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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
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ค�ำชี้แจง

ญาณสงัวรธรรม เล่ม ๒๙ คอืเรือ่ง พระพทุธศาสนากับสงัคมไทย ซึง่ประกอบ

ด้วยพระนพินธ์ต่าง ๆ รวม ๘ เร่ือง คือ ราชธรรมกบัการพฒันาสงัคม เฉลมิพระเกยีรติ

มหารัชมังคลาภิเษก พระพุทธศาสนากับสังคมไทยและเรื่องความเชื่อ ศาสนากับการ

พฒันาจิตใจ พระบรมราโชวาทเรือ่งคณุธรรม ๔ ประการ ศาสนาและทศพธิราชธรรม 

พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยทรงครองราชย์ครบ ๑๐,๐๐๐ วัน สี่รอบพระนักษัตร 

พระนิพนธ์เหล่านี้ได้พิมพ์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ มาแล้วหลายครั้ง

ในการพิมพ์คร้ังนี้ ได้พิมพ์ตามต้นฉบับท่ีพิมพ์ครั้งแรกของแต่ละเรื่อง และ

พระนิพนธ์เรือ่งใดทรงนพินธ์หรอืทรงแสดงเม่ือใด ได้ท�าเชงิอรรถไว้ทีเ่รือ่งนัน้ ๆ แล้ว.

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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พระมงคลวเิสสกถา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส.

อายํุ วณฺณํ ยสํ กิตฺตึ สคฺคํ อุจฺจากุลีนตํ

รติโย ปตฺถยาเนน อุฬารา อปราปรา

อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ ปุญฺญกิริยาสุ ปณฺฑิตา

อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺโถ อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต

ทิฏฺเ ธมฺเม จ โย อตฺโถ โย จตฺโถ สมฺปรายิโก

อตฺถาภิสมยา ธีโร ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจตีติ.

บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาในพระมงคลวิเสสกถา ฉลองพระเดช

พระคุณ ประดับพระปัญญาบารมี เป็นปสาทนียกถา มังคลานุโมทนา ในพระมหา

มงคลสมยาภิลักขิตกาลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงพระราชปรารภมหาสิริมงคลวารนี้ ที่ตรงกับมงคล 

สรุยิคตทินิกาล แห่งบรมราชสมภพ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก�าหนดพระราชพธิกีาร

ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล ล้วนเป็นมงคลวิเสส เหตุแห่งสรรพสุภมนุญอดุลยผล  

อาทิทานมัยสีลมัยภาวนามัยบุญกิริยา เป็นไปในพระพุทธาทิรัตนตรัย อดิศัยอนุตตร-

* ถวายในพระราชพิธเีฉลมิพระชนมพรรษา ๖ ธนัวาคม ๒๕๒๙.



4 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

บุญเขต ประกอบด้วยสมณเพศบริษัทเป็นต้น ทรงแผ่พระราชกัลยาณจิตถวายส่วน 

พระราชกุศล อุทิศส่วนพระราชกุศล พระราชทานส่วนพระราชกุศล ในอดีตพระมหา

กษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ในเทวนิกรทุกสถาน ในทุกพระองค์ ทุกท่านผู้อภิบาล

ป้องกันรักษาพระมหาราชาธิราชเจ้าและสถาบันทั้งปวง ทรงแผ่พระราชกุศลด้วย 

พระมหากรณุาธคิณุใหญ่หลวง เพือ่ความเจริญความเกษมสขุสวสัด ีไปในพระราชวงศ์

มขุมหาอมาตย์มนตรสีภาเสวกามาตย์ สมณะชีพราหมณ์อาณาประชาราษฎร์ ท่ัวท้ังนัน้ 

พระราชกศุลย่อมประมวลกนัเป็นมงคลวเิสส เหตใุห้ทรงได้รบัไมตรหิีโตปเทศกลัยาณจติ

น้อมถวายพระพรชัย จากสรรพเทพน้อยใหญ่และมนุษย์ ให้ทรงบริสุทธิ์สถาพรใน 

พระสริริาชัยมไหสวรรยาธปัิตย์ เจริญพระชนมายพุระราชสริสิวสัด์ิเกษมจากสรรพโรค 

สรรพอุปัทวันตราย

อนึ่ง พระราชกุศลทั้งหลายที่ทรงบ�าเพ็ญแล้วด้วยดี ย่อมเป็นบุญราศีบุญ 

นิธิสุขุบายมงคลวิเสสปโยคสมบัติ วิวัฒน์ให้สัมฤทธิ์ อิฎฐกันตมนาปผล คืออายุ  

วรรณ สขุ ยศ สวรรค์ สมด้วยนคิมคาถาประพันธ์แห่งพระสูตรพุทธภาษิตตรสัประทาน

โอวาทแก่อนาถปิณฑิกคฤหบดีว่า

อายํุ วณฺณํ ยสํ กิตฺตึ สคฺคํ อุจฺจากุลีนตํ

รติโย ปตฺถยาเนน อุฬารา อปราปรา

เป็นต้น มีความว่า เมื่อนรชนมาปรารถนาอายุ วรรณ ยศ เกียรติ สวรรค์ ความเกิด

ในตระกลูสงู และความยินดเีกษมสขุยิง่ ๆ ขึน้ไป พงึบ�าเพญ็ความไม่ประมาทให้ยิง่ ๆ 

ขึ้นไปในสันดานเถิด สามารถเป็นบ่อเกิดแห่งกุศลและคุณที่ประสงค์ บัณฑิตทั้งหลาย

ย่อมสรรเสริญ ความไม่ประมาทในบุญกิริยา การท�าบุญทั้งหลายอันเป็นไปในกาย  

วาจา จิต และกุศลสุจริตซ่ึงเป็นไป ณ ภูมิ ๔ คือ กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร  

โลกุตรทุกประการ บัณฑิตชนผู้ไม่ประมาทแล้วย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ คือ 

ประโยชน์ในทิฎฐธรรมภพนี้ และประโยชน์เป็นไปในสัมปรายภพหน้า เพราะอาศัย

ความบรรลุประโยชน์ท่ีประสงค์ท้ังภพน้ีและภพหน้า ท่านจึงสรรเสริญผู้ทรงปัญญาว่า

เป็นบัณฑิต ด�าเนินไปในประโยชน์กิจด้วยปัญญา ความไม่ประมาทเป็นเหตุให้บัณฑิต

ชาติยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ด้วยประการฉะนี้
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พระราชกุศลบุญราศี ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงบ�าเพ็ญ 

โดยก�าลงัพระปัญญาบารมแีละอปัมาทธรรม เป็นปฏปิทาให้อิฏฐวิบลูผล มอีายุเป็นต้น 

เป็นไปโดยชอบต้องตามสุคโตวาทสัมมาปฏิบัติด้วยประการฉะนี้

อิโต ปรํ ปวกฺขามิ ตํ ตํ วิเสสมงฺคลํ

มหาราชาธิราชสฺส คุณาลงฺการสมฺมตํ

วุจฺจมานํ หิ สุตฺวาน โยนิโส ปจฺจเวกฺขโต

อุปฺปชฺเชยฺย นรินฺทสฺส โสมนสฺสมนปฺปกํ

ภิยฺโย สมฺปาทเน จิตฺตํ  ปณิเธ ตทนนฺตรํ 

เตนาปิจ ชนินฺทสฺส โสตฺถิ จ มงฺคลํ สิยา

ล�าดับนี้ จะรับพระราชทานพรรณนาพระราชจริยาสาธุปฏิบัติ ที่ตั้งแห่งสวัสดีมงคล 

อันพิเศษยิ่งซ่ึงได้ชื่อว่ามงคลวิเสส เป็นพระคุณอลังการ มีพร้อมบริบูรณ์ในสมเด็จ 

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า เม่ือได้ทรงสดับแล้ว ทรงปัจจเวกขณ์ถึงโดยก�าลัง 

พระปรีชา ก็จักเกิดพระปีติปราโมทย์มีก�าลัง แต่นั้นก็จักตั้งพระราชหฤทัยบ�าเพ็ญ 

เพิ่มพูนให้บริบูรณ์ยิ่ง สรรพสิ่งสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลก็จักเกิดเป็นมหาผลแด่สมเด็จ

บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ข้อนี้สมด้วยประพันธ์คาถาที่บัณฑิตรับพระราชทาน

กล่าวถวายพระมหากษัตริย์ครั้งโบราณกาล กราบทูลให้ทรงวิจารณ์ทศพิธราชธรรม 

ที่ทรงบ�าเพ็ญอยู่ว่า 

ทานํ สีลํ ปริจฺจาคํ อาชฺชวํ มทฺทวํ ตปํ

อกฺโกธํ อวิหึสญฺจ ขนฺติญฺจ อวิโรธนํ

อิจฺเจเต กุสเล ธมฺเม ิเต ปสฺสาหิ อตฺตนิ

ตโต เต ชายเต ปีติ โสมนสฺสญฺจนปฺปกํ

ขอสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิ ทรงพจิารณา

พระธรรมส่วนชอบอนัตัง้อยู่ในพระองค์ คอืทาน ศลี บรจิาค ความตรง ความอ่อนโยน 

ตบะ คอืความเพยีร เมตตาคือความไม่โกรธ กรุณาคอืความไม่เบยีดเบยีน ความอดทน 

ความไม่ท�าให้ผิดดังนั้น ๆ เถิด แต่นั้นพระปีติโสมนัสจักมีขึ้นในพระองค์มิใช่น้อย
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ก็แลพระราชจรยิาซ่ึงเป็นคณุาภรณ์อลงกต สมเดจ็บรมบพติร พระราชสมภารเจ้า

ทรงมีอเนกนัย พ้นวิสัยที่จะรับพระราชทานพรรณนาในกถามรรคเพียงกัณฑ์เดียวนี้ 

จะรับพระราชทานบรรยายแต่โดยเอกเทศ

ในศก (๒๕๒๙) นี้ จะขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระคุณพิเศษส่วน 

อัตตสมบัติด้วยวิริยะและขันติ ส่วนปรหิตปฏิบัติ จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาด้วย

รัฎฐาภิปาลโนบายพอเป็นนิทัศนนัย 

วิริยะ ความเพียร ตามศัพท์ว่าความเป็นผู้กล้า ทั้งในทางละไม่ท�า ทั้งในทาง

ท�าให้มีขึ้นเป็นขึ้น เมื่อแสดงโดยทั่วไปก็เป็นค�ากลาง ๆ อาจเพียรท�าชั่วก็ได้ ท�าดีก็ได้ 

แต่ทางพระพุทธศาสนาสอนให้เพียรในทางดี คือให้เพียรละเว้นไม่ท�าชั่ว ให้เพียรท�าดี 

ดังที่สอน ให้มีปธานะ การตั้งความเพียร ๔ สถาน คือเพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่

เกิดมิให้เกิดขึ้น เรียกว่าสังวรปธาน เพียรละบาปอกุศลท่ีเกิดข้ึนแล้ว เรียกว่าปหาน

ปธาน เพียรท�าบุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น เรียกว่าภาวนาปธาน เพียรท�าบุญกุศลที่

เกิดข้ึนแล้วให้ตั้งอยู่และเจริญยิ่งขึ้น เรียกว่าอนุรักขนาปธาน ในการตั้งความเพียร 

ดังกล่าว ให้ม ีฉนัทะ พอใจ วริยิะ เพยีรพยายาม จติตะ เอาใจใส่ไม่ทอดธรุะ วิมังสา 

พิจารณาใคร่ครวญให้รู้จักผิดชอบควรละควรท�าเป็นต้น ทั้ง ๔ นี้ เรียกว่าอิทธิบาท 

ธรรมที่ให้บรรลุถึงความส�าเร็จ ตั้งต้นแต่ส�าเร็จปธานทั้ง ๔ เป็นเครื่องละโกสัชชะ  

ความนอนจม คือเกียจคร้าน ลักษณะอาการของความเพียรที่ตั้งข้ึนได้ทรงตัวอยู่ได้ 

ก้าวหน้าไปได้ เรียกว่าธาตุ ก�าหนดเป็น ๓ คืออารัพภธาตุ เริ่มต้นทรงตัวขึ้น  

นิกกมธาต ุทรงตวัด�าเนนิไป ปรกักมธาต ุทรงตวัก้าวหน้าไป คอืความเพยีร ตัง้ขึน้ได้ 

และด�าเนินก้าวหน้าไป ไม่ล้มเลิกลง ในเมื่อมีลักษณะการทรงตัวทั้ง ๓ นี้ประคองอยู่

จนกระทั่งบรรลุความส�าเร็จ

วิริยะ เป็นบารมีข้อที่ ๕ ที่พระโพธิสัตว์ได้บ�าเพ็ญมาเป็นอันมาก ในทศชาติ

แสดงมหาชนกชาดกในทางเยีย่มด้วยความเพยีร มเีรือ่งอยูว่่า พระมหาชนก พระโอรส

แห่งพระเจ้ากรงุมิถลิา ต้องพลัดถิน่ไปประทบัในต่างประเทศตัง้แต่ทรงอยูใ่นพระครรภ์

ของพระมารดา มีจิตใจกล้าหาญ มีความเพียรแรงกล้า ได้ขึ้นเรือบรรทุกสินค้าข้าม

มหาสมทุรเพ่ือไปสูส่วุรรณภูมิ เรอืได้ถกูคล่ืนลมร้ายแรงอบัปางลงในท่ามกลางมหาสมทุร 

พระมหาชนกได้ว่ายน�า้มุง่กรงุมถิิลาโดยไม่ย่อท้อจนถึงวันท่ี ๗ เทพธดิารกัษามหาสมุทร



7ราชธรรมกับการพัฒนาสังคม

ชื่อมณีเมขลาได้ผ่านมาพบ จึงได้ตั้งปัญหาถามว่า เพียรว่ายน�้าไปเพื่อประโยชน์อะไร 

ผลส�าเรจ็คอืความตาย พระมหาชนกได้ตอบโดยความว่า ข้าพเจ้าได้ตรองเหน็โลกวตัร 

ข้อวตัรปฏบิตัขิองโลก ตรองเหน็ผลดขีองความพยายาม จงึพากเพยีรอยูก่ลางมหาสมทุร

ทั้งที่ไม่เห็นฝั่ง เมื่อเพียรท�ากิจของบุรุษ ก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ญาติ ไม่เป็นหนี้เทวดา  

