสบยีงคอืกศุล” และย่อมข้ามห้วงทกุข์ต่าง ๆ ได้ด้วย

ศรัทธา ดังพระพุทธภาษิตว่า “สทฺธาย ตรติ โอฆํ ข้ามห้วงทุกข์ได้ด้วยศรัทธา”  

แต่ก็ต้องเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นในทางที่ชอบ จึงจักให้ส�าเร็จประโยชน์ทุกประการ สมดัง

พระพุทธภาษิตว่า “สทฺธา สาธุ ปติฏฺิตา ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังประโยชน์ให้ส�าเร็จ” 

ด้วยประการฉะนี้

สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้

ทรงประกอบด้วยพระศรัทธาที่ตั้งมั่น พระปสาทะที่เป็นไปในทางที่ชอบ ประกอบด้วย

ประโยชน์ ด้วยพระวิจารณปัญญา ซึ่งทรงสามารถยังประโยชน์ทั้งปวงให้ส�าเร็จ ด้วย

ประการฉะนี้.

ขออ�านาจพระราชกุศลบุญราศีทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราช-

สมภารพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ทรงบ�าเพ็ญให้ตั้ง

อยู่ดีแล้วในพระสงฆ์ และทรงอุทิศถวายทั้งนี้ จงสัมฤทธิวิบูลสุขมนุญผล แด่สมเด็จ

พระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พร้อมทั้งสมเด็จ 

พระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และแด่พระบุพพการี  

พระบุพพการินี ประยูรญาติท้ังหลาย สมตามพระราชปณิธานประสงค์ โดยฐานะ 

ทุกประการ

ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา พอสมควรแก่เวลา ยุติลงด้วยประการฉะนี้.  

ขอถวายพระพร.



สันตุฏฐกิตัญญุตากถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สนฺตุฏฺ ีจ กตญฺญุตาติ.

บดันี ้จกัถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุ ประดบัพระปัญญา

บารมี อนุรูปแด่พระกุศลราศีทักษิณานุปทาน ซึ่งเจ้านายในราชตระกูล “บริพัตร”  

ทรงบ�าเพ็ญถวาย สนองพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี 

พระพนัวสัสาอยัยกิาเจ้า ในสตัตมวารที ่๔ จ�าเดมิแต่เสดจ็สวรรคต ตามวิธปีพุพเปตพลี 

ในพระพทุธศาสนา ถวายคารวะอปจายนาการพระบรมศพ ตามควรแก่สมยั ตามวสิยั

ของบณัฑิตชนผูป้ระกอบด้วยคารวะเคารพท่านผูค้วรเคารพ นวิาตะ อ่อนน้อม ท่านผู้

ควรอ่อนน้อม พร้อมทั้งความกตัญญูกตเวที.

สมเด็จ ฯ พระพันวัสสา ฯ พระองค์นั้น ทรงประกอบด้วยพระคุณนานัปการ 

ดังที่ปรากฏโดยประจักษ์ แม้เสด็จสวรรคตไปแล้ว พระคุณนั้น ๆ ก็ยังด�ารงอยู่เป็นที่

อนุสรณ์สรรเสริญของบุคคลทั่วไป และจักปรากฏเป็นจารึกในประวัติของประชาชาติ

ไทยสืบไป

๑  ถวายครัง้ด�ารงสมณศกัด์ิที ่ พระโศภนคณาภรณ์ ในการพระกุศลถวายสมเดจ็พระศรสีวรนิทิรา  

 บรมราชเทว ี ถวาย ณ พระทีน่ัง่ดุสติมหาปราสาท วนัศุกร์ที ่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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สมเด็จ ฯ พระพันวัสสา ฯ พระองค์นั้น ได้ทรงตั้งพระองค์ไว้ชอบ ประกอบ

ด้วยพระคุณเกื้อกูลพระองค์บ้าง เกื้อกูลผู้อื่นบ้าง เพราะทรงประพฤติธรรม ท้ังเม่ือ

ทรงปรารภถงึพระองค์ ทัง้เมือ่ทรงปรารภถึงผูอ้ืน่ ดงัจกัถวายวสิชันาตามข้อธรรมทีย่ก

ขึ้นไว้เป็นบทอุทเทศ ณ เบื้องต้นสืบต่อไป

โดยปกติ บุคคลทั่วไปย่อมปรารภตนฝ่ายหนึ่ง ปรารภผู้อื่นฝ่ายหนึ่ง เป็นท่ี

เริ่มประกอบการงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ความปรารภนั้น ถ้ามีธรรมชักน�า ย่อมเป็นไป

ในทางดี คือเป็นไปเพื่อคุณเกื้อกูลตนและผู้อื่นให้เป็นสุข ถ้ามีอธรรมชักน�า ย่อมเป็น

ไปในทางชั่ว คือ เป็นไปเพื่อโทษท�าลายเบียดเบียนตนและผู้อ่ืนให้เดือดร้อน เพราะ

ธรรมและอธรรมทั้ง ๒ มีวิบากไม่เสมอกัน อธมฺโม นิรยํ เนติ อธรรมย่อมน�าไปสู่คติ

เสื่อม ธมฺโม ปาเปติ สุคตึ ธรรมย่อมน�าไปสู่คติดี ฉะนั้น ผู้มีปัญญาจึงปฏิบัติเพื่อ 

ละอธรรม และอบรมธรรมให้เกิดขึ้น ธรรมน้ันมีปริยายเป็นอันมาก ในท่ีน้ีจะยกขึ้น

แสดง ๒ ประการ คือ สันตุฏฐี ๑ กตัญญุตา ๑ เพราะเป็นธรรมที่พึงมีประจ�าตน 

เมื่อปรารภตน พึงมีสันตุฏฐี เมื่อปรารภผู้อื่น พึงมีกตัญญุตา มีอธิบายดังต่อไปนี้

สันตุฏฐี คือ สันโดษ ความเพียงพอใจ คือความเพียงพอและยินดีพอใจ 

ประกอบกัน, สันโดษจึงมีลักษณะอิ่มพอ และยินดีอยู่ในสิ่งอิ่มที่พอนั้น โดยพยัญชนะ 

ท่านแปลว่า ยินดีด้วยของตน ด้วยของมีอยู่หรือด้วยอาการสม�่าเสมอ (ตุฏฺิ ยินดี,  

สํ ของตน, ของมีอยู่หรือสม�่าเสมอ), โดยอรรถ มีความหมายดังกล่าวและหมายถึง

สันโดษในวัตถุ คือ ปัจจัยเคร่ืองอาศัยและทรัพย์สิ่งของต่าง ๆ ท่านจ�าแนกประเภท

เป็น ๓ คือ ความสันโดษตามวัตถุที่พึงได้ ไม่ยินดีปรารถนายิ่งกว่าที่พึงได้ เรียก  

ยถาลาภสันโดษ ความสันโดษตามก�าลัง ไม่ยินดีปรารถนาเกินก�าลัง เรียก  

ยถาพลสนัโดษ ความสนัโดษตามความสมควร ไม่ยินดีปรารถนาโดยไม่สมควร เรยีก 

ยถาสารุปปสันโดษ

สนัโดษนีเ้ป็นเครือ่งห้ามความปรารถนาเกนิส่วนและความปรารถนาในทางผดิ 

อันรวมเรียกว่า ตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยาก ซึ่งเป็นมูลเหตุของกรรม คือ 

การงานทางกายวาจาใจ อนัเป็นอกศุลทจุรติทัง้ปวง ความอยาก ความปรารถนา ท่ีเรยีก

ว่าตัณหานี้ เป็นความอยากที่ไม่จ�ากัดขอบเขตควรไม่ควร และทวีขึ้นเสมอไม่มีอิ่ม 
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ไม่มีเต็ม สมดังภาษิตของพระโพธิสัตว์ในกามชาดกว่า กามํ กามยมานสฺส ตสฺส เจ 

ต ํสมชิฌฺติ เป็นต้น แปลว่า เม่ือบุคคลปรารถนาสิง่ทีป่รารถนา ถ้าสิง่นัน้ส�าเรจ็แก่เขา 

เขาได้สิ่งที่ผู้เกิดมาจะต้องตายปรารถนาแล้ว ย่อมมีใจชื่นชมยิ่งนัก ย่อมได้ความ 

ปรารถนาอื่น ๆ จากนั้นต่อไปอีก เหมือนอย่างได้ความกระหายในฤดูแล้ง เมื่อบุคคล

ผู้อ่อนปัญญา เขลาไม่รู้จริง เติบใหญ่ขึ้น ความอยาก (ในส่ิงท่ียังไม่ถึง) และความ

กระหาย (ในสิ่งที่ถึงแล้ว) ก็เติบใหญ่ยิ่งขึ้น, เหมือนโคเติบโตขึ้น เขา (บนศีรษะ)  

ก็งอกโตตามขึ้น แม้เพราะให้ข้าวสาลีข้าวเหนียว โค ม้า ข้าทาส ผู้คน (บรรดา 

สวิญญาณกทรัพยอวิญญาณกทรัพย์) ทั่วทั้งแผ่นดินทั้งหมด ก็ไม่พอแก่บุคคลผู้หนึ่ง, 

บคุคลรู้อย่างนีแ้ล้ว กไ็ม่ควรอยูใ่นอ�านาจตณัหา ควรประพฤตธิรรมให้สม�า่เสมอ ดงันี้

ภาษติในชาดกตามท่ียกมานี ้เป็นข้อสาธกให้เหน็ลกัษณะของตณัหา ทีเ่ตบิโต

ข้ึนเหมือนเขาโคที่งอกขึ้นบนศีรษะโค, ถ้าบุคคลไม่ห้ามปิดเสีย ก็ยิ่งเติบใหญ่ข้ึน 

ตามอายุ ฐานะและภาวะเป็นต้นของบุคคล และยิ่งมีอ�านาจครอบง�าท�าให้เป็นทาส 

บุคคลผู้เป็นทาสของตัณหา ย่อมไม่อาจประพฤติธรรมให้เหมาะสมแก่ภาวะฐานะ 

ของตน ไม่อาจแม้จะประพฤติมนุษยธรรม แต่อาจประพฤติอธรรมต่าง ๆ ฉะนั้น  

ท่านจึงสอนให้ห้ามให้ปิดกระแสตัณหาด้วยธรรม เช่น สติปัญญา และโดยเฉพาะคือ

ความสันโดษ อันมีลักษณะตรงกันข้ามกับตัณหา สติและปัญญานี้ เมื่ออบรมให้เป็น

ไปโดยชอบ ย่อมเป็นเครือ่งห้ามปิดกระแสตณัหา และปลกูความสันโดษให้เกิดข้ึนแทน 

เมื่อเกิดสันโดษขึ้น ก็เกิดความอิ่มความพอ เป็นว่าเป็นผู้มั่งมี ท่านจึงกล่าวสรรเสริญ 

สนตฺฏฺุี ปรมํ ธนํ ความสนัโดษเป็นทรพัย์อย่างยิง่ และกล่าวสรรเสรญิปัญญาว่า เต เว 

ติตฺตา เย ปญฺญาย ติตฺตา ชนเหล่าใดอิ่มด้วยปัญญา ชนเหล่านั้นแลเป็นคนอิ่ม ดังนี้

อนึ่ง ในอริยวังสิกสูตร พระบรมศาสดาตรัสยกย่องสันโดษว่า เป็นอริยวงศ์ 

คือวงศ์ของอริยบุคคลหรืออารยชน ที่รู้กันว่าเลิศ ว่ามีมานาน ว่าเป็นวงศ์เป็นของเก่า 

ทีส่มณพราหมณ์ผูรู้ท้ัง้หลายไม่รงัเกยีจแล้ว ไม่เคยรงัเกยีจ ไม่รงัเกยีจอยู ่จักไม่รังเกยีจ 

ไม่คัดค้าน และตรสัแสดงขยายความโดยความว่า ภกิษใุนพระธรรมวินยันี ้เป็นผูสั้นโดษ

ด้วยจีวรบิณฑบาตและเสนาสนะอย่างใดอย่างหนึ่งตามมีตามได้ มีปกติกล่าวคุณของ

สันโดษ ไม่ถึงการแสวงหาโดยไม่สมควร เพราะเหตุจีวรเป็นต้น ไม่ได้ก็ไม่กระสับ
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กระส่าย ได้ก็ไม่ติดสยบหมกมุ่น เป็นผู้เห็นโทษ มีปัญญารู้รอบบริโภค และไม่ยกตน

ข่มผู้อื่นเพราะสันโดษ ดังน้ี สันโดษในพระสูตรนี้ แม้ตรัสแก่ภิกษุ แต่ก็ชี้วิธีปฏิบัติ

สนัโดษทัว่ไปว่า สนัโดษมไิด้ห้ามการแสวงหา แต่ให้พอใจแสวงหาในทางทีส่มควร มไิด้

ให้ห้ามรบั แต่ให้พอใจรบัสิง่ทีค่วรรับตามมตีามได้ มไิด้ห้ามบรโิภค แต่ให้พอใจบรโิภค

ด้วยปัญญา จึงอาจน้อมไปปฏิบัติได้ในวัตถุนั้น ๆ ตามที่ได้ ตามก�าลัง และตามความ

สมควรโดยทั่วไป

ถ้าไม่มีสันโดษ ก็หมายความว่ามีตัณหา อยากไม่มีอิ่มมีพอ ไม่มีขอบเขต  

ไว้วางใจไม่ได้, ถ้ามสีนัโดษ กห็มายความว่า ไม่มีตณัหาหรอืบรรเทาผ่อนคลายเสียได้ 

ท�าให้มอีิม่มพีอ มขีอบเขต ไว้วางใจได้ ฉะนัน้ สันโดษจงึเป็นคณุเกือ้กลูตน อนับคุคล

ผู้ปรารภถึงตนพึงอบรมให้มีประจ�า

อน่ึง สันโดษโดยตรงเป็นไปในปัจจัยวัตถุ และต้องอาศัยกุศลธรรมอื่น ๆ  

เช่น ปัญญา สุจริตธรรมเป็นต้นอุปถัมภ์ จึงจักเกิดขึ้นและเป็นไปได้ ฉะนั้น จึงยังมี

กุศลธรรมต่าง ๆ ที่พึงอบรม กับทั้งอกุศลธรรมต่าง ๆ ที่พึงละ ฉะนั้น ในอริยวงศ์ 

พระบรมศาสดาจึงตรัสสอนไว้เป็นข้อสุดท้ายให้ยินดีในภาวนา คืออบรมกุศลธรรมให้

เกิดขึ้น และให้ยินดีในปหานะ คือ ละอกุศลธรรม, และในทุกนิบาต ตรัสสอนให้มี 

อสันตุฏฐี ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย และไม่ท้อถอยในปธาน คือความเพียร  

ข้อน้ี หมายความว่า เม่ือยังไม่เสร็จกิจ ก็ไม่อิ่ม ไม่พอในความดี ตั้งความเพียร  

ท�าความดีต่อไปไม่ท้อถอย บรรดากุศลธรรมทั้งหลาย กตัญญุตาเป็นธรรมข้อหนึ่ง 

ที่บุคคลผู้ปรารภถึงผู้อื่นพึงอบรม

กตัญญุตา คือความกตัญญูรู้อุปการะที่ท่านท�าแล้ว หมายถึงกตเวทิตา คือ

ความกตเวที ประกาศอุปการคุณที่ท่านท�าแล้ว ได้แก่ความท�าตอบแทนด้วย เพราะ

เมื่อมีความกตัญญู ก็ย่อมมีความกตเวที และจะปรากฏว่ามีความกตัญญู ก็ด้วย 

ความกตเวท ีฉะนัน้ จงึเรยีกเตม็ทีว่่า กตญัญกูตเวทติา แต่เมือ่เรยีกด้วยค�าว่า กตญัญตุา 

ค�าเดียว ก็หมายถึงกันโดยตลอด ความกตัญญูย่อมมีเพราะมีท่านผู้ท�าอุปการะก่อน  

ที่เรียกว่าบุพพการี บุคคลทุกคนย่อมมีบุพพการีของตน เริ่มต้นแต่มารดาบิดา  

ครูอาจารย์ พระมหากษัตริย์ ตลอดถึงพระบรมศาสดากับทั้งท่านผู้ให้อุปการะอื่น ๆ 
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ท่านเหล่าน้ีเป็นผู้มีเมตตาอารีรักปรารถนาให้เป็นสุข กรุณาสงสารมุ่งช่วยให้พ้นทุกข์ 

มุทิตา พลอยชื่นบานยินดี อุเบกขา วางใจเป็นกลาง ปรารภกรรมที่ท�าเป็นประมาณ

ว่าท�าดไีด้ดี ท�าชัว่ได้ชัว่ จงึไม่ล�าเอียงจากหลกัธรรม และท่านผูม้เีมตตาเป็นต้นเหล่านี้ 

เป็นผูอุ้ปการะด้วยทานการให้ปันบ้าง ปิยวาจา เจรจาเป็นทีรั่กบ้าง อตัถจรยิา ประพฤติ

ประโยชน์บ้าง สมานัตตตา วางตนสม�่าเสมอบ้าง เป็นต้นโดยประการและทางต่าง ๆ 

ฝ่ายบคุคลผู้ได้รบัอุปการะของท่านและรูอุ้ปการะทีท่่านท�านัน้ ๆ ดงัทีเ่รยีกว่ารูค้ณุท่าน

และท�าตอบแทน นี้คือกตัญญูกตเวที หรือเรียกสั้น ๆ ว่า บุคคลกตัญญู บุคคล ๒ 

ฝ่ายนี้ คือ บุพพการี ๑ กตัญญูกตเวที ๑ ท่านแสดงว่าหาได้ยาก เพราะบุคคลทั่วไป

มกัจะปรารภตนและปฏบิตัเิกือ้กลูเฉพาะตน จะปรารภผูอื้น่ กม็กัปรารภในทางเบยีดเบยีน

และเพ่งโทษอันเป็นเหตุก่อเวร จึงมักจะก่อเวรภัยแก่กันขึ้นก่อนฝ่าย ๑ ผูกเวร และ

ท�าเวรตอบแก่กันอีกฝ่าย ๑ จึงเป็นเวรี และปฏิเวรีต่อกัน, แม้มารดาบิดากับบุตรธิดา

เมื่อปฏิบัติผิดต่อกันแล้ว ก็พึงเป็นเวรีและปฏิเวรีต่อกันได้ ส่วนบุคคล ๒ ฝ่ายข้างต้น

ต่างปรารภผูอ้ืน่จากตน และปฏบิตัเิก้ือกลูแก่ผูอ่ื้น แม้ยอมสละสขุของตน เช่น มารดา

บิดาก็ปรารภบุตรธิดา ปฏิบัติเกื้อกูลบุตรธิดาด้วยเมตตากรุณา ดังพระพุทธภาษิต 

ที่ตรัสยกความรักของมารดาขึ้นตรัสเป็นอุปมาว่า มาตา ยถา นิยํ ปุตฺตํ อายุสา  

เอกปุตฺตมนุรกฺเข แปลว่า เหมือนอย่างมารดาตามรักษาบุตรของตนคนเดียวด้วยชีวิต 

ดังนี้ และตั้งคาถาแสดงความหวังของพระสงฆ์ว่า

มาตา ปิตา จ อตฺรชํ นิจฺจํ รกฺขนฺติ ปุตฺตกํ

เอวํ ธมฺเมน ราชาโน ปชํ รกฺขนฺตุ สพฺพทา

แปลว่า มารดาบิดาย่อมรกัษาบตุรน้อยเกิดจากตนเป็นนิตย์ ฉนัใด ขอพระราชา 

หมายถงึท่านผูป้กครองประชาชนทัง้หลาย จงรกัษาประชาชนโดยธรรม ฉนันัน้ทกุเมือ่ 

ดังนี้ ผู้เป็นเช่นน้ีจึงเป็นบุพพการี และบุตรธิดาปรารภมารดาบิดาปฏิบัติเกื้อกูลท่าน

ด้วยความกตัญญู เห็นท่านเป็นพระพรหมของตนเป็นต้น ดังพระพุทธภาษิตว่า

พฺรหฺมาติ มาตาปิตโร ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร

อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ ปชาย อนุกมฺปกา
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แปลว่า มารดาบดิาผูอ้นเุคราะห์บุตรเกดิ ท่านเรยีกว่าเป็นพรหม เป็นบพุพาจารย์ 

(อาจารย์คนแรก) เป็นอาหุไนย (ผู้ควรวัตถุที่พึงน�ามาบูชา) ของบุตร ดังนี้ ผู้เช่นนี ้

จึงเป็นกตัญญูกตเวที แม้บุคคลทั้ง ๒ ฝ่ายในฐานะอื่นก็พึงเทียบโดยนัยนี้

อนึง่ เมือ่มองให้กว้าง บคุคลผูเ้กดิมาในภายหลงัทีเ่รยีกรวมว่า ปัจฉิมาชนตา 

ย่อมต้องอาศยัสิง่ทีท่่านผูเ้กดิมาก่อนได้ท�าไว้ และยังเหลอือยูอ่�านวยประโยชน์ให้แก่ตน 

เช่น ต้องอาศัยประเทศถ่ินท่ีท่านได้บ�ารุงรักษามาด้วยดี ต้องอาศัยความรู้ที่ท่านได ้

สัง่สอนสบื ๆ กันมา เชน่ ศลิปวิทยาต่าง ๆ ตลอดถงึพระพุทธศาสนา ในวตัถแุละกจิ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน ท่านผู้เกิดมาก่อนแม้นานไกล ได้ท�าไว้ให้เป็นอันมาก 

รวมความว่า ผูท่ี้เกดิมาในบดันีช้ือ่ว่า ได้รบัอปุการจากท่านผูเ้กดิมาก่อน ผูเ้ป็นต้นและ

ผู้รับสืบ ๆ มาเป็นชั้น ๆ จึงอยู่ในฐานะที่พึงเป็นกตัญญูกตเวที รู้คุณท่าน ไม่ลบหลู่ 

เคารพนับถือท่าน และบ�ารุงรักษาส่งเสริมที่ท่านท�ามาดีแล้ว เพื่อให้อ�านวยประโยชน์

สุขสืบต่อไป

กิจท่ีผู้กตัญญูกตเวทีพึงปฏิบัติต่อบุพพการีแต่ละบุคคลนั้น ย่อมเป็นไปตาม

ควรแก่บุคคลและฐานะ โดยนัยท่ีพระบรมศาสดาตรัสสอนสิงคาลมาณพ ในสิงคาโล

วาทสูตร เมื่อแสดงโดยส่วนรวม ก็พึงปฏิบัติด้วยทาน การให้สนอง ปิยวาจา เจรจา

เคารพรักษา อัตถจริยา ประพฤติสนองประโยชน์ สมานัตตตา วางตนสม�่าเสมอแม้

จะเตบิใหญ่ขึน้ กไ็ม่ลบหลูท่่าน มเีมตตา ไมตรจีติเป็นต้น ตอบท่านโดยนยัทีแ่สดงแล้ว

ในส่วนบุพพการี ท้ังน้ีเป็นไปด้วยใจกตัญญูอีกอย่างหนึ่ง ท่านแสดงโดยความว่า  

การท�าให้ท่านได้ประสบอริยทรัพย์ คือ ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา ชื่อว่า

เป็นการตอบแทนอย่างสูง

ความกตญัญ ูเป็นเครือ่งขจัดความลบหลูค่ณุท่านและปฏิบตัผิิดในท่านผูม้คีณุ 

น�าให้เกดิความปฏิบตัชิอบในท่านผูมี้คุณ นอกจากนี ้ยงัท�าให้รูจ้กัมองค้นหาคณุความดี

ของผู้อื่น ไม่เพ่งแต่โทษเท่าน้ัน จึงเป็นเครื่องช่วยระงับเวรและปฏิบัติเวรได้อีกด้วย 

เพราะความกตัญญูย่อมเกิดจากความมองเห็นคุณของผู้อื่น ซึ่งเป็นผู้มีคุณอย่างใด 

อย่างหน่ึงนั้นเอง ส่วนความอกตัญญูย่อมเป็นไปตรงกันข้าม ท่านจึงแสดงอ้างค�า 

ของบัณฑิตชนบางท่าน กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า
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กฏฺํ ปลฺลวิตํ เสยฺโย น เตฺว วกจฺจิโย นโร

แปลว่า ไม้แห้งลอยน�้า (ช่วยเก็บขึ้น) ยังดีกว่า (เพราะยังอาจใช้ท�าฟืนได้) 

ส่วนนรชนบางพวก (ผู้เป็นคนอกตัญญู ประทุษร้ายมิตร ช่วยขึ้นมา) ไม่ดีเลย  

เหตุฉะนี้ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้ทรง

ประพฤติธรรมแม้ที่ถวายวิสัชนามานี้และธรรมอื่น ๆ จึงพึงหวังได้ตามประพันธภาษิต

ว่า อิธ ธมฺมํ จริตฺวาน เปจฺจ สคฺเค ปโมทติ แปลว่า ทรงประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว 

ทรงละไป ทรงบันเทิงในสวรรค์ ด้วยประการฉะนี้

ขออ�านาจพระกุศลราศีทักษิณานุปทาน ซึ่งเจ้านายในราชตระกูลบริพัตร  

ได้ทรงบ�าเพ็ญถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณท้ังนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์เป็นพระราชสิริ

สวสัด์ิศภุอรรถมนญุผล แด่สมเดจ็พระศรีสวรนิทริา บรมราชเทว ีพระพนัวสัสาอยัยกิา

เจ้าพระองค์นั้น ตามฐานะสมพระหฤทัยประสงค์ เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกประการ

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์ ๔ รูป จักได้สวดคาถาธรรม

บรรยายโดยสรภัญญวิธี ฉลองพระปสาทการสืบต่อไป

ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ยุติด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



สังคหวัตถุกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ทานญฺจ เปยฺยวชฺชญฺจ อตฺถจริยา จ ยา อิธ

สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ ตตฺถ ตตฺถ ยถารหนฺติ

บดัน้ี จักรบัพระราชทานถวายวสิชันาพระธรรมเทศนาในสังคหวัตถุกถา ฉลอง

พระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแก่พระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราช-

กุศลคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพะราชบิดา เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงสงขลานครินทร์  

ตามทกัษณิาวธิใีนพระพทุธศาสนา เหมือนอย่างทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็มาในปีอดตีเป็นล�าดบั 

เม่ือวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์เวียนมาถึงเข้า ณ วันนี้ สมเด็จพระราชชนนีบพิตร  

เป็นผูส้�าเรจ็ราชการแทนพระองค์ มรีบัสัง่ในพระปรมาภไิธยสมเดจ็บรมบพติรพระราช

สมภารเจ้า ว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ก�าหนดการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญ 

พระราชกุศลทั้งปวงเช่นเคย เจ้าพนักงานเชิญพระโกศพระอัฐิสมเด็จพระราชบิดา 

ประดษิฐานเหนอืพระแท่นบัลลงัก์ภายใต้นพปฎลเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครือ่งราชปูโภค

และเครื่องราชสักการะโดยควรแก่พระอิสริยยศ สมเด็จพระราชชนนีบพิตร ผู้ส�าเร็จ

๑  ถวายเมือ่ครัง้ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระสาสนโสภณ ในการพระราชพิธทีรงบ�าเพ็ญพระราชกศุล 

 คล้ายวันสิน้พระชนม์สมเดจ็พระราชบดิา เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงสงขลานครนิทร์ ถวาย ณ พระท่ีนัง่ 

 อมรินทรวนิจิฉัย วนัพฤหัสบดทีี ่ ๒๔ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๐๗
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ราชการแทนพระองค์ ได้เสดจ็มาทรงปฏบิตัพิระราชพธิทีรงบ�าเพญ็พระราชกศุลถวาย 

ฉลองพระเดชพระคุณสมเด็จพระราชบิดาตามทางพระพุทธศาสนา

สมเดจ็พระราชบิดา เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงสงขลานครนิทร์ แม้จะได้ส้ินพระชนม์

มาแล้วตั้งแต่วันท่ี ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๔๗๒ เป็นเวลากว่า ๓๐ ปี  

แต่พระเกยีรตปิระวตัยิงัคงปรากฏเด่นชดัอยูใ่นวงการแพทย์และในวงการอืน่ ๆ ตลอด

ถึงในประชาชนทั่วไป เมื่อปีที่สิ้นพระชนม์ห่างออกไป ความอนุสรณ์ถึงพระองค์ในวง 

การแพทย์เป็นต้น ก็ยิ่งกระชับมากขึ้น ปรากฏว่า ได้มีการสร้างพระรูปประดิษฐานไว้

เป็นทีส่กัการะเคารพในทีห่ลายแห่ง ได้มกีารแสดงพระประวัตแิละพระเกยีรติคณุในที่

ประชมุต่าง ๆ ท�าให้เหน็สมจรงิ ตามพระพทุธภาษิตว่า “รปํู ชีรติ มจฺจาน ํนามโคตฺตํ 

น ชีรต”ิ รปูของมัจจะ (ผูจ้ะต้องตาย) ย่อยยับไป แต่ชือ่และวงศ์สกลุหาย่อยยบัไปไม่ 

และว่า “ธมฺเม ิตํ น วิชหาติ กิตฺติ” เกียรติย่อมไม่ละผู้ตั้งอยู่ในธรรม

สมเด็จพระราชบิดาทรงตั้งอยู่ในธรรมอย่างไร จึงปรากฏพระเกียรติรุ่งเรือง

เป็นอย่างยิ่ง ได้มีแสดงในทางต่าง ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ดังเช่นในประกาศพระบรม

ราชโองการเลื่อนพระนามกรมขึ้นเป็น เจ้าฟ้า ๆ กรมหลวง ในพุทธศักราช ๒๔๗๒ 

ภายหลังแต่สิ้นพระชนม์แล้ว ความบางตอนมีว่า “สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช 

สมเดจ็พระบรมชนกนาถ (พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั) ทรงพระกรณุา

โปรดเกล้าฯ ให้เสดจ็ไปทรงศึกษาวชิชาการในยโุรปและทรงศกึษาวิชาสามญัในประเทศ

อังกฤษส�าเร็จแล้ว ได้ไปทรงศึกษาวิชชาทหารเรือในประเทศเยอรมัน ครั้นส�าเร็จการ

ศกึษา เสด็จกลบัเข้ามารบัราชการทหารเรอืเม่ือรชักาลที ่๖ แต่รบัราชการอยู่ได้ไม่ช้า 

เกิดอาการประชวรเรื้อรัง แพทย์ปรึกษากันเห็นว่ายากที่จะรักษาโรคนั้นให้หายในที่

อากาศร้อน ก็ต้องเสด็จกลับไปรักษาพระองค์ในยุโรป เป็นเหตุให้สมเด็จเจ้าฟ้า ๆ  

เร่ิมทรงพระปรารภแต่ครั้งนั้นว่า จะไม่สามารถรับราชการหนักเช่นทหารเรือได้ แต่

พระหฤทยัมัน่อยู่ในจรรยาของพระบรมราชจักรวีงศ์ ซึง่จ�านงในกจิเกือ้กลูแก่บ้านเมอืง

และประชาชนชาวสยาม เป็นส�าคัญยิ่งกว่าจะแสวงหาแต่ความสุขส่วนพระองค์  

จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทรงศึกษาวิชชาอนามัยและวิชชาแพทย์เพื่อจะ

ได้มาสนองพระเดชพระคณุในการป้องกันโรคนัตราย และบ�ารุงความสขุของประชาชน
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เป็นพระกรณยีกจิ เมือ่ได้รบัพระราชทานพระบรมราชานญุาตแล้ว กท็รงพยายามศกึษา

วิชชานั้นต่อมา ทั้งที่ในประเทศเยอรมัน ในสก็อตแลนด์ และในประเทศสหปาล ี

รัฐอเมริกา อาศัยด้วยพระปรีชาญาณหลักแหลม ประกอบด้วยพระฉันทะวิริยะอัน 

แรงกล้า สามารถทรงรอบรู้สอบได้ประกาศนียบัตรวิชชาอนามัย แล้วได้รับปริญญา

ดอกเตอร์ออฟเมดิซินช้ันเกียรติยศ ในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดแห่งสหปาลีรัฐอเมริกา 

นอกจากนั้น วิชชาใด ๆ หรือว่ากิจการใด ๆ ในประเทศอื่น ๆ ซึ่งสามารถจะน�า

ประโยชน์มาสู่ประเทศสยามได้ ก็ทรงศึกษาและขวนขวายให้ส�าเร็จประโยชน์ด้วย 

พระปรีชาอธิการปัญญา สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ ทรงประกอบด้วยพระเมตตากรุณาใน 

พระกมลสันดาน แผ่ไปเป็นสาธารณ์ในนิกรชนทั่วหน้า เพื่อให้เจริญด้วยวิทยาและ

อนามยั มอีาท ิทรงบรจิาคทรพัย์ส่วนใหญ่ส�าหรบัเป็นทุนให้กลุบตุรได้ศึกษาวิทยาการ 

ประทานทนุสร้างตกึศลัยกรรมส�าหรบัชาย ณ โรงพยาบาลศิรริาช และลงทนุสร้างตกึ

อ�านวยการ ทรงซื้อหมู่โรงเรือนของกุลสตรีวังหลังเดิม ให้คณะแพทยศาสตร์อาศัย  

แล้วยังประทานค่าซ่อมแซมดัดแปลงและก่อสร้างเพิ่มเติมรวมท้ังค่าบ�ารุงสถานท่ี 

ประจ�าปี ผลเหล่านี้ ก็ตกเป็นความรุ่งเรืองวัฒนาการแก่บ้านเมืองและพสกประชา 

ชาวสยามนั่นเอง นับว่าทรงประพฤติเป็นเย่ียงอย่างอันดีของผู้เป็นมหาศาล ต้ังอยู่ใน

ฐานคุณูปการีที่น่าพอใจนิยม”

พระกรณยีกจิต่าง ๆ ดงัทีป่ระกาศให้ปรากฏนี ้ส่องถึงพระอธัยาศยัด ีอนัเป็น

ธรรมสนัดานทีไ่ด้อบรมมาด้วยดตีัง้แต่เบือ้งต้น เพราะได้ทรงพระประสูตทิีด่ ีได้ทรงรบั

การอบรมที่ดี ได้ทรงศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอย่างดี ได้ทรงท�าความดีเท่าที่สามารถจะ

ท�าได้ แม้จะเป็นเวลาอันสั้นก็ได้ทรงท�าคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชนและประเทศชาติ

มากพอสมควร อันเป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังปฏิบัติตามในเรื่องสงเคราะห์ประชาชน

โดยทั่วหน้า เมื่อมีพระชันษาพอจ�าความดี ก็ทรงได้พระราชกระแสรับสั่งของพระบาท

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงว่า “จงอุตสาหะเล่าเรียนโดยความเพียรอย่างยิ่ง เพื่อจะได้มี

โอกาสที่จะท�าการให้เป็นคุณแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของตัวและโลกที่ตัวได้เกิดมา” 

เหตุน้ีจึงได้ทรงศึกษาในชัน้ต้นในประเทศไทยอย่างเตม็ความสามารถ แม้จะมพีระวรกาย

ไม่แขง็แรงมาก แต่ก็มีก�าลังพระหฤทัยเข้มแขง็ จงึทรงประกอบกรณยีกจิให้เกดิประโยชน์

ได้เป็นอันมาก 
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แม้การอบรมในด้านพระพุทธศาสนา สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาท-

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ไม่ทรงทอดทิ้ง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้ทรงบรรพชาเป็นสามเณรต้ังแต่ทรงพระเยาว์ ก่อนแต่ที่จะทรงส่งไปให้ทรงศึกษา 

ในต่างประเทศ จึงได้ทรงมีโอกาสทรงกาสาวพัสตร์ ศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนา 

ในพรรษากาลเดียวกันกับสมเด็จพระบรมโอรสธิราช คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎ-

เกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงผนวชเป็นพระภิกษุ ในส�านักของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ทรงศึกษาพระวินัย พระธรรม คิหิปฏิบัติ พุทธประวัติ 

การปฏิบัติสมณกิจอย่างเคร่งครัด ทรงซาบซึ้งในพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

ทรงทราบว่าพระพทุธเจ้าทรงค้นคว้าหาความจรงิจนได้ตรสัรู ้มพีระคุณครบ ๓ ประการ

คือ พระปัญญาคุณ ๑ พระวิสุทธิคุณ ๑ และพระกรุณาคุณ ๑ ในสมัยนั้น พระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระราชโอรส

บรรพชาเป็นสามเณร ก่อนทีจ่ะทรงส่งไปศึกษาในต่างประเทศหลายพระองค์ เม่ือการ

บรรพชาเป็นสามเณรไม่สะดวก ก็โปรดให้แสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะก่อน เป็น 

มูลเหตุให้เจ้านายและข้าราชการจัดให้พระโอรสและบุตรหลานของตนแสดงตนเป็น

พุทธมามกะพุทธมามิกาตามชั้นสืบต่อมา ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ทราบซึ้งในพระพุทธศาสนา 

หรืออย่างน้อย ก็เพื่อให้ส�านึกว่าเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนา จะได้มีจิตใจมั่นคงไม่

คลอนแคลน ระลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นของตนอยู่เสมอ 

สมเด็จพระราชบิดาทรงได้รับการอบรมมาในพระพุทธศาสนาแต่เบื้องต้น  

และได้ทรงรับการอบรมในวิชาการท้ังปวงตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรม- 

ชนกนาถ และตามทีท่รงเลอืก และกใ็ช่ว่าเม่ือทรงศึกษาให้มีความรูค้วามสามารถแล้ว

กไ็ม่ทรงท�าอะไร เพราะทรงมุง่ว่าจะท�าอะไรก่อนแล้วจงึทรงศกึษาในเรือ่งนัน้ ครัน้ทรง

ศึกษาส�าเร็จแล้ว ก็ทรงจับท�าการท่ีทรงมุ่งไว้จริง ด้วยทรงอุทิศก�าลังท้ังหมดแก่การที่

ทรงท�าน้ัน แสดงว่า ได้ทรงมีธรรมอยู่ในพระองค์เพราะได้ทรงอบรมมาแล้วเป็นอันดี 

จนเข้าถึงพระหฤทยัปรากฏเป็นพระอัธยาศัยอนังาม เม่ือพจิารณาดโูดยประการทัง้ปวง

แล้ว ก็พึงประมวลเข้าได้ในสังคหวัตถุธรรม ๔ ประการ ตามพระบาลีบทอุทเทศ ณ 

เบื้องต้นแปลความว่า การสละให้ ๑ วาจาเป็นที่รัก ๑ ความประพฤติประโยชน์ ๑ 

ความวางตนเสมอ ๑ ตามสมควรในบคุคลนัน้ ๆ ในทางทีช่อบธรรมในโลกนี ้ธรรมทัง้ 
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๔ ประการนี้ ย่อมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ตั้งแต่ในประการที่ ๑ ถึงที่ ๔ ตาม

ควร ในบุคคลนั้น ๆ ในทางที่ชอบ ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นสังคหวัตถุธรรม คือ

ธรรมเบือ้งต้นเป็นทีต่ัง้แห่งความสงเคราะห์ยดึเหนีย่วน�า้ใจกนัไว้ได้ในโลก เหมอืนอย่าง

เพลาของรถที่แล่นไปอยู่ ฉะนั้น

ในชุมนมุชนบคุคลท้ังหลายในโลกนี ้ย่อมมคีวามสัมพนัธ์เกีย่วข้องกนัตัง้แต่ใน

ตระกูล โดยฐานเป็นมารดาบิดาและบุตรธิดาเป็นต้น ออกไปจนถึงเป็นประเทศชาติ

เป็นโลก และย่อมมีสุขทุกข์เกี่ยวเนื่องถึงกัน มีความสัมพันธ์อย่างอื่นเกี่ยวข้องเนื่อง

ถึงกนั ทัง้ทางกายและทางจติใจ และจ�าจะต้องมเีครือ่งยึดเหนีย่วกนัไว้ ให้เป็นอันหนึง่

อันเดียวไม่แตกแยก เครื่องยึดเหนี่ยวข้อนี้ อาจมีได้หลายทาง เช่น ทางอ�านาจหรือ

เดชานภุาพ ซ่ึงท�าให้เป็นท่ีหวาดกลัวของบคุคลอืน่แล้วจ�ายอม แต่หากใช้อ�านาจอย่างเดยีว 

กไ็ม่ท�าให้เป็นท่ีรกัเคารพนับถอืบูชา อาจจะท�าให้เกดิความรูสึ้กเป็นปฏปัิกษ์ขึน้ อนัตรง

กันข้าม ฉะนั้น ทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงธรรมเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจให้เกิด

ความรักเคารพนับถือบูชาในกันและกัน 

ประการที่ ๑ คือ การสละให้เพื่อสงเคราะห์กันในทางส่วนตนบ้าง ในทาง 

ส่วนรวมบ้าง ไม่คับแคบเห็นแต่ประโยชน์ตนเท่านั้น เมื่อควรจะสงเคราะห์ได้ก็ท�า 

การสงเคราะห์ ยินดีที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลให้มีความสุขทั่ว ๆ กันเท่าที่พึงท�าได้ 

ประการที ่๒ คอื วาจาเป็นท่ีรกั คอืพดูวาจาทีส่ภุาพเป็นทีจ่บัใจของผูฟั้ง ด้วย

จิตใจที่มุ่งดี เว้นถ้อยค�าที่กระด้างเสียดแทงใจผู้อื่น ยับยั้งวาจาในขณะที่จิตใจไม่ดีเสีย 

ประการที่ ๓ ความประพฤติประโยชน์ คือเมื่อรู้ว่าสิ่งใดจะเป็นประโยชน์ไม่

เป็นประโยชน์ ไม่เป็นโทษ ก็ท�าสิ่งนั้นด้วยจิตใจที่มุ่งประโยชน์ ไม่ริษยาว่าใครจะได้ดี

ไปเสียทุก ๆ คน ย่อมต้องการประโยชน์ เมื่อช่วยกันรักษาเกื้อกูลส่งเสริมประโยชน์

สุขของกันและกันในทุก ๆ ทางที่รู้และที่สามารถจะท�าได้ แม้เพียงแสดงมุทิตาจิต 

ในประโยชน์ของผู้อื่นไม่คิดริษยาตัดรอน ก็ชื่อว่าประพฤติเป็นประโยชน์ได้ 

ประการที่ ๔ ความวางตนเสมอ คือมีสมภาพในตนของตนเองและในผู้อ่ืน

ตามควรแก่ฐานะ ไม่แสดงตนขึน้ ๆ ลง หรือแสดงความกระด้างหมิน่แคลน ความวาง

ตนเสมอ ย่อมท�าให้มีทั้งความภาคภูมิในตนเอง ทั้งความสุภาพในผู้อื่น 
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ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ มีคุณานุภาพท�าให้ผู้ที่มีอยู่เป็นที่รักเคารพนับถือบูชา

ของชุมชนสัมพันธ์กันอยู่ ชุมชนย่อมเคารพนับถือบูชาผู้มีธรรมเหล่านี้ว่าเป็นผู้ที่มีคุณ 

เพราะเป็นผู้ให้ความสุขความเจริญแก่เขา ไม่ใช่เป็นผู้เบียดเบียนความสุขความเจริญ

ของเขา จึงเรียกว่า สังคหวัตถุธรรม ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวน�้าใจกันไว้ได้ 

ทางพระพุทธศาสนา แสดงให้ปฏิบัติตามสมควรในบุคคลนั้น ๆ ในทางท่ีชอบธรรม 

และได้แสดงผลไว้ว่า ถ้าไม่มสีงัคหวตัถธุรรมเหล่านี ้มารดาบดิากไ็ม่พงึได้ความนบัถือ

บูชา เพราะเหตุท่ีมีบุตร บัณฑิตเล็งเห็นว่า ธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจ 

ได้จริงแท้ จึงปฏิบัติธรรมเหล่านี้ให้มากและได้รับความสรรเสริญเคารพนับถือบูชา  

ด้วยประการฉะนี้

สมเดจ็พระราชบดิาได้ทรงใช้เวลาแห่งพระชนม์ชพีท้ังหมดบ�าเพญ็พระกรณียกจิ

ทัง้ปวง อ�านวยประโยชน์สขุแก่ประชมุชนอย่างย่ังยืน ทรงสร้างทัง้บคุคลทัง้กจิการและ

วัตถุประกอบด้วยสิ่งที่เป็นรากฐานที่ขยายเติบใหญ่ออกไปโดยว่ากัน ดังท่ีปรากฏใน

ปัจจุบัน เพราะทรงประกอบด้วยสังคหวัตถุธรรมเปี่ยมอยู่ในพระหฤทัยแสดงออกเป็น

กรรมอันดีงาม ดังที่ปรากฏว่าได้ทรงบริจาคสละ ทรงมีพระวาจาสุภาพ ทรงบ�าเพ็ญ

ประโยชน์ต่าง ๆ ทรงวางพระองค์อ่อนโยนสม�า่เสมอในบคุคลทัง้ปวง ทัง้นีม้ใิช่เกดิจาก

การประดิษฐ์ แต่เกดิจากพระอัธยาศยัอันงามทีม่เีป็นพืน้เพประจ�า เป็นผลเกดิจากการ

ที่ได้ทรงรับอบรมมาเป็นอันดี.

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า เมื่อทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลถวาย 

สมเด็จพระราชบิดา ชือ่ว่าได้ทรงปฏบิตัใินมงคลข้อว่า บ�ารงุมารดาบดิาตามควรแก่สมยั 

จึงทรงเป็นที่รักเคารพนับถือบูชาอย่างไม่จืดจางตลอดมา ด้วยประการฉะนี้

ขออ�านาจพระราชกุศลที่สมเด็จพระราชชนนี ผู้ส�าเร็จราชการในพระองค์  

ได้ทรงบ�าเพญ็ถวายในพระปรมาภิไธยสมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเจ้าท้ังนี ้จงเป็น

ผลสมัฤทธิเ์ป็นไปเพ่ือผลท่ีน่าปรารถนาพอใจ แด่สมเด็จพระราชบดิา เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวง

สงขลานครินทร์ โดยฐานนิยม

ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในสังคหวัตถุกถา ยุติด้วยเวลา เอวํ ก็มีด้วย

ประการฉะนี้, ขอถวายพระพร.



พรหมวหิารกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

เมตตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ มานสมฺภาวเย อปริมาณํ

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญจฺ อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตํ

ติฏฺญฺจรํ นิสินฺโน วา สยาโน วา ยาวตสฺส วิคตมิทฺโธ

เอตํ สตึ อธิฏฺเยฺย พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธมาหูติ.

บดันี ้จกัถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุ ประดบัพระปัญญา

บารมี อนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานพระบรมอัฐิ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร  

อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล 

ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญ ในโอกาสคล้ายวันสวรรคต  

แห่งพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิลพระองค์นัน้ ด้วยสมเดจ็บรมบพติร

พระราชสมภารเจ้า ทรงพระอนุสรณ์ค�านึงถึงสมเด็จพระบรมราชชนก และพระบาท

สมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล พระบรมเชฏฐาธิราช จึงทรงพระกรุณาโปรดฯ 

๑  ถวายเม่ือคร้ังด�ารงสมณศักดิ์ท่ี พระสาสนโสภณ ในพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล 

 ทักษิณานุปทานวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม และพระบาทสมเด็จ 

 พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล ถวาย ณ พระทีน่ัง่อมรนิทรวนิจิฉยั วนัที ่ ๙ มถินุายน  

 พ.ศ. ๒๕๑๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
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ให้ก�าหนดการพระราชพิธีทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ทรงพระราชอุทิศ

ถวายตามทางพระพุทธศาสนา ด้วยมีพระราชมนัส มั่นอยู่ในกตัญญูกตเวทิตาธรรม 

อนัเป็นภูมชิัน้ของสาธชุน สมตามพระพทุธนพินธ์ภาษติทีต่รัสไว้ว่า “ภูม ิเว สาธรุปูานํ 

กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นภูมิของสาธุชน” ดังนี้

สมเด็จพระบรมราชชนก ปรากฏ (ในประกาศเฉลิมพระนามาภิไธย) ว่า  

ได้ทรงประกอบพระราชกรณยีกิจเป็นหติานหิุตประโยชน์แก่ประเทศชาติประชาชนอย่าง

ไพศาล โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ทรงอุทิศก�าลังพระวรกาย 

และพระหฤทัย ตลอดจนทรพัย์สนิส่วนพระองค์ เพือ่การแพทย์ไทย อย่างมากมายเกนิ

ที่จะกล่าวได้ เป็นผลท�าให้กิจการแพทย์ และการสาธารณสุขได้เจริญเป็นปึกแผ่นมา

จนถงึกาลปัจจุบนั บรรดาผู้ทีส�านกึในพระกรุณาธคิณุได้พร้อมกนัเฉลมิพระเกยีรติเป็น 

“พระบดิาแห่งการแพทย์แผนปัจจบุนั ผูท้รงสนบัสนนุและสนพระทยัในการศึกษาและ

การวิจัยทางการแพทย์” พระเกียรติคุณนี้แผ่ไพศาลปรากฏตลอดไปในนานาประเทศ

อนึง่ พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล ปรากฏว่า ได้ทรงเป็น

ที่เคารพรักแห่งประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะได้ทรงด�ารงอยู่ในพระราชธรรมจริยา 

ทัง้ปวงอย่างครบถ้วน ทรงมีพระราชหฤทัยมุง่การศกึษาและทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ

ทุกอย่าง เพ่ือความสุขความเจริญแห่งประเทศชาติและประชาชน มิได้ทรงย่อท้อ 

หวั่นไหวต่อความขัดแย้งและอุปสรรคอันตราย กับทั้งมีพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วย

พระเมตตาพระกรุณา อนัจะพงึเหน็ได้จากพระราชจรยิานวุตัรในคราวเสด็จเยีย่มราษฎร 

ในที่ต่าง ๆ เป็นต้น ได้พระราชทานความเป็นมิตรกับบุคคลทั่วไป ไม่ทอดพระเนตร

เห็นและยึดถือว่าใครเป็นศัตรู เพราะไม่มีช่องเหลืออยู่ในพระราชหฤทัยท่ีจะเก็บ 

ความรู้สึกเช่นนี้ไว้ ด้วยมีพระเมตตาพระกรุณาเปี่ยมอยู่แล้ว ท�าให้เห็นว่าทุก ๆ คน

เป็นมิตร จึงกล่าวได้ว่า พระองค์ทรงมีความสุขสงบ และทรงประกอบด้วยความด ี

ทั้งปวง ไม่มีข้อที่จะควรยกขึ้นต�าหนิโดยธรรม พระราชกัลยาณวัตรทั้งปวงจึงล้วนเป็น

ที่ซาบซึ้งตรึงใจ ให้เกิดความเคารพรักแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางลึกซึ้งโดยรวดเร็ว

สมเดจ็พระบรมราชชนกและพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหิดล 

ทัง้ ๒ พระองค์ได้ทรงประกอบด้วยพระคณุอนัยิง่ใหญ่ เป็นทีซ่าบซึง้ตรงึใจของประชาชน

ทัว่ไป ยากทีจ่ะยกมาถวายวิสชันาให้ครบถ้วนได้ เมือ่พจิารณาทางคดธีรรมก็จะพงึเห็น



371ญาณสังวรเทศนา

ได้ว่า พระราชกัลยาณวัตรท้ังปวง ส่องถึงพระราชอัธยาศัยว่าประกอบไปด้วยพรหม

วิหารธรรม มีเมตตา กรุณา เป็นต้น จึงมีพระราชหฤทัยแผ่ออกไปด้วยพรหม 

วิหารธรรมในประชาชนท่ัวถ้วน อย่างไม่มีประมาณ ไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู  

สมดังพระพุทธานุสาสนีในกรณียเมตตสูตร ที่ยกไว้เป็นบทอุทเทศ ณ เบื้องต้นว่า

เมตฺตตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ มานสมฺภาวเย อปริมาณํ

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ  อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตํ

อบรมใจ มีเมตตาไม่มีประมาณ ไปในโลกทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่างและ

ท่ามกลางรอบข้าง ไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู

ติฏฺญฺจรํ นิสินฺโน วา สยาโน วา ยาวตสฺส วิคตมิทฺโธ

เอตํ สตึ อธิฏฺเยฺย พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธมาหุ

พงึตัง้สตนิีมิ้ให้ง่วงตลอดเวลาทีอ่บรมเมตตาจติ โดยจะยนื เดนิ นัง่ หรอืนอน 

ก็ตาม นี้เรียกในที่นี้ว่า “พรหมวิหาร”

วิหาร แปลว่า ที่อยู่ มีอยู่ ๒ อย่าง คือ ท่ีอยู่ของกาย กับท่ีอยู่ของจิตใจ  

เมือ่กายมทีีอ่ยู่ไม่เป็นสปัปายะคือสบาย กเ็ป็นทกุข์ เมือ่มทีีอ่ยูเ่ป็นสปัปายะ จงึเป็นสขุ 

ฉันใด จิตใจก็ฉันนั้น เมื่อมีที่อยู่ไม่เป็นสัปปายะ ก็เป็นทุกข์ เมื่อมีที่อยู่เป็นสัปปายะ  

ก็เป็นสุข ที่อยู่อันไม่เป็นสัปปายะของจิตใจนั้น ก็คือเรื่องเป็นเครื่องร้อนใจทั้งหลาย  

อนัเรียกในทางธรรมว่า “อารมณ์และกเิลส” เช่น ความคดิโกรธแค้นขดัเคือง ความคดิ

เบียดเบียน ความคิดริษยา และความติดใจผูกพัน เมื่อจิตใจอยู่กับความคิดเช่นนี้  

ก็มีความทุกข์และเป็นจิตใจท่ีขัดข้อง เล็กน้อย คับแคบ มีเวร มีความเบียดเบียน  

แผ่ความเบียดเบียนความร้อนออกไปในบุคคลอื่นสัตว์อื่นตามล�าพังใจด้วย ก่อเจตนา

จงใจประกอบกรรมทางกายวาจาใจ เป็นไปเพ่ือเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อน 

อกีด้วย ส่วนท่ีอยูอั่นเป็นสปัปายะของจติใจนัน้ ตรงกันข้าม คอื เรือ่งเป็นเครือ่งเยน็ใจ

สงบใจทัง้หลาย อันเรยีกในทางธรรมว่า “คุณธรรม” เช่น ความคดิสงเคราะห์อนเุคราะห์

บ้าง ซึง่เป็นทางสงบความคดิทีเ่ผาใจให้เดอืดร้อน พระบรมศาสดาทรงแสดงคณุธรรม

ส�าหรับเป็นท่ีอยูข่องจติใจไว้หมวดหนึง่เรยีกว่า “พรหมวหิาร” แปลว่า “ธรรมเป็นทีอ่ยู่
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ของพรหม คอื ผูใ้หญ่ หรอื ผูป้ระเสรฐิ” คือ ธรรมเป็นท่ีอยู ่ซึง่มทีัง้ความดแีละความสขุ 

มีอยู่ ๔ ประการ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา

เมตตา คือ ภาวะของจติทีม่เีย่ือใยไมตรจีติมติรใจ คดิเกือ้กลูด้วยสขุประโยชน์

ปราศจากอาฆาตพยาบาทขึ้งเคียดโกรธแค้น แสดงออกทางสีหน้าและสายตาที่สงบ 

เช่นนั้น มองดูด้วยสายตาอันแสดงถึงใจท่ีเอิบอาบด้วยความปรารถนาดีให้มีความสุข 

ปราศจากความมุ่งร้ายทีเ่ป็นภยัเวรท้ังปวง เมตตานี ้เป็นพรหมวหิารธรรมข้อหนึง่ทีพ่งึ

อบรมให้มีขึ้นในจิต วิธีอบรมคือ ระวังใจมิให้โกรธแค้นขัดเคืองอาฆาตพยาบาท เมื่อ

ภาวะของจิตเช่นนั้นเกิดขึ้นก็พยายามระงับเสีย หัดคิดว่า ตนเองรักสุขต้องการ 

ความสุข ฉันใด คนอื่นสัตว์อื่นทั้งปวงก็ฉันนั้น และตนเองปรารถนาสุขแก่คนซึ่งเป็น

ที่รักที่พอใจ ฉันใด ก็ควรปรารถนาสุขแก่คนอื่นสัตว์อื่นด้วย ฉันนั้น เมื่อท�าความสงบ

อาฆาตพยาบาท และท�าไมตรีจิตมิตรใจให้เกิดขึ้นได้แล้ว ก็หัดแผ่จิตเช่นนี้ออกไป 

แก่คนอืน่สตัว์อ่ืนโดยเจาะจงหรอืโดยไม่เจาะจงทัว่ไป ด้วยใจทีค่ดิปรารถนาสขุประโยชน์ 

ดังเช่นคิดว่า “จงอย่ามเีวร อย่ามเีบยีดเบยีน อย่ามีทกุข์ มีสุข รกัษาตนให้สวัสดเีถิด”

อนัท่ีจรงิ ภาวะของจติทีมี่ความรกัใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข ย่อมมอียูใ่นตนและ

ในคนทีเ่ป็นท่ีรักอยู่เป็นปรกติ แต่ยงัเจอืด้วยราคะสเินหาบ้าง เจอืด้วยอาฆาตพยาบาท

ในผู้อื่น สัตว์อื่นบ้าง นี้จึงนับว่าเป็นภาวะของจิตท่ีเป็นธรรมชาติธรรมดา พระบรม-

ศาสดาทรงส่ังสอนธรรม กคื็อทรงสัง่สอนให้ปรบัปรงุสิง่ท่ีมอียูเ่ป็นธรรมชาตธิรรมดานี้

แหละ ให้เป็นธรรมคือเป็นคุณเกื้อกูลขึ้นมา คือให้ปรับปรุงความรักใคร่ปรารถนาสุข

ดงักล่าว ให้เป็นคุณอันบรสุิทธิท่ี์เกือ้กลูกว้างขวางออกไป มใิห้มคีบัแคบเฉพาะตนและ

คนซึ่งเป็นที่รัก ในวงแคบของตนหรือจ�าเพาะพวกของตน แต่ให้แผ่กว้างออกไปตลอด

จนถงึไม่มจี�ากัดไม่มีประมาณ และให้ปราศจากอาฆาตพยาบาท ทัง้ให้บรสุิทธิจ์ากราคะ

สเินหาด้วย เพราะว่าอาฆาตพยาบาท เป็นศตัรทูีห่่างของเมตตา ราคะสิเนหา เป็นศตัรู

ทีใ่กล้ของเมตตา ความรกัใคร่ทีเ่ป็นธรรมชาตธิรรมดาของโลกย่อมเจือด้วยสิง่ทัง้สองน้ี 

ส่วนทีเ่ป็นเมตตาอนับรสิทุธิ ์ย่อมปราศจากสิง่ทัง้สองนัน้ ทางปฏิบตัอิบรมกต้็องอบรม

สิ่งที่มีอยู่เป็นธรรมชาติโลกน้ีแหละให้เป็นธรรมขึ้นมา และก็ย่อมเป็นเครื่องคุ้มครอง

โลก ดังภาษิตท่ีว่า “โลโกปตฺถมฺภิกา เมตฺตา เมตตาเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองโลก” 

ดงันี ้ฉะนัน้ จงึได้มพีระพทุธภาษติตรสัสอนไว้ให้ยกตนเป็นพยานหรอืเป็นอปุมา แปล
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ความว่า “ตนเองคิดค้นหาด้วยใจไปทั่วทุกทิศ ก็ไม่พบใครว่าจะเป็นท่ีรักไปกว่าตนใน

ที่ไหน ๆ ตนของคนอื่นทั้งหลายก็เป็นที่รักมากของเขาเหมือนอย่างนั้น เพราะเหตุนั้น 

ผู้ที่รักตน จึงไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่น” และให้ยกคนที่เป็นที่รักเป็นอุปมาว่า “พึงแผ่จิต

ถงึสตัว์ท้ังปวงด้วยเมตตา เหมือนอย่างเหน็คนผูเ้ป็นทีร่กัเป็นทีช่อบใจแล้วเกิดไมตรจีติ

มติรใจรักใคร่ฉะนัน้” พระอาจารย์จงึจบัความมาสอนว่า ให้หัดแผ่เมตตาเข้ามาในตนเอง

ก่อนแล้ว จึงแผ่ไปในคนอื่น ตั้งต้นแต่คนที่เป็นที่รัก เพราะจะแผ่ไปง่าย แล้วจึงแผ่ไป

ในคนที่เป็นกลาง ๆ แล้วจึงแผ่ไปในคนที่เป็นศัตรูไม่ชอบใจกัน และให้เว้นคนที่จะก่อ

ให้เกิดราคะสิเนหากับคนที่ตายไปแล้ว การแผ่เข้ามาในตนเอง ท่านอธิบายว่า เพราะ

จะต้องมีเป็นตนเป็นพยานอ้างอิงดังกล่าวข้างต้น พิจารณาดูก็จะเห็นได้ว่า ตนเองจะ

ต้องมีสุขเพราะมีจิตใจสงบจากอาฆาตพยาบาทเสียก่อน อาฆาตพยาบาทนั้นเหมือน

อย่างไฟที่เผาใจตนเองให้ร้อนและแผ่ความร้อนออกไปถึงคนอื่นด้วย ฉะนั้น ตนเอง 

จึงเป็นบคุคลทีค่วรเมตตา และแผ่เมตตาเข้ามาดบัไฟทีเ่ผาใจนีล้งเสียก่อน ประพรมลง

ไปด้วยน�า้คือเมตตา ซึง่จะเปลีย่นจติใจจากภาวะทีร้่อนมาสูภ่าวะทีเ่ย็นสนทิด้วยมติรภาพ

ไมตรี เมตตาจงึเป็นธรรมเครือ่งท�าใจตนเองให้อยูเ่ยน็เป็นสุข และแผ่ความเยน็ความสุข

ออกไปถึงผู้อื่นอีกด้วย

กรุณา คือ ภาวะของจิตที่หวั่นไหวไปเพราะความทุกข์ของผู้อื่น เหมือนอย่าง

ถ้าซื้อได้ก็จะซื้อความทุกข์ของเขา คือ จะช่วยท�าความทุกข์ของเขาให้หมดสิ้นไป จึงมี

อาการที่ทนเฉยอยู่ไม่ได้ ต้องขวนขวายช่วยเหลือเพื่อบ�าบัดทุกข์ ปราศจากความคิด

เบียดเบียนซ�้าเติม เห็นใครตกอยู่ในความทุกข์ไม่มีที่พึ่ง ก็อดอยู่มิได้จะต้องคิดช่วย 

กรุณานี้เป็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหน่ึงท่ีพึงอบรมให้มีในจิต วิธีอบรม คือ ระวังใจ 

มใิห้คดิเบยีดเบยีนใคร และหดัใจให้คดิว่า เมือ่ตนเองมทีกุข์ กต้็องการความช่วยเหลอื 

ฉนัใด ผูอ่ื้นสตัว์อ่ืนกฉ็นันัน้ ดงันีแ้ล้วกห็ดัใจให้ไม่นิง่ดูดาย ให้ขวนขวายช่วยเปลือ้งทกุข์

ของผู้อื่น ตามความสามารถหรือตามที่ควรจะท�าได้ หัดแผ่จิตใจที่กรุณาออกไปแก่คน

และสตัว์ทัง้หลาย โดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงทัว่ไปด้วยความคดิว่า “จงพ้นจากความ

ทุ่กข์เดือดร้อน”

อนัทีจ่รงิ ภาวะของจติใจทีต้่องการความช่วยเหลอืในเมือ่มทีกุข์ ย่อมมอียู่เป็น

ธรรมชาตธิรรมดา แต่ยงัเจอืด้วยวิหงิหา คอื ความคดิเบยีดเบยีนผูอ้ืน่สัตว์อืน่ เพือ่ให้
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ตนพ้นทกุข์และยงัมคีวามโศกโทมนสั ในเมือ่ได้เห็นทกุข์ของคนผูเ้ป็นทีร่กั เพราะเป็น

ภาวะของจิตท่ีคับแคบ ต้องการให้ตนเองและคนผู้เป็นที่รักของตนพ้นทุกข์เท่านั้น 

พระบรมครทูรงสัง่สอนให้ปฏบิตัอิบรมปรบัปรงุภาวะทีม่อียูแ่ล้วนีแ้หละให้เป็นธรรมขึน้ 

คือ ให้เป็นคุณอันบริสุทธิ์ที่เกื้อกูลกว้างขวางออกไป มิให้คับแคบเฉพาะตนและผู้ที่ตน

รักหรือจ�าเพาะพวกของตน แต่ให้แผ่กว้างออกไปตลอดจนถึงไม่มีจ�ากัดไม่มีประมาณ 

และให้ปราศจากวิหิงสา ความคิดเบียดเบียน และให้สงบความโศกโทมนัสในเพราะ

ความทุกข์ของคนเป็นท่ีรักด้วย เพราะว่าวหิงิสาเป็นศตัรูทีห่่างของกรณุา ส่วนความโศก

โทมนสัเป็นศตัรทูีใ่กล้ของกรุณา จงึได้มพีระพทุธภาษติตรสัสอนไว้ให้ยกตนเป็นพยาน

หรือเป็นอุปมาเช่นเดียวกับในข้อเมตตา และให้ยกคนตกยากเป็นอุปมาว่า “พึงแผ ่

จติถงึสตัว์ทัง้ปวงด้วยกรณุา เหมอืนอย่างเหน็คนตกยาก มคีวามล�าบาก กเ็กดิกรณุาขึน้ 

ฉะน้ัน” ได้มีพระมหาสมณภาษิตแสดงไว้ว่า “มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณํ กรุณาสโห 