ไม่เป็นหน้ีมารดาบดิา ไม่ต้องเดอืดร้อนในภายหลงั คนในโลกนีป้ระกอบการงานส�าเร็จ

บ้างไม่ส�าเรจ็บ้าง เหน็กนัอยู ่คนอืน่จมไปแล้วกต็าม ข้าพเจ้าจะว่ายข้ามต่อไป ข้าพเจ้า

ได้เห็นท่านผู้เป็นเทวดาในที่ใกล้ ก็จักเพียรพยายามต่อไปให้ถึงฝั่งสมุทร เทพธิดาได้

ฟังถ้อยค�าของพระมหาชนกอันแสดงถึงจติใจทีต่ัง้มัน่ในความเพยีรพยายามของตนเอง 

ท�ากจิทีบ่รุุษพงึท�า ไม่ท้อถอย เพยีรไปให้ถงึฝ่ังสมทุร เทวดาจงึได้ช่วยน�าพระมหาชนก

ไปส่งถึงกรุงมิถิลา 

เรื่องนี้พึงเห็นสารคติเป็นพิเศษได้ ว่าพระมหาชนกมิได้หวังพึ่งเทวดา แต่คิด

พึง่ตนเองมาตัง้แต่ต้น เมือ่เหน็เรือจะอบัปาง กค็ดิเตรยีมตนว่ายน�า้ แล้วก็เพียรว่ายน�า้ 

มุง่ให้ถงึฝ่ังให้จงได้ตลอดเวลาหลายวนั เมือ่เทวดามาปรากฏกล่าวชกัชวนให้ท้อแท้หมด

ก�าลังใจ กไ็ม่ยอมท้ิงความเพยีร คงมใีจเข้มแขง็มัน่คง มุ่งเพยีรว่ายน�า้จนกว่าจะตายไป

กบัความเพยีร ทัง้ทีเ่หน็เทวดาอยูเ่ฉพาะหน้ากไ็ม่ขอให้เทวดาช่วย ตัง้หน้าช่วยตนด้วย

ตนต่อไป เทวดาจึงได้เข้าช่วย 

บุคคลเช่นน้ีเองเรียกว่าเป็นผู้ที่เทวดาช่วย คือความเพียรนี้เองที่พึงเห็นว่า 

เป็นเทวดา เมื่อจับท�างานทีแรก มักเห็นความเพียรเป็นความยากล�าบากน่าเบื่อหน่าย  

ต่อเมื่อเพียรไปจนใกล้ส�าเร็จ ก็จะเห็นว่าความเพียรนี้เป็นเทวดาขึ้นมาทันที ลืมความ

เหนือ่ยยาก เพราะเหน็ผลทีท่�าให้ปลืม้ใจอยูเ่บือ้งหน้าแล้ว ผูท้ีเ่คยพากเพยีรเหนือ่ยยาก

ในการงานทีจ่ะอ�านวยผลทีป่รารถนาอย่างยิง่ เมือ่ใกล้จะส�าเรจ็ผลย่อมจะรูส้กึเหน็ดงันี้

อยู่ด้วยกัน เพราะงานที่จะส�าเร็จผลแน่นอน ย่อมมีทางทะลุปรุโปร่งเป็นอานิสงส์ของ

ความเพยีรทีผ่ดุขึน้มาให้เหน็ชดั คนเกยีจคร้านจะไม่มโีอกาสได้เหน็เทวดา คอือานสิงส์

ของความเพียร

วิริยบารมีของพระโพธิสัตว์แบ่งออกเป็น ๓ ขั้น คือ 

วิริยบารมี ได้แก่เพียรท่ีบ�าเพ็ญด้วยมุ่งหวังพระโพธิญาณ เป็นเบื้องหน้า  

รักเพียรเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สิน 
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วิริยอุปบารมี ได้แก่เพียรที่บ�าเพ็ญด้วยมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นเบื้องหน้า  

รักเพียรเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตน

วริยิปรมัตถบารม ีได้แก่เพียรทีบ่�าเพ็ญด้วยมุง่หวงัพระโพธญิาณเป็นเบ้ืองหน้า 

รักเพียรเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตน

ขันติ ความอดทน ความทนทาน อย่างสามัญมีความอดกล้ันเป็นลักษณะ 

เรยีกว่า อธวิาสนขนัต ิขันตคืิอความอดกลัน้ เช่นทนตรากตร�าต่อหนาวร้อนหวิระหาย

เป็นต้น ทนล�าบากต่อทุกขเวทนาในเวลาเจบ็ไข้ได้ป่วย ทนต่อเจบ็ใจต่อถ้อยค�าจาบจ้วง

ล่วงเกิน เพราะสิ่งท่ีอดทนเหล่าน้ีมีเกิดขี้นอยู่ที่กายใจ ปรากฏมีหนาวร้อนหิวระหาย  

มีทุกขเวทนา มีเจ็บใจ จึงอดกลั้นไว้ หนาวร้อนหิวระหาย ก็อดกลั้นตามที่ควรอดกลั้น 

เจ็บปวดก็อดกล้ัน ไม่ร้องทุรนทุราย เจ็บใจก็อดกลั้น ไม่แสดงอาการโกรธร้ายแรง 

ทางกายวาจา อดกลั้นให้อยู่ในใจ และพิจารณาระบายออก ท�าใจให้ผ่อนคลาย ไม่ให้

เครียด ให้สงบ ใจจึงแจ่มใสแช่มชื่น กายก็สงบเป็นปรกติ อาการดังนี้เรียกว่าโสรัจจะ 

ที่แปลว่าความเสงี่ยม คือสงบปรกติ ขันติที่สมบูรณ์จึงต้องมีโสรัจจะประกอบอยู่ด้วย 

การหัดอดกลัน้และท�าใจให้สงบเป็นปรกตใินเวลาถกูต้องอนฏิฐารมณ์ คอืเรือ่งทีไ่ม่ชอบ 

ย่อมยากในตอนแรก แต่เมื่อหัดปฏิบัติไปบ่อยเข้า ก็จะง่ายขึ้น จนถึงท�าจิตให้สงบเป็น

ปรกติได้ มีอาการมั่นคง มีอารมณ์อะไรมากระทบกระทั่ง ก็ไม่กระเทือน ขันติก็เลื่อน

ขึน้เป็นมคีวามทนทานเป็นลักษณะเรยีกว่าตตีกิขาขนัต ิขนัตคิอืความทนทาน ดงัทีต่รสั

ไว้ในโอวาทปาฎโิมกข์ว่า ขนตฺ ีปรม ํตโป ตตีกฺิขา ขนัตคิอืความทนทานเป็นตบะอย่างย่ิง 

ขนัตเิป็นอลงัการวเิศษ อ�านวยผลแก่ผูท้ีม่อียูทุ่กคน เพราะผูท้ีม่จีติใจเข้มแข้ง

อดทน สงบเป็นปรกติ ทนทานได้ในทุกสถานการณ์ ย่อมช่ือว่าได้ที่ตั้งรับอันมั่นคง  

เป็นผู้ชนะในขั้นที่ตั้งรับแล้ว ท�าให้สามารถปฏิบัติกิจหน้าที่ให้ส�าเร็จ

ขันติเป็นบารมีข้อที่ ๖ ที่พระโพธิสัตว์ได้บ�าเพ็ญมาเป็นอันมาก ในทศชาติ

แสดงจนัทกมุารชาดกในทางเยีย่มด้วยขันต ิมเีรือ่งย่อว่า พระจนัทกมุาร โอรสพระเจ้า

กรงุปุปผวด ีทรงตัง้อยูใ่นธรรม ทรงวนิจิฉยัคดคีวามโดยธรรม เป็นเหตใุห้ขดัประโยชน์

ของปุโรหิตผู้ไร้ยุติธรรม ปุโรหิตจึงหาเหตุกลั่นแกล้งจนถึงให้เตรียมการเผาพระกุมาร

บชูายญั พระจนัทกมุารได้ทรงมีขนัตติลอดมา แม้จะต้องถกูเผาบชูายญั กไ็ม่ทรงยอม
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สยบให้อธรรม ประชาชนได้ประจักษ์ในความอดทนสละได้ของพระกุมารเพือ่รกัษาธรรม

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงพร้อมกันช่วยพระกุมารไว้

ขันติบารมีของพระโพธิสัตว์แบ่งออกเป็น ๓ ขั้น คือ 

ขันติบารมี ได้แก่ขันติที่บ�าเพ็ญด้วยมุ่งหวังพระโพธิญาณ เป็นเบื้องหน้า  

รักขันติเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สิน 

ขันติอุปบารมี ได้แก่ขันติที่บ�าเพ็ญด้วยมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นเบื้องหน้า  

รักขันติเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตน

ขนัตปิรมตัถบารม ีได้แก่ขนัตท่ีิบ�าเพญ็ด้วยมุง่หวงัพระโพธญิาณเป็นเบือ้งหน้า 

รักขันติเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตน 

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทรงบ�าเพ็ญวิริยะความเพียรในพระราช

กรณยีกจิทัง้ปวง ทัง้ในส่วนท่ีเป็นไปตามราชประเพณ ีทัง้ในส่วนทีเ่ป็นไปตามโครงการ

พระราชด�าริเพ่ือประโยชน์สุขแห่งประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งที่เป็นโลกวัตร

คติโลก ธรรมวัตรคติธรรมทั้งปวง พระวิริยะที่ทรงบ�าเพ็ญจึงย่ิงใหญ่ไพศาล ควรจัด 

เป็นพระวิริยบารมีได้ เช่นเดียวกับพระมหาชนกในมหาชนกชาดก ซึ่งได้เพียรว่ายน�้า

มุ่งไปกรุงมิถิลา ซึ่งเป็นเมืองของพระองค์เพื่อทรงช่วยประชาชนในเมืองนั้น และได้ 

ทรงบ�าเพ็ญขันติอดทนตรากตร�าต่อหนาวร้อนหิวระหาย อดทนล�าบากต่อทุกขเวทนา 

ในเวลาทรงปฏิบัติงาน ในเวลาทรงพระประชวร อดทนพระราชหฤทัยต่ออารมณ์ทั้งที่

น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาต่าง ๆ ต่อบุคคลและเหตุการณ์ต่าง ๆ ทรงประกอบ

ด้วยความเข้มแขง็อดทน ทนทาน สงบพระราชหฤทยั เป็นปรกติได้ในสถานการณ์ทัง้ปวง 

จึงทรงเป็นทีต่ัง้รบัทีม่ัน่คง พระขนัตทิีท่รงบ�าเพญ็จงึยิง่ใหญ่ไพศาล ควรจดัเป็นพระขนัติ

บารมีได้ เช่นเดียวกับพระจันทกุมารในจันทกุมารชาดก ซึ่งได้ทรงมีขันติในการทรง

วนิจิฉยัอรรถคดโีดยธรรม ทรงอดทนต่อการกลัน่แกล้งต่าง ๆ ของปโุรหติ ทรงรักษาธรรม 

แม้ว่าจะถูกเผาบชูายญั ทรงมุง่ให้เกดิความเป็นธรรมแก่ประชาชนเป็นทีต่ัง้ ไม่หวัน่ไหว

ต่ออันตรายแม้แห่งชวิีต นบัเป็นพระราชปฏบิตัส่ิวนอตัตสมบตั ิคอืวิรยิะ จดัเป็นมงคล

วิเสสที่ ๑ ขันติ จัดเป็นมงคลวิเสสที่ ๒
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พระราชจรยิารฎัฐาภปิาลโนบายนัน้ คือพระราชกรณยีกจิ ทีท่รงปฏบัิติกระท�า

เพือ่ประโยชน์คุณแก่พระราชอาณาจกัรและประชาชน จะขอรบัพระราชทานถวายด้วย

ทศพิธราชธรรมข้อ ๕ คือ มัททวะ ความอ่อนโยน และข้อ ๖ คือตปะ หรือตบะ  

คุณเป็นเครื่องเผาผลาญก�าจัดบาปอกุศล โดยปรหิตปฏิบัติปริยาย

มัททวะ แปลว่าความอ่อนโยน คือความเป็นผู้มีอัธยาศัยอ่อนโยน ไม่ดึงดื้อ

ถอืตนด้วยอ�านาจถมัภะ (คอืดจุเสา) มคีวามอ่อนโอนไปตามเหตผุล ตามความสมควร 

ดังที่เรียกว่า การณวสิก เป็นไปตามอ�านาจแห่งเหตุที่ควรด�าเนิน และมีสัมมาคารวะ

ต่อท่านผู้ใหญ่ ผู้เจริญ อ่อนโยนต่อบุคคลที่เสมอกันและต�่ากว่า วางตนสม�่าเสมอ  

ไม่กระด้างดหูมิน่ผูอ่ื้นด้วยอ�านาจมานะเพราะชาต ิเพราะโคตร เพราะยศ เพราะทรพัย์

เป็นต้น

ข้อที่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงมีพระราชอัธยาศัยอ่อนโยน เมื่อมีผู้มา 

กราบทลูด้วยข้ออรรถข้อธรรมท่ีกอปรด้วยเหตผุล ซึง่เป็นวิสัยของบณัฑติชน มิได้ทรง

ห้ามปราม ทรงวิจารณ์โดยถ้วนถี่ ถ้าดีชอบก็ทรงอนุโมทนาอนุวัตรตาม ไม่ทรงถือ

พระองค์ด้วยอ�านาจมานะ ทรงสมัมาคารวะอ่อนน้อมแก่ผูเ้จรญิวยัโดยคุณ ไม่ทรงดหูมิน่ 

จัดเป็นมัททวะ

บารมีข้อที ่๕ คอืวริิยะ กับทศพธิราชธรรมข้อที ่๕ คือมทัทวะ ความอ่อนโยน 

ดถู้อยค�าต่างความหมายกนั แต่เมือ่พจิารณาจากหลายพระสตูร จะพบว่ามคีวามเนือ่ง

กนัอยูใ่นประการท่ีส�าคญั ยกตวัอย่างในกนัทรกสตูร แสดงว่าจติทีต่ัง้มัน่เป็นสมาธแิล้ว 

บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว ไม่มีเนิน ปราศจากอุปกิเลส เป็นจิตอ่อน ควรแก่การงาน ตั้งอยู่  

ถึงความไม่หวั่นไหว ย่อมน้อมไปเพื่อญาณปรีชา ซึ่งเป็นอภิญญาชั้นสูงได้ คือจิตที่จะ

ควรแก่การงาน คือปฏิบัติงาน เพื่อญาณปรีชาได้ จะต้องเป็นจิตที่มีสมาธิ มีลักษณะ

อ่อน ใช้ค�าว่า มุทุภูตะ เป็นจิตอ่อน เมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นว่าจิตที่ไม่มีสมาธิเป็นจิตที่

แข็งกระด้างด้วยอ�านาจนิวรณ์ คือกิเลสท่ีเกิดขึ้นกลุ้มรุมอยู่ในจิต ท�าจิตให้กลัดกลุ้ม

วุน่วาย ไม่อาจใช้จติเช่นนีท้�างาน ไม่อาจน้อมไป เพือ่พจิารณาเพือ่ปัญญาได้ เป็นอนัว่า

ใช้ความเพยีรไม่ได้ ไม่มีก�าลังท่ีจะตัง้ความเพยีร จงึชือ่ว่าไม่ควรแก่การงาน ต่อเมือ่จติ

เป็นสมาธิ จึงควรแก่การงาน คือควรตั้งความเพียรท�างานได้เพราะเป็นจิตอ่อนโยน 

เรยีกว่ายอมให้น้อมไปท�างาน แม้ในการท�างานทัว่ไป ด้วยความเพียรจติกต้็องอ่อนยอม
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ให้น้อมไปเพื่อตั้งความเพียรเพื่อท�างานนั้น เพียรเพื่อท�าอะไรให้ส�าเร็จ จึงต้องมีความ

อ่อนโยนยินยอมพอใจของจิตประกอบอยู่ด้วย ในธาตุวิภังคสูตร แสดงอุปมาที่ท�าให้

เหน็ได้ง่ายข้ึน ว่าเปรยีบเหมือนช่างทองสมุทองในเบ้า คอืตัง้ความเพยีรสมุทอง กต้็อง

ใช้ความเพียรให้พอด ีมใิห้มากไปน้อยไป บางคราวกต้็องสบูลมให้แรง บางคราวกต้็อง

พรมน�า้ให้ไฟลดลง เพือ่ให้ทองละลายให้พอด ีทองจงึอ่อนเหลว ควรแก่การงาน ผดุผ่อง

ได้ที่ จึงเททองที่อ่อนเหลวได้ที่ ท�าทองรูปพรรณต่าง ๆ ได้ตามปรารถนา วิริยะกับ

มทัทวะความอ่อนโยนจงึต้องประกอบไปด้วยกนัดัง่นี ้มทัทวะเป็นทศพิธราชธรรมข้อที ่๕

ตปะ หรอืตบะ แปลว่าเผาผลาญ หมายถงึกศุลสมาทาน อนัเผาผลาญอกศุล

วิตกบาปธรรม สมาทานวัตรตามแบบบัญญัติ เป็นอุบายอันจะสังหารอกุศลวิตกบาป

ธรรมแม้เพียงขณะหน่ึงสมัยหน่ึง แต่ในพราหมณสมัย แสดงหมายถึงการปฏิบัต ิ

ถูกต้องตามหน้าที่ เช่นการปกครองประชาชนเป็นตบะของพระมหากษัตริย์ มีค�าเป็น

คาถาหนึง่แสดงว่า พระอาทิตย์มีตบะส่องแสงสว่างในกลางวนั พระจนัทร์มตีบะในกลางคนื 

เป็นต้น ผูบ้�าเพญ็ตบะ คือปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้บรรลถึุงความส�าเรจ็ด้วยด ีย่อมเป็นผูมี้ตบะ 

ปรากฏเป็นผูม้สีง่า เป็นท่ีย�าเกรง ดงัทีพ่ดูกนัว่ามตีบะเดชะ ส่วนผูท้ีไ่ม่ปฏบิตัใิห้สมกับ

หน้าที่ ฐานะของตน ย่อมเป็นผู้ไม่มีตบะอย่างนั้น ไม่ปรากฏเป็นผู้มีสง่า ไม่เป็นที่

ย�าเกรง มีภาษิตกล่าวไว้ไนมหาสุตโสมชาดกว่า

พระราชาผู้เอาชนะผู้ที่ไม่ควรชนะ ไม่ชื่อว่าพระราชา

เพื่อนผู้เอาชนะเพื่อน ไม่ชื่อว่าเพื่อน

ภริยาผู้ไม่ยําเกรงสามี ไม่ชื่อว่าภริยา

บุตรผู้ไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่า ไม่ชื่อว่าบุตร

สภาที่ไม่มีสัตบุรุษ ไม่ชื่อว่าสภา

ผู้ไม่พูดเป็นธรรม ไม่ชื่อว่าสัตบุรุษ

ผู้ละ หรือสงบราคะ โทสะ โมหะ พูดเป็นธรรม ชื่อว่าสัตบุรุษ 

ในการปฏิบัติตบะ จ�าต้องอาศัยวิริยะความเพียร เผาผลาญ ก�าจัดความ

เกยีจคร้านและการปฏบิตัผิดิหน้าที ่จงึมกัแสดงอธบิายตบะด้วยความเพยีร ตามนยัที่

ได้ถวายวิสัชนามาในข้อวิริยบารมี 
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ข้อทีพ่ระมหากษตัริยาธิราชเจ้าทรงพระพริยิอตุสาหะ พร้อมทัง้พระขนัตธิรรม 

ใส่พระราชหฤทัยในการปกครองพระราชอาณาเขต และประชาชนให้เกษมสุขปราศจาก

ภยนัตราย มพีระตบะเดชะเป็นทีย่�าเกรงแห่งบุคคลท่ัวไป ไม่อาจหมิน่พระบรมเดชานภุาพได้ 

ทั้งทรงสมาทานกุศลวัตร ทรมานพระกายพระกมล เพื่อระวังบาปอกุศล ที่ยังไม่เกิด

ไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อก�าจัดบาปอกุศลท่ีเกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญ ไม่ตั้งอยู่ได้ จัดเป็นตปะ

หรือตบะ

บารมีข้อที ่๖ คอืขนัต ิกบัทศพธิราชธรรมข้อที ่๖ คอื ตปะหรอืตบะ มคีวาม

หมายอันเดียวกัน เพราะตบะย่อมหมายถึงขันติด้วย ดังพระโอวาทปาติโมกข์ข้อว่า 

ขนัตคืิอความทนทานเป็นตบะอย่างยิง่ และข้อขนัตไิด้รบัพระราชทานถวายวสิชันามาแล้ว 

ในข้อขันติบารมี ตบะเป็นทศพิธราชธรรมข้อที่ ๖

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าทรงพระเจรญิด้วยพระบารมพีร้อมพระราช-

ธรรมจริยา ยกโดยเฉพาะในกถามรรคนี้ คือ วิริยะและขันติ เป็นส่วนอัตตสมบัติ  

กับทั้งมัททวะ ความอ่อนโยน และตบะคุณเป็นเครื่องเผาผลาญบาปอกุศล ท้ังทรง

ปฏิบัติหน้าที่อย่างเย่ียมยอด เป็นรัฎฐาภิปาลโนบายส่วนปรหิตปฏิบัติ คือเหตุส�าคัญ 

ทีน่�าให้เข้าถงึความเจรญิในการปกครองรฐัให้วัฒนสถาพร ดังจะพงึเห็นได้จากพระราช

กรณยีกจินานปัการทีไ่ด้ทรงปฏบิตัติลอดมา ซึง่ไม่อาจยกขึน้แสดงสาธกด้วยกถามรรค

เพียงครัง้เดยีวได้ จะรบัพระราชทานยกสาธกถวายเพยีงบางประการ เพ่ือทรงพจิารณา

พระธรรม ส่วนชอบอันตัง้อยูใ่นพระองค์ เป็นเครือ่งเจริญพระราชหฤทยัด้วยพระปีตโิสมนสั

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ได้เสดจ็พระราชด�าเนนิ ทรงเยีย่มเยยีน

ประชาชน พระราชทานความช่วยเหลอืในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพืน้ทีต่่าง ๆ 

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมา เพราะทรงถือว่า “การช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่

ของสถาบนัพระมหากษัตรย์ิต้องทรงท�าประจ�าอยูแ่ล้ว อนึง่ การช่วยเหลอืคนทีต่กทกุข์

ได้ยากนัน้ กส็อดคล้องกบัค�าสอนพระพทุธศาสนาด้วย ผูท้ีท่�าบญุย่อมได้รบัความอิม่อก

อิ่มใจคือได้บุญ”

“การพฒันาประเทศจําเป็นต้องทําตามลําดับข้ัน ต้องสร้างพ้ืนฐาน คอืความพอมี 

พอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่
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ประหยดัแต่ถูกต้องตามหลกัวชิา เม่ือได้พืน้ฐานมัน่คงพร้อมพอควร และปฏบัิตไิด้แล้ว 

จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจให้ยิ่งขึ้นโดยลําดับ”

"สถาบนัพระมหากษตัริย์ และพระราชกรณยีกจิเกีย่วกบัโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

ทีเ่รยีกว่า โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรนิัน่เอง ทีเ่ป็นทีม่าของความม่ันคงของ

ชาติและความสงบสุขของสังคมไทย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต"

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ๒๔๙๔ - ๒๔๙๕  

ได้มบีทบาทอย่างส�าคัญในการยึดม่ันแนวทางทีส่นบัสนนุการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ของชาติมาโดยตลอด และจากบทบาทของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

ในการแก้ปัญหาหลักต่าง ๆ ของชาติดังกล่าวนั้น อาจจะน�ามาวิเคราะห์แยกแยะโดย

สรุปให้เห็นถึงบทบาทในเชิงของการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติที่ชัดเจน

ยิง่ข้ึนดังน้ี คอืบทบาทในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บทบาทในการเสรมิโครงการปรกติ 

บทบาทในแง่ของการริเริ่ม บทบาทในการส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารด�าเนินการ

พัฒนาในพ้ืนท่ี บทบาทในการสนบัสนนุการรกัษาความมัน่คงของชาต ิเกีย่วกบัโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�ารินั้น ได้ทรงเน้นอยู่เสมอว่า “มิได้ทรงมีวัตถุประสงค์ที่ 

จะเข้าไปแย่งงานของรฐั หรอืมีลกัษณะซ�า้ซ้อนกบังานของรฐั ทัง้นี ้เพราะไม่มพีระราช

ประสงค์ที่จะให้แผนงานปรกติของหน่วยงานใด ๆ ที่มีอยู่เดิม ต้องหยุดชะงักหรือ 

เสยีหาย สิง่ใดทีรั่ฐท�าอยู่และได้ผลดอียู่แล้ว ก็จะทรงผ่านเลยไป ไปทรงท�าในทีท่ีเ่หมาะ

สมแห่งอื่น”

“เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” นีค้อื

พระปฐมบรมราชโองการแห่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ที่พระราชทานแก่

ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณเมื่อวันที่ 

๕ พฤษภาคม พทุธศักราช ๒๔๙๓ นบัตัง้แต่บดันัน้เป็นต้นมา พระราชกรณยีกจิใหญ่

น้อยทุกประการทีท่รงปฏบิตัไิด้เป็นไปตามพระปฐมบรมราชโองการครบถ้วน และกล่าว

ได้ว่าเป็นพระบรมราชปณธิานท่ีได้ทรงตัง้ไว้ และทรงเริม่ปฏบิตัติัง้แต่เสดจ็เถลงิถวลัย-

ราชสมบัติ พระบรมราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ที่ปรากฏเป็นพระปฐมบรมราชโองการ 

จึงเป็นพระราชสัจจาธิษฐานและพระราชสัจจวาจา ตามพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่า  
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“สจฺจํ เว อมตา วาจา คําสัตย์จริงเป็นอมตวาจา วาจาที่ไม่ตาย” ท�าให้สถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งประชาชนชาวไทย สถิตม่ันสถาพร ด้วยมีธรรม  