อธัยาศยัท่ีทนอยูไ่ม่ได้เพราะกรณุา เป็นลกัษณะของมหาบรุษุ” ข้อนีพ้งึเห็นดังเช่นพระ

กรุณาที่แสดงเป็นพระคุณลักษณะของพระพุทธเจ้าและพระมหากษัตริย์เจ้า

มทุติา คอื ภาวะของจติทีบ่นัเทงิยินดใีนเมือ่ผูอ้ืน่ได้รับความสขุความเจรญิด้วย

สมบัติต่าง ๆ ปราศจากความริษยา เห็นใครพรั่งพร้อมด้วยสมบัติ ก็พลอยมีมุทิตา  

ตดัความยนิร้ายไม่ยนิดด้ีวยเหตท่ีุริษยาเสียได้ มทุติานีเ้ป็นพรหมวหิารธรรมอกีข้อหนึง่

ที่พึงอบรมให้มีขึ้นในจิต วิธีอบรมคือระวังใจมิให้ริษยาในเมื่อได้เห็นได้ทราบสมบัติคือ

ความพรั่งพร้อมต่าง ๆ ของผู้อื่น เมื่อความริยาเกิดขึ้นก็พยายามระงับเสีย หัดคิดว่า 

ตนเองมคีวามยนิดเีมือ่ตนได้สมบตัทิีช่อบใจอย่างใดอย่างหนึง่ ไฉนเม่ือคนอืน่เขาได้จึง

จะไปริษยาเขา ควรจะพลอยยินดีกับเขา พิจารณาให้เห็นโทษของความริษยาเช่นว่า 

“อรต ิโลกนาสกิา ความรษิยาเป็นเหตทุ�าลายโลก” เมือ่ท�ามทุติาจติให้เกดิขึน้ได้ กห็ดั

แผ่จติเช่นนีอ้อกไปแก่คนอ่ืนสตัว์อ่ืนโดยเจาะจงหรอืโดยไม่เจาะจงทัว่ไป ด้วยความคดิว่า 

“จงอย่าวิบัติจากสมบัติที่ได้แล้ว”

อนัทีจ่รงิ ภาวะของจติท่ียินดใีนเวลาได้สมบติัต่าง ๆ ย่อมมอียู ่ในเมือ่ตนหรอื

คนเป็นที่รักได้สมบัติ เป็นธรรมชาติธรรมดา แต่ยังเจือด้วยริษยาในเมื่อเห็นคนอื่นได้

สมบัติ และแม้ในสมบัติที่ตนได้ก็ยังมีโสมนัสท่ีเจือตัณหา พระบรมครูทรงส่ังสอนให้

ปรบัปรงุภาวะทีม่ีอ่ยูแ่ล้วนีแ้หละให้เป็นธรรมขึน้ คอืให้เป็นคุณอนับริสทุธิท่ี์เกือ้กลูกว้าง
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ขวางออกไป มิให้มีคับแคบเฉพาะตนและผูท้ีต่นรกัเท่านัน้ แต่ให้กว้างออกไปตลอดถึง

ไม่มีจ�ากดัไม่มปีระมาณ โดยให้ปราศจากรษิยา ทัง้ปราศจากโสมนสัทีเ่จอืกเิลสตณัหาด้วย 

เพราะว่าริษยาเป็นศัตรูที่ห่างของมุทิตา ส่วนความโสมนัสเป็นศัตรูที่ใกล้ของมุทิตา 

ฉะนัน้ กพ็งึยกตนขึน้เป็นพยานหรอืเป็นอุปมาเช่นเดียวกบัในสองข้อข้างต้น และให้ยก

บุคคลผู้เป็นที่รักขึ้นเป็นอุปมา ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ว่า “พึงแผ่จิตถึงสัตว ์

ทัง้ปวงด้วยมุทิตา เหมือนอย่างเห็นบุคคลผูเ้ป็นทีรั่กเป็นทีพ่อใจ กบ็นัเทงิยนิดี ฉะนัน้”

อุเบกขา คือ ภาวะของจิตท่ีมีอาการเป็นกลาง เห็นเสมอกันในสัตว์บุคคล 

ทั้งหลายในคราวท้ังสอง คือในคราวประสบสมบัติและในคราวประสบวิบัติ ไม่ยินดี

ยินร้าย มองเห็นว่าทุก ๆ คนมีกรรมที่ท�าไว้เป็นของ ๆ ตน จะมีสุข จะพ้นจากทุกข์ 

จะไม่เสื่อมจากสมบัติที่ได้ ก็เพราะกรรม จึงวางเฉยได้ คือ วางได้แก่ไม่ยึดถือไว้  

วางลงได้เฉย คือ ไม่จัดแจงวุ่นวาย ปล่อยให้เป็นไปตามกรรม หรือตามใจชอบของ

กรรม อเุบกขานีเ้ป็นพรหมวหิารธรรมอีกข้อหนึง่เป็นข้อสุดท้าย ท่ีพงึอบรมให้มขีึน้ในจติ 

วธิอีบรมคือระวงัใจมใิห้ขึน้ลงด้วยความยนิดยีนิร้าย ทัง้ในคราวประสบสมบตัทิัง้ในคราว

ประสบวิบัติ เม่ือภาวะของจิตเช่นน้ันเกิดขึ้น ก็พยายามระงับใจ หัดคิดถึงกรรมและ

ผลของกรรม หัดคิดวางลงไปให้แก่กรรมเหมือนอย่างให้กรรมรับผิดชอบเอาไปเสีย  

เมือ่ท�าจติให้อุเบกขาได้ กห็ดัแผ่จิตเช่นนีอ้อกไปแก่คนอืน่สตัว์อืน่ โดยเจาะจงหรือโดย

ไม่เจาะจงทั่วไป ด้วยความคิดว่า “ทุกสัตว์บุคคลมีกรรมเป็นของ ๆ ตน เป็นทายาท

รับผลของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนดิ มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์มกีรรมเป็นทีอ่าศยั ท�ากรรม

อันใดไว้ดีหรือชั่ว ก็ต้องรับผลของกรรมนั้น”

อันที่จริง ภาวะของจิตเป็นอุเบกขานี้ ย่อมมีอยู่เป็นธรรมชาติธรรมดาในเวลา

ปรกต ิยงัไม่มอีะไรมาท�าให้เกดิความยนิดยีนิร้าย แต่ยงัเจอืด้วยความไม่รู ้(อญัญาณ) 

และจะเปลีย่นไปเป็นความยนิดยีนิร้ายขึน้ได้โดยง่าย พระบรมครูทรงสัง่สอนให้ปรบัปรงุ

ภาวะที่มีอยู่แล้วนี่แหละให้เป็นธรรมขึ้น คือให้เป็นคุณอันบริสุทธิ์ที่เกื้อกูลกว้างขวาง

ออกไป มใิช่ในเวลาท่ีไม่มีเรือ่งอะไรมากระทบจติเท่านัน้ แม้มีเรือ่งมากระทบจติให้ยนิดี

ยนิร้าย กร็ะงบัได้ ท�าใจให้สงบเป็นอุเบกขาได้ด้วยความรู ้ (ญาณ) เพราะว่าความยนิดี 

(ราคะ) และความยนิร้าย (ปฏฆิะ) เป็นศตัรทูีห่่างของอเุบกขา ส่วนอเุบกขาด้วยความ

ไม่รู ้(อญัญาณเุบกขา) เป็นศตัรทูีอ่ยู่ใกล้ของอเุบกขา ฉะน้ัน กพ็งึยกตนขึน้เป็นพยาน
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หรือเป็นอุปมา ดังเช่นว่าตนไม่ชอบให้ใครอื่นเพ่งเล็งชอบใจอยากได้อะไรของตน  

และไม่ชอบให้ใครอ่ืนมาหมายม่ันปองร้ายฉนัใด ตนกไ็ม่ควรจะไปคดิยนิดยีนิร้ายดงันัน้

แก่คนอืน่ ควรจะมีใจมัธยสัถ์ คือเป็นกลาง ฉนันัน้ และให้ยกบคุคลทีเ่ป็นกลาง ๆ ขึน้

เป็นอุปมา ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสสอนไว้ว่า “พึงแผ่จิตถึงสัตว์ท้ังปวงด้วยอุเบกขา 

เหมือนอย่างเห็นบุคคลผู้มิใช่เป็นที่ชอบใจ มิใช่เป็นที่ไม่ชอบใจ ก็มีอุเบกขา ฉะนั้น”

พรหมวหิารธรรมทัง้ ๔ ข้อนี ้ท่านสอนให้ผูป้ฏบิตัใิช้ดงันี ้ทแีรกให้ปฏบัิตด้ิวย

จิตคิดเกื้อกูลแผ่ออกไปในสัตว์บุคคลทั้งหลาย นี้คือเมตตาซึ่งมีอาการเป็นความคิด

เก้ือกูล ต่อจากนัน้ เม่ือได้เหน็หรอืได้ยนิหรอืได้คดิว่าเขามทีกุข์เดอืดร้อน กป็ฏบิตัช่ิวย

บ�าบดัทกุข์ให้ นีค้อืกรณุา ซึง่มอีาการช่วยบ�าบดัทกุข์ จากนัน้ ครัน้ได้เหน็เขามสีขุไม่มี

ทกุข์ ก็พลอยยนิดบีนัเทิงใจ นีค้อืมุทิตาซ่ึงมอีาการพลอยยนิด ีและเพราะไม่มกีจิทีค่วร

จะท�าต่อไปจากนั้น ก็อุเบกขา คือดูอยู่เฉย ๆ นี้คืออุเบกขาซึ่งมีอาการมัธยัสถ์เป็น 

กลาง มีอุปมาเหมือนอย่างมารดามีบุตร ๔ คน คนหนึ่งที่ยังเป็นเด็กเล็ก มารดาก็มุ่ง

ความเจริญคือให้เติบโตย่ิงขึ้น เทียบกับเมตตา คนหนึ่งเป็นไข้ มารดาก็พยาบาลให้ 

หายไข้ เทียบกับกรุณา คนหนึ่งก�าลังเจริญวัย มารดาก็ชื่นชมยินดี เทียบกับมุทิตา  

อกีคนหน่ึงท�างานตัง้ตนได้แล้ว มารดากไ็ม่ต้องขวนขวายช่วยอะไรอกี เทียบกบัอุเบกขา 

แม้ในเร่ืองทีช่่วยไม่ได้แล้ว กพ็งึใช้อุเบกขาเช่นเดยีวกนั แต่เมือ่ยงัช่วยได้กต้็องใช้กรณุา 

ฉะนั้น ธรรมทั้ง ๔ ข้อนี้เมื่อใช้ให้ถูกต้องด้วยกาลและกิจ ย่อมอ�านวยประโยชน์โดย

ส่วนเดียว ส่วนความหัดคิดแผ่ใจไปทั้ง ๔ ข้อนี้ พึงท�าได้เสมอ เป็นวิธีอบรมจิตให้มี

พรหมวหิารธรรม ซึง่จะให้เกดิอานสิงผลดงัทีต่รสัไว้ในเมตตานสัิงสสตูรว่า “หลบัเป็นสขุ 

ไม่ฝันเห็นสุบินท่ีไม่ดี เป็นท่ีรักของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย  

เทพดารักษา ไฟ ยาพิษ ศาสตรา ไม่กล�้ากลาย จิตเป็นสมาธิเร็ว ผิวหน้าผ่องใส  

ไม่หลงท�ากาลกริยิา เมือ่ยงัไม่บรรลธุรรมทีย่ิ่งขึน้ กจ็ะเข้าถึงพรหมโลก” เพราะฉะนัน้ 

จึงตรัสสอนไว้ในกรณียเมตตสูตรว่า

เมตฺตญฺ สพฺพโลกสฺมึ มานสมฺภาวเย อปริมาณํ

อุทฺธํ อโธ จ ติริยญฺจ อสมฺพาธํ อเวรํ อสปตฺตํ

อบรมใจ มีเมตตาไม่มีประมาณไปในโลกทั้งสิ้น ทั้งเบื้องบน เบื้องล่าง และ

ท่ามกลางรอบข้าง ไม่คับแคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู
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ติฏญฺจรํ นิสินฺโน วา สยาโน วา ยาวตสฺส วิคตมิทฺโธ

เอตํ สตึ อธิฏฺเยฺย พฺรหฺมเมตํ วิหารํ อิธ มาหุ

พึงต้ังสตินี้ไม่ให้ง่วงตลอดเวลาที่อบรมเมตตาจิต โดยจะยืน เดิน นั่ง หรือ

นอนก็ตาม นี้เรียกในที่นี้ว่า “พรหมวิหาร”

สมเดจ็พระบรมราชชนก และพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล 

ปรากฏว่า ได้มีพื้นพระราชอัธยาศัยประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมมีเมตตา กรุณา

เป็นต้น นับว่าเป็นปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้มีบุญอันได้ท�าไว้แล้วประการหนึ่ง  

อันปุพเพกปุญญตานี้มักเข้าใจก้ันถึงผลดีต่าง ๆ ท่ีเป็นภายนอกท่ีมีเป็นพิเศษใน 

ปัจจุบัน ดังจะเรียกว่าสมบัติภายนอก ส่วนสมบัติภายในทางจิตใจที่มีเป็นพ้ืนมา  

เช่น เมตตา กรุณา เป็นต้น ก็ชื่อว่าเป็นผลแห่งปุพเพกตปุญญตาเหมือนกัน และ 

นับว่าเป็นปุพเพกตปุญญตาข้อส�าคัญ สมเด็จพระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลทั้ง ๒ พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยสมบัติอันเป็นส่วน

ปุพเพกตปุญญตาท้ัง ๒ ประการ และทรงอบรมเพิ่มพูนพรหมวิหารธรรมและ 

พระราชกุศลทัง้ปวงให้งอกงามไพศาลยิง่ขึน้ ดงัทีป่รากฏออกมาเป็นพระราชกัลยาณวตัร

และคุณประโยชน์นานัปการ

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ได้ทรงพระอนุสรณ์ระลึกถึงสมเด็จ-

พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบรม-

เชฏฐาธริาช ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลถวายทัง้นี ้ชือ่ว่า ได้ทรงบ�าเพญ็พระราชกรณยีกจิ

เป็นการทรงบูชาท่านผู้ควรบูชาแห่งประเทศชาติบ้านเมือง ย่อมจะเป็นเหตุให้เกิด 

ศุภผลสวัสดีแก่พระองค์ พร้อมทั้งพระราชวงศ์ประเทศชาติ และประชาชนทั่วไป

ขออ�านาจพระราชกศุลทกัษณิานุปทาน ท่ีสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

ได้ทรงบ�าเพ็ญอุเทศถวายท้ังปวงนี้ จงเป็นผลสัมฤทธ์ิ ผลิตวิบากสมบัติอัฐวิบุลยผล  

แด่สมเด็จพะมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และแด่สมเด็จ 

พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิล สมตามพระราชปณิธานอทิุศโดยฐานนยิมทุกประการ

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี 

ยุติด้วยประการฉะนี้ เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้. ขอถวายพระพร.



สัปปุรสิกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา

อโถ สรีรมฺปิ ชรํ อุเปติ

สตญฺจ ธมฺโม น ชรํ อุเปติ

สนฺโต หเว สพฺภิ ปเวทยนฺตีติ.

บดันี ้จักถวายวสิชันาพระธรรมเทศนาในศราทธพรตกถา อนรุปูแก่พระราชกศุล

ราศีทักษิณานุปทาน ท่ีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ได้ทรงบ�าเพ็ญเพื่ออุทิศ

พระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  

โดยศราทธพรตวิธีทางพระพุทธศาสนา ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่า

เปตานํ ทกฺขิณํ ทชฺชา ปุพฺเพ กตมนุสฺสรํ  เมื่อระลึกถึงอุปการะกิจที่ท่านท�า

แล้วในกาลก่อน พึงให้ทักษิณาท่านผู้ละไปแล้ว ทั้งนี้ด้วยอ�านาจพระราชอปจายนการ

ในพระราชกุลเชฏฐบุคคล และด้วยอ�านาจพระราชธรรมจริยาส่วนญาติสังคหธรรมท่ี

พึงทรงปฏิบัติตามควรแก่สมัย เป็นไปตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสสรรเสริญว่า

๑  ถวายคร้ังด�ารงสมณศกัด์ิท่ี พระโศภนคณาภรณ์ ในงานทกัษณิานปุทานอุทศิถวายสมเด็จ ฯ  

 กรมพระยานรศิรานวุตัติวงศ์
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โส ญาติธมฺโม จ อยํ นิทสฺสิโต

เปตาน ปูชา จ กตา อุฬารา

พลญฺจ ภิกฺขูนมนุปฺปทินฺนํ

ตุมฺเหหิ ปุญฺญํ ปสุตํ อนปฺปกํ

ญาติธรรมนี้นั้น อันท่านทั้งหลายแสดงแล้ว การบูชาอันโอฬารเพื่อผู้ละไป  

อนัท่านทัง้หลายท�าแล้ว ก�าลงัของภกิษทุัง้หลาย อันท่านทัง้หลายเพิม่ให้แล้ว บญุไม่น้อย 

อันท่านทั้งหลายขวนขวายแล้ว ดังนี้

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานวุตัตวิงศ์พระองค์นัน้ได้

ทรงประกอบด้วยพระคุณสมบัตอัินควรเคารพและยกย่องหลายประการ ต้ังต้นแต่ทรง

อุบัติในขัตติยราชสกุลอันสูงศักดิ์ ทรงเป็นอุภโตสุชาต มีพระมารดาร่วมพระชนกด้วย

กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงในรัชกาลที่ ๕  

จึงทรงเป็นพระชาติวุฑฒะ ผู้เจริญด้วยพระชาติโดยแท้ เมื่อได้ทรงอุบัติขึ้น แล้วก็ทรง

ได้รับการอบรมและศึกษาเล่าเรียนโดยควรแก่ความเป็นพระราชกุมาร แต่ในครั้งนั้น

ยังไม่มีโรงเรียน ถึงเช่นนั้นก็ทรงขวนขวายศึกษาศิลปะวิทยาการนั้น ๆ ด้วยดี จนทรง

มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดี และปรากฏว่ามีพระอัธยาศัยนิ่มนวลประกอบด้วย

พระเมตตากรณุา มีพระปรีชาสุขมุลึกซึ้ง พอพระทัยใชพ้ระปัญญาวจิารณ์ให้ยกุตดิ้วย

เหตผุล โปรดความเป็นอยู่อย่างสงบเสงีย่มและสนัโดษ ไม่โปรดการก�าเรบิฟุง้เฟ้อ และ

ความเข้ายุง่เก่ียวด้วยภารกิจท่ีไม่ใช่หน้าท่ี ทรงรบัด�าเนนิปฏบิติัแต่ภารกจิทีม่าถึงเฉพาะ

ทีส่มควร ถ้าไม่สมควร กไ็ม่ทรงรบัด้วยทรงแสดงเหตผุลจนผูอ้ืน่เหน็ด้วย ไม่ทรงเอือ้ม

เข้าไปในภารกิจที่ยังไม่มาถึง ต้องด้วยลักษณะของบัณฑิตตามท่ีพระบรมศาสดาตรัส

ไว้ว่า อาคตํ ภารํ วหติ ด�าเนินภารกิจที่มาถึง อนาคตํ ภารํ น วหติ ไม่ด�าเนินภารกิจ

ทีย่งัไม่มาถึง (องฺ. ทุก. ๒๐/๓๔๔/๑๐๕) และทรงด�าเนนิภารกจิทีม่าถงึนัน้ ๆ ให้เป็นไป

ด้วยด ีด้วยทรงวางเนตตแิบบอย่างให้เป็นบรรทดัฐานมัน่คง ด�าเนนิในทางทีค่วรทีช่อบ

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ให้เป็นไปด้วยอคติและทุจริตต่าง ๆ จึงทรงได้รับความไว้

วางพระราชหฤทัยในราชการ ในหน้าท่ีท่ีส�าคัญเป็นอันมาก ดังที่ได้ทรงเป็นเสนาบด ี

มาหลายกระทรวง เม่ือพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว เสดจ็พระราชด�าเนนิ
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ประพาสประเทศยโุรปครัง้ท่ี ๒ ก็ได้ทรงเป็นทีป่รึกษาในทีป่ระชมุผูส้�าเรจ็ราชการรกัษา

พระนครด้วยพระองค์หนึง่ ทรงมีความสามารถช�านชิ�านาญ ทัง้ในการคดิท�าแบบอย่าง

ในงานช่างอนัเป็นฝ่ายศิลปะอย่างประณีต ทัง้ในการเขยีนรปู ทรงเป็นต้นแบบการเขยีน

รูปที่น�าเอาแบบฝรั่ง จีนมาผสมกับแบบไทยโบราณ แต่ก็คงเป็นรูปแบบไทย จึงควร

ยกย่องว่า ทรงเป็นนักศิลปะจิตรกรรมชั้นเยี่ยม ทั้งทรงสามารถในทางกวีนิพนธ์สน-

พระทัยค้นคว้าในทางโบราณคดีและวรรณคดี ทรงเป็นสิกขกามะ ผู้รักการศึกษา 

เพ่ือให้ทรงเจรญิด้วยความรูอ้ยู่เสมอ ในทางพระพทุธศาสนากไ็ด้ทรงบรรพชาอปุสมบท 

และได้ทรงศึกษาจนทรงมีความรู้เพื่อด�าเนินพระองค์ให้เป็นไปด้วยดีตามคลองธรรม  

ไม่ด�าเนนิในการทีเ่ป็นภยัเป็นเวร ทรงบ�าเพญ็แต่พระคณุและสิง่น�าความบนัเทงิสขุทาง

ศิลปะจิตรกรรมเป็นต้น ทรงเป็นที่เย็นใจ เป็นแหล่งแห่งความบันเทิงสุขของบุคคล 

ทุกหมู่เหล่า ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความหวาดระแวงภัยของใคร ๆ จึงเสด็จอยู่สถิตสถาพร

มาโดยเกษมสวัสดี มีสันติสุขจนถึงที่สุด สมดังค�าว่า เขมี อเวรี อภโย มีความเกษม 

ไม่มีเวร ไม่มีภัยดังนี้ 

มีผู้กล่าวสรรเสริญว่า พระองค์ทรงเป็นเจ้าทุก ๆ ประการ คือ ท้ังโดย 

พระจริยาวัตร พระอัธยาศัยท่ีประกอบด้วยคุณธรรม ทั้งโดยพระปรีชาสามารถทรง 

เป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ด�ารงอยู่ได้ทุกสมัย เม่ือน�้าท่วมมา ก็เก็บโอชาหารจาก 

น�้าไว้เลี้ยงบ�ารุงต้นได้ เม่ือลมพัดมาก็ลู่ไปพอไม่ให้หักโค่น แล้วก็กลับตั้งตรงด�ารง 

อยู่อย่างเดิม เพราะทรงประกอบด้วยพระคุณสารต่าง ๆ เช่นที่ถวายวิสัชนามาฉะนี้  

จึงทรงเป็นคุณวุฑฒบุคคลผู้เจริญด้วยพระคุณ 

เมื่อมีพระชนมายุเจริญยืนนาน ก็เป็นวยวุฑฒบุคคลผู้เจริญด้วยพระวัย และ

ยิ่งเจริญพระคุณสารสมบัติกับทั้งรัตตัญญูภาพ ความเป็นผู้รู้ราตรี คือรู้การณ์ต่าง ๆ 

มากขึ้น เป็นเหตุเพิ่มความเคารพนับถือของบุคคลทุกฝ่าย จนถึงได้รับความไว้วาง 

พระราชหฤทยัให้เป็นผูส้�าเรจ็ราชการแผ่นดินในรชักาลที ่๗ ต่อจากนัน้ กท็รงพกัจาก

ราชการ แต่ก็ยังทรงส�าราญในการช่างและโบราณคดี อันเป็นพระสัปปายะ คือของ

โปรดตามพระอัธยาศัย ดังที่ปรากฏในเรื่องสาส์นสมเด็จ ฯ ในที่สุด เมื่อพระกายถึง
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ความชราช�ารดุทรดุโทรมจนไม่อาจคมุกนัอยู่ได้ กแ็ตกสลายไป ตามธรรมดาของสงัขาร

ทั้งปวง เหมือนอย่างราชรถหรือเกวียนเก่าช�ารุดพังไป แต่พระคุณสารที่ทรงบ�าเพ็ญไว้

หาได้ช�ารุดไปไม่ ยังคงด�ารงอยู่เป็นประโยชน์สืบไป สมด้วยพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้ ณ 

เบื้องต้นว่า ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา เป็นต้น แปลว่า ราชรถอันวิจิตรงาม  

ย่อมช�ารุด แม้สรีระร่างกายก็ต้องถึงชราคือช�ารุด แต่ธรรมของสัตบุรุษหาถึงความ 

ช�ารุดไม่ สัตบุรุษย่อมยังสัตบุรุษให้รู้เข้าใจได้ ดังนี้

พระพุทธภาษิตนี้ แสดงธรรมดาของสังขารทั้งหลายส่วน ๑ แสดงธรรมดา

ของธรรมของสัตบุรุษส่วน ๑ สังขารคือสิ่งที่ผสมด้วยส่วนหรือธาตุนั้น ๆ แบ่งเป็น ๒ 

คือ อปุาทนินกสงัขาร สงัขารทีม่ผีูค้รอง เช่น สรรีะร่างกายของมนษุย์และสตัว์ดริจัฉาน

ทีย่งัมชีวีติอยู่ ๑ อนปุาทนินกสงัขาร สงัขารทีไ่ม่มผีูค้รอง เช่น ต้นไม้ บ้านเรอืนตลอด

ถงึสรรีะร่างกายของมนษุย์หรอืดริจัฉานทีส่ิน้ชวีติแล้ว ๑ สงัขารเหล่านีถ้งึความชราคอื

ช�ารุดทรุดโทรมจนถึงแตกสลายเหมือนกันหมด จะต่างกันก็แต่เร็วและช้าเท่านั้น 

พระบรมศาสดาจึงตรัสแสดงอนุปาทินนกสังขารก่อน ด้วยยกราชรถขึ้นชี้ให้เห็นเป็น

ตัวอย่างว่า ชีรนฺติ เว ราชรถา สุจิตฺตา ราชรถอันวิจิตรงาม ย่อมช�ารุด ฉะนี้แล้ว  

จึงตรสัน้อมเข้ามาถงึอปุาทนินกสงัขาร โดยตรงคอืสรรีะร่างกายนีว่้า อโถ สรรีมฺปี ชรํ 

อเุปต ิแม้สรรีะร่างกายกต้็องถึงชรา คือช�ารดุ ส่วนธรรมของสัตบุรษุคอืคนด ีหมายถงึ

ธรรมทีเ่ป็นส่วนดีส่วนชอบ หาต้องช�ารดุไม่ เพราะเป็นธรรมทีไ่ม่ช�ารดุโดยสภาพ และ

ท�าผูท้ีม่อียูใ่ห้ถงึความไม่ช�ารดุ ธรรมนัน้โดยนยัหนึง่ ได้แก่ สทัธา ความเช่ือส่ิงทีค่วรเชือ่ 

โดยตรงได้แก่ความเชือ่ความตรสัรูข้องพระตถาคตพุทธเจ้า ตลอดถึงเชือ่กรรม เชือ่ผล

ของกรรม เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของ ๆ ตน, สีล ความประพฤติเรียบร้อย 

ทางกายวาจา ด้วยความตั้งใจเว้นจากความชั่วทุจริตต่าง ๆ สุตะ ความสดับฟังหรือ

การเรียน จาคะ ความสละ ปัญญา ความรอบรู้ ธรรมเหล่านี้ บุคคลอาจอาศัยสังขาร

ทีต้่องช�ารดุปฏบิตัใิห้เกดิมขีึน้ได้ ผูม้ธีรรมเหล่านีช้ือ่ว่าเป็นสตับรุษุ สตับรุษุกบัสตับรุษุ

ย่อมรู้เข้าใจกันได้ และรู้เข้าใจค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระบรมศาสดาจึงตรัสต่อ

ไปว่า สตญจฺ ธมโฺม น ชร ํอเุปต ิแต่ธรรมของสัตบรุุษหาถึงความช�ารดุไม่ สนโฺต หเว 

สพฺภิ ปเวทยนฺติ สัตบุรณย่อมยังสัตบุรุษให้รู้เข้าใจได้ ดังนี้
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สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานรศิรานวุดัตวิงศ์ ได้ทรงด�าเนนิ

อยู่ในธรรมของสัตบุรุษตามสามารถ จึงทรงเป็นสัตบุรุษ และทรงถือเอาสาระจาก 

พระกายไว้ได้ดังพระบาลีว่า

สทฺธาย สีเลน จ โย ปวฑฺฒติ

ปญฺญาย จาเคน สุเตน จูภยํ

โส ตาทิโส สปฺปุริโส วิจกฺขโณ

อาทิยติ สารมิเธว อตฺตโน

แปลว่า ผูใ้ดเจรญิด้วยสทัธา สลี สุตะ จาคะ และปัญญา ผูเ้ช่นนัน้เป็นสัตบรุษุ

ผู้มีปัญญาเห็นชัด ย่อมถือเอาสาระของตนไว้ได้.

ส่วนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า เมื่อได้ทรงแสดงพระราชจริยา- 

วัตรกุลเชฏฐาปจายนธรรม ในการพระราชทานเพลิงพระศพทั้งนี้ ก็เป็นผู้ที่พึงยกย่อง

ว่าเป็นสัตบุรุษ ดังพระบาลีว่า

กุเล เชฏาปจายินํ

ตํ เว เทวา ตาวตึสา อาห สปฺปุริโส อิติ

แปลว่า เทพชัน้ดาวดงึส์กล่าวผูป้ระพฤตอ่ิอนน้อมผูใ้หญ่ ในสกลุนัน้แลว่าเป็น

สัตบุรุษ ด้วยประการฉะนี้



ธรรมาธรรมกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ อุโภ สมวิปากิโน

อธมฺโม นิรยํ เนติ ธมฺโม ปาเปติ สุคตินฺติ

บดัน้ี จกัแสดงพระธรรมเทศนาในธรรมาธรรมกถา ในการทีเ่นตบัิณฑติยสภา

บ�าเพ็ญกุศล เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 

ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ซึ่งเรียกว่าวันรพี ตามทางพระพุทธศาสนา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบรุดิีเรกฤทธิ ์ทรงมพีระนามเดมิว่า พระองค์

เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ท่ี ๑๕ 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�านัก 

ครูรามสามิ ต่อมาเมื่อโรงเรียนสวนกุหลาบได้ก่อตั้งขึ้นเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ทรงเป็น

๑  แสดงครัง้ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระสาสนโสภณ ในวนัรพี ณ เนตบิณัฑิตยสภา วันเสาร์ที ่ ๗  

 สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
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พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์หนึ่ง ในจ�านวน ๔ พระองค์ ที่ทรงเรียนรวมกันเป็นพิเศษ

ต่างหากจากนักเรียนอื่นในโรงเรียนแห่งนั้น โดยมีมหาปั้น สุขุม (เจ้าพระยายมราช) 

เป็นครูผู้สอน ได้ทรงศึกษาอยู่เป็นเวลา ๑ ปี

เมือ่ทรงมพีระชนมายไุด้ ๑๐ พรรษา ได้ทรงเข้าพิธโีสกนัต์พร้อมกบัพระเจ้า-

ลูกยาเธออีก ๓ พระองค์ แล้วจึงผนวชเป็นสามเณรพร้อมกัน โดยมีสมเด็จกรม 

พระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ เป็นพระอุปัชฌายะ ท�าพิธี ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

แล้วจงึเสดจ็ไปประทบั ณ วดับวรนเิวศวหิาร ในความก�ากบัอบรมของสมเด็จพระมหา- 

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเสด็จจากวัดมกุฏกษัตริยารามไปประทับ ณ 

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นการชั่วคราวเพื่อการนี้

ในปีรุง่ขึน้ พระองค์เจ้ารพพีฒันศกัดิ ์ได้เสดจ็ไปกรงุลอนดอนพร้อมกบัพระเจ้า

ลูกยาเธออีก ๓ พระองค์ เพื่อทรงศึกษาภาษาอังกฤษ เสด็จไปในความควบคุมดูแล

ของกรมพระนเรศวรฤทธิ์ และได้เสด็จกลับเมืองไทยชั่วคราวในปี พ.ศ.๒๔๓๐ เพื่อ

เสด็จเยี่ยมบ้านเมือง และประทับอยู่ในกรุงเทพ ฯ ๑๐ เดือน จึงเสด็จไปยุโรป 

ครัง้ที ่๒ พระองค์เจ้ารพีพฒันศักดิ ์ได้ทรงเข้าศกึษาในโรงเรยีนมธัยมในกรงุลอนดอน 

๓ ปี ส�าเร็จแล้วทรงเข้าศึกษาวิชากฎหมายในวิทยาลัยไครสต์เชิช มหาวิทยาลัย 

ออกซฟอร์ด จบหลกัสตูรช้ันปริญญา จนสอบไล่ได้ บี.เอ.ทางกฎหมาย แล้วจงึเสด็จกลบั

เมอืงไทย

พระประวตัย่ิอต่อจากนี ้ล้วนเป็นพระประวตัทิีแ่สดงถงึการอทุศิพระองค์ให้แก่

งานราชการ ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปจนถึงสมัย 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นงานในทางกฎหมายโดยตลอด  

น้อยนักทีจ่ะมบีคุคลใดได้กระท�างานในด้านกฎหมาย ได้มากมายกว้างขวางและยาวนาน

เหมือนพระองค์ท่าน ได้ทรงปฏิบัติงานทั้งทางธุรการ คือทรงเป็นสภานายกในกอง

ข้าหลวงพิเศษจัดตั้งศาล เพื่อจัดการตั้งศาลยุติธรรมส�าหรับพิจารณาคดีขึ้นในหัวเมือง

ให้ดีขึน้กว่ากาลก่อน และท�าการสะสางคดคีวามทีค้่างช�าระอยูใ่นศาลหวัเมอืงให้หมดไป 

ได้ทรงด�ารงต�าแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๙ มีพระชนมาย ุ

ได้ ๒๒ พรรษา ซึ่งนับว่าน้อยมาก แต่ก็เป็นเพราะได้ปรากฏพระปรีชาสามารถเป็นที่
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นยิมยกย่องท่ัวไปในหมู่ประชาชนมาก่อนแล้ว ในทางนติบิญัญตั ิกไ็ด้ทรงเป็นประธาน

กรรมการร่างกฎหมาย ตรวจพระราชก�าหนดบทพระอยัการเก่าใหม่ ต่อมาได้ทรงเป็น

กรรมการตรวจร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.๑๒๗ และตรวจร่างประกาศการออก

โฉนดที่ดนิ และทรงยกรา่งกฎหมายออกโฉนดทีด่ินฉบบัที่ ๓ ในทางตุลาการกไ็ด้ทรง

เป็นกรรมการตรวจตดัสนิความฎกีาทีทู่นเกล้า ฯ ถวายต่อพระมหากษตัรย์ิ ในทางด้าน

การศึกษาวิชากฎหมาย ก็ได้ทรงริเริ่มตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.

๒๔๔๐ เพ่ือสั่งสอนวิชากฎหมาย โดยพระองค์ท่านทรงเป็นพระอาจารย์ประทาน 

ค�าสอนและจดัท�าต�าราโดยพระองค์เองทกุลกัษณะวิชา จนพวกนกัเรียนรุน่แรกสอบได้

เป็นเนตบิณัฑติ และช่วยแบ่งเบาสอนรุน่หลงั ๆ ต่อไป จนโรงเรยีนกฎหมายได้คล่ีคลาย

มาเป็นมหาวิทยาลัยกฎหมาย เป็นปึกแผ่นในปัจจุบัน ทั้งยังได้ทรงจัดพิมพ์กฎหมาย

ตรา ๓ ดวงขึ้นเป็นสองเล่ม โดยทรงเขียนค�าอธิบายเพิ่มเติม และได้จัดท�าอุทาหรณ์

และค�าอธบิายตวับทกฎหมายลักษณะอาญาร.ศ.๑๒๗ เป็นความสะดวกอย่างยิง่แก่การ

ศึกษาและการแปลกฎหมายลักษณะนี้ ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากมายแก่ผู้พิพากษา 

อัยการ ทนายความ และผู้เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย นอกจากนี้ พระองค์ท่านยัง

ได้ทรงเป็นกรรมการตรวจต�าแหน่งพนักงานในรัฐบาล กรรมการจัดราชการฝ่ายการ

ราชทัณฑ์ น�าวิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องโทษมาใช้ และยังได้ทรงร่วมจัดการในเรื่อง

ทะเบยีนกรรมสทิธิท์ีด่นิ การจดท่ะเบยีนทีด่นิและการออกโฉนด และได้ด�ารงต�าแหน่ง

เป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ได้ทรงมีส่วนร่วมจัดการชลประทานในระยะแรก 

เพื่อประโยชน์ในการกสิกรรมด้วย

ได้ทรงเกีย่วข้องกบักฎหมายมาโดยตลอด ทรงเป็นผูแ้ผ้วถางและวางรากฐาน

วิชากฎหมายในประเทศไทย จึงเหมาะสมกับสมญานามที่พระองค์ท่านได้รับว่า  

ทรงเป็นพระบิดาและองค์ปฐมาจารย์ของนักนิติศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวโดยย่อ 

ได้ทรงปฏบิติัทุกอย่าง เพือ่ให้การปกครองเป็นไปโดยธรรม ให้มกีารชีข้าดว่าถูกหรอืผดิ 

โดยยุติธรรม ในทางพระพุทธศาสนา พระบรมศาสดาก็ได้ทรงแสดงค�าส่ังสอนชี้ 

ความดีความชั่ว พร้อมท้ังผลท่ีต่างกันโดยธรรม สมดังพระพุทธภาษิตท่ียกขึ้นไว้ ณ 

เบือ้งต้นว่า น หิ ธมฺโม อธมฺโม จ เป็นอาทิ แปลความว่า ธรรมและอธรรม หามวิีบาก

คือผลเสมอกันไม่ อธรรมย่อมน�าไปสู่นิรยะ ส่วนธรรมย่อมให้ถึงสุคติ ดั่งนี้
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พระพุทธภาษิตนี้แสดงถึงธรรมและอธรรมเป็นส่วนเหตุ และแสดงถึง นิรยะ 

กับ สุคติ เป็นส่วนผล กล่าวคือ ธรรมเป็นเหตุให้ถึงสุคติ ส่วนอธรรมเป็นเหตุให้ถึง 

นิรยะ ดั่งนี้ จึงควรท�าความเข้าใจในพระพุทธภาษิตนี้ในทางที่จะเป็นประโยชน์เกื้อกูล

แก่สมัมาปฏบิตั ิจะกล่าวถงึส่วนเหตุก่อนอันได้แก่ธรรม กบั อธรรม ในทีน้ี่ ธรรมได้แก่คุณ 

คือความเกื้อกูลหรือความดี ส่วนอธรรม ก็หมายถึงโทษที่ไม่เกื้อกูล ที่ก่อให้เกิดทุกข์

หรือความชั่ว การที่กล่าวมานี้ย่อมเป็นท่ีเข้าใจกันอยู่แล้ว แต่ข้อที่สมควรหยิบยกข้ึน

พิจารณาก็คือ อะไรเป็นคุณหรือความดีที่เรียกว่า ธรรม อะไรเป็นโทษหรือความชั่ว 

อันเรียกว่า อธรรม

ในข้อนี ้กพ็งึค�านงึถึงตวัคณุคอืความดหีรอืตวัโทษคอืความชัว่ อนัสิง่ทีเ่รยีกว่า

เป็นคุณหรือความดีนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่เกื้อกุลให้เกิดความสุข ส่วนส่ิงท่ีเป็นโทษหรือ 

ความชั่วนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ก่อโทษทุกข์ให้บังเกิดขึ้น บุคคลทุก ๆ คนย่อมต้องการ 

ความสขุ รังเกียจความทุกข์ ฉะนั้น เมื่อมีใครมาก่อความสุขให้ก็เข้าใจว่าผู้นั้นเป็น 

ผู้มีคุณ เช่น มารดา บิดา ก่อความสุขให้แก่บุตรธิดา ผู้มีเมตตากรุณาก่อความสุข 

ให้แก่บคุคลนัน้ ๆ เมือ่เป็นเช่นนี ้กเ็รยีกผูก่้อความสุขให้นัน้ว่าผูม้คีณุ การกระท�าของ

ผู้มีคุณนั้น ก็เรียกว่าเป็นคุณหรือความดี 

แต่ความชั่วนั้นตรงกันข้าม เมื่อมีใครมาก่อโทษทุกข์ให้ ก็เรียกผู้นั้นว่าเป็น 

ผู้ก่อโทษสร้างทุกข์ และทุก ๆ คนเมื่อได้โทษทุกข์จากผู้ใด ก็จะต้องเข้าใจว่าผู้นั้นเป็น

ผู้สร้างโทษทุกข์ และถ้าเรียกอย่างแรงก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ดี และการกระท�าของ 

ผู้ที่ก่อโทษทุกข์นั้น ก็เรียกว่า อธรรม หรือความชั่ว ความเข้าใจกันว่าอะไรเป็นธรรม 

อะไรเป็นอธรรมย่อมมีอยู่โดยปรกติ ดั่งนี้ 

แม้บคุคลทุก ๆ คนจะต้องการความสขุและเกลยีดความทกุข์ดงักล่าวนีก้ต็าม 

แต่ถึงเช่นนั้น ก็ยังมีไปก่อทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้นึกเอาใจเขามาใส่ใจตน ไม่ได้

นึกเทียบเคียงว่าตนต้องการสุขเกลียดทุกข์ ฉันใด บุคคลอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการสุข 

เกลียดทุกข์ ฉันน้ัน เพราะฉะน้ัน จึงมีการเบียดเบียนกันและกันบังเกิดอยู่ในโลก  

ผู้ที่ท�าความเบียดเบียนเขานั้น ย่อมไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตนเองเลย เพราะ

ตนเองต้องการสุขเกลียดทุกข์ดังที่กล่าวมาแล้ว เพราะฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนา 
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พระบรมศาสดาทรงแสดงให้บคุคลเว้นอธรรมและประพฤตธิรรม กด้็วยได้ทรงส่ังสอน

ให้มีความคิดเปรียบเทียบ ดั่งที่พระพุทธภาษิตแสดงไว้ เป็นต้นว่า บุคคลอื่น สัตว์อื่น

มคีวามรกัชวีติ ต้องการสขุไม่ต้องการทกุข์ ฉนัใด ตนเองกร็กัชวีติของตน ต้องการสขุ

ไม่ต้องการทุกข์ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น ก็ไม่พึงประทุษร้ายชีวิตของเขา ไม่พึงก่อทุกข์

แก่เขา ฉันนั้น

การแสดงว่า อะไรเป็นธรรม อะไรเป็นอธรรม ในทางพระพุทธศาสนา พจิารณา

ดแูล้ว ก็อาศยัหลกัแห่งคณุและโทษ และอาศยัหลกัการพจิารณาเปรยีบเทยีบดงัทีก่ล่าว

มาแล้ว และบุคคลผู้ที่ประพฤติธรรม อันเรียกว่า ธรรมจารี ทางพระพุทธศาสนานั้น 

กย่็อมมคีวามประพฤตเิว้นจากการก่อโทษทกุข์ให้แก่เขา แต่สร้างคณุขึน้เกือ้กลูให้แก่เขา 

ดัง่ทีก่ล่าวมานี ้จงึได้เรยีกอีกอย่างหนึง่ว่า เป็น สมจาร ีแปลว่า ผูป้ระพฤตสิมควรหรอื

ผูป้ระพฤตสิม�า่เสมอ อนัหมายถงึว่า เสมอกนัระหว่างตนและผูอ้ืน่ ด้วยหลกัการเปรยีบ

เทียบดังท่ีกล่าวมาแล้วนั้น เช่นว่า เขาก็ต้องการสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับตน ตนก็

ต้องการสุขเกลียดทุกข์เหมือนกับเขา ตกว่าท้ังตนและเขานั้น เป็นผู้เสมอกันในการ

ต้องการสขุเกลยีดทกุข์ เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้วประพฤตแิก่ตน ฉันใด กส็มควรประพฤตแิก่เขา 

ฉันนั้น เช่นว่า ประพฤติแก่ตนไม่ก่อโทษให้แก่ตน ก่อความสุขให้แก่ตน ก็พึงเว้นโทษ 

ก่อสขุให้แก่ผูอ่ื้นเช่นเดยีวกนั ความประพฤตดิัง่นี ้จงึเรยีกว่า สมจาร ีผูส้ม�า่เสมอหรอื

ผู้ประพฤติสมควร และสมจารีน้ีแหละก็เรียกธรรมจารี ผู้ประพฤติธรรม เพราะที ่

ชื่อว่าผู้ประพฤติธรรมนั้น ก็ต้องมีความประพฤติเว้นโทษท�าส่ิงท่ีเป็นคุณ ด้วยมีการ

เปรียบเทียบกันระหว่างตนและผู้อื่นดังที่กล่าวมา

ฉะนัน้ ความประพฤตธิรรมในพระพทุธศาสนาจงึกล่าวได้ว่า เป็นความประพฤติ

ที่เป็นยุติธรรม พระพุทธเจ้าทรงแสดงศีลก็อาศัยหลักธรรมดังที่กล่าวมานี้ เป็นต้นว่า 

เว้นจากการฆ่า เว้นจากการลกั เว้นจากการประพฤตผิดิประเพณใีนทางกาม เว้นจาก

การพดูเทจ็หลอกลวง ทกุ ๆ คนนัน้ย่อมมคีวามรกัสงวนทรพัย์สมบตัเิชือ้สายวงศ์ตระกลู

และความจริง ไม่ต้องการให้ใครมาท�าร้ายชีวิต ท�าร้ายทรัพย์สมบัติ ท�าร้ายเชื้อสาย

วงศ์ตระกูล และมาหลอกลวง เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็สมควรที่จะเว้นจากการประพฤติ 

เช่นนั้นแก่บุคคลอ่ืนด้วย พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติศีลลงไปว่า เว้นจากการฆ่า  
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เว้นจากการลัก เป็นต้น ฉะนั้น หลักแห่งการบัญญัติศีลของพระพุทธเจ้าจึงเป็นหลักที่

เป็นสมธรรมจรยิา หรอืว่าเป็นหลักยตุธิรรมโดยแท้ ยงัส่องถึงน�า้พระหฤทยัของพระพทุธเจ้า

ที่มีความยุติธรรมในสัตว์ทุกถ้วนหน้า ดังเช่น ในข้อเว้นจากการฆ่า ก็แสดงถึงว่า  

สัตว์มีปราณ คือมีชีวิตโดยทั่วไป ทั้งที่เป็นมนุษย์ และทั้งที่เป็นเดรัจฉาน ก็เป็นวัตถุที่

ควรเว้นจากการฆ่าท้ังหมดจากศีลข้อหนึง่ ทัง้นี ้กเ็พราะว่าสตัว์ทกุหมูเ่หล่า แม้จะเป็น

สัตว์เดรัจฉาน ก็ย่อมมีความรักชีวิต ไม่ต้องการจะตายอยู่ด้วยกันทั้งนั้น จึงเป็นสิ่งที่

พึงเว้นจากการฆ่า การบัญญัติศีลของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการบัญญัติอย่างยุติธรรมแก่

สตัว์ทกุหมูเ่หล่าถ้วนหน้า ไม่ได้เว้นไว้ให้แก่ความเหน็แก่ตวัของบคุคล เช่นเมือ่ต้องการ

ที่จะบริโภค ก็แสดงผ่อนลงมาด้วยอ้างเหตุที่จะพึงยกเว้นในข้อผ่อนนั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่

มนษุย์เป็นผูบ้ญัญตัเิอา เป็นผูว่้าเอา ซึง่ถ้าจะให้สตัว์ทีจ่ะถูกฆ่านัน้เป็นผูบ้ญัญติั กค็งจะ

ไม่บัญญัติอย่างนั้น

เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาอันเรียกว่า สมจริยา หรือ

ว่าดงัท่ีเรยีกในบัดนีว่้า ยุตธิรรมนัน้ กอ็าศัยหลกัความจรงิตามเหตุและผลตามทีทุ่ก ๆ 

คนรู้สึกต้องการและไม่ต้องการอยู่น้ีเอง ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติฝืนธรรมชาติธรรมดา  

ฝืนเหตฝืุนผล แต่ว่าเป็นไปตามเหตผุลทีเ่หมาะสม แต่ในการทีบ่คุคลจะมองเหน็เหตผุล

และรับปฏิบัติในเรื่องนี้ได้นั้น ก็จะต้องพึงเป็นผู้ปฏิบัติอบรมจิตใจให้ปราศจากอคติ  

อคติน้ัน ได้แก่ความล�าเอียง ความล�าเอียงนั้น ก็มีความชัดอยู่ในตัวแล้วว่าคือความ 

ไม่เที่ยงธรรม หมายความว่า ไม่ด�ารงอยู่ตามหลักของธรรมดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ว่า 

ได้เอยีงไปจากความเท่ียงธรรม ความล�าเอียงด้วยอ�านาจแห่งความชอบเรยีกว่า ฉนัทาคติ 

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

ความหลงเรียกว่า โมหาคติ ความล�าเอียงด้วยอ�านาจของความกลัวเรียก ภยาคติ

ความล�าเอียงดังกล่าวมานี้ ย่อมมีแก่บุคคลที่ยังมีความชอบความชัง เป็นต้น 

เพราะฉะนัน้ บคุคลทัว่ไปจงึยงัไม่สามารถทีจ่ะประพฤตธิรรม รกัษาความยุตธิรรมตาม

หลักที่กล่าวมานั้นได้ ดังจะพึงเห็นได้ว่า แม้แต่เพียงศีลห้าก็ยากท่ีจะรักษาได้เป็นนิจ 

เพราะยังมีความชอบความชังอันเป็นเหตุให้ล�าเอียงอยู่ ความชอบนั้นก็เป็นความชอบ

ในตน ในพวกของตน ในผู้ท่ีท�าให้ตนชอบใจด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง แต่ถ้าตรงกันข้าม 
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ก็เป็นความชัง ในผู้ที่ไม่ใช่ตน ไม่ใช่พวกของตน ไม่ท�าให้ตนชอบใจ แต่ว่าท�าให้เกิด

ความขัดใจขึ้น ความขัดใจนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไปขัดอะไรอื่น คือว่าขัดกับความชอบแห่ง

จิตใจของตนนัน่เอง เรยีกว่าความขดัใจ ความชอบแห่งใจของตนนัน้จงึเป็นพืน้ เม่ือไป

ขัดกับความชอบเข้าก็เรียกว่าความขัดใจ ก็ท�าให้เกิดความล�าเอียง

ความหลงนัน้ กห็มายถึงความทีถื่อเอาผดิ บางทเีพราะไม่รู ้แต่เข้าใจว่ารู ้บางที

กเ็พราะว่าเข้าใจไม่ถกูต้อง เข้าใจผดิพลาด กมั็กจะเกดิจากการทีไ่ม่สอบสวนให้ถ่องแท้

เสียก่อน เชื่อลงไปก่อนที่จะสอบสวนให้รู้ ท�าความเข้าใจ ลงไปเสียก่อน ตัดสินใจลง

ไปก่อนทีจ่ะพจิารณาให้รอบคอบ เหล่านีก้เ็ป็นตวัความหลงทัง้นัน้ และเมือ่เป็นความหลง

ขึน้ กม็กัไม่รูว่้าตนหลง กม็กัจะเข้าใจว่าตนรู ้ความจริงไม่รู ้อนันีแ้หละเป็นข้อร้ายมาก 

เพราะฉะนั้น ถ้ามีสติที่รู้ตัวอยู่และใช้ปัญญาที่จะพิจารณาให้ถ่องแท้ในสิ่งทั้งหลายแล้ว 

ความหลงที่จะบังเกิดขึ้นให้ล�าเอียงนั้นก็ยากเข้า

ความกลวันัน้ กเ็ป็นทีท่ราบกนัอยูแ่ล้ว เมือ่ความกลวับงัเกดิขึน้ท�าให้ใจล�าเอียง

ไปได้เพราะความกลัว

ความชอบ ความชัง ความหลง ความกลัว ดังกล่าวมานี้ เป็นเหตุให้เกิด 

ความล�าเอียง เมื่อเกิดความล�าเอียงขึ้นแล้วก็รักษาธรรมไว้ไม่ได้ ฉะนั้น ในการท่ีจะ

ประพฤตธิรรมได้กต้็องอบรมจติใจให้พ้นจากความล�าเอยีง และอบรมให้พรหมวหิารธรรม 

คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา บังเกิดขึ้นแผ่ให้กว้างขวางออกไป เมื่อเป็นเช่นนี้ 

ก็จะสามารถประพฤตธิรรมให้เป็นธรรมจาร ีให้เป็นสมจาร ีหรอืว่าให้เป็นความยตุธิรรม

ขึ้นได้ในบุคคลทั้งหลาย ในเรื่องทั้งหลาย ธรรมที่เป็นส่วนคุณดังที่กล่าวมานี้ เป็นเหตุ

ให้บรรลุถึงสุคติ คือทางไปท่ีดี อันจะพึงเห็นได้ในปัจจุบันน้ีเอง ทางด�าเนินไปของ 

ความประพฤติ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ของผู้ท่ีมีธรรมอยู่ ย่อมเป็นทางท่ีชอบ  

จะท�าอะไรทางกายก็เป็นสุจริต ทางวาจาก็เป็นสุจริต ทางใจก็เป็นสุจริต และเมื่อเป็น

เช่นนี้ คติ คือทางไปที่เนื่องกันก็เป็นคติที่ดี เป็นคติที่มีความสุข มีความปลอดโปร่ง  

มคีวามพ้นภยั แม้ตนจะไม่รู ้ไม่เหน็ในคตทิีจ่ะพงึไปดงักล่าว เพราะไม่รู้อนาคต แม้ใน

ชาตินี้ แต่ก็พึงมั่นใจได้ว่า คติที่จะพึงได้พึงถึงแม้ในปัจจุบันนั้นก็เป็นคติท่ีดี ไม่เป็น 

คติที่ชั่ว
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ส่วนอธรรมอันตรงกันข้ามก็ให้ผลเป็น นิรยะ คือที่ไร้ความเจริญ เพราะว่า

จิตใจที่มีอธรรมนั้นก็เป็นจิตใจที่ไม่เจริญอยู่แล้ว คติที่ไปของกาย วาจา ใจ ก็เป็นคต ิ

ที่ไร้ความเจริญ และคติที่จะพึงไปสืบต่อไปแม้ในชาติหน้าก็เป็นคติที่ไร้ความเจริญ  

แม้ตนเองจะมองมุ่งถงึความเจรญิ แต่กเ็ป็นความมุง่เท่านัน้ เพราะความจรงิในอนาคต

นั้นคนสามัญทุก ๆ คนย่อมไม่รู้ แต่ว่าเมื่อประพฤติอธรรมแล้วก็จ�าต้องหวังทุคติ คือ

คติที่ไม่ดีอันเป็น นิรยะ คือที่ไร้ความเจริญ ดังกล่าวมานั้น 

บุคคลเม่ือมีศรัทธาคือความเชื่อในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า อันประกอบ

ด้วยเหตุผลดังเช่นที่กล่าวมานี้ ก็เป็นผู้ที่มีความอุ่นใจ สบายใจในปัจจุบัน ในอนาคต 

และคนสามัญทุก ๆ คนนั้นไม่รู้อนาคตในวันนี้เอง ชั่วโมงหน้าจะเป็นอย่างไร วันพรุ่งนี้

จะเป็นอย่างไรหารู้ไม่ การที่คิดว่าจะท�านั่นท�านี่ จะไปนั่นจะไปนี่ต่าง ๆ นั้นเป็นความ

ก�าหนดคิด เป็นความตั้งใจเอาไว้เท่านั้น เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ว่า 

ทกุ ๆ คนนีมี้ความประมาท เผลอเพลนิกนัอยูม่าก ฉะนัน้ หากได้ตัง้ใจประพฤตธิรรม

ให้เป็นธรรมจารี สมจารี รักษาความยุติธรรมตามหลักค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

กย่็อมจะมคีวามสขุในปัจจบุนัว่าได้ประพฤตดิแีล้ว แม้จะไม่รูอ้นาคต แต่ว่ากเ็ท่ากบัว่า

ได้รับค�าท�านายจากพระพทุธเจ้าไว้แล้วว่า จะต้องไปด ีเวลานีท้�าดี เวลาต่อไปกจ็ะต้อง

ไปด ีวนัน้ีท�าด ีพรุง่น้ีก็จะต้องไปด ีเท่ากับว่าได้รับพทุธพยากรณ์ไว้แล้ว ซึง่พทุธพยากรณ์

ของพระพุทธเจ้านี้เป็นสัจจะ คือความจริงที่ยิ่งกว่าค�าของหมอดูใด ๆ ทั้งสิ้น ยิ่งกว่า 

ค�าพิพากษาวินิจฉัยของใครทั้งสิ้น แต่บุคคลก็มักจะไม่ค�านึงถึง 

เพราะฉะนั้น เม่ือมาค�านึงถึงกันแล้ว ไปปลูกศรัทธาปสาทะไว้ในพระพุทธ-

ศาสนา ต้ังใจประพฤติธรรมตามพระพทุธศาสนาแล้ว กจ็ะมคีวามสุขทัง้ในปัจจบุนัและ

ทั้งในกาลต่อไป 

มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้.



ศราทธพรตเทศนา 

ในการพระราชกุศลและพระกุศลต่างงาน



.



ศราทธพรตธรรมเทศนา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว

วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ.