ดังทรงมีพระราชด�ารัสประกาศในพระปฐมบรมราชโองการนั้นเป็นหลัก เป็นธงชัย 

เป็นไปตามอมตสจัจวาจาพทุธภาษิตว่า “ธมโฺม หเว รกขฺต ิธมมฺจาร ึธรรมแลย่อมรกัษา

ผู้ประพฤติธรรม” อีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชโอรส 

พระราชธดิา พร้อมทัง้สมเดจ็พระศรีนครนิทราบรมราชชนน ีและสมเด็จพระเจ้าพีน่างเธอฯ 

ก็ได้ทรงด�าเนินตามพระราชธรรมจริยา เพื่อประโยชน์สุขแห่งประชากรทุกประการ  

ดังนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ และพสกนิกรชาวไทย ซึ่งสนิท

แน่นแฟ้นมาแต่โบราณกาล จงึคงด�ารงอยู่และดยีิง่ขึน้ ฝ่ายประชาชนชาวไทยตัง้มัน่อยู่

บนพ้ืนฐานของความจงรกัภกัด ีศรทัธาเชือ่มัน่ ด้วยความส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ

เป็นพ้นประมาณ ฝ่ายพระมหากษัตรย์ิตัง้มัน่อยูใ่นพระมหากรุณาธิคณุอนัไม่มทีีส่ิน้สดุ 

ด้วยน�้าพระราชหฤทัยและพระราชจริยาวัตรประกอบไปด้วยทศพิธราชธรรม และ 

พระราชธรรมจริยาทั้งปวง ดังที่รับพระราชทานยกสาธกถวายในกถามรรคนี้ เป็นส่วน 

ปรหติปฏบัิต ิรฏัฐาภปิาลโนบาย ๒ ข้อ คอื มทัทวะ ความอ่อนโยน และตบะคณุเป็น

เคร่ืองเผาผลาญก�าจัดบาปอกุศล ประกอบด้วยวิริยะและขันติ จึงนับเป็นบุญยิ่งของ

ประชาชนชาวไทย ที่นอกจากจะมีรัฐบาลรับผิดชอบในการบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข ยังมี

พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงดูแลสอดส่องสุขทุกข์ส่งเสริมการ

ปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อพระราชประสงค์ย่ิงใหญ่ คือเพื่อความ

อยูด่กีนิดขีองพสกนกิรชาวไทยเป็นส�าคญั มัททวะ ความอ่อนโยน ประกอบด้วยวิริยะ

ความเพียร และตบะคุณเป็นเคร่ืองเผาผลาญก�าจัดบาปอกุศล ประกอบไปด้วยขันติ 

นับว่าเป็นรัฎฐาภิปาลโนบายส่วนปรหิตปฏิบัติ จัดเป็นมงคลวิเสสที่ ๓

พระราชธรรมจริยาส่วนอัตตสมบัติ คือวิริยบารมี ขันติบารมี และส่วน 

ปรหิตปฏิบัติ คือมัททวราชธรรม ตปราชธรรม เป็นรัฎฐาภิปาลโนบาย ซึ่งเป็นที่ตั้ง

แห่งสิริมงคลอันพิเศษมีเอกเทศดังได้รับพระราชทานถวายวิสัชนามาฉะนี้

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าได้ทรงอบรมพระองค์ ให้ทรงสมบูรณ์

ด้วยธรรมเป็นมงคลวิเสสส่วนอัตตสมบัติ ทรงด�ารงราไชยสวรรย์ปกครองอภิบาล 

ประเทศชาตปิระชาชนโดยธรรม เป็นมงคลวเิสสส่วนรฎัฐาภปิาลโนบายให้วฒันสถาพร



15ราชธรรมกับการพัฒนาสังคม

ในทกุทาง ได้ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิทกุอย่าง เพือ่ให้ประเทศชาตไิทยนีเ้จริญด้วย 

อายุ วรรณ สุข พล ธนสารสมบัติทั้งปวง เป็นส่วนปรหิตปฏิบัติ แม้ในศาสนจักรก็ได้

ทรงปฏบิตัใินฐานะทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนปูถัมภก โดยควรทกุประการ ในพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษานี้ ได้ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักด์ิพระราชทาน

เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ใหม่ และได้ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานสังคหวัตถ ุ

ในสงฆ์ ในบุคคล โดยนานัปการ ตลอดกาละทั่วเทศะทั้งปวง ประชาชนทั้งชาติกับทั้ง

คณะสงฆ์ ต่างระลึกส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณพ้นประมาณ ถึงวันมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษาจงึพร้อมกนัเฉลิมฉลองท่ัวประเทศ แสดงความจงรกัภักดด้ีวยวิธีต่าง ๆ 

บ�าเพญ็กศุลสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายด้วยจติใจเคารพ

เทดิทนูศรทัธาในสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า พระมหากษตัริย์ผูท้รงเป็นองค์

พระประมขุแห่งประเทศชาต ิองค์เอกอคัรศาสนปูถัมภก ตัง้สัจจาธษิฐานเป็นอนัเดยีวกนั 

ถวายพระพรชัยมงคล

เตหิ เตหิ วิเสเสหิ คุเณหิ ปฏิมณฺฑิโต

จิรญฺชีวี มหาราชา สุขปฺปตฺโต อนามโย

ยสสา เตชวา จาปิ วฑฺฒยนฺโต นรุตฺตโม

สทา ภทฺรานิ สมฺปสฺสํ  จิรํ รชฺเช ปติฏฺตุ 

ขอถวายพระพรสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ผูท้รงประดบัด้วยพระคุณ

สมทุยัอนัพเิศษนัน้ ๆ ทรงพระชนมพรรษายืนนาน ทรงพระส�าราญสมบรูณ์พระอนามัย 

ทรงพระเจรญิด้วยพระราชอสิรยิยศเดชานภุาพ ทอดพระเนตรเห็นแต่กจิการอนัเจรญิ

เป็นนิตยกาล เสด็จสถิตยืนนานในพระราชมไหศวรรย์ ปกครองรัฐสีมามณฑลให้

สมบูรณ์สมพระราชประสงค์

ล�าดับนี้ พระสงฆ์ผู้ได้มาในมหามงคลกาลนี้ มีสมานฉันท์ ตั้งสัตยาธิษฐาน

อัญเชิญพระศรีรัตนตรัยท่ีปรากฏเป็นมงคลสูงสุดของทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย 

ประสิทธิ์ถวายแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า

อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุตฺตมํ ธมฺมมชฺฌคา

มหาสงฺฆํ ปโพเธสิ อิจฺเจตํ รตนตฺตยํ
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พระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงตรสัรูธ้รรมอนัสูงสุด ยังพระสงฆ์หมูใ่หญ่

ให้เบกิบานตนจากกเิลสนทิรา นีจั้ดว่าพระรตันตรยั คอืวตัถอัุนประเสรฐิให้เกดิความดี 

๓ ประการ ย่อมเป็นไปเพือ่ความบรสิทุธิอ์ย่างยิง่ใหญ่ไพศาลแก่ผูเ้ลือ่มใส ด้วยเดชานภุาพ 

พระศรีรัตนตรัยดลบันดาล ขออุปัทวันตรายและอุปสรรคศัตรูทั้งหลาย จงอย่าบังเกิด

ถูกต้องพ้องพานซึง่ไทยสยามรฐัมหาชนบทนีใ้นกาลไหน ๆ จงบ�าราศไกลด้วยประการ

ทั้งปวง ความเป็นผู้ไม่มีโรค ความสุขส�าราญ ความเป็นผู้มีอายุยืนนาน และความ

บรบิรูณ์แห่งวตัถท้ัุงหลายอันเป็นท่ีตัง้แห่งวิบลุผลนัน้ ทัง้สขุโสมนสัสวสัดใีนทีท่กุสถาน 

จงเกดิม ีจงเป็นไปแด่สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า ผูท้รงอภบิาลไทยสยามรฐั

มหาชนบทนี ้กบัทัง้สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ สมเดจ็พระบรมราชชนนี 

พระราชโอรสธดิา พระบรมราชวงศ์ และคณะรัฐบาลมุขอ�ามาตย์ มนตรสีภาเสวกามาตย์ 

ทหารพลเรือนต�ารวจ พสกนิกรประชาราษฎร สมณะชีพราหมณ์ ขอเทพเจ้าทั้งหลาย

ทัว่จกัรราสผีูส้ถิตอยูใ่นไทยสยามรฐัมณฑล จงตัง้ไมตรจีติอภบิาลรกัษาสกลไทยสยาม

รัฐสีมาอาณาเขต ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทรงเป็นองค์พระประมุข

ด้วยน�าเข้าไปใกล้ซึ่งอิฎฐวิบุลผลอันเป็นหิตานุหิตประโยชน์ คอยป้องกันซึ่งสรรพโทษ

อันไม่เกื้อกูลแก่ความเจริญอย่าให้เกิดมี

สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ อิทํ ผลํ

เอตสฺมึ รตนตฺตยสฺมึ สมฺปสาทนเจตโส

ขอผลที่กล่าวนี้ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์ จงเป็นผลสัมฤทธิ์  

แด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้มีพระราชมนัสเล่ือมใสในพระรัตนตรัยนี้ 

สมพระบรมราชประสงค์ทุกประการ 

รบัพระราชทานถวายวสิชันาพระธรรมเทศนาในพระมงคลวเิสสกถา เป็นปสาทนยี-

มังคลานุโมทนา เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้

ขอถวายพระพร



ทศพธิราชธรรม
ของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว*

อ�านวยพรท่านอธกิารบด ี คณาจารย์ และท่านผู้มเีกยีรตทิั้งหลาย

วันนี้ อาตมภาพได้รับอาราธนาให้มาบรรยายในรายการ บรรยายพิเศษเรื่อง 

“พระราชจริยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ในหัวข้อย่อยที่ว่า “ทศพิธราช-

ธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งทางสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์-

มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี

พระชนมายคุรบ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศกัราช ๒๕๓๐ นี ้และเพือ่เฉลมิฉลองวโรกาส

รัชมังคลาภิเษก ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ หัวข้อที่ก�าหนดให้บรรยายในวันนี้ หากจะ

กล่าวกนัอย่างกว้าง ๆ แล้ว ก็ได้แก่เรือ่งพระราชจรยิาวัตรในด้านทีเ่นือ่งกบัพระพทุธศาสนา

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง

* ทรงบรรยาย ณ ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๓๐.  

 ขณะด�ารงสมณศักดิท่ี์ สมเดจ็พระญาณสงัวร
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พระพุทธศาสนากับคนไทย

คงเป็นทีย่อมรบักันทัว่ไปว่า พระพทุธศาสนาได้มส่ีวนเกีย่วข้องสัมพนัธ์กับคน

ไทยมาตั้งแต่ดึกด�าบรรพ์ คืออาจจะกล่าวได้ว่า เริ่มตั้งแต่ได้ตั้งชาติไทยขึ้นมาเป็นปึก

แผ่น และก็ได้รับการอนุรักษ์สืบทอดต่อ ๆ กันมากระทั่งถึงปัจจุบัน โดยมิได้ขาดสาย 

ความสมัพันธ์เกีย่วข้องระหว่างพระพทุธศาสนากบัคนไทยนัน้ เราอาจจะกล่าวได้อย่าง

กว้าง ๆ ว่ามีทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การสังคม และจารีตประเพณี  

ซึ่งทั้งหมดนี้เมื่อประมวลเข้าด้วยกันแล้วก็รวมเรียกได้ว่า “วัฒนธรรมไทย” อันหมาย 

ความว่า ระบบหรือแบบแผนที่สร้างความวัฒนะคือความเจริญให้แก่คนไทยหรือ 

ของคนไทย ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมของไทย ทั้งในด้านการปกครอง  

การศึกษา การสังคม และจารีตประเพณีนั้น ได้สร้างสมหรือเจริญเติบโตขึ้นมาโดย

อาศัยพระพุทธศาสนา หรือธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าเป็นรากฐานมาโดยตลอด 

ความจริงดังนี้ คงจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตรยิ์ไทย

การปกครองของไทยแต่โบราณมา มีศูนย์ของการปกครองรวมอยู่ที่องค์ 

พระมหากษตัรย์ิผูท้รงเป็นพระประมขุแห่งรฐั ฉะนัน้ เม่ือกล่าวถึงความสัมพนัธ์เกีย่วข้อง

ระหว่างพระพทุธศาสนากบัการปกครองของไทย ก็คอืการกล่าวถึงความสัมพนัธ์เกีย่วข้อง

ระหว่างพระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์นั้นเอง

พระพทุธศาสนาเป็นศาสนา จงึมิได้แสดงระบบหรอืระบอบการปกครองทางการ

เมอืงอย่างใดอย่างหนึง่ แสดงแต่ทางการศาสนา คอืธรรม แต่ธรรมนีเ้องพงึน�าไปปฏบิตัิ

ในการทุก ๆ อย่างโดยเหมาะสม เช่น ในทางการปกครอง ทางการศึกษา ทางสังคม

เป็นต้น เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญ เป็นวัฒนธรรม อารยธรรม ในทางต่าง ๆ วิธี

การที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมนั้น คือ ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงตาม

เหตุผล ตามความเหมาะสมแก่สภาพการณ์ ภาวการณ์ เป็นต้นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีที่

จะให้เกดิประโยชน์แก่ผูฟั้ง ในทางเกือ้กลู ในทางก่อให้เกดิสขุ เรยีกสัน้ด้วยค�าในปัจจุบนัว่า 
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เพื่อความสุขความเจริญ นอกจากนี้ ยังเป็นหลักธรรมที่น�าไปปฏิบัติได้ตลอดไป 