บัดนี้ จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาโดยศราทธพรตธรรมบรรยาย ฉลอง

พระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปแด่พระกุศลทักษิณานุปทานที่ 

พระวรวงศ์บพิตรผู้ทรงเป็นพระนัดดา ได้พร้อมกันทรงบ�าเพ็ญถวายส่วนพระกุศล 

ทั้งปวง แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี พระอัยยิกา ในงาน

พระราชทานเพลิงพระศพ ซึ่งก�าหนดวันพรุ่งนี้ พระกุศลทักษิณานี้ได้ทรงบ�าเพ็ญ 

ให้เป็นไปโดยศราทธพรตวิธีในพระพุทธศาสนา ด้วยก�าลังพระศรัทธาในกุศลวัตร  

ตามพระพุทธภาษิตว่า

อยญฺจ โข ทกฺขิณา ทินฺนา สงฺฆมฺหิ สุปติฏฺติา

ฑีฆรตฺต� หิตายสฺส านโส อุปกปฺปติ

๑  ถวายเมือ่ครัง้ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ พระธรรมวราภรณ์ ในงานพระราชทานเพลศิพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

 กรมหลวงทพิยรัตนกริฏิกุลนิ ีถวาย ณ วงัสวนผักกาด ถนนศรอียธุยา วนัเสาร์ที ่๒๕ ตุลาคม  

 พ.ศ. ๒๕๐๑
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แปลความว่า กทั็กษิณาท่ีบคุคลให้แล้ว ตัง้อยูด่แีล้วในพระสงฆ์นีแ้ล ย่อมส�าเรจ็

เพื่อเกื้อกูลแก่ผู้ละไปแล้วนั้นโดยฐานะ ตลอดกาลนาน

พระกุศลวัตรอันสัมปยุต (ประกอบ) ด้วยพระศรัทธาทั้งนี้ ย่อมเกิดจาก 

พระกตัญญกูตเวทภิาพ พร้อมด้วยพระคารวะอย่างยิง่ ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นัน้ 

เหมือนอย่างพฤกษชาติเกิดจากพื้นพสุธา แม้พระบรมศาสดา เมื่อทรงปรารภธรรมที่

เป็นพ้ืนฐานของสาธุชน ได้ตรัสไว้ว่า ภูมิ เว สาธุรูปานํ กตญญูกตเวทิตา แปลว่า 

ความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิของสาธุชน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี ได้ทรงเป็นพระบรมวงศ์

ผู้ใหญ่ เจริญพระชนมายุยืนยาว มีลักษณาการเป็นสง่าเรียบร้อย ประกอบด้วย 

พระกรณุาธคิณุ ยงัให้เกดิความเคารพย�าเกรงพร้อมทัง้ความจงรักภกัด ีแก่ผูท้ีม่โีอกาส

ได้เฝ้าแหนพึง่พระบารมี และทรงประกอบด้วยพระรตัตญัญภูาพอย่างยิง่ เพราะได้ทรง

ประสบทราบเหตุการณ์ต่าง ๆ มาตลอดกาลนาน ทั้งทรงศึกษาส�าเหนียกรอบรู้ 

ขนบธรรมเนียมราชประเพณี โดยเฉพาะที่ใช้กันในพระบรมมหาราชวังฝ่ายในเป็น 

อย่างเยี่ยม ด้วยเหตุท่ีทรงประกอบด้วยพระคุณสมบัติทั้งปวงอันเหมาะสมเป็นพิเศษ  

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระปิยมหาราช จงึทรงพระกรณุาโปรด ฯ 

ให้ทรงด�ารงต�าแหน่งเป็นอธบิดบัีญชาการรกัษาพระราชวังฝ่ายใน ได้ทรงปฏบิตัริาชการ 

ในต�าแหน่งนี้ด้วยดีโดยตลอด ปรากฏในประกาศว่า ได้ทรงปฏิบัติราชการโดยซื่อตรง 

ประกอบด้วยพระวิริยะอุตสาหะสามารถให้ราชการทั้งปวงในหน้าที่เรียบร้อย เป็นที่ไว้

วางพระราชหฤทัยตลอดมาทุกรชักาล ดงัทีป่รากฏว่า ในรชักาลที ่๕ ได้ทรงพระกรณุา

โปรด ฯ เพิ่มอ�านาจและหน้าท่ีให้ทรงบังคับบัญชาราชการฝ่ายในมากขึ้นโดยล�าดับ 

ต่อมาในรัชกาลท่ี ๖ ได้โปรดให้ทรงเป็นอธิบดีบัญชาราชการฝ่ายในทั่วทั้งพระราช 

นิเวศนสถาน ในรชักาลท่ี ๗ ต่อมา ได้โปรดให้ทรงด�ารงต�าแหน่งอธบิดีราชการฝ่ายใน

เช่นเดียวกนั ได้ทรงรบัราชการฝ่ายในในต�าแหน่งราชการโดยเรยีบร้อยตลอด ๓ รชักาล 

ทรงปฏิบัติราชการด้วยความโอบอ้อมอารี ทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นท่ีนับถือท่ัวไป

ทั้งฝ่ายในและฝ่ายหน้า นอกจากนี้ ยังได้ทรงปฏิบัติสนองพระเดชพระคุณในการส่วน

พระองค์ ดังเช่นทรงพระอภิบาล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ 
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กรมหลวงนครราชสมีา ตัง้แต่ยังทรงพระเยาว์ตราบเท่าเสดจ็ทวิงคต ปรากฏว่า สมเดจ็-

เจ้าฟ้าพระองค์นั้นรับสั่งว่า “น้าพร” อยู่เสมอ ทั้งได้ทรงมีฝีพระหัตถ์ในการช่างต่าง ๆ 

ดังเช่นเมื่อสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าเสด็จสวรรคต ได้ประทับเฝ้าอยู่ข้างพระแท่น  

ทรงใช้ผ้าซบัน�า้พระเนตรเนือ่งจากทรงพระกนัแสงจนเปียกชุม่ พบัเป็นรูปสัตว์ ทรงใช้

หินอ่อนแกะเป็นรูปสัตว์ต่าง ๆ ทรงเป็นช่างดอกไม้สดและดอกไม้แห้ง และได้ทรงมี 

ฝีพระโอษฐ์ในทางวรรณคดี ทรงแต่งกาพย์โคลงต่าง ๆ โดยพระอัธยาศยั และปรากฏ

โดยเฉพาะว่า ได้ทรงปฏิบัติต่อสมเด็จพระอัครราชเทวี พระเชฏฐภคินี เหมือนอย่าง

ได้พลพีระองค์ทรงท�ากจิธรุะถวายทกุอย่างด้วยความจงรกัภกัด ีและได้ทรงมพีระเมตตา

กรุณาในสมเดจ็พระราชโอรสพระราชธดิา ในสมเดจ็พระอคัรราชเทวพีระองค์นัน้ และ

สบืมาถึงในพระนดัดาเป็นอย่างย่ิง ดงัท่ีปรากฏแก่การณ์ และประจกัษ์อยูใ่นพระหฤทยั

แห่งพระวรวงศ์บพิตรแล้ว แม้ในราชตระกูลสายอื่น ก็ได้ทรงคุ้นเคยและประทาน 

พระเมตตากรุณาตามกิจและโอกาส ในฐานะท่ีทรงเป็นพระบรมวงศ์ผู้ใหญ่ และใน

ฐานะทีท่รงเป็นอธบิดบีญัชาราชการฝ่ายใน นอกจากนี ้กไ็ด้ประทานพระเมตตากรณุา

แก่อันโตชนและพาหิรชนตามควรแก่โอกาสนั้น ๆ และได้ทรงบริจาคสงเคราะห์  

ได้ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลในพระพุทธศาสนาตามสมัย กล่าวโดยสรุป พระเจ้าบรมวงศ์

เธอพระองค์นั้น ได้ทรงประกอบด้วยพระวุฒิสมบัติทั้ง ๓ ประการ คือ พระชาติวุฒิ 

ความเจริญด้วยพระชาติ เพราะทรงอุบัติในขัตติยราชสกุลอันสูงศักดิ์ พระคุณวุฒิ  

ความเจรญิด้วยพระคุณ เพราะทรงประกอบด้วยพระคุณเกือ้กลูแก่พระองค์และแก่ผู้อืน่ 

พระวยัวฒุ ิความเจรญิด้วยพระวยั เพราะมพีระชนมายยุนืนานกว่าเจ้านายทีม่พีระชนัษา

ยืนทั้งหลายในพระบรมราชวงศ์จักรีที่ได้เคยมีมา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นั้น แม้ทรงประกอบด้วยพระวุฒิสมบัติเพียงไร 

แม้เป็นที่ปรารถนาให้มีพระชนม์ยืนนานต่อไปอีกเพียงไร เมื่อถึงกาลที่สุด ก็ต้องเสด็จ

ละโลกนีไ้ปตามคติธรรมดา เพราะทกุ ๆ คนผูเ้กดิมา มีกายเป็นสังขาร ต้องเปล่ียนแปลง

เป็นขั้น ๆ ไปโดยล�าดับ จนแตกสลายในที่สุด ฉะนั้น พระบรมศาสดาจึงตรัสเตือน 

ไว้เป็นปัจฉิมพุทธพจน์ว่า หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว ภิกษุท้ังหลาย บัดนี้  

เรา (ตถาคต) ขอเตือนเธอทั้งหลาย วยธมฺมา สงฺขารา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อม
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ไปเป็นธรรมดา อปปฺมาเทน สมปฺาเทถ เธอทัง้หลายจงท�าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด 

ดังนี้

สังขาร คือรูปนามทุกสิ่งบรรดามีในโลก เรียกว่า สังขาร เพราะล้วนเป็นสิ่ง 

ที่มีปัจจัยคือเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งปรุงแต่งผสมให้มีให้เป็นขึ้น และประกอบด้วย 

สงัขตลกัษณะ คอื ลกัษณะของสิง่ทีถ่กูปัจจยัปรงุแต่ง ๓ ประการ คือ อปุปฺาโท ปญฺญายติ 

ความเกดิปรากฏ ๑ วโย ปญญฺายต ิความเสือ่มปรากฏ ๑ ิตสสฺ อญฺญถตตฺ ํปญญฺายต ิ

เมื่อต้ังอยู ่ ความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ ๑ สิ่งใดมีลักษณะดังกล่าว  

สิ่งนั้นชื่อว่าสังขาร จ�าแนกออกโดยท่ัวไปเป็น ๒ คือ อุปาทินนกสังขาร สังขารที่ 

มีใจครอง เช่น ร่างกายท่ียังมีชิวตอยู่ ๑ อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีใจครอง  

เช่น บ้านเรือนและวัตถุต่าง ๆ ตลอดถึงร่างกายท่ีปราศจากชีวิต ๑ สังขารเหล่าน้ี

ทั้งหมดมีก�าหนดกาลเวลาของอายุนับตั้งแต่เกิดขึ้นจนถึงดับ 

เวลาของอายุน้ันคือเวลาของวัย คือความเสื่อมของสังขารที่เป็นมาโดยล�าดับ 

ดงัทีก่�าหนดเรยีกอย่างรวม ๆ เป็นตอน ๆ ว่า ปฐมวยั (วยัต้น) มชัฌมิวยั (วยักลาง) 

ปัจฉิมวัย (วัยปลาย) คือเสื่อมในตอนต้น เสื่อมในตอนกลาง เสื่อมในที่สุด เพราะ

สังขารมีเกิดเป็นเบ้ืองต้น มีดับเป็นเบื้องปลาย ฉะนั้น การเปลี่ยนแปลงในชั้นแรก 

แม้จะเห็นกันว่าเป็นความเจริญเติบโตก็ชื่อว่าวัย คือเป็นความเส่ือมในชั้นต้น เพราะ

เป็นการตั้งต้นเสื่อม เม่ือมีการตั้งต้นเสื่อมจึงมีเส่ือมในตอนกลางจนถึงที่สุด สังขาร 

ทั้งปวงมีวัยเสื่อมประจ�าอยู่ ลดเวลาของอายุข้างหน้าให้น้อยลงเป็นล�าดับ สมเด็จ 

พระบรมศาสดาจึงตรัสเตือนไว้ว่า วยธมฺมา สงฺขารา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไป

เป็นธรรมดา ทั้งนี้เพื่อให้เป็นผู้ไม่ประมาท รีบขวนขวายประกอบประโยชน์กิจทั้งปวง

ให้ส�าเรจ็ เพราะบุคคลผูไ้ม่พิจารณาเหน็วยัของสงัขาร ย่อมเป็นผู้ประมาท ปล่อยใจให้

ระเริง อยู่ปราศจากสติรักษาใจรักษาตน เป็นเหตุให้ไม่ท�าการที่ควรท�า ท�าการที่ไม่ 

ควรท�า จึงต้องประสบความเสื่อมจากประโยชน์ที่พึงได้ ส่วนบุคคลผู้พิจารณาเห็นวัย

ของสังขาร ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างนั้น มีสติรักษาตนเป็นเหตุให้เว้นจากการที่ 

ไม่ควรท�า รีบเร่งท�าการที่ควรเพื่อให้ทันกับวัย หรือกาลเวลาของอายุของชีวิต สมดัง

พระพุทธภาษิตตรัสเตือนไว้ว่า อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ ควรรีบท�าความเพียรตั้งแต่วันนี้ 
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ทีเดียว โก ชญฺญา มรณํ สุเว ใครเล่าพึงรู้ว่าพรุ่งนี้จะตาย ฉะนั้น บุคคลผู้ที่พิจารณา

เห็นวยัของสงัขาร จงึอาจท�าความไม่ประมาทให้บรบิรูณ์ และอาจบ�าเพญ็ประโยชนกจิ

ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาท ดังที่ตรัสเตือนไว้ในที่สุดว่า อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ 

เธอทั้งหลายจงท�าความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดดังนี้ 

ประโยชน์กิจที่พึงบ�าเพ็ญนั้น เป็นไปในทางคดีโลกก็มี เป็นไปในทางคดีธรรม

กม็ ีอกีอย่างหนึง่ เป็นทฏิฐธมัมกิตัถะ ประโยชน์ปัจจบัุนกม็ ีสมัปรายกิตัถะ ประโยชน์

ภายหน้ากม็ ีปรมตัถะ ประโยชน์อย่างยิง่กม็ ีบคุคลผูไ้ม่ประมาทปรารถนาประโยชนกจิ

ใด ๆ ย่อมสามารถยังประโยชนกิจนั้น ๆ ให้ส�าเร็จได้ กล่าวโดยธรรมบรรยายหนึ่ง  

ผู้ไม่ประมาท ย่อมเจริญด้วยศรัทธา ความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ศีล ความประพฤติ 

เรียบร้อยดีงาม สุตะ การสดับส�าเหนียกศึกษา จาคะ การสละให้ปัน ปัญญา ความรู้

บาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ จึงชื่อว่าเป็นผู้ถือสาระคือแก่นสารของกาย 

ที่ต้องเสื่อมไปนี้ไว้ได้ ดังคาถาประพันธ์พุทธภาษิตที่ตรัสยกสตรีภาพเป็นที่ตั้งว่า

สทฺธาย สีเลน จ ยา ปวฑฺฒติ

ปญฺญาย จาเคน สุเตน จูภยํ

สา ตาทิสี สีลวตี อุปาสิกา

อาทิยติ สารมิเธว อตฺตโน

แปลความว่า สตรีใดเจริญด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา สตรีนั้น

เป็นอุบาสิกา มีศีลเช่นนั้น ย่อมถือสาระของตนไว้ได้ในโลกนี้ทีเดียวแล

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี ได้ทรงประกอบพระ 

อปัปมาทธรรม จงึทรงสามารถบ�าเพญ็ประโยชน์กจิอนัเป็นพระกรณยีะทัง้ปวงให้ส�าเรจ็ 

และทรงเจริญด้วยพระศรัทธาเป็นต้นอันเป็นสารธรรม จึงชื่อว่าได้ทรงถือสาระของ 

พระวรกายทีต้่องสลายไปไว้ได้ และมฐีานะทีจ่ะพงึเป็นไปได้ ตามพระพทุธภาษติท่ีตรสั

แสดงถึงคติของบุคคลผู้ท�าบุญไว้แล้วว่า อิธ โมทติ เปจฺจ โมทติ บันเทิงในโลกนี้  

ละไปแล้ว ย่อมบันเทิง ดังนี้
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แม้พระวรวงศบพิตร ทรงอาศัยพระอัปปมาทธรรม ทรงบ�าเพ็ญพระกุศล 

ศราทธพรตอทิุศถวาย ชือ่ว่าได้ทรงท�ากจิท่ีควรท�า ดงัพระพทุธภาษติว่า โส ญาตธิมโฺม 

จ อย ํนทิสสฺโิต ญาตธิรรมน้ีน้ัน พระองค์ทรงแสดงแล้ว เปตาน ปชูา จ กตา อฬุารา 

การบูชาเพื่อผู้ละไปแล้วอันโอฬาร พระองค์ทรงท�าแล้ว ด้วยประการฉะนี้

ขออ�านาจพระกุศลศราทธพรตพิธีทักษานุปทาน ที่พระวรวงศบพิตรทั้งหลาย 

พร้อมทัง้พระประยูรญาติ ได้ทรงบ�าเพญ็ให้สถิตอยูด่แีล้วในพระสงฆ์ และทรงอทิุศถวาย

นั้นนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ เป็นไปเพื่ออิฏฐวิบาก

มนุญผลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี โดยฐานนิยม

ในที่สุดพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ราชาคณะ จักรับประทานสวดศราทธพรต

ธรรมบรรยาย เพื่อเพิ่มพูนพระอัปปมาทธรรมแห่งสมาคม โดยอนุรูปแก่กาลสมัย

ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ยุติด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร.



อัปปมาทกถา๑
 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถาติ.

บัดนี ้จกัรบัพระราชทานถวายวสิยัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุ 

ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ที่สมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้าได้ทรงบ�าเพ็ญ ในการพระราชกุศลออกพระเมรุพระราชทานเพลิง 

พระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวด ีตามทางพระพทุธศาสนา ด้วยสมเดจ็

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้ทรงพระอนุสรณ์ถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์นั้น 

ผูท้รงเป็นพระบรมวงศ์ผูใ้หญ่ท่ีมีอยูน้่อยพระองค์ จงึได้ทรงจัดถวายพระบรมราชปูถมัภ์

ตั้งแต่เมื่อทรงด�ารงพระชนม์อยู่ และตลอดเวลาที่ทรงประชวร เมื่อสิ้นพระชนม์แล้ว 

กไ็ด้ทรงพระกรณุาโปรด ฯ ให้จัดถวายพระเกยีรติพระศพ และทรงบ�าเพ็ญพระราชกศุล

ถวายตลอดมาจนถึงเวลาออกพระเมร ุพระราชทานเพลงิศพ สมพระอสิรยิยศพระเจ้า

บรมวงศ์เธอทุกประการ เป็นการทรงปฏิบัติสมตามจารีตพระราชประเพณีและตาม

หลักธรรมในพระพุทธศาสนาครบถ้วน

๑  ถวายครัง้ด�ารงสมณศกัด์ิที ่ สมเด็จพระญาณสงัวร ในการทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลออกพระเมรุ  

 พระราชทานเพลงิพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวด ี ถวาย ณ พระทีน่ัง่ ทรงธรรม  

 วดัเบญจมบพติร วนัที ่ ๒๗ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์น้ัน ปรากฏว่า ได้ทรงปฏบิตัพิระองค์สมพระราช-

อสิรยิศกัดิแ์ห่งพระราชวงศ์ฝ่ายในทกุประการ ได้ในมงคลข้อว่า “ความเป็นผูม้บีญุท่ีได้

ท�าไว้แล้วในปางก่อน ความตั้งตนไว้ชอบ” ดังนี้ และได้กล่าวว่า ได้ทรงตั้งอยู่ใน 

อัปปมาทธรรมในพระพุทธศาสนา อันอัปปมาทธรรมนั้น ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว ้

หลายแห่ง ดังเช่นได้ตรัสเตือนไว้เป็นปัจฉิมโอวาทว่า “หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ 

โว ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้ เราตถาคต ขอเตือนเธอทั้งหลาย วยธมฺมา สงฺขารา สังขาร

ทัง้หลาย ม่ีความเสือ่มไปเป็นธรรมดา อปปฺมาเทน สมปฺาเทถ เธอทัง้หลายจงท�าความ

ไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” ดังนี้

สังขาร คือรูปนามทุกสิ่งบรรดามีในโลก เรียกว่าสังขาร เพราะล้วนเป็นส่ิง 

ที่มีปัจจัยคือเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งปรุงแต่ง ผสมให้มีให้เป็นขึ้น และประกอบด้วย 

สังขตลักษณะ คือ ลักษณะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ๓ ประการ คือ อุปฺปาโท ปญฺญายติ  

ความเกิดปรากฏ ๑ วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมปรากฏ ๑ ิตสฺส อญฺญถตฺต ํ  

ปญฺญายติ เมื่อต้ังอยู่ ความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏ ๑ ส่ิงใดมีลักษณะ 

ดังกล่าว สิ่งนั้นชื่อว่าสังขาร จ�าแนกออกโดยทั่วไปเป็น ๒ คือ อุปาทินนกสังขาร  

สังขารที่มีใจครอง เช่น ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ ๑ อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่ม ี

ใจครอง เช่น บ้านเรือนและวัตถุต่าง ๆ ตลอดถึงร่างกายที่ปราศจากชีวิต ๑ สังขาร

เหล่านี้ทั้งหมด มีก�าหนดเวลาของอายุนับตั้งแต่เกิดขึ้นจนถึงดับ 

เวลาของอายุน้ันคือเวลาของวัย คือความเสื่อมของสังขารที่เป็นมาโดยล�าดับ 

ดงัทีก่�าหนดเรยีกอย่างรวม ๆ เป็นตอน ๆ ว่า ปฐมวยั (วยัต้น) มชัฌมิวยั (วยักลาง) 

ปัจฉิมวัย (วัยปลาย) คือ เสื่อมในตอนต้น เสื่อมในตอนกลาง เสื่อมในที่สุด  

เพราะสังขารมีเกิดเป็นเบื้องต้น มีดับเป็นเบื้องปลาย ฉะนั้น การเปล่ียนแปลงใน 

ชัน้แรก แม้จะเห็นกนัว่าเป็นความเจรญิเตบิโตกช็ือ่ว่า วยั คือเป็นความเสือ่มในชัน้ต้น 

เพราะเป็นการตั้งต้นเสื่อม เมื่อมีการตั้งต้นเสื่อม จึงมีเสื่อมในตอนกลาง จนถึงที่สุด 

สังขารทั้งปวงมีวัย คือความเสื่อมประจ�าอยู่ ลดเวลาของอายุข้างหน้าให้น้อยลงเป็น

ล�าดับ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสเตือนไว้ว่า “วยธมฺมา สงฺขารา สังขารทั้งหลายมี 

วยั คอืความเสือ่ม ไปเป็นธรรมดา” ทัง้นี ้เพือ่ให้เป็นผูไ้ม่ประมาท รบีขวนขวายประกอบ
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ประโยชนกิจทั้งปวงให้ส�าเร็จ เพราะบุคคลไม่พิจารณาเห็นวัยของสังขาร ย่อมเป็นผู้

ประมาท ปล่อยใจให้ระเริงอยู่ปราศจากสติรักษาใจรักษาตน เป็นเหตุให้ไม่ท�าการท่ี

ควรท�า ท�าการท่ีไม่ควรท�า จงึต้องประสบความเสือ่มจากประโยชน์ท่ีพงึได้ ส่วนบคุคล

ที่พิจารณาเห็นวัยของสังขาร ย่อมเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างนั้น มีสติรักษาตน เป็นเหตุ

ให้เว้นจากการทีไ่ม่ควรท�า รบีเร่งท�าการทีค่วรท�าเพือ่ให้ทนักบัวัยหรอืกาลเวลาของอายุ

ของชีวิต สมดังพระพุทธภาษิตตรัสเตือนไว้ว่า “อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ ควรรีบท�า 

ความเพียรตั้งแต่วันนี้ทีเดียว โก ชญฺญา มรณํ สุเว ใครเล่าพึงรู้ว่าพรุ่งนี้จะตาย”  

เพราะฉะนัน้ บุคคลผูท่ี้พิจารณาเหน็วยัของสังขารจงึอาจท�าความไม่ประมาทให้บรบิรูณ์ 

และอาจบ�าเพญ็ประโยชนกจิให้บรบิรูณ์ด้วยความไม่ประมาท ดงัทีต่รสัเตอืนไว้ในทีส่ดุ

ว่า “อปปฺมาเทน สมฺปาเทถ เธอท้ังหลายจงท�าความไม่ประมาทให้ถงึพร้อมเถดิ” ดงันี้ 

ประโยชนกิจที่พึงบ�าเพ็ญนั้น เป็นไปในทางคดีโลกก็มี เป็นไปในทางคดีธรรม

กม็ ีอกีอย่างหนึง่ เป็นทฏิฐธมัมกิตัถะ ประโยชน์ปัจจบัุนกม็ ีสมัปรายกิตัถะ ประโยชน์

ภายหน้ากมี็ ปรมตัถะ ประโยชน์อย่างยิง่กมี็ บคุคลผูไ้ม่ประมาทปรารถนาประโยชนกจิ

ใด ๆ ย่อมสามารถยังประโยชนกิจนั้น ๆ ให้ส�าเร็จได้ กล่าวโดยธรรมบรรยายหนึ่ง  

ผู้ไม่ประมาทย่อมเจริญด้วย ศรัทธาความเชื่อในส่ิงที่ควรเช่ือ ศีล ความประพฤติ

เรียบร้อย สุตะ การสดับส�าเหนียกศึกษา จาคะ การสละให้ปัน ปัญญา ความรู้บาป

บญุคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ จงึชือ่ว่า ผูถ้อืสาระคอืแก่นสารของร่างกายทีต้่อง

เสื่อมไปนี้ไว้ได้

พระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงความแตกต่างกันแห่งความไม่ประมาทกับความ

ประมาทไว้ว่า “ความไม่ประมาท เป็นทางแห่งความไม่ตาย ความประมาท เป็นทาง

แห่งความตาย ผู้ไม่ประมาทแล้ว ชื่อว่าย่อมไม่ตาย ผู้ประมาทแล้ว ย่อมเป็นเหมือน 

ผู้ที่ตายแล้ว” นี้เป็นค�าพูดเปรียบเทียบกัน เป็นที่รู้และเข้าใจกันโดยมาก การท�าอะไร

ขาดความระมัดระวงั ขาดความรอบคอบ ตลอดถงึขาดความเพยีร ไม่รบีท�าให้ทนักาล

เวลาทันท่วงที ก็เรียกกันว่าความประมาท คือความที่ปล่อยสติหรือหลงลืมสติเสีย 

ฉะนั้น สติ จึงเป็นธรรมที่เป็นอุปการส�าคัญ ถ้าขาดสติไปเสียก็เป็นความประมาท  

มีสติรักษาอยู่ก็เป็นความไม่ประมาท สติ คือความระลึกได้ หรือความส�านึกขึ้นมาได้ 
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มอีาการเป็นความรู ้ความตืน่ เป็นเครือ่งรกัษาใจ รกัษาตน เป็นเครือ่งห้ามหรอืเครือ่ง

ยบัย้ังไว้ ท�าให้ตืน่เหมือนอย่างตืน่จากหลับ ท�าให้รูเ้หมือนอย่างเม่ือตืน่ขึน้ เมือ่มสีติอยู่

จึงเป็นผูไ้ม่ประมาท คอืไม่เลนิเล่อเผลอเพลนิ ในโลกนี ้มส่ิีงทีท่�าให้เลนิเล่อเผลอเพลนิ

อยูม่าก เช่น ความตัง้อยูใ่นวยัหนุม่สาว ความไม่มโีรค ชวีติ ความประจวบกบัลาภยศ

สรรเสริญสุข ซึ่งเป็นสิ่งที่ปรารถนาทั้งปวง เมื่อขาดสติเสียอย่างเดียว ก็จะเกิดความ

เลินเล่อเผลอเพลินในสิ่งเหล่านี้ โลภ โกรธ หลง ก็จะเกิดตามมา พระพุทธเจ้าจึงได้

ตรสัสอนให้หดัท�าสตด้ิวยการหมัน่พจิารณาเนือง ๆ ว่า เราต้องแก่เจบ็ตาย ต้องพลัดพราก

จากสิ่งเป็นที่รักชอบใจทั้งสิ้น เพื่อให้เกิดสติระลึกได้หรือส�านึกขึ้นได้ จะช่วยแก้ 

ความเลินเล่อเผลอเพลิน ซึ่งเป็นตัวความประมาทได้ เพราะจะท�าให้เกิดความส�านึก

รอบคอบขึน้ ไม่เผลอสตเิผลอปัญญา และไม่มวัเมาเพลดิเพลนิไปด้วยอ�านาจความยนิดี 

และสตินีเ้อง จะเป็นเคร่ืองกระตุ้นเตอืนให้รบีเร่งท�าความเพยีรในกรณียะ คอืกจิทีค่วร

ท�าทัง้ปวง ไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ หรือใช้เวลาไปในทางกระท�าทีผ่ดิ

ต่าง ๆ นี่แหละคือความไม่ประมาท ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นทางแห่งความไม่ตาย 

ส่วนความประมาท ตรงกันข้ามกับพระพุทธโอวาทนี้ น�ามาใช้ตักเตือนกันในเรื่อง 

ทั้งหลายเป็นอันมาก มิฉะน้ัน จะก่ออุบัติเหตุล้มตาย แต่ก็ควรจะใช้ตักเตือนให้ 

มากกว่านั้น เพราะการท�าทุจริตทกุอย่าง กเ็กิดจากความประมาทเช่นเดยีวกัน กล่าวได้

ว่า ความเลนิเล่อเผลอเพลินนี้เองเป็นเหตุให้ท�าทุจริต ซึ่งท�าให้เหมือนตายทั้งเป็น

ผูท้ีจ่ะประกอบความประมาทหรอืประกอบความไม่ประมาทน้ัน พระพทุธองค์

ได้ตรัสแสดงไว้ว่า “คนเขลาโฉดปัญญา ย่อมตามประกอบความประมาท ส่วนผู้ทรง

ปัญญา ย่อมรกัษาความไม่ประมาท เหมือนรกัษาทรัพย์อันประเสรฐิ” เหตไุฉนจงึเป็น

เช่นนัน้ ในการท่ีจะท�าความเข้าใจข้อน้ี ก็ควรท�าความเข้าใจว่า ปัญญา ในทีน่ี ้มุ่งหมาย

ถงึความรูจ้กัสจัจะ คือ ความจรงิ ตัง้แต่เร่ืองบาปบญุคุณโทษ ประโยชน์มใิช่ประโยชน์

ทั่ว ๆ ไป เพราะที่จะชื่อว่าเป็น ปัญญา นั้น ต้องเป็นความรู้จริง คือรู้สัจจะ รู้จริงใน

เรื่องใด ก็เป็นปัญญาในเรื่องนั้น ขาดความรู้จริงก็ไม่เป็นปัญญา 

สมมติว่า คนผู้หนึ่งไปเรียนส�าเร็จวิชาชั้นสูง เรียกว่าเป็นคนเรียนดี เรียนเก่ง 

แต่จะเรียกว่ามีปัญญายังไม่ได้ เพราะความรู้ที่เรียนนั้น ก็เป็นเหมือนการบันทึกส่ิง 
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ต่าง ๆ ที่รู้ไว้ในสมอง ฉะนั้น สมองคนจึงเป็นเหมือนเครื่องบันทึก สมองดีและขยันก็

บนัทึกไว้ได้มาก อนัทีจ่รงิกไ็ม่มใีครเรยีกเครือ่งบนัทกึว่ามีปัญญา ปัจจบุนัมนษุย์เรายัง

ประดิษฐ์เครื่องสมองกล (คอมพิวเตอร์) ที่ท�างานได้ดีกว่าจะใช้สมองพิเศษอีก ก็ไม่มี

ใครชมเคร่ืองเช่นนี้ว่ามีปัญญาเหมือนกัน ปัญญาจึงหมายถึงความรู้ที่ประกอบด้วย 

สจัจะดงัท่ีกล่าวแล้ว เช่น รูว่้าข้อนีเ้ป็นบาปเป็นโทษไม่เป็นประโยชน์ ส่วนข้อนีเ้ป็นบญุ

เป็นคุณเป็นประโยชน์ คนที่ขาดปัญญาเช่นนี้ เรียกว่า คนเขลาโฉดปัญญา ส่วนคนที่

ประกอบด้วยปัญญาเช่นนี้ เรียกว่า ทรงปัญญา 

คนท่ีเขลาโฉดปัญญา ย่อมตามประกอบความประมาท คือท�ากิจต่าง ๆ ที ่

ไม่ควรท�าด้วยความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน ปราศจากสติรักษาตนรักษาใจ เช่น  

การเล่นสนุกสนานไปด้วยอ�านาจจติใจทีค่ะนอง ความปล่อยตวัไปตามปรารถนา ความ

ประพฤติเสื่อมเสียต่าง ๆ ซึ่งทุก ๆ อย่างเกิดจากความมัวเมาเลินเล่อเผลอเพลิน  

ขาดสติยับยั้งเหมือนอย่างคนเมา หรืออย่างแรงก็คนบ้า พูดกันไม่รู้เรื่อง เรียกว่า  

ตามประกอบความประมาทหรอืรกัษาความประมาทไว้ทัง้นัน้ คนเขลาโฉดปัญญาย่อม

ท�าเช่นนี ้เพราะไม่รู้ว่านีแ่หละเป็นความประมาท คอื ความมวัเมา กล่าวอกีอย่างหนึง่ 

เมื่อเมาเสียแล้ว ก็กลายเป็นคนเขลาโฉดปัญญาไปทันที เขาว่าคนเมาเห็นช้างเท่าหมู 

ใครจะไปชี้แจงว่าช้างโตเท่าช้าง คนเมาก็จะเถียงว่าเท่าหมู เพราะเขาเห็นอย่างนั้น  

จะพูดกันรู้เรื่องตามเป็นจริง ก็จะต้องท�าให้ผ่อนความเมาเสียก่อน คือ ได้ถึงสัจจะ  

ว่า นี่ดี นี่ชั่ว เป็นต้นแล้ว จะเกิดความไม่ประมาท จะสร่างเมา จะมองเห็นสัจจะขึ้น 

ให้มีสติระลึก น่ีแหละจะเริ่มเป็นผู้ทรงปัญญา ซ่ึงจะรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือน

ทรัพย์อันประเสริฐ และผู้ที่จะเรียกได้ว่าบัณฑิตหรือผู้ทรงปัญญา ผู้ด�าเนินประโยชน์

กิจด้วยปัญญา ซึ่งตรงกันข้ามกับพาลชนคนเขลานั้น คือผู้ที่ปฏิบัติในทางบรรเทา 

ความประมาท ดังท่ีพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้ว่า บัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วย

ความไม่ประมาท ในกาลใด ในกาลนั้นเขาขึ้นสู่ปราสาทคือปัญญา” ดังนี้

ค�าว่า “บัณฑิต” และ “พาล” นี้ ตามที่เข้าใจกันอาจต่างจากความหมายใน

พทุธภาษตินี ้ตามทีเ่ข้าใจกนันัน้ บณัฑติ คอืผู้ทีไ่ด้ศกึษามคีวามรู้มาก ตามชัน้ของการ

ศึกษา ในบัดนี้ เป็นขั้นปริญญา มุ่งทางการเรียนรู้มากยิ่งกว่าทางความประพฤติดี  
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ค�าว่า พาล มุง่ถงึคนทีป่ระพฤตไิม่ด ีเรยีกว่า ประพฤตเิป็นพาลเกเรเกะกะระรานชาวบ้าน 

ส่วนความหมายทางพุทธภาษติน้ี บณัฑิต หมายถึงคนด ีพาล หมายถึงคนชัว่ท่ีตรงกันข้าม 

ค�าว่า คนด ีคนช่ัวนี ้ฟังดคูล้ายกบัหมายเอาความประพฤตชิัว่เป็นส�าคญั แต่ความหมาย

โดยตรง คนดีหรือคนชั่ว คือคนที่ทรงปัญญา หรือขาดปัญญา ความประพฤตินั้นเกิด

ตามปัญญา คนมีปัญญาย่อมประพฤติดี ส่วนคนขาดปัญญา ย่อมประพฤติชั่ว 

ค�าว่า ปัญญา ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการเล่าเรียนแต่อย่างเดียว แต่หมายถึง

ความรู่ที่เข้าถึงความจริงคือสัจจะ โดยเฉพาะคือสัจจะในบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์

มิใช่ประโยชน์ สัจจะนี้แหละคือที่เรียกว่าธรรม รู้ธรรมก็คือรู้สัจจะ ใครก็ตาม เมื่อมา

รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ ย่อมเรียกได้ว่ามีปัญญา ผู้มีปัญญาดังนี้  

ย่อมจะละบาป ละโทษ ละส่ิงท่ีมิใช่ประโยชน์ จะปฏิบัติด�าเนินไปแต่ในส่ิงที่เป็นบุญ

เป็นคุณประโยชน์ต่าง ๆ นี้แหละ เรียกว่า บัณฑิต ผู้ด�าเนินประโยชนกิจด้วยปัญญา 

ส่วนผู้ที่ขาดปัญญาดังน้ัน จะประพฤติตรงกันข้าม คือจะทิ้งบุญทิ้งคุณทิ้งประโยชน์  

แต่จะคว้าเอาบาปเอาโทษ มิใช่ประโยชน์ นี่แหละคือคนพาลคนเขลา ฉะนั้น ปัญญา

จึงเป็นข้อส�าคัญที่จะท�าให้คนเป็นบัณฑิตขึ้นได้ 

ส�าหรับค�าที่เรียกปัญญาดังกล่าว บางทีก็เรียกปัญญาเฉย ๆ บางทีก็เรียก 

สุปัญญา (ปัญญาดี) บางทีก็เรียกสัมมัปปัญญา (ปัญญาชอบ) แต่เมื่อเรียกดังนั้น  

ก็เรียกฝ่ายที่ตรงกันข้ามว่า ทุปัญญา (ปัญญาชั่ว) มิจฉัปปัญญา (ปัญญาผิด) เมื่อมี

ค�าอื่นประกอบดังนี้ ปัญญาก็กลายเป็นค�ากลาง ๆ โดยมากใช้เฉพาะค�าว่าปัญญา 

เฉย ๆ หมายถึง สุปัญญา หรือ สัมมัปปัญญา คนที่มีปัญญาย่อมเปรียบเหมือนคน 

ที่ยืนอยู่บนยอดเขา เห็นคนทั้งหลายวิ่งวนกันอยู่ที่เชิงเขา ซึ่งล้วนเป็นคนขาดปัญญา 

ดังที่เรียกว่าพาลชนคนเขลา เพราะเหตุว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่มาก คือมัวเมาเลินเล่อ

เผลอเพลิน ขาดสติพินิจพิจารณาให้เกิดปัญญา จึงกดตนให้ตกต�่าอยู่เสมอ มีสติรู้ขึ้น 

ก็จะยกตนให้สงูขึน้ทนัท ีจะเริม่มองเหน็ว่าทีว่ิง่วุน่อยูน่ัน้ เป็นคนเขลา ความไม่ประมาท 

จึงเป็นธรรมส�าคัญที่จะเป็นเครื่องส่งปัญญาให้สูงขึ้น ให้มองเห็นว่าใครเป็นใคร

เพราะฉะนัน้ พระพทุธองค์จงึตรสัเตอืนไว้ว่า “อย่ามวัประกอบความประมาท 

อย่ามวัประกอบความชมเชยยนิดใีนสิง่ย่ัวยวนใจ ผูท้ีไ่ม่ประมาทเพ่งอยู่ จงึจะบรรลสุขุ
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อนัไพบลูย์” ความประมาทเป็นสิง่ทีม่โีทษ ใคร ๆ ย่อมจะรบัรองไม่คดัค้าน แม้เช่นนัน้ 

ใคร ๆ ทีร่บัรองดังนัน้นัน่เอง กม็กัจะมวัเมาเลนิเล่อเผลอเพลนิเสียเอง ต้องประสบผล

เสยีหาย การมัวประกอบความประมาทกค็อื การใช้เวลาให้หมดไปด้วยความประมาท 

อยูกั่บความประมาท ท�าความประมาทให้ประกอบอยู่กบัใจหรอืท�าใจให้ประกอบอยู่กบั

ความประมาท จิตใจเช่นนี้พึงเห็นได้ว่า มีอาการมัวเมา คือหลงยินดีเพลิดเพลิน  

ไม่มีที่จะนึกถึงความแก่ เจ็บ ตาย ความพลัดพราก และกรรมดีชั่ว มีอาการเลินเล่อ 

เผลอเพลนิ ขาดสตทิีจ่ะพนิจิให้เหน็สจัจะ เมือ่เป็นเช่นนี ้กจ็ะไม่ระมดัระวงัใจ จะปล่อย

ใจให้ก�าหนัดยนิดีให้ขดัเคอืงให้หลง ให้มวัเมาไปในอารมณ์คอืเรือ่งทัง้หลายเป็นเหตใุห้

ประกอบทุจริตต่าง ๆ ได้ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ จึงเป็นเหตุให้ประกอบอยู่

กบัความทุกข์วบัิตต่ิาง ๆ ปราศจากความเกษมสวสัด ีเพราะฉะนัน้ จงึตรสัเตอืนไม่ให้

มัวเมา ประกอบความประมาท 

แต่ความประมาทดงักล่าว ย่อมเกดิจากสิง่ทีย่ัว่ยวนใจทัง้หลาย อนัท�าให้จติใจ

เกดิครึม้ข้ึนมาเหมอืนครึม้ฝน สิง่ดงักล่าวนีเ้รยีกเป็นศพัท์ทางธรรมว่า “กาม” แปลว่า 

“ใคร่ ปรารถนา” หมายถึงอาการของใจเองก็ได้ หมายถึงวัตถุภายนอกทั้งหลายก็ได้ 

ประการแรกแปลว่า “ความใคร่ความปรารถนา” ประการหลังแปลว่า “ส่ิงท่ีน่าใคร ่

น่าปรารถนา” มกัจะยกขึน้กล่าวคอื รปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะ (สิง่ทีก่ายถกูต้อง) 

เพราะทั้ง ๕ นี้ เป็นสิ่งท่ีเป็นวิสัยแห่งตา หู จมูก ลิ้น และกาย ของทุก ๆ คน  

ทุก ๆ คนย่อมต้องท่องเที่ยวอยู่ในโลกตั้งแต่เกิดมาจนตาย ก็ในรูปเสียงเป็นต้นท้ัง  

๕ อย่างนี้ ด้วยอาศัยตา หู เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แหละที่น่าใคร่น่าปรารถนา เรียกว่า 

กามเหมือนกัน คนท่ัวไปพากันปรารถนาต้องการเชยชมยินดีอยู่ในส่ิงเหล่านี้ จึงเกิด

ความประมาทคือ มัวเมา เลินเล่อ เผลอเพลินอยู่ในส่ิงเหล่านี้ด้วย เป็นเหตุให้เกิด 

ความชั่วร้ายทุกข์ร้อนต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ฉะนั้น จึงตรัสสอนมิให้มัวเมา ประกอบ

ความยินดีเชยชมในสิ่งยั่วยวนใจ แต่จะปฏิบัติได้ก็จ�าต้องไม่ประมาทคือ ปฏิบัติให้มี 

สตริกัษาตน ระมัดระวงัไม่ให้เกิดความยินดใีนสิง่ยัว่ยวนใจ มคีวามเพ่งพนิจิ คอืพจิารณา

สิง่ทัง้หลาย มรีปูทีต่าเหน็เป็นต้นอยู่เสมอ มใิห้เผลอสติเผลอปัญญา ดังนี ้จะพบสัจจะ

ขึ้นอีกข้อหนึ่งว่า สิ่งที่ยั่วยวนทั้งหลายนั้น อันที่จริงเป็นสิ่งธรรมดาโลก ใจของตนเอง
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ต่างหากที่ไปด�าริปรุงแต่งขึ้น ถ้าใจไม่รับมาปรุง ก็ไม่มีอะไรที่มายั่วยวนได้ ถ้าหยุดใจ

ที่ปรุงได้ ก็จะได้พบความสุขขึ้นอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่เคยพบมาก่อน จะได้รู้ว่าเป็นสุขที่

ไพบูลย์เพียงไร

พระบรมศาสดาได้ตรสัแสดงผลของความไม่ประมาทไว้ว่า “ผู้ไม่ประมาท ย่อม

เจริญยศยิ่ง” ค�าว่า ยศ ตามที่พูดกัน มักจะหมายถึงสิ่งที่เรียกว่ายศศักดิ์ หรือความ

เป็นน่ันเป็นนี่ที่ได้รับการยกย่อง หรือแต่งตั้งขึ้นสูงกว่าพื้นเพสามัญ นั่นเป็นยศอย่าง

หนึ่งในหลายอย่าง เพราะค�าว่า ยศ นี้แจกออกได้เป็น ๓ อย่างคือ อิสริยยศ ยศคือ

ความเป็นใหญ่ บริวารยศ ยศคือบริวาร ได้แก่บริวารแวดล้อม กิตติยศ ยศคือเกียรติ 

ได้แก่ช่ือเสียงท่ีดี แม้ความมีโภคทรัพย์ ความได้รับความยกย่องก็จัดเป็นยศด้วย  

อาจรวมเข้าในอิสริยยศ ฉะนั้น ยศจึงเป็นผลส่วนดีต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับความเป็นผู้มี

คนนับหน้าถือตา ทั้งที่เกี่ยวแก่ชื่อเสียงที่ดีเป็นที่ยกย่องสรรเสริญ ตลอดถึงที่เกี่ยวแก่

ความมีหลักฐานทางทรัพย์สมบัติเป็นต้น ผลที่ดีเหล่านี้เกิดจากเหตุที่ดี คือการปฏิบัติ

ที่ดีของบุคคลเอง ๗ ประการ ได้แก่ 

๑.  ความหมั่น มีความพากเพียรพยายามไม่เกียจคร้าน เพียรข่มใจตนเองที่

จะไม่ท�าการที่ไม่ควรท�า เพียรกระตุ้นใจตนเองให้กระท�าการที่ควรท�า 

๒.  สติ มีความระลึกส�านึกรู้เป็นเหตุห้ามใจไว้ได้ มิให้มุ่งไปในทางที่ผิด แต่

ส่งเสริมให้มุ่งไปในทางที่ถูก เป็นเครื่องรักษาตนรักษาใจไม่ให้หลงลืมและหลงผิดไป 

๓.  การงานสะอาด ท�าการงานที่สะอาดปราศจากโทษ ท้ังที่เป็นกายกรรม  

วจีกรรม มโนกรรม 

๔.  ใคร่ครวญกระท�า พจิารณาให้รูส้าเหตวุ่า ถ้าจกัท�าเช่นนัน้ก็จักต้องท�าอย่างนี ้

หรอืว่าถ้าท�าการอย่างนีจ้ะเกดิผลอย่างนี ้แล้วจงึท�าลงไป เหมือนอย่างการเยียวยาแก้ไข

รักษาโรค ก็ต้องรู้สมุฏฐานแล้ว จึงวางยารักษาให้เหมาะแก่โรค 

๕. ส�ารวมระมัดระวังทางกายเป็นต้น มิให้เกิดผิดพลาดบกพร่อง 
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๖.  เลี้ยงชีวิตโดยธรรมประกอบอาชีพในทางที่ถูก เช่น เป็นคฤหัสถ์ก็เว้น

มจิฉาชพีต่าง ๆ ประกอบสมัมาชพีในทางต่าง ๆ เป็นบรรพชิต กเ็ว้นการแสวงหาทีผ่ดิ

พระวินัยต่าง ๆ 

และประการสุดท้ายอันเป็นที่ค�ารบ ๗. ซึ่งเป็นประการส�าคัญ คือความ 

ไม่ประมาท ไม่เลินเล่อเผลอเพลิน มีสติควบคุมใจไว้ได้ดีไม่มัวเมา ไม่เลินเล่อ 

เผลอเพลินไปในอารมณ์เครื่องยั่วเย้าต่าง ๆ ที่ใจของตนเองไปด�าริก�าหนดปรุงแต่งขึ้น 

คุณธรรมท้ัง ๗ ประการนี้ ซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว ก็รวมลงในประการ

สดุท้าย คอืความไม่ประมาท ย่อมเป็นเหตใุห้ได้ยศท่ีเป็นส่วนผลดต่ีาง ๆ มาโดยบรสุิทธิ์ 

นอกจากจะได้ยศดังกล่าวมานั้นแล้ว ยังจะได้ยศภายในอีกอย่างหนึ่งคือ “ความเป็น

ใหญ่เหนือความชัว่” หรอื “ความเป็นใหญ่เหนอืตนหรอืจติใจของตนเอง เพราะอาจจะ

ชนะตนเองหรือชนะใจตนเองได้” นี้เป็นเกียรติที่แท้จริงที่ดังขึ้นในใจของตนเอง และ

ของผู้รู้ทั้งหลาย และจะมีความดีนี่แหละแวดล้อม เป็นเครื่องแวดล้อมที่ไม่มีทิ้ง จะ

ติดตามไปช่วยเกื้อกูลตลอดไป.

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี ปรากฏว่า ทรงประกอบด้วย 

พระอัปปมาทธรรม จึงทรงเจริญด้วยศรัทธา ศีลเป็นต้น อันพระทศพลตรัสยกย่อง 

เป็นสารธรรมท�าให้เกิดสุขสถาพร

ขออ�านาจพระราชกศุลทกัษณิานุปทาน ท่ีสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 

ได้ทรงบ�าเพ็ญทรงอุทิศถวายทุกประการ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ เป็นวิบากสุขสมบัติ  

แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี สมตามพระราชอุทิศ โดยฐานนิยม

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์ทั้ง ๔ รูป จักได้รับพระราชทาน

สวดคาถาธรรมบรรยายโดยสรภัญญวิธี เพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสืบต่อไป

ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในอัปปมาทกถา ยุติลง เอว� ก็มีด้วยประการ

ฉะนี้. ขอถวายพระพร.



เย ธัมมาตปิภูตกิถา๑
 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

เว ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตํุ ตถาคโต

เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํวาที มหาสมโณติ

บัดนี้ จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับ 

พระปัญญาบารมี อนุรูปพระกุศลราศีทักษิณานุปทาน ที่พระวรวงศบพิตร พร้อมด้วย

พระชายา ได้ทรงบ�าเพ็ญอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ 

พระอปัุธยาจารย์ ในสตัตมวารทีเ่วยีนมาถงึโดยล�าดบั นบัเป็นสตัตมวารที ่๑๖ แต่วาร

เป็นที่สิ้นพระชนม์แล้ว 

การที่พระวรวงศบพิตรพร้อมด้วยพระชายา ทรงบ�าเพ็ญพระกุศลถวายท้ังนี้ 

เป็นการทรงท�าการบชูาด้วยพระคารวะอย่างย่ิงแก่สมเดจ็พระสงัหราชเจ้า พระอุปัธยาจารย์ 

ผู้เจริญด้วยพระวุฒิสมบัติโดยประการทั้งปวง จึงเป็นมงคลเหตุให้ถึงความเจริญ  

ดงัพระพทุธภาษติในมงคลสตูรว่า ปชูา จ ปชูนยีาน ํการบชูาท่านท่ีควรบชูา เอตมฺมงคฺ-

ลมุตฺตมํ ข้อนี้เป็นมงคลอันอุดม ดังนี้

๑  ถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมืน่นครสวรรค์ศกัด์ิพนิติ ครัง้ด�ารงสมณศกัด์ิที ่พระธรรมวราภรณ์  

 ในการพระกศุลทกัษิณานปุทานถวาย สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ถวาย  

 ณ พระต�าหนกัเพช็ร วดับวรนเิวศวหิารวนัท่ี ๓ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
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สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า ได้ทรงเป็นทีเ่คารพนบัถือในพระราชวงศ์สกลุ นบัแต่

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าทุกรชักาลโดยล�าดบัมา ได้ทรงเป็นทีเ่คารพนบัถือ

แห่งอ�ามาตย์วงศ์สกลุ ตลอดถงึพทุธศาสนกิวงศ์สกลุทัว่ไป โดยเฉพาะ ได้เป็นทีเ่คารพ

นับถือในพระวรวงศบพิตรอย่างย่ิง ได้ทรงถึงเป็นพระอุปัธยาจารย์ เม่ือทรงผนวชใน

คราวน้ัน สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าได้ประทานพระโอวาทแก่นวกภกิษดุ้วยความตัง้พระหฤทยั

ให้สมบูรณ์ ประจวบเวลาที่มีพระอนามัยแห่งพระวรกายยังปกติเรียบร้อย จึงประทาน

พระโอวาทได้ตลอดพรรษากาลโดยเรียบร้อย สมบูรณ์ทุกข้อและหมวดธรรมที่ควร

ประทานแก่นวกภิกษุ พึงสังเกตได้ว่า ได้ตั้งพระหฤทัยเพื่อถวายแด่พระวรวงศบพิตร

เป็นพิเศษ ได้มีนวกภิกษุจดพระโอวาทที่ประทานทุกครั้งด้วยชวเลข แล้วคัดถวายทรง

ตรวจแล้วขอประทานพระอนญุาตพิมพ์ขึน้ ด้วยพระอปุถมัภ์ของพระวรวงศบพติร ส�าเรจ็

เป็นหนังสืออนุสรณ์ที่มีค่ายิ่งของนวกภิกษุศกนั้น และเป็นหนังสือท่ีอ�านวยประโยชน์

เป็นที่นิยมของนักศึกษาและปฏิบัติธรรมทั่วไป

สมเด็จพระสังหราชเจ้า เม่ือทรงให้บรรพชาอุปสมบท ก็ทรงปฏิบัติหน้าที ่

พระอุปัธยาจารย์มิให้บกพร่อง สม�่าเสมอโดยล�าดับปีมา ไม่ทรงแสดงเหนื่อยหน่าย  

สมด้วยอรรถของอุปัชฌาศัพท์ ท่ีพระอาจารย์แสดงไว้ว่า วชฺชาวชฺชํ อุปนิชฺฌายตีติ  

อปุชฌฺา ชือ่ว่าอุปัชฌา เพราะอรรถว่าคอยดูแลโทษน้อยโทษใหญ่ คอืคอยดแูลป้องกนั

บ�าบัดโทษทั้งปวง ดังนี้ ในภายหลัง เมื่อพระวรกายถึงทุพพลภาพ ไม่อาจประทาน 

พระโอวาทได้ตลอด ก็ทรงพยายามแม้น้อยครั้ง เพราะทรงเห็นตามสมเด็จพระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสท่ีเคยตรัสไว้แก่พระองค์ว่า เป็นอุปัชฌาย์แล้ว 

ไม่ได้สอนพระทีบ่วชใหม่เอง ก็เหมือนเป็นมารดาแล้วมไิด้เลีย้งบตุรด้วยขีโรทกของตนเอง 

นอกจากนี ้ ได้ทรงเห็นเป็นส�าคัญจริง ในกรณียะหน้าที่อันเป็นกิจพระศาสนา ไม่ปลีก

ตัวทอดทิ้งไม่เอาเป็นธุระ เมื่อคราวทรงด�ารงต�าแหน่งสกลมหาสังฆปริณายก ก็เพราะ

ทางฝ่ายราชอาณาจกัรน�าดอกไม้ธปูเทยีน มากราบทลูอาราธนาขอให้ทรงช่วยภารธรุะ

พระพทุธศาสนา จงึทรงรบัช่วยภารธรุะพระพทุธศาสนา ตามจรรยาของพระพทุธสาวก

ตั้งแต่ต้นมา เหตุฉะนี้ พระพุทธศาสนาจึงด�ารงสืบต่อมาได้โดยล�าดับ
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ตามพระพุทธศาสนาประวตั ิพระพทุธสาวกทัง้หลาย ได้รบัภารธรุะพระพทุธ-

ศาสนาจากพระบรมศาสดาด้วยพระพุทธาณัติ ให้เที่ยวไปประกาศพระพุทธศาสนาใน

ชนบททัง้หลาย เพือ่ประโยชน์และความสขุแก่ชนเป็นอนัมาก จงึได้จารกิเทีย่วไปประกาศ

พระพุทธศาสนาช่วยพระบรมศาสดาตั้งแต่ปฐมโพธิกาล ปรากฏตอนหนึ่งว่า เมื่อ

พระบรมศาสดาประทบัอยู ่ณ พระเวฬวุนัใกล้กรงุราชคฤห์ พระอสัสชเิถระซึง่เป็นรปูหนึง่

ใน ๕ รูป ทีเ่รยีกว่าปัญจวคัคย์ี ได้เข้าไปบิณฑบาตในกรงุราชคฤห์ พระสารบีตุรเถระ

เมือ่ยงัเป็นปรพิพาชกชือ่ว่า อุปตสิสะ ได้เหน็ท่านมีอาการน่าเลือ่มใสจงึตดิตามไปจนถงึ

ทีอ่ยู ่เมือ่ได้โอกาสสมควรแล้ว จงึถามท่านว่าท่านบวชจ�าเพาะใคร ใครเป็นศาสดาของ

ท่าน ท่านชอบธรรมของใคร เมื่อท่านตอบให้ทราบว่า พระมหาสมณะผู้เป็นโอรสแห่ง

ศากยะ ออกผนวชจากศากยสกุลแล้ว จงึถามท่านสบืไปว่า พระศาสดาของท่านสัง่สอน

อย่างไร ท่านได้แสดงโดยย่อ ดงัคาถาทีพ่ระธรรมสงัคาหกาจารย์ร้อยกรองไว้ ทีย่กเป็น

บทอุทเทศ ณ เบื้องต้นว่า

เย ธมฺมา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตํ ตถาคโย

เตสญฺจ โย นิโรโธ จ เอวํวาที มหาสมโณ

แปลโดยนัยหนึ่งว่า ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรม

เหล่านัน้ และความดบัแห่งธรรมเหล่าน้ัน พระมหาสมณะทรงส่ังสอนอย่างนี ้อปุติสสะ

ได้ฟังแล้ว ได้ธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมว่า ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ 

สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดต้องมีความดับเป็นธรรมดา

คาถาของพระอัสสชินี้แสดงย่อพระพุทธศาสนาด้วยใช้ถ้อยค�าส้ัน ๆ เพียง 

คาถาเดียว แต่มีความกว้างขวางเพียงพอแก่ปัญหาว่า พระศาสดาของท่านสั่งสอน

อย่างไร ที่น่าจะตอบให้จบให้เพียงพอได้โดยยาก แต่พระอัสสชิตอบให้จบให้เพียงพอ 

ได้ด้วยใช้ถ้อยค�าไม่ก่ีค�า จึงเป็นคาถาท่ีนิยมนับถือกันมากว่าเป็นหัวใจอริยสัจจ์ และ

เป็นตวัอย่างอย่างดขีองการพูดสัน้แต่จุความกว้างเพยีงพอ อันเป็นคณุสมบติัประการหนึง่ 

แม้ของสมเด็จพระสังฆราชเจ้า คาถานี้สรุปพระพุทธศาสนาได้อย่างไร ควรพิจารณา
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พระพทุธศาสนา คอืค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าน้ัน ในชัน้สามญั แสดงเหตุผล

ตามที่เป็นจริง หรือความจริงตามเหตุผล ที่อาจพิจารณาเห็นได้ที่ตนน้ีเอง สมดัง 

พระธรรมคณุบทหนึง่ว่า สนทฺฏิฐโิก ธรรมอันบคุคลพงึเห็นได้เอง เพราะถ้าแสดงนอก

ไปจากตน ตนก็ไม่อาจเห็นได้ เว้นไว้แต่จะเชื่อไปอย่างเดียวเท่านั้น เหมือนอย่างลัทธิ

ศาสนาที่สอนให้เชื่อโดยมิต้องพิสูจน์โดยมาก เหตุผลอันที่อยู่ที่ตนดังกล่าวนี้ ทาง

พระพุทธศาสนาจ�าแนกเป็น ๒ คือ เหตุผลฝ่ายชั่ว อันเรียกว่าอกุศล ๑ เหตุผล 

ฝ่ายดีอนัเรยีกว่ากศุล ๑ เหตุผลฝ่ายอกุศลนัน้ ได้แก่อกุศลมลู มลูรากของอกศุล คอื 

โลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุ อกุศลกรรม คือ กรรมชั่วหรือทุจริตต่าง ๆ เป็นผล  

เรียกว่าอกุศลคือไม่ดี ก็เพราะมีโทษอันบัณฑิตติเตียน มีทุกข์เดือดร้อนเป็นผลต่อไป 

บุคคลอาจพิจารณาเห็นว่าเป็นอกุศลจริงได้ด้วยตนท่ีตนเอง ส่วนเหตุผลฝ่ายกุศลนั้น

ได้แก่กศุลมลู มลูรากของกศุลคอืความไม่โลภ ความไม่โกรธประทษุร้าย ความไม่หลง  

เป็นเหตุ กุศลกรรมคือกรรมดหีรอืสจุริตต่าง ๆ เป็นผล เรยีกว่ากศุลคอืดเีพราะไม่มโีทษ 

และเป็นสุขเป็นผลต่อไป บุคคลอาจพิจารณาเห็นว่าเป็นกุศลจริงได้ด้วยตนที่ตนเอง  

แต่สิ่งที่มีเหตุผลน้ัน ต้องพิจารณาโดยเหตุผล อย่างมีเหตุผล จึงจะเห็นเหตุผลตาม 

เป็นจริง ในชั้นนี้อาจสงเคราะห์เข้าคาถาของพระอัสสชิเถระได้ดังนี้ กรรมที่เป็นอกุศล

ทุจริตต่าง ๆ พร้อมท้ังความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ ที่เกิดสืบเนื่องจากกรรมเช่นนั้น  

ชือ่ว่าเป็นธรรมทีเ่กดิจากเหตคุอืเป็นผลนัน้เอง ในฝ่ายชัว่พระตถาคตทรงแสดงเหตขุอง

ผลเช่นนีไ้ว้แล้ว คอื อกศุลมลูดังกล่าว อกีอย่างหนึง่กรรมท่ีเป็นกศุลสุจรติต่าง ๆ พร้อม

ทัง้สขุสมบตัต่ิาง ๆ ทีเ่กดิสบืเน่ืองจากกรรมเช่นนัน้ ชือ่ว่าเป็นธรรมเกดิแต่เหตใุนฝ่ายดี 

พระตถาคตทรงแสดงเหตขุองผลนีไ้ว้แล้วเหมอืนกนัคอืกศุลมลู และทรงแสดงความดบั

ของผลเหล่านั้น คือทรงแสดงให้ดับเหตุคืออกุศลมูล เมื่อเหตุดับแล้ว ผลคือกรรมชั่ว

พร้อมทั้งความเดือดร้อนต่าง ๆ ก็ดับไปตามกัน ค�าสั่งสอนนี้เกื้อกูลสัมมาปฏิบัติทั้งใน

คดีโลกทั้งในคดีธรรม คือเม่ือประสงค์จะดับเรื่องใด ก็ต้องค้นหาเหตุของเรื่องนั้น  

และดับที่เหตุอันเป็นมูล จึงจะดับเรื่องนั้นได้ แต่ในชั้นนี้ สอนให้ดับแต่ในฝ่ายอกุศล 

ส่วนในฝ่ายกศุล สอนให้ก่อ ทีเ่รยีกว่า ภาวนา คอืท�าให้มขีึน้ และเมือ่ก่อเหต ุผลกก่็อ

ขึน้ตามกนั กศุลคอืฝ่ายดนีี ้ต้องก่อเรือ่ย ๆ ไปจนกว่าจะเตม็ดหีรอืสดุด ีจงึจะเสรจ็กจิ 
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ถ้ายังไม่สุดดี ก็ยังท�าดีไม่จบ ฉะนั้น พระบรมศาสดาถ้าจักทรงแสดงธรรมเพียงท�าชั่ว

ท�าดีเท่านั้น ก็ชื่อว่ายังแสดงธรรมไม่จบ จึงทรงแสดงธรรมให้จบลงด้วยชั้นสุดดี หรือ

เต็มดี จริงอยู่คนที่หวังชั่ว ย่อมไม่หวังดี อนึ่ง คนที่ยังต้องการดี ก็เพราะดียังไม่พอ  

ดยีงัไม่สมบรูณ์ ดยัีงไม่ถึงท่ีสดุ ถ้าดถีงึท่ีสุด เตม็ด ีสุดดแีล้ว ก็ไม่ต้องการด ีธรรมชัน้นี้ 

เรียกว่าปรมัตถะ ความจริงเป็นธรรมสามัญนั่นเอง แต่เป็นสามัญในชั้นนั้น

ในชัน้ปรมตัถะนี ้พระบรมศาสดาทรงประกาศอรยิสัจจ์ จรงิอย่างประเสรฐิ คือ

อย่างแท้ คือทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุให้ทุกข์เกิด ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทุกขนิโรธ- 

คามนิปีฏปิทา ข้อปฏิบตัใิห้ถงึความดบัทกุข์ ทกุข์ในอริยสัจจ์นี ้ ได้แก่ผลทัง้ปวงทีบุ่คคล 

เสวยอยู ่ซึง่เป็นสิง่ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ทนอยูย่าก แปรปรวนไปเป็นธรรมดา และมใิช่ตน 

และซึ่งเกิดจากทุกขสมุทัย พระบรมศาสดาทรงชี้ตัณหา ความดิ้นรนแห่งใจหรือ 

ความทะยานอยากว่า เป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ เข้าในค�าของพระอัสสชิเถระว่า ธรรม

เหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุของธรรมเหล่านั้น คือตรัสตัณหาว่าเป็นเหตุ

ของผลที่เป็นทุกข์ท้ังหมด น้ีเป็นสายสมุทัยคือสายเกิดทุกข์ และทรงแสดงนิโรธ  

ความดับทุกข์ดังกล่าวแล้วว่าเป็นผลของเหตุคือข้อปฏิบัติท่ีเรียกส้ันว่า มรรค ซึ่งเป็น

ทางอันเดียว แต่มีองค์ประกอบกัน ๘ มีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบเป็นต้น นี้เป็น 

สายนิโรธ คือสายดับทุกข์ เข้าในค�าของพระอัสสชิเถระว่าและตรัสความดับของธรรม 

เหล่านัน้ ฉะนัน้ คาถาของพระอัสสชเิถระจงึประมวลอรยิสัจจ์ไว้สมบรูณ์ทัง้สายสมทุยั 

ทั้งสายนิโรธ

ในอริยสัจนี้ มิได้แสดงว่ากุศลอกุศล แต่แสดงสัจจะโดยตรง เพราะธรรมท่ี

แสดงกศุลอกศุลนัน้เกีย่วแก่บคุคลเป็นทีต่ัง้ คอื เป็นดหีรอืเป็นชัว่ เป็นสขุหรอืเป็นทกุข์ 

เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคล เพราะเกี่ยวแก่กรรม ส่วนธรรมในอริยสัจจ์เกี่ยวกับ

สัจธรรมโดยตรง แต่ก็แสดงที่บุคคลนั้นเอง

อนึง่ ในอรยิสจัจ์นี ้ทกุข์เป็นปรญิเญยยธรรม ธรรมทีค่วรก�าหนดรู ้สมทุยัเป็น

ปหาตพัพธรรม ธรรมทีค่วรละ นโิรธเป็นสจัฉิกาตัพพธรรม ธรรมท่ีควรท�าให้แจ้ง มรรค

เป็นภาเวตัพพธรรม ธรรมท่ีควรภาวนา คือท�าให้มีขึ้น แม้เป็นภาวนาก็เป็นไปเพื่อ 

ดบัทกุข์ จงึจดัเข้าในสายดบั พระบรมศาสดาตรสัว่า อรยิสจัจ์นีเ้ป็นประมวลพระพทุธ-
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ศาสนาทัง้สิน้ เหมอืนอย่างรอยเท้าช้างเป็นทีป่ระมวลรอยเท้าส้ัตว์เดนิดนิทัง้ส้ิน ฉะนัน้ 

คาถาของพระอัสสชเิถระซ่ึงประมวลอรยิสจัไว้ทัง้หมด จงึช่ือว่าประมวลพระพทุธศาสนา

ทั้งสิ้นไว้ด้วยประการฉะนี้

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ปรากฏว่ามีปกติตรัสใช้ถ้อยค�าน้อยแต่จุความกว้าง 

แม้ในการแสดงธรรมหรือประทานพระโอวาท ก็โปรดใช้ถ้อยค�าส้ันน้อย แต่จุความ 

เพียงพอและถูกตรงแก่อรรถของธรรมนั้น ๆ อาจกล่าวได้ว่า โปรดรับสั่งสั้นและตรง 

ไม่โปรดยาวและอ้อมค้อม แม้ในพระปฏิปทา กโ็ปรดปฏบิตัใินทางย่อเร่ือง ไม่ให้มากเร่ือง 

ไม่ให้เรื่องยาว โปรดปฏิบัติมิให้มีเรื่องเสียเลย เพราะทรงใช้วิธีปฏิบัติดับเหตุของเรื่อง

ยุง่ยากต่าง ๆ ด้วยพระปรชีาสามารถ เรือ่งโดยมากทีใ่หญ่โต ถ้าได้พจิารณาดบัต้นเหตุ

ทีเ่ลก็โดยมากเสยีแล้ว กจ็ะไม่เกดิขึน้ แม้จะทรงรบัภารธรุะมากมายหลายหน้าที ่กไ็ม่

ทรงหนัก แม้จะเกิดอาพาธกล้าแก่พระวรกายก็ไม่ทรงเพียบ แม้จะทรงเผชิญเรื่อง 

ยุง่ยาก ก็ไม่ทรงจนทาง ทรงมีวิธีปลงให้เบาสบาย มีทางออกให้รอดพ้น ดังที่เรียกว่า 

นิยยานิกธรรม เป็นอันว่าได้ทรงมีปฏิปทาในทางย่อทุกข์ ด้วยการย่อเหตุของทุกข์  

ดับเหตุของทุกข์โดยสามารถ

พระวรวงศบพิตร ทรงประกอบด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาธรรม ทรงบ�าเพ็ญ

พระกศุลถวาย กพ็งึเหน็สมด้วยพระพถทุธภาษิตว่า ภมิู เว สาธุรูปาน ํกตญฺญูกตเวทติา 

ความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิของสาธุชน ดังนี้

ขออ�านาจพระกศุลราศทีกัษณิานปุทาน ท่ีพระวรวงศบพติรพร้อมด้วยพระชายา 

ได้ทรงบ�าเพ็ญถวายทั้งนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์เป็นสุขวิบากบูชา ดุจได้ทรงถวายบูชาเมื่อ

ทรงด�ารงอยู่แด่สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ พระอปัุธยาจารย์ และ

ชื่อว่าได้ถวายบูชาในพระสังฆรัตนะโดยฐานะ ฯ 

ถวายวิสัชชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญา

บารมี ยุติลง เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร



อรยิวังสกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อริยวํสา อคฺคญฺญา รตฺตญฺญา วํสญฺญา โปราณา  

อสงฺกิณฺณา อสงฺกิณฺณปุพฺพาติ.

บดันี ้จกัรบัพระราชทานถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ในอรยิวงัสกถา ฉลอง

พระเดชพระคณุ ประดบัพระปัญญาบารม ีอนรุปูพระราชกศุลทกัษิณานปุทานพระศพ 

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถร) ที่สมเด็จ 

บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าได้ทรงบ�าเพญ็ ทรงพระราชอทิุศถวายสมเดจ็พระสังฆราช

พระองค์นัน้ ในสตัตมวารสมยั จ�าเดมิแต่สิน้พระชนม์ ตามทางพระพทุธศาสนา เป็นการ

ทรงบูชาสักการะพระมหาเถระผู้ทรงเป็นประธานในสังฆมณฑลทั่วราชอาณาจักร

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระสงัฆราช (ญาโณทยมหาเถร) ได้ทรงประกอบด้วยวฒุิ

สมบัติครบทั้งสามประการคือ ชาติวุฒิ เจริญด้วยชาติ คุณวุฒิ เจริญด้วยคุณ วัยวุฒิ 

เจริญด้วยวัย ชาติวุฒินั้น เพราะได้ทรงเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้  

ซึ่งนับว่าได้มาเกิดในอริยชาติของพระพุทธเจ้า คุณวุฒินั้น เพราะได้ทรงมีอุตสาหะ

วิริยภาพกอปรกิจท่ีเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเองด้วย แก่ผู้อื่นด้วย ตั้งต้นแต่ได้ศึกษา

๑  ถวายคร้ังด�ารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร ในการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน  

 ปฐมสัตตมวารพระศพ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถร,  

 ถวาย ณ ต�าหนักวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
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วชิาหนงัสอื วชิาเลข ลูกคิด และโหราศาสตร์ตัง้แต่ยงัเยาว์ เม่ือได้บรรพชาเป็นสามเณร

แล้ว กไ็ด้ศกึษาพระปริยตัธิรรม พร้อมทัง้ภาษาบาลี สอบได้เป็นเปรยีญสีป่ระโยคตัง้แต่

ยงัเป็นสามเณร ครัน้อุปสมบทเป็นพระภกิษแุล้ว กไ็ด้ศกึษาและสอบต่อขึน้ไป จนเป็น

เปรียญ ๙ ประโยค องค์แรกในรัชกาลที่ ๕ การเข้าแปลสอบไล่ของพระองค์ ไม่เคย

ตกเลย ตั้งแต่ประโยคต้นจนถึงประโยคสุดท้าย สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงรับธุระ

พระพทุธศาสนา ในด้านการศกึษาและการปกครองเป็นต้นมาโดยล�าดบั ในด้านการศึกษา 

ได้เป็นกรรมการสนามหลวง เป็นแม่กองธรรมสนามหลวงหลายจังหวัด ตามวิธีสอบ

ในสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระเจ้าวรวงศ์เธอ 

กรมหลวงชนิวรสริวิฒัน์ สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า และสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าพระองค์น้ัน 

ได้ทรงแต่งตั้งให้เป็นพระคณาจารย์โทฝ่ายคันธุระ แล้วโปรดให้เป็นเจ้าส�านักเรียน 

วัดสระเกศ

ในส่วนวยัวฒุนิัน้ เพราะได้ทรงด�ารงอยูย่ัง่ยนืม่ันคงมาในพระธรรมวนิยั มอีายุ

พรรษาสมควร ก็ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะที่ พระปิฏกโกศล  

ในรัชกาลที่ ๕ ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นโดยล�าดับ เป็นพระราชเวที พระเทพเวที 

ในรัชกาลที่ ๖ เป็นพระธรรมเจดีย์ ในรัชกาลที่ ๗ เป็นพระธรรมวโรดมในรัชกาล 

ท่ี ๘ ต่อมาในรชักาลปัจจุบนั ได้ทรงพระกรณุาโปรดสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะท่ี 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์

สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงด�ารงต�าแหน่งทางการปกครองโดยควรแก่วุฒิ  

ที่เป็นเหตุให้ทรงพระกรุณาโปรด ฯ ยกย่องด้วยสมณศักดิ์มาโดยล�าดับ ตั้งต้นแต่

ต�าแหน่งเจ้าคณะแขวง เม่ือเป็นพระราชาคณะชัน้ธรรม ได้เป็นกรรมการมหาเถรสมาคม 

ตลอดสมยัทีใ่ช้พระราชบญัญตัลิกัษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ ต่อมา ได้รบัเลอืก

เป็นรองประธานและเป็นประธานสงัฆสภา ตดิต่อกนัมาตลอดสมยัทีใ่ช้พระราชบัญญตัิ

คณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔

ในส่วนท่ีเกี่ยวกับวัดพระเกศ ได้ทรงเป็นเจ้าอาวาส เป็นพระอุปัชฌายะให้

บรรพชาอุปสมบทกุลบุตร กับทั้งให้การศึกษาอบรมพระภิกษุสามเณรและศิษย์ในวัด 

ได้ทรงอุปถัมภ์ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม ทั้งแผนกบาลีและนักธรรม ได้บูรณ

ปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุต่าง ๆ ในวัด เช่น พระอุโบสถ และพระบรมบรรพรต กับทั้งได้
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สร้างขึ้นใหม่ เช่น โรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นต้น ได้ทรงจัดอบรมส่งเสริมศีลธรรม

แก่ประชาชน เป็นองค์อุปถัมภ์สมาคมศูนย์ค้นคว้าทางพระพุทธศาสนา และสมาคม

สังคมสงเคราะห์ทางจิต เมื่อทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ของมหาจุฬาลงกรณราช-

วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงประกอบด้วยวัยวุฒิสูงย่ิง ได้ทรงด�ารงต�าแหน่ง 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในสมัยที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติ พ.ศ.๒๕๐๕ 

ซึง่ใช้อยูใ่นปัจจบุนั แลเพราะบรบูิรณ์ด้วยวุฒสิมบตัทิัง้ปวง จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ 

สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ฯ สมเด็จพระสังฆราช องค์สกลมหา-

สงัฆปรณิายก ประธานาธบิดแีห่งสงัฆมณฑลทัว่ราชอาณาจกัร มคีวามพสิดารปรากฏ

ในประกาศพระบรมราชโองการให้สถาปนานั้นแล้ว

สมเดจ็พระสงัฆราช ทรงเป็นพระมหาเถระผูค้งแก่เรยีน ทรงทราบไพรชัภาษา

หลายภาษา ช�านาญในคัมภีร์โหราศาสตร์ มีพระเมตตากรุณาละมุนละไมแก่คนทั่วไป 

แม้จะทรงเจริญยิ่งขึ้น ก็ทรงวางพระองค์สม�่าเสมอใคร ๆ เข้าหาได้โดยง่าย ทรงหนัก

แน่นในพระธรรมวินัย ทรงปกครองคณะสงฆ์ให้เกิดความเรียบร้อยโดยทั่วไป ทรงไม่

เหน็ดเหนื่อยในการทรงท�ากิจ ให้เกิดความพอใจและความสุขแก่บุคคลท่ัวไป จนถึง

พระวรกายทนไปไม่ไหว สมเด็จพระสังฆราช มีพระชนมายุเป็นรัตตัญญูมหาเถระ  

ได้ประชวรและสิน้พระชนม์ด้วยโรคทีม่ไิด้คาดหมายไว้ ซึง่แพทย์ลงความเหน็ว่า เส้นโลหติ

ในสมองอดุตนั รวมพระชนมายโุดยปี ๙๑ พรรษา ๖๙ เป็นทีส่ลดพระราชหฤทยัแห่ง

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า พร้อมทัง้พระบรมวงศานวุงศ์ เป็นทีอ่าลยัเสยีดาย

แห่งรัฐบาลกบัคณะสงฆ์และประชาชนท่ัวไป ในระหว่างประชวรครัง้ทีสุ่ดนี ้สมเดจ็บรม

บพติรพระราชสมภารเจ้าได้เสด็จพระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่ม ทรงห่วงใยในพระมหาเถระ

ผู้มีพระชนม์สูง และได้พระราชทานเกียรติยศพระศพตามราชประเพณี พระราชทาน

พระโกศกดุัน่น้อยทรงพระศพ ทรงบ�าเพญ็พระราชกุศลถวายต้ังแต่ต้นมา และโปรด ฯ 

ให้ไว้ทกุข์ในราชส�านกัตามก�าหนด ทางรฐับาลกไ็ด้ประกาศให้ลดธงครึง่เสาและไว้ทกุข์

ตามก�าหนดเช่นเดียวกัน ท้ังในโอกาสสัตตมวารสมัยนี้ สมเด็จบรมบพิตรพระราช

สมภารเจ้าท้ัง ๒ พระองค์ ได้ทรงพระราชอตุสาหะเสดจ็ ฯ เข้ามาทรงบ�าเพญ็พระราช

กุศลถวาย
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แต่เรื่องมรณะนี้ ก็เป็นไปตามธรรมดาของสังขาร ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ 

แปลความว่า สงัขารทัง้หลายไม่เทีย่งหนอ มีความเกดิขึน้และเส่ือมดบัไปเป็นธรรมดา 

เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ความสงบระงับแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข ความมีสติระลึกถึง

คตธิรรมของสงัขารอยู ่ย่อมเป็นเหตใุห้เกดิความไม่ประมาท และปฏบิตัตินไปในธรรม

ที่เป็นวงศ์ของพระอริยะ มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันเรียกว่า อริยวงศ์

สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงัฆราช ทรงประกอบด้วยพระคณุ

สมบัติทั้งปวง โดยปริยายหนึ่ง เพราะทรงปฏิบัติในอริยวงศ์ตามค�าส่ังสอนของพระ- 

พุทธเจ้า ซึ่งมีพระบาลีพุทธวจนะว่า จตฺตาโรเม ภิกฺขเว อริยวํสา เป็นต้น แปลรวมใจ

ความว่า อริยวงศ์ คือ ธรรมที่เป็นวงศ์ของพระอริยะเหล่านี้ ๔ ประการ ที่รู้กันว่าเลิศ 

ทีรู่จั้กกนัมานาน ทีรู้่กนัว่าเป็นวงศ์ เป็นของเก่า ไม่ถกูรงัเกยีจมาแล้ว ไม่เคยถกูรงัเกียจ 

ไม่ถูกรงัเกยีจอยู ่จกัไม่ถกูรงัเกยีจ สมณพราหมณ์ซึง่เป็นผูรู้ไ้ม่ต�าหนติเิตียน อรยิวงศ์

ทั้ง ๔ คือ ๑. สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ ๒. สันโดษยินดีด้วยบิณฑบาตตามม ี

ตามได้ ๓. สนัโดษยนิดด้ีวยเสนาสนะ (ท่ีนอนท่ีนัง่) ตามมตีามได้ และกล่าวสรรเสรญิ

คุณของสันโดษด้วยปัจจัยเหล่าน้ี ไม่แสวงหาโดยไม่สมควร ไม่ได้ก็ไม่สะดุ้งสะเทือน 

ได้ก็ไม่ติด พิจารณาเห็นโทษ มีปัญญา ที่น�าออกใช้สอย และไม่ยกตนข่มท่านเพราะ

สันโดษนั้น ๔. ยินดีในการอบรมกุศล ยินดีในการละอกุศล และไม่ยกตนข่มท่าน 

เพราะความยินดีน้ัน ผู้ท่ีขยันไม่เกียจคร้าน มีความรู้ตั้งสติอยู่ในข้อเหล่านี้ เรียกว่า 

ตั้งอยู่ในอริยวงศ์ ผู้ท่ีประกอบด้วยอริยวงศ์ ๔ เหล่านี้ จะอยู่ในทิศตะวันออกหรือ 

ตะวนัตก ในทศิเหนอืทศิใต้กต็าม ย่อมข่มครอบง�าความยินร้ายหรือความระคายเคอืง

แห่งจิตใจ จติใจย่อมครอบง�าไม่ได้ เพราะเหตวุ่าธรีชนคนทรงปัญญา เป็นผูข่้มครอบง�า

ความยินร้ายและความยินดีเสียได้

อริยวงศ์ วงศ์ของพระอรยิะ คอืบคุคลผูเ้จรญิ ผูป้ระเสรฐิ หมายถึงธรรมท่ีคน

เจริญ คนประเสริฐ ได้นับถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน เป็นของเก่าก่อน 

ทุกพุทธกาล และพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเข้าไว้ในพระพุทธศาสนา และค�าว่า อริยะ  

ก็หมายถึงคนที่มีความเจริญมาเก่าก่อนเช่นเดียวกัน ตรงกับค�าว่า อารยะ



418 ปกิณกเทศนา

เมือ่ตกมาถงึพระพุทธศาสนา ค�าว่า อรยิะ ได้ใช้หมายถึงบคุคลทีม่คีวามเจรญิ

ทางจติใจอย่างสงู คือละกเิลสได้เดด็ขาดบางส่วน จนถึงสิน้เชงิ แต่เมือ่กล่าวโดยทัว่ไป 

บคุคลจะชือ่ว่าเป็นผูเ้จรญิหรอืประเสรฐินัน้พงึเป็นผูม้จีติใจเจรญิ เพราะได้ปฏบิตัอิบรม

ในธรรมท่ีเป็นของอริยวงศ์ คือความสนัโดษ ยนิดด้ีวยเครือ่งนุง่ห่ม อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั 

บรรดาที่เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยส�าหรับทะนุบ�ารุงกาย กับยินดีในการอบรมกุศลธรรม 

ละอกศุลธรรมเพ่ือบ�ารงุจติใจให้เจรญิ สามข้อแรกเก่ียวกบัวัตถุ ตามทีร่ะบไุว้คอืปัจจยั

เครื่องอาศัยด�ารงชีวิตทั้งสาม แต่ก็หมายถึงเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดถึงเครื่องแลก

เปลี่ยนและเครื่องตบแต่งทุกอย่าง ในอริยวงศ์นี้ ผู้ปฏิบัติย่อมมีสันโดษ คือยินดีด้วย

ของ ๆ ตน ตามที่ได้มา ตามก�าลังและตามความสมควร สันโดษดังกล่าวเป็นเหตุ

ให้การเลีย้งชวีติเป็นสมัมาอาชวีะ คอืเลีย้งชวีติโดยชอบ เพราะผูม้สัีนโดษย่อมจีติใจทีรู่จ้กั

อิ่มรู้จักพอในลาภผลทั้งหลาย และปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลาย ย่อมเป็นสิ่งที่มีปริมาณ 

เมื่อผู้มีส่วนที่จะพึงได้มีสันโดษตามส่วนที่พึงได้แก่ตน ก็ย่อมอาจมีเฉลี่ยออกไปถึงคน

ได้มาก หากไม่สนัโดษคือประกอบด้วยความโลภ กจ็ะท�าให้ปฏิบัตไิปเพ่ือผลตรงกันข้าม 

ฉะน้ัน ความสันโดษในลาภผลทั้งหลาย โดยเฉพาะในวัตถุที่จ�าเป็นแก่การครองชีวิต

สามอย่าง คือ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และท่ีอยู่อาศัย ตลอดถึงในวัตถุท่ีจ�าเป็น 

อืน่ ๆ จึงเป็นธรรมท่ีสมควรปฏบัิต ิเพือ่ให้เกิดความเจรญิและความสขุ ทัง้ในหมูค่ฤหสัถ์ 

ทั้งในหมู่บรรพชิต

ส่วนข้อที่สี่ ยินดีในการอบรมกุศลธรรม ละอกุศธรรมนี้ แสดงถึงความเป็น 

อารยะ คือความเจริญทางจิตใจเป็นข้อหลักประมวลในอริยวงศ์นี้ ผู้ที่มีจิตใจเจริญนั้น

พงึเป็นผูร้งัเกียจความช่ัวร้ายท้ังหลาย ต้องการปรารถนาคณุงามความดทีัง้ปวง หากได้

อบรมจนเกิดเป็นอัธยาศัยได้เช่นน้ี ก็ได้ชื่อว่า เป็นคนเจริญโดยอัธยาศัย คนดี ๆ  

ทั้งปวง ย่อมรับรองลักษณะดังกล่าวอยู่ท่ัวกัน ต่างแต่จะรับรองโดยอัธยาศัยหรือโดย

ตบแต่งเท่านั้น และข้อนี้ทางพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้สันโดษ ดังพระบาลีพุทธวจนะ

ที่ตรัสไว้ แปลความว่า ธรรม ๒ ประการนี้คือ ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย 

๑ ความไม่ย่อหย่อนในความเพียรที่ตั้งไว้ ๑ (องฺ. ทุก. ๒๐/๔๒๒/๑๑๙) อีกแห่งหนึ่ง

ว่า ภิกษุประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ จะถึงความยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในธรรมทั้งหลาย

ต่อกาลไม่นาน คือ 
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๑.  มากด้วยความสว่าง 

๒.  มากด้วยความประกอบเพียร 

๓.  มากด้วยความรู ้

๔.  มากด้วยความไม่สันโดษ (ในกุศลธรรมทัง้หลาย) 

๕.  ไม่ทอดธรุะในกุศล ธรรมท้ังหลาย 

๖.  ท�าให้ข้ามอุปสรรคก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้น (๒๒/๓๕๑/๔๘๒) 

ทัง้นีเ้พราะกศุล หรือบญุ หรอืสจุรติธรรม อนัเป็นส่วนคุณงามความด ีท่ีเกือ้กลู

ให้เกดิประโยชน์สขุทัง้ปวง ทีจ่ะพงึอบรมให้เกดิให้เจรญิยังมอีกีมาก กบัทัง้อกศุลธรรม

หรือบาปทุจริตทั้งหลาย ที่เป็นส่วนชั่วร้ายให้เกิดเป็นทุกข์ ก็ยังมีอีกที่จะต้องละอยู่ไม่

น้อยเช่นเดียวกัน ถ้าสันโดษเสียก็จะพอใจว่าท�าดีพอแล้ว ไม่ต้องละความไม่ดีอะไรอีก 

จึงตรัสสอนไม่ให้สันโดษ ไม่ท้อถอยย่อหย่อนในการตั้งความเพียร เพื่ออบรมความดี 

ละความไม่ดีต่อไป รวมธรรมในอริยวงศ์สี่ข้อ คือ 

๑.  สันโดษ ยินดีด้วยผ้านุ่งห่มของตน 

๒.  สันโดษ ยินดีด้วยอาหารของตน 

๓. สันโดษ ยินดีด้วยที่อยู่อาศัยของตน ตามมีตามได้ ตามก�าลังและตาม

ความสามารถ 

๔.  ยินดีในการอบรมกุศลธรรมละอกุศลธรรม และกล่าวคุณของสันโดษ  

เว้นการแสวงหาปัจจัยลาภทั้งหลายในทางที่ไม่ชอบ 

และเมือ่ผูป้ฏบิตัธิรรมะทัง้ ๔ ข้อนี ้กม็มีกัน้อย คอืไม่ยกตนข่มผูอ้ืน่ สรปุเข้า

อีกในธรรม ๒ ข้อ คือสันโดษ และไม่สันโดษ บุคคลในโลกมักเข้าใจและใช้ธรรม 

๒ ข้อน้ีในทางที่ผิด คือสันโดษ ได้แก่พอเสียแล้วในการท�าความดีละความชั่ว  

ไม่สันโดษในลาภผล จึงเกิดความทุกข์คับแค้นเดือดร้อน หากเข้าใจและใช้ในทางที่ถูก 

คือสันโดษในลาภผล ไม่สันโดษในการท�าความดีและละความชั่ว ก็จะเกิดความสุข 

ความเจริญ ผู้ปฏิบัติเองก็เป็นอารยะ เม่ือรวมเข้าเป็นหมู่จนถึงประเทศ ก็เป็นคณะ

อารยะ ประเทศอารยะ ไม่ต้องไปอ้างเอาอย่างอารยะประเทศไหน อารยธรรมมีอยู ่
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ในพระพุทธศาสนาบริบูรณ์แล้ว แต่ท้ังนี้ต้องอาศัย อตฺถมญฺญาย ธมฺมมญฺญาย  

ธมฺมานุธมฺมปฏิปนโฺน รูท่ั้วถงึอรรถ (เนื้อความ) รู้ทั่วถึงธรรม ปฏิบัติธรรมสมควร 

แก่ธรรม คือ ปฏิบัติในสันโดษและไม่สันโดษ ให้ถูกที่แห่งธรรมทั้ง ๒ ข้อนี้ ความรู้ที่

ท�าให้ปฏิบัติถูกแม้น้ีควรเรียกว่า ญาโณทัย ความอุทัยเกิดขึ้นแห่งญาณ ความหย่ังรู้

ประการหนึ่ง ในอริยวงศ์ของพระพุทธเจ้า

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทย- 

มหาเถร) ได้ทรงปฏบิตัธิรรมในอรยิวงศ์ โดยล�าดบั จงึทรงเจรญิด้วยวุฒสิมบตัทิัง้ปวง 

จนถึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สถาปนาให้ทรงด�ารงในพระอิสริยยศสูงสุดใน

สังฆมณฑล ด้วยประการฉะนี้

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าได้ทรงอนสุรณ์ถึง และได้เสด็จ ฯ มาทรง

บ�าเพญ็พระราชกศุลทกัษณิานปุทาน เป็นอนัได้ทรงประกาศยกย่องพระเกยีรตคิณุแห่ง

พระมหาเถระผูท้รงปฏิบตัมิัน่คงอยูใ่นพระธรรมวนิยั ในอรยิวงศ์ของพระพทุธเจ้า เป็นเหตุ

ให้เกดิความชืน่ชมยนิดใีนสาธปุฏบิตัใินสงัฆมณฑลและประชาชนท่ัวไป จงึชือ่ว่าได้ทรง

ยกย่องอริยวงศ์หรือพระพุทธศาสนา ด้วยประการฉะนี้

ขออ�านาจพระราชกศุลทกัษณิานุปทาน ท่ีสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 

ได้ทรงบ�าเพ็ญให้ตั้งอยู่ดีแล้วในพระสงฆ์ ทรงพระราชอุทิศถวาย สมเด็จพระอริย- 

วงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ญาโณทยมหาเถร) ทั้งนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ ์

อฏิฐวบิากมนญุผล แด่สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสงฆราช (ญาโณทย-

มหาเถร) สมดังพระราชอุทิศโดยฐานะทุกประการ

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์ ๔ รูป จักได้รับพระราชทานสวด

คาถาธรรมบรรยายโดยสรภัญญวิธี เพื่อเพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสืบต่อไป

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนาในอรยิวังสกถา สนองพระเดชพระคณุ ประดบั

พระปัญญาบารมี ยุติด้วยเวลา เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร.



อนมิติตชวีิตกถา๑
 

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อนิมิตฺตมนญฺญาตํ มจฺจานํ อิธ ชีวิตํ

กสิรญฺจ ปริตฺตญฺจ ตญฺจ ทุกฺเขน สํยุตฺตนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องชีวิตไม่มีนิมิตคือเครื่องก�าหนดหมาย 

สนองศรัทธาประดับสติปัญญา เพ่ิมพูนสัมมาปฏิบัติ ในโอกาสที่คณะปฏิวัติ มีท่าน

จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นประธาน บ�าเพ็ญกุศลสัตตมวารถวาย สมเด็จพระอริย-

วงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก (อฏุฐยีมหาเถร) ตามทาง

พระพุทธศาสนา

สมเด็จพระสังฆราชพระองค์นั้น ได้เสด็จดับขันธ์สิ้นพระชนม์โดยกระทันหัน  

ทีใ่คร ๆ มไิด้คาดคดิ ยงัให้เกดิความเศร้าสลดโดยท่ัวไป ได้มปีระกาศส�านกัพระราชวงั 

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๔ ว่า

๑  แสดงเมื่อครั้งด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ ในการที่คณะปฏิวัติบ�าเพ็ญกุศลสัตตมวาร 

 ถวายพระศพสมเดจ็พระสฆัราช (อุฏฐายมีหาเถร) แสดง ณ ต�าหนกัเพ็ชร วดับวรนเิวศวหิาร  

 วนัที ่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
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เลขาธกิารส�านกัพระราชวงั รบัสนองพระบรมราชโองการเหนอืเกล้าให้ประกาศ

ว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายีมหาเถร)  

พระราชกรรมวาจาจารย์ พระชนมายุ ๗๔ พรรษา ๕๔ สิ้นพระชนม์ด้วยอุบัติเหตุ  

วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๔ เวลาประมาณ ๐๙.๕๗ นาฬิกา

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ทรงทราบฝ่าละอองธลุพีระบาทด้วยความเศร้า

สลดพระราชหฤทยัอย่างยิง่ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกล้า ฯ ให้ไว้ทกุข์ในพระราชส�านกั 

๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๔ ถึงวันเสาร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๑๔ 

ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ส�านกัพระราชวงัจดัถวายพระเกยีรต ิประดษิฐานพระศพไว้ ณ ต�า

หนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

คณะปฏิวัติได้ออกประกาศให้สถานท่ีราชการทุกแห่งลดธงครึ่งเสา ๓ วัน  

และให้ข้าราชการไว้ทุกข์มีก�าหนด ๑๕ วัน ตรงกันกับประกาศของส�านักพระราชวัง

ในเวลาเช้าวันที่ ๑๘ ธันวาคมนั้น ท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติได้รีบไปเฝ้าเยี่ยม

พระศพ ท่ีโรงพยาบาลต�ารวจ ในทันทีที่ได้รับรายงาน และได้ส่ังการให้เจ้าหน้าที ่

ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจัดงานพระศพให้สมพระเกียรติ ในฐานะที่ทรงด�ารงต�าแหน่ง 

สกลมหาสังฆปรินายก ทั้งในเวลาเย็น ได้ไปตรวจการจัดสถานท่ี ณ ต�าหนักเพ็ชร  

วัดบวรนิเวศวิหารอีกด้วย

อน่ึง ท่านหวัหน้าคณะปฏิวตัไิด้กราบบงัคมทลูพระกรณุาในวันที ่๑๘ ธันวาคม

นั้น มีความตอนหนึ่งว่า

“เหตุอันไม่ควรจะอุบัติครั้งนี้ น�าความเศร้าโศกมาสู่ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นข้า

ทูลละอองธุลีพระบาททั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชพระองค์นี้ 

ทรงบริบูรณ์ด้วยพรหมวิหารธรรมท้ังสี่ประการ ทรงถึงพร้อมด้วยสังคหวัตถุ เป็นที่

เคารพสกัการะของพสกนกิรทัง้หลาย พระกรณยีกจิในฝ่ายพุทธจกัร เป็นพระกรณยีกิจ

ที่อุดมคุณไพศาล ควรแก่อนุโมทนาการทั่วราชอาณาเขต

ข้าพระพุทธเจ้าและคณะปฏิวัติ ตลอดจนข้าทูลละอองธุลีพระบาททั้งหลาย  

ขอพระราชทานกราบบังคมทลูพระกรณุา เพือ่ทรงทราบฝ่าละอองธลุพีระบาท ถงึความ
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โทมนัสของข้าพระพทุธเจ้าท้ังหลาย ในความสูญเสียอนัย่ิงใหญ่ทีใ่ต้ฝ่าละอองธุลพีระบาท

ได้รับในครั้งนี้”

ค�ากราบบังคมทูลของท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติครั้งนี้ได้แสดงความรู้สึกโทมนัส

ในนามแห่งประชาชนทั้งปวง

และได้สดุดพีระเกยีรติคณุแห่งสมเดจ็พระสงัฆราชพระองค์นัน้ เหมาะสมเป็น

ที่สุด เพราะเหตุท่ีทรงประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมมีพระเมตตาพระกรุณาเป็นต้น 

จงึได้เสด็จไปทรงบ�าเพญ็พระกรณยีกจิในทีต่่าง ๆ ทัง้ใกล้และไกล โดยไม่ทรงค�านงึถงึ

ความเหนื่อยยาก ได้ยินว่า มีผู้ถวายค�าท�านายทายทักว่า พระชะตาไม่ดี ให้ทรงหยุด

เสด็จไปนั่นนี่เสี่ยสักระยะหนึ่ง แต่ก็ไม่ทรงเชื่อฟัง รับสั่งว่าไปบ�าเพ็ญศาสนกิจอันเป็น

กิจที่ควรไป และก็ได้สิ้นพระชนม์ในขณะเสด็จไปเพื่อทรงปฏิบัติศาสนกิจนั่นเอง และ

ทรงถึงพร้อมด้วยสังคหวัตถุ อันได้แก่ ข้อปฏิบัติอันเป็นที่ตั้งแห่งความสงเคราะห์คือ 

ยึดเหนี่ยวน�้าใจกันและกัน ข้อที่ ๑ ได้แก่ ทาน การให้ การบริจาค ปรากฏว่าได้ทรง

บริจาคจตุปัจจัยและสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงได้รับแก่วัดต่าง ๆ ที่มีการก่อสร้างบุรณะบ้าง  

ทรงน�ามาก่อสร้างบรุณะในวดัมกฏุกษตัรยิารามเองบ้าง ทรงสงเคราะห์อนเุคราะห์บคุคล

ต่าง ๆ ที่ควรสงเคราะห์อนุเคราะห์บ้าง ทรงบริจาคในการบ�าเพ็ญกุศลต่าง ๆ บ้าง  

มไิด้ทรงสัง่สมไว้เพือ่พระองค์ ได้เคยฟังตรสัว่า มพีระปณธิานจะทรงบุรณะปฏสิงัขรณ์

วัดมกุฏ ฯ ให้ทั่วทั้งวัด และก็ได้ทรงบุรณะมาโดยล�าดับ ส�าเร็จแล้วเกือบจะทั้งหมด 

ข้อท่ี ๒ ปิยวาจา เจรจาเป็นทีร่กั กป็รากฏว่าทรงมปีฏภิาณคล่องแคล่วไม่ตดิขดัในการ

พดูจา รบัสัง่ทกัทายปราศรยับคุคลท่ัวไป มพีระสุรเสียงกงัวานชดัเจน ข้อท่ี ๓ อตัถจรยิา 

ประพฤตปิระโยชน์ ปรากฏว่าทรงปฏิบัตกิจิท่ีเป็นประโยชน์ต่าง ๆ อย่างไม่เหน็ดเหนือ่ย 

สมดังที่ท่านหัวหน้าคณะปฏิวัติกราบบังคลทูลว่า “พระกรณียกิจในฝ่ายพุทธจักร  

เป็นพระกรณียกิจที่อุดมคุณไพศาล ควรแก่อนุโมทนาการทั่วราชอาณาเขต” ข้อที่ ๔ 

สมานัตตตา ความเป็นผู้มีตนเสมอ คือทรงวางพระองค์สม�า่เสมออยู่ในสิกขาปฏิบัต ิ

ทัง้ปวง ในบคุคลทัง้ปวง ไม่กระด้าง จงึทรงเป็นทีเ่คารพสักการะของพสกนกิรทัง้หลาย 

ดังจะพึงเห็นได้จากการท่ีประชาชนจ�านวนมากมายได้มาถวายน�้าสรงพระศพ และได้

มาถวายความเคารพพระศพโดยล�าดับมา
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อุบัติการณ์ท่ีเกิดขึ้นครั้งน้ี เตือนให้ระลึกถึงพระพุทธภาษิตที่ตรัสปรารภถึง

ชวีติ ดงัทีย่กเป็นบทอทุเทศว่า อนมิติตฺมนญญฺาต� เป็นอาท ิแปลความว่า ชวีติของสตัว์

ทัง้หลายผูจ้ะต้องตายในโลกน้ี ไม่มีนมิิต คือเครือ่งก�าหนดหมาย อนัใคร ๆ ไม่รู้ เพราะ

ว่า ชีวิตนั้นคับแค้น น้อย และประกอบด้วยทุกข์ ดังนี้

ข้อว่า ไม่มีเครื่องก�าหนดหมาย คือ ชีวิตไม่มีตรงไหนจะก�าหนดหมายลงไป

ได้ตามความเป็นจริงว่าเที่ยงยั่งยืนและเป็นสุข ข้อว่าอันใคร ๆ ไม่รู้ คือ ไม่รู้ว่าจะสิ้น

เมื่อไร เพราะจะก�าหนดแน่ลงไปอย่างไรหาได้ไม่ ท�าไมถึงเป็นอย่างนั้น ก็เพราะว่า  

ชวีติเป็นของคบัแค้น คอืถกูบบีค้ันด้วยภัยธรรมชาตแิละภยัจากกรรม ภยัจากสตัว์บคุคล

ด้วยกัน เป็นของน้อย ประกอบด้วยทกุข์นานาประการ พระพทุธภาษติมคีวามดงักล่าว

นี้แสดงให้เห็นความจริงของชีวิต เพื่อว่าจะได้เป็นผู้ไม่ประมาท คือ ไม่เลินเล่อเผลอ

เพลินปราศจากสติ รีบประกอบกรณียะคือกิจที่ควรท�าต่าง ๆ ด้วยความไม่ประมาท 

ไม่ปล่อยให้ชีวิตล่วงไปเปล่าปราศจากประโยชน์

ค�าว่า “ประโยชน์” หมายถงึ สิง่ทีต้่องการส�าหรบัเกือ้กลูให้เกดิความสุข เช่น 

ทรัพย์ ยศ ไมตรี ความผาสุกแห่งร่างกาย เป็นต้น ที่จ�าต้องการเพื่อด�ารงชีวิตอยู่ด้วย

ดีมีความสุขความเจริญ และหมายถึงธรรม คือคุณส�าหรับเกื้อกูลจิตใจให้มีความสุข 

ทั้งเกื้อกูลทรัพย์ยศเป็นต้น ให้เป็นประโยชน์ขึ้นโดยแท้จริงทั้งมั่นคงถาวร

ทางพระพุทธศาสนาสอนให้แสวงประโยชน์เพ่ือด�ารงชีวิต ด้วยถึงพร้อมด้วย

ความหมั่นขยันเรียนและท�าการงาน รักษาทรัพย์ท่ีหามาได้ คบเพื่อนท่ีดี ใช้จ่ายพอ

สมควร และสอนให้แสวงประโยชน์ ด้วยประพฤติธรรม คือ ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา 

ความเช่ือในบาปบญุคณุโทษ ศลี รกัษากายวาจาให้เรยีบร้อย จาคะ สละบรจิาค ปัญญา 

รู้จักบาปบุญคุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ รู้จักเหตุผลทางเจริญทางเสื่อม ตลอด

ถึงวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความเจริญ ธรรมท่ีเป็นคุณเหล่านี้เป็นเคร่ืองท�าทรัพย์ ยศ

เป็นต้น ให้เป็นประโยชน์ข้ึนจรงิ ๆ เพราะถ้าปราศจากธรรม ส่ิงเหล่าน้ีทีม่ีอ่ยู่กอ็าจเป็น

เหตใุหเ้กดิโทษทุกข์ ต่อเมือ่มธีรรม สิง่เหล่านี้จงึจะเปน็ไปเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียว

แต่ธรรมจะมีขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อได้ระลึกถึงความจริงของชีวิตอยู่เนือง ๆ บางที

สจัจะทีเ่กดิขึน้แก่ชวีติของบคุคลผูเ้ป็นทีร่กัทีเ่คารพ อนัเป็นทีส่ะเทอืนใจอาจเป็นเหตใุห้
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ระลึกถึงธรรม และประพฤติธรรมด้วยดี แต่อันที่จริง สัจจะเกิดขึ้นแก่ชีวิตทุกชีวิต 

พิจารณาให้เห็นแม้บางครั้งบางคราว ก็เป็นประโยชน์มาก เพราะจะท�าให้เกิดความไม่

ประมาท รีบประกอบกรณียกิจต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลให้มากที่สุดโดยธรรม

สมเด็จพระสงัฆราช ได้ทรงนพินธ์คตธิรรมและพรปีใหม่ พทุธศกัราช ๒๕๑๕ 

ไว้ดังต่อไปนี้

“รูปํ ชีรติ มจฺจานํ  นามโคตฺตํ น ชีรติ

รูปคือร่างกายของสัตว์ทั้งหลาย ย่อมย่อยยับไป

ส่วนชื่อและโคตร (คือวงศ์สกุล) หาย่อยยับไปไม่

คนเราไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรกต็าม ย่อมมีความตายเป็นทีห่มายอยูเ่บือ้งหน้า

ทั้งสิ้น จ�าต้องละทุกสิ่งทุกอย่างที่ยึดถือว่าเป็นของตนไป โดยที่สุดรูปกาย ก็ต้องทอด

ทิง้ให้เป็นภาระแก่ผูอ้ืน่ต้องจดัการ เว้นแต่คณุงามความดีทีไ่ด้กระท�าไว้เมือ่ยังมชีวีติอยู่

เท่าน้ัน ที่ยังปรากฏอยู่ในโลกนี้ให้อนุชนทั้งหลายยกย่องสรรเสริญ คุณงามความดี 

ที่บุคคลได้กระท�าไว้จะปรากฏอยู่กับชื่อ และโคตรคือวงศ์สกุลตลอดไป เพราะฉะนั้น 

บคุคลจงึควรนกึถงึชือ่และสกลุให้มากกว่านกึถงึตนเอง แต่สกลุนัน้กเ็ป็นแต่เพยีงสาขา

หรือส่วนหนึ่งของชีวิต ถ้าชาติยังตั้งอยู่ สกุลก็ตั้งอยู่ได้ ถ้าชาติสูญ สกุลวงศ์ก็ย่อม 

ดับสูญไปตามกัน

ดงันัน้ จงึควรนกึถึงและรักษาประโยชน์ของชาตปิระเทศเป็นใหญ่กว่าประโยชน์

ส่วนวงศ์สกุล แม้ตนเองและครอบครัวของตนจะต้องถูกท�าลายไปเพื่อชาติประเทศคง

อยู่แล้ว ก็ควรยอม แต่วงศ์สกุลก็ดี ชาติประเทศก็ดีที่จักด�ารงอยู่ได้โดยสวัสดี เป็นที่

นิยมยกย่อง ก็เพราะประพฤติชอบธรรม นับถือธรรมเป็นหลัก

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านท่ีเห็นประโยชน์ของชาติ 

อันเป็นประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน และขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย

ดลบันดาลให้ท่านจงประสบความเกษมศานต์ เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ  

สุขะ พละ ปฏิภาณ คุณสาร โภคสมบัติ ปราศจากโรคาพาธ บ�าราศภยุปัทวันตราย 

ประสบความปรารถนาที่ชอบทุกประการเทอญ”
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คณะปฏิวตั ิมีท่านจอมพลถนอม กติตขิจร เป็นประธาน ได้บ�าเพญ็กศุลถวาย

ทัง้น้ีชือ่ว่าได้ปฏบัิติธรรมประการหนึง่ เป็นการบชูาพระคณุองค์สกลมหาสงัฆปรณิายก 

แสดงว่าได้สกัการะเคารพยกย่องนบัถือพระสงฆ์และพระพทุธศาสนาอนัเป็นพระศาสนา

ของชาติ ธรรมท่ีประพฤตินี้ ย่อมจะรักษาให้วัฒนะสถาพร ดังพระพุทธภาษิตว่า  

“ธมโฺม หเว รกฺขต ิธมฺมจารึ ธรรมแลย่อมรกัษาผูป้ระพฤตธิรรม” และขอให้พรปีใหม่ที่ 

สมเด็จพระสังฆราชทรงนิพนธ์เตรียมไว้เพื่อประทานในโอกาสขึ้นปีใหม่ จงบังเกิดข้ึน

แก่คณะปฏิวัติและประชาชนทั้งปวง

ขออ�านาจกศุลทักษณิานปุทาน ทีค่ณะปฏวัิตไิด้บ�าเพญ็อทุศิถวายทัง้นี ้จงเป็น

ผลสมัฤทธ์ิและเป็นไปเพือ่เทอดพระเกยีรตบิชูาพระคณุ สมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก (อุฏฐายมีหาเถร) สมตามเจตนาท่ีบ�าเพญ็

ถวายโดยฐานนิยม

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์ท้ัง ๔ รูปจะได้สวดคาถาธรรม

บรรยายโดยสรภัญญวิธี เพิ่มพูนอัปปมาทธรรมสืบต่อไป

แสดงพระธรรมเทศนา ยุติด้วยประการฉะน้ี เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้.  

ขออ�านวยพร.



สังฆโสภณกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

โย โหติ พฺยตฺโต จ วิสารโท จ

พหุสฺสุโต ธมฺมธโร จ โหติ

ธมฺมสฺส โหติ อนุธมฺมจารี

ส ตาทิโส วุจฺจติ สงฺฆโสภโณติ.

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในสังฆโสภณกถา 

ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี อนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 

ที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงบ�าเพ็ญเพื่อทรงพระราชอุทิศถวาย  

เจ้าพระคณุสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก 

(กิตติโสภณมหาเถร) ตามวิธีทางพระพุทธศาสนา ในสัตตมวารสมัย จ�าเดิมแต่

สิ้นพระชนม์

เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (กิตติโสภณมหาเถร) พระองค์นั้น ได้

สิน้พระชนม์ด้วยพระโรคทีบ่งัเกดิขึน้โดยฉบัพลัน สุดสามารถท่ีจะเยียวยาแก้ไข เม่ือข่าว

๑  ถวายครัง้ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ แสดงในพระราชกศุลทักษณิานปุทาน ถวายสมเดจ็ 

 พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช (กติตฺโิสภณมหาเถร) ถวาย ณ พระทีน่ัง่ทรงธรรม  

 วัดเบญจมบพติร ๒๓ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๐๕
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ได้ปรากฏออกไปก็เป็นที่กระเทือนใจและอาลัยกันทั่วไป เพราะไม่ปรากฏพระอาการ

ประชวรมาก่อน ในวันที่สิ้นพระชนม์นั่นเอง ก็ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจต่าง ๆ  

โดยปกติ และได้เสดจ็ไปในงานบ�าเพ็ญกุศลในฐานเป็นบุญเขตรว่มกับพระเถรานุเถระ

ทั้งหลายเหมือนดังได้เสด็จไปประทานโอกาสให้พระเถรานุเถระในอาวาสต่าง ๆ และ

ท่านอิสสรชนท้ังหลายได้เฝ้าโดยใกล้ชิด และได้บ�าเพ็ญบุญในพระองค์เป็นครั้งท่ีสุด 

เพราะในเวลาตะวันบ่ายวันนั้นเอง ก็ได้เสด็จส้ินพระชนม์ในขณะที่เตรียมพระองค์จะ

เสด็จลงทรงท�าอุโบสถ จงึไม่มใีครแม้ผูอ้ยู่ใกล้ชดิ จะได้คาดคดิไว้ก่อนว่า จะต้องประสบ

วิปโยคจากพระองค์ท่านโดยฉับพลัน ครั้นมาประสบวิปโยคขึ้นโดยทันที ดั่งนั้น จึงพา

กันสะดุ้งสะเทือนใจและอาลัยเสียดายเป็นอย่างย่ิง ส่วนผู้ที่พิจารณาธรรมย่อมได ้

ธรรมสังเวชในชีวิต ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีนิมิตอันจะพึงก�าหนดหมายได้โดยแน่นอน ตาม

พุทธภาษติว่า อนมิิตฺตมนญญฺาต� เป็นต้น แปลความว่า ชวีติของมจัจะ (ผูจ้ะต้องตาย)  

ในโลกน้ี ไม่มกี�าหนดแน่ ไม่รูก้นัว่า จะดบัเม่ือไร ชวิีตนัน้คบัแคบ น้อย และประกอบ

ด้วยทุกข์ จะพยายามให้ผู้เกิดมาแล้วไม่ตาย หาส�าเร็จไม่ ดังนี้.

อนึ่ง ในราตรีวันสิ้นพระชนม์นั้น สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้ง ๒ 

พระองค์ ได้เสด็จพระราชด�าเนินมาเยี่ยมพระศพ เป็นการทรงถวายความสัมมานะ 

องค์สกลมหาสงัฆปรณิายก ผูท้รงเป็นพระราชอนสุาสนาจารย์ ด้วยพระมหากรณุาเป็น

พิเศษ ในวันรุ่งขึ้นได้เสด็จพระราชด�าเนินถวายน�้าสรงพระศพ โปรดให้เชิญพระศพลง

สู่โกศ เชิญขึ้นประดิษฐานเหนือชั้นแว่นฟ้า ณ พระที่นั่งทรงธรรม ประกอบพระลอง

กุด่ันน้อย แวดล้อมด้วยเครื่องสูงตามพระเกียรติยศ โปรดให้ประกอบพระราชกุศล 

ต่าง ๆ ให้ไว้ทุกข์ในพระราชส�านัก ๑๕ วัน ในทางราชการ ได้มีประกาศให้สถานที่

ราชการทุกแห่งลดธงครึ่งเสา ๓ วัน และให้ข้าราชการไว้ทุกข์ มีก�าหนด ๑๕ วัน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (กิตติโสภณมหาเถร) ได้ทรงก�าเนิดในสาย

ตระกลู ซึง่ท่านบิดารบัราชการเป็นมหาดเล็กใกล้ชดิในพระมหากษตัรย์ิและในพระบรม

ราชวงศ์ ตั้งแต่ในรัชกาลที่ ๕ ได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่สมัยยังเยาว์ ได้ศึกษา 

พระปริยัติธรรมสอบไล่ได้จนถึงเป็นเปรียญ ๙ ประโยคเมื่อยังเป็นสามเณร พระบาท

สมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รชักาลท่ี ๕ และสมเดจ็พระศรพีชัรินทราบรมราชนินีาถ 

ได้พระราชทานพระบรมราชปูถมัภ์ให้อุปสมบท ณ พระอโุบสถวดัพระศรรีตันศาสดาราม 
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ในพิธีการอุปสมบทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณา

พระราชทานพระบรมราโชวาทแทนการท�าขวัญนาค ครั้นอุปสมบทแล้ว ก็ได้ปฏิบัต ิ

ศาสนกิจ ตั้งต้นแต่เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมโดยล�าดับ เมื่อเจริญอายุพรรษาขึ้น  

กไ็ด้รบัพระราชทานสมณศักดิเ์ป็นพระราชาคณะ และเลือ่นขึน้โดยล�าดบัถึงเป็น สมเด็จ

พระราชาคณะในรชักาลปัจจบุนั ในระหว่างเวลานัน้ กไ็ด้ปฏบิตัศิาสนกจิทางคณะสงฆ์

เป็นอนัมาก เช่น เป็นพระอปัุชฌายะ เป็นเจ้าคณะแขวง เจ้าคณะมณฑล เป็นกรรมการ

มหาเถรสมาคม เป็นประธานคณะบัญชาการคณะสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระสังฆราช 

ตามระบอบพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ.๑๒๑ และเม่ือเปล่ียนใช้ 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๔๘๔ ก็ได้เป็นสังฆมนตรี ต่อมาเป็นสังฆนายก  

จนได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ในด้านการศึกษา ก็ได้เป็นแม่กองธรรมใน

บางคร้ัง และได้เป็นแม่กองบาลีตลอดเวลานาน นอกจากนี้ได้ปฏิบัติกิจการพิเศษ 

อีกหลายอย่างเกี่ยวแก่การช�าระ การแปล พระไตรปิฎกเป็นต้นบ้าง เกี่ยวแก่กิจการ

อื่น ๆ บ้าง ทั้งได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศหลายครั้ง

อนึง่ เม่ือสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า เสดจ็ออกทรงผนวช กไ็ด้เป็น

พระราชอนุสาสนาจารย์ในพระราชพิธีทรงผนวชนั้น ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรด

สถาปนาขึน้เป็นสมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ในพระราชพธิฉีตัรมงคล 

พ.ศ.๒๕๐๓ เจ้าพระคุณสมเดจ็พระสงัฆราช ได้ทรงปฏบิตัศิาสนกจิในฐานะทีท่รงเป็น

ประมุขสงฆ์ เฉลิมพระราชศรัทธาปสาทะ และเป็นท่ีเจริญศรัทธาปสาทะแห่งบุคคล

ทั่วไป แม้เมื่อเสด็จสหรัฐอเมริกาและยุโรป และเสด็จประเทศอินเดีย ในเวลาไม่นาน

มานี้ ก็ปรากฏว่าได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทุกอย่างเป็นอย่างดี ยังความนิยมใน

พระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นในนานาประเทศ.

รวมความว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงประกอบด้วยวุฒิสมบัติ

ครบ ๓ ประการ คือ ชาติวุฒิ เจริญด้วยชาติ จ�าเดิมแต่ได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบท

ในพระธรรมวินัยนี้ ซ่ึงชื่อว่าเกิดโดยอริยชาติตามนัยองคุลิมาลสูตร คุณวุฒิ เจริญ 

ด้วยคณุสมบัตมิปีระการต่าง ๆ ทัง้ทีเ่ป็นคณุเก้ือกูลแก่ตน ท้ังท่ีเป็นคณุเก้ือกูลแก่บุคคลอ่ืน 

วยัวฒุ ิเจริญด้วยวยั จงึทรงเป็นผูง้ามด้วยพระเกียรต ิสมพระนามฉายาว่า “กิตตฺโิสภโณ” 

ด้วยเหตุฉะนี้ จึงทรงเป็นผู้งามในหมู่ กับทั้งยังหมู่ให้งาม สมตามพระพุทธภาษิตบท
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อทุเทศทีย่กข้ึนไว้ ณ เบือ้งต้นว่า โย โหต ิพยฺตฺโต จ วสิารโท จ เป็นต้น แปลความว่า 

บคุคลใด เป็นผู้ฉลาดแกล้วกล้า ได้สดบัมาก ทรงธรรม ประพฤตธิรรมสมควรแก่ธรรม 

บุคคลผู้เช่นนั้น ๆ เรียกว่า ผู้ท�าหมู่ให้งาม ดังนี้ อธิบายว่า อันบุคคลผู้ชื่อว่า ท�าหมู่

ให้งามน้ัน หมายความว่า เป็นผูส้ร้างคณุประโยชน์พร้อมทัง้เกยีรตใิห้บงัเกดิขึน้แก่หมู่ 

ท�าหมูใ่ห้มคีวามสขุ ความเจรญิและให้มีเกยีรตสิงูเด่น เป็นทีเ่ชดิชแูละชืน่ชม จะท�าให้

บงัเกดิผลดัง่น้ีได้ เพราะประกอบด้วยคณุสมบัตอินัเป็นส่วนเหต ุตามพระพทุธภาษตินี ้คอื

๑.  พฺยตฺโต ฉลาด หมายความความว่า ฉลาดรู้ทางเจริญ คือรู้ว่า อะไรเป็น

ทางหรือเป็นเหตุให้เกิดความเจริญ ๑ ฉลาดรู้ทางเสื่อม คือรู้ว่าอะไรเป็นทางหรือเป็น

เหตุให้เกิดความเสื่อม ๑ ฉลาดรู้อุบาย หมายถึงวิธีที่จะน�าไปสู่ความเจริญ คือรู้วิธีท�า

อย่างไรจึงจะพ้นจากความเสื่อมเสีย บรรลุถึงความเจริญได้ด้วยดี ๑ บุคคลที่ชื่อว่า 

ฉลาด จ�าต้องมีความฉลาดรู้ครบ ๓ ประการนี้

๒.  วสิารโท กล้าหาญ หมายความว่า กล้าหาญด้วยความฉลาดดงักล่าว คอื 

เมื่อรู้ประจักษ์ในทางเจริญและทางเสื่อม หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า ทางได้ ทางเสีย 

ตลอดถึงวิธีการที่จะปฏิบัติให้บังเกิดความเจริญโดยรอบคอบถูกต้อง แล้วก็กล้าปฏิบัติ

ด้วยวิธีการนั้น ประกอบด้วยวิริยะอุตสาหะอย่างมั่นคง จนประสบความส�าเร็จ

๓.  พหุสฺสโต ได้สดับมาก หมายความว่า ฟังหรืออ่านมาก เมื่อกล่าวโดย

ทั่วไป ก็คือมีการศึกษาเล่าเรียนมากในทางศิลปวิทยาทั้งหลาย เมื่อกล่าวโดยเฉพาะ  

ก็หมายถึงส�าเหนียก หรือสังเกตก�าหนด ตลอดถึงอ่านฟังด้วยตาหู ในเรื่องที่พึงท�าให้

มากจนเพียงพอที่จะลงความเห็น ดังที่เรียกว่า ท�าหูตาให้สว่าง เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงจะ

เกิดความรู้อันถูกต้อง ซึ่งเรียกว่าความฉลาดดังกล่าว.

๔.  ธมฺมธโร ทรงธรรม โดยตรง หมายถึงทรงจ�าพระธรรม ค�าสั่งสอนของ

สมเดจ็พระบรมศาสดาตามท่ีได้สดบัฟังไว้ได้ แต่โดยทัว่ไป หมายถงึการทรงจ�าศลิปวทิยา

ที่ได้เล่าเรียนศึกษา หรือทรงจ�าเรื่องที่พึงท�า ตามท่ีได้สดับฟังหรือสอบสวนแล้วไว้ได้ 

แม้ด้วยการจดทะบนัทึกไว้ เม่ือเป็นเช่นน้ี จงึจะประมวลมาพจิารณาลงความเห็นได้โดย

ถูกต้อง
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๕.  ธมฺมสฺส อนุธมฺมจารี ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม โดยตรงคือจะ

ประพฤติธรรมข้อใด ก็ประพฤติให้เหมาะให้ควรแก่ธรรมข้อนั้น มิใช่ประพฤติไปตาม

อ�านาจความพอใจของตน หรือของผู้อ่ืนเป็นประมาณ แต่เมื่อแสดงโดยทั่วไป จะ 

ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในต�าแหน่งหน้าที่หรือในฐานะใด ๆ ก็ตาม ก็ปฏิบัติให้สมควร

แก่กิจกรรมที่พึงท�าในต�าแหน่งหน้าที่หรือในฐานะนั้น ๆ หมายความว่า เมื่อควรเว้น

การอนัใด กเ็ว้นการอันนัน้ เมือ่ควรท�าการอนัใด กท็�าการอนันัน้ ไม่ท�าให้ผดิไป เพราะ

เหตุตนและเพราะเหตุผู้อ่ืน ไม่ยอมล�าเอียงให้เสียความเที่ยงธรรม เพราะเหตุเช่น 

ที่กล่าว รักษาการปฏิบัติให้ตรงไปตามกิจที่ควรกระท�า

 บคุคลผูป้ระกอบด้วยคณุสมบตัทิัง้ ๕ ประการเหล่านี ้คอื ฉลาด แกล้วกล้า 

ได้สดับมาก ทรงจ�าดี และประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม เรียกว่า ผู้ท�าหมู่ให้งาม  

ด้วยประการฉะนี้.

เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (กิตติโสภณมหาเถร) ทรงประกอบด้วย

คุณสมบัติเหล่านี้ กล่าวคือทรงเป็นผู้ฉลาด และกล้าสามารถ ทรงศึกษาเล่าเรียน 

พระปริยัติธรรมมามาก ทรงจ�าพระธรรมวินัย ทรงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ทรง

ปฏบิตักิรณียกจิทัง้หลายในฐานะต่าง ๆ ได้สมควรเหมาะสม จงึทรงท�าหมูใ่ห้งาม ตาม 

พระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ด้วยประการฉะนี้

ขออ�านาจพระราชกศุลทักษณิานปุทาน ทีส่มเดจ็บรมบพจิตรพระราชสมภารเจ้า 

ได้ทรงบ�าเพญ็ เพือ่ทรงพระราชอทุศิถวาย ด้วยอ�านาจพระคารวการในสัตตมวารสมัย 

อนัตัง้อยูด้่วยดแีล้วในพระสงฆ์ทัง้น้ี จงเป็นผลสมัฤทธิ ์ประกอบด้วยสขุสมบตัวิบิลูมนญุผล 

แด่เจ้าพระคุณสมเดจ็พระอรยิวงศาคตญาณ สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรณิายก 

(กิตติโสภณมหาเถร) สมตามพระราชอุทิศ โดยฐานะทุกประการ.

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ พระสงฆ์ทั้ง ๔ รูป จักได้รับพระราชทาน

สวดคาถาธรรมบรรยายโดยสรภัญญวิธี เพิ่มพูนอัปปมาทธรรม สืบต่อไป.

ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในสังฆโสภณกถา ฉลองพระเดชพระคุณ 

ประดับพระปัญญาบารมี ยุติเพียงเท่านี้ เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้. ขอถวายพระพร.



เสขพลกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ปญจฺมิาน ิภกิขฺเว เสขพลาน ิกตมาน ิปญจฺ สทธฺาพล ํหิริพล ํโอตฺตปฺปพลํ 

วิริยพลํ ปญฺญาพลนฺติ.

บัดนี้ จักถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับ 

พระปัญญาบารมี ในการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน ที่สมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้าทรงบ�าเพญ็พระราชทาน จอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต์ นายกรฐัมนตรี 

ด้วยท่านจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีนั้น ได้ถึงอสัญกรรมล่วงมาบรรจบ

ครบ ๗ วนั จงึทรงพระกรณุาเสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลพระราชทาน 

โดยทักษิณานุปทานวิธีในพระพุทธศาสนา

ท่านจอมพล สฤษดิ ์ธนะรชัต์ นายกรฐัมนตร ีได้ถึงอสญักรรมในขณะทีก่�าลงั

ด�ารงต�าแหน่งอยู่ ด้วยโรคอันสุดที่จะเยียวยารักษาได้ เป็นที่เศร้าสลดพระราชหฤทัย

เป็นอย่างยิ่ง แห่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้ง ๒ พระองค์ เพราะได้ขาด

๑  ถวายคร้ังด�ารงสมณศักด์ิที่ พระสาสนโสภณ ในการพระราชกุศลทักษิณานุปทาน ๗ วัน 

 จอมพล สฤษดิ ์ ธนะรชัต์ นายกรฐัมนตร ี ถวาย ณ พระทีน่ั่งทรงธรรม วดัเบญจมบพติร 

 วนัเสาร์ที ่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๐๖
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มุขมนตรีผู้ได้บ�าเพ็ญและก�าลังบ�าเพ็ญกรณียกิจให้แก่ประเทศชาติอย่างใหญ่ ได้ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เป็นพิเศษ ให้ตั้งศพบ�าเพ็ญกุศล ณ พระที่นั่งทรงธรรม  

วัดเบญจมบพิตร พระราชทานโกศกุดั่นน้อย ได้เสด็จพระราชด�าเนินพระราชทาน 

น�้าอาบศพ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๐๖ ได้ทรงพระกรุณาโปรดให้งดงานพระราช

อุทยานสโมสร ซึ่งก�าหนดให้มีในวันนั้น และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ไว้ทุกข์ใน

พระราชส�านกัมกี�าหนด ๒๑ วนั แม้ทางรัฐบาลกไ็ด้ประกาศให้มกีารปฏบิตัเิป็นการไว้

ทกุข์เป็นทางราชการตามก�าหนดโดยท่ัวไป ปรากฏว่า ความรูส้กึเศร้าสลดใจได้บงัเกดิ

ข้ึนโดยทั่วไปในประเทศ ตลอดจนถึงนานาอารยประเทศ เพราะเป็นท่ีรู้สึกร่วมกันว่า 

ได้ขาดผูท้ีป่ฏิบตักิรณียกจิอย่างเข้มแขง็ไปเสยีผูห้น่ึง ในขณะทีก่�าลงัต้องการผูท่ี้เข้มแขง็

ท่านจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นผู้มีก�าเนิดในตระกูลทหาร ได้ศึกษาและ

เข้ารับราชการเป็นทหารมาตัง้แต่เบือ้งต้นถงึต�าแหน่งสงูยิง่ และเมือ่ได้รบัต�าแหน่งนายก

รัฐมนตรี และต�าแหน่งในทางบริหารท้ังหลาย ก็ได้ปฏิบัติกรณียกิจทั้งปวงด้วยวิริยะ

อุตสาหะเป็นอย่างยิ่ง แก้ไขเหตุแห่งหายนะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดวัฒนะใน

ด้านทัง้ปวง เลอืกสรรหาบคุคลผูม้คีวามรู้ความสามารถซึง่เป็นคนดี เข้ามาช่วยกนัด�าริ

ริเริ่มปฏิบัติราชการเพื่อความเจริญไพบูลย์ ด�าเนินการป้องกันเหตุวิบัติต่าง ๆ อย่าง

เข้มแข็ง มีความจงรักภักดีโดยมั่นคง และเทิดทูนรักษาไตรรงค์แห่งประเทศชาติด้วย

ชวีติและก�าลังท้ังหมด ต้องด้วยลักษณะแห่งมหาอ�ามาตย์ผูซ้ือ่สัตย์จงรกัภกัด ีหรอืมหา

เสนาบดคีอืแม่ทัพใหญ่ของพระมหาราชเจ้า หรอือย่างสงูเทยีบด้วย ปรณิายกรตัน์ของ

พระเจ้าจักรพรรดิตามที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ เพราะกรณียกิจท่ีได้บ�าเพ็ญมากับผล 

ที่ปรากฏขึ้นโดยล�าดับ ได้ส่งถึงจิตใจที่เข้มแข็งภักดีและมุ่งดีโดยมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง

ตราบเท่าถึงอสัญญกรรม

อันความตายนั้นย่อมเป็นคติธรรมดาของชีวิต ทุก ๆ คนก็ย่อมรู้อยู่ด้วยกัน 

แต่กม็กัจะนกึว่าจะยงัไม่ตายหรอืไม่อยากนกึถึงทีเดยีว จงึมีความรูสึ้กเหมือนไม่ต้องตาย 

ท�าให้บังเกิดความประมาทซ่ึงมีอาการปราศจากสติเหนี่ยวรั้ง จึงมัวเมาเผลอเพลินไป

ในทางผิดต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ สมเด็จพระบรมศาสดาจงึตรสัเตอืนให้นกึถงึคตธิรรมดา 

เพื่อจะได้บังเกิดความไม่ประมาท ดังพระปัจฉิมพุทธโอวาทว่า วยธมฺมา สงฺขารา  
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อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ แปลความว่า สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา 

ท่านทั้งหลายท�าความไม่ประมาทให้บริบูรณ์เถิด การท�าความไม่ประมาทนั้น โดยตรง

ก็คือการท�าสติส่งเสริมจิตใจให้มีก�าลังที่จะปฏิบัติกรณียะทั้งหลาย ให้ส�าเร็จโดยไม่ผัด

วันประกันพรุ่ง

อนั พละ คือก�าลังของจติใจนัน้ เป็นอปุการะให้บังเกดิความส�าเรจ็ ถ้ามจีติใจ

อ่อนแอกย็ากทีจ่ะท�าอะไรให้ส�าเรจ็ได้ ทางพระพทุธศาสนา สมเดจ็พระบรมศาสดาทรง

สอนให้อบรม ก�าลังใจในทางที่ดีไว้ ๕ ประการ ดังพระบาลีนิกเขปบทว่า ปญฺจิมานิ 

ภิกฺขเว เสขพลานิ เป็นต้น แปลความว่า พละคือก�าลังส�าหรับผู้ศึกษาปฏิบัติเหล่านี้  

๕ ประการ คือ ก�าลังศรัทธา ๑ ก�าลังหิริ ๑ ก�าลังโอตตัปปะ ๑ ก�าลังความเพียร  

๑ ก�าลังปัญญา ๑ มีอธิบายโดยสังเขปว่า

ข้อแรก ก�าลังศรัทธา ศรัทธา คือความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ มีความหมายรวม

ถึงความจงรักภักดี ความเลื่อมใสในสิ่งที่จงรักภักดีที่ตั้งมั่นอยู่ในไตรรงค์ ซึ่งเป็นหลัก

เป็นประธานแห่งอาณาจักร ตลอดจนถึงเชื่อฟังในหลักกฎหมายและบทกฎหมาย 

ทั้งหลาย ในทางพุทธจักรหมายถึงความเชื่อในหลักกรรม อันน�าให้บังเกิดความส�านึก

ในความรับผิดชอบต่อกรรม คือ การงานที่ตนกระท�า และมีความเชื่อเลื่อมใสตั้งมั่น

ในพระพุทธาทิรัตนตรัย ศรัทธาในทางท่ีถูกนี้ เมื่อตั้งมั่น ย่อมท�าให้ปราศจากความ

สงสัยลังเลใจ มีความแน่ใจที่มั่นคง จึงเป็นพละคือก�าลังใจเป็นเครื่องชักน�าข้อแรก

ข้อสอง ก�าลังหิริ หิริ คือความรังเกียจต่อความชั่วทุจริต ละอายใจที่จะท�าชั่ว

ทุจริต เหมือนดังรังเกียจสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาด

ข้อสาม ก�าลังโอตตัปปะ โอตตัปปะ คือความกลัวต่อความชั่วทุจริต เหมือน

อย่างกลัวอสรพิษ กล่าวสั้นก็คือ กลัวผิดในสิ่งที่ผิด

ทั้งสองข้อนี้ ท�าให้ไม่ปรารถนาและไม่กล้าที่จะท�าผิดในสิ่งที่รู้ว่าผิด ทั้งท�าให้

ชอบความสะอาด เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาให้พ้นจากความผิดหรือความชั่วทุจริต 

ทกุอย่าง ท่านจงึเรยีกว่า ธรรมเป็นโลกบาล คอืคุม้ครองรกัษาโลก เป็นพละของจติใจ

อีกคู่หนึ่ง
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ข้อสี ่ก�าลังความเพยีร ความเพียร หมายถึงความพยายามหรอืความหมัน่ขยัน 

ตรงกันข้ามกับความเกียจคร้าน ซึ่งมีลักษณะอ่อนแอท้อแท้ ความเพียรจึงมีลักษณะ

เข้มแข็งบากบั่นไม่ท้อถอย สมตามศัพท์ที่แปลว่า ความเป็นผู้กล้า คือกล้าที่จะเว้น 

ไม่ท�าส่ิงที่ไม่ควรท�าอย่างหน่ึง กล้าท่ีจะท�าส่ิงที่ควรท�าอีกอย่างหนึ่ง คือเมื่อเป็นความ

ผดิหรอืเป็นความชัว่ทุจรติซ่ึงอาจมีเครือ่งชวนใจให้ท�า กก็ล้าทีจ่ะเว้นได้ หมายความว่า 

มี่ก�าลังใจเข้มแข็งไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งชักชวนหรือความปรารถนา แม้เคยเว้นไม่ได้มาแล้ว 

ก็พยายามเว้นที่จะไม่ท�าต่อไป ซึ่งก็อาจเว้นได้ด้วยก�าลังใจที่กล้าแข็ง ส่วนความเพียร

ลักษณะที่สอง คือ กล้าท�าการที่ควรท�านั้น ท่านแสดงธาตุ คือส่วนประกอบที่ส�าคัญ

ไว้ ๓ ได้แก่ ความริเริ่ม ๑ ความด�าเนินการที่ริเริ่มไว้นั้น ๑ ความท�าการที่ด�าเนิน 

น้ันให้ก้าวหน้าไปโดยล�าดบัจนบรรลถุงึความส�าเรจ็ ๑ ความเพียรดงักล่าวเป็นพละของ

จิตใจ ข้อส�าคัญในการปฏิบัติกิจทั้งปวง

ข้อห้า ก�าลังปัญญา ปัญญา คือความรู้ทั่วถึงความจริงตามเหตุผล เกิดจาก

การสดับตรับฟังมาก อ่านมาก การไตร่ตรองพิจารณาและการทดสอบปฏิบัติต่าง ๆ  

น�าให้เกิดปัญญาที่เป็นตัวความฉลาดรู้ทั่วถึงทางเจริญทางเส่ือม ตลอดถึงวิธีปฏิบัติให้

บรรลุถึงความเจริญเป็นพละของจิตใจข้อส�าคัญค�ารบห้า

ธรรมท้ัง ๕ ข้อน้ี เป็นพละของจติใจส�าหรบัต่อต้านข้าศึกศตัรภูายใน หมายถึง

กิเลสและความช่ัวต่าง ๆ เช่นเดียวกับพลานามัยของร่างกายเป็นเคร่ืองต่อต้านโรค 

อุดหนุนให้สามารถบ�าเพ็ญกรณียกิจได้ทุกอย่าง ทั้งทางอาณาจักรและพุทธจักร หรือ

ทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม ผู้ที่มีพละภายนอกอันหมายถึงอ�านาจหน้าที่ ถ้าขาดพละ

ภายในจติใจ ก็ไม่อาจปฏิบัตกิรณียกิจตามอ�านาจหน้าท่ีให้ส�าเรจ็ด้วยดไีด้ ต่อเมือ่มพีละ

ของจิตใจภายในอุดหนุน จึงอาจปฏิบัติกรณียกิจให้ส�าเร็จด้วยดี

ท่านจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ได้รับความไว้วาง 

พระราชหฤทัยให้ด�ารงต�าแหน่งท่ีมีพละคืออ�านาจหน้าที่อันส�าคัญยิ่ง เป็นจอมพล 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นนายกรัฐมนตรี และได้ประกอบด้วยพละของจิตใจเป็น