ทกุกาลสมัย ธรรมท่ีตรสัสอนไว้ในครัง้พุทธกาล จงึปฏบิตัไิด้ผลเกือ้กลูให้เกดิความสขุ

ความเจริญได้ในปัจจุบันบัดนี้ของทุกกาลสมัย เช่นเมื่อทรงแสดงธรรมแก่ผู้ปกครอง  

ก็ทรงแสดงทศพิธราชธรรม คือธรรมส�าหรับพระราชา ๑๐ ประการ เพราะศูนย์รวม

ของการปกครอง หรือกลไกส�าคัญอันจะน�าไปสู่ความส�าเร็จ หรือความล้มเหลวใน 

การปกครองอยูท่ีผู่ป้กครอง ตัง้ต้นแต่พระราชา ผูเ้ป็นพระประมขุของรฐั ฉะนัน้ หลกั 

ทศพิธราชธรรมจึงเน้นความส�าคัญของผู้น�า หรือเน้นที่ตัวผู้น�า ว่าจะต้องมีคุณสมบัติ

หรือมีคุณธรรมอะไรบ้าง จึงจะน�าประเทศชาติไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขได้ ทรงแสดง 

อปริหานิยธรรม คอืธรรมอนัจะไม่ก่อให้เกดิความเส่ือม แต่ก่อให้เกดิความเจรญิอย่าง

เดียว ๗ ประการ๑ แก่คณะเจ้าลิจฉวี ผู้ปกครองแคว้นวัชชี ซึ่งมีจุดส�าคัญของการ

ปกครองอยูท่ีก่ารร่วมมือร่วมใจกนัของคณะผูร่้วมด�าเนนิการปกครอง หรอืเรยีกสัน้ ๆ ว่า 

คณะปกครอง ฉะน้ัน หลักอปริหานิยธรรมจึงเน้นที่ความสามัคคี พร้อมเพรียงและ

ความเป็นธรรมของคณะผู้ปกครอง นอกจากนี้ ก็ยังได้ทรงแสดงหลักธรรมปลีกย่อย

อันเนื่องในการปกครองและเกี่ยวกับผู้ปกครองไว้อีกมาก

ดงัเช่น คร้ังหน่ึงเม่ือพระพทุธเจ้าประทับอยูใ่นแคว้นสักกะ ตอนเช้าเสดจ็เข้าไป

บิณฑบาตในศากยนิคมแห่งหนึ่ง ในขณะที่พราหมณ์คฤหบดีก�าลังประชุมกันอยู่ใน 

สภาด้วยกรณีย์บางอย่าง ขณะนั้น ฝนลูกเห็บตก พระพุทธเจ้าจึงเสด็จหลบฝนเข้าไป

ในสภา พวกพราหมณ์คฤหบดไีด้เหน็พระองค์แล้ว กล่าวว่า สมณะโล้นพวกไหน คงจะ

ไม่รู้จักสภาธรรม คือธรรมบัณฑิตขนบธรรมเนียมของสภา พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบ

ว่า “สภาที่ไม่มีสัตบุรุษ (คือผู้สงบ) หรือคนดี ไม่ชื่อว่าสภา ผู้ไม่พูดเป็นธรรม ไม่ชื่อ

๑ อปริหานยิธรรม ๗ คือ ๑. หม่ันประชุมกนัเนอืงนิตย์‚ ๒. พร้อมเพรยีงกนัประชมุ พร้อมเพรยีง 

 กนัเลิกประชมุ พร้อมเพรยีงกนัท�ากจิท้ังหลายทีพ่งึร่วมกนัท�า‚ ๓. เคารพบญัญติัหรอืกฎเกณฑ์ 

 ของชาววัชชี ไม่เหยียบย�า่ลบล้างของเก่าตั้งของใหม่ขึ้นมาตามอ�าเภอใจ‚ ๔. ให้ความเคารพ 

 นับถือวัชชีผู้ใหญ่ ด้วยการไต่ถามรับฟังความคิดเห็นของท่าน‚ ๕. ให้เกียรติและคุ้มครองสตร ี

 ไม่ให้ถูกข่มเหง‚ ๖. เคารพบูชาสิ่งอันเป็นที่เคารพนับถือของปวงชน‚ ๗. บ�ารุงและปกป้อง 

 ผู้ประพฤติธรรม (บรรพชิต) เพ่ือจักได้อยู่เป็นหลักในทางศีลธรรมแก่ประชาชน (ที. มหา.  

 ๑๐/๖๘/๘๖).
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ว่าสัตบุรุษ ผู้ละ (หรือสงบ) ราคะ โทสะ โมหะ พูดเป็นธรรม ย่อมชื่อว่าสัตบุรุษ”
๑ 

เป็นอันว่าได้ทรงประกาศว่า พระองค์ทรงรู้จักสภาธรรม

ดังนี้ จะเห็นได้ว่า หลักธรรมส�าหรับการปกครองที่พระพุทธศาสนาได้แสดง

ไว้น้ันมีลักษณะเป็นกลาง ๆ สามารถน�ามาปรับใช้ได้กับการปกครองทุกรูปแบบ  

ในทางทฤษฎนีัน้ ดเูหมอืนว่าค�าสอนหรอืหลกัธรรมทีท่รงแสดงไว้แต่ละหมวดหรอืแต่ละ

เรื่องเหล่านี้ ต่างกันหรือแยกจากกัน แต่ในทางปฏิบัติหลักธรรมต่าง ๆ ล้วนมีความ

สัมพันธ์เกี่ยวโยงกันเสมอ ดังเช่นเร่ืองทศพิธราชธรรมและอปริหานิยธรรมที่กล่าวมา

แล้วข้างต้น ก็หมายความว่า ผู้ปกครองควรปฏิบัติตนตามหลักทศพิธราชธรรมและ

หลักอปริหานิยธรรม รวมทั้งตามหลักปกครองประการอื่นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

ในการปกครอง อันอาจจะสรปุเข้าในค�าเดียว คือ โดยธรรม เพือ่ธรรม ได้แก่โดยความ

เป็นธรรม เพื่อความเป็นธรรม ฉะนั้น ธรรมทางการปกครองแม้จะมีเป็นอันมาก  

แม้ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ก็ดี ที่ศาสตร์การปกครองต่าง ๆ แสดงไว้ก็ดี ก็รวมเข้า

ในค�าเดยีวว่า โดยธรรม เพือ่ธรรม ทีจ่ะให้เกดิประโยชน์เกือ้กลู และความสขุ อันเป็น

ความเจริญงอกงามไพบูลย์ต่าง ๆ

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงพระเจ้าจักรพรรดิ์ไว้โดยความว่า พระเจ้าจักรพรรดิ์  

ทรงยังจักรคืออ�านาจให้เป็นไปโดยธรรม จึงเป็นผู้ที่ใคร ๆ ปฏิวัติมิได้ หลักธรรมที่

พระเจ้าจกัรพรรดิท์รงประกอบในการปกครองเพือ่ให้เป็นไปโดยธรรมนัน้ ก็คอื ทรงรูเ้หตุ 

ทรงรู้ผล ทรงรู้ประมาณ ทรงรู้กาลเวลา ทรงรู้บริษัท แม้พระตถาคตอรหันตสัมมา 

สัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกัน ทรงประกอบด้วยธรรม ทรงยังจักร คือธรรมอันยอดเยี่ยม

ให้เป็นไป ซึง่จกัรคอืธรรมของพระพทุธเจ้านัน้กไ็ม่มใีคร ๆ ทีจ่ะปฏิวัติได้ พระตถาคต

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงรู้จักเหตุ ทรงรู้จักผล ทรงรู้จักประมาณ ทรงรู้จักกาล

เวลา ทรงรูจั้กบรษัิท๒ ดงันี ้ได้มีภกิษุรปูหน่ึง กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าใครเป็นราชาของ

พระเจ้าจักรพรรดิ์ พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่า คือ ธรรมนั้นเองเป็นราชาของพระเจ้า

จกัรพรรดิ ์พระเจ้าจกัรพรรดิจึ์งได้ทรงเคารพนบัถอืธรรม มธีรรมเป็นธง มธีรรมเป็นใหญ่ 

๑ ส�.ส. ๑๕/๒๗๐/๗๒๔-๕. 
๒ อง. ปญฺจก. ๒๒/๑๖๖/๑๓๑ 
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๑ อง. ปญฺจก. ๒๒/๑๖๗/๑๓๓

ตรสัใช้ค�าว่า ธรรมาธปิไตย มธีรรมเป็นใหญ่๑ ฉะนัน้ เมือ่ทกุฝ่ายยอมรบั นบัถอืธรรม

เป็นใหญ่ เป็นธรรมาธิปไตย ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสรุปไว้อย่างย่อที่สุดน้ี ก็ส�าเร็จ

ประโยชน์ของการปกครองได้ทั้งหมด 

การปกครองแบบไทย

ส�าหรับประเทศไทยนั้น แต่โบราณกาลมา มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์

พระประมุขมีรูปแบบมาจากคตินิยมดั้งเดิมของไทยเองเป็นท่ีตั้ง ประกอบกับธรรมใน

พระพุทธศาสนาเป็นแกนและกว็วิฒันาการมาโดยล�าดบัตามคตนิยิมแบบนานาประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบพราหมณ์จากอินเดีย และแบบอื่น ๆ ที่เป็นมาโดยล�าดับ จนถึง

ปัจจบุนันี ้ตามความเหมาะสมแก่ประเทศไทย คนไทย โดยมธีรรมในพระพทุธศาสนา 

เช่น ทศพิธราชธรรม เป็นรากฐาน เป็นแกนมาโดยตลอด และมีพระมหากษัตริย ์

เป็นองค์พระประมุขมาโดยตลอด ลักษณะที่พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณมาทรง

ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา ทรงปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจ�านั้น มีปรากฏใน

ประวัติการณ์ของคนชาติไทย นับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นต้นมา และปรากฏอย่าง

ชดัเจนเป็นระบบขึน้เท่าท่ีค้นได้ในประวตัศิาสตร์ กค็อืในสมยักรงุศรอียธุยา ในรูปของ

พระราชานกุจิทีก่�าหนดไว้ในกฎมนเทยีรบาล ดงัเช่นกฎมนเทยีรบาลในแผ่นดนิสมเดจ็

พระบรมไตรโลกนาถเป็นต้น อันเป็นแบบแผนส�าหรับพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติเป็น

ประจ�าวนั ในการปกครองแผ่นดนิ พระราชานกุจิทีไ่ด้ตราไว้ในกฎมนเทยีรบาลทีต่ัง้ขึน้

คร้ังกรุงศรีอยุธยาดังกล่าวนี้ พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงปฏิบัติตามสืบ ๆ กันมา 

ทุกพระองค์ ตั้งแต่ครั้งปรากฏกฎมนเทียรบาลในสมัยกรุงศรีอยุธยามาจนกระท่ังถึง

สมยักรุงรัตนโกสนิทร์ แม้จะมีเปลีย่นแปลงไปบ้างกเ็พยีงรายละเอยีด ส่วนสารตัถะนัน้

ยังคงเดิม จะขอยกมาพอเป็นตัวอย่างเฉพาะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ดังนี้

“๙ นาฬิกา  เสด็จประทับหอพระฯ 

ฯลฯ
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๒๓ นาฬิกา  โหรและราชบณัฑติเข้าเฝ้า ทรงสนทนาธรรม”
๑ มาในแผ่นดนิ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีเปลี่ยน แปลงไปบ้าง ดังนี้

“๙ นาฬิกา  เสด็จลงทรงบาตร 

๑๐ นาฬิกา  เสดจ็ออกท้องพระโรง ถวายภัตตาหารเลีย้งพระสงฆ์ในท้อง 

   พระโรง ฯลฯ

๑๙ นาฬิกา  เสดจ็ออกท้องพระโรง ทรงสดบัพระธรรมเทศนากณัฑ์หนึง่ ฯลฯ”
๒ 
 

จากตัวอย่างที่ได้ยกมาพอเป็นสังเขปข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่า พระพุทธศาสนา

ได้มคีวามสมัพันธ์เกีย่วข้องกบัการปกครองของไทยอย่างแนบแน่นมาโดยตลอด ต้ังแต่

อดตีกาลนานไกลมาจนกระทัง่ถงึยคุปัจจบุนั และหลักธรรมส�าคัญทีพ่ระมหากษัตรย์ิไทย 

ทรงยึดถือปฏิบัติในการทรงปกครองแผ่นดินสืบ ๆ กันมาแต่โบราณกาลนั้นก็คือ  

ทศพิธราชธรรม และราชธรรมประการอื่น ๆ ท่ีพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้ เช่น  

ราชสังคหวัตถุ ๕,๓ จักรวรรดิวัตร ๑๒,๔ พละ ๕๕ เป็นต้น จากพระราชจริยาวัตร 

๑ 
ยิ่งด้วยพระบารมี. อนุสรณ์การตรวจพลและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ฯ‚ กองทัพบก  

 จัดพิมพ์‚ ๗ ธันวาคม ๒๕๐๒. หน้า ๘๔.
๒ เล่มเดียวกัน. หน้า ๘๖.
๓ ราชสงัคหวตัถ ุ๕ คอื ๑. สสัสเมธะ ความสามารถในการบ�ารงุข้าวกล้า‚ ๒. ปรุสิเมธะ ความสามารถ 

 ในการบ�ารุงเลี้ยงคน‚ ๓. สัมมาปาสะ ความสามารถผูกมัดน�้าใจประชาชน‚ ๔. วาจาเปยยะ  

 มวีาจาควรดืม่‚ และ นิรคัคฬะ สงบราบคาบปราศจากโจรภยัจนถึงมทีวารเรอืนไม่ต้องลงกลอน  

 เป็นค�ารบ ๕ (ส�.ส. ๑๕/๑๑๐/๓๕๑).
๔ จกัรวรรดวัิตร ๑๒ คอื ๑. โอวาทสัง่สอนข้าราชส�านกั‚ ๒. ผกูมติรไมตรีกบันานาประเทศ‚ ๓.  