อย่างยิ่งเช่นเดียวกัน จึงปรากฏว่าเป็นผู้มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคง มีศรัทธาคือ ความเชื่อ

เลื่อมใสที่แน่นอน มีหิริโอตตัปปะที่ท�าให้ชอบสะอาด แม้ท่ีปรากฏในภายนอก เช่น  
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ชอบความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมือง มีความพากเพียรพยายาม ประกอบด้วย 

ความอดทนและทนทานเป็นพิเศษ มีปัญญาตลอดถึงที่จะเลือกสรรหาคนดีมีปัญญา 

ทัง้หลายเข้ามาร่วมบ�าเพญ็กรณยีกจิ เมือ่มพีละภายในอยูเ่พยีงพอ ประกอบท้ังได้อาศยั 

พระบารมีเป็นพละคุ้มครอง จึงปรากฏว่า เป็นผู้ใช้พละคืออ�านาจหน้าที่ที่มีอยู่เป็น 

อนัมาก ในทางบ�าบัดทกุข์บ�ารงุสขุ ป้องกนัและเทดิทนูรกัษา รเิร่ิมด�าเนนิพฒันากจิการ

ทั้งปวง สมเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยและพระราชทานพระมหากรุณาตลอดมา ดังที่

ปรากฏอยู่

ขออ�านาจพระราชกศุลทักษิณานุปทานท่ีได้ทรงบ�าเพญ็พระราชทานทัง้นี ้ซึง่ได้

ตัง้อยูด้่วยดใีนพระสงฆ์ จงเป็นผลสมัฤทธิแ์ก่จอมพล สฤษด์ิ ธนะรชัต์ นายกรฐัมนตรี 

สมดังพระราชปณิธานอุทิศ โดยฐานะทุกประการ

ในอวสานแห่งพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ทั้ง ๔ รูปจะได้รับพระราชทานสวด

คาถาธรรมบรรยายโดยสรภัญญวิธี ฉลองพระราชศรัทธาสืบต่อไป

 ถวายวิสชันาพระธรรมเทศนาในเสขพลกถา ยตุแิก่เวลา เอว� กม็ด้ีวยประการ

ฉะนี้. ขอถวายพระพร.
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เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วนัธมัมสัสวนะ อนัเวยีนมาถึงเข้า

อนึ่ง วันนี้เป็นวันมาฆปุณณมี ซึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปก�าหนดท�าการบูชา  

ซึ่งเรียกว่า วันมาฆบูชา วันมาฆปุณณมีนี้ เป็นวันที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดง

ธรรมโอวาทพเิศษ วางหลกัพระพทุธศาสนาแก่พระสงฆ์ เพือ่ทีพ่ระสงฆ์สาวกจะได้ถือ

เป็นหลกัในการประกาศพระพุทธศาสนา ดงัทีท่่านได้กล่าวว่า เป็นวันจาตรุงคงสันนิบาต 

ความประชุมแห่งองค์ทั้งสี่ กล่าวคือ ภิกษุจ�านวน ๑๒๕๐ รูป ล้วนเป็นพระอรหันต-

ขณีาสพ เป็นองค์อันหน่ึง ล้วนเป็นผูอุ้ปสมบทด้วยวธิทีีส่มเดจ็พระบรมศาสดาได้ประทาน

ให้เอง ด้วยพระด�ารัสว่า จงเป็นภิกษุมา อันเรียกว่า เอหิภิกขุอุปสสัมปทา เป็นองค ์

๑  แสดงครัง้ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระสาสนโสภณ ในวันมาฆบชูา ณ พระอุโบสถ วดับวรนเิวศวิหาร 

 วนัที ่ ๒๔ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐
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อันหน่ึง ล้วนเป็นผู้ท่ีได้มาเฝ้าเองมิได้นัดหมาย เป็นองค์อันหนึ่ง และวันน้ันเป็น 

วันมาฆปุณณมีเช่นวันนี้ เป็นองค์อันหนึ่ง เม่ือประกอบด้วยองค์ส่ีประการนี้ สมเด็จ

พระบรมศาสดาจึงได้ทรงท�าวิสุทธิอุโบสถ กับพระภิกษุสงฆ์นั้น และทรงแสดง 

พระโอวาทปาติโมกข์ วางหลักพระพุทธศาสนาเป็นสูตรในการส่ังสอนและปฏิบัติ  

โดยคาถาหนึ่ง ก็มี ๓ ข้อ คือ สพฺพปสาปสฺส อกรณํ การไม่ท�าบาปทั้งปวง  

กสุลสสฺปูสมปฺทา การยงักศุลให้ถึงพร้อม สจติตฺปรโิยทปน ํการท�าจติของตนให้ผ่องใส 

เอต ํพทุธฺาน สาสน ํนีเ้ป็นศาสนาคอืค�าสอนของพระพุทธะทัง้หลาย ดงันี ้พระโอวาท

นี้ที่กล่าวว่าเป็นพระโอวาทพิเศษนั้น ก็เพราะว่า โดยปกติ สมเด็จพระบรมศาสดาทรง

แสดงโอวาทเพื่อโปรดผู้ฟังให้เข้าถึงธรรมในชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นพื้น แต่ในพระโอวาทนี้ 

ภิกษุซึ่งมาประชุมฟังนั้นล้วนเป็นพระอรหันขีณาสพ ผู้เข้าถึงธรรมชั้นสูงสุดแล้ว ไม่ใช่

เป็นผูท้ีท่รงแสดงธรรมโปรดให้บรรลถุงึธรรมข้ันใดขัน้หนึง่สืบต่อไป ฉะนัน้ พระโอวาท

นี้จึงได้ทรงแสดงเพื่อวางหลักพระพุทธศาสนา ส�าหรับที่ภิกษุสงฆ์จะได้ถือเป็นหลักใน

การสัง่สอนอบรมในทางปฏิบตัสิบืต่อไป การแสดงเรือ่งวันมาฆบชูา และธรรมเบด็เตลด็

อย่างอื่น พร้อมทั้งพิธีบูชาในวันนี้ ได้ก�าหนดจะท�าในภาคกลางคืน

ในเช้าวันนี้ ท่านก�าหนดให้แสดงธรรมเรื่องการบูชาตามบทอุทเทศที่ยกขึ้นไว้ 

ณ เบ้ืองต้นว่า ปูชารเห ปูชยโต พุทฺเธ ยทิ จ สาวเก เป็นต้น ที่แปลความว่า  

เมื่อบุคคลบูชาพระพุทธะหรือสาวกของพระพุทธะท่ีควรบูชา ผู้ล่วงธรรมเป็นเหตุเนิ่น

ช้า ผูข้้ามความโศกและความระทมใจ เมือ่บุคคลบชูาผูค้วรบชูาเช่นนัน้ ซึง่ดับแล้วไม่มี

ภัยแต่ที่ไหนใคร ๆ ไม่อาจจะนับบุญของบุคคลที่บูชานั้นได้ว่า บุญนี้มีจ�านวนเท่านี้  

ดั่งนี้ นี่เป็นค�าแปลในภาษิตบทอุทเทศที่ยกขึ้นไว้นั้น เมื่อกล่าวโดยสรุป ย่อมได้หัวข้อ

ตามบทอุทเทศนี้อันจะพึงถือเป็นล�าดับในการแสดงอรรถาธิบาย เป็น ๓ ประการ 

๑.  เรื่องการบูชา 

๒.  บุคคลผู้ควรบูชา 

๓. บุญซึ่งเป็นผลอันเกิดจากการบูชานั้น 

จะได้อธิบายตามล�าดับข้อนี้ เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติ
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ประการแรก การบูชา การบูชานั้นก็หมายถึงการเข้าแสดงความเคารพด้วย

ใช้วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแม้ด้วยการแสดงด้วยกาย เช่น ประณมมือ นมัสการ 

กราบไหว้ แต่ในทางพระพทุธศาสนานัน้ได้แสดงการบชูาไว้ ๒ คือ อามิสบชูา อย่างหนึง่ 

ปฏิบัติบูชาอย่างหนึ่ง อามิสบูชา การบูชาด้วยอามิส คือการน�าอามิส หมายถึงวัตถุ 

เช่น ดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของ เข้าไปแสดงความเคารพตามวิธีที่นิยมกันนั้น ๆ 

ปฏิบัติบูชา บูชาด้วยการปฏิบัติ หมายถึงการปฏิบัติตามค�าส่ังสอนของท่านซึ่งตน 

มีความเคารพบูชานั้น บูชาทั้งสองประการนี้ สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงยกย่อง 

ปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยการปฏิบัติเป็นยอด เพราะเหตุว่า อามิสบูชา การบูชาด้วย

อามิส คือวัตถุต่าง ๆ น้ัน ไม่อาจด�ารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ แต่ว่าปฏิบัติบูชา  

การบูชาด้วยการปฏิบัติ ย่อมเป็นการด�ารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ นี้เป็นอธิบายโดยย่อ

ของเรื่องการบูชา

เมื่อมีการบูชา ก็ย่อมจะต้องมีบุคคลหรือวัตถุท่ีพึงบูชา จนถึงหัวข้อที่สอง  

อนัได้แก่ บุคคลทีค่วรบชูา เมือ่กล่าวโดยทัว่ไป บคุคลทีเ่ป็นทีบ่ชูากันนัน้กอ็าจกล่าวได้

ว่ามีอยู่สองจ�าพวก คือ จ�าพวกหนึ่ง เป็นพวกที่ไม่ควรบูชา อีกพวกหนึ่ง สมควรรับ

การบชูา จ�าพวกท่ีไม่ควรบูชานัน้ กห็มายถงึจ�าพวกทีป่ราศจากคณุสมบตัอินัสมควรรบั

การบูชา หรือประกอบด้วยโทษต่าง ๆ เมื่อไปบูชาคนที่มีโทษต่าง ๆ ไม่ประกอบด้วย

คุณสมบัติที่ควรบูชา ก็ย่อมจะบังเกิดโทษแก่ผู้บูชาเอง ยิ่งไปปฏิบัติตามค�าแนะน�าค�า

สัง่สอนของบคุคลเช่นนัน้ด้วย กย็ิง่ประกอบด้วยโทษมาก เพราะฉะนัน้ บคุคลท่ีประกอบ

ด้วยโทษ ปราศจากคุณสมบตัดิงันี ้จึงเรยีกว่าเป็นผูท้ีไ่ม่ควรบชูา ส่วนบคุคลท่ีควรบชูานัน้ 

ในทางพระพทุธศาสนา กไ็ด้แก่พระพทุธะ คือพระผู้ตรสัรูพ้ระธรรมและแสดงพระธรรม

ค�าสั่งสอน ตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัทขึ้น กับสาวก คือศิษย์ของพระองค์  

ซึง่เป็นผูป้ฏบัิตติามพระธรรมค�าส่ังสอนของพระองค์ บคุคลสองจ�าพวกนี ้คอื พระพุทธะ 

และสาวกของพระพุทธะ ได้ชื่อว่าเป็นบูชารหะ คือบุคคลผู้ควรบูชา

เพราะอะไร ก็เพราะว่า พระพุทธะนั้นทรงประกอบด้วยพระคุณดังที่แสดงไว้

ในบทอุทเทศ
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ประการที่หน่ึง ล่วงธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า ธรรมอะไรเป็นเหตุให้เนิ่นช้า  

อนัหมายความว่าไม่รวดเรว็ แต่ว่าล่าช้า ธรรมเป็นเหตใุห้เนิน่ช้านี ้อาจแสดงได้ในอนัดบั

ต่าง ๆ เมื่อกล่าวถึงประโยชน์ปัจจุบันอันเป็นประโยชน์ที่สามัญชนทั่วไปต้องการ  

อันเป็นประโยชน์ในทางคดีโลก ธรรมเป็นเครื่องล่าช้า ก็ได้แก่ความเกียจคร้านเป็น

หวัหน้า เม่ือบคุคลมคีวามเกยีจคร้าน ไม่ขยนัประกอบการงานให้ส�าเรจ็ลลุ่วงไปทนัการ

ทันสมัย ก็ย่อมจะเป็นผู้อยู่ล้าหลัง ต้องตกต�่า เสื่อมทรามในประโยชน์อันตนจะพึงได้

ในคดโีลก เป็นผูม้วีชิาไม่ทนัคนอืน่ มทีรพัย์ไม่ทนัคนอ่ืน มสีขุสมบัตต่ิาง ๆ ไม่ทนัคนอืน่ 

เพราะฉะน้ัน ธรรมเหล่านีอ้นัมคีวามเกียจคร้านเป็นหวัหน้า จงึชือ่ว่าธรรมเนิน่ช้าส�าหรบั

ประโยชน์ปัจจุบัน ส่วนประโยชน์ภายหน้าอันเป็นคดีโลกอีกก็เช่นเดียวกัน ธรรมเป็น

เครือ่งเนิน่ช้า ก็ได้แก่ความท่ีบุคคลขาดศรทัธาความเชือ่ทีถ่กูต้อง ขาดปัญญาความรูท้ี่

ถูกต้องเป็นต้น เมื่อมีความเชื่อผิด อันเป็นเหตุถือผิด มีความรู้ผิด อันเป็นเหตุให้หลง 

เมือ่เป็นด่ังนี ้กใ็ห้เกดิความเน่ินช้าเพราะเหตทุีม่คีวามเชือ่ผดิ มคีวามรูผ้ดิ อนัเป็นเหตุ

ให้หลง เมือ่เป็นดัง่นี ้กใ็ห้เกดิความเนิน่ช้าเพราะเหตทุีม่คีวามเชือ่ผิด หรือมคีวามหลง

อยูน่ัน้ ธรรมเหล่าน้ี มีความเช่ือผิด ความรู้ผดิเป็นต้น จงึเป็นธรรมเครือ่งเนิน่ช้าส�าหรบั

ผู้ที่ต้องการประโยชน์ภายหน้า อันเป็นทางคดีโลกเช่นเดียวกัน 

ส่วนธรรมเป็นเครือ่งเนิน่ช้า อนัเป็นปรมตัถธรรม คอืธรรมทีม่เีนือ้ความอย่าง

สงูขึน้ไป กไ็ด้แก่ตัณหาความดิน้คนทะยานอยาก อปุาทาน ความยดึมัน่ถือมัน่ ก็เพราะ

ว่าเมื่อมีความอยาก มีความยึดมั่นอยู่ในส่ิงอันใด ก็ย่อมจะมีความติดอยู่ในส่ิงอันนั้น 

ไม่หลุดพ้นไปได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องเป็นผู้เนิ่นช้า เพราะความที่ติดอยู่สยบอยู่ในสิ่งที่

ยึดถือไว้นั้น สยบอยู่ยึดถือไว้นานเท่าไร ก็ย่อมจะมีความเนิ่นช้าเท่านั้น พระพุทธะได้

ทรงละตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยาก อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเสียได้ จึงไม่ทรง

ติดอยู่ ไม่ทรงข้องอยู่ในสิ่งทั้งปวงในโลก เพราะฉะนั้น จึงทรงเป็นผู้หลุดพ้นไปได้  

ไม่ต้องติดอยู่เนิ่นช้าในสิ่งนั้น ๆ ทรงพ้นไปได้โดยฉับพลัน ที่ได้ทรงละตัณหาและ 

อุปาทานเสียได้ เพราะฉะนั้น จึงได้พระนามว่า ผู้ล่วงธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า

พระคุณประการท่ี ๒ ผู้ข้ามความโศกและความระทมใจ ความโศกและ 

ความระทมใจน้ี เป็นทุกข์ทางใจอย่างหน่ึง ที่บุคคลทุก ๆ คนย่อมจะได้เคยประสบ  
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กเ็พราะว่าประจวบกบัสิง่ทีไ่ม่เป็นทีร่กับ้าง พลดัพรากจากส่ิงทีเ่ป็นทีร่กับ้าง รวมความ

เข้าแล้วก็คือความปรารถนาที่ไม่ได้สมหวัง เมื่อมีความปรารถนาไม่ได้สมหวัง จึงเกิด

ความโศกและความระทมใจขึน้ ระดบัของความโศกและความระทมใจนี ้ย่อมขึน้อยูแ่ก่

ระดับของความปรารถนา เมื่อมีความปรารถนาแรง ความไม่สมหวังก็จะต้องแรง  

ความโศกความระทมใจก็ย่อมแรง ถ้ามีความปรารถนาอ่อน ความไม่สมหวังก็อ่อน 

ความโศกและความระทมใจก็ย่อมจะอ่อน ก็แหละอันความปรารถนานั้นจะต้องไม่

สมหวังเรื่อยไป หรือย่อมจะสมหวังอยู่บ้าง ในข้อนี้ถ้าพิจารณาอย่างเผิน ๆ ก็ย่อมจะ

เห็นว่าความสมหวังบ้างเป็นคร้ังเป็นคราว แต่หากพิจารณาโดยแท้จริงแล้ว ขึ้นชื่อว่า

ความปรารถนาแล้ว ย่อมไม่มีความสมหวังอยู ่ในความปรารถนานั้น กล่าวคือ 

ความปรารถนาของบุคคลกย่็อมปรารถนาทีจ่ะให้ประจวบกบัสิง่ทีเ่ป็นทีร่กั สิง่ใดซึง่เป็น

ที่รัก ต้องการให้พบ ให้อยู่ยั่งยืนอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปจนนิรันดร และโดยตรงกันข้าม 

ก็ย่อมปรารถนาที่จะพลัดพรากจากสิ่งซึ่งไม่เป็นที่รัก สิ่งอันใดไม่เป็นที่รัก เช่น บุคคล

ผูซ้ึง่เป็นศตัรูกนั หรอืวตัถทุีไ่ม่ชอบ ไม่เจรญิตา ไม่เจรญิใจ หรอืไม่อยากทีจ่ะให้บคุคล

หรือวัตถุนั้นเสื่อมสิ้นไปเสียหมดเสีย ความปรารถนาของบุคคลนี่เอง เป็นเครื่องสร้าง

สิง่ทีเ่ป็นทีร่กั หรอืไม่เป็นทีร่กัขึน้ และย่อมไม่มอีิม่ ไม่มคีวามเตม็อยู่กบัความปรารถนา

นั้น เช่น หากจะถามว่า ปรารถนาจะให้อยู่กับสิ่งที่เป็นที่รัก เป็นเวลานานสักเท่าใด 

หนึ่งปีพอไหม สามปีพอไหม ถ้าถามดังนี้แล้ว ก็ได้ค�าตอบว่าไม่พอ ก็ต้องเพิ่มขึ้น 

เร่ือย ๆ รวมความว่าเป็นนรินัดร เป็นอันว่าไม่อยากให้สิง่ทีร่กัพรากเลย ถ้าสิง่ท่ีไม่เป็น

ที่รักก็อยากให้พรากเสียโดยเร็ว ไม่อยากที่จะพบ ไม่อยากท่ีจะเห็น เมื่อเป็นดั่งนี้  

ความสมปรารถนาจะพึงมีได้อย่างไร ใจของบุคคลเองซึ่งตั้งความรักหรือความเกลียด

ไว้ ก็ยังเปล่ียนได้เสียแล้ว หรือไม่เท่ียงเสียแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ จะเอาอะไรว่าเป็น 

สิ่งที่เที่ยง เป็นสิ่งที่มั่นคงและยั่งยืน 

เพราะฉะนัน้ ความปรารถนาของบคุคลจงึหาความสมหวงัไม่ได้ เมือ่เป็นทาส

ของความปรารถนาอยู่ตราบใด ก็ต้องมีโศกระทมใจอยู่ตราบนั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงไม่

พ้นไปจากความโศกความสะเทือนไปได้ ส่วนพระพุทธะซึ่งเป็นพระผู้ตรัสรู้ธรรม  

ได้ทรงมีพระปัญญาเห็นสัจจธรรม คือธรรมเป็นตัวความจริง ว่าความปรารถนาอัน 

นี้แหละเป็นสมุทัยสัจจ์ ความจริงคือสมุทัย เหตุให้บังเกิดความทุกข์ เมื่อเป็นดั่งนี้  



444 ปกิณกเทศนา

จึงได้ทรงละสมุทัย ความดิ้นรนทะยานอยากนี้ได้ โดยความก็คือ ละตัณหาอุปาทาน

ดังกล่าวในข้อก่อนนั้นเอง เมื่อละสมุทัยได้แล้ว ก็สิ้นความปรารถนา เมื่อสิ้น 

ความปรารถนา ความโศกและความระทมจึงไม่มี จึงทรงห้ามความโศกระทมใจไว้ได้

พระคุณบทประการที่สาม ผู้ดับ ก็หมายถึงผู้ดับซึ่งกิเลส คือตัณหาอุปาทาน

ดงักล่าวน้ัน ดบัสิน้คอืดบัความโศกความระทมใจดงักล่าวนัน้ได้ เป็นผูด้บัสนทิทางจติใจ

พระคุณบทประการที่สี่ ไม่มีภัยแต่ที่ไหน คือเพราะเป็นผู้ดับดั่งนั้น จึงไม่มี

กลัวอะไรจากอะไร คือไม่ต้องกลัวว่าจะพลัดพรากจากอะไร ไม่ต้องกลัวว่าจะประจวบ

กบัอะไร ไม่กลวัว่าอะไรจะมาเป็นภยั ไม่มมีรณภัย และไม่มภียัใด ๆ ทีจ่ะท�าให้บังเกดิ

ความกลวั อกีประการหนึง่ ไม่มภัียแก่ใคร ไม่โลภอยากได้ของใคร ไม่โกรธใครไม่หลง

ในอะไร จงึไม่เป็นภยัแก่ใครแม้ด้วยใจ ไม่ต้องกลวัว่าจะประกอบกรรมทีเ่ป็นภยัแก่ใคร 

พระพทุธะได้ทรงประกอบด้วยคณุเหล่านี ้ประการทีห่นึง่ ล่วงธรรมเป็นทีเ่นิน่ช้า ประการ

ที่สอง ข้ามความโศกและความระทมใจ ประการที่สาม ดับคือดับกิเลสและกองทุกข์ 

ประการที่สี่ ไม่มีภัยแต่ที่ไหน หรือว่าไม่เป็นภัยแก่ใคร ๆ ในที่ไหน 

พระพุทธะได้ทรงประกอบด้วยพระคุณเหล่านี้ ทรงแสดงธรรมสั่งสอน ก็ทรง

แสดงธรรมเพื่อให้ล่วงธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้าเป็นต้น สาวกผู้เป็นศิษย์ของพระองค์  

กป็ฏบิตัธิรรมทีพ่ระองค์ทรงสัง่สอนนัน้จนเป็นผูล่้วงธรรมทีเ่นิน่ช้าได้ หรอืว่าเป็นผูก้�าลงั

ปฏิบัติอยู่เพื่อล่วงธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้านั้น เพราะฉะนั้น จึงเป็นบูชารหะ คือ  

เป็นบุคคลที่ควรบูชา

เมื่อบูชาบุคคลที่ควรบูชาเช่นนั้นจะได้ผลอะไร จึงมาถึงถึงข้อที่สาม คือว่าได้

บุญที่ไม่อาจนจะนับได้ว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้

ค�าว่าบุญนั้น โดยเหตุเป็นชื่อของการปฏิบัติเครื่องล้างความช่ัวร้าย โดยผล

เป็นชือ่ของความสขุ ได้ในพระพุทธภาษิตแสดงธรรมโดยผลได้ว่า มา ภกิขฺเว ปญฺุญานํ 

ภายิตฺถ เป็นต้น ที่แปลความว่า ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายอย่ากลัวต่อบุญเลย  

ค�าว่าบุญ บุญ เป็นชื่อของความสุข ดั่งนี้ นี้เป็นบุญโดยผล อันจะบังเกิดจากบุญ 

โดยเหตุ คือการปฏิบัติเป็นเครื่องช�าระล้างความชั่ว ก็แหละการบูชาท่านผู้ควรบูชา 
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ด้วยอามสิกต็าม ด้วยการปฏบิตัติามค�าสัง่สอนของท่านกต็าม เมือ่บชูาด้วยการปฏบิตัิ

ตามค�าสัง่สอนของท่าน กย่็อมเป็นผูป้ฏิบัตเิพือ่ละธรรมเป็นเครือ่งเนิน่ช้า เพ่ือความโศก

และความระทมใจ เพ่ือดับกิเลสและกองทุกข์ และเพื่อไม่ท�าตนให้เป็นภัยแก่ใคร ๆ  

ทั้งตนเองก็ไม่มีภัยจากที่ไหน เพราะว่าดับกิเลสและกองทุกข์เสียได้ เมื่อเป็นดังนี้  

การปฏิบัติดังนี้ จึงชื่อว่าเป็นบุญโดยแท้ เพราะการช�าระกาย วาจา และใจให้บริสุทธิ์ 

เป็นไปตามโอวาทของพระพุทธเจ้าในวันมาฆปุณณมีนี้ ที่ว่าการไม่ท�าบาปทั้งปวง ๑ 

การท�าบุญให้ถึงพร้อม ๑ การช�าระจิตของตนให้ผ่องใส ๑ การปฏิบัติด่ังนี้ จึงเป็น 

ตัวบุญโดยตรง เป็นเครื่องช�าระความชั่วร้ายทั้งปวง เป็นเหตุให้ประสบบุญโดยผลคือ

ความสุขอนัเกดิจากความปฏิบัตทิางกาย ทางวาจา และทางใจ บญุดงักล่าวนีย่้อมเป็น

สิ่งซึ่งนับไม่ได้ว่าเท่าไร เพราะขึ้นอยู่กับตัณหาอุปาทาน ถ้าหากว่าการท�าบุญขึ้นอยู่แก่

ตัณหาอุปาทาน เหมือนอย่างว่าการท�าบุญรักษาศีลก็ดี ให้ทานก็ดี แล้วก็อธิษฐานขอ

ลาภขอผลต่าง ๆ ซึง่เป็นตวัความโลภ อย่างนีน้บัได้ว่าเท่าไร สุดแต่ว่าต้องการลาภผล

เท่าไร ก็นับเอาเท่านั้น แต่ถ้าหากว่าเป็นการท�าบุญเพื่อละตัณหาอุปาทาน ซึ่งเป็นบุญ

โดยตรง ไม่มีจ�านวนอะไรนับ เพราะไม่ต้องการอะไรที่นับว่าเท่าไร จะได้อะไรเท่าไร 

จะเสียอะไรเท่าไร นี้เป็นตัวบุญโดยตรง การท�าบุญโดยตรง ซึ่งเป็นปฏิบัติดีชอบนี้จึง

นบัไม่ได้ว่า บญุนีม้ปีระมาณเท่านี ้เพราะเป็นการปฏบิตัโิดยตรงตามธรรมของพระพทุธเจ้า 

ซึ่งเป็นปฏิบัติบูชา

การแสดงธรรมในวันมาฆะตอนเช้านี้เรื่องการบูชา แสดงตามบทอุทเทศ  

มีอธิบายโดยสังเขปฉะนี้ เพราะฉะนั้น เมื่อบุคคลมาท�าการบูชาท่านที่ควรบูชาด้วยวิธี

บูชาทั้งสอง ย่อมชื่อว่าได้กระท�าบุญที่นับไม่ได้ในทางพระศาสนา มีอรรถาธิบาย 

ดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้.



วสิาขธรรมกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

มหากรุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ.

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในวิสาขธรรมกถา 

ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารม ีอนรุปูพระราชกศุลวิสาขบูชา ทีส่มเดจ็

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

(และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ) ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิมาทรงบ�าเพญ็เป็นพทุธบชูาพเิศษ 

ณ วัดพระแท่นดงรัง นี้ ด้วยอ�านาจพระราชศรัทธาปสาทะที่ตั้งมั่นในพระพุทธาทิ-

รัตนตรัยและด้วยอ�านาจพระมหากรุณาในวัดและพสกนิกรซึ่งได้มาประชุมกันเฝ้าชม

พระบารมี และโดยเสด็จพระราชกุศลวิสาขบูชาอยู่ในที่นี้

วัดพระแท่นดงรังนี้ ได้มีปูชนียวัตถุส�าคัญคือพระแท่นศิลา เป็นที่นับถือบูชา

ของมหาชน ในฐานะเป็นพระแท่นเป็นทีเ่สดจ็บรรทมปรนิพิพาน แห่งสมเดจ็พระบรม-

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พระแท่นศิลานี้ เป็นหินแท่งทึบหน้าลาดรูปคล้ายแท่นหรือ

๑  ทรงเรียบเรียงให้ พระครูพุทธมัญจาภิบาล ถวาย ในอภิลักขิตสมัย เสด็จพระราชด�าเนิน  

 ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระแท่นดงรัง อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  

 วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภคม พ.ศ. ๒๕๑๒
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เตียงนอนแห่งเชิงเขา ซึ่งเดิมกล่าวว่ามีต้นรังขึ้นอยู่สองข้าง และบริเวณนี้เป็นดงรัง  

จงึมลีกัษณะภมูปิระเทศบางอย่างตรงกบัพรรณนาไว้ในพทุธประวัตว่ิา สมเดจ็พระบรม

ศาสดาได้เสดจ็บรรทมปรินพิพานบนพระแท่นระหว่างไม้สาละ ทีแ่ปลกันมาว่าไม้รังทัง้คู่ 

ในสาลวโนทยานอันเป็นที่แวะพักแห่งมัลลกษัตริย์เมืองกุสินารา สาลโวทยานก็คือ 

อุทยานไม้สาละหรือดงรัง ตามท่ีโบราณแปลกันมา ได้มีวิหารที่สร้างครอบพระแท่น 

มาช้านาน และได้มเีขาถวายพระเพลงิซึง่เป็นเทือกเดยีวกนั มีมณฑปสร้างอยู่บนยอดเขา 

ในที่ซึ่งนับถือในฐานะเป็นที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ภายในมีพระพุทธบาท 

นอกจากนี้ยังมีวิหารพระทรมานกาย วิหารพระอานนท์ กับยังมีสิ่งอื่น ๆ ที่นับถือกัน

ว่าเป็นสิ่งที่เน่ืองด้วยสมเด็จพระบรมศาสดา เช่น บ่อบ้วนพระโอฐที่ด้านหลังวิหาร

พระแท่นดงรงั เป็นต้น ได้มกี�าหนดงานนมสัการพระแท่นดงรงัเป็นงานเทศกาลประจ�าปี 

ตัง้แต่วนัข้ึน ๘ ค�า่ เดอืน ๔ ถงึวนัเพญ็กลางเดอืน ๔ ทุกปี ปรากฏว่ามีพุทธศาสนกิชน

พากันมานมัสการจากทิศานุทิศเป็นจ�านวนมากทุกปี.

ได้มจีารกึบัญชรีายนามราษฎร และพระสงฆ์ผูบ้รูณะพระแท่นดงรงั ซ่อมสร้าง

วิหารและสิ่งต่าง ๆ เมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๑ ในรัชกาลที่ ๓ แสดงว่าพระแท่นดงรังได้เป็น

ปูชนียสถานส�าคัญขึ้นก่อนนั้นมานานแล้ว และปรากฏในพระราชพงศาวดารรัชกาล 

ที่ ๔ ว่า “เมื่อปีกุนเบญจศก (พ.ศ.๒๔๐๖) ที่พระแท่นดงรัง ก็โปรดให้ผู้ว่าราชการ

เมอืงกรมการเมอืงราชบุรี ท�าวหิารพระอโุบสถท่ีค้างอยู่เสียให้แล้ว แล้วให้ท�าพระเจดย์ี

ข้ึนท่ีหลังพระแท่นองค์หนึ่ง การได้ท�าอิฐไว้ ภายหลังโปรดให้เลิกเสีย การจึงค้างมา 

และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลนั้น ก็ได้เสด็จพระราชด�าเนิน

มาทรงนมสัการ เมือ่ พ.ศ.๒๔๐๒ ต่อมาในรชักาลที ่๕ พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว เม่ือเสดจ็ประพาสไทรโยค ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิมาประทบัแรมทรงสมโภช

พระแท่นดงรัง เมื่อวันอังคาร แรม ๔ ค�่า เดือนยี่ ปีฉลู พ.ศ.๒๔๒๐ ได้ทรงพระราช

นิพนธ์เล่าเรื่องพระแท่นดงรัง เขาถวายเพลิง และบริเวณพระแท่นไว้อย่างละเอียด 

น่ารู้ ในรชักาลที ่๖ พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั เมือ่เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปทรงซ้อมรบเสือป่า ณ ค่ายหลวงบ้านโป่ง เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๔ ภายหลังการซ้อมรบ

เสือป่าเสร็จแล้ว ได้เสด็จ ฯ มาทรงนมัสการพระแท่นดงรังครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ได้ม ี

เจ้านายผู้ใหญ่เสด็จมาทรงนมัสการในรัชกาลต่าง ๆ อีกหลายพระองค์.
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ในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราช

วจิารณ์พระแท่นดงรังไว้ตอนหน่ึงว่า “ผูท่ี้รูอ้ยูท่ัว่ถึงจะไหว้กราบในทีม่พีระพทุธรปู สถูป 

หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นเจดียฐาน ฤาจะไหว้กราบในที่แจ้ง ในชายคาที่ไม่มีเจดียฐานก็ดี 

ต้องส่งใจระลึกถงึพระคณุพระพทุธเจ้า แล้วไหว้กราบทกุคร้ังทกุคราว และพระแท่นดง

รังนี้เล่าก็เป็นเจดียฐานอันหนึ่ง ซึ่งควรจะส่งใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เสด็จปรินิพพาน 

ในเมืองกุสินารายณ์ที่ป่ารังของมัลลกษัตริย์ ก็เหมือนหนึ่งได้นมัสการในที่นั้นเหมือน

กนั..... เจดยีฐานต่าง ๆ ยกไว้เป็นเครือ่งชกัน�าใจให้ส่งไประลกึถงึคณุพระพทุธเจ้าโดย

ง่ายขึน้กว่าทีจ่ะนกึเปล่า ๆ เพราะดงันัน้ ถ้าเจดยีฐานแห่งใดความเป็นทีเ่ชือ่ ทีเ่ล่ือมใส 

เพราะมีหลักฐานเป็นพยานส�าคัญได้ก็มีแรงจะชักจูงความเลื่อมใสให้มากขึ้น ซึ่งว่า

เปรียบเทียบมาดังน้ี เพราะจะให้เป็นประโยชน์ที่จะน�าความเลื่อมใสเท่านั้น ใช่ว่าจะ

พระแท่นไม่แท้ไหว้ไม่ได้บุญ.... ถ้าเป็นเจดียฐานแห่งใด ๆ ก็ดี ผู้ใดมีน�้าใจไหว้ดี ก็จะ

มีอานิสงส์ ถ้าไหว้ไม่ดี ก็จะเหมือนกับเดินไกวแขนเล่นเหมือนกัน....

บดันี ้สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารพระองค์ สมเดจ็พระปรมนิทรธรรมกิ

มหาราชาธิราชเจ้า พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรง 

พระราชด�าริเห็นความส�าคัญของพระแท่นดงรังว่า เป็นปูชนียสถานส�าคัญแห่งหนึ่ง 

ของบ้านเมอืง ซึง่สมเดจ็พระบรุพมหากษตัรยิาธริาชเจ้าหลายพระองค์ ได้เคยเสด็จ ฯ 

มาทรงสักการบูชาในอภิลักขิตกาลวิสาขปุณณมีนี้ ชื่อว่าได้พระราชทานความยกย่อง

ปชูนยีสถานแห่งนีเ้ป็นพเิศษ และพระราชกศุลทีท่รงบ�าเพญ็ในทีน่ี ้ด้วยพระราชหฤทยั

ทรงระลึกในพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ ก็จะสัมฤทธิอานิสงส์เพิ่มพูนพระบารมี เป็น

เหมือนหน่ึงได้เสด็จไปทรงนมัสการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลในที่เสด็จปรินิพพานแห่ง

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมดังพระราชนิพนธ์ทรงพรรณนานั้น.

วันวิสาขปุณณมี คือวันพระจันทร์เพ็ญเสวยกลุ่มดาวฤกษ์วิสาขะ เป็นวันที่ 

พระโบราณาจารย์กล่าวก�าหนดไว้ว่า เป็นวันตรงกับวันเสด็จประสูติ ตรัสรู้ และ

ปรินิพพานแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงถือ

เป็นวันส�าคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา และท�าการบูชาด้วยวิธีบูชาต่าง ๆ ตามที่

ก�าหนดขึ้นในวัด ในปูชนียสถานนั้น ๆ ด้วยน้อมจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ กับทั้ง 

พระธรรมคุณ พระสงัฆคณุเป็นอารมณ์ การบูชาในวนัวสิาขปุณณมนีี ้เรยีกว่า “วสิาขบชูา”
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พระประวตัแิห่งสมเดจ็พระบรมศาสดาทีเ่กีย่วแก่เหตกุารณ์ส�าคญัทัง้ ๓ วาระนี้ 

มีความโดยย่อว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดา ได้ประสูติจากพระครรโภทร

พระพุทธมารดา ณ ลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะต่อกัน เมื่อ 

วนัวสิาขปณุณมีก่อนพทุธศักราช ๘๐ ปี พระองค์ทรงเป็นพระโพธสัิตว์ ค�าว่า “โพธสัิตว์” 

เป็นค�าเรยีกพระองค์เม่ือก่อนแต่ตรสัรู ้ แปลว่า “ผู้ข้องอยู่ในความตรัสรู ้ ผูติ้ดคือรกัใคร่

ในความรู”้ เพราะพระองค์ได้ทรงบ�าเพญ็พทุธการกธรรม คอืธรรมท่ีท�าให้เป็นพระพทุธเจ้า 

ได้แก่บารมีธรรม ๑๐ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา ทั้ง ๔ นี้เป็นข้อใหญ่ และ

วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตา อุเบกขา ทั้ง ๖ นี้เป็นข้ออุปการะเพื่อพระสัพ-

พัญญุตญาณโดยส่วนเดียว ครั้นพระบารมีที่ได้ทรงสร้างสมบ�าเพ็ญมาเต็มเปี่ยมแล้ว 

พระโพธิสัตว์ก็ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ 

ควงไม้อสัสตัถพฤกษ์ ท่ีเรยีกต่อมาว่าไม้โพธิ ์ณ ต�าบลอรุเุวลาเสนานคิม มคธรฐั ในราตรี

แห่งวันวิสาขปุณณมี ในปีก่อนพุทธศักราช ๔๕ ครั้นได้ตรัสรู้แล้ว ก็ได้เสด็จจาริก 

ไปประกาศพระธรรมที่ได้ตรัสรู้น้ันส่ังสอนเวไนยนิกร คือ หมู่ชนที่ควรแนะน�าได้  

ในคามนิคมชนบทต่าง ๆ เป็นพระศาสดาเอกผู้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาและ

บรษัิททัง้ ๔ คือ ภกิษุ ภกิษุณี อุบาสก อุบาสิกา ให้ต้ังมัน่ขึน้ในโลกตลอดเวลา ๔๕ ปี 

จงึได้เสดจ็ดบัขนัธปรนิิพพาน ณ ระหว่างสาลพฤกษ์ทัง้คู ่ในสาลวนั กรุงกุสินารา มลัลรัฐ 

ณ ปัจฉิมยามแห่งราตรีวิสาขปุณณมี ตั้งต้นนับพุทธศกแต่นั้นมา แต่ในประเทศไทย  

นับโดยอดีตภาค คือส่วนล่างไปแล้ว ๑ ปี จึงนับเป็นหนึ่ง จ�าเดิมแต่นั้นมาจนถึงปี

ปัจจุบันบัดนี้ นับตามนิยมที่รับมาจากคัมภีร์ที่รจนาไว้ในลังกาทวีป โดยอดีตภาคล่วง

ไปแล้วได้ ๒๕๑๒ ปี บริบูรณ์.

เหตุการณ์ส�าคัญแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า คือประสูติ 

ตรัสรู้ และปรินิพพาน ได้บังเกิดขึ้นในวันวิสาขปุณณมีตรงกันทั้ง ๓ วาระ นับว่าเป็น

อัศจรรย์ไม่เคยมี แต่ที่พึงเห็นว่าเป็นข้ออัศจรรย์อย่างที่สุดไม่มีสิ่งอัศจรรย์อื่นเทียมถึง 

คือความที่พระองค์ทรงมีพระวิริยะอย่างยอดเยี่ยม ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีทั้งปวงจนได้

ตรัสรูพ้ระธรรม ครัน้ตรสัรูแ้ล้วกท็รงมพีระมหากรณุา ไม่ทรงเหน็แก่ความเหนือ่ยยาก 

เสด็จจาริกไปประกาศพระธรรมส่ังสอนตลอดพระชนมชีพ ทรงปลูกโพธิพฤกษ์ คือ
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พระพทุธศาสนาข้ึนให้หยัง่รากลกึงอกงามขึน้ในโลก และด�ารงอยูเ่พ่ือประโยชน์เกือ้กลู 

และความสุขตราบเท่าถึงปัจจุบันน้ี ฉะน้ัน จึงเป็นเหตุให้ความประสูติขึ้นในโลกแห่ง

พระองค์ เป็นความประสตูแิห่งพระโพธสิตัว์ผูท้ีจ่ะได้ตรสัรู ้ให้ความตรสัรูข้องพระองค์

เป็นความตรัสรู้แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และให้ความปรินิพพานของพระองค์ 

เป็นความปรินิพพานแห่งองค์พระศาสดาเอกแห่งโลก ผู้แผ่พระอนันตคุณออกไปแก่

โลกโดยพ้นประมาณ ยังความระลึกถึงพระคุณให้เกิดขึ้นในจิตใจของมหาชนยั่งยืนมา

ทกุรุน่ทกุสมยัโดยไม่จืดจาง แม้จะได้เสดจ็ปรนิพิพานมาช้านาน ไม่ปรากฏพระพุทธสรรีะ

อกีต่อไปแล้ว แต่กยั็งปรากฏพระพทุธคณุด�ารงอยู่ เป็นส่วนอมตะพ้นจากความเกดิแก่

เจ็บตายในสังสารวัฏ จึงชื่อว่าทรงด�ารงอยู่โดยไม่ดับสูญด้วยพระคุณ อันท่านแสดง

ประมวลลงโดยย่อเป็น ๓ คือ พระปัญญาคุณ พระคุณคือพระปัญญาความรู้จริงใน 

สจัจธรรมธรรมท่ีเป็นสจัจะ พระวสิทุธิคณุ พระคณุคอืความบรสิทุธิจ์ริง พระกรณุาคณุ 

พระคุณคือพระกรุณาโปรดช่วยให้พ้นทุกข์ได้จริง สมดังบทแสดงพระพุทธคุณว่า

พุทฺธวารหนฺตวรตาทิคุณาภิยุตฺโต

สุทฺธาภิญาณกรุณาหิ สมาคตตฺโต

โพเธสิ โย สุชนตํ กมลํว สูโร

แปลความว่า พระพทุธเจ้าเป็นผูป้ระกอบด้วยพระคณุ มีความเป็นพระอรหนัต์ 

เป็นต้น มีพระองค์ประกอบแล้วด้วยพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ พระกรุณาคุณ  

ทรงยังหมู่คนดีให้เบิกบานแล้ว เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ยังดอกบัวให้บาน ฉะนั้น

พระพุทธคุณนี้ ย่อมปรากฏ เพราะพระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมส่ังสอน 

หมูค่นดีคือเวไนยนกิรให้รูต้าม และพระธรรมกย่็อมปรากฏเป็นคณุประโยชน์แก่สาธชุน 

ผู้ได้สดับฟังและปฏิบัติตามภูมิชั้น สมตามบทคาถาแสดงพระธรรมคุณว่า

สฺวากฺขาตตาทิคุณโยควเสน เสยฺโย

โย มคฺคปากปริยตฺติวิโมกฺขเภโท

ธมฺโม กุโลกปตนา ทตทธาริธารี
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แปลความว่า พระธรรมเป็นของอันประเสริฐ ด้วยอ�านาจแห่งความประกอบ

ด้วยคณุ มคีวามเป็นสวากขาตธรรม คอืธรรมอนัพระผูม้พีระภาคเจ้าตรสัดแีล้วเป็นต้น 

จ�าแนกออกได้เป็น มรรค ผล นิพพาน และปริยัติธรรม พระธรรมรักษาผู้ด�ารงธรรม

นั้นมิให้ตกไปในโลกที่ชั่ว

หมู่แห่งสาวกผูไ้ด้สดบัฟังธรรม เป็นผูป้ฏบิตัดิ�ารงธรรมด้วยตนและด�ารงธรรม

ให้สืบต่อมาชื่อว่าพระสงฆ์ ย่อมปรากฏคุณตามบทแสดงพระสังฆคุณว่า

สทฺธมฺมโช สุปฏิปตฺติคุณาทิยุตฺโต

โยฏฺพฺพิโธ อริยปุคฺคลสงฺฆเสฏฺโ

สีลาทิธมฺมปวราสยกายจิตฺโต

แปลความว่า พระสงฆ์สาวกของพระผูมี้พระภาคเจ้า เป็นผูเ้กดิจากพระสัทธรรม 

ประกอบแล้วด้วยพระคณุมสีปุฏปัิตตคิณุเป็นต้น เป็นหมู่แห่งอริยบคุคลผูป้ระเสรฐิ ๘ 

จ�าพวก มีกายและจิตอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้น ดังนี้

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ นี้รวมกันเรียกว่า พระรัตนตรัย 

เป็นหลักเป็นประธานแห่งพระบวรพทุธศาสนา และพระพทุธศาสนากล่าวคอืพระธรรม

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงแล้ว และพระวินัยที่ทรงบัญญัติแล้ว จะด�ารงอยู่

ยนืนานกอ็าศยัพุทธบรษิทันีเ้อง ปฏิบัตตินเองอยู่ในธรรมเป็นส่วนเหต ุ๕ ประการ คือ

ฟังธรรมโดยเคารพ เรียนธรรมโดยเคารพ ทรงจ�าธรรมโดยเคารพ เพ่งพินิจให้เข้าใจ

อรรถ คือเนื้อความแห่ธรรมที่ทรงจ�าไว้โดยเคารพ รู้ท่ัวถึงอรรถคือเนื้อความหรือผล  

รู้ทัว่ถึงข้อธรรมหรอืเหตแุล้ว ปฏบัิตธิรรมสมควรแก่ธรรมโดยเคารพ บคุคลผูป้ฏิบตัอิยู่

ในข้อเหล่านี ้ชือ่ว่าปฏบิตัเิพือ่ความตัง้อยูแ่ห่งพระสัทธรรมคอืศาสนา พระพทุธศาสนา

จักไม่อันตรธาน แต่จักตั้งอยู่นานตราบเท่าที่มีการปฏิบัติอยู่ และการปฏิบัติดังนี้  

ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงสรรเสริญว่าเป็นการบูชาอย่าง

ประเสริฐ เพราะเป็นเหตุด�ารงพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วยประการฉะนี้
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สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงพระราชปรารภวันวิสาขปุณณมี  

ซึ่งเป็นวันตรงกับวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน แห่งสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า จึงได้เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศสลวิสาขปุณณมี ณ 

วัดพระแท่นดงรัง อันเป็นปูชนียสถานส�าคัญนี้ ชื่อว่าได้ทรงปฏิบัติน�าพสกนิกร

พุทธศาสนิกชนทั้งปวง เพื่อความด�ารงยั่งยืนแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุข

แห่งประชานิกรทั่วไปทุกหมู่เหล่า พระราชจริยาวัตรทั้งนี้ย่อมเป็นที่แซ่ซ้องสาธุการ  

และถวายพระพรชัยมงคลแห่งเทพและมนุษย์ทั่วไป

มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา ปตฺโต สมฺโพธิมุตตมํ

เอเตน สจฺจวชฺเชน โหตุ เต ชยมงฺคลํ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระนาถะ ประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงบ�าเพ็ญ

พระบารมีทัง้ปวง เพือ่ประโยชน์เกือ้กลูแก่สตัว์โลกทัง้ปวง ทรงบรรลพุระสมัโพธญิาณแล้ว 

ด้วยสัจจวาจานี้ ขอชัยมงคลจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

อนึ่ง ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยอดิสัยอุดมมงคล และอ�านาจพระราช

กฤษฎาภนิหีารกุศลบารมี จงได้โปรดอภิบาลรักษาสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 

พร้อมท้ังสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถและพระราชโอรสธิดา ให้ทรง 

พระเกษมส�าราญนิรมลปราศจากอริราชศัตรูปัจจามิตร และอุปสรรคอันตรายทั้งปวง  

ให้ทรงพระเจริญด้วยสรรพพรชัยมงคล เสด็จสถิตเป็นพระนาถะเป็นที่ร่มเกล้าแห่ง

ประชานิกรทุกหมู่เหล่า ตลอดจิรกาล

ถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนา ในวิสาขธรรมกถา ฉลองพระเดชพระคุณ  

พระดับพระปัญญาบารมี พอสมควรแก่เวลา เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้. ขอถวาย

พระพร.



ตลิักขณกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ติา ว  

สา ธาตุ ธมฺมติตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา 

สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ.

บัดน้ี จะแสดงศาสนธรรม ธรรมคือค�าส่ังสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา  

เพ่ือให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรมตามสมควรแก่วันธรรมสวนะ คือวันที่เป็นที่ 

ฟังธรรม อันเวียนมาถึงเข้า ณ บัดนี้

อนึ่ง วันนี้เป็นวันท่ีท่านก�าหนดเป็นวันท�าการบูชา ในการถวายพระเพลิง

พระพุทธสรรีะ ซ่ึงเรยีกว่าเป็นวนัอัฏฐมีบชูา แต่วนัวสิาขปณุณม ีการประกอบการบชูา

ในวันนี้ จะได้กระท�ากันในตอนค�่า แต่ว่าตอนเช้านี้ท่านก�าหนดให้แสดงไตรลักษณ์ 

เป็นการท�าความรู้ในธรรมดาแห่งสังขาร แม้สังขารของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมา- 

สมัพทุธเจ้า กย่็อมเป็นไปตามธรรมดา การฟังธรรมปรารภเรือ่งนีน้บัว่าเป็นการปฏบิตัิ

บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๑  แสดงครั้งด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา ณ พระอุโบสถ 

 วัดบวรนิเวศวิหาร วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
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เมื่อเช้าแห่งวันวิสาขบูชาแสดงไตรสสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็น 

ปฏิปัตติธรรมในพระพุทธศาสนา ก็แหละปัญญาสิกขาข้อที่สามนั้น โดยปริยายหนึ่ง  

ก็มุ่งอบรมให้เกิดปัญญา ความรู้ทั่วถึงในไตรลักษณ์ เพราะฉะนั้น ไตรลักษณ์จึงเป็น

หมวดปัญญาสิกขา ซึ่งเป็นสิกขาชั้นสูงในพระพุทธศาสนา ผู้ปฏิบัติธรรมในศีล ในจิต 

หรือ สมาธิ ก็พึงปฏิบัติในปัญญาสิกขา คืออบรมปัญญาให้เกิดในไตรลักษณ์อีกด้วย 

จงึจะเป็นการปฏิบัตอิอกจากทุกข์ด้วยประการทัง้ปวง การปฏบิตัใินศลีสิกขานัน้ น�าให้

ออกจากทุกข์เพราะภัยเวรท่ีบุคคลก่อขึ้น เพราะว่าเมื่อปฏิบัติอยู่ในศีล ก็ย่อมเป็น 

ผู้ระงับภัยระงับเวร ส่วนการปฏิบัติในสมาธิหรือจิต เป็นการบ�าบัดทุกข์ท่ีเกิดความ

ฟุง้ซ่านแห่งจติ เพราะว่าเม่ือปฏิบัตใินสมาธ ิจติก็ย่อมสงบตัง้มัน่ ความทุกข์ทีจ่ะพงึเกดิ

เพราะจติฟุง้ซ่าน กย่็อมสงบไป แต่ว่ากย็งัมคีวามทกุข์ เพราะตณัหาอปุาทานคอืความ

ดิน้รนปรารถนา ความยดึถอื ซึง่เกดิขึน้เพราะอวิชชาคอืความไม่รูต้ามเป็นจรงิ ฉะนัน้

จึงมีข้อปฏิบัติต่อไปคือการปฏิบัติอบรมปัญญาในไตรลักษณ์ดังที่กล่าวแล้ว จึงจะเป็น

ทางระงับความทุกข์ที่บังเกิดขึ้น เพราะอ�านาจตัณหาอุปาทานได้

ไตรลักษณ์นั้น แปลว่า ลักษณะ ๓ อย่าง ลักษณะ แปลว่า เครื่องก�าหนด 

ไตรลักษณ์จึงแปลว่า เครื่องก�าหนด ๓ อย่าง เครื่องก�าหนดนี้เป็นเครื่องก�าหนดแห่ง

อะไร ก็คือเป็นเครื่องก�าหนดสังขารทั้งปวง ค�าว่าสังขารได้แก่สิ่งผสมปรุงแต่ง บรรดา

สิง่ผสมปรุงแต่งท้ังหลายได้ชือ่ว่าสงัขารท้ังนัน้ โดยย่อก็ม ี๒ อย่างคอื อปุาทนินกสังขาร 

สังขารที่มีผู้ครอง อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีผู้ครอง 

สงัขารทีม่ผีูค้รองอันเรยีกว่าอุปาทนินกสังขารนัน้ ได้แก่ร่างกายของมนษุย์และ

ของสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลายซ่ึงมีจิตใจครอง และโดยปกติก็มีตัณหาครองอยู่ เพราะ

ประกอบด้วยตัณหา อุปาทานยึดถือในสังขารของตน ๆ อยู่ ส่วนสังขารที่ไม่มีผู้ครอง 

อันเรียกว่า อนุปาทินนกสังขาร ก็ได้แก่ สิ่งทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตลอด

จนถึงบ้านเรือนหรือสิ่งท้ังหลายท่ีบุคคลเป็นผู้ปรุงแต่งก่อสร้างขึ้น ซึ่งไม่มีจิตใจครอง 

อกีนัยหน่ึง นกัธรรมบางท่านแสดงว่าสงัขารทีมี่ตณัหาอปุาทานครองอยู่ จะมีวิญญาณ

หรือไม่มีวิญญาณ เรียกว่า อุปาทินนกสังขาร ส่วนที่ไม่มีตัณหาอุปาทานครองอยู่  

เรียกว่า อนุปาทินนกสังขาร แต่ทั้งปวงเหล่านี้เรียกว่าสังขาร คือเป็นสิ่งผสมท้ังนั้น 
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เพราะว่า จะเป็นสังขารอย่างใดก็ตาม จะต้องประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ มาประชุมปรุง

แต่งขึ้นตามเหตุปัจจัยนั้น ๆ และท่านก็บัญญัติเรียกสิ่งที่มาประชุมปรุงแต่งขึ้นว่าธาตุ 

ธาตุนั้น เดิมในพระพุทธศาสนา ก็แสดงว่ามี ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน�้า ธาตุไฟ ธาตุลม 

และต่อมากเ็ตมิอากาสธาตคุอืช่องว่าง ธาต ุ๔ หรอื ธาต ุ๕ เหล่านีม้าประชุมปรงุแต่ง

ขึน้เป็นสงัขารทัง้หลายดงักล่าวมานัน้ กแ็หละ ธาตุท่ีกล่าวนัน้ กมุ่็งถึงส่ิงท่ีมีคุณลักษณะ

ส�าหรับเป็นเครื่องก�าหนดรวบรวมสิ่งท้ังหลายที่มีลักษณะอย่างเดียวกันเข้าด้วยกัน  

ดังเช่นสิง่ทีม่ลีกัษณะแข้นแขง็ กร็วมเรยีกว่า ปฐวีธาต ุธาตดุนิ ส่ิงทีม่ลีกัษณะเอบิอาบ 

ก็รวมเรียกว่าอาโปธาตุ ธาตุน�้า สิ่งที่มีลักษณะอบอุ่นก็รวมเรียกว่าเตโชธาตุ ธาตุไฟ 

สิ่งที่มีลักษณะพัดไหว ก็รวมเรียกว่าวาโยธาตุ ธาตุลม สิ่งที่มีลักษณะเป็นช่องว่าง  

ก็รวมเรียกว่าอากาสธาตุ ธาตุอากาศ มุ่งถึงคุณลักษณะเป็นที่รวบรวมสิ่งทั้งหลายเข้า

ด้วยกนัดงักล่าวมาน้ี จงึเรยีกว่าธาต ุและเมือ่พจิารณาลงไปอกี บรรดาส่ิงทีเ่รยีกว่าธาตุ

เหล่านั้นก็ยังเป็นสังขารสิ่งที่ผสมปรุงแต่งอยู่นั่นเอง ยังแยกออกไปได้อีก ไม่มีที่สิ้นสุด 

เพราะฉะนั้น เม่ือจะแยกให้ละเอียดก็จะเป็นสังขารไปหมดโดยล�าดับ จึงได้

แสดงสรปุเสียทีหนึง่ว่าสิง่ท่ีมีลักษณะอย่างนัน้ ๆ เรยีกว่าธาตนุัน้ ๆ และเมือ่ธาตนุัน้ ๆ 

มาประชุมปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขาร คือส่วนผสมปรุงแต่ง นี้เป็นความปรุงแต่ง

ทางวัตถุ 

ส่วนความผสมปรุงแต่งทางจิตใจนั้น ความคิดปรุงหรือความปรุงคิดที่ปรากฏ

เป็นเจตนากรรม ก็เรียกว่าสังขารเหมือนกัน เพราะว่าจะต้องมีเรื่องที่คิด จะต้องมีตัว

ความคดิมาประกอบกนัเข้า และจะต้องมคีดิจบัโน่นจบันีม่าคดิรวมกนัเข้าปรงุเป็นเรือ่ง

เป็นราวข้ึน ถ้าเป็นส่วนดี ก็เรียกว่า ปุญญาภิสังขาร คือเป็นบุญ ถ้าเป็นส่วนชั่ว  

ก็เรียกว่าอปุญญาภิสังขาร คือเป็นบาป ถ้าเป็นกลาง ๆ ก็เรียกว่าอเนญชาภิสังขาร 

สังขารที่ไม่หวั่นไหว อันได้แก่สมาธิ ก็เป็นสังขารอีกเหมือนกัน เพราะฉะนั้น แม้การ

ปรงุคิดหรอืการคิดปรงุ จบัโน่นจบันีม่าคดิเป็นเรือ่งเป็นราวต่าง ๆ ในทางดบ้ีาง ในทาง

ไม่ดีบ้าง ก็เรียกว่าสังขาร เป็นสังขารทางจิตใจอีกส่วนหนึ่ง 

บรรดาสิง่ท่ีผสมปรงุแต่งท่ีเรียกว่าสงัขารดังกล่าวมานี ้เป็นสิง่ทีม่อียู่โดยทัว่ไป 

เป็นต้นว่า ร่างกายของทุก ๆ คนท่ีนัง่อยู่นีก้เ็ป็นสังขาร เรยีกว่าอปุาทนินกสังขาร สังขาร
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ที่มีผู้ครอง คือมีจิตใจมีตัณหาอุปาทานความปรารถนายึดถือครองเป็นเจ้าของอยู่ด้วย

กัน และภายนอกร่างกายนี้ออกไป จะเป็นร่างกายของบุคคลอื่น สัตว์อื่น ซึ่งยังมีชีวิต

อยู่ ก็เป็นอุปาทินนกสังขารทั้งนั้น และสิ่งทั้งหลายนอกจากนี้ที่ตามองเห็นเป็นรูป 

ต่าง ๆ ที่หูได้ยินเป็นเสียงต่าง ๆ ที่จมูกได้กลิ่นเป็นกลิ่นต่าง ๆ ที่ลิ้นได้ลิ้มรสเป็นรส

ต่าง ๆ ทีก่ายได้ถกูต้องเป็นโผฏฐพัพะ สิง่ทีก่ายถกูต้องต่าง ๆ เหล่านีก้ล้็วนเป็นสงัขาร

ทั้งนั้น 

เพราะฉะนัน้ บรรดาส่ิงท่ีเป็นวสิยัของตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ คอืหมายถงึ 

มนะ ที่รับอารมณ์คือเรื่องของรูปเสียงเป็นต้นเหล่านั้น ก็รวมเรียกว่าเป็นสังขารทั้งสิ้น 

บรรดาสังขารเหล่านี้มีลักษณะคือเครื่องก�าหนดของตน ๆ โดยเฉพาะส่วนหนึ่งและ 

มีเคร่ืองก�าหนดซ่ึงเป็นลักษณะท่ัวไปอีกส่วนหนึ่ง และลักษณะที่เป็นเคร่ืองก�าหนด 

โดยเฉพาะนัน้ เช่นว่าลกัษณะรปูร่างหน้าตา สงู ต�า่ ด�า ขาว ถ้าเป็นวตัถ ุกคื็อลกัษณะ

สั้นยาวหรือมีรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่ละสิ่งแต่ละประการ ย่อมมีลักษณะ 

เฉพาะตน ๆ ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลจึงก�าหนดได้ ดังเช่นว่า เมื่อเห็นกันและกัน  

กก็�าหนดกนัได้ว่าเป็นคนนัน้เป็นคนนี ้เป็นสิง่นัน้เป็นส่ิงนี ้เพราะเหตุอะไร ? เพราะเหตุ

ว่าแต่ละคนแต่ละสิ่งก็ย่อมมีลักษณะเป็นเครื่องก�าหนดเฉพาะตน ๆ ทั้งนั้น อีกอย่าง

หนึง่เป็นลกัษณะท่ีเป็นท่ัวไป คือสามัญลักษณะเป็นเครือ่งก�าหนดทีท่ัว่ไปของสัตว์สังขาร

ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นสงัขารของคน ของสตัว์ดิรจัฉาน ซึง่เป็นอปุาทนินะ หรอืว่าจะเป็น

สงัขารทีไ่ม่มผีูค้รอง จะเป็นภเูขา ต้นไม้ เป็นบ้านเป็นเรือนเป็นวตัถสุิง่นัน้สิง่นี ้ซึง่เป็น 

อนุปาทินนะ หรือว่าจะเป็นสังขารทางจิตใจอะไรหมดทั้งนั้น ก็มีลักษณะที่เป็นเครื่อง

ก�าหนดทัว่ไป ตามทีส่มเดจ็พระบรมศาสดาทรงแสดงไว้ ๓ ประการ คือ อนจิจลักษณะ 

ลักษณะที่ก�าหนดว่าไม่เท่ียง ทุกขลักษณะ คือ ลักษณะที่ก�าหนดว่าเป็นทุกข์  

อนตัตลกัษณะ ลกัษณะทีก่�าหนดว่าเป็นอนตัตา ไม่ใช่ตน รวมเป็น ๓ ลักษณะ เรยีกว่า

ไตรลักษณ์ นีเ้ป็นลักษณะท่ีเป็นเครือ่งก�าหนดโดยท่ัวไปแห่งสังขารทัง้ปวง 

ลกัษณะทัง้ ๓ ประการนี ้เป็นสิง่ทีม่ขีึน้และประจ�าอยูแ่ก่สงัขารทัง้ปวงเอง และ

กเ็ป็นทีส่ิง่ปรากฏอยู่ เพราะฉะนัน้ บคุคลจงึก�าหนดให้รูไ้ด้ ถ้าไม่เป็นลกัษณะทีม่ปีระจ�า

แก่สงัขารทัง้ปวงท่ีปรากฏอยูแ่ล้ว ใคร ๆ ก็ก�าหนดให้รูไ้ม่ได้ ลกัษณะทีเ่ป็นเครือ่งก�าหนด
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สงัขารทัง้ปวง ทัง้ ๓ ประการนี ้ เป็นวิสัยของปัญญาคือการพิจารณาให้รู้ตามเป็นจริง 

แต่โดยที่แท้ก็เป็นวิสัยของตาหูอยู่ด้วยเหมือนกัน คือว่า ตาก็เคยได้เห็น หูก็เคยได้ยิน

ถึงความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ และความเป็นอนัตตาของสังขารทั้งหลาย กล่าวคือ 

ทุก ๆ คน กย่็อมเคยเหน็ความเกิด ความแก่ ความตาย ถ้าเป็นวัตถุ กย่็อมจะเคยเห็น 

ความประดษิฐ์ขึน้ หรือว่าความแตกสลายไป ส�าหรับบุคคลทั่วไป ก็ย่อมเคยเห็น 

ความแตกความดับของบุคคลอ่ืน แต่ว่าเมื่อจะพิจารณาน้อมเข้ามา ให้รู้ถึงความเกิด

ความแก่ความตายของตนเองน้ัน บางทีเป็นการยาก โดยมากมักจะเคยเห็นเป็น 

ส่วนอดีตบ้าง เป็นส่วนอนาคตบ้าง คือเห็นว่าเกิดก็เกิดมาแล้ว ตายก็อยู่ข้างหน้า  

แต่ว่าบดัน้ียงัเป็นอยู ่ยงัมอียูแ่ละกร็ูส้กึเหมอืนไม่เกดิ เหมอืนไม่ตาย เพราะรูส้กึเหมอืน

อย่างว่าจะมชีวีติอยู่เรือ่ยไป กมั็กจะรูส้กึเหมอืนอย่างนี ้เพราะอะไร กเ็พราะยงัมตีณัหา 

คือความดิ้นรนปรารถนา และอุปาทานความยึดถือ ฉะนั้น แม้รูปที่ตาเห็น เสียงที่หู

ได้ยิน จะรายงานให้ทราบถึงไตรลักษณ์ของสังขารทั้งปวง แต่ว่าจิตใจก็ยังไม่ยอมรับ 

เพราะฉะน้ัน จึงเป็นวิสัยของปัญญาท่ีจะพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริง มิใช่ว่าให้รู้ 

เกินความเป็นจริงหรือว่าให้รู้ต�่ากว่าความเห็นจริง แต่ว่าให้รู้เท่าความเป็นจริง คือว่า

ความเป็นจรงิมอียูเ่ท่าใดกใ็ห้รูท้นัความเป็นจรงิเท่านัน้ ในการทีจ่ะใช้ปัญญาพิจารณาให้

รูค้วามจรงินัน้ กต้็องพจิารณาให้รูเ้สยีก่อนว่า สังขารท้ังหลายไม่เท่ียง เป็นอย่างไร สังขาร

ทัง้หลายเป็นทกุข์ เป็นอย่างไร ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตาเป็นอย่างไร ตามพระพทุธภาษิต

ที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้น อันแปลความว่า

“พระตถาคต จะบังเกิดขึน้ก็ตาม จะไม่บงัเกดิขึน้ก็ตาม ธาตนุัน้ คือ ความตัง้

ขึน้แห่งธรรม ความกําหนดแน่แห่งธรรม ก็ดํารงอยู่ คือสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขาร

ท้ังปวงเป็นทกุข์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา แต่ว่า พระตถาคตได้อบุตัขิึน้ในโลก ได้ตรสัรู้

ธรรมฐิติ ธรรมนิยาม นั้นแล้ว ก็ทรงแสดงเปิดเผยให้รู้ว่า สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง 

สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา” ดังนี้

ข้อแรก สงัขารท้ังปวงไม่เท่ียง ค�าว่า ไม่เท่ียงนัน้ กม็คีวามหมายตรงตวัอยูแ่ล้ว 

คือว่า ไม่ตั้งอยู่ยั่งยืน ท่ีว่าไม่ตั้งอยู่ย่ังยืนนั้น เพราะอะไร ก็เพราะว่า สังขารทุก ๆ 

อย่างนั้น เกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไป ไม่มีสังขารอันไหนที่บังเกิดขึ้นแล้วก็เที่ยงยั่งยืนไม่มี
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ดับ ต่างกันกแ็ต่ว่า จะตัง้อยูน่านหรือเรว็กว่ากนัเท่านัน้ ในทีส่ดุดบัเหมอืนกนัหมด และ

ในการทีไ่ม่เทีย่งคอืไม่ตัง้อยูย่ัง่ยนืนาน กม็คีวามไม่เทีย่งอยู่เสมอไป ไม่ใช่ว่าจะหยุดให้

เที่ยงยั่งยืนอยู่แม้ชั่วครู่ชั่วขณะ ดังเช่นสังขารที่ประกอบด้วยชีวิตของบุคคลทุก ๆ คน 

มีความเกิดข้ึนเป็นเบ้ืองต้น แล้วก็มีความไม่เท่ียงคือมีความเปลี่ยนแปลงเรื่อยไปโดย

ล�าดับไม่หยุดยัง้ เหมือนอย่างน�า้ทีไ่หลเรือ่ยไปโดยล�าดบั เมือ่เป็นเช่นนี ้ชวีติของบคุคล

จงึได้เลือ่นไป ๆ ทุกขณะวนิาที โดยไม่หยดุยัง้ และก็เลือ่นไปหาความดบัในที่สุด 

เพราะฉะนัน้ พจิารณาดแูล้วกจ็ะรูส้กึว่า เมือ่เป็นสงัขารขึน้แล้ว คอืว่าเมือ่เกดิ

มข้ึีน ความมขีึน้นัน้กก็ลบัเป็นความไม่มไีป แต่ว่าส�าหรบัเมือ่ชวีติยงัมอียูน่ี ้กย็งัมสีนัตติ

คือความสืบต่อกันไป เช่นว่าเมื่อเกิดมาเป็นเด็กเล็กแล้วก็เลื่อนไปเป็นเด็กใหญ่  

ความเป็นเด็กเล็กนั้นก็หายไป แต่ก็มีความเป็นเด็กใหญ่ขึ้นแทนที่ หายไปและเกิดขึ้น

เลื่อนไปโดยล�าดับ จนถึงความตาย ขาดสันตติคือความสืบต่ออีกต่อไป เมื่อเป็นเช่นนี้ 

ชีวิตร่างกายอันนี้ ก็กลายเป็นศพ เหลือแต่อัฐิ และในท่ีสุดอัฐินั้นก็จะสลายหาย 

ไปหมด ก็เป็นอันว่าไม่มี เดิมก็ไม่มี และในท่ีสุดก็กลับกลายเป็นไม่มี เพราะฉะนั้น  

ความที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ของชีวิตร่างกายของทุก ๆ คน เป็นเหมือนของที่ยืมเขามาคือ

ว่ากรรมให้ยมืมา เมือ่สิน้กรรมแล้ว กแ็ปลว่าต้องใช้คนืไปแก่ธรรมดา ลกัษณะทีก่ล่าว

มานีเ้ป็นอนจิจลักษณะ ลักษณะท่ีเป็นเครือ่งก�าหนดหมายว่าไม่เทีย่งของสังขารทัง้หลาย  

เป็นลักษณะที่หนึ่ง

ลกัษณะท่ีสอง ทุกขลักษณะ คือลักษณะทีเ่ป็นเครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์ 

ค�าว่าทุกข์นั้น เข้าใจกันว่าคือความไม่สบายกายไม่สบายใจ แต่ว่าส�าหรับทุกข์ในท่ีนี้  

ไม่ได้มีความหมายแคบเพียงเท่านั้น แต่มีความหมายกว้างกว่านั้น คือว่าทุกข์มีความ

หมายว่าทนอยู่ไม่ได้ ทนยาก โดยความก็คือทนอยู่ไม่ได้ สิ่งใดที่ทนอยู่ไม่ได้ อยู่คงที่

ไม่ได้ สิง่น้ันกช็ือ่ว่าเป็นทกุข์ เพราะฉะนัน้ ส่ิงทีเ่ป็นทกุข์คอืทนยาก ทนอยู่ไม่ได้ กค็อื

สิง่ทีต้่องถูกความเกดิและความดบับีบคัน้ให้ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลงไป นีแ้หละเป็น

ทกุขลกัษณะ เครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์ องิอยูก่บัอนจิจลกัษณะ กล่าวคอืเมือ่จะ

ก�าหนดทุกขลักษณะ ต้องก�าหนดดูท่ีสังขารเป็นตอน ๆ ไปว่า ทนอยู่คงที่ได้หรือไม่ 

เช่นก�าหนดดใูนบัดนี ้ร่างกายของตนในบดันี ้ความคดิของตนบดันี ้ทนอยูค่งทีส่กัขณะ
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หน่ึงได้หรอืไม่ อย่างชวีติในวนิาทีนีจ้ะสัง่ให้คงทีว่่า จงหยุดอยู่ อย่าเพ่อก้าวไปข้างหน้า

สกัหน่ึงวนิาท ีจะเป็นไปได้หรอืไม่ ความแปรปรวนเปล่ียนแปลงของสงัขารก็เช่นเดยีวกนั 

จะให้หยดุอยูเ่พยีงวนิาทีเดยีวได้หรอืไม่ เมือ่พิจารณาดแูล้ว กจ็ะรูส้กึว่าไม่มหียดุ ชวีติ

ก็ด�าเนินล�้าหน้าไปทุกทีหยุดอยู่ไม่ได้ ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสังขารก็เช่น

เดยีวกัน เพราะฉะนัน้ ลกัษณะทีท่นอยูไ่ม่ได้สักขณะเดยีว จงึเป็นทกุขลกัษณะ เครือ่ง

ก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์ทนอยูไ่ม่ได้ เครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นทกุข์นีด้งัได้กล่าวแล้ว

ว่าอิงอยู่กับอนิจจลักษณะ เครื่องก�าหนดหมายว่าไม่เที่ยง เพราะฉะนั้น ในที่บางแห่ง

จึงแสดงแต่อนิจจลักษณะ กับอนัตตลักษณะ ไม่แสดงทุกขลักษณะไว้ เพราะว่าสรุป

เข้าในอนิจจลักษณะแล้ว ดังบทที่สวดว่า รูปํ อนิจฺจํ เวทนา อนิจฺจา สญฺญา อนิจฺจา 

สงฺขารา อนิจฺจา วิญฺญาณํ อนิจฺจํ (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง) 

แล้วก็ไป รูปํ อนตฺตา เวทนา อนตฺตา สญฺญา อนตฺตา สงฺขารา อนตฺตา วิญฺญาณํ 

อนตฺตา (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน) ข้ามทุกข ์

ไปเสีย ก็เพราะว่าทุกขลักษณะนั้นรวมอยู่กับลักษณะที่หนึ่ง

ส่วนลกัษณะทีส่าม คอือนตัตลกัษณะ ๆ เป็นเครือ่งก�าหนดหมายว่าเป็นอนตัตา

ไม่ใช่ตน ในทีน้ี่ ในบาลแีสดงว่าธรรมทัง้ปวงเป็นอนัตตา ท�าไมจงึแสดงยกธรรม เพราะท่าน

กล่าวว่าอนัตตานั้น มีแก่ทั้งสังขารและวิสังขาร สังขารก็ได้แก่สิ่งผสมปรุงแต่งดังกล่าว

มาแล้ว ก็เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน วิสังขารคือส่ิงที่ไม่ใช่สังขารอันหมายถึงตัวธาตุแท้ 

และโดยตรงกห็มายถงึนพิพานธรรม นีเ้ป็นอนตัตา มิใช่ตวัตน จะกล่าวถึงสังขารก่อน

สงัขารเป็นอนตัตามิใช่ตวัตนนัน้ กพ็งึก�าหนดดูตามทีท่่านแนะไว้ คอืว่าไม่เป็น

ไปในอ�านาจ คือสิ่งที่เป็นอัตตาคือตัวตนนั้น ควรเป็นไปในอ�านาจของตนคือบังคับได้ 

แต่ว่าสงัขารท้ังหลายนีบั้งคับไม่ได้ หมายความว่า เมือ่เกดิมาแล้ว จะบงัคบัว่าไม่ให้แก่ 

ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตาย ดังน้ีหาได้ไม่ สังขารก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายเป็นธรรมดา  

จึงเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงเป็นการขัดแย้งกับอัตตา คือความ 

เป็นตัวตนดังกล่าว เมื่อขัดแย้งกับอัตตาดังนี้ จึงเป็นของท่ีว่างเปล่า เป็นของท่ีไม่มี

เจ้าของ เป็นของท่ีว่างเปล่านัน้ กค็อืว่าโดยทีแ่ท้เป็นของท่ีว่างเปล่าจากอตัตา คอืตวัตน  

เป็นของที่ว่างเปล่าโดยแท้จริง ไม่มีเจ้าของโดยแท้จริง ส่วนที่บุคคลไปยึดถือนั้นก็ด้วย
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อ�านาจตัณหาอุปาทานของตนเท่านั้น แต่ก็ยึดถืออยู่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว บางทีสังขาร 

ที่ยึดถือนั้นก็แตกสลายหลุดมือไปก่อน หรือบางทีผู้ยึดถือนั้นก็แตกสลายไปก่อน  

เพราะฉะนั้น เมื่อว่าโดยแท้จริงแล้ว จึงเป็นของที่ว่างเปล่า เป็นของที่ไม่มีเจ้าของโดย

แท้จริง เพราะว่าต้องเป็นไปตามคติธรรมดา แต่ว่าบคุคลมตีณัหาคือความดิน้รนทะยาน

อยาก มีอุปาทาน ความยึดถืออยู่ในสังขารทั้งหลายว่าเป็นเราเป็นของเรา เป็นตัวตน

ของเรา เม่ือมีความยึดถืออยู่ดังน้ี ตัวความยึดถือนั้นเอง จึงเป็นตัวอัตตาเป็นตัวตน  

ซึ่งเป็นแต่เพียงความยึดถือไว้เท่าน้ัน แต่สังขารทั้งหลายนั้นหาเป็นอัตตาคือตัวตนดัง 

ที่ยึดถือนั้นไม่ เพราะอะไร ก็เพราะไม่เป็นไปในอ�านาจดังที่กล่าวมาแล้ว นี้เป็น 

อนัตตลักษณะ เครื่องก�าหนดหมายว่าเป็นอนัตตาอย่างหนึ่ง 

อีกอย่างหนึ่งนั้น ก็มาพิจารณาดู จับเอาความเห็นว่าเป็นอัตตาคือตัวตนของ

ตนขึ้นมาแยก กล่าวคือทุก ๆ คนย่อมมีความรู้สึกอยู่ว่าเรามีเราเป็น คือว่า มีอัตตา 

ตัวตนอยู่ และอัตตา ตัวตนนั้นอยู่ที่ไหน พิจารณาดูในเบื้องต้นก็จะเห็นว่าอยู่ที่สังขาร

นี้เอง คราวนี้ ก็ยกสังขารขึ้นมาแยกออกเป็นส่วน ๆ คือว่าแยกธาตุออกไป ก็คือพบ

แต่ธาตุเท่านั้น ความยึดถือก็จะเลื่อนไปอยู่ที่ธาตุ ก็จับเอาธาตุขึ้นมาแยกพิจารณาอีก

ว่า นั่นก็สักแต่ว่าธาตุ และธาตุนั้นก็แยกออกไปได้อีก เพราะฉะนั้น ก็ไม่ใช่อัตตาคือ

ตัวตน เมื่อพิจารณาไป ๆ ก็จะพบว่า อัตตาคือตัวตนนั้นอยู่ท่ีตัณหาคือความดิ้นรน

ทะยานอยาก และอยู่ที่อุปาทานคือความยึดถือนั่นเอง มีตัณหาอุปาทานแผ่ไปในที่ใด 

อัตตาตัวตนก็แผ่ไปในที่นั้น ตัณหาอุปาทานเล็กโตเท่าไร อัตตาตัวตนก็เล็กโตเท่านั้น 

ตัณหาอุปาทานใหญ่โตมาก อัตตาตัวตนก็ย่อมใหญ่โตมาก ครอบคลุมออกไปทั้งหมด 

เพราะฉะนั้น ภาวะที่เรียกว่าอัตตา คือคัวตนนั้นจึงเท่ากับเป็นเงาของตัณหาอุปาทาน

ซึ่งแผ่ออกไปในสังขารท้ังหลาย เม่ือพิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่า ความเป็นอัตตาตัว

ตนนั้น อยู่ที่ตัณหาอุปาทาน อันบังเกิดขึ้นจากอวิชชา คือความไม่รู้ตามความเป็นจริง

เมือ่มาพจิารณาจบัให้เหน็อนจิจลกัษณะ ทกุขลกัษณะ อนตัตลกัษณะดังกล่าว

มาแล้ว โดยแจ่มชดัขึน้ ปัญญาย่อมจะบงัเกดิแจ่มชดัขึน้โดยล�าดบั เป็นเหตใุห้เกิดนพิพทิา 

ความหน่ายในสังขาร เมือ่เกดินพิพทิาความหน่ายในสงัขารขึน้เท่าใด วริาคะ คอืคลายตดิ 

คลายยินดี จนถึงความสิ้นยินดี ความสิ้นติดในสังขารทั้งหลายก็มากขึ้นเท่านั้น และ
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เมื่อวิราคะมีมากขึ้นเท่าใด ความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ก็มีมากขึ้นเท่านั้น 

เพราะฉะนั้น การอบรมปัญญาให้บังเกิดขึ้นในไตรลักษณะ จึงเป็นทางที่จะผ่อนคลาย

ตณัหา อปุาทานให้ลดน้อยถอยลง เม่ือเป็นเช่นนัน้ กเ็ป็นการผ่อนปรนทกุข์ให้ลดน้อย

ถอยลงได้โดยล�าดับ และปัญญาดังที่กล่าวมานี้ และผลท่ีจะบังเกิดขึ้น เช่นนิพพิทา 

ความหน่าย วิราคะ ความสิ้นติด วิมุตติ ความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ ก็ล้วน

เป็นธรรมท่ีเป็นเหตุและผลท่ีบังเกิดขึ้น ไม่ใช่เป็นอัตตาตัวตนของใคร เมื่อบรรลุถึง

นิพพานซึ่งเป็นที่สุด นิพพานนั้นก็ไม่ใช่เป็นอัตตาคือตัวตนของใคร เพราะฉะนั้น  

วิสังขาร ธรรมมิใช่สังขาร อันได้แก่ธาตุแท้คือนิพพาน ก็เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตน  

ธรรมทัง้หลายนอกจากนี้ เปน็ต้นว่าโพชฌงค์ มรรค ตลอดถงึจิตเปน็ตน้ ก็เหมอืนกัน 

กเ็ป็นธรรมเป็นธรรมชาตอิย่างหน่ึง ๆ ในเบือ้งต้นกอ็าจจะยดึถอืว่าเป็นอตัตาคอืตวัตน 

ในเวลาปฏบิตั ิแต่เม่ือจะพ้นจากขัน้หนึง่ ๆ ขึน้ไปแล้ว จะมวัยดึว่าขัน้นัน้เป็นอตัตา คอื

ตัวตนอยู่ก็เล่ือนขึ้นไปไม่ได้ เหมือนอย่างว่าเรียนช้ันประถมสอง สอบช้ันประถมสอง

ได้แล้ว จะยดึถอืชัน้ประถมสองอยู ่กจ็ะเลือ่นขึน้ไปประถมสามไม่ได้ การปฏบิตัธิรรม

ก็เหมือนกัน เมื่อปฏิบัติได้ในขั้นหนึ่งแล้ว จะยังยึดถืออยู่ว่า เป็นเราเป็นตัวตนของเรา

อยู่ในข้ันน้ันแล้วก็เลื่อนไปไม่ได้ ต้องปล่อยให้เป็นอนัตตาในขั้นนั้น จึงจะเล่ือนชั้นสูง

ขึ้นไปได้ เมื่อจะเลื่อนไปก็ปล่อย แล้วก็ไปยึดในขั้นสูงขึ้นไป แล้วก็ปล่อยไปโดยล�าดับ 

จนถงึทีส่ดุ เพราะฉะนัน้ ทัง้สงัขาร ทัง้วสิงัขาร เป็นอนตัตา คอืไม่ใช่ตน ท่านจงึแสดง

ว่า สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตน ด้วยประการฉะนี้

ไตรลักษณ์ ลักษณะ ๓ ของสังขารทั้งปวง หรือสามัญญลักษณะ ๆ ที่ทั่วไป

แก่สงัขารทัง้หลายทัง้ปวงโดยทีแ่สดงมาโดยปรยิายนี ้เป็นวิสัยของปัญญาทีจ่ะพจิารณา

ให้รู้แจ่มแจ้งตามความเป็นจริง การอบรมปัญญาในไตรลักษณ์ ชื่อว่า เป็นการปฏิบัติ

ในปัญญาสกิขา เป็นการผ่อนปรนกิเลสคือตณัหาอปุาทาน เป็นทางผ่อนปรนความทกุข์

ให้ลดน้อยถอยลง เพราะฉะนั้น ผู้ปฏิบัติอบรมปัญญาในไตรลักษณ์ จึงชื่อว่า เป็นผู้

ปฏิบัติเพื่อผ่อนปรนกิเลสและกองทุกข์ ย่อมจะเป็นผู้ประสบความเบาบางแห่งกิเลส

และกองทกุข์ ตามสมควรแก่ปัญญาท่ีเกดิขึน้ ตามสมควรแก่การปฏบัิต ิมอีรรถาธบิาย

ดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.
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เมือ่ได้ตรสัรูใ้นวนัเพญ็เดอืนวสิาขะแล้ว ต่อมาอกี ๒ เดอืน จงึได้ทรงเริม่แสดงปฐมเทศนา 

คือ เทศนาทีแรก ในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ซึ่งตรงกับวันนี้ อันเป็นวันเบื้องหน้าแห่ง

วนัเข้าปรุมิพรรษา คอืพรรษาต้นแห่งภกิษสุงฆ์ ตามพระวนัิยนยิม ตัง้แต่นัน้มากเ็สดจ็

จาริกไปทรงแสดงธรรมสัง่สอนเวไนยนกิรโดยล�าดบั เพราะฉะนัน้ การประกาศพระพทุธ

ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเริ่มต้นในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะเช่นวันนี้ ซึ่งพระ

สงฆ์ได้น�าพระพทุธศาสนาสบื ๆ ต่อกนัมาจนกระทัง่ถงึทกุวนันี ้และเมือ่บคุคลผูฟั้งได้

๑  แสดงครัง้ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระสาสนโสภณ เน่ืองในวนัอาสาฬหบชูา ณ พระอุโบสถ

 วดับวรนเิวศวหิาร วนัที ่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
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ตั้งใจฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ และได้น�าสืบ ๆ ต่อกันมา ตั้งใจฟัง

ให้รู้อรรถ คือเนื้อความ ให้รู้ธรรม คือข้อธรรม จนเห็นความจริงซึ่งเป็นตัวธรรมด้วย

ตนเอง ก็ย่อมประจักษ์ในความตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทุกกาลสมัย ชื่อว่า

ได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะได้เห็นธรรม ดังพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า โย ธมฺมํ ปสฺสติ 

ผู้ใดเห็นธรรม โส มํ ปสฺสติ ผู้นั้นเห็นเราผู้ตถาคต ดั่งนี้

ความตรสัรูธ้รรมของพระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้ เป็นต้นเดมิแห่งพระพทุธศาสนา 

และเป็นต้นเดิมแห่งพระนามว่า สัมมาสัมพุทธะ ซึ่งแปลว่า ผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ  

อันเป็นพระนามใหญ่ในพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้น ในเบ้ืองต้นนี้ ก็ควรท�า 

ความเข้าใจความหมายของพระนามบทนี้ เพื่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาความเชื่อ ปสาทะ 

ความเลื่อมใส ต่อไป

ความหมายของพระนามบทนี ้ย่อมมปีรากฏอยูใ่นปฐมเทศนาคอืเทศนาทีแรก

อันเรียกว่าธรรมจักร ประกอบขึ้นด้วยค�า ๓ ค�า คือ สมฺมา โดยชอบ ค�าหนึ่ง สํ  

ซึ่งแปลว่า เอง ค�าหนึ่ง พุทฺธ ที่แปลว่า รู้ หรือตรัสรู้อีกค�าหนึ่ง

ค�าว่า สัมมา ที่แปลว่า โดยชอบนั้น คือ โดยทางที่เป็นสัมมัตตะ ความเป็น

ชอบ อันได้แก่ มัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลาง หรือ อัฏฐังคิกมรรค คือ

ทางมีองค์ ๘ อันได้แก่ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ 

สัมมาวาจา เจรจาชอบ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ 

สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ สัมมาสติ ระลึกชอบ สัมมาสมาธิ ต้ังใจชอบ  

พระสมัมาสัมพทุธเจ้า เม่ือเป็นพระโพธสิตัว์ยงัไม่ได้ตรสัรู ้ในตอนแรก กไ็ด้ทรงค้นหา

ทางเพ่ือให้ได้ประสบธรรมเป็นเคร่ืองหลดุพ้น ได้ค้นหาไปด้วยวิธีต่าง ๆ กไ็ม่ได้ประสบ

ธรรมนัน้ จนเมือ่ได้ทางพบทางทีมี่องค์ ๘ ดงักล่าวมานี ้และได้ทรงด�าเนนิในทางมอีงค์ 

๘ นี้ จึงได้ตรัสรู้ เพราะฉะนั้น ทางมีองค์ ๘ นี้ จึงเรียกว่าสัมมัตตะ ความเป็นชอบ 

ตรงกับค�าว่า สัมมา ที่แปลว่า โดยชอบ ในพระนามว่า สัมมาสัมพุทธะนั้น กล่าวคือ 

พระองค์ได้ตรัสรู้เองโดยชอบ ก็คือโดยทางที่ชอบทั้ง ๘ ประการนี้ นี้เป็นความหมาย

ของค�าว่าสัมมา
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ค�าที่ ๒ สํ หรือ สมฺ ที่แปลว่า เอง หมายความว่า ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง 

ที่ท่านอธิบายว่าไม่มีครูอาจารย์ ความตรัสรู้นั้นบังเกิดขึ้นด้วยพระองค์เอง พิจารณาดู

ตามพระประวตั ิทางมอีงค์ ๘ นัน้ได้ทรงพบด้วยพระองค์เอง ทางอืน่ ๆ ทีอ่าจารย์เจ้า

ลทัธอิืน่ ๆ ได้สัง่สอนไว้ ได้ทรงปฏิบตัไิปในทางเหล่าน้ัน กไ็ม่ได้ประสบธรรม ทรงศึกษา

ในส�านักของพระคณาจารย์มาก่อน ก็ไม่ได้ประสบธรรม ทรงออกจากส�านักของ 

พระอาจารย์ ทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยา ทรมานพระกายให้ล�าบากด้วยพระองค์เองจนถึง

ทีส่ดุ ไม่มผีูใ้ดจะท�าได้เสมอเหมอืน กไ็ม่ได้ประสบธรรม จงึได้ทรงเลกิ และทรงระลกึ

ถงึสมาธจิติทีท่รงได้เมือ่เป็นพระกมุาร จงึได้ทรงเริม่ท�าสมาธ ิอาศยัทีท่รงมมีรรคมอีงค์ ๘ 

อันเป็นส่วนศีล อันได้แก่ เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบอยู่แล้ว เมื่อทรงจับ

ท�าสมาธ ิก็เป็นอันได้มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นส่วนสมาธ ิกล่าวคอืเพยีรชอบ ระลกึชอบ

ตัง้ใจชอบ เมือ่จติเป็นสมาธ ิทรงน้อมจติทีเ่ป็นสมาธนิัน้ไปเพือ่รูเ้พือ่เหน็ตามความเป็นจรงิ 

ก็ปรากฏพระญาณคือความหยั่งรู้ในความจริงโดยล�าดับ เป็นอันทรงได้ความเห็นชอบ 

ความด�ารชิอบ รวมเป็นมรรคมีองค์ ๘ ประการ จึงได้ตรสัรู้ เพราะฉะนัน้ ทางมอีงค์ ๘ 

ก็ทรงพบเอง และได้ทรงด�าเนินในทางมีองค์ ๘ นั้นก็ปรากฏพระญาณคือความหยั่งรู้

ขึ้นด้วยพระองค์เอง น้ีเป็นความหมายของค�าว่า สํ หรือ สมฺ ท่ีแปลว่าเอง คือ 

ด้วยพระองค์เอง

ส่วนค�าว่า พทุธฺ ทีแ่ปลว่า ตรัสรู ้คอื รูแ้จ้ง หมายถึงได้ตรสัรูใ้นสจัจะ คอืของ

จริงอย่างประเสริฐ อันได้แก่ทุกข์ ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา หรือ มรรค ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ความตรัสรู้ของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ ที่แสดงในปฐมเทศนา ก็ยกสัจจะของจริงอย่างประเสริฐ ๔ 

ข้อนีข้ึน้แสดง แต่ในทีอ่ืน่ทีท่่านแสดงถึงพระญาณ ความหย่ังรู ้ท่ีบงัเกดิขึน้แก่พระสัมมา

สัมพุทธเจ้าโดยล�าดับ กล่าวคือ

ในเบื้องต้น ได้ปรากฏพระญาณ คือ ความหยั่งรู้ถึงหลักของความเวียนว่าย

ตายเกิด ได้ทรงเห็นชาติ คือความเกิดในอดีตย้อนหลังขึ้นไปเป็นอันมาก พิจารณา 

ดูคือทรงได้พระญาณที่เรียกว่า ระลึกชาติหนหลังได้ การระลึกชาติหนหลังได้นี้ เมื่อ

จะพจิารณาตามก�าลังของความระลึกรู้ของปถุุชน กเ็ห็นว่าเป็นไปได้ยาก แต่พระสัมมา- 
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สมัพทุธเจ้าได้ทรงมพีระญาณหยัง่รูล่้วงปุถชุน มพีระสตคิอืความระลกึได้ยาวไกล เพราะ

มีจิตที่บริสุทธิ์ด้วยอ�านาจของสมาธิ จึงระลึกไปได้ยาวไกล แต่วิสัยของพระญาณของ

พระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้ท่านแสดงว่าเป็นอจนิไตย คอืสิง่ทีไ่ม่ควรคดิส�าหรบัสามญัชน 

เพราะฉะนัน้ การแสดงกไ็ด้แต่เพยีงกล่าวเทยีบเคยีงด้วยความรูข้องสามญัชน และเหน็

ทางให้คิดขยายออกไปเอาเอง คือพึงเทียบได้ว่าในปัจจุบันนี้เอง ทุก ๆ คนท่ีเกิดมา 

ก็มีชีวิตที่เป็นส่วนอดีตคือล่วงมาแล้ว การระลึกดูประวัติของตนเอง ก็เรียกว่าระลึก

ชาติเหมือนกัน คือระลึกชาติของตนเอง ในปัจจุบันที่เป็นส่วนอดีต แต่ทุก ๆ คนเมื่อ

ย้อนระลึกดู ก็จ�าอะไรได้บ้าง ไม่ได้บ้าง แต่ที่จ�าอย่างดีที่สุด ก็คงย้อนไปได้จนถึงใน

เวลาที่รู้เดียงสาแล้ว จะย้อนถอยกลับไปมากกว่านั้นก็คงไม่ได้ เพราะฉะนั้น ก�าลังสติ

คอืความระลกึ ปัญญาคือความรูข้องสามัญชนนี ้ จงึนบัว่าน้อยนกั เหตกุารณ์เม่ือวานนี้ 

ก็จ�าไม่หมด วานซืนน้ีก็ย่ิงจ�าได้น้อย เพราะฉะนั้น เมื่อก�าลังของสติปัญญาน้อย  

จะระลึกรู้ถอยไปมาก ๆ น้ันก็เป็นการยาก แต่คนที่มีก�าลังสติปัญญาดีกว่า ย่อมจะ

ระลึกถอยหลังไปได้มากกว่า ดังเช่นท่านที่มีสติปัญญาดีดีจ�าเหตุการณ์ต่าง ๆ ในอดีต

ได้มาก สามารถที่จะเล่าให้คนอื่นฟังได้มาก ก�าลังของสติปัญญาของบุคคลสามัญก็ยัง

ต่าง ๆ กันเช่นนี้ ทั้งก็ไม่สามารถจะน�าไปเทียบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ซึ่งทรงมี

พระก�าลงัสตปัิญญาล�า้เลศิ สามารถทีจ่ะระลกึย้อนออกไปได้มาก นีเ้ป็นพระญาณที ่๑

พระญาณที่ ๒ ได้ทรงหยั่งรู้ว่า สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงชาติที่ดีหรือชาติที่เลวเป็น

ไปตามกรรมคือการงานท่ีตนกระท�าไว้ คือได้ตรสัรูถึ้งหลกักรรม คอื สัตว์ทัง้หลายย่อม

เป็นไปตามกรรม จับความประกอบกันกับพระญาณที่ ๑ ก็ย่อมได้ว่า ความเวียนว่าย

ตายเกิดของบุคคลนั้น ย่อมเป็นไปตามกรรมคือการงานที่ท�าไว้ เมื่อท�ากรรม คือการ

งานดไีว้ กไ็ปสูภ่พทีด่มีีความสขุ เม่ือตนท�ากรรมท่ีชัว่ไว้ กไ็ปสูช่าตทิีเ่ลว คอืความทกุข์

มีความทุกข์ต่าง ๆ

พระญาณที่ ๓ ได้ตรัสรู้ในหลักของอริยสัจจ์ ซึ่งเป็นเหตุท�าอาสวะกิเลสใน

สนัดานให้สิน้ไป พจิารณาให้ต่อเนือ่งกนัย่อมได้ว่า บคุคลประกอบกรรม เวยีนว่ายตาย

เกิดอยู่ไปตามกรรมนั้น ย่อมวนเวียนไปสู่ชาติที่ดีมีสุขบ้าง ชาติที่เลวมีทุกข์บ้าง  

แม้จะประกอบกรรมที่ดีมากและไปสู่ชาติที่ดีมากดังที่เรียกว่าสวรรค์ แต่ก็ไม่ใช่เป็นสิ่ง
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ด�ารงอยูต่ลอดไป ย่อมจะมีเวลาสิน้สดุ และอกีประการหนึง่ แม้เป็นสวรรค์อนัหมายความ

ว่าเป็นสถานที่เกิดมีอารมณ์เป็นเลิศ ในขณะเดียวกันก็เป็นท่ีข้องท่ีติดเป็นอย่างมาก 

เมื่อเป็นเช่นนี้ ไปประสบสวรรค์แล้ว ถ้าไปเมาสวรรค์เสียจนลืมตัวลืมความดี ก็ย่อม

จะกลับตกต�่าไปสู่ภพชาติที่เลวอีก เทียบในปัจจุบัน อันบุคคลสามัญ บางทีก็ประพฤติ

ความดีอยู่ได้โดยปกติ ครั้นเมื่อไปได้ลาภได้ยศที่มากและสูงใหญ่ ซึ่งเป็นที่ติดที่เพลิน

เป็นอย่างยิ่ง อันนับว่าเป็นสวรรค์ในปัจจุบันอย่างหนึ่ง ถ้าไปเมาสวรรค์ คือไปเมาลาภ

เมายศเสียจนลืมตัว ก็ย่อมจะลืมความดีท่ีเคยท�าไว้กลายเป็นประพฤติชั่วทรามลงไป 

เมือ่เป็นเช่นนี ้สวรรค์กก็ลายเป็นโทษ และก็ท�าให้ต้องตกจากสวรรค์ไปสูภ่พชาตทิีเ่ลว 

หรือไปสู่ฐานะที่เลวตามกรรมท่ีประกอบไว้ใหม่ คนสามัญก็ย่อมเป็นไปอยู่เช่นนี้  

วนเวยีนกนัดบ้ีางเลวบ้าง หรอืว่าด�าบ้างขาวบ้าง เพราะยงัมกีเิลสยงัมคีวามประมาทอยู่ 

ฉะนัน้ เม่ือระลกึชาตไิปในหนหลัง แม้จะเป็นชาตทิีด่ชีาตทิีเ่ลวอย่างไร กย่็อม

ตกอยู่ในคติของความเวียนว่ายตายเกิดและก็ต�่าบ้างสูงบ้างอยู่เช่นนั้น เพราะฉะนั้น 

เมื่อรวมกันเข้าแล้วก็เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้น ไม่ใช่เป็นของที่น่าเพลิดเพลิน แต่ก็น่า 

เหนด็เหนือ่ยทีต้่องวนเวยีนไปไม่สิน้สดุ เพราะฉะนัน้ เมือ่เหน็ว่าเป็นทกุข์ กห็ยดุความ

ต้องการปรารถนาซ่ึงเรียกว่าตัณหา เม่ือหยุดความต้องการปรารถนาก็เป็นความดับ

ทุกข์ แต่เม่ือยังมีความต้องการปรารถนาก็ต้องวนเวียนอยู่ร�่าไป เรียกว่าเป็นเหตุเกิด

ทุกข์ ดับความดิ้นรนปรารถนาเสียได้ ก็เป็นความดับทุกข์ ญาณที่หยั่งรู้เห็นความจริง

จนเห็นทกุข์ เหน็เหตเุกดิทกุข์ คอืตวัดิน้รน เห็นความดบัทกุข์คอืดบัความดิน้รน และ 

เห็นตัวญาณ คือตัวรู้เอง ซึ่งเป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ รวมก็เป็นอริยสัจจ์ คือ

ของจริงอย่างประเสริฐ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้พระญาณคือความหย่ังรู ้ใน 

สัจจธรรม ท�ากิเลสในสันดานให้สิ้นไป จึงเป็นพุทธะคือเป็นผู้ตรัสรู้ รวมเข้าก็เป็น 

ความหมายของค�าที่สามคือค�าว่า พุทฺธ และรวมเข้าทั้งสามค�า ก็เป็นสัมมาสัมพุทธะ 

ที่แปลว่าผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ

และเมื่อประกาศพระพุทธศาสนา ทรงแสดงธรรม ทรงบัญญัติวินัย แก่ภิกษุ

บริษัท ธรรมและวินัยที่ทรงแสดงและบัญญัตินั้นรวมกันเป็นพระพุทธศาสนา อนึ่ง  

ได้ทรงบญัญตัใิห้ภกิษุสงฆ์อยูจ่�าพรรษาในฤดฝูนตลอดสามเดอืน การเข้าพรรษาต้นนัน้ 

ก็จะได้เริ่มในวันแรม ๑ ค�่า นับแต่วันเพ็ญเดือนอาสาหะตรงกับวันพรุ่งนี้
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ในฤดูวันเข้าพรรษาเช่นน้ี ย่อมมีกุลบุตรเข้ามาบวชเรียนกันมากกว่าฤดูอื่น 

และก็มีมารดาบิดาญาติมิตรสหายของผู้เข้ามาบวช ได้อาศัยการที่บุตรหลานเป็นต้น

ของตนออกบวช จึงเข้าวัดถือศีลฟังธรรมบ�าเพ็ญกุศลอื่น ๆ กันมาก เพราะฉะนั้น  

ในเทศกาลเช่นน้ี จึงเป็นเทศกาลท่ีพุทธศาสนิกชนทั้งคฤหัสถ์ทั้งบรรพชิตได้เข้าศึกษา

ปฏบิตัพิระพทุธศาสนากนัมากกว่าฤดกูาลอืน่ ในปีหนึง่ ๆ เมือ่เป็นเช่นนี ้กย่็อมจะต้อง

มีการมาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่บ้าง มาพบปะกันบ้าง เรียกว่า ต้องมีการอยู่ด้วยกัน มีการ

เกีย่วข้องติดต่อกนัมากกว่าปกต ิพระสมัมาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสาราณิยธรรม 

ธรรมส�าหรับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน ซึ่งเป็นเหตุสร้างความรัก 

ความเคารพในกัน เป็นไปเพื่อความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีปรองดองกัน  

เพื่อเอกีภาพความเป็นอันเดียวกันไว้ ๖ ประการ ส�าหรับผู้ที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่ คือ

๑.  ตั้งเมตตากายกรรม คือ กระท�าทางกายต่อกันด้วยเมตตาปรารถนาดี 

ปรารถนาสุขต่อกัน

๒.  เมตตาวจกีรรม กระท�าทางวาจา คอื พดูกนัด้วยเมตตาปรารถนาดปีรารถนา

สุขต่อกัน

๓.  เมตตามโนกรรม กระท�าทางใจ คือคิดต่อกันด้วยเมตตาปรารถนาดี

ปรารถนาสุขต่อกัน

๔.  แบ่งปันลาภที่ได้มาให้แก่กัน เป็นการเฉลี่ยความสุขแก่กันด้วยเมตตา

ปรารถนาดีปรารถนาสุขต่อกัน

๕.  รกัษาความประพฤตใิห้งดงามเรยีบร้อยสม�า่เสมอกัน อนัเรียกว่า สีลสามญัญตา 

ความเป็นผู้มีศีลคือความประพฤติดีสม�่าเสมอกัน

๖.  มีทิฏฐิคือความเห็นอันถูกต้องสม�่าเสมอกัน หมายความว่า มีความเห็น

ในส่วนท่ีเป็นอรยิะคอืเป็นส่วนประเสรฐิหรือเป็นส่วนด ีเป็นนยิยานกิะ ทีเ่ป็นเหตใุห้น�า

ออกจากทุกข์สม�่าเสมอกัน แต่เมื่อแสดงโดยท่ัวไปก็คือมีความเห็นอยู่ในคลองธรรม

คลองวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสม�่าเสมอกัน ไม่แตกความเห็นกันเรียกว่า ทิฏฐิ

สามัญญตา ความเป็นผู้มีทิฏฐิคือความเห็นดังกล่าวสม�่าเสมอกัน



468 ปกิณกเทศนา

ธรรมทั้ง ๖ ประการนี้ ย่อมท�าให้เกิดความรักความเคารพในกันและกัน  

เป็นไปเพือ่ความไม่ววิาท เพือ่ความสามคัค ีเพือ่เอกภีาพคือความเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั

แต่บุคคลจะประพฤติในสาราณิยธรรม ก็ต้องอาศัยคอยส�ารวจจิตของตนไว้ 

ไม่ให้ตกไปในอ�านาจของโลภะความอยากได้ หรือราคะความติดความยินดี โทสะ 

ความโกรธแค้นขดัเคือง และโมหะความหลง กเิลสเหล่านีเ้ป็นตวัมารในใจ ซึง่ผกูจิตใจ

ของบุคคลไว้ รั้งให้ประพฤติไปตามอ�านาจของราคะหรือโลภะ โทสะและโมหะ ไม่ให้

หลุดไปจากอ�านาจ และคอยที่จะห้ามไม่ให้ปฏิบัติธรรมวินัยให้เป็นไปโดยชอบ เครื่อง

ผูกของมารนี้ก็คืออารมณ์เครื่องล่อต่าง ๆ ที่ประสบทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ

มนะคือใจนี้เอง เม่ือเป็นเช่นนี้ก็คอยมีสติความระลึกและปัญญาความรู้ ส�ารวมระวัง

จิตใจไว้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ก็จะสามารถหลุดพ้นจากตัวมารและเครื่องผูกของมารได้  

ดังพระพุทธภาษิตท่ีตรสัไว้ว่า ทรูงคฺมํ เอกจร ํเป็นอาท ิแปลความว่า ชนเหล่าใด ส�ารวม

จติท่ีเทีย่วไปไกล เท่ียวไปแต่ดวงเดียว ไม่มีสรีระ มคีหูาคอืกายเป็นทีอ่าศยั ชนเหล่านัน้ 

ย่อมพ้นจากมารและจากเครื่องผูกของมาร มีอรรถาธิบาย ดังแสดงมา ด้วยประการ

ฉะนี้.



อัตตโจทนกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อตฺตนา โจทยตฺตานํ ปฏิมํเสตมตฺตนา

โส อตฺตคุตฺโต สติมา สุขํ ภิกฺขุ วิหาหิสีติ.

บดันี ้จกัแสดงศาสนธรรม ธรรมคอืค�าส่ังสอนของสมเดจ็พระบรมศาสดา เพือ่

ให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแห่งวันธรรมสวนะ คือวันเป็นท่ีฟัง

ธรรมอันเวียนมาถึงเข้า ณ บัดนี้

ศาสนธรรมนั้นเป็นเครื่องประกาศแสดงสัจจธรรม ธรรมท่ีเป็นตัวความจริง 

อนัมอียูท่ีบ่คุคลทกุ ๆ คน แต่บคุคลโดยปกตไิม่สามารถทีจ่ะรูสั้จจธรรมนัน้ได้ เม่ือได้

ฟังค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาแนะน�าชี้แจง และพิจารณาดูด้วยความต้ังใจ

จะรู้ตามเป็นจรงิ กย่็อมสามารถจะรูถ้งึสัจจธรรมนัน้ได้ ตามสมควรแก่ก�าลงัแห่งปัญญา 

สัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวความจริงนั้น โดยปรกติย่อมมีมายาเป็นสิ่งปกคลุมไว้ มายา

หมายถึงสิง่ท่ีหลอกลวงให้เข้าใจผดิ สจัจะคอืความจรงิเป็นอย่างหนึง่ มายาท�าให้เข้าใจ

ไปเป็นเสียอีกอย่างหนึ่ง สัจจะย่อมมีมายาเป็นเครื่องปกคลุมท�าให้เข้าใจผิดอยู่ ดั่งนี้ 

๑  แสดงครัง้ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระสาสนโสภณ เน่ืองในวนัมหาปวารณา ณ พระอุโบสถ

 วดับวรนเิวศวหิาร วนัที ่ ๑๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๐๕



470 ปกิณกเทศนา

โลกเป็นมายาอย่างหน่ึงท่ีเป็นเครื่องปกปิดไม่ให้เห็นสัจจธรรมตามความเป็น

จริง เพราะประกอบด้วยสิ่งวิจิตรต่าง ๆ ดังที่มีพระพุทธภาษิตตรัสชี้ให้ดูโลกนี้ว่า เอถ 

ปสฺสถิมํ โลกํ จิตฺตํ ราชรถูปมํ ท่านทั้งหลายจงดูโลกนี้ อันวิจิตรดุจราชรถ ยตฺถ  

พาลา วิสีทนฺติท่ีชนเขลาท้ังหลายยังติดอยู่ นตฺถิ สงฺโค วิชานตํ แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่  

ดั่งนี้ โลกอันวิจิตรด้วยสิ่งต่าง ๆ น้ีมีมายาส่ิงที่ท�าให้บุคคลเข้าใจผิดอยู่เป็นอันมาก  

นี้เป็นส่วนภายนอก ส่วนภายในนั้น ก็คือความอยากเป็นเครื่องกระซิบใจอันท�าให้ติด

ท�าให้เพลิดเพลินอยู่ในโลกนั้นก็เป็นมายา ซึ่งเป็นเครื่องปกคลุมจิตใจของบุคคล ไม่ให้

มองเห็นสัจจะแห่งโลกตามความเป็นจริง นอกจากนี้ อารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่ปรารถนา

พอใจบรรดามอียู่ในโลก ต่างโดยเป็นรปู เสียง เป็นต้นกด็ ีหรอืเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ 

สุขก็ดี แต่ละสิ่งก็เป็นมายาท�าจิตใจให้ติดให้เพลินให้ยินดี ไม่ให้มองเห็นความจริงแห่ง

สิ่งเหล่านั้น เหล่าน้ีก็เป็นมายาแต่ละอย่าง เม่ือบุคคลมีมายาทั้งที่เป็นภายนอกและท่ี

เป็นภายในอยู่ดัง่น้ี จงึได้พากนัประกอบกรรมทีเ่ป็นอกศุลทจุรติ ทีเ่ป็นเครือ่งเบยีดเบยีน

ตนเองและบคุคลอืน่ให้เดอืดร้อน เพือ่ทีจ่ะให้ได้สิง่ทีป่รารถนาต้องการบ้าง เพือ่ทีจ่ะให้

เป็นภพหรือภาวะที่ปรารถนาต้องการบ้าง เพื่อที่จะท�าลายล้างสิ่งที่ขัดขวางหรือสิ่งที่ไม่

ชอบบ้าง เป็นไปอยู่ดั่งนี้ เพราะได้มีความเห็นในสิ่งที่เป็นมายานั้นว่าเป็นตัวความจริง

และเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ชอบ จึงท�าให้มีความปรารถนาต้องการและมีความปฏิบัติ 

ดังกล่าว 

พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ทรงตรสัรูส้จัจธรรมธรรมท่ีเป็นตวัความจรงิ กเ็พราะ

ได้ทรงเห็นมายาของโลกที่เป็นภายนอกและมายาในจิตใจ ฉะนั้น จึงได้ทรงเป็นผู้ตื่น

ด้วยความรู้หรือทรงเป็นผู้รู้ จนเป็นผู้ตื่นจากความหลับหลง เมื่อทรงแสดงธรรมค�า 

สั่งสอน ก็ทรงแสดงธรรมเพื่อปลุกให้บุคคลตื่นขึ้นจากความหลับหลงด้วยความรู้ หรือ

ให้เป็นผู้รู้จนตื่นขึ้นจากความหลับหลง ดังที่ได้ทรงแสดงธรรมค�าสั่งสอนไว้โดยปริยาย

เป็นอันมาก และได้ทรงแสดงกรรม ผลของกรรม เมื่อกล่าวโดยทั่วไปก็คือ บุคคล

ประกอบกรรมทีด่ท่ีีชอบ กย่็อมได้รบัผลทีด่ทีีช่อบ เมือ่ประกอบกรรมทีช่ัว่ทีผ่ดิ กย่็อม

ได้รบัผลทีช่ัว่ทีผ่ดิอนัตรงกนัข้าม กล่าวสัน้ดงัทีไ่ด้ยินกนัทัว่ไปว่า ท�าดไีด้ดี ท�าชัว่ได้ชัว่ 

แต่ความเข้าใจในเรือ่งกรรมตามพระพทุธภาษตินี ้จะเป็นไปได้กต่็อเมือ่ได้มปัีญญารูใ้ห้

ทะลุมายาส่ิงที่ล่อลวงจิตใจของโลก ถ้าจิตใจยังมีมายาสิ่งที่ล่อลวงของโลกปกคลุมให้
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เหน็ผดิอยู ่ก็ยากท่ีจะเหน็จรงิตามพระพุทธภาษตินีไ้ด้ เพราะกย่็อมจะมองดใูนส่ิงทีเ่ป็น

ภายนอกที่มักจะปรากฏเป็นไปต่าง ๆ บางคนท�าดีแต่ก็ไม่เห็นว่าได้ดี บางคนท�าชั่วแต่

ก็ไม่เห็นว่าจะได้ชั่ว บางทีกลับตรงกันข้าม ท�าดีแต่เห็นว่าได้ชั่ว ท�าชั่วแต่เห็นว่าได้ดี 

เป็นไปตามที่ตาเห็นอยู่ดั่งน้ีเป็นส่วนมาก ทั้งนี้ก็เพราะว่าการมองและการวินิจฉัยของ

บคุคลท่ัวไปนัน้ย่อมเป็นไปเท่าทีต่าเหน็ และนอกจากนีย้งัมคีวามอยากเป็นเครือ่งกระซบิ

ใจที่เป็นมายาอยู่ภายใน มาเป็นเคร่ืองอุดหนุนจิตใจให้มีความยินดีปรารถนาจะได้  

จะเป็นในสิง่หรอืในฐานะภาวะท่ีปรารถนาต้องการนัน้อกีส่วนหนึง่ และยงัมโีลกซึง่เป็น

ที่ปรารถนาต้องการ มาปรากฏให้เห็นให้ได้ยินอยู่ โดยเป็นลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  

มีประการต่าง ๆ หรือเป็นแก้วแหวนเงินทองนั้น ๆ รวมความว่า มีสิ่งที่เป็นเครื่อง 

ฉุดใจ ได้แก่ความอยากเป็นเคร่ืองกระซิบใจในภายในนั้นด้วย และมีส่ิงที่เป็นเครื่อง

เตือนใจให้ปรารถนาต้องการอันเป็นภายนอกอีกด้วย มาประกอบเข้า ส่ิงเหล่านี ้

เป็นมายาคอืเป็นสิง่ท่ีมาปิดบัง ชกัน�าให้ไม่เหน็ตามความเป็นจรงิ เมือ่เป็นดัง่นีจ้งึได้ลง

สันนิษฐานเอาว่า ให้ได้สิ่งที่ปรารถนาต้องการตามที่ความอยากกระซิบใจนั่นแหละ 

เป็นดี เมื่อยึดถือเอาสิ่งท่ีเป็นมายาน้ันมาเป็นสิ่งที่ต้องการ เป็นสิ่งที่ดี เมื่อเป็นเช่นนี ้

จึงได้ลงสันนิษฐานเอาว่า เม่ือได้สิ่งนั้นมานั่นแหละเป็นดี ดังเช่นว่าเมื่อเห็นว่าลาภ  

ว่ายศ ว่าสรรเสริญ ว่าสุขเป็นของดีเป็นของที่น่าปรารถนา ได้สิ่งเหล่านี้มานั่นแหละ

เป็นการดี เม่ือได้ยุติความเห็นว่า ดีไปอยู่ที่ลาภ ดีไปอยู่ที่ยศ ดีไปอยู่ที่สรรเสริญ  

ดีไปอยู่สุข ดังนี้แล้ว จึงได้ขวนขวายที่จะให้ได้มา จะเป็นทางที่ชอบก็ตาม จะเป็นทาง

ทีไ่ม่ชอบกต็าม ให้ได้มาแล้วก็แล้วกนั และเมือ่ได้มาแล้วก็ลงความเห็นว่านัน่แหละเป็น

สิ่งที่ดีแล้ว ก็เมื่อความคิดเห็น ความวินิจฉัยว่าอะไรดี อะไรไม่ดี เป็นไปอยู่ดั่งนี้  

การปฏิบัติจึงได้เป็นไปตามท่ีคิดเห็น ตามที่สันนิษฐานนั้น เพราะฉะนั้น ผู้ที่ยังมี 

ความคิดเห็นอยู่เพียงเท่านี้ จึงยังมีความเห็นชอบในกรรมตามค�าส่ังสอนของสมเด็จ

พระบรมศาสดาไม่ได้ ต่อเม่ือได้อบรมความรู้ความเห็นให้มีความเห็นว่า ดีอยู่ที่ไหน  

ดีอยู่ที่กรรม กรรมคือการกระท�านั้น เมื่อเป็นกรรมที่ดี ก็เรียกว่าเป็นความดี หรือว่า

ชั่วอยู่ที่กรรม คือการงานท่ีกระท�านั้นเป็นกรรมไม่ดี ก็เป็นความชั่ว เป็นความไม่ดี  

เมื่อมีความคิดความเห็นมาอยู่ท่ีกรรมดังกล่าวมานี้ จึงจะชื่อว่าได้มีความคิดเห็นตาม

หลักกรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
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แต่ว่าความคิดเหน็ท่ีจะเอาดหีรอืเอาชัว่มาอยูท่ีก่รรม คอืการงานทีก่ระท�าของ

ตนเป็นประการส�าคัญนั้น จิตใจจะต้องสว่างจากความอยากเป็นเครื่องกระซิบใจ และ

จากมายาโลกที่เป็นเคร่ืองลวงใจให้กระสับกระส่ายให้ขวนขวายไปในทางที่ผิดนั้น ถ้า

จิตใจยังตกอยู่ในอ�านาจของความอยากที่เป็นเครื่องกระซิบใจก็ดี ยังเป็นผู้เห็นแก่ลาภ 

เห็นแก่ยศเป็นต้น ที่เรียกว่าเห็นแก่อามิสเป็นใหญ่ คือมีมายาโลกเหล่านี้มามีอ�านาจ

ชักจูงใจอยู่ก็ดี เม่ือเป็นดั่งนี้แล้วก็ยากท่ีจะหยั่งเห็นตระหนักในหลักกรรม ตามค�า 

สั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าเป็นความผิดแห่งค�าส่ังสอนของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ว่าเป็นความผิดแห่งบุคคลที่ตกอยู่ในอ�านาจของความอยาก 

ทีเ่ป็นเครือ่งกระซิบใจและอยูใ่นอ�านาจของมายาโลกนัน้ ส่ิงเหล่านีม้าเป็นเครือ่งปกปิด

เคลือบแฝงจิตใจให้หลงเหมือนอย่างหลับ เพราะไม่มองเห็นความจริง จึงเป็นผู้ท่ีถูก

ความอยากกระซิบใจ และถูกมายาโลกนัน้ชกัน�าให้เป็นไปในทางทีผ่ดิมปีระการต่าง ๆ 

ต่อเมื่อใดเป็นผู้ที่มีจิตใจสว่างไสวขึ้นด้วยความรู้ จนไม่ตกอยู่ในอ�านาจของความอยาก

ที่เป็นเครื่องกระซิบใจ และในอ�านาจของมายาโลกนั้น จึงจะหยั่งเห็นความจริงในหลัก

กรรมตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เหมือนอย่างบุคคลเป็นอันมากท่ีปรากฏว่า  

ในคราวที่จิตใจตกอยู่ในอ�านาจของความอยากกระซิบใจ และตกอยู่ในอ�านาจของ 

มายาโลก จงึได้ปฏิบัตไิปในทางท่ีไม่ถูก ไม่ชอบมปีระการต่าง ๆ ตนเองไม่รู ้แต่ว่าคน

อื่นเขารู้ และเขาก็บอกไดว้่าเป็นอยา่งไร แต่ครัน้ในภายหลังเมือ่กาลเช่นนั้นที่เรียกกัน

ว่า เป็นกาลอันรุ่งเรืองผ่านไปแล้ว ถึงกาลที่เสื่อม ความจริงที่เรียกว่ากาลที่เสื่อมนั้น 

ถ้าจะดูในหลักธรรมก็จะเห็นว่าเป็นกาลที่เจริญมากกว่า เพราะว่ากาลที่เสื่อมนั้น ลาภ 

ยศ ต่าง ๆ กห็มดไป เมือ่ลาภยศต่าง ๆ หมดไปแล้ว มายาทีม่าเป็นเครือ่งเคลอืบแฝง

จิตใจก็หมดไป ก็ท�าให้จิตใจสว่างไสวขึ้น มองเห็นความจริงว่า เป็นผู้ที่หลงไปเสียแล้ว 

และกรรมที่ประกอบไว้นั้นก็เป็นกรรมที่ชั่วที่ผิดเป็นส่วนมาก แปลว่ามารู้สึกตัวขึ้น  

เมือ่เป็นดัง่นี ้กรรมทีก่ระท�าไว้แล้วน้ันก็เป็นอนักระท�าไว้แล้ว แต่ว่าความรูสึ้กนัน้กเ็รยีก

ว่าเป็นความดี ก็เพราะเป็นทางที่จะให้ละความชั่วและประกอบความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  

อันนี้เป็นเครื่องแสดงว่า ความเห็นดีเห็นชั่วของบุคคลสามัญโดยมากนั้น ลงความเห็น

เท่าทีต่าเหน็ และทีแ่ท้นัน้ สิง่ทีล่งความเหน็นัน้ กค็อืความอยากทีเ่ป็นเครือ่งกระซบิใจ 

และเป็นตัวมายาโลก มีความอยากอย่างไร มีมายามาปิดบังชักน�าให้เห็นไปอย่างไร  
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กส็นันิษฐานไปอย่างน้ัน ไม่ใช่เป็นตวัความจรงิ ต่อเม่ือส่ิงทีปิ่ดบงัใจเหล่านีไ้ด้เส่ือมส้ิน

ไป จติใจสว่างไสวขึน้น่ันแหละ จงึจะมองเหน็ความจรงิตามหลกักรรมคอืค�าส่ังสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

เพราะฉะนั้น การที่จะมองเห็นสัจจธรรมนั้น ก็จะต้องเพิกมายาที่เป็นเครื่อง

ปกคลุมจิตใจออกเสียก่อน จึงจะมองเห็นได้ ถ้าจิตใจยังเต็มไปด้วยมายาที่หลอกลวง

ต่าง ๆ แล้ว การจะเห็นสัจจธรรมแม้ตามหลักกรรม ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า 

ก็เป็นการที่ยากยิ่ง แต่ว่าเมื่อบุคคลได้มาหมั่นฟังค�าตักเตือนของบุคคลผู้เป็นมิตรส่วน

หนึ่ง และหมั่นตักเตือนตนเองอยู่เสมออีกส่วนหน่ึงแล้ว ก็ย่อมจะเป็นเครื่องป้องกัน

มายาใน มายานอกไม่ให้ครอบง�าใจได้มากนัก หรือว่าแม้จะถูกครอบง�าใจอยู่บ้าง  

ก็สามารถจะเปลื้องมายานั้นออกจากจิตใจได้โดยไม่ยาก

อนึง่ ในวนันีเ้ป็นวนัพระ ออกพรรษา พระสัมมาสมัพทุธเจ้าได้ประทานอนญุาต

ให้ภิกษุสงฆ์ท�าปวารณาแทนอุโบสถสังฆกรรม และก็ยกปวารณานี้เป็นสังฆกรรม 

ประการหนึ่ง และถือว่าเป็นสังฆกรรมส�าคัญ ค�าว่าปวารณา นั้น หมายความว่า  

บอกอนญุาต ในทีบ่างแห่ง หมายถงึบอกอนญุาตด้วยปัจจยัเคร่ืองอาศัยต่าง ๆ เหมอืน

ดังว่า ปวารณาด้วยปัจจัย คือ บอกอนุญาตให้เรียกร้องเอาสิ่งที่ปรารถนาตามสมควร

ได้ นี้เรียกว่าปวารณาด้วยปัจจัย ส่วนการปวารณาในที่นี้ หมายถึงบอกอนุญาตให ้

ตักเตือนกันและกันได้ คือบอกอนุญาตในกันและกันว่า ขอให้อาศัยความอนุเคราะห์

ตักเตือน ด้วยได้เห็นก็ดี ด้วยได้ยินก็ดี ด้วยได้รังเกียจสงสัยก็ดี คือเมื่อได้เห็นว่าตน

เป็นผูป้ระกอบกรรมท่ีไม่ถกูไม่ชอบ ได้ยินว่าตนเป็นผูป้ระพฤตเิช่นนัน้ ได้รงัเกยีจสงสัย

ว่าตนเป็นผู้ประพฤติเช่นนั้น หรือว่าได้เห็น ได้ยิน ได้รังเกียจสงสัยว่าตนไม่ประกอบ

กรรมที่ควรจะประกอบให้ย่ิง ๆ ขึ้นไป ก็ขอให้สหธรรมิกกับสพรหมจารีว่ากล่าว 

ตักเตือนตนได้ดั่งน้ี น้ีคือการท�าปวารณาของภิกษุสงฆ์ที่มีพระพุทธานุญาตให้กระท�า

ในวันปวารณาออกพรรษาดั่งนี้ 

มปัีญหาว่า ท�าไมจงึมาทรงอนญุาตให้ท�าปวารณากนัในวันนี ้เพราะได้จ�าพรรษา

อยู่ด้วยกันมาจนออกพรรษาในวันนี้ ก็น่าที่จะให้ท�าปวารณากันเสียตั้งแต่ต้น ปัญหานี้

เมื่อพิจารณาดูแล้วก็จะพึงเห็นได้ว่า อันการตักเตือนกันและกันนั้นต้องอาศัยการที่ได้
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อยูด้่วยกนัมาตลอดเวลาพอสมควร จนถงึได้รูจ้กัคุน้เคยกนั ได้เหน็ความประพฤตขิอง

กนัและกนั ในเมือ่มาอยูด้่วยกนัใหม่ ๆ ยงัไม่คุน้เคยกนั ยังไม่รู้ความประพฤติของกนั

และกัน เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ไม่สะดวกที่จะตักเตือนกัน เพราะไม่คุ้นกัน และก็ไม่รู้ว่าจะ 

ตกัเตอืนกนัอย่างไร เพราะว่าไม่เห็นความประพฤตขิองกนัและกนัมา แต่ว่าเมือ่อยูด้่วย

กนัมาตลอดเวลาพอสมควร เช่นว่าตลอดไตรมาสดัง่นี ้กย่็อมจะมคีวามคุน้เคยกนัและ

กันมากข้ึน ได้เห็นความประพฤติของกันมากขึ้น ได้รู้ความยิ่งความหย่อนในความ

ประพฤติของกันและกัน เม่ือเป็นดั่งนี้ก็เป็นโอกาสที่ควรจะตักเตือนกันและกันได้  

เหตุฉะนี้ ท่านจึงได้อนุญาตให้ท�าปวารณา คือให้ตักเตือนกันและกันในวันออกพรรษา 

ดัง่ในวนันี ้แต่ว่าการตกัเตอืนกนัและกนันัน้ กพ็งึอาศยัอนเุคราะห์คอืมุง่อนเุคราะห์กนั

ด้วยมีเจตนาหวังดีต่อกันและกัน ผู้รับตักเตือน เม่ือได้รับค�าตักเตือนก็ไม่ควรโกรธ  

แต่ควรจะรบัค�าตกัเตอืนนัน้มาพจิารณาสอบดูทีต่นว่าเป็นอย่างไร เป็นจรงิตามทีไ่ด้รบั

เตือนหรือไม่ ถ้าเป็นจริงตามที่รับเตือน ก็แก้ไขปรับปรุงตนเองให้เหมาะสม ถ้าไม่ 

เป็นจริงตามที่เตือน ก็ไม่ควรจะโกรธผู้เตือน ควรจะเล็งเห็นเจตนาดีของผู้เตือนนั้น 

เพราะอาจจะเข้าใจผิดไปก็ได้ เม่ือพากันปฏิบัติดั่งนี้แล้ว ก็จะท�าให้เกิดความเจริญ  

ด่ังทีม่พีระพทุธภาษติตรสัไว้ว่า “ความเจรญิแห่งบรษัิทของพระผูม้พีระภาคเจ้านัน้ย่อม

เป็นไปอย่างนี ้คอืด้วยการตกัเตอืนกนัและกนั ด้วยการยงักนัและกนัให้ออกจากอาบตัิ

หรืออกจากโทษนั้น ๆ” ดั่งนี้

เมื่อกล่าวโดยตรงแล้ว แม้จะมีผู้อื่นเตือน แต่ถ้าตนเองไม่รับค�าเตือนนั้นมา

เป็นเครื่องเตือนตน ก็ไม่ส�าเร็จประโยชน์ เพราะฉะนั้น โดยตรงก็คือควรท่ีจะเตือน

ตนเอง จงึได้มพีระพทุธภาษติตรสัสอนไว้ว่า อตฺตนา โจทยตตฺาน ํท่านจงโจทคอืเตอืน

ตนด้วยตน ปฏิมํเสตมตฺตนา จงสอบสวนตนด้วยตน โส อตฺตคุตฺโต สติมา สุขํ ภิกฺขุ 

วิสาหิสิ ท่านผู้มีสติคุ้มครองตน เป็นภิกษุ คือผู้เห็นภัยในโทษแม้มีประมาณน้อย  

จักอยู่เป็นสุข ดั่งน้ี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงศาสนาคือค�าสั่งสอน อันเป็น

ธรรมส่วนหนึ่ง เป็นวินัยส่วนหนึ่ง ก็ล้วนเป็นเครื่องเตือนบุคคลให้เว้นจากความช่ัว  

ให้ช�าระจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสทั้งนั้น แม้สหธรรมิกสพรหมจารีและมิตรสหาย

ผู้มุ่งดีทั้งหลาย เมื่อตักเตือนก็ย่อมตักเตือนให้เว้นชั่ว ให้กระท�าความดี ให้ช�าระจิตใจ
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ของตนให้บริสุทธิ์ ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโดยนัยเช่นเดียวกัน ฉะนั้น ในการ

เตือนของพระธรรมวินัยก็ดี ของสหธรรมิกสหพรหมจารีก็ดี จะส�าเร็จได้ก็ด้วยอาศัย

บุคคลทุก ๆ คน รับเอาพระธรรมวินัยนั้นมาเตือนตน มาสอบสวนตน ท�าสติใน 

พระธรรมวนิยันัน้มาเป็นเครือ่งคุ้มครองตน เมือ่เป็นดัง่นีก้ส็ามารถทีจ่ะปรับปรงุตนเอง

ให้เป็นผู้เจริญในพระธรรมวินัย ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่านสอนว่าควรละ  

กต็ัง้ใจละ ท่านสอนว่าควรปฏบิตั ิกต็ัง้ใจปฏบิตั ิเม่ือเป็นดัง่นี ้กจ็กัเป็นผูอ้ยู่เป็นสุขส้ิน

ความทุกข์เดือดร้อนตามสมควรแก่การปฏิบัติ เรียกว่าเป็นผู้เจริญในพระธรรมวินัย 

และเมื่ออยู่รวมกันเป็นหมู่ ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสามัคคีความพร้อมเพรียงกันด้วยพระ- 

ธรรมวินัย

อนึ่ง ในวันนี้เป็นวันที่ตรงกับวันพระราชสมภพและวันเสด็จสวรรคตแห่ง 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหามกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น ได้ทรงเป็นผู้กระท�า 

สังฆสามัคคี คือความพร้อมเพรียงของสงฆ์ หมายความว่าท�าความพร้อมเพรียงด้วย

พระธรรมวินัย ดังที่กล่าวมาแล้ว และได้ทรงจัดให้คณะสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

ด้วยพระธรรมวินัย ให้มีสีลสามัญญตา คือความสม�่าเสมอกันด้วยศีล ความประพฤติ

ตามพระธรรมวนิยันัน้ ได้ทรงค้นคว้าหลกัพระธรรมวินยัในพระไตรปิฎก ซึง่เป็นพทุธ-

วจันะ ออกมาชีแ้จงแสดงสัง่สอน แก้ความคดิความเห็นของบุคคล ให้ถูกต้องตรงตาม 

พระพทุธศาสนาข้ึน เป็นต้นว่า ในสมยันัน้คนส่วนมากได้มีความเชือ่ว่า พระพุทธศาสนา

ได้ผ่านกาลมามาก บคุคลในสมัยปัจจบัุนน้ันเกดิสุดท้ายภายหลงั ไม่สามารถทีจ่ะปฏิบตัิ

พระวนัิยพระธรรมให้ทัว่ถงึได้ เม่ือมีความเชือ่ดงันีแ้ล้วจงึพากนัละเลยต่อข้อวตัรปฏบิตัิ 

รกัษาไว้แต่บางข้อบางประการ เพราะได้มีความเห็นในเร่ืองของอายขุองพระพทุธศาสนา

ว่ามี ๕๐๐๐ ปีเป็นก�าหนดดั่งนี้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงแสดง

ชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจว่า พระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ พระธรรมที่ทรงแสดง

แล้ว ก็เพ่ือบุคคลท่ีเป็นสามัญชนน้ีประพฤติปฏิบัติ และก็ประพฤติปฏิบัติได้ทุกกาล

สมัย ได้มีพระพุทธภาษิตแสดงว่า เมื่อมรรค ๘ ยังมีอยู่ตราบใด สมณะที่ ๑ ที่ ๒  

ที ่๓ ที ่๔ คือพระโสดาบนั พระสกทาคาม ีพระอนาคาม ีพระอรหันต์ กย็งัมอียูต่ราบ
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นั้น ไม่ได้ทรงก�าหนดอายุพระพุทธศาสนาว่าเมื่อไร และก็แสดงว่าธรรมนั้นเป็น 

อกาลิโก คือไม่ประกอบด้วยกาลเวลาดั่งนี้ ฉะนั้น บุคคลในปัจจุบันนี้ ก็สามารถที่จะ

ประพฤตปิฏิบตัพิระธรรมวนิยัได้เหมือนอย่างคนในครัง้พทุธกาลเหมอืนกนั ไม่ต่างกนั 

ฉะนั้น จึงได้ทรงแสดงธรรม แสดงวินัยตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ 

ท�าให้บุคคลได้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมวินัยมากขึ้น เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ท�าให้เกิด

ทฏิฐสิามญัญตาคือความเป็นผูมี้ความเหน็เสมอกันถูกต้องตามพระธรรมวินัย ให้บงัเกิด

ขึ้นโดยทั่วไปอีกด้วย เพราะเหตุน้ีจึงทรงเป็นผู้ได้เร่ิมท�าพระพุทธศาสนาที่อับเฉาเศร้า

หมองให้กลับเจริญผ่องใส มีพระสงฆ์ท่ีเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยพระธรรมวินัยเป็นวินัย

สามัคคี เป็นธรรมสามัคคี เพราะฉะน้ัน จึงชื่อว่าได้ทรงเป็นผู้ท�าสังฆสามัคคีโดยแท้ 

ผลแห่งการปฏิบัติของพระองค์ท่านก็มีผลสืบต่อมาจนถึงในบัดนี้ 

วิธีปฏิบัติในบัดนี้ที่เราทั้งหลายปฏิบัติกันอยู่ เป็นสิ่งที่พระองค์ได้ทรงฟื้นฟู  

และทรงวางแบบไว้ เป็นต้นว่า บทท�าวัตรสวดมนต์และวิธีในเรื่องการรักษาอุโบสถ 

ท�านองทีท่�าวตัรสวดมนต์ การปฏิบัตใินพระธรรมวินยัทีถู่กต้อง ฉะนัน้ ความเจรญิแห่ง

พระพุทธศาสนาจึงเนื่องอยู่แก่พระองค์ท่านเป็นส่วนใหญ่ 

เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อถึงวันที่ตรงกับวันพระราชสมภพและวันเสด็จสวรรคตอัน 

ตรงกนัในวนัมหาปวารณาเช่นบดันี ้กข็อให้ตัง้ใจถวายพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหามกฏุ พระจอมเกล้าเจ้าสยามพระองค์นัน้ และตัง้ใจขอให้พระธรรมวนิยั

ที่ได้ทรงฟื้นฟูนั้น ได้สถิตอยู่ตลอดไป ดังบทที่สวดว่า าตุ จิรํ สตํ ธมฺโม ขอพระสัจจ-

ธรรมจงด�ารงอยูน่าน ธมมฺทธฺรา จ ปุคคฺลา ขอบุคคลผูท้รงธรรมจงด�ารงอยูน่าน สงโฺฆ 

โหตุ สมคฺโคว อตฺถาย จ หิตาย จ ขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกันด้วย

พระธรรม ด้วยพระวนัิย เพ่ือประโยชน์เก้ือกลู เพือ่ความสขุตลอดกาลนาน ดงัแสดงมา 

ด้วยประการฉะนี้.



พระธรรมเทศนาในโอกาสพเิศษ



.



พุทธปทปีกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

สีลํ สมาธิ ปญฺญา จ วิมุตฺติ จ อนุตฺตรา

อนุพุทฺธา อิเม ธมฺมา โคตเมน ยสสฺสินา

อิติ พุทฺโธ อภิญฺญาย ธมฺมมกฺขาสิ ภิกฺขุนนฺติ.

บดันี ้จกัรับพระราชทานถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา สนองพระเดชพระคณุ

ประดบัพระปัญญาบารมี อนุรปูพระราชกุศลในวันอาสาฬหบชูา ด้วยสมเดจ็บรมบพติร

พระราชสมภารเจ้าท้ังสองพระองค์ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสามพระองค์  

ได้เสด็จ ฯ ประพาสจากประเทศไทยสู่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษครั้งนี้ ด้วยม ี

พระมหากรุณาเพื่อที่จะพระราชทานพระบรมราชานุสาสน์สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ  

เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ซ่ึงได้เสด็จมาประทับทรงศึกษาอยู่ ณ ประเทศนี้แล้ว และเพื่อ

ประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ท้ังนี้ด้วยทรงมุ่งประโยชน์สุขที่พึงบังเกิดขึ้นแก ่

ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยสืบต่อไปภายหน้า 

๑  ถวายครัง้ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่พระสาสนโสภณ เน่ืองในการเสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิด วัดพุทธปทีป  

 ณ วดัพทุธปทปี กรงุลอนดอน วนัท่ี ๑ สงิหาคม พ.ศ.๒๕๐๙
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ในโอกาสน้ี ได้มีพระมหากรุณาเสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิดวัดพุทธปทีป 

ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมป้ายจารึกนามวัดพุทธปทีปที่ได้พระราชทาน พระสงฆ์เจริญ

ชัยมงคลคาถาแล้วเสดจ็ ฯ เข้าสูส่ถานสถติพระพทุธปฏิมาพระประธานแห่งวัดพทุธปทปี 

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าทรงจดุเทยีนพรรษาซึง่ตัง้อยูใ่นตู ้สมเดจ็บรมบพติร

พระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ถวายพุ่ม เทียนแพ ต้นไม้ ทอง-เงิน เป็นพุทธบูชา

ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้ว สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าเสด็จฯ 

ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์ เป็นการทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลเข้าพรรษาแล้ว  

พระสงฆ์ผู้ประชุมอยู่ในที่นี้สวดสดุดีคุณพระรัตนตรัย เริ่มพิธีอาสาฬบูชา จบแล้วทรง

พระกรุณาโปรด ฯ ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร

เจ้าทรงจุดเทียนดูหนังสือ พระราชทานให้เจ้าหน้าที่เชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ สมเด็จ 

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าท้ังสองพระองค์ ทรงจุดธูปเทียนเคร่ืองทรงธรรม  

น้อมพระราชหฤทัยระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาใน 

วนัอาสาฬหปรุณมี ในสมัยท่ีได้ตรสัรูพ้ระธารรมแล้วใหม่ เป็นการทรงบ�าเพญ็พระราช

กุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชานี้อีกส่วนหนึ่ง

ชาวไทยทั้งที่เป็นนักเรียนและข้าราชการ กับทั้งชาวประเทศผู้เป็นมิตรสนิทนี้

และชาวประเทศอื่น ผู้ได้มาประชุมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ ได้มีโอกาส

พิเศษอย่างยิง่ทีไ่ด้เฝ้าชมพระบารมสีมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าท้ังสองพระองค์ 

พร้อมทัง้สมเดจ็พระเจ้าลกูยาเธอ สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ ได้มีโอกาสโดยเสดจ็พระราช

กุศลในวันอาสาฬหบูชาแห่งสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะ 

เป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก

เหตกุารณ์ทัง้ปวง ณ ทีน่ี ้ในวนันีเ้ริม่แต่พธิทีรงเปิดวัด จงึเป็นเหตกุารณ์พเิศษ 

อันควรจารึกไว้เป็นประวัติการณ์ส�าคัญแห่งพระพุทธศาสนาคร้ังหนึ่ง ซึ่งแม้จะเกิดขึ้น

ในประเทศถิน่ทีห่่างไกลจากประเทศไทย แต่กเ็นือ่งด้วยคนไทย และเนือ่งด้วยชาวมติร

ประเทศนี้ด้วยโดยแท้ กับทั้งเนื่องด้วยชาวพุทธศาสนิกชนทั่วไป เพราะได้เกิดมีวัด  

กล่าวคือสถานท่ีเป็นทีป่ระกาศ เป็นทีป่ระพฤตธิรรม เพือ่ความสขุความเจรญิแก่บคุคล

ทั่วไป ไม่เลือกชาติศาสนาหรือชั้นวรรณขึ้นอีกแห่งหนึ่ง อันได้เริ่มขึ้นด้วยชาวไทยใน

พระบรมราชูปถัมภ์แห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ไทย ทั้งได้เสด็จ ฯ มาทรงเปิดด้วย
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พระองค์เอง กับทั้งได้พระราชทานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยอันมีค่าสูงทั้งทางศิลปะ 

ทั้งทางโบราณวัตถุ ตามที่ได้มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย และพระพุทธปฏิมาส�าคัญนี้ก็ได้มา

ทันประดิษฐานเป็นพระประธานในอุดมสันนิบาตนี้

วนัเข้าพรรษาของพระภกิษสุงฆ์นัน้ ได้มพีระพทุธานญุาตไว้ ๒ วนั คือวนัเข้า

พรรษาต้น ๑ วนัเข้าพรรษาหลงั ๑ ในศกนี ้วนัเข้าพรรษาต้นตรงกบัวนัท่ี ๒ สงิหาคม 

วันเข้าพรรษาหลังตรงกับวันที่ ๑ กันยายน ก�าหนดวันถัดจากวันเพ็ญของเดือนทาง

จนัทรคต ิเพราะวนัเข้าพรรษา วนัออกพรรษา และวนัอโุบสถของพระภกิษสุงฆ์ ใช้วนัตาม

จนัทรคต ิโดยปกต ิพระภกิษยุ่อมเข้าพรรษาในวนัเข้าพรรษาต้น แต่เมือ่มเีหตทุีจ่ะเข้า

พรรษาต้นไม่ได้ ก็เข้าพรรษาหลัง คือปีหนึ่งจะต้องหยุดอยู่จ�าพรรษาตลอดสามเดือน

ส่วนวันอาสาฬหะนั้น คือวันพระจันทร์เพ็ญหน้าวันเข้าพรรษาต้น ได้ก�าหนด

เป็นวนัประกอบพิธบีชูาขึน้วนัหนึง่ เพราะในสมยัต้นพทุธกาล พระพทุธเจ้าได้ทรงแสดง

ปฐมเทศนาในวันน้ัน มีประวัติโดยสังเขปว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมใน 

วนัเพญ็เดอืนเวสาขะซ่ึงเป็นวนัประกอบพิธวีสิาขบชูากันทัว่ไปในบดันีแ้ล้ว ได้ทรงพจิารณา

เหน็ว่า หมูช่นในโลกนีผู้้สามารถจะรูธ้รรมทีไ่ด้ตรสัรูม้อียู ่มอีปุมาเหมือนอย่างดอกบวั 

ในสระที่จะรับแสงอาทิตย์บานขึ้นได้ จึงได้ทรงอธิษฐานพระหทัยท่ีจะแสดงพระธรรม 

ประกาศพระพทุธศาสนา ได้ทรงพจิารณาหาผูท้ีจ่ะทรงแสดงพระธรรมโปรดเป็นครัง้แรก 

ก็ได้ทรงเห็นภิกษุห้ารูปซ่ึงได้ปฏิบัติพระองค์มาก่อน จึงได้เสด็จไปทรงแสดงธรรมแก่

ท่านทั้งห้านั้นเป็นปฐม ในวันอาสาฬหะเช่นวันนี้ เมื่อทรงแสดงจบแล้ว ท่านองค์หนึ่ง

ผู้เป็นหัวหน้าชื่อ “โกณฑัญญะ” ได้เกิดดวงตาปัญญาเห็นธรรม คือได้รู้พระธรรมเป็น

ขั้นแรก และได้ขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระองค์ก็ได้โปรดอุปสมบท

ให้ท่าน จงึได้เกิดมีพระภิกษุสาวกขึน้เป็นเบือ้งต้นแห่งพระสงฆ์ ซึง่เป็นรตันะทีค่รบสาม

ในวนันัน้ แต่พระสงฆ์ได้เกดิขึน้ครบถ้วนเตม็ทีใ่นเวลาต่อมาอกีห้าวนั เมือ่ได้ทรงแสดง

ธรรมส�าคัญครั้งที่สอง ท่านทั้งห้านั้นได้อุปสมบทและได้รู้ธรรมครบถ้วนทั้งหมด

ใจความของปฐมเทศนานั้นซึ่งเรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนะ การยังล้อธรรม 

ให้หมนุไป” แสดงความตรสัรูข้องพระองค์ว่า ได้ตรสัรูอ้รยิสจัจะ คอืสจัจะอย่างประเสรฐิ 

ซึง่มไิด้เคยทรงสดบัฟังมาจากใครอืน่ ด้วยพระปัญญาทีผ่ดุข้ึน อนัเป็นผลแห่งการทีท่รง

ปฏบัิตค้ินคว้ามาจนได้พบทางปฏบิตัทิีช่อบถกูต้อง รวมเวลาทัง้สิน้ถงึ ๖ ปี ต่อจากน้ัน
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ก็ได้เสด็จจาริกไปแสดงธรรมสั่งสอนบุคคลต่าง ๆ ในท่ีต่าง ๆ ตลอดเวลา ๔๕ ปี  

จึงได้เสด็จปรินิพพาน เมื่อเสด็จปรินิพพานนั้น พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานลง 

ในโลก ได้มพีทุธบรษิทัทัง้บรรพชติและคฤหสัถ์จ�านวนมากแล้ว สมดงัทีไ่ด้ทรงอธิษฐาน

พระหทัยไว้ในเบื้องต้น

ค�าว่า “พทุธศาสนา” ได้ออกจากพระโอฐของพระพทุธเจ้าเอง เม่ือได้ทรงแสดง

พระโอวาทในวนัมาฆะ ซึง่เป็นวนัประกอบพธิบีชูามานานแล้ววันหนึง่ เรยีกว่าวันมาฆบชูา 

พระโอวาทนี้วางสูตรปฏิบัติไว้ว่า “การไม่ทําบาปทั้งปวง การทํากุศลให้ถึงพร้อม  

การทําจิตของตนให้ผ่องใส เอตํ พุทฺธาน สาสนํ นี้เป็นพุทธศาสนา คือคําสอนของ

พระพทุธะ คอื พระผูรู้ท้ัง้หลาย” พระโอวาทนีป้ระมวลปฏบิตัธิรรมในพระพทุธศาสนา

เข้าไว้ทั้งสิ้น

กล่าวโดยสรุป พระพุทธศาสนาแสดงธรรมเป็นสัจจะ คือเป็นความจริงทุก ๆ 

คนรู้ได้เห็นได้ มีเหตุผลที่อาจตรองตามให้เห็นได้ และปฏิบัติให้เกิดผลได้สมจริงตาม

ทีส่อนไว้ นอกจากนี ้ยงัเพยีงพอท่ีคนทกุชัน้ทกุประเภทจะรบัไปปฏิบตัใิห้เกดิประโยชน์

แก่ตนได้ทุกกาลเวลา หรือกล่าวตามสมัยว่า ใช้ปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันของคนได้ 

ทุกคน เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมแก่คนทุกชั้น ดังมีพระคุณบทหนึ่งว่า  

“สตถฺา เทวมนุสฺสานํ เป็นศาสดาของเทพและมนุษย์ทั้งหลาย” มีอธิบายอย่างหนึ่งว่า 

เป็นครูของบุคคลทั้งชั้นสูงทั้งชั้นสามัญ หรือทั้งที่อยู่ในต�าแหน่งสูงและคนสามัญทั่วไป 

ดังจะพึงเห็นได้จากพระประวัติว่า ได้ทรงแสดงธรรมแก่นักบวชหรือผู้มุ่งพ้นโลกด้วย

ธรรมชัน้ปรมตัถ์ (มอีรรถละเอยีด) ทรงแสดงธรรมแก่ท่านผูป้กครองมีพระราชาเป็นต้น 

ด้วยธรรมส�าหรับปกครอง ทรงแสดธรรมแก่คนทั่วไป ด้วยธรรมที่ให้เกิดประโยชน์ใน

ปัจจุบันและภายหน้า และโดยเฉพาะได้ทรงแสดงธรรมแก่แต่ละบุคคล ด้วยธรรมท่ี

เหมาะแก่ภูมิชั้นของเขา ประโยชน์ที่ได้จากการปฏิบัติธรรมย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัต ิ

ในบัดนี้ในชาตินี้ ไม่ใช่ต้องรอไปในเวลาอื่นในชาติหน้า แต่ผู้ปฏิบัติจ�าต้องเรียนให้รู้  

ให้เข้าใจหลักสูตรของพระพุทธศาสนา และต้องรู้ภูมิฐานของตนเอง

ค�าว่า หลักสูตร เป็นค�าขอยืมมาใช้ หมายความว่า ภูมิปฏิบัติธรรมในพระ-

พุทธศาสนามีหลายชั้น เหมือนอย่างหลักสูตรของชนชั้นทั้งหลายในโรงเรียนและใน 

มหาวทิยาลยัต่าง ๆ และครอูาจารย์ก็สอนศิษย์ไปตามระดบัการสอนต่าง ๆ พระพุทธเจ้า
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แม้จะทรงแสดงธรรมแก่คนต่าง ๆ ในชั้นต่าง ๆ กัน แต่ก็ทรงประมวลค�าสอนของ

พระองค์เข้า เหมือนอย่างวางหลักสูตรหรือแม่บทไว้เป็นคราว ๆ เช่น พระโอวาทสาม

ที่กล่าวแล้ว ประมวลที่ทรงวางไว้เป็น อนุปุพพปฏิปทา ข้อปฏิบัติที่เป็นล�าดับ ฉะนั้น  

ผู้ที่จะปฏิบัติจึงต้องรู้ว่าตนเองก�าลังอยู่ในชั้นไหน หรือดังที่กล่าวว่าก�าลังยืนอยู่ที่ไหน 

เมื่อรู้ดังนี้จึงจะทราบว่า จะเข้าเรียนชั้นไหน คือจะปฏิบัติธรรมชั้นไหนอย่างไร เพื่อให้

เป็นประโยชน์ ในบัดน้ี ผู้ท่ีโทษพระพุทธศาสนานั้น เพราะไม่เข้าใจธรรม ไม่เข้าใจ

ตนเอง บางทีก็ไม่ประพฤติธรรม บางทีก็ประพฤติธรรมไม่สมควรไม่เหมาะสม จึงไม่

ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา แม้จะมีพระพุทธศาสนาเป็นท่ีนับถืออยู่แล้ว  

เหมือนอย่างมีรัตนะอยู่ในมือ แต่ไม่รู้ค่าของรัตนะ จึงเก็บลืมไว้เสียก็มี

ได้ทราบว่า ชาวมิตรประเทศนีแ้ละชาวมติรประเทศอืน่หลายคน ได้อ่านหนงัสือ

พระพุทธศาสนาแล้วเกิดความเลื่อมใส บางคนอ่านพบพระธรรมบทข้อแรกว่า “ธรรม

ทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจประเสริฐ สําเร็จด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจร้ายเสียแล้ว  

จะพดูกต็ามทํากต็าม ทกุข์กต็ดิตามเขาไปเพราะเหตนุัน้ทเีดยีว เหมอืนอย่างล้อเกวยีน

หมนุไปตามรอยเท้าโคทีนํ่าเกวยีนไปฉะนัน้” ดงันี ้แล้วกเ็กิดเลือ่มใสชอบใจ จบัศกึษา

และได้นับถือพระพุทธศาสนาในกาลต่อมา

ควรตั้งข้อสังเกตในท่ีน้ีว่า ชาวมิตรประเทศทั้งหลาย เช่นประเทศนี้ ซึ่งเป็น 

ผู้ใหม่ผู้แปลกต่อพระพุทธศาสนา มักจะสนใจมองพระพุทธศาสนาในทางปัญญา คือ

ต้องการจะรู้จะเข้าใจเหตุผล เมื่อได้อ่านพระวินัยบัญญัติก็อาจสงสัยว่า จะยังมีภิกษุผู้

ปฏบิตัพิระวนิยัอยู่หรอืไม่ หรอืจะเหลืออยูเ่พยีงต�ารา เมือ่ได้อ่านศลีห้า กอ็าจต้ังความ

สังเกตคนที่นับถือพระพุทธศาสนาว่า ประพฤติกันอย่างไร คนที่มีปัญญาความคิดนั้น 

มักจะฟังผู้ท่ีพูดอะไรให้เขาฟังคร่ึงหน่ึง อีกครึ่งจะสังเกตว่าผู้ที่พูดเป็นคนอย่างไร  

ถ้าเขาเหน็ว่าผูท่ี้มาพูดแสดงเป็นคนดีเขาก็จะเคารพฟัง ถ้าเขาเห็นว่าผูพ้ดูมลีกัษณะตรง

กันข้าม เขาก็จะเกิดความหมิ่นในผู้พูดและก็พาให้เกิดความไม่สนใจในเรื่องที่ผู้พูด ๆ 

แม้จะมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ ชาวพระพุทธศาสนาท้ังหลายย่อมน่าท่ีจะระลึกถึงข้อ

สงัเกตนีท้ัง้บรรพชติทัง้คฤหัสถ์ เพือ่ทีจ่ะได้รักษาความดไีว้ให้มาก ดงัสุภาษติทีว่่า “พงึ

รกัษาความดเีหมือนอย่างเกลือรกัษาความเคม็” และควรทีจ่ะศกึษาให้รูพ้ระพทุธศาสนา  

อาจที่จะตอบค�าถามที่ควรตอบได้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นที่เห็นว่าหลับหูหลับตานับถืออะไร
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กไ็ม่รู ้พทุธศาสนิกชนผูป้ระพฤติตวัดีมีความรู้แม้พอจะชีแ้จงตอบค�าถามเร่ืองพระพทุธ-

ศาสนาได้แม้ในหลักส�าคัญ หรือแม่แต่ย่อ ๆ บางข้อ ไปที่ไหนก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็น 

“ธรรมทตู” อยูใ่นตนเอง แต่ข้อส�าคญัจะต้องมธีรรมอยูท่ีต่น หมายถงึมธีรรมทีต่นควร

ประพฤติดังนี้ ก็ชื่อว่าได้ช่วยเป็นธรรมทูตด้วยกัน

ธรรมย่อมเป็นสัจจะที่เป็นเหตุและผลอันมีอยู่ที่ทุก ๆ คน เรียกได้ว่าตนเอง

น่ันแหละเป็นท่ีประมวลธรรม พระพทุธศาสนาเป็นเหมอืนกระจกส่องให้ทกุคนผูม้จีกัษุ 

มองเหน็ตนเองตามเป็นจริงว่าเป็นอย่างไร ตัง้ต้นแต่ดหีรอืชัว่อย่างไร พร้อมทัง้บอกวธิี

ทีจ่ะแต่งตนเองให้งดงามไว้ด้วยพร้อมเสรจ็ ฉะนัน้ รู้ธรรมกคื็อรูจ้กัตนเอง รูจ้กัแต่งตน

ให้ดี คนที่ปฏิเสธธรรม ก็คือคนที่ปฏิเสธที่จะดูให้รู้จักตนเอง และปฏิเสธที่จะแต่งตน

ให้วัฒนะเป็นอารยะ

อนึ่ง ธรรมเป็นตัวชีวิตแห่งประโยชน์ที่บุคคลได้รับ ประโยชน์เป็นสิ่งที่ชีวิต

ต้องการ หรอืเป็นสิง่เกือ้กลูให้เกดิความสขุ การศึกษาเล่าเรยีนศลิปวทิยาเป็นประโยชน์

ที่ต้องการในขั้นต้น เพราะเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความสามารถประกอบอาชีพ เพื่อได้

ทรพัย์มาด�ารงชวีติให้เป็นสขุ นอกจากนีย้งัต้องการไมตร ีต้องการเกยีรติเป็นต้น เหล่านี้

เป็นประโยชน์ท่ีทุกคนต้องการ แต่ท�าไมจงึบรรลถุงึประโยชน์ทีต้่องการนัน้ ยกตวัอย่าง

เช่น นักเรียนท่ีจะเรยีนได้ดจีนส�าเรจ็ได้ ด้วยวธิฟัีงให้ด ีคดิให้ดใีห้เข้าใจ ถามและจดจ�า

ให้ดี (ส.ุ จ.ิ ปุ. ลิ.) เป็นต้น จงึต้องมธีรรมทีเ่ป็นก�าลงัใจ เช่น ฉนัทะ (ความใคร่เรยีน) 

วิริยะ (ความเพียรพยายามประกอบด้วยความอดทน) จิตตะ (ความตั้งจิตมั่นคงแน่ว

แน่มีสมาธิ ในการเรียน) วิมังสา (ความสอบสวนใคร่ครวญ)แต่ธรรมที่เป็นก�าลังใจนี้

ย่อมมีเคร่ืองกระตุ้นเตือน ที่อาจเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นหรือเป็นวิธีปฏิบัติตนเอง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น เช่น เห็นเพื่อนมาเรียนก็เกิดฉันทะมาเรียนบ้าง ครั้นมาเรียน

เข้าจรงิกอ็าจท้อถอยเพราะไม่เป็นสขุสนกุสบาย จงึสูว้ธิปีฏบัิตตินเองไม่ได้ พระพทุธเจ้า

ได้วางหลักสูตรปฏิบัติตนเองไว้แล้วคือหลักไตรสิกขา (สิกขา หรือศึกษา ๓) ได้แก่  

สีลสิกขา ศึกษาในศีล จิตตสิกขา ศึกษาในจิต ปัญญาสิกขาศึกษาในปัญญา

ค�าว่า “สกิขา” มบีอกอยูแ่ล้วว่าต้องฝึกปฏบิตัตินเอง แต่เมือ่ปฏบิตัเิป็นข้ัน ๆ ไป 

และเมือ่เคยชนิเข้ากก็ลายเป็นของไม่ยาก จะรูส้กึอดึอัดยากอยูบ้่างกแ็ต่ใหม่ ๆ เท่านัน้ 

ซึ่งเมื่อมีความตั้งใจแล้วไม่เป็นสิ่งเกินวิสัยไปเลย
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สลีสกิขา ข้อแรกคือ ฝึกหดัท่ีจะยบัยัง้งดเว้นจากความคดิทีจ่ะประพฤตตินไป

ในทางทีผ่ดิต่าง ๆ ประพฤตตินไปแต่ในทางทีช่อบ จนถงึยบัยัง้งดเว้นจากความประพฤติ

เป็นเหตุก่อภัยเวรแก่ใคร ๆ (ตามหลักศีลห้า) จากอบายมุขทางเสื่อมเสียต่าง ๆ  

เมื่อฝึกอยู่บ่อย ๆ จะกลายเป็นนิสัยไปเอง

จิตตสิกขา ข้อที่สอง คือ ฝึกหัดควบคุมใจให้มีความสงบตั้งม่ัน เม่ือมีเรื่อง 

ส่งเสริมให้ดีใจหรือกระทบกระทั่งให้ไม่ชอบ ก็ท�าความสงบใจสักครู่หนึ่ง หรือเม่ือจะ

ท�าอะไรที่เป็นการยาก ก็ท�าความสงบใจสักขณะหนึ่งก่อน และหัดรวมใจให้แน่วแน่

มั่นคงในวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ เรียกว่าท�าใจให้มีสมาธิ เป็นเหตุก่อให้เกิดก�าลังจิตที่

สงบจากเครื่องกั้น หรือเครื่องฉุดรั้งไปในทางผิดทั้งหลายได้ดียิ่ง สมาธินี้ใช้ในการงาน

ทั้งปวง เช่น ในการฟัง เมื่อมีสมาธิในการฟัง ก็จะได้ปัญญาในเรื่องที่ฟัง

ปัญญาสิกขา ข้อที่สาม คือ ฝึกฝนใช้ความคิดหาเหตุผล ให้เกิดความรู้ตาม

เหตุผล ตั้งต้นแต่เหตุผลในเรื่องที่เกี่ยวกับความผิดถูกชั่วดีเป็นต้น ฟังอบรมตักเตือน 

สักชั่วโมงหน่ึง ก็สู้ความรู้ส�านึกถูกท่ีเกิดขึ้นแต่ตนเองแวบหนึ่งไม่ได้ แต่การอบรม 

ตักเตือนก็เพ่ือให้เกิดความรู้ขึ้นเช่นน้ัน หัดใช้ความคิดตามเหตุผลจะได้ความรู้ที่เป็น 

ตวัปัญญาน้ีได้ด้วยกนัทกุคน ศกึษาพระพุทธศาสนากเ็พือ่ปัญญาในธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ได้ทรงสอน

อนึ่ง ปัญญาซึ่งควรมีประจ�าตนอยู่นั้นเสมอ ท่ีควรเน้นเป็นพิเศษอีกข้อหนึ่ง 

ก็คือ ปัญญาที่พิจารณาตนเองเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามพระราหุลว่า “แว่น

มปีระโยชน์อะไร” พระราหุลกราบทูลตอบว่า “มปีระโยชน์ส�าหรบัส่องดู” จึงได้ประทาน

พระโอวาทว่า “ควรตรวจดูกรรมทางกายวาจาใจให้รอบคอบ เหมือนอย่างส่องแว่นดู

ฉะน้ัน” และได้ตรสัไว้ในหมวดธรรมบทว่า “จงโจทตนด้วยตน จงสอบสวนตนด้วยตน” 

ธรรมข้อนี้เหมาะอย่างยิ่งแก่ผู้ใหญ่ หรือผู้ที่อยู่ห่างไกลผู้ปกครองที่ใกล้ชิด

การฝึกหัดยับย้ังงดเว้นตนเอง อาจรู้สึกเหมือนถูกติดอยู่ในท่ีคุมขังในชั้นแรก 

แต่เมือ่ได้หดัควบคมุใจตนเองได้บ้างแล้ว จะรูส้กึหายอดึอดัอย่างนัน้ แต่กอ็าจยงัล�าบาก

ใจในการควบคุมจิต เมื่อชินเข้าและหัดใช้ความคิดได้ปัญญาขึ้นในทางท่ีถูกแล้ว ก็จะ

ปล่อยใจได้ตามสบาย เพราะเมือ่มองเหน็ได้เองอย่างแน่ชัดแล้วว่า อะไรดจีรงิ อะไรชัว่จรงิ 
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กจ็ะละทางชัว่ผดิได้เองทัง้ทางกาย ทางใจ จติจะรงัเกยีจส่ิงทีช่ัว่ผดิขึน้เองเหมือนอย่าง

สิ่งปฏิกูล ไม่ต้องการจะข้องแวะ และบรรลุถึงวิมุตติคือความหลุดพ้นไปเป็นขั้น ๆ  

ซึง่เป็นเสรโีดยแท้จรงิ ไตรสกิขานีเ้ป็น เสรธีรรม (ธรรมให้เกดิความเสร ีท่านแสดงไว้

โดยตรงคือ มรรคมีองค์แปด แต่ก็ย่อลงในไตรสิกขา) ผู้ที่ได้ศึกษาดีในทางโลกแล้ว  

ได้ศึกษาไตรสิกขาของพระพุทธเจ้าดีอีกทางหนึ่ง ย่อมชื่อว่าได้ศึกษาเพื่อความศึกษาที่

สมบูรณ์ ผู้ที่มีการศึกษาสมบูรณ์ ก็คือผู้ที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และมนุษย์ที่สมบูรณ์

นี้แหละ เป็นผู้มีเสรีภาพที่สมบูรณ์

 “ธรรมเหล่านี้คือ ศีล สมาธิ ปัญญา และวิมุติอันเยี่ยม พระโคดมผู้ม ี

พระยศได้ตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ดังนี้แล้ว ได้ตรัสบอกภิกษุทั้งหลาย”

“พระพุทธเจ้าเหมือนอย่างผู้ชูดวงประทีปในที่มืด เพื่อว่าผู้มีจักษุจักมองเห็น

รูปทั้งหลาย”

“ธมฺโม ปทีโป วิย ตสฺส สตฺถุโน ธรรมของศาสดานั้นเพียงดวงประทีป”

“ปทีปํ น คเวสถ ไฉนจึงไม่แสวงหาดวงประทีปกันเล่า”

ขออ�านาจคุณพระศรีรตันตรยัและอ�านาจพระราชกศุลทั้งปวงที่ไดท้รงบ�าเพ็ญ 

อภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ พร้อมทั้งสมเด็จ 

พระราชโอรสธดิา พร้อมด้วยสมเดจ็บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าแห่งองักฤษ ให้ทรง

พระเกษมส�าราญปราศจากโรคาพาธอุปัทวนัตราย ทรงพระเจรญิด้วยพระพรชยัมงคล

ทัง้ปวง และอภบิาลรักษาท่านผูร่้วมสร้างและอปุการะด้วยประการต่าง ๆ แก่วดัพทุธปทปี

นีพ้ร้อมทัง้พทุธศาสนกิชนชาวไทยชาวประเทศอืน่ กบัท้ังท่านผูม้มีติรจติทัง้หลาย และ

โดยเฉพาะชาวมิตรประเทศนี้เป็นที่ซ่ึงวัดนี้ตั้งอยู่ ให้มีความเกษมสวัสดี อนึ่ง ขอได้

อภิบาลรักษาประชาสัตว์โลกทั้งปวงให้ด�าเนินในคลองธรรมโดยชอบ เพื่อความสุข 

ความเจริญโดยทั่วกัน เทอญ

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี 

ยุติด้วยเวลา เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้. ขอถวายพระพร.



สังคหกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ทานญฺจ เปยฺยวชฺชญฺจ อตฺถจริยา จ ยา อิธ

สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ ตตฺถ ตตฺถ ยถารหนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนา ปรารภอาโรคยทานตามที่ได้ก�าหนดขึ้น  

เพือ่สงเคราะห์ผูป่้วยด้วยโรคพงึรงัเกียจ และวันน้ีเป็นวันสงกรานต์ ซึง่เป็นวันขึน้ปีใหม่

ตามแบบโบราณ แม้ในบัดนี้จะมิได้ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้ว แต่ก็ยังถือเป็นประเพณี

หยุดงานท�าบุญทานต่าง ๆ และไปรดน�้าแสดงคารวะผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ พร้อมด้วย

การรื่นเริงชื่นบาน การฟังเทศน์ในวันเช่นนี้ ก็เป็นการท�าบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า  

ภาวนามัยบุญกิริยา แปลว่า การท�าบุญที่ส�าเร็จด้วยภาวนา คือ การอบรมจิตใจและ

ปัญญา เพราะว่า วตัถุคือท่ีต้ังแห่งการท�าบญุนัน้ ม ี๓ อย่าง ได้แก่ ทาน ๑ ศีล ๑ 

ภาวนา ๑ ที่สูงกว่ากันขึ้นไปโดยล�าดับ ผู้ท่ีต้องการจะท�าบุญให้สมบูรณ์จึงท�าท้ัง  

๓ อย่าง ได้แก่ ให้ทานด้วย รักษาศีลด้วย ท�าภาวนา คืออบรมจิตใจให้สงบตั้งมั่น 

และอบรมปัญญาด้วย การฟังธรรมเป็นการท�าบญุข้อที ่๓ นี ้เป็นบญุทีล่ะเอียดประณตี

๑  แสดงครั้งด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เนื่องในวันสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน  

 ณ สถานีวทิยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย วนัที ่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ เวลา ๑๘.๐๕ น.
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ยิ่งกว่าทานศีล ละเอียดประณีตอย่างไร ควรทราบความหมายของค�าว่าบุญก่อน. 

บุญมี ๒ อย่างคือ บุญโดยเหตุ ได้แก่การกระท�าที่เป็นเหตุให้เกิดสุข คือ 

การกระท�าที่เป็นการช�าระฟอกล้างมลทินโทษต่าง ๆ และบุญส่วนผลได้แก่ความสุข 

ดังที่ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ แปลความว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายอย่า

กลัวบุญเลย ค�าว่าบุญเป็นชื่อแห่งความสุข” ทาน เป็นเคร่ืองช�าระความตระหนี่และ

ความโลภ เป็นบุญส่วนเหตุให้เกิดความสุข เพราะจิตใจบริสุทธิ์จากความตระหนี่และ

ความโลภ, ศีล เป็นเครื่องช�าระโทสะ เป็นบุญส่วนเหตุให้เกิดความสุข เพราะจิตใจ

บริสุทธ์ิจากโทสะ ภาวนา เป็นเครื่องช�าระอารมณ์และกิเลสที่กั้นขัดขวางใจ และ 

เป็นเคร่ืองก�าจัดความหลงรู้ผิดเห็นผิดถือผิด เป็นบุญส่วนเหตุให้เกิดสุข เพราะจิตใจ

บรสิทุธ์ิจากเครือ่งเศร้าหมองดงักล่าวและความหลง ข้อส�าคญัของบญุอยูท่ีค่วามบรสิทุธิ์

ใจ การท�าที่ดีชอบอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความบริสุทธิ์ใจเพ่ือความบริสุทธิ์ ได้ความ

บริสุทธ์ิข้ึนเม่ือใด ก็เป็นบุญขึ้นเม่ือนั้น การฟังธรรมเป็นเหตุให้ได้รับความบริสุทธิ์ใจ

มากได้ เพราะเป็นเหตุให้ได้ปัญญาในธรรมและน�าให้เกิดการปฏิบัติในทานศีลอีกด้วย 

ดังในเทศนากณัฑ์นี ้ปรารภ อาโรคยทาน ตามสมควรแก่วันสงเคราะห์ดงักล่าวข้างต้น 

ก็ย่อมจะเป็นเหตุชักน�าให้ปฏิบัติในทานอีกได้

เรื่องโรคภัยต่าง ๆ นั้น ได้มีแสดงเป็นพระพุทธพจน์ไว้หลายอย่าง จะยกมา

กล่าวในที่นี้ ๒ แห่งคือ แห่งหนึ่ง ตรัสสอนให้พิจารณาเนือง ๆ ว่าเรามีความป่วยไข้

เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นไปได้ อีกแห่งหนึ่งว่า โรคมี ๓ ชนิดคือ 

๑.  โรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็หาย 

๒.  โรคบางอย่างจะรักษาหรือไม่รักษาก็ไม่หาย 

๓.  โรคบางอย่างไม่รักษาไม่หาย ต่อเมื่อรักษาจึงหาย 

ผูท้ีดู่แต่แห่งแรก กอ็าจเพกิเฉยต่อการท่ีจะเอาใจใส่เยยีวยาแก้ไขโรค หรอือาจ

จะกล่าวหาว่า พระพุทธศาสนาสอนให้ปล่อยให้เป็นโรคไปเพราะเป็นธรรมดา ต่อเมื่อ

อ่านไปจนถงึแห่งทีส่อง จงึจะเหน็ว่าท่านสอนวางหลกัไว้บรบิรูณ์ รวมความว่า เมือ่โรค

เกิดขึ้นก็ต้องรักษาเยียวยาไว้ จึงจะตั้งอยู่ในฐานเป็นผู้ไม่ประมาท.
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พระบรมศาสดาทรงปรารภภิกษุอาพาธ ตรัสสั่งไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย มารดา

กด็ ีบดิากดี็ ของเธอท้ังหลายไม่มี ถ้าพวกเธอจกัไม่พยาบาลกนัเอง ใครเล่าจะพยาบาล

พวกเธอ ภิกษุใดปรารถนาจะอุปฐากเรา ขอให้ภิกษุนั้นพยาบาลภิกษุไข้เถิด, ถ้า

อุปัชฌายะ อาจารย์ สัทธวิหาริก อันเตวาสิก ของผู้ไข้มีอยู่ ให้เธอพยาบาลกัน  

กว่าจะหายหรือสิ้นชีพ ถ้าไม่มี ให้ผู้ร่วมอุปัชฌายะ ร่วมอาจารย์พยาบาล ถ้าภิกษุไข้

เป็นผูจ้รมาตวัคนเดยีว ให้สงฆ์พยาบาล” ในการพยาบาลนัน้ กจ็�าต้องมหีมอ มยีา และ

มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในครั้งพุทธกาล หมอชีวกโกมารภัจ นายแพทย์ผู้มีชื่อเสียงประจ�า

ราชส�านกัพระเจ้าพิมพิสาร กรงุราชคฤห์ ได้เป็นหมอถวายการเยยีวยาพระบรมศาสดา

และพระภิกษุสงฆ์ในคราวอาพาธ การปฏิบัติดังนี้ มิใช่ควรท�าแต่ในหมู่สงฆ์เท่านั้น  

แต่ควรท�าในหมู่ชนทั่วไป เพราะเมื่อคนใดคนหนึ่งป่วยไข้ลง ก็จะต้องมีผู้ให้การรักษา

พยาบาล ถ้าคนป่วยเจบ็ป่วยน้อย กอ็าจช่วยตนเองได้ด้วยแสวงหายามาใช้เอง, ถ้าเจบ็

ป่วยมากไม่อาจช่วยตนเองได้ ก็ต้องมีหมอมีพยาบาล และถ้าเป็นโรคร้ายแรง เรื้อรัง 

ติดต่อ ก็ไม่อาจจะอยู่รวมกันกับคนอื่น ต้องแยกไปอยู่ต่างหาก คนเจ็บป่วยต้องเสวย

ทกุขเวทนาเองแล้ว บางโรคยังเป็นท่ีรงัเกยีจของหมูช่นอกีด้วย คนป่วยทุกคนจงึต้องการ

ความช่วยเหลือ ถ้ามีมารดาบิดาหรือบุตรธิดา บุคคลเหล่านี้ก็จะขวนขวายพยาบาล

รักษา ถ้าไม่มี ผู้ใกล้ชิดก็จะช่วยกัน ถ้าไม่มีอีก คนทั้งหลายก็จะช่วยกัน เทียบเท่า 

ภิกษุไข้ผู้จรมาผู้เดียวท่ีตรัสให้สงฆ์พยาบาล รวมความว่า คนป่วยนั้นจะต้องมีคน 

อื่นช่วย ถ้าไม่ใช่มารดาบิดาสาโลหิตก็เป็นบุคคลส่วนรวม คนป่วยจึงเป็นผู้ควรแก ่

ความกรุณาโดยแท้

เหตุฉะนี้ คนทั้งหลายผู้มีเมตตากรุณา จึงได้ช่วยรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วยแม้

มิใช่ญาติเป็นส่วนเฉพาะตนบ้าง รวมกันช่วยบ้าง แม้พระมหากษัตริย์และรัฐบาลก็ได้

ต้ังโรงพยาบาลเป็นท่ีรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยเป็นส่วนกลาง แต่คนป่วยด้วยโรค 

ต่าง ๆ มีจ�านวนมาก หากคนทั้งปวงได้ร่วมกันช่วยสงเคราะห์อีกทางหนึ่ง ก็จะท�าให้

การพยาบาลรกัษาเพียงพอยิง่ขึน้. คนป่วยด้วยโรคอย่างอ่ืนจะยกไว้ก่อน จะกล่าวเฉพาะ

โรคเร้ือน เพราะวันนี้เป็นวันสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน โรคนี้มีความร้ายแรง 

น่ารังเกียจอย่างไร ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่ เมื่อก่อนนี้ มักจะได้เห็นคนป่วยด้วยโรคนี้

เทีย่วเดนิอยูต่ามถนนบ่อย ๆ แต่บดันีจ้ะไม่ได้เห็น เพราะได้มสีถานทีไ่ปรวมอยู่รบัการ
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รกัษาพยาบาล ทีไ่ด้ต้ังข้ึนด้วยพระมหากรุณาธคุิณของสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า 

ด้วยความกรุณาของรัฐบาล และด้วยการบริจาคสงเคราะห์ของประชาชนผู้มีเมตตา

กรุณาทั้งปวง แม้ทางมหาเถรสมาคม ก็ได้พิจารณาเห็นความสมควรที่คณะสงฆ์จะได้

แผ่เมตตาจิตและด�าเนินการอนุเคราะห์ เพราะขณะนี้มีผู้ป่วยด้วยโรคนี้อยู่อีกมาก  

ยังมีความจ�าเป็นในด้านการช่วยสงเคราะห์ จึงให้กรมการศาสนาแจ้งขอความอุปถัมภ์

ไปยงัเจ้าอาวาสวดัต่าง ๆ ขอให้จดัให้มกีารแสดงพระธรรมเทศนาในวันสงกรานต์ ๑ กณัฑ์ 

แล้วรวบรวมส่งไปสงเคราะห์ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อน เหมือนอย่างที่ได้ปฏิบัติแล้วในป ี

ก่อน ๆ และผู้ประสงค์ร่วมการกุศลสงเคราะห์ทั้งนี้ ก็อาจส่งตรงไปยังมูลนิธิส่งเสริม

กิจการศาสนาและมนุษยธรรม (ก.ศ.ม.) วัดมกุฏกษัตริยาราม

การท่ีทางคณะสงฆ์และผู้มีเมตตาจิตทั้งหลายได้จัดการสงเคราะห์ขึ้นทั้งนี้  

ก็เป็นการปฏิบัติอนุวัตรพระพุทธปฏิปทาและพระพุทธศาสโนวาท. พระพุทธเจ้าก็ได้

เสดจ็ไปถวายการรกัษาพระพุทธบิดาเม่ือประชวร และได้เคยเสดจ็ไปทรงพยาบาลภกิษุ

ไข้ผู้เป็นแผลเน่าเปื่อยไปท้ังกาย ท่ีเรียกว่าพระปูติคัตตะ แปลว่า พระผู้มีกายเน่า.  

มเีรือ่งเขียนเล่าไว้ว่า ท่านถูกทอดทิง้ให้นอนซมอยู่แต่ผูเ้ดยีว พวกศิษย์พากนัหมดหวัง

ที่จะรักษาและพากันรังเกียจ เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงหยั่งทราบด้วยพระญาณได้เสด็จ

ไปเพ่ือจะทรงพยาบาล พวกภิกษุเห็นก็พากันไปช่วยจัดท�าเองตามพระพุทธาณัติ  

ได้โปรดให้อาบน�้าท่านด้วยน�้าอุ่น เปลี่ยนผ้าเก่าออกซัก ตากแดดแห้งแล้ว ให้นุ่งห่ม

ด้วยผ้าทีซ่กัแล้ว ท่านกม็จีติใจสบาย พระพทุธเจ้าได้เสดจ็ไปประทบัยนืเบือ้งศรีษะของ

ท่าน ประทานพระธรรมโอวาทว่า อจิรํ วตยํ กาโย เป็นต้น “ไม่นานหนอกายนี้จัก

ปราศจากวญิญาณ ถกูทิง้ให้นอนถมทบัแผ่นดนิเหมอืนท่อนไม้ไม่มปีระโยชน์” ท่านฟัง

พระธรรมบทนี้บรรลุผลที่สุดแล้วก็ปรินิพพาน มีเล่าบุพพกรรมของท่านไว้ว่า เมื่อท่าน

เป็นพรานนก ได้จับนกมาหักกระดูกขากระดูกปีก รอเวลาที่จะฆ่าขายเป็นอันมาก 

เพราะกลัวจะบินหนีไป จะฆ่าเสียทั้งหมดขายไม่หมดก็จะเน่าเสีย จึงส่งผลให้เป็นโรค

กายเน่าถูกกระดูกผุแตก แต่ท่านได้ท�าความดีมีอุปนิสัยแห่งพระอรหัตด้วย

อีกเรื่องหนึ่งว่า เมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ พระเวฬุวัน ใกล้กรุงราชคฤห์ 

มีชายคนหนึ่ง เป็นคนก�าพร้าขัดสนทั้งเป็นโรคเรื้อน ได้เดินผ่านไปยังพระเวฬุวัน  

เห็นหมู่ชนเป็นอันมากก�าลังนั่งสงบเฝ้าแวดล้อมพระพุทธองค์อยู่ จึงเดินตรงเข้าไป
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หมายใจจะขอเศษอาหารเขาบริโภค ครั้นเข้าไปถึงเห็นเขาก�าลังนั่งสงบฟังเทศน์กันอยู่ 

จึงได้ต้ังใจฟังด้วย คร้ันฟังจบแล้วกไ็ด้ดวงตาเหน็ธรรม จงึเข้าไปเฝ้าแสดงตนเป็นอบุาสก

ถึงพระพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต ชายผู้นี้ชื่อว่า สุปปพุทธะ เมื่อกลับออกไป

จากพระเวฬุวัน ได้ถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดถึงแก่กรรม มีเล่าบุพพกรรมของชายเป็นโรค

เร้ือนคนน้ีไว้ว่า เมื่อคร้ังเขาเป็นบุตรเศรษฐีในเมืองราชคฤห์นั้น ได้เห็นพระปัจจเจก-

พุทธเจ้าองค์หนึ่งออกบิณฑบาตในเมือง เกิดความคิดดูหมิ่นเหยียดหยามขึ้นว่า  

“คนโรคเร้ือน” ถ่มเขฬะแสดงความรังเกียจแล้วเดินให้ท่านหลีกไปทางซ้ายของตน 

เป็นการแสดงความดูหมิ่นไม่เคารพ จึงส่งผลให้เป็นโรคเรื้อน. ได้มีพระพุทธอุทาน

ปรารภเร่ืองของชายเป็นโรคเรื้อนนี้ แปลความว่า “เมื่อความบากบั่นพยายามมีอยู่  

บัณฑิตพึงเว้นบาปทั้งหลายในชีวโลก เหมือนคนมีจักษุเว้นทางที่ไม่เป็นที่เรียบร้อย

ฉะนั้น”

อกีเรือ่งหนึง่ เล่าถงึพระกนฏิฐภคนิขีองพระอนรุทุธะ มนีามว่าโรหณิ ีประชวร

ด้วยโรคผิวหนัง ท่านแสดงบุพพกรรมว่า เพราะแรงโกรธและริษยา โปรยสิ่งที่เป็นพิษ

คันลงท่ีร่างกายของสตรผีูร่้วมสวาม ีเมือ่ได้ฟังธรรมของพระพทุธเจ้าทีต่รสัสอน ให้ละ

โกรธ ละมานะแล้ว มีจิตใจแช่มชื่นสิ้นกรรม ก็หายจากโรคนั้น

ตามเรื่องที่เล่ามานี้ แสดงถึงกรรมที่บุคคลท�าไว้ว่า มีส่วนส�าคัญที่ให้เกิดโรค

ร้ายเช่นโรคที่พึงรังเกียจนี้ จนถึงในพระวินัยก็มีห้ามมิให้อุปสมบท กรรมอดีตที่ท�า 

ไว้แล้วก็เป็นอันท�าแล้ว แต่ท่านก็แสดงว่าพึงละกรรมชั่วที่ท�าไว้แล้วได้ด้วยกุศล  

ดงัพระธรรมบทหนึง่ แปลความ “บคุคลใด ละกรรมชัว่ทีท่�าไว้แล้วด้วยกศุล บคุคลนัน้ 

ย่อมส่องโลกนี้ให้สว่าง เหมือนพระจันทร์พ้นจากหมอกฉะนั้น” ฉะน้ัน หน้าท่ีของผู้

ปฏบิตักิค็อืระมัดระวงักรรมปัจจบัุน ซ่ึงทุก ๆ คนสามารถจะควบคมุกรรมปัจจบุนัของ

ตนได้ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้ในปหานภาวนาสูตร เก็บความรวมกันว่า “ท่าน

ทัง้หลายจงละอกศุล จงท�ากศุล ท่านท้ังหลาย อาจเพือ่จะละอกศุล อาจเพือ่จะท�ากศุล, 

ถ้าท่านทั้งหลายไม่อาจ เราก็จะไม่สอนดังนั้น อนึ่ง ถ้าการละอกุศล การท�ากุศล  

จะพึงเป็นไปเพือ่โทษทกุข์ เรากจ็ะไม่สอนให้ท่านทัง้หลายละอกศุลให้ท�ากศุล, แต่เพราะ

การละอกศุล การท�ากุศล เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข เราจงึสอนให้ท่านทัง้หลายละอกศุล  

ท�ากุศล” ดังนี้ การควบคุมระมัดระวังกรรมปัจจุบัน หมายถึงการควบคุมจิตใจด้วย 
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เพราะจติใจเป็นต้นเดมิของกรรม ถ้าจติใจไม่ด ีเช่น ประกอบด้วยความโกรธ พยาบาท 

ความรษิยา ความดหูมิน่ท่าน ดงัเรือ่งทีเ่ล่ามาข้างต้นนัน้ กเ็ป็นเหตกุ่อเจตนาท�ากรรม

ที่ชั่วร้าย แต่ถ้าจิตใจดี เช่น ประกอบด้วยเมตตากรุณา ก็เป็นเหตุให้ก่อเจตนาท�า 

กรรมที่ดีท่ีชอบ ดังเช่นท�าการสงเคราะห์ต่าง ๆ นั้น พระบรมศาสดาจึงตรัสสอน 

ให้แผ่เมตตาพรหมวหิารธรรม มเีมตตาเป็นต้นออกไป ทัง้โดยเจาะจง ท้ังโดยไม่เจาะจง

ดังที่ตรัสสอนไว้ในเมตตสูตรว่า “เมตฺตญฺจ สพฺพโลกสฺมึ มานสมฺภาวเย อปริมาณํ  

พึงอบรมใจมีเมตตาไม่มีประมาณในโลกทั้งสิ้น”

เมตตา กล่าวโดยย่อ คอื ความมจีติปรารถนาให้เป็นสุข ตรงกนัข้ามกบัโทสะ 

เมตตาจึงเป็นเครือ่งยบัยัง้ห้ามกนัจติจากโทสะ ก่อเจตนากรรมท่ีเป็นการสงเคราะห์กนั 

๔ ประการ ดังพระพุทธภาษิตท่ีตรสัไว้ว่า ทานญฺจ เปยยฺวชชฺญฺจ เป็นต้น แปลความว่า 

“ทาน ๑ วาจาเป็นที่รัก ๑ ความประพฤติประโยชน์ ๑ ความมีตนสม�่าเสมอในธรรม

ทั้งหลายในบุคคลนั้น ๆ ตามสมควร ๑ ธรรม ๔ ประการเหล่านี้ เป็นสังคหะเครื่อง

สงเคราะห์ คอืยดึเหนีย่วน�า้ใจกนัไว้ได้ในโลก เหมอืนอย่างเพลาแห่งรถทีว่ิ่งไปอยู่ ฉะนัน้” 

มีอธิบายโดยสังเขปว่า .-

ทาน การให้ การบริจาค ท่านสรรเสริญการเลือกให้ เป็นกุศลทาน คือ  

สัปปุริสทาน (ทานของคนดี) ดังเช่นที่แสดงกาลทานไว้ ๕ ประการ คือ 

๑.  การให้แก่คนผู้มาถึง 

๒.  การให้แก่คนที่เตรียมตัวจะไป 

๓.  การให้แก่คนป่วยเจ็บ 

๔.  การให้ในเวลาท่ีเกิดขาดแคลนอาหาร 

๕.  การให้ในเวลาได้ผลไม้ใหม่ 

อนึ่ง การแสดงธรรมให้ฟัง เรียกว่า ทาน คือ ธรรมทาน ท่านแสดงว่า  

ธรรมทานเป็นเลิศแห่งทานทั้งหลาย

วาจาเป็นที่รัก หมายถึง พูดถ้อยค�าที่สุภาพไพเราะหูจับใจด้วยจิตใจที่มุ่งดี, 

ท่านแสดงว่า บรรดาวาจาเป็นที่รักทั้งหลาย วาจาท่ีแสดงธรรมบ่อย ๆ แก่ผู้มีความ

ต้องการและเงี่ยโสตตั้งใจสดับเป็นเลิศ
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ความประพฤติประโยชน์ หรือ อรรถจริยา คือ ท�าให้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 

ปราศจากโทษ ท่านแสดงว่าบรรดาความประพฤตปิระโยชน์ทัง้หลาย การท�าให้ผูท้ีไ่ม่มี

ศรัทธา ทุศีล มีความตระหนี่ มีปัญญาทราม ให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล การสละ

บริจาค และปัญญา เป็นความประพฤติประโยชน์ที่เป็นเลิศ

ความมีตนสม�่าเสมอ หรือ สมานัตตตา หมายถึง ความวางตนสม�่าเสมอ  

ไม่กระด้างตามสมควร ท่านแสดงว่า พระอริยบุคคลชั้นเดียวกัน มีตนสม�่าเสมอกัน 

เป็นความมีตนสม�่าเสมอที่เลิศ โดยนัยนี้ ความมีตนสม�่าเสมอ จึงต้องพิจารณาดูตน 

ว่า มีภาวะเกี่ยวด้วยวุฒิต่าง ๆ เป็นต้น สม�่าเสมอกับผู้ใด ก็ชื่อว่า มีตนสม�่าเสมอกับ

ผู้นั้นได้ โดยอธิบายดังนี้ จึงเป็นการป้องกันความเข้าใจผิดว่า มารดาบิดากับบุตรธิดา

จะต้องมตีนสม�า่เสมอกนั หรอืใคร ๆ จะต้องสม�า่เสมอกนัไปหมด เพราะท่านหมายถงึ 

เสมอกันส�าหรับผู้ท่ีมีภาวะเสมอกัน จึงเป็นอันสอนว่า ผู้ใดมีคุณธรรมเป็นต้นต�่ากว่า 

เมื่อปรารถนาจะให้ตนเองขึ้นไปเสมอกับผู้ที่สูงกว่า ผู้นั้นก็ต้องท�าความดีให้มากขึ้น  

เมื่อความดีมากขึ้นเท่ากันแล้ว ก็เสมอกันขึ้นเอง ถ้าอยากจะไปเสมอกับคนที่สูงกว่า

ด้วยความดีเป็นต้น โดยไม่ท�าความดีของตนให้สูงขึ้น ความอยากเช่นนี้ ก็เป็นกิเลส 

ไม่ใช่สมานัตตตา

ธรรมทั้ง ๔ ประการนี้เป็นเครื่องสงเคราะห์ ยึดเหนี่ยวน�้าใจกันและกันไว้ได้

ในโลก เหมือนอย่างเพลาของรถที่แล่นไป ฉะนั้น และธรรมเหล่านี้เป็นกุศลกรรม  

ที่เกิดจากเมตตา ฉะนั้น จึงสมควรที่จะอบรมเมตตาจิตและแผ่ไปในสัตว์ทั้งหลายไม่มี

ประมาณในทิศทั้งปวง ผู้อื่นท่ีได้รับเมตตาจิตก็จะมีความสุข ผู้มีเมตตาจิตเองก็จะมี

ความสุข ท่านจึงแสดงอานิสงส์ของเมตตาภาวนาไว้ว่า “หลับเป็นสุข ต่ืนเป็นสุข 

ไม่ฝันเห็นสิง่ท่ีไม่ด ีเป็นทีร่กัของมนษุย์ทัง้หลาย, เป็นทีร่กัของอมนษุย์ทัง้หลาย เทวดา

รักษา ไฟยาพิษหรือศัตราไม่กล�้ากราย จิตของผู้มีเมตตาตั้งมั่นเป็นสมาธิเร็ว ผิวหน้า

ผ่องใส ไม่หลงท�ากาลกิริยา เมื่อยังไม่บรรลุถึงธรรมที่ยิ่งขึ้นย่อมเข้าถึงพรหมโลก”  

มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.



วทิยุธรรมเทศนา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ขนฺตีพโล ยุทฺธพลํ วิเชตฺวา หนฺตฺวา อธมฺมํ นิหนิตฺว ภุมฺยา

ปายาสิ จิตฺโต อภิรุยฺห สนฺทนํ มคเฺคเนว อตพิโล สจจฺนกิกฺโมต.ิ๒

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนาตามสมควรแก่วันธรรมสวนะทีเ่วียนมาถึงเข้า 

และแก่เรือ่งทีป่รารภ ด้วยวนัที ่๘ พฤษภาคมนี ้สนันบิาตสภากาชาดได้ขอร้องให้สภา

กาชาดทั่วโลกร่วมกันจัดงานฉลองวันกาชาดโลก โดยตั้งหัวข้อจุดประสงค์ไว้ว่า  

“การรักษาอนามัย การป้องกันอุบัติเหตุ และการช่วยชีวิต” ในการนี้สภากาชาดไทย

ได้จัดนิทรรศการตามหัวข้อดังกล่าว ให้ประชาชนชมในบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬา- 

ลงกรณ์และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าใจในอุดมคติของกาชาด และหัวข้อจุด 

ประสงค์ของสนันบิาตสภากาชาดตามหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา จงึจดัให้มีการแสดง 

พระธรรมเทศนาทางวิทยุกระจายเสียงด้วยเป็นพิเศษ

๑  แสดงคร้ังด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ เนื่องในวันธรรมสวนะ และวันกาชาดโลก  

 ทางสถานวีทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสมัพนัธ์ วนัที ่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.  

 ๒๕๑๐ เวลา ๐๘.๐๕ น.
๒ ข.ุ ชา. ๒๗/๑๕๒๓/๓๐๙
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อนัท่ีจรงิ พระพทุธศาสนาย่อมแสดงธรรมส่งเสรมิการท�าความดขีองมนษุยชาติ

ทุกถ้วนหน้า เช่น หลักศีลห้า หาได้สอนว่าให้เว้นการฆ่า การลัก เฉพาะแต่ผู้นับถือ

ศาสนาเดียวกันเท่านั้นไม่ แต่ได้สอนให้เว้นในบุคคลทั่วไป ทั้งยังคุ้มครองไปในสัตว์

ดริจัฉานทัง้หลายด้วย จึงเป็นหลักศีลหลักธรรมทีคุ่ม้ครองไปในสัตว์โลกทัง้หมด ฉะนัน้  

เมื่อหลักคติของกาชาดกับจุดประสงค์ของสันนิบาติสภากาชาด ด�าเนินไปในหลักของ

ศีลธรรมในพระพุทธศาสนา จึงสมควรท่ีจะสนับสนุนส่งเสริม ข้อนี้จะพึงเห็นได้จาก

หลักการกาชาด ๗ ข้อ คือ 

มนษุยธรรม กาชาดเกดิขึน้มาจากความปรารถนาทีจ่ะน�าความช่วยเหลอืโดย

มเิลอืกปฏบัิต ิมาสูผู่บ้าดเจ็บในสนามรบ กาชาดเพยีรพยายามทัง้ในฐานะทางระหว่าง

ประเทศ และในระดับชาติ เพื่อป้องกันและบรรเทาทุกข์ทรมานของมนุษย์ไม่ว่าจะพบ

ได้ในท่ีใด ความมุ่งประสงค์ของกาชาด ได้แก่การคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ และ 

การประกันความเคารพนับถือต่อมนุษยชน กาชาดส่งเสริมความเข้าใจ มิตรภาพ 

ความร่วมมือระหว่างกัน และสันติภาพยั่งยืนระหว่างประชากรทั้งมวล

ความไม่ล�าเอียง กาชาดไม่เลือกปฏบิตัใินเร่ืองสญัชาต ิเชือ้ชาต ิความเชือ่ถอื

ทางศาสนา ชัน้วรรณะ หรอืความคดิเหน็ทางการเมอืง กาชาดเพยีรพยายามอย่างเดยีว

ที่จะบรรเทาความทุกข์ทรมาน โดยให้การปฏิบัติล�าดับแรกต่อกรณีความทุกข์ยากท่ี 

เร่งด่วนที่สุด

ความเป็นกลาง เพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจสืบต่อไปจากทุกฝ่าย กาชาดไม่

อาจเข้ากับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในการสู้รบ หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในเวลาใดในการขัดแย้ง  

ซึ่งมีลักษณะทางการเมือง เชื้อชาติ ศาสนา หรือ ลัทธินิยม

ความเป็นอิสระ กาชาดเป็นอิสระ สภากาชาดแห่งชาติแม้จะมีส่วนช่วยเหลือ 

ในบริการด้านมนษุยธรรมของรฐับาลของตน และอยู่ในบงัคบัแห่งกฎหมายของประเทศ

ของตน จะต้องด�ารงความเป็นอิสระอยู่เสมอไป เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติตามหลักการ

กาชาดได้ทุกเวลา
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บริการอาสาสมคัร กาชาดเป็นองค์การอาสาสมคัรในการบรรเทาทุกข์ โดยไม่มี

ความปรารถนาประโยชน์ในประการใด ๆ 

ความเป็นเอกภาพ ในประเทศหนึง่พงึมสีภากาชาดได้เพยีงแห่งเดียว สภากาชาด

ต้องเปิดให้แก่คนทั่วไป สภากาชาดต้องปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม ตลอดทั่วดินแดน

ของตน

ความเป็นสากล กาชาดเป็นสถาบันสากล ซึ่งสภากาชาดทั้งมวลที่สังกัดอยู่มี

ฐานะเท่าเทียมกนั และมส่ีวนความรบัผดิชอบและหน้าทีเ่ท่าเทยีมกนั ในการช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน

หลักการกาชาด ๗ ข้อนี้ สภาประศาสนการแห่งสันนิบาตสภากาชาดได้ลง

มติรับรองในปี ๒๕๐๔ ต่อมาก็ได้รับความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่อีก ๒ ครั้ง  

และให้มีพิธีอ่านหลักการนี้ในการเปิดประชุมกาชาด ระหว่างประเทศทุกครั้ง

ได้มอีนสุญัญาเจนวีา จ�านวน ๔ ฉบบั ในปี ๒๔๙๒ มหีลกัการมลูฐานส�าคญั 

๓ ประการ คอื มนษุยธรรม ความเสมอภาค และความไม่ล�าเอยีง มีบทบัญญตัทิีท่นั

สมยัและสมบรูณ์ทีส่ดุ เกีย่วกบัการคุม้ครองมนษุยชนในกรณีเกิดการขัดแย้งทางอาวุธ

ผู้เสนอความด�ารินี้เป็นต้นเหตุให้เกิดกาชาดขึ้นในยุโรป ช่ือ อังรี ดูนังต์  

ชาวสวสิ เกดิเมือ่วนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๓๗๑ ได้ไปเหน็ภาพอนัสยดสยองในสงครามโลก

ครั้งที่ ๑ ซึ่งทหารจ�านวนมากล้มตายและบาดเจ็บเกลื่อนกลาดทั่วสนามรบ โดยไม่ม ี

ผูพ้ยาบาลรกัษา จงึได้เขยีนบนัทกึความทรงจ�าเป็นหนงัสือขึน้เล่มหนึง่และแสดงความ

คดิว่า “จะเป็นไปไม่ได้หรอืทีจ่ะตัง้องค์การอาสาสมคัร ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ช่วยเหลอื

ดูแลทหารบาดเจ็บในยามสงคราม” เนื่องด้วยความคิดน้ี จึงได้เกิดมีคณะกรรมการ

ระหว่างประเทศเพ่ือการบรรเทาทกุข์ทหารบาดเจบ็ขึน้ ซึง่ต่อมาได้เปลีย่นชือ่เป็นคณะ

กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ ดังที่ได้ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน หน้าท่ีส�าคัญของคณะ

กรรมการนี้ คือดูแลให้มีการเคารพนับถือปฏิบัติ ทั้งชี้แจงเผยแพร่อนุสัญญาเจนีวา 

ธ�ารงรักษาหลักการกาชาด ๗ ข้อดังกล่าวเป็นต้น ต่อมาภายหลังการสงบศึกของ

สงครามโลกคร้ังที ่๑ ได้มสีนันบิาตสภากาชาดขึน้ คอื สหพนัธ์ของบรรดาสภากาชาด
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ทัว่โลก ท�าหน้าทีท่ัว่ไป เพือ่ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกแก่สภากาชาดในการปฏบิติั

งานด้านมนุษยธรรม กล่าวโดยย่อ สันนิบาตท�าหน้าที่ติดต่อกับสภากาชาดต่าง ๆ  

ร่วมมอืกบับรรดาสภากาชาดในกจิกรรมต่าง ๆ กล่าวโดยเฉพาะคอืการอนามยั ร่วมมอื

กับคณะกรรมการกาชาดาระหว่างประเทศ ท�าหน้าท่ีแทนบรรดาสภากาชาดในระดับ

ระหว่างประเทศและเป็นโฆษก ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการจัดตั้ง และ 

การพัฒนาสภากาชาดในทุกประเทศ ดูแลความเป็นไปและคุ้มครองผลประโยชน์ 

ของสภากาชาด จัดการบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยพิบัติแห่งชาติ หรือระหว่างประเทศ 

ความรับผิดชอบใหญ่และส�าคัญมากของสันนิบาต คือ การบรรเทาทุกข์เกี่ยวกับภัย

ธรรมชาติ หรอืระหว่างประเทศทกุส่วนของโลก เป็นอนัว่าสภากาชาดได้ขยายให้มกีาร

ปฏิบัติในยามสงบด้วย ซ่ึงนอกจากในคราวเกิดภัยธรรมชาติแล้ว ยิ่งเน้นหนักใน 

การอนามยั ในการนีไ้ด้มสีภาประศาสนการ คอื สมชัชาใหญ่ของสันนบิาตสภากาชาด 

เป็นเจ้าหน้าท่ีสูงสุดของสันนิบาต และได้มีคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าท่ีบาง

อย่างของสภาประศาสนการ ในระหว่างที่สภานั้นไม่มีการประชุม

ส่วนสภากาชาดไทย เป็นสภาการกุศลอาสาสงเคราะห์ ตั้งขึ้นตามพระราช

บัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพุทธศักราช ๒๔๖๑ มีวัตถุประสงค์ คือ ช่วยรักษา

พยาบาลผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บในเวลาสงครามและในยามสงบ กับท้ังท�าการบรรเทา

ทกุข์ในเหตกุารณ์สาธารณภยัพนิาศ ยดึหลกัมนษุยธรรมเป็นทีต้ั่ง ความจรงิสภากาชาดไทย

ได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี ๒๔๓๖ ในรัชกาลที่ ๕ คือ สภาอุณาโลมแดง ต่อมาในรัชกาล 

ที ่๖ ทรงพระกรณุาโปรดให้สร้างโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ให้เป็นของสภากาชาดสยาม 

เมือ่ปี ๒๔๕๗ ชือ่สภาอณุาโลมแดง จึงเปลีย่นเป็น สภากาชาดสยาม แล้วเปลีย่นเป็น 

สภากาชาดไทย ตามชือ่ประเทศ ซึง่ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการกาชาดระหว่าง

ประเทศ และสนันิบาตสภากาชาด ในปี ๒๔๖๓ – ๒๔๖๔ โดยล�าดบั สภากาชาดไทย

อยู่ในความควบคุมทั่วไปของคณะกรรมการสภากาชาด บัดนี้ สมเด็จบรมบพิตร 

พระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงด�ารงต�าแหน่งองค์

สภานายิกา และยังมีกรรมการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้ด�าเนินงานโดยตรง มีอุปนายก  

ผู้อ�านวยการ เป็นประธาน
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กิจการของสภากาชาดไทย แบ่งออกเป็น 

๑.  ส�านักงานกลาง 

๒.  กองบรรเทาทุกข์และอนามัย 

๓.  กองวิทยาศาสตร์ 

๔.  กองอนุกาชาด 

๕.  กองอาสาสมัคร 

๖.  ศูนย์บริการโลหิต 

กับได้มีเหล่ากาชาดจังหวัดซ่ึงได้ตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค ตั้งแต่เดือนมกราคม 

๒๕๐๔ มวีตัถปุระสงค์ คอื สะสมทุนและเตรียมการไว้ล่วงหน้า เพือ่การสาธารณกศุล

สงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในท้องที่แต่ละจังหวัดได้อย่างใกล้ชิด 

ทันท่วงที ในชั้นต้นและเพื่อร่วมมือกับสภากาชาดในการนี้ในยามสงครามและยาม 

สงบศึก ตามวัตถุประสงค์ของสภากาชาด

เรือ่งของสภากาชาดดังทีก่ล่าวมาโดยสงัเขปนี ้คล้ายกบัเป็นการเล่านทิานชาดก

สาธกในธรรมในปัจจบุนั เพราะนทิานชาดกทีม่าในคมัภร์ีพระพทุธศาสนานัน้ เป็นการ

เล่าประวัติของบุคคลต่าง ๆ ผู้ประพฤติดีหรือไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วได้รับผลตาม

สมควรแก่กรรมที่ท�า โดยเฉพาะมุ่งยกย่องผู้บ�าเพ็ญความดีที่เรียกว่า บารมี แม้ความ

ประพฤติของบุคคลแต่ละคนหรือกลุ่มของบุคคลในปัจจุบัน ก็เท่ากับเป็นนิทานชาดก

เรือ่งหนึง่ ๆ ซ่ึงเป็นเรือ่งปัจจบัุนอันพงึยกข้ึนสาธกธรรมได้ อนัอาสวะคอืส่วนชัว่ทีเ่กบ็ไว้ 

กบับารมคืีอส่วนดทีีเ่ก็บไว้กบักรรมดกีรรมชัว่ของคน ย่อมมีเป็นคูก่นัมาแก่มนษุยชาติ

ทุกยุคทุกสมัย ฉะนั้น การสงครามกับสันติจึงเป็นสิ่งคู่กันที่เกิดมีสลับกันไปในโลก 

เพราะอาสวกิเลสของคนน�าไปสู่สงคราม โดยตรงกันข้าม บารมีของคนน�าไปสู่สันติ  

ทั้งสองฝ่ายนี้ย่อมต้องผจญกันอยู่ในโลก ดังที่มีเรื่องธรรมเทวบุตรชาดกแสดงไว้โดย

ความว่า 

ในเทวโลกชัน้กามาวจร ได้มเีทวบุตรองค์หนึง่เกดิขึน้ชือ่ว่า ธรรมเทวบตุร และ

ได้มเีทวบตุรเกดิขึน้อีกองค์หนึง่ ชือ่ว่า อธรรมเทวบตุร เมือ่ถงึวนัอโุบสถพระจนัทร์เพญ็ 
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หมู่มนุษย์พากันบริโภคอาหารเย็นกันแล้ว ก็นั่งสนทนากันตามสบายที่ประตูเรือนของ

ตน ๆ ธรรมเทวบุตรประดับทิพยาลังการขึ้นนั่งทิพยรถอันประเสริฐแวดล้อมด้วย 

หมูอ่ปัสร เวียนปทักษิณคามนคิมชนบทราชธานไีปในอากาศ ประกาศชกัชวนประชาชน

ให้เว้นจากอกุศลกรรมบถทัง้สบิ มีการฆ่าเป็นต้น ให้ปฏบิตับิ�ารงุมารดาบดิา ให้บ�าเพญ็

สุจริตธรรมทั้งสามทวาร ฝา่ยอธรรมเทวบุตรก็เวียนซา้ยไปในอากาศ ประกาศชักชวน

ประชาชนให้ท�าในทางตรงกนัข้าม คอืให้ประพฤตอิกศุลกรรมบถทัง้สบิ มใีห้ท�าการฆ่า

เป็นต้น ให้ไม่ปฏบิตับิ�ารงุมารดาบดิา ไม่บ�าเพญ็สจุรติธรรม รถของเทวบตุรทัง้สองได้

เวยีนมาพบกนัเข้า พวกบรษิทัได้ไต่ถามกนัทราบว่ารถของใครแล้ว ก็หลกีออกเป็นช่อง

ให้เทวบุตรท้ังสองเผชิญหน้ากัน ฝ่าธรรมเทวบุตรได้ประกาศขึ้นว่า “เราคือธรรมเทว

บตุร ผูใ้ห้ยศ ท�าบญุ อนัสมณพราหมณ์สรรเสริญ เทพและมนษุย์กบ็ชูา จงึเป็นผูค้วร

จะได้ทาง อธรรมจงให้ทางเถิด” ฝ่ายอธรรมเทวบุตรจึงตอบว่า “เราขึ้นนั่งอธรรมยาน

มั่นคงแล้ว ดีไม่ดีก็มีก�าลังมาก จะให้ทางที่ไม่เคยให้แก่ท่านเพราะเหตุอะไรเล่า”  

ธรรมเทวบตุรกล่าวว่า “ธรรมแลได้มขีึน้ในโลกก่อน ส่วนอธรรมเกดิในภายหลงั ธรรม

จึงเป็นผู้พี่ เป็นผู้ประเสริฐ เป็นของเก่า ผู้น้องจงหลีกทางให้แก่ผู้พี่เถิด” ฝ่ายอธรรม

เทวบตุรกล่าวว่า “เราไม่ให้ทางแก่ท่านด้วยการขอ ด้วยค�าทีส่มควร แม้ด้วยความเป็น

ผูส้มควร เราท้ังสองจงรบกันในวนัน้ี ผูใ้ดชนะในการรบ ผูน้ัน้จกัได้ทาง” ธรรมเทวบตุร

กล่าวว่า “เราปรากฏไปทั่วทุกทิศว่ามีก�าลังมากมียศไม่ประมาณได้ ไม่มีเครื่องชั่ง 

เทยีบเคยีง เป็นธรรมอนัประกอบด้วยคณุทัง้ปวง อธรรมจกัชนะได้อย่างไร” ฝ่ายอธรรม

เทวบุตรตอบว่า “ทองค�ายังถูกโลหะท�าลายได้ ส่วนโลหะหาเสียหายไปเพราะทองค�า

ไม่ ถ้าอธรรมจะกระทบกับธรรมในวันนี้ ก็เหมือนโลหะกระทบทองค�านี่น่าดู” ธรรม

เทวบุตรจึงกล่าวว่า “ถ้าท่านมีการรบเป็นก�าลัง ท่านก็ไม่มีผู้เจริญ ไม่มีครู เอาเถอะ 

เราจะให้ทางแก่ท่าน และอดโทษถ้อยค�าที่ท่านพูดไม่ดีให้แก่ท่าน” ครั้นธรรมเทวบุตร

กล่าวดังนี้ อธรรมเทวบุตรก็ไม่อาจจะด�ารงตนอยู่ในรถ มีศีรษะทิ่มตกลงสู่แผ่นดิน ณ 

บดัน้ัน ท่านจงึกล่าวเป็นโอวาทว่า “อธรรมฟังค�านีแ้ล้วกมี็ศีรษะทิม่ลง เท้าชีข้ึน้ ตกลง

ไปพร้อมทัง้พร�า่เพ้อว่า เราต้องการรบกไ็ม่ได้รบ อธรรมจงึถูกก�าจดัเสียแล้วด้วยประการ

ฉะนี ้ฝ่ายธรรมผูม้ขีนัตเิป็นก�าลงัชนะปราบก�าจดัอธรรม ผูม้กีารรบเป็นก�าลงั ให้ตกลง

ไปในแผ่นดินได้ มีจิตแน่ มีก�าลังย่ิง มีความเพียรจริง ขึ้นไปสู่สุคติโดยทางชอบแท้  
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คนที่ไม่นับถือมารดาบิดา สมณพราหมณ์ ทอดท้ิงสรีระกายไว้ในโลกนี้แล้วไปนิรยะ 

ส่วนผู้ที่นับถือมารดาบิดา สมณพราหมณ์ ทอดทิ้งสรีระกายไว้ในโลกนี้แล้วไปสู่สุคติ”

เรื่องธรรมเทวบุตรชาดกนี้ เป็นนิทานสาธกธรรมที่เห็นได้ชัด ถ้าจะเรียกด้วย

ค�านิยมในปัจจุบัน ก็น่าจะเรียกว่า นิทรรศการสงครามระหว่างธรรมกับอธรรม สร้าง

เรื่องขึ้นเป็นเทพบุตรสององค์นั่งรถลอยไปในอากาศ องค์หนึ่งเวียนขวาโลก องค์หนึ่ง

เวยีนซ้ายโลก มาพบกนัแล้ว กไ็ม่ยอมหลกีทางให้แก่กนั โต้วาทะกนัในทีสุ่ดองค์ธรรม

ชนะองค์อธรรม พึงถอดความเป็นข้อธรรมสอนใจได้ว่า 

สนามรบในอากาศที่เทพทั้งสองพบกันนั้นก็คือ สนามในจิตใจนี้เอง เพราะใน

จิตใจของทุกคน มีความดีที่เป็นส่วนธรรมอยู่ฝ่ายหนึ่ง มีความชั่วที่เป็นฝ่ายอธรรมอยู่

อกีส่วนหน่ึง ฝ่ายอธรรมนัน้มกีารรบเป็นก�าลงั คอื มุ่งต่อสู้ประหัตประหารท�าลายล้าง

กันลงไปให้พินาศย่อยยับ ทุกคนอาจสังเกตดูจิตใจของตนเองได้ว่า บางคราว เม่ือ

ประสบเรื่องท่ีกระทบใจ ใจหนึ่งคิดจะท�าร้ายกันลงไป อีกใจหนึ่งคิดว่าอดทนไว้ดีกว่า 

หากใจทีคิ่ดอดทนไว้เป็นฝ่ายชนะ กร็ะงบัเรือ่งได้ ถ้าแพ้แก่ใจทีมุ่่งร้าย กต้็องเกดิวิวาท

กันข้ึนในระหว่างหมู่ชนตั้งแต่หมู่น้อยจนถึงหมู่ใหญ่ก็เช่นเดียวกัน ถ้าต่างมีขันติเป็น

ก�าลงัอยู ่การววิาทตลอดจนถงึสงครามใหญ่กไ็ม่เกดิ หากมกีารรบเป็นก�าลง คอืมุ่งจะ

รบท�าลายล้างกันลงไปด้วยโทสะ ก็จะเกิดวิวาทจนถึงสงครามใหญ่ขึ้น 

เรื่องท่ีส�าคัญในชาดกน้ีก็คือ ความมีขันติเป็นก�าลัง ถ้าทุกคนทุกฝ่ายมีขันติ

เป็นก�าลงัอยู ่การววิาททกุชนดิจนถงึสงครามใหญ่กจ็ะไม่เกดิขึน้ พระพทุธศาสนาสอน

ให้อบรมจิตใจเป็นส�าคัญ แต่ใจกับกายต้องอาศัยกัน เมื่อร่างกายดี จิตใจก็สามารถ 

และชีวิตย่อมด�ารงอยู่ได้ตลอดเวลาที่กายและใจยังคุมกันดีอยู่ จึงสมควรที่จะรักษา

อนามัยป้องกันอุบัติเหตุและช่วยชีวิตกัน การรักษาอนามัยของร่างกายนั้น พึงท�าได้

ตามค�าแนะน�าของทางแพทย์ และท�าตามค�าสอนทางพระพุทธศาสนา เช่น เว้นทาง

อบายมขุ ทีเ่ป็นเหตทุ�าลายสขุภาพของร่ายกาย การป้องกนัอบุตัเิหตนุัน้ พงึท�าได้ด้วย

การรักษาความไม่ประมาท โดยมีสติตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า การช่วยชีวิตกัน 

พึงท�าได้ด้วยเมตตากรุณาต่อกัน เมื่อเห็นใครตกอยู่ในอันตรายแห่งชีวิต ก็ช่วยเต็ม

สามารถ
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อนึ่ง พึงอบรมจิตใจให้มีก�าลังด้วยขันติธรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาท

กระทบกระทั่ง ตั้งแต่ส่วนเล็กน้อยจนถึงส่วนใหญ่ เมื่อจิตใจของตนเองน้อมเอียงเอน

ไปทางอธรรม ก็ต้องพิจารณาโต้ในจิตใจตามเหตุผล เพื่อให้ฝ่ายธรรมในใจเป็นผู้ชนะ 

ไม่ยอมแพ้แก่อธรรมในใจตน วิธีที่จะเอาชนะอธรรมด้วยขันตินั้นอย่างหนึ่งคือ ความ

ยบัย้ังใจ คล้ายกบัยอม เช่น เขาด่ามา กไ็ม่ด่าตอบ ดคูล้ายกบัยอมรบัค�าด่า ความจรงิ

ไม่ได้รับ แต่ปลงใจว่าจะด่าก็ด่าไป เราไม่เป็นอย่างที่ด่า เว้นแต่ที่จะท�าให้คนทั้งปวง

เข้าใจผิดและเกิดโทษ ก็ท�าการแก้ตามวิธีอันควรด้วยความมีสติ มิใช่ด้วยความโกรธ 

ความยอมใจของตนเองลงไปได้น้ี คือ ขนัต ิส่วนความไม่ยอมใจตนเอง คอื มุง่ก่อวิวาท

ต่อไป คือ การรบในท่ีน้ี รบกันในใจให้เป็นผู้ชนะใจตนเองแล้วจึงชนะในภายนอกได้ 

ในท้ายชาดกนี้ จึงได้มีภาษิตที่กล่าวว่า เป็นพระพุทธภาษิตตรัสเตือนไว้ แปลความว่า 

“ฝ่ายธรรมผู้มีขันติเป็นก�าลัง ชนะปราบก�าจัดอธรรมผู้มีการรบเป็นก�าลัง ให้ตกลงไป

ในแผ่นดินได้ มีจิตแน่ มีก�าลังย่ิง มีความเพียรจริง ขึ้นไปสู่สุคติโดยทางชอบแท้”  

มีอรรถาธิบายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้.



อัคคกถา๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

ตถาคโต เตสํ อคฺคมกฺขายติ.

วิราโค เตสํ อคฺคมกฺขายติ.

อริโย อฏฺงฺคิโก มคฺโค  เตสํ อคฺคมกฺขายติ.

ตถาคตสาวกสงฺโฆ  เตสํ อคฺคมกฺขายตีติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา  

เพือ่ให้ส�าเร็จประโยชน์แห่งการฟังธรรม ตามสมควรแก่วันธรรมสวนะ คอืเป็นวันทีฟั่ง

ธรรมอันเวียนมาถึงเข้าในวันนี้ การฟังธรรมนี้ เป็นกิจเบื้องต้นของพุทธศาสนิกชน 

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา เพราะเป็นเหตุให้รู้ว่า พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมคือ 

ค�าสั่งสอนไว้อย่างไร เม่ือรู้แล้วจักได้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ตามศาสนธรรม ฉะนั้น  

พระบรมศาสดาจึงได้ก�าหนดให้มีวันเป็นที่ฟังธรรม ส�าหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป  

ก�าหนดโดยจนัทรคต ิปักข์หนึง่กมี็ ๒ วนั และในวนัเช่นนี ้ย่อมเป็นวันจ�าศลีเป็นพเิศษ

ของคฤหัสถ์ด้วย จึงเรียกว่าวันอุโบสถ แปลถือเอาความว่าวันจ�าศีล ฉะนั้น เมื่อวัน 

เช่นนี้เวียนมาถึงเข้า พุทธศาสนิกชนผู้ใคร่ธรรม จึงได้พากันมาสู่สถานที่ฟังธรรม  

๑  แสดงครัง้ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระโศภนคณาภรณ์ ณ พระอโุบสถวดับวรนิเวศวหิาร

 วนัที ่ ๒๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
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ในเบือ้งต้นได้สวดมนต์สรรเสรญิคณุพระรตันตรยั และสวดปาฐะแสดงสงัเวควตัถแุล้ว 

ได้สมาทานอุโบสถศีลหรือเบญจศีล ตามศรัทธาสามารถของตนแล้ว ต่อจากนี้เป็น

โอกาสที่จะได้ฟังธรรมเป็นเครื่องอบรมสติปัญญาและสัมมาปฏิบัติสืบต่อไป 

การฟังธรรมนัน้จะส�าเรจ็ประโยชน์กด้็วยการต้ังใจฟัง แม้จะต้ังใจฟังเพ่ือคัดค้าน

ก็ยังดีกว่าไม่ตั้งใจฟัง และโดยท่ีแท้การต้ังใจฟังเพื่อคัดค้านนั้น ก็ยังดีกว่าการฟังแล้ว

เช่ือตามไปโดยส่วนเดียว เพราะขาดปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาของตน แต่เม่ือกล่าว

โดยทางที่ถูก ควรตั้งใจฟังโดยมีโยนิโสมนสิการ คือ การท�าใจโดยแยบคาย โดยใช้

พิจารณาให้เกิดความรู้เห็นของตนเอง จะรู้ตามหรือรู้ค้านก็ตาม ฟังดังนี้เรียกว่าฟังดี 

เป็นเหตุให้ได้ปัญญา ตามพระพุทธภาษิตว่า สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ แปลว่า ฟังดีย่อม

ได้ปัญญาดังนี้ 

ศรทัธาความเช่ือ ปสาทะความเลือ่มใส ในพระพุทธศาสนา มุ่งให้เป็นศรทัธา

ปสาทะทีเ่กดิจากปัญญา เพราะเป็นศรทัธาปสาทะทีถ่กูต้องมัน่คง แท้จรงิพทุธศาสนกิชน

ทัว่ไป ย่อมมศีรทัธาปสาทะในพระพทุธศาสนาอยูด้่วยกนั และวตัถคุอืทีต่ัง้ของศรทัธา

ปสาทะน้ันก็เป็นวัตถุที่เป็นยอดหรือเป็นวัตถุที่เลิศ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรมและ

พระสงฆ์ ฉะน้ัน ควรก�าหนดให้รู้จักลักษณะของวัตถุที่เลิศเหล่านี้ตามเป็นจริง เพื่อ

เจริญศรัทธาปสาทะของตนให้ดีให้เลิศ ควรแก่วัตถุท่ีเลิศนั้น แท้จริง ศรัทธาปสาทะ

ของคนโดยทั่ว ๆ ไป ย่อมเกิดขึ้นโดยอาการคล้ายคลึงกัน คือย่อมเกิดขึ้นในของจริง

และดี ในของที่จริงและดีเหล่านั้น สิ่งใดจริงและดีมาก สิ่งนั้นก็เป็นที่เกิดของศรัทธา

ปสาทะได้มาก สิ่งที่จริงและดีที่สุดก็ท�าให้เกิดศรัทธาปสาทะได้มากที่สุด สิ่งที่จริงและ

ดีที่สุดนั้นแหละเรียกว่า อัคคะ แปลว่ายอดหรือเลิศ สิ่งที่เป็นยอดหรือเลิศนั้น ย่อมมี

อยู่ในทุก ๆ สิ่ง ดังเช่นในต้นไม้ก็มียอดไม้ ภูเขาก็มียอดเขา ในหมู่ชนก็มียอดคน ใน

พระพุทธศาสนากม็วีตัถทุีเ่ป็นยอดดังกล่าวแล้ว ดงัมพีระพทุธภาษติในอัคคปัปสาทสตูร 

จ�าแนกวัตถุที่เป็นยอดถึง ๔ ประการ ตามพระบาลีพุทธภาษิตที่ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้น 

แปลความว่า พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านกล่าวว่าเป็นยอดของสัตว์ 

ทั้งหลาย วิราคธรรม ท่านกล่าวว่าเป็นยอดของธรรมทั้งหลาย ทั้งที่เป็นสังขตะ ทั้งที่

เป็นอสังจตะ มรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ ท่านกล่าวว่าเป็นยอดของธรรมทั้งหลาย 
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ที่เป็นสังขตะ หมู่แห่งผู้ฟัง อันเรียกว่า สาวกสงฆ์ของพระตถาคต ท่านกล่าวว่า เป็น

ยอดของหมู่หรือคณะทั้งหลาย ดังนี้.

ในโลกนีมี้หมู่สตัว์อันหมายถงึมนษุย์และดริจัฉานอาศยัอยูเ่ป็นอนัมาก เป็นสัตว์

ไม่มีเท้าก็มี เป็นสัตว์มี ๒ เท้าก็มี เป็นสัตว์มี ๔ เท้าก็มี เป็นสัตว์มีเท้ามากก็มี  

เป็นสตัว์ทีม่รีปูกม็ ีเป็นสตัว์ทีไ่ม่มรีปูกม็ ีเป็นสัตว์ทีมี่สัญญากมี็ เป็นสัตว์ทีไ่ม่มีสัญญา

กม็ ีเป็นสตัว์ทีไ่ม่ใช่ชนดิทีม่สีญัญา ทัง้ไม่ใช่ชนดิทีไ่ม่มสีญัญากม็ ีพระตถาคตอรหนัต-

สัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านว่าเป็นยอดของสัตว์เหล่านั้น ทั้งนี้เพราะพระตถาคตมีพระคุณ

เป็นยอด เพราะทรงมีพระปัญญาคุณ คุณคือพระปัญญาตรัสรู้ธรรม มีพระวิสุทธิคุณ 

คุณคือความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสและกองทุกข์ มีพระมหากรุณาคุณ คุณคือ 

พระกรุณาใหญ่เป็นเหตุให้ทรงแสดงธรรมโปรดโลกคือหมู่สัตว์ซึ่งเป็นเวไนยคือควรฝึก

ให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ สมดังบทสวดแสดงความนอบน้อมว่า พุทฺโธ สุสุทฺโธ 

กรุณามหณฺณโว บทว่า พุทฺโธ แปลว่าตรัสรู้ ก็ได้แก่พระปัญญาคุณ บทว่า สุสุทฺโธ 

แปลว่าหมดจด ก็ได้แก่พระวิสุทธิคุณ บทว่า กรุณามหณฺณโว แปลว่า มีพระกรุณา 

ดังทะเลหลวง ก็ได้แก่พระมหากรุณาคุณ ไม่มีใคร ๆ ในโลกประกอบคุณครบถ้วน

บรบิรูณ์เสมอ เหมอืนพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า ฉะนัน้ พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า 

ท่านจึงกล่าวว่าเป็นยอดของสัตว์โลกทุกชนิด

อน่ึง พระสมัมาสมัพทุธเจ้านัน้ ได้ตรัสรูธ้รรมและได้แสดงธรรมส่ังสอน ค�าว่า

ธรรมนั้น มีอรรถ คือความหมายหลายอย่าง ตามศัพท์แปลว่า สภาพที่ทรงไว้ ในที่นี้

ก็หมายถึงสภาพหรือภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง บรรดาที่มีอยู่ทั้งหมด ธรรมคือสิ่งที่มี 

อยูน่ัน้ เป็นสิง่ผสมกมี็ เป็นสิง่ท่ีไม่ถกูผสมกม็ ีสิง่ทัง้หลายทีป่รากฏแก่ ตา ห ูเป็นต้น

ทัง้หมดในโลก โดยเป็นพืน้พิภพกต็าม เป็นสิง่ต่างบนพืน้พิภพกต็าม ล้วนเป็นสิง่ผสม

ทั้งนั้น เช่น บ้านเรือน เป็นสิ่งที่ผสมขึ้นปรุงขึ้นด้วยวัตถุต่าง ๆ แม้วัตถุนั้น ๆ แต่ละ

สิง่กเ็ป็นสิง่ประสมอกีเหมอืนกนั แม้จะแยกให้ละเอียดเป็นอย่างยิง่ สิง่ทีว่่าละเอยีดนัน้ 

กย็งัเป็นสิง่ผสม เพราะอาจแยกออกไปได้อกี นีเ้ป็นสงัขตธรรมทัง้หมด ต่อเมือ่ใดแยก

ออกไปอกีไม่ได้ เพราะเป็นธาตแุท้ล้วน ๆ ไม่มอีะไรปรงุแต่งประสม จงึจะเป็นอสงัขตธรรม 

คือสิ่งที่ไม่ถูกประสม 
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กล่าวเฉพาะในทางคดธีรรม สิง่ท่ีต้องท�าต้องปฏบิตัทิัง้ปวงเรยีกว่า สังขตธรรม 

บาปก็เป็นสังขตธรรม เพราะต้องท�าชั่วจึงจะเป็นบาป คิดปรุงในทางดี ก็ให้ท�าบุญ  

คิดปรุงในทางชั่ว ก็ให้ท�าบาป ความคิดปรุงนี้ก็เป็นสังขตธรรมเหมือนกัน จิตจะคิด 

ปรุงดีหรือชั่วก็เพราะอารมณ์ คือเรื่องท่ีจิตคิด เรื่องจิตด�าริ เรื่องที่จิตเก็บไว้เป็น 

อนุสัย คือ นอนเนื่องเป็นตะกอนอยู่ภายในจิต จิตอารมณ์ผสมกันอยู่เช่นนี้ จึงคิด 

ปรุงไปต่าง ๆ นี้ก็เป็นสังขตธรรมทั้งหมด แท้จริงจิตก็เป็นส่วนหนึ่ง อารมณ์ก็เป็น 

ส่วนหน่ึง แต่ทั้ง ๒ ส่วนนี้มาผสมกันก็เพราะมีเครื่องท�าให้ติด อันเรียกว่า ราคะ  

อันแปลว่า ความติดหรือเครื่องติด เหมือนอย่างสีเป็นเคร่ืองย้อมผ้า จิตมีเครื่องติด 

ประจ�าอยู่ จึงติดในอารมณ์ ไม่พรากออกไปได้ เพราะจิตมีความคิดอยู่เช่นนี้จึงม ี

ความเมา มีความกระหาย มีอาลัยพวัพัน มคีวามวนเวยีน มคีวามดิน้รนทะยานอยาก 

มีความยินดี มีความก่อและยังมีความร้อยรัดเกี่ยวเกาะ พิจารณาดูท่ีจิตของตนก็จะ

รู้สึกในอาการเหล่าน้ีได้ ท้ังน้ีเพราะอะไร ? ก็เพราะยังมีความติดคือราคะอยู่นั่นเอง 

ต่อเมื่อใด ส้ินราคะ คือสิ้นเคร่ืองติดหรือส้ินความติด อันเรียกว่าวิราคะ อารมณ์ท่ี

ประสบต่าง ๆ ทาง ตา หู เป็นต้น ไม่ข้องติดอยู่กับจิต จิตก็ไม่ข้องติดอยู่กับอารมณ์ 

เป็นอันแยกออกจากกันได้โดยสิ้นเชิง เม่ือนั้น ก็เป็นอสังขตธรรม ธรรมที่ไม่ถูกปรุง 

อารมณ์ก็เป็นส่วนอารมณ์ จิตก็เป็นส่วนจิต เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ปราศจากความเมา 

ความกระหาย ความอาลยัพวัพนั ความวนเวยีน ความดิน้รนทะยานอยาก ความยนิดี 

เป็นจิตที่ดับกิเลส สิ้นเคร่ืองร้อยรัด ลักษณะดังกล่าวนี้ รวมเรียกว่า วิราคธรรม  

ท่านกล่าวว่าเป็นยอดของธรรมทั้งหมด ทั้งที่เป็นสังขตะทั้งที่เป็นอสังขตะ

อนึ่ง ยอดธรรมดังกล่าวนั้น ก็ย่อมเนื่องมาจากการอบรมปฏิบัติ ตั้งแต่ 

เบื้องต้นจนถึงเบื้องสูงโดยล�าดับ คือต้องอาศัยการปรุงแต่งมาก่อน การปรุงแต่งนั้นมี 

๒ คือปรงุแต่งในทางชัว่อันเรยีกว่า บาป อกศุล ทจุรติ ๑ ปรุงแต่งในทางด ีอนัเรยีกว่า 

บญุ กศุล สจุรติ ๑ ในทางพระพทุธศาสนา พระบรมศาสดาตรสัสอนให้ละบาปอกศุล

ทุจริต คือไม่ปรุงหรือท�าให้เกิดขึ้น ทรงสอนให้บ�าเพ็ญกุศลสุจริต คือปรุงหรือท�าให ้

เกดิขึน้ และสอนให้ช�าระจติให้ผ่องแผ้วบรสุิทธิ ์ดังพระพทุธภาษิตในพระโอวาทปาตโิมกข์

ว่า สพฺพปาปสฺส อกรณํ การไม่ท�าบาปทั้งปวง ๑ สุสลสฺสูปสมฺปทา การท�ากุศลให้ถึง
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พร้อม ๑ สจติตฺปรโิยทปน ํการช�าระจติของตนให้ผ่องแผว้ ๑ เอต ํพทุธฺาน สาสน ํนี้

เป็นค�าสอนของพระผูรู้ท้ัง้หลาย อกีนยัหนึง่ ตรสัแสดงทางปฏบิติัมีองค์ ๘ อนัประเสริฐ 

ได้แก่สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ สมัมาสงักปัปะ ความด�ารชิอบ สัมมาวาจา เจรจาชอบ 

สมัมากมัมนัตะ การงานชอบ สัมมาอาชวีะ เลีย้งชวิีตชอบ สัมมาวายามะ พยายามชอบ 

สมัมาสติ ระลึกชอบ สมัมาสมาธิ ตัง้ใจชอบ ท้ัง ๘ นี ้เรียกว่า อฏัฐังคิกมรรค แปลว่า 

ทางมีองค์ ๘ ชื่อว่าเป็นสังขตธรรม เพราะต้องปรุง คือ ต้องท�าต้องปฏิบัติ และ 

เมือ่ปฏบิตั ิย่อมได้ประสบความดบัทุกข์เดอืดร้อนเป็นผลตามควรแก่ความปฏบิติั จนถึง 

วิราคธรรมในที่สุด ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่าเป็นยอดของสังขตธรรมทั้งปวง.

อนึ่ง หมู่ชนผู้ฟังค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติด�าเนินไปในทางท่ี

พระพทุธเจ้าทรงสัง่สอน คอืมรรคดงักล่าวแล้ว จนบรรลุถึงผลตามพระพทุธเจ้า ต่างโดย

เป็นพระอริยบุคคลตามช้ัน เรียกว่า สาวกสงฆ์ของพระตถาคตพุทธเจ้า สุปฏิปนฺโน  

เป็นผู้ปฏิบัติดี อุชุปฏิปนฺโน ปฏิบัติตรง ญายปฏิปนฺโน ปฏิบัติเป็นธรรมตามเหตุผล 

สามีจิปฏิปนฺโน ปฏิบัติชอบเหมาะ ฉะน้ัน ท่านจึงกล่าวว่าเป็นยอดของหมู่หรือคณะ 

ทั้งปวง.

วัตถุที่เป็นยอดทั้ง ๔ นี้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพุทธรัตนะ วิราค

ธรรมและมรรค เป็นธรรมรตันะ และสงฆ์สาวกของพระพทุธเจ้า เป็นสังฆรัตนะ รวม

เป็นพระรตันตรยัหรอืพระไตรรตัน์ เป็นยอดแห่งวตัถทุีพ่งึศรทัธาปสาทะท้ังหมด เพราะ

มคีณุเป็นยอดแต่ละวตัถ ุและเม่ือรวมกนัเข้า กม็คีณุยอดเยีย่ม ฉะนัน้ เมือ่บุคคลปลกู

ศรัทธาปสาทะในวัตถุที่เป็นยอดก็ย่อมจะได้วิบาก คือผลท่ีเป็นยอด คือผลอันเลิศ  

ด้วยประการฉะนี้.

พุทธศาสนิกผู้นับถือพระพุทธศาสนา พึงเจริญศรัทธาปสาทะในพระพุทธา- 

ทริตันตรยัมนัียดงัแสดงมา พงึตัง้ใจศึกษาปฏบิตัธิรรมตามพระพทุธศาสนา คอืค�าสัง่สอน

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อเป็นเช่นนั้น จักได้รับความสุขสงบ ตามสมควรแก่การ

ปฏิบัติ มีอรรถธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้.



อุโบสถเทศนา (อภลิักขติกาลรัชดาภเิษก)๑

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

มหาการุณิโก นาโถ หิตาย สพฺพปาณินํ

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงพระธรรมเทศนาสนองกุศลเจตนาของท่านสาธุชน ซึ่งปรารภ

การฟังธรรมจงึมาประชมุกนัเพือ่ฟังธรรม เทศนากณัฑ์นีจ้ะเทศนากณัฑ์พเิศษ เพราะใกล้

กับอภิลักขิตกาลรัชดาภิเษกแห่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า เพราะฉะนั้น  

จะแสดงเร่ืองบารมี เพราะเหตวุ่า เม่ือกล่าวว่าบารม ีใคร ๆ กม็กัจะนึกถงึพระพทุธเจ้า

และพระมหากษัตริย์ คือนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าทรงบ�าเพ็ญพระบารมีมาตลอดเวลา 

ช้านาน จึงได้ตรัสรู้ ตามที่พระอาจารย์ได้เล่าแสดงไว้ และพระมหากษัตริย์ก็ได้ 

กล่าวสดุดีพระองค์ว่า ได้ทรงมีพระบารมีและก็ใช้ค�าพูดในการกราบบังคมทูล เช่น 

ขอเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ดังนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น ในโอกาสนี้จึงจะ

แสดงเรื่องบารมี แต่การแสดงเร่ืองบารมีในที่นี้เป็นการแสดงโดยสังเขปพอให้จบลง

กัณฑ์หนึ่งในเวลาอันสมควร

๑  แสดงครัง้ด�ารงสมณศกัดิท่ี์ พระสาสนโสภณ ณ พระอโุบสถวดับวรนเิวศวหิาร 

 เช้าวนัอาทติย์ท่ี ๖ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๑๔
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ค�าว่า บารมี แปลกันมา ๒ อย่าง อย่างหนึ่งแปลว่า อย่างยิ่ง อีกอย่างแปล

ว่า ถึงฝั่ง ที่แปลว่า อย่างยิ่งนั้น มาจากศัพท์ว่า ปรมะ เอามาใช้ในภาษาไทยว่า บรม 

เช่น พระบรมมหาราชวงั ค�าว่า บรม จากภาษาบาลว่ีา ปรมะ แปลว่า อย่างย่ิง ใช้ทัง้ 

๒ ทาง คือใช้ในทางดีก็มี ใช้ในทางไม่ดีก็มี ในความหมายว่าเป็นอย่างย่ิงเป็นต้นว่า 

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพฺพานํ ปรมํ สุญฺญํ นิพพานเป็น 

ความว่างอย่างยิ่ง และที่ใช้ในทางไม่ดีนั้น ก็เช่นว่า สงฺขารา ปรมา ทุกฺขา สังขารเป็น

ทกุข์อย่างยิง่ หรอืแสดงลกัษณะของคนไม่ด ีแต่พดูว่า วจปีรโม แปลว่า คนมวีาจาเป็น

อย่างย่ิง ไม่ใช่หมายความว่าพูดดี แต่หมายความว่า ดีแต่พูด เรียกว่า วจีปรมะ  

มีวาจาเป็นอย่างย่ิง น้ีใช้ในทางไม่ดี เพราะเป็นคุณศัพท์สุดแต่ว่าค�านามจะเป็นอะไร 

เมื่อมีปรมะเป็นคุณศัพท์ก็ส่องความว่าส่ิงนั้นเป็นอย่างยิ่ง จึงใช้ในทางดีก็ได้ ในทาง 

ไม่ดีกไ็ด้ แต่กมี็ความหมายว่าเป็นอย่างยิง่คอืหมายความว่าเตม็ทีห่รอืเตม็เป่ียม บารมี

มาจากค�านี้ จึงแปลว่าอย่างยิ่งหรือเต็มเปี่ยม อีกอย่างหนึ่ง แปลว่าถึงฝั่งมาจากค�าว่า

ปาระ ทีแ่ปลว่าฝ่ัง ทีห่มายความว่าถงึฝ่ังข้างโน้น การข้ามจากฝ่ังข้างนีไ้ปถึงฝ่ังข้างโน้น

ได้ เรียกว่าถึงฝั่ง โดยความก็คืออย่างยิ่งหรือเต็มท่ีนั่นเอง เพราะการท่ีจะข้ามจาก 

ฝั่งข้างนี้ไปถึงฝั่งข้างโน้นได้ ก็ต้องท�าการข้ามอย่างเต็มที่แล้วจึงถึงฝั่งได้ ค�าว่าบารมี 

มาจากค�าว่าถึงฝั่งใช้เป็นชื่อของความดีที่ได้อบรมสั่งสมมาโดยล�าดับตั้งแต่น้อยจนถึง

เต็มที่ ความดีที่อบรมสั่งสมมาในลักษณะนี้ แม้จะยังไม่เต็มที่ แต่ว่าได้อบรมสั่งสมมา

ไว้บ้างแล้วเรียกว่าเป็นทุนอยู่ในตนบ้างแล้ว ก็เรียกว่าบารมีได้

ความดีท่ีสั่งสมไว้ดังกล่าวมานี้เป็นส่ิงท่ีไม่มีตัวตนบอกไม่ถูกว่ามากเท่าไร ก็

คล้าย ๆ กับความรู้ที่ทุก ๆ คนได้เล่าเรียนมา เมื่อเริ่มเข้าโรงเรียนก็ยังไม่มีความรู้ 

เมื่อเข้าโรงเรียนก็เรียนมาทุกวัน ๆ โดยล�าดับมาเป็นปี ๆ ก็ได้ความรู้ที่เก็บสั่งสมมา

โดยล�าดับจนถึงเลิกเรียน จะเลิกเองหรือจบชั้นเรียนหรือเรียกว่าจบการศึกษาก็ตาม 

ความรู้ที่เก็บสั่งสมมาโดยล�าดับนั้นแหละ เทียบได้กับบารมีหรือเป็นบารมีอย่างหนึ่ง  

ก็เป็นสิ่งที่บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามากเท่าไร ความรู้ของแต่ละคนจะเอามาชั่งตวงวัด

เหมือนวัตถุไม่ได้ แต่ก็รู้ว่ามีอยู่ และความรู้ที่มีขึ้นนั้นก็มิใช่เป็นสิ่งที่บังเกิดขึ้นวันเดียว 

แต่บงัเกดิจากการทีเ่รยีนมานบัเป็นปี ๆ แล้วกเ็กบ็สัง่สมพอกพนูให้มากขึน้ ๆ นีแ้หละ
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เป็นลักษณะของบารมีคือความดีที่เก็บอบรมสั่งสมมาโดยล�าดับ และหลักเรื่องบารมีนี้

ก็เป็นเครื่องแสดงว่า ความดีที่บุคคลกระท�าทุก ๆ ครั้ง เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ท�าแล้วก็แล้วไป 

แต่ว่ายังเก็บสั่งสมพอกพูนมากขึ้นได้อยู่เสมอ และเป็นเครื่องแสดงว่าบารมีนี้ก็เกิดมา

จากกรรมคือการงานทีบุ่คคลกระท�า ทีเ่รามกัจะเรยีกกนัว่าการกระท�านีเ้อง ยกตวัอย่าง

การเรียนที่กล่าวมาแล้วก็เป็นการกระท�า คือการต้องไปเข้าโรงเรียน ต้องฟังค�าสอน 

ต้องม ีส.ุจิ.ป.ุล.ิ คอืต้องกระท�าทกุอย่างแบบนกัเรยีน นีเ่ป็นกรรมคอืการงานทีก่ระท�า 

เมื่อมีการกระท�าดั่งนี้ เมื่อกระท�าแล้วก็ไม่แล้วไป แต่ว่ายังมีส่วนเหลือที่เก็บสั่งสม

พอกพูนขึ้นไว้อยู่เรื่อย ๆ เหมือนอย่างนักเรียนที่เรียนหนังสือนั้น เมื่อเรียนไปวัน 

หนึ่ง ๆ แล้วก็ไม่ใช่ว่าแล้วไป ความรู้ความช�านาญท่ีบังเกิดขึ้นก็เก็บตัวพอกพูนมาก 

ข้ึน ๆ ความดทีกุ ๆ อย่างทีบุ่คคลกระท�ากมี็การเกบ็ตวัพอกพนูอยู่เสมอเช่นนัน้แหละ 

อันนี้แหละเป็นบารมี

คราวนี้ในทางตรงกันข้าม ความช่ัวท่ีบุคคลกระท�าก็มีการเก็บส่ังสมมากขึ้น

เช่นเดียวกัน และก็มีค�าเรียกว่าอาสวะ ตรงกันข้ามกับบารมี ค�าว่าอาสวะนั้น แปลว่า

สิง่ทีด่องสนัดานหรอืจติใจ หมายถงึความชัว่ทีเ่กบ็ส่ังสมเข้าไว้ และกเ็กดิจากกรรมอกี

เหมือนกัน คือกรรมท่ีเป็นกรรมชั่วท่ีบุคคลกระท�าครั้งหนึ่ง ๆ เมื่อท�าไปแล้วก็ไม่ใช่

แล้วไป ยงัมส่ีวนเหลอืท่ีเก็บสัง่สมไว้เรยีกว่าเป็นอาสวะ เพือ่ให้เข้าใจง่าย บางท่านแปล

บารมว่ีาเกบ็ด ีแปลอาสวะว่าเก็บชัว่ ส�าหรบัในด้านเกบ็ชัว่นี ้กจ็ะพงึเห็นได้เป็นตัวอย่าง 

ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงนั้น แต่เป็นเรื่องของกาย เช่น การติดฝิ่นติดเฮโรอีน 

เดิมก็สูบฝิ่นสูบไฮโรอีนไม่เป็น แต่เมื่อมีการสูบขึ้นครั้งหนึ่ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง เมื่อสูบ

แล้วก็ไม่ใช่ว่าแล้วไป การติดยาเสพติดนี้ก็ส่ังสมพอกพูนตัวเองให้มากขึ้นอยู่เสมอจน

กลายเป็นการติด แม้การดื่มสุราติดสุราก็เช่นเดียวกัน เดิมทุกคนก็ดื่มสุราไม่เป็น  

แต่เมื่อดื่มขึ้นคราวหนึ่ง ๒ คราว ๓ คราว ก็เกิดการติดขึ้น การติดบุหรี่ การติด 

การพนัน เช่น การเล่นไพ่เป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน เดิมก็ไม่เป็น แต่เมื่อได้เริ่มขึ้นคราว

หนึง่ ๒ คราว ๓ คราว เมือ่เลกิเล่นคราวหนึง่ ๆ แล้วกไ็ม่ใช่แล้วไป การตดิกพ็อกพูน

สั่งสมตัวเองขึ้น นี่คืออาสวะคือเก็บชั่ว เป็นตัวอย่างในด้านตรงกันข้าม
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ทุก ๆ คนย่อมมีบารมีและมีอาสวะอยู่ด้วยกัน การเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นท่าน

แสดงว่าเป็นผลของกศุล กแ็ปลว่าต้องท�าดมีาจงึได้มาเกดิเป็นมนษุย์ นีก่แ็สดงว่าทีเ่กดิ

มาเป็นคนเรา ๆ นี้ก็ต้องมีบารมีคือความดีท่ีเก็บส่ังสมอบรมมาดีแล้วด้วยกันท้ังนั้น 

น้อยหรือมาก และก็ย่อมมีอาสวะคือเก็บช่ัวติดมาด้วย เพราะฉะนั้น คนสามัญเรา 

ทกุ ๆ คนนัน้จงึได้มกีารกระท�าดบ้ีาง กระท�าชัว่บ้าง สุดแต่เครือ่งแวดล้อมต่าง ๆ นัน้

อย่างหนึง่ และสดุแต่อาสวะกับบารมีในจติใจของตนเองนัน้อกีอย่างหนึง่ เพราะฉะนัน้ 

ในด้านของเครือ่งแวดล้อมภายนอก พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนให้ อเสวนา จ พาลานํ 

การไม่ส้องเสพคนพาล ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา การส้องเสพบัณฑิต ปูชา จ ปูชนียานํ 

การบชูาบคุคลทีค่วรบูชาทัง้หลาย ในส่วนภายใน จงึได้ตรสัสอนให้ สพพฺปาปสสฺ อกรณํ 

การไม่กระทบบาปทัง้ปวง กสุลสสฺปูสมฺปทา การยังกศุลให้ถึงพร้อม สจิตฺตปรโิยทปนํ 

การท�าจิตของตนให้ผ่องใสดังนี้ เมื่อปฏิบัติตามพุทธโอวาทแม้เพียงเท่านี้ทุก ๆ คนก็

พอเอาตัวรอดให้มีความสวัสดีได้ สามารถที่จะขัดเกลาอาสวะบ�าเพ็ญบารมีเพิ่มเติม

ความดีของตนให้มากขึ้นได้

พระพุทธเจ้าท่านแสดงว่า เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ ได้ทรงบ�าเพ็ญ

บารมีคือความดี ด้วยทรงประกอบกรรมคือการงานท่ีดี เก็บส่ังสมความดีให้มากขึ้น

โดยล�าดบั ดงัทีท่่านแสดงบารมขีองพระพทุธเจ้าไว้เป็น ๑๐ ประการ คือ 

๑.  ทาน การให้ 

๒.  ศีล การงดเว้นจากความชั่วทางกายวาจาต่าง ๆ 

๓.  เนกขัมมะ การออกจากกาม 

๔. ปัญญา ความรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์ จนถึงการรู้ 

 สัจจะคือความจริง 

๕.  วริิยะ ความพากเพยีรพยายาม 

๖.  ขันต ิความอดทน 

๗.  สจัจะ ความจริง 

๘.  อธิษฐานะ ความตั้งใจมุ่งมั่น 
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๙.  เมตตา ความปรารถนาสุขแก่สัตว์ทั้งหลาย 

๑๐. อุเบกขา ความมีใจมัธยัสถ์เป็นกลาง ไม่ยินดียินร้ายในอารมณ์ทั้งหลาย 

พระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ ได้ทรงประกอบกรรมคือการงานเป็นทาน

บ้าง เป็นศีลบ้าง เป็นเนกขัมมะบ้าง เป็นปัญญาบ้าง อบรมให้มากขึ้นโดยล�าดับโดยมี 

๔ ข้อนี้เป็นหลัก และมีอีก ๖ ข้อคือ วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตา อุเบกขา  

เป็นอุปการะปฏิบัติ ความดีที่ทารงสั่งสมไว้จึงได้พอกพูนมากขึ้น ๆ โดยล�าดับนี้เป็น

พระบารมี ในตอนแรกก็ยังไม่เต็มเปี่ยมคือไม่ใช่เป็นอย่างย่ิงคือยังไม่ถึงฝั่ง คือยังไม่

ส�าเร็จ แต่แม้เช่นนั้น ความดีที่เก็บสั่งสมพอกพูนขึ้นอยู่เสมอนั้นก็เรียกว่าบารมีได้ 

เพราะฉะนัน้ เพ่ือให้เหน็ชดัขึน้ พระอาจารย์จงึได้แบ่งบารมนีีอ้อกเป็น ๓ ขัน้ คอืบารมี

สามัญเรียกว่าบารมี บารมีที่ยิ่งขึ้นเรียกว่าอุปบารมี บารมีที่เต็มเปี่ยมเต็มที่ เรียกว่า

ปรมตัถบารม ีและได้แสดงยกตวัอย่างไว้ว่าพระบารมทีีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็ชนิดทีส่ละทรพัย์ 

สละบุคคลและสิ่งที่เป็นที่รักได้ นี่เป็นพระบารมีสามัญ พระบารมีที่ทรงบ�าเพ็ญชนิดที่

สละอวยัวะร่างกายได้ เช่น สละมอื สละเท้า สละตาได้ นีเ่รยีกว่าอปุบารม ีพระบารมี

ที่ทรงบ�าเพ็ญชนิดท่ีทรงสละชีวิตได้ นี่เรียกว่าปรมัตถบารมี และเมื่อพิจารณาดูโดย

กระแสธรรมปรมัตถบารมีน้ัน ก็จะพึงหมายถึงพระบารมีที่เป็นตัวมรรคเต็มที่ ที่เป็น

เหตใุห้ตรสัรูพ้ระสมัมาสมัโพธญิาณดงัทีไ่ด้มเีล่าไว้ในพทุธประวัตว่ิา ในราตรทีีจ่ะตรสัรู้

นั้นได้ประทับภายใต้โพธิพฤกษ์และได้มีมารมาผจญ พระองค์ก็ทรงเสี่ยงพระบารมี 

ผจญมาร ทรงชนะมาร โดยได้ทรงตัง้อธษิฐานพระหฤทัยว่า เลือดเนือ้ท้ังสิน้จะเหือดแห้ง

ไป เหลอืแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามที เม่ือยังไม่บรรลผุลทีจ่ะพงึบรรลไุด้ด้วยก�าลงัเรีย่วแรง

ของบุรุษแล้ว ก็จักไม่ลุกขึ้นจากที่นั่งนี้ดังนี้ เป็นการที่ทรงตั้งพระหฤทัยอย่างเด็ดเดี่ยว 

บารมีคือความดีที่ได้ทรงบ�าเพ็ญสั่งสมมาตลอดเวลาช้านาน ก็ประมวลก�าลังกันเข้า 

เต็มที่ ก�าจัดกิเลสได้เด็ดขาดเป็นสมุจเฉทปหานจากพระสันดาน ได้ตรัสรู้สัมมาสัม-

โพธิญาณ พระบารมีในขั้นนี้พึงเห็นว่าเป็นปรมัตถบารมี พระบารมีที่จวนใกล้เป็น 

อปุบารม ีทีห่่างจากนัน้ก็นบัว่าเป็นพระบารมีสามัญ เพราะฉะนัน้ ท่านจงึได้ผกูประพันธ์

เป็นฉันทคาถาไว้ว่า
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มหาการุณิโก นาโถ  หิตาย สพฺพปาณินํ

ปูเรตฺวา ปารมี สพฺพา  ปตฺโต สมฺโพธิมุตฺตมํ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยพระมหากรุณา ทรงเป็นนาถะ  

ทรงบ�าเพญ็พระบารมทีัง้ปวงเพือ่ประโยชน์แก่สัตว์ทัง้ปวง ทรงบรรลถึุงสัมโพธคิอืความ

ตรัสรู้เองอันสูงสุดแล้วดังนี้

ส่วนพระมหากษัตรย์ิท่ีประชาชนได้ถวายสดดุว่ีาทรงเป่ียมด้วยบารมนีัน้ กพ็งึ

เหน็ความตามคลองธรรมว่าเพราะได้ทรงบ�าเพญ็ความด ีเกบ็สัง่สมมาโดยล�าดบั ว่าถงึ

ความดีเก่าอนัเรยีกว่า ปพุเพกตปญุญตา คอืความเป็นผูมี้ความดีมีบญุอนัได้กระท�าไว้

แล้ว กย่็อมมอียู่เป็นอันมาก จงึได้เป็นเหตใุห้ได้ทรงพระราชสมภพในฐานะทีส่่งให้เสดจ็

เถลิงถวัลราชเป็นพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นในจ�านวนประชาชน

สามสิบกว่าล้าน นับว่าเป็น ปุพเพกตปุญญตาพิเศษ และว่าถึงปัจจุบันก็ทรงมี 

อัตตสัมมาปณิธิ คือความตั้งตนไว้ชอบ ประกอบด้วยทศพิธราชธรรม คือ ธรรมที ่

เป็นของพระราชา ๑๐ ประการ ที่ท่านแสดงไว้ในทางพระพุทธศาสนาก็คือ 

๑.  ทาน การให้ 

๒.  ศลี ความงดเว้นจากความชัว่ ประพฤตกิายกรรมวจกีรรมตลอดถึงมโนกรรม 

 ที่เหมาะสมควร 

๓.  ปริจาคะ การสละบริจาค 

๔.  อาชวะ ความเป็นผู้ตรงไม่ทุจริต 

๕.  มัททวะ ความเป็นผู้อ่อนโยนไม่กระด้าง 

๖.  ตปะ ความขจดัความชัว่และความเกยีจคร้าน มีความขยันเอาเป็นธรุะใน 

 กรณียะนั้น ๆ และมีเดชะอ�านาจภาคภูมิอยู่ในตนเป็นทีย่�าเกรง 

๗. อโกธะ ความไม่โกรธหรอืไม่ลุอ�านาจแห่งความโกรธ 

๘.  อวหิสึา ความไม่เบียดเบียน 

๙.  ขันติ ความอดทน 

๑๐. อวิโรธนะ ความไม่กระท�าผิดคือกระท�าในสิ่งที่ถูกที่เหมาะที่ควร 
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ทัง้ ๑๐ ประการนีเ้รยีกว่า ทศพธิราชธรรม ทีท่่านแสดงไว้ทางพระพุทธศาสนา 

พระมหากษัตริย์เม่ือทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมดังที่กล่าวมานี้ก็เรียกว่าได้ทรงม ี

พระบารมี คือความดีที่ได้ทรงสั่งสมอบรมอยู่ในปัจจุบันเป็นไปในประชาชน และ 

ทศพิธราชธรรมเหล่านี้ เมื่อกล่าวรวมกันเข้าก็คือพระมหากรุณาที่มีในประชาชน อัน

จะพึงเห็นได้อย่างที่ได้ทรงขวนขวายปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขแก่

ประชาชน ช่วยเปลือ้งทกุข์ในทีน่ัน้ ๆ โดยไม่ทรงเหน็แก่ความเหนือ่ยยาก เสดจ็ไปแม้

ในทีท่รุกนัดารต่าง ๆ อย่างทีน่่าเสีย่งภยัอนัตราย มคีวามสจุรติไม่มุง่ร้ายต่อประชาชน 

มีความซื่อตรงต่อประชาชน เหล่านี้ก็เป็นเครื่องส่องถึงจิตใจที่จะต้องมีพระบารมี คือ

ความดทีีไ่ด้อบรมสัง่สมไว้อย่างเพยีงพอ ถ้าไม่เช่นนัน้แล้ว จกัไม่สามารถรกัษาความดี

ไว้ได้ ดังจะพึงเห็นได้ในผู้ที่มีบารมีน้อย ไม่ต้องกล่าวถึงบุญญาภินิหารหรืออะไรที่เป็น

สิ่งอัศจรรย์ต่าง ๆ กล่าวถึงความดีที่เป็นหลักใจของคนเรานี่แหละ

ความดทีีเ่ป็นหลกัใจอนัประกอบอยูใ่นอธัยาศยั นิสยั สนัดาน ให้ปรากฏออกมา

เป็นคนที่มีสันดานดี มีนิสัยดีนี่แหละเป็นตัวบารมี คนที่มีบารมีอ่อนคือมีความดีที่เป็น

หลกัใจดงักล่าวนีอ่้อน เมือ่เข้าไปสูต่�าแหน่งทีม่ยีศใหญ่แวดล้อมไปด้วยลาภยศสรรเสรญิ 

สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นเครื่องยั่วยวนให้เสีย ยั่วยวนให้โลภบ้าง ให้โกรธบ้าง ให้หลงบ้าง  

เมื่อไม่มีหลักใจเพียงพอแล้วก็ไม่สามารถท่ีจะรับจะต่อต้านกับเครื่องย่ัวเย้าเหล่านี้ได้  

ก็กลายเป็นคนเสียไป เพราะลาภ เพราะยศ เพราะสรรเสริญ เพราะสุข นี่แหละ 

เรียกว่าบารมีไม่พอท่ีจะรบักบัเหตกุารณ์แวดล้อมทีส่่งตนขึน้ไป ส่วนบคุคลทีม่บีารมพีอ 

คือมีธรรมะที่เป็นหลักใจอย่างเพียงพอ แม้จะไปสู่ในที่สูง แวดล้อมไปด้วย ลาภ ยศ 

สรรเสรญิ สขุ จะมคีนเอาลาภมาให้หรอืว่ามลีาภวางอยู่ตรงหน้าเอ้ือมมอืไปหยิบเมือ่ไร

ก็ได้เมื่อนั้น มีคนเอายศมาให้ จะต้องการยศอะไรก็ได้ มีคนสรรเสริญวันยังค�่าคืนยัง

รุ่ง มีความสุขต่าง ๆ ที่แวดล้อมอยู่ คนที่มีธรรมเป็นหลักใจ เป็นตัวบารมีอยู่เพียง

พอแล้ว จะไม่หลงใหลไปในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เหล่านั้น จะไม่เสียไปเพราะลาภ 

ยศ สรรเสรญิ สขุเหล่านัน้ แต่จะมคีวามรู้เท่า รักษาจติใจให้เป็นปกต ิคงปฏบิตัอิยู่ใน

คลองธรรม เป็นทานบ้างเป็นศีลบ้างเป็นต้น เอาเฉพาะข้อทานเท่านั้น ทานคือให้  

ตรงกนัข้ามกบัรบั ถ้าคนมบีารมเีป็นหลกัใจไม่เพยีงพอแล้วกจ็ะรบักนัใหญ่เท่านัน้ ไม่มี
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คนมาให้ให้รับ ก็เอ้ือมมือคว้าเอามาเอง เอาแต่รับ แต่จะไม่มีทานคือการให้ แต่ผู้มี

หลกัใจอยูอ่ย่างเพยีงพอแล้ว แม้จะมผีูใ้ห้มากอยู่โดยรอบ กร็บัเอามาเพ่ือให้ เพ่ือบ�าเพ็ญ

สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ออกไปถงึประชาชน ไม่ได้มุง่เพือ่ความสุขส่วนตวั จะมคีนมายกยออยู่

รอบด้าน ก็ไม่หลงไปในค�ายกยอ จะปฏิบัติตนให้ควรแก่การสรรเสริญยกย่องให้ยิ่งขึ้น

ไปโดยชอบ

ในวันน้ี จงึขอเชญิชวนท่านสาธชุนทัง้หลาย ให้ตัง้จติอธษิฐาน ขอคุณพระศรี-

รัตนตรัย อภิบาลรกัษาสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า พร้อมทัง้สมเดจ็พระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชนินีาถ และพระราชโอรสธดิาให้ทรงพระเกษมส�าราญนฤมล ทรงพระเจรญิ

ด้วยสรรพพรชัยมงคล เสด็จสถิตในพระสิริราชสมบัติ เป็นพระนาถรัตน์แห่งปวง

ประชาชาติไทย ตลอดจิรกาล.



.



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