 สงเคราะห์พระราชวงค์‚ ๔. เกื้อกูลคฤหบดีชน‚ ๕. อนุเคราะห์ประชาราษฎร‚ ๖. อุปการะ 

 สมณะพราหมณ์ผูป้ระพฤตชิอบ‚ ๗. อนุรกัษ์ฝงูสตัว์ไม่ให้มภียั‚ ๘. ปราบปรามการทจุรติส่งเสรมิ 

 การสุจริต‚ ๙. สนับสนุนทุนทรัพย์แก่ผู้ประกอบสัมมาชีพ‚ ๑๐. เข้าใกล้ไต่ถามเรื่องบาปบุญ 

 คณุโทษกบัสมณะพราหมณ์‚ ๑๑. หกัห้ามจติใจจากอธรรมทัง้ปวง‚ ๑๒. พยายามเลกิละความ 

 ละโมบโลภมากในทางที่ไม่ถูกไม่ควร (ที.ปาฎิ. ๑๑/๖๕/๓๕).
๕  พละ ๕ คือ ๑. กายพละ ก�าลังพระกาย‚ ๒. โภคพละ ก�าลังคือโภคสมบัติ‚ ๓. อมัจจพละ  

 ก�าลังคืออ�ามาตย์‚ ๔. อภิชัจจพละ ก�าลังคือพระชาติสูง‚ ๕. ปัญญาพละ ก�าลังคือพระปัญญา  

 (ขุ.ชา. ๒๗/๕๓๒/๒๔๔๔).
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ของพระมหากษัตริย์ไทยดังท่ีปรากฏในพระราชานุกิจดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่าองค์ 

พระประมขุของชาตทิรงใฝ่พระราชหฤทยัในการศกึษาและการปฏิบตัธิรรมในพระพทุธ-

ศาสนาเป็นประจ�าวันมิได้ขาด พระราชจริยาวัตรอันนี้มิได้ก่อให้เกิดผลดีเฉพาะแต่ใน

ทางการปกครองแผ่นดินเท่าน้ัน แต่ยังเป็นผลดีแก่พระพุทธศาสนาอีกด้วย กล่าวคือ  

การที่ทรงสนทนาธรรมหรือทรงสดับพระธรรมเทศนาเป็นประจ�าทุกวันนั้น เป็นเหตุ  

ให้พระเถรานุเถระต้องเรียบเรียงหรือแปลค�าสอนของพระพุทธศาสนา จากพระคัมภีร์

ต่าง ๆ เป็นบทเทศนาบ้าง เป็นบทวิสัชนาพระราชปุจฉาบ้าง ถวายเป็นประจ�าวันตาม

ทีเ่หน็สมควรถวายหรอืตามพระราชประสงค์ ด้วยเหตนุีเ้อง ต�ารบัต�าราทางพระพทุธศาสนา

ในภาษาไทย อันเป็นอุปกรณ์ส�าคัญในการศึกษาพระพุทธศาสนา จึงได้เกิดมีขึ้นมา

ตั้งแต่คร้ังโบราณ เช่น พระไตรปิฎกแปล พระปฐมสมโพธิ (พระพุทธประวัติ)  

พระวสิทุธมิรรคแปล มลินิทปัญหาแปล เป็นต้น อนันบัได้ว่าเป็นการส่งเสรมิการศกึษา

และการเผยแพร่พระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่งด้วย

เหตุไฉนพระมหากษัตริย์หรือผู้ปกครองจึงจะต้องปฏิบัติทศพิธราชธรรม  

ตามคตทิางพระพทุธศาสนานัน้ ถอืว่าการปฏิบตัทิศพธิราชธรรมกค็อืการบ�าเพญ็บารมี

ของพระมหากษัตริย์ เช่นเดียวกับการปฏิบัติบารมีธรรม ๑๐ ประการอันเป็นการ

บ�าเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ ต่างกันแต่ว่าการบ�าเพ็ญบารมีของพระมหากษัตริย์  

หรือผู้ปกครองนั้น มุ่งผลคือความสุขของประชาชนในปกครอง ส่วนการบ�าเพ็ญบารมี

ของพระโพธสิตัว์นัน้ มุง่ผลคอืความเป็นพระพทุธะหรอืความหลดุพ้น ฉะนัน้ จงึกล่าว

ได้ว่า ทศพิธราชธรรมคือบารมีธรรมของผู้ปกครองแผ่นดิน เช่นเดียวกับบารมี ๑๐  

คือบารมีธรรมของพระโพธิสัตว์ผู้มุ่งพระโพธิญาณหรือความหลุดพ้น ฉะนั้น ตามคติ

แห่งพระพทุธศาสนาจงึถอืว่าทศพธิราชธรรมนัน้เป็นคณุธรรมจ�าเป็นส�าหรบัผูป้กครอง

แผ่นดิน เพราะความผาสุกของแผ่นดินจะมีมากน้อยเพียงใดน้ัน ขึ้นอยู่กับบารมีของ

พระมหากษัตริย์และขึ้นอยู่กับธรรมของผู้ปกครองทั้งปวง
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ทศพธิราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

ทั้งหมดท่ีกล่าวมาในตอนต้นนี้ ก็เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาแห่งความ

สัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนากับการปกครองของไทย ซึ่งถ้าจะกล่าวเจาะจงลงไปก็

คอื เรือ่งทศพธิราชธรรมกับองค์พระประมุขของชาตไิทยนัน้เอง ในฐานะทีเ่ป็นคณุธรรม

หลกัแห่งพระราชจรยิาวตัรในการทรงปกครองแผ่นดนิ เพือ่ประโยชน์สขุของพสกนกิร

ทัง้ปวง คณุธรรมนีไ้ด้เป็นทีท่รงยึดถอืปฏบิตัขิองพระมหากษตัรย์ิไทยสบืเนือ่งกนัตลอด

มาโดยมิได้ขาดสาย เพราะฉะนั้น การปกครองของเมืองไทยเราตั้งแต่โบราณกาล 

จงึกล่าวได้ว่า แม้องค์พระมหากษตัรย์ิจะทรงอยูใ่นฐานะทีเ่รยีกว่า “สมบรูณาญาสทิธ”ิ 

หรอื “ปริมิตสทิธ”ิ ก็ตาม กจ็�ากัดอยูโ่ดยธรรมคือทรงปกครองโดยธรรม คือธรรมปริมติะ 

คือว่าก�าหนดอยู่โดยธรรมทุกกาลสมัย ดังจะพึงเห็นได้ว่าองค์พระมหากษัตริย์ตั้งแต่

สมัยโบราณกาลมาแล้วนั้น มิได้ทรงมีพระบรมราชโองการในทางปกครองที่เป็นหลัก

ส�าคัญโดยล�าพังพระองค์เดียว แต่ย่อมมีมุขอ�ามาตย์มนตรีและมีกฎหมายต่าง ๆ  

ที่บัญญัติขึ้นไว้ส�าหรับในการปกครอง ทรงบัญชาให้การปกครองนั้นเป็นไปตามตัวบท

กฎหมายเป็นต้น ที่ได้ตราขึ้นไว้ในสมัยนั้น ๆ ซึ่งกล่าวได้ว่า เพื่อให้เป็นไปโดยธรรม 

หรือทีเ่รียกว่า โดยยตุธิรรมน้ันเอง เพราะฉะนัน้ การปกครองแบบไทยตัง้แต่โบราณกาล

มา คือ ตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงสุโขทัยมาก็ดี จากกรุงสุโขทัยมาแล้วก็ดี เมื่อได้รับนับถือ

พระพุทธศาสนามาเป็นศาสนาประจ�าชาติแล้ว ก็ย่อมเป็นไปเช่นนี้ เป็นธรรมปริมิตะ

อยู่เช่นนี้เสมอเหมือนกันหมด จะมียิ่งหรือหย่อนกันบ้างก็ตามยุคสมัยนั้น ๆ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในฐานะทีท่รงเป็นพระประมขุของชาตไิทยกไ็ด้

ทรงด�ารงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรมตามเย่ียงโบราณราชประเพณีมาโดยตลอด นับแต่

ได้เสดจ็เถลงิถวลัย์ราชสมบัต ิเม่ือ วนัท่ี ๙ มถุินายน พุทธศกัราช ๒๔๘๙ เป็นต้นมา 

และได้ทรงประกาศพระราชปณธิานในการปกครองแผ่นดนิไว้อย่างชัดเจน ดงัพระปฐม-

บรมราชโองการทีไ่ด้พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาภเิษก เม่ือวันท่ี ๕ พฤษภาคม 

พุทธคักราช ๒๔๙๓ ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

ชาวสยาม” ค�าว่า โดยธรรมในพระบรมราชโองการนี้ พึงเข้าใจว่า ตามครรลองแห่ง

ทศพิธราชธรรม และพระคุณธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นเอง
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๑ ขุ. ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖ 

ค�าสอนเรือ่งทศพธิราชธรรมนัน้ มแีสดงไว้ในคมัภร์ีพระพทุธศาสนาว่าเป็นของเก่า 

มีมาก่อนพุทธกาล โบราณบัณฑิตนิยมแสดงถวายพระราชาผู้ปกครองประชาชน  

คร้ันพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้น ทรงเห็นว่าเป็นค�าสอนที่ด ี

มปีระโยชน์จงึได้ทรงน�ามาตรสัสอนโดยตรสัเล่าไว้ไนคมัภร์ีชาดก อนัเป็นทีร่วมของเรือ่ง

เก่าก่อนพุทธกาล เรียกค�าสอนหมวดนี้ว่า ราชธรรม มี ๑๐ ประการ คือ

๑. ทาน การให้ เพื่อสงเคราะห์ อนุเคราะห์ บูชา เป็นต้น 

๒. ศลี การระวงัรกัษาความประพฤตทิางกาย วาจา ตลอดถงึใจ ให้สงบเรยีบร้อย

๓. ปรจิจาคะ การเสยีสละ เช่นการเสยีสละสขุส่วนตน เพือ่ประโยชน์สขุส่วนรวม 

การเสียสละสุขท่ีพอประมาณเพื่อประโยชน์สุขที่เป็นส่วนใหญ่ การเสียสละทรัพย ์

เพือ่รกัษาอวยัวะ การเสยีสละอวยัวะเพือ่รกัษาชีวติ การทีย่อมเสยีสละท้ังชวีติท้ังทรพัย์

ทั้งอวัยวะเพื่อรักษาธรรม

๔.  อาชชวะ ความซื่อตรง 

๕.  มัททวะ ความอ่อนโยน

๖.  ตปะ ความเพียรพยายามเพื่อก�าจัดความเกียจคร้านและความชั่ว ในอัน

ปฏิบัติหน้าที่ให้ส�าเร็จด้วยดี ไม่ทอดทิ้งหน้าที่

๗.  อักโกธะ ความไม่โกรธ ตลอดถึงไม่พยาบาทมุ่งร้ายผู้อื่น

๘.  อวหิงิสา ความไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ ตลอดถึงสัตว์มชีวิีตให้ได้ทกุข์เดอืดร้อน

๙.  ขันติ ความอดทนต่อความทุกข์ยาก ต่อถ้อยค�า และเหตุการณ์อันไม่พึง

ประสงค์ทั้งปวง

๑๐. อวิโรธนะ การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากทางท่ีถูกที่ควร ไม่ให้ผิดจากท�านอง

คลองธรรม แต่ให้เป็นไปตามธรรม๑ 

เนื่องจาก ราชธรรมมี ๑๐ ประการ จึงนิยมเรียกกันว่า ทศพิธราชธรรม  

ซึ่งแปลตรงตัวว่า ธรรมส�าหรับพระราชา ๑๐ ประการ 
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พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงมพีระราชจริยาวัตรเนือ่งในทศพธิราชธรรม

อย่างไรบ้าง ส�าหรับประชาชนท่ัวไปซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีความรู้เกี่ยวกับทศพิธ-

ราชธรรมแล้ว ก็คงจะไม่เข้าใจ หรือมองไม่เห็นว่า ทรงมีพระราชจริยาวัตรที่นับว่า

เป็นการปฏิบัติทศพิธราชธรรมอย่างไรบ้าง แต่ส�าหรับผู้ที่รู ้เรื่องทศพิธราชธรรมดี  

กค็งประจกัษ์ด้วยตนเองว่า พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วนัน้ทรงมพีระราชจรยิาวตัรที่

มั่นคงอยู่ในหลักทศพิธราชธรรมอย่างไรบ้าง

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านต่าง ๆ เท่าที่ทรง

ปฏิบตัเิป็นประโยชน์สขุแก่ประเทศชาตแิละประชาชน นบัแต่เสดจ็เถลงิถวลัย์ราชสมบตัิ

มาจนกระทัง่ถงึบดันีซ่ึ้งเป็นเวลายาวนานถงึ ๔๒ ปีนัน้ มมีากมายเกนิกว่าทีจ่ะบรรยาย

ได้ในที่น้ี และพระราชกรณียกิจเหล่านั้น ก็ล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงพระราชจริยาวัตร

อันนับเนื่องในทศพิธราชธรรมทั้งนั้น ในที่นี้จะขอน�ามาแสดงพอเป็นตัวอย่าง เพื่อ

ประกอบความเข้าใจในเร่ืองทศพธิราชธรรม แต่เพยีงบางประการเท่าทีเ่วลาจะอ�านวยให้

พระราชกรณยีกจิท่ีส�าคัญประการหนึง่ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทีพ่วก

เราคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดี ก็คือการเสด็จพระราชด�าเนินทรงเยี่ยมเยียนประชาชน

ในทีต่่าง ๆ ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และทกุครัง้ทีเ่สด็จฯ ไปทรงเยีย่มเยยีนนัน้ 

ก็จะพระราชทานสิง่ของต่าง ๆ แก่ประชาชนในถิน่นัน้ ๆ ตามความเหมาะสมแก่ปัญหา

และความต้องการของพวกเขาเหล่าน้ัน เพือ่เป็นการช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

ของประชาชนบ้าง เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีย่ิงขึ้นบ้าง 

เช่น ในดินแดนที่ห่างไกลไร้สถานที่ศึกษา ก็พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 

ให้สร้างโรงเรยีน ตลอดถงึพระราชทานอปุกรณ์การเรยีนแก่นกัเรียน ในทีท่ีป่ระชาชน

ขาดที่ท�ามาหากิน ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนเข้า

ท�ากนิในรปูของโครงการจดัพฒันาท่ีดนิตามพระราชประสงค์ เช่น โครงการฯ หบุกะพง 

จงัหวดัเพชรบรุ ีโครงการฯ ทุง่ลยุลาย จงัหวดัชยัภมิู และพระราชทานท่ีนาของส�านกังาน

ทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัรย์ิในจงัหวดัต่าง ๆ รวมกว่า ๕๐,๐๐๐ ไร่ ส�าหรับจดัสรร

ให้ประชาชนผู้ยากจนท�ากิน เป็นต้น ในบางท้องที่ที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเกษตร  

ก็ทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอุปกรณ์ที่จ�าเป็น พร้อมทั้งพันธุ์พืช  
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พันธุ์สัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ ในท้องถิ่นที่ขาดแคลนน�้าก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  

ให้จัดสร้างเหมืองฝายบ้าง อ่างเก็บน�้าบ้าง พระราชทานหรือพระราชทานโครงการ

พัฒนาแหล่งน�้าบ้างเป็นต้น นอกจากจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพัสดุ

สิ่งของอันจ�าเป็นแก่การยังชีพและการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว 

ยังได้ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชด�าริและพระราชด�ารัสในทางวิชาการอันเป็น

ประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์และพฒันาการศกึษา การอาชพี การสุขอนามยั และความ

เป็นอยู่ของประชาชน อกีเป็นอเนกประการ ดงัเป็นทีรู่ก้นัอยู่ ส่ิงทีท่รงพระกรณุาโปรด

เกล้าฯ พระราชทานแก่ประชาชนในลกัษณะต่าง ๆ ดังกล่าวมานี ้กม็ท้ัีงส่วนทีพ่ระราชทาน

จากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และจากทุนทรัพย์ ที่มีผู้โดยเสด็จพระราชกุศล 

ทีก่ล่าวมาพอเป็นตวัอย่างนีก็้คอืพระราชจรยิาวัตรในส่วนทีเ่ป็นการทรงปฏบิติั 

ทศพิธราชธรรมข้อที่ ๑ คือ ทาน การให้ อันเป็นการเฉลี่ยความสุขแก่ผู้อื่นตาม 

ควรแก่ฐานะนั้นเอง และจะเห็นได้ว่า สิ่งที่พระราชทานแก่ประชาชนนั้น มีทั้งพัสดุ

สิ่งของและความรู้ความคิดอันเป็นประโยชน์ ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระราชจริยาวัตร

ในทศพิธราชธรรมข้อที่ ๑ คือทานนั้น ได้ทรงปฏิบัติอย่างครบถ้วน คือทั้งอามิสทาน 

การให้เป็นพัสดุสิ่งของ และธรรมทาน การให้เป็นธรรม คือ ความรู้ ความคิด และ

ข้อแนะน�าอันเป็นประโยชน์ต่อผู้รับในด้านต่าง ๆ

ผูท่ี้มีโอกาสได้เฝ้าแหนหรอืใกล้ชดิพระยคุลบาท คงจะได้ประจกัษ์ว่า พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ัน ทรงมีพระราชจริยาวัตร ทั้งทางพระกายและพระวาจาสงบ

เรียบร้อยงดงาม ทรงด�ารงพระองค์อยู่ในความสงบและม่ันคง ไม่ว่าจะเสด็จฯ หรือ

ประทับ ณ ที่ใด ๆ ไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ใด ๆ ไม่ทรงกระท�าการใด ๆ  

ที่จะก่อให้เกิดเป็นทุกข์เป็นโทษแก่ผู้อื่น ตรงกันข้าม ทรงปฏิบัติแต่พระราชภารกิจอัน

จะก่อประโยชน์สขุทัง้แก่พระองค์เองและผูอ่ื้นเท่านัน้ ไม่ตรสัพระวาจาอันจะก่อให้เกดิ

ความแตกร้าวและเสียหายต่อผู้อื่น แต่ตรัสเท่าที่จ�าเป็นและในสิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้น

อนัแสดงถึงการทีท่รงควบคมุพระองค์ได้เป็นเลศิในทกุสถานการณ์ ฉะนัน้ ไม่ว่าพระองค์ 

จะเสด็จฯ หรือประทับอยู่ ณ ที่ใด จึงเป็นที่เย็นใจของผู้ใกล้ชิด เป็นที่เคารพย�าเกรง

ของผู้ประสบพบเห็น และเป็นที่ชื่นชมของพสกนิกรทั่วไป 
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พระราชจรยิาวตัรอนัสงบเยอืกเยน็และงดงามดงันี ้นบัได้ว่าเป็นการทรงปฏบิตัิ

ในทศพิธราชธรรม ข้อที่ ๒ คือ ศีล การระวังรักษาความประพฤติทางกาย ทางวาจา

ให้สงบเรียบร้อย ด้วยทรงรักษาพระราชหฤทัยให้สงบเรียบร้อย นอกจากจะทรงด�ารง

พระองค์อยูใ่นศลีอย่างม่ันคงแล้วพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวยังทรงใฝ่พระราชหฤทยั

ศึกษาและปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดมามิได้ขาด ท�าให้พระราชหฤทัย

ประกอบด้วยพระคุณธรรมอื่น ๆ อีกอเนกประการ อันเป็นผลสนับสนุนให้ทรงด�ารง

พระองค์อยู่ในศีลอย่างมั่นคงได้โดยไม่ล�าบากจนกลายเป็นพระปรกตินิสัย ซึ่งเป็น 

ศีลแท้ ดังเป็นที่ปรากฏแก่เราท่านทั้งหลายแล้ว

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงใช้เวลาเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงเยีย่มเยียน

ประชาชนในถิน่ต่าง ๆ ทกุภาคของพระราชอาณาจกัรประมาณปีละ ๘ เดอืน ท้องถิน่

ทีเ่สดจ็ฯ ไปทรงเยีย่มเยยีนน้ันบางแห่งก็ทุรกันดารมาก บางแห่งถึงต้องเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ด้วยพระบาทเป็นระยะทางนับเป็นกิโลเมตร แต่ก็มิได้ท�าให้ทรงย่อท้อพระราชหฤทัย 

เพราะทรงมพีระราชหฤทยัมุง่มัน่ในอนัทีจ่ะเสดจ็ฯ ไปให้ถึงทีท่ีมี่ปัญหา ทรงมีพระราช

ประสงค์ทีจ่ะเสดจ็ฯ ไปทอดพระเนตรทกุข์สขุของประชาชนด้วยพระองค์เอง เพือ่ทีจ่ะ

ได้ทรงประจักษ์ถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยตรงด้วยพระองค์ ทั้งนี้ก็

เพ่ือที่จะได้พระราชทานความช่วยเหลือหรือที่จะพระราชทานพระราชด�าริแนะน�าได้

อย่างถูกต้อง คราวหนึ่งได้ทรงมีพระราชด�ารัสกับนักข่าวว่า “ในหลาย ๆ ประเทศ

สถาบันกษัตริย์ เปรียบเสมือนรูปพีระมิดที่มีประชาชนเป็นฐาน สูงขึ้นไปก็มีบรรดา

ข้าราชการต่าง ๆ และกษัตริย์อยู่บนยอดพีระมิด แต่หน้าที่ของพระมหากษัตริย์ไทย

ในปัจจุบันกลับกัน เป็นพีระมิดที่ควํ่าหัวลง คือ ประชาชนทั้งหลายอยู่ข้างบนและ

สถาบนักษตัรย์ิอยูท่ีจ่ดุล่างสดุ ทาํหน้าทีบ่รกิารสนองความต้องการของประชาชนทีอ่ยู่

ข้างบน”
๑ จากพระราชด�ารัสนี้แสดงถึงพระราชปณิธานในอันที่จะทรงปฏิบัติพระองค์  

๑ อ้างในหนังสือเรื่อง “สมเด็จพระภูมิพลมหาราช พระมหากษัตริย์ยอดนักพัฒนา” สมาคม 

 ส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ พิมพ์เผยแพร่‚ พ.ศ. ๒๕๓๐ หน้า ๒๕-๒๖ 
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เพือ่ประโยชน์ของประเทศชาตแิละประชาชนตามพระปฐมบรมราชโองการ ทีพ่ระราชทาน

แก่ประชาชนว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม” 

ด้วยพระราชปณธิานดัง่นีน้ั้นเอง ท่ีกระตุ้นเตอืนให้พระองค์ทรงเสยีสละความสขุส�าราญ

ส่วนพระองค์เสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ในที่ทุกสถานไม่ว่าจะใกล้

ไกลหรือยากล�าบากเพียงไร ดังเป็นภาพที่คุ้นตาของพวกเราทั้งหลายอยู่แล้ว ซึ่งอันที่

จริงแล้วโดยฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ อันเป็นท่ีเคารพสักการะสูงสุดของชาติ 

พระองค์ไม่จ�าต้องทรงปฏบิตัดิงักล่าวมาแล้วข้างต้นกไ็ด้ แต่ด้วยพลงัแห่งพระมหากรุณา 

และพระราชปณธิานอันแน่วแน่ จงึท�าให้พระองค์ไม่อาจจะทรงเฉยเมยต่อความเป็นไป

ของพสกนิกรของพระองค์ได้ 

พระราชกรณยีกิจในส่วนนีน้บัได้ว่าเป็นการเสียสละประโยชน์สุขส่วนพระองค์

เพือ่ ประชาชนและประเทศชาตโิดยแท้ นบัได้ว่าเป็นพระราชจริยาวตัรในทศพิธราชธรรม 

ข้อที ่๓ คอื ปรจิจาคะ การเสยีสละประโยชน์สขุส่วนตนเพือ่ประโยชน์สขุของส่วนรวม

การท่ีทรงปฏบัิตพิระราชกรณียกจิต่าง ๆ อย่างเทีย่งตรงต่อภาระหน้าที ่เทีย่ง

ตรงต่อกาลเวลา และเทีย่งตรงต่อพระราชปณิธานในพระราชหฤทัยท่ีทรงมต่ีอพสกนกิร 

โดยมิได้ทรงละเลยและย่อท้อ น้ันนับว่าเป็นพระราชจริยาวัตรในทศพิธราชธรรม  

ข้อที่ ๔ คือ อาชชวะ ความซื่อตรงต่อตนเอง ต่อหน้าที่ และต่อประชาชน และด้วย

พระราชส�านึกในพระคุณธรรมข้อนี้นั้นเอง บางครั้งแม้จะทรงพระประชวร หากไม่มี

พระอาการมากจนเกนิไป กจ็ะเสดจ็พระราชด�าเนนิไปทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิโดย

มิได้ทรงผัดเพี้ยน

ในการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะใน

วโรกาสใด หรือ ณ สถานที่ใด จะทรงมีความละมุนละไมและอ่อนโยนเสมอ เป็นต้น

ว่า ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนตามควรแก่ฐานะด้วยพระพักตร์ที่ยิ้มแย้ม  

ด้วยพระสรุเสยีงทีอ่่อนโยนเป็นปกตโิดยมไิด้ทรงแบ่งชัน้วรรณะ และโดยทีมิ่ได้ทรงถือ

พระองค์ บ่อยครัง้ทีเ่ราจะเหน็ภาพของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัประทบัราบบนพืน้

ดินเพ่ือทรงสนทนากบัประชาชน 
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พระราชจริยาวัตรในส่วนนี้นับได้ว่าทรงปฏิบัติในทศพิธราชธรรมข้อที่ ๕ คือ 

มัททวะ ความอ่อนโยน ไม่เย่อหยิ่งถือตัว และด้วยพระคุณธรรมข้อนี้นั้นเอง จึงทรง

เป็นที่เคารพรักของประชาชนท่ัวไป ไม่ว่าจะเสด็จฯ ที่ไหนประชาชนต่างก็พอใจที่จะ 

เฝ้าชมพระบารมี โดยไม่รู้จักเบื่อ บางคนอาจจะเดินทางมาจากที่ไกล ๆ เพียงเพื่อขอ

ให้ได้เฝ้าชมพระบารมีเท่านั้นก็พอใจแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานโครงการและพระราชด�าริไว้

มากมายหลายสาขา ในอันที่จะบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนของ

ประชาชน ตลอดถงึได้ทรงติดตามตรวจสอบผลอนัจะพงึได้จากโครงการและพระราชด�าริ

นั้น ๆ โดยใกล้ชิดเสมอ ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการตาม 

พระราชด�าริต่าง ๆ นั้นด้วยพระองค์เองเสมอมิได้ขาด เมื่อทรงพบข้อบกพร่อง ก็จะ

ทรงพยายามปรบัปรงุแก้ไขให้ดขีึน้ เม่ือทรงเห็นว่าได้ผลดมีปีระโยชน์ กจ็ะพระราชทาน

พระบรมราชูปถัมภ์ส่งเสริมให้พัฒนายิ่ง ๆ ขึ้น นี้นับว่าเป็นพระราชวิริยะอุตสาหะ  

ในอนัทีจ่ะแก้ไขปัญหาและพฒันาสิง่ทีจ่ะเป็นประโยชน์สขุแก่ประเทศชาตแิละประชาชน

โดยแท้ พระองค์ทรงมีพระราชวิริยะอุตสาหะในพระราชกรณียกิจส่วนนี้อย่างมิรู้จัก

หยดุยัง้ ฉะนัน้ ในปัจจบุนัจงึมโีครงการตามพระราชด�ารใินสาขาต่าง ๆ เกดิขึน้มากกว่า 

๑,๐๐๐ โครงการ ซ่ึงโครงการเหล่านี้มีลักษณะคล้ายเป็นการเริ่มต้นให้รัฐบาลก่อน  

เป็นแบบที่เรียกกันว่า Pilot Project เมื่อทรงริเริ่มแล้ว รัฐบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์

อย่างแท้จริงก็จะเข้ามาร่วมสนับสนุนในภายหลัง 

เหล่านีค้อืพระราชจรยิาวตัรในทศพธิราชธรรม ข้อที ่๖ คอื ตปะ ความเพยีร

พยายามเพื่อก�าจัดสิ่งเลวร้ายและสร้างสรรค์สิ่งดีงาม อันจะต่อให้เกิดประโยชน์สุขทั้ง

แก่ตนเองและผู้อื่น ทั้งในรูปของวัตถุธรรมและนามธรรม

ส่วนพระราชจรยิาวตัรอนัแสดงออกซึง่พระเมตตาต่อปวงพสกนกิรในทกุโอกาส

ทีเ่สดจ็ฯ ไปทรงปฏบิติัพระราชกรณยีกจิต่าง ๆ ไม่เคยทรงแสดงความเกรีย้วกราดแขง็

กระด้างต่อใคร ๆ แต่ทรงปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ ด้วยความสุภาพอ่อนโยนอย่างพอ

เหมาะพอควรแก่สถานะนัน้ นบัเป็นการทรงปฏบิตัใินทศพธิราชธรรม ข้อที ่๗ อกัโกธะ 

ความไม่โกรธ ไม่แข็งกระด้างและไม่พยาบาทมุ่งร้ายต่อใคร ๆ พระคุณธรรมข้อนี้  

คงเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนอยู่แล้วเช่นกัน
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เน่ืองจากทรงด�ารงพระองค์ม่ันอยู่ในทศพธิราชธรรมข้อ อกัโกธะ คอืความไม่โกรธ 

ไม่พยาบาทมุง่ร้ายต่อใคร ๆ จงึเป็นการตดัทางทีจ่ะน�าไปสู่การกระท�าใด ๆ ทีจ่ะก่อให้

เกดิความเดอืดร้อน เสยีหายต่อผูอ้ืน่อย่างปราศจากศลีธรรมและเหตผุลด้วย และกไ็ม่

เคยปรากฏว่า ได้ทรงกระท�าการใด ๆ อันเป็นการเบยีดเบยีนผูอ่ื้น ตลอดไปถงึสัตว์ด้วย 

มีแต่พระราชทานความร่มเย็นอันเป็นพระมหากรุณา ในลักษณะต่าง ๆ ฉะนั้น  

จึงกล่าวได้ว่า ได้ทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ ในทศพิธราชธรรม ข้อที่ ๘ คือ อวิหิงสา 

ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน อย่างบริบูรณ์

การปฏิบัตพิระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในโอกาสและ

สถานทีต่่าง ๆ ดงัทีไ่ด้กล่าวมาพอเป็นตวัอย่างทัง้หมดนี ้ล้วนแสดงให้เหน็พระคณุธรรม

อีกข้อหนึ่งคือ ขันติ ความอดทน อันเป็นทศพิธราชธรรม ข้อที่ ๙ เพราะในการทรง

ปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิในหลาย ๆ โอกาส ในหลาย ๆ สถานที ่ต้องทรงบกุป่าฝ่าดง

ไปเป็นระยะทางไกล ๆ บางครั้งก็ต้องทรงพระด�าเนินไปท่ามกลางแสงแดดที่ร้อน 

ระอบุ้าง ท่ามกลางสายฝนบ้าง และพระราชกรณียกจิทีต้่องทรงปฏบิตันิัน้กม็มีากมาย

จนแทบจะไม่มีเวลาทรงพระส�าราญส่วนพระองค์ แต่ถึงกระนั้น ก็ทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจต่าง ๆ เหล่านั้นให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยมิได้ทรงย่อท้อ ทั้งนี้ก็ด้วยพลัง

แห่งพระขันติธรรมอันเต็มเปี่ยมอยู่ในพระราชหฤทัยนั่นเอง

และเม่ือประมวลพระราชจรยิาวตัรทัง้มวลทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้นเข้าด้วยกนั

กจั็ดได้ว่า พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงปฏบัิตพิระองค์อยูใ่นท�านองคลองธรรม

และต้องตามพระราชประเพณี ที่พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งหลายในอดีตได้ทรง

ปฏบิตัสิบื ๆ กนัมาแต่โบราณ ไม่ทรงปฏิบติัพระองค์แผกเพีย้นไปจากขตัติยราชประเพณี

อนัดงีาม และไม่ทรงละเลยคณุธรรมในทางพระศาสนา ไม่ทรงแสวงหาความสขุส�าราญ

ส่วนพระองค์โดยทรงละเลยพระราชการกิจอันจะพึงปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดความทุกข์

ยากแก่ประชาชน แต่ตรงกันข้าม ทรงด�ารงพระองค์มั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม ทรงใฝ่

พระราชหฤทยัในการพระศาสนาและศลีธรรม ทรงปฏบิตัริกัษาขนบประเพณีอันดงีาม

ของชาติ และทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในทุกด้าน ทั้งหมดนี้

นับได้ว่าเป็นพระราชจรยิาวตัรในทศพธิราชธรรมข้อสดุท้าย คือ อวโิรธนะ การไม่ปฏบิตัิ
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ให้ผิดจากที่ถูกที่ควร ไม่ผิดจากท�านองคลองธรรมก็คือปฏิบัติให้เป็นไปตามธรรมดังที่

ได้ตรัสไว้ในพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” นั่นเอง

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิต่าง ๆ ดงัตวัอย่าง

ที่ได้กล่าวมานี้อย่างสอดคล้องกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐบาลและประชาชน 

โดยมไิด้ทรงยกหรอืแยกพระองค์ออกไปเป็นอีกส่วนหนึง่ต่างหากจากรฐับาลและประชาชน 

โดยฐานที่ทรงเป็นองค์พระประมุขแห่งชาติ ก็ด้วยทรงปฏิบัติพระองค์ตามหลักของ 

ทศพธิราชธรรม เพ่ือบ�าบัดทุกข์บ�ารงุสขุของปวงพสกนกิร เช่นเดียวกับทีค่นไทยทัง้ปวง

ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองนั้นเอง ทรงม ี

พระราชส�านึกอยู่เสมอว่าคนไทยทุกคนไม่ว่าจะในฐานะเป็นองค์พระประมุขแห่งรัฐ 

คณะรัฐบาล หรือประชาชนสามัญท่ัวไป ต่างก็จะต้องใช้สติปัญญาความสามารถให้ 

เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองตามควรแก่สถานภาพของตน ด้วยส�านึกในความเป็น

ชาติและโดยมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักเป็นแกนแห่งการกระท�าเสมอ

เหมือนกันไม่มียกเว้น ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ นั้น จึงทรงปฏิบัติด้วย

พระราชส�านึกและตามพระคุณธรรมมีทศพธิราชธรรม เป็นต้น เย่ียงทีค่นไทยทัง้หลาย

ในทุกฐานะปฏิบัติกันอยู่โดยฐานที่เป็นคนไทย เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ตลอดมามิได้หยุดหย่อน นับแต่เริ่มรัชกาลเป็นต้นมาจน 

ทกุวนันี ้ในปัจจบุนัมีคณะกรรมการซ่ึงมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรฐับาลปฏบิตัสินอง

พระราชด�าริทุกแห่ง และมีคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมา

จากพระราชด�ารทิีเ่รยีกสัน้ว่า กปร. มนีายกรฐัมนตร ี เป็นประธาน นบัเป็นพระมหา 

กรุณาธิคุณแก่ปวงประชาชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ตามทีไ่ด้กล่าวมาค่อนข้างจะยืดยาวนี ้เป็นเพยีงส่วนหนึง่ของพระราชจริยาวตัร

ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลปัจจบุนั ทีแ่สดงให้เหน็ว่า พระองค์ทรงปฏบิตัิ

ตามหลกัทศพธิราชธรรมอย่างไรบ้าง และผลของการทีอ่งค์พระมหากษตัรย์ิทรงด�ารงมัน่

อยู่ในทศพิธราชธรรมน้ันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างไร 

ทั้งยังเป็นการชี้ให้เห็นอีกด้วยว่า ส�าหรับชาติไทยนั้น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เป็นสิง่ทีจ่ะแยกจากกนัไม่ได้ เพราะชาตกิค็อืเอกภาพแห่งปวงชน ปวงชนจะมเีอกภาพ
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ได้กเ็พราะมพีระมหากษตัรย์ิหรอืผูน้�าเป็นจุดรวมใจ พระมหากษตัรย์ิหรอืผูน้�าทีจ่ะเป็น

จุดรวมใจของปวงชนได้นั้นจะต้องมีพระศาสนาคือคุณธรรมเป็นที่ยึดมั่น เพื่อเป็นแบบ

อย่างทีด่แีละเป็นท่ีพ่ึงได้ของปวงชน พระศาสนาคอืคณุธรรมจงึเท่ากบัเป็นจุดศนูย์กลาง

ของเอกภาพแห่งชาติ เพราะจะต้องเป็นหลักยึดส�าหรับทุกคนในชาตินับแต่พระมหา

กษัตริย์ ตลอดไปจนถึงประชาชนทั้งปวง โดยนัยนี้ แม้ค�าสอนเรื่องทศพิธราชธรรมก็

เช่นเดยีวกัน เป็นหลักธรรมท่ีไม่เพียงแต่พระมหากษัตรย์ิเท่านัน้ทีค่วรปฏบัิต ิแม้รฐับาล 

ข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ก็ควรปฏิบัติ เพราะแต่ละคนก็มีส่วนในการปกครองด้วย

กนัทัง้น้ัน ต่างกนัแต่มากน้อยไปตามฐานะ เริม่แต่ปกครองตน ปกครองสังคม ตลอดไป

จนถึงปกครองประเทศ แต่ที่ทรงยกพระราชาขึ้นมาแสดง ก็เพราะว่าพระราชาหรือ 

พระมหากษตัรย์ิทรงเป็นธงของประเทศชาต ิทรงเป็นแบบอย่างของประชาชน และเป็น

ทีป่รากฏชดักว่าบคุคลใด ๆ ในสงัคมเดยีวกนั ฉะนัน้ จงึทรงอยู่ในฐานะทีต้่องให้ความ

ส�าคญัและเน้นเป็นพเิศษ เพือ่เป็นเยีย่งอย่างแก่คนทัว่ไป ซึง่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ของเราทั้งหลายได้ทรงปฏิบัติมาแล้ว เป็นอย่างดียอดเยี่ยม

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว ผูท้รง

พระคุณอันประเสริฐ และถ้าจะมีข้อผิดพลาดบกพร่อง ไม่ถูกไม่ควรประการใด  

ขอพระราชทานอภัย และขออภัยท่านผู้ฟังทั่วไป

ขออ�านวยพรแก่ทุกท่านที่มาร่วมฟังการบรรยาย และขอเชิญให้ร่วมอธิษฐาน

จิตถวายพระพรให้ทรงพระเจริญ

ขออ�านวยพร



ทศพธิราชธรรมและพระราชกรณยีกจิ
ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว*

อ�านวยพร ท่านผู้มเีกยีรตทิั้งหลาย

อาตมภาพรูส้กึยนิดทีีไ่ด้มามีส่วนร่วมบรรยายพเิศษในการสมัมนาคร้ังนีซ้ึง่นบั

ได้ว่าเป็นการสัมมนาท่ีมีความส�าคัญ เพราะเป็นการสัมมนาข้าราชการระดับบริหาร

และสมาชกิชมรมนกับรหิาร ข้าราชการพลเรอืน ซึง่ถ้าจะพูดอกีนยัหน่ึงกค็อื เป็นการ

สัมมนาผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางการปกครองในสาขาและระดับต่าง ๆ ภายใต้  

หัวเร่ืองว่า “การพฒันาข้าราชการด้วยทศพธิราชธรรม” โดยมวัีตถปุระสงค์ เพือ่เป็นการ

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสทรงเจริญ

พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ และเพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีความรู้ความเข้าใจ 

ในเร่ืองทศพิธราชธรรม ตลอดถึงเพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการทุกระดับชั้นปฏิบัติตน  

และบริหารราชการตามหลักธรรมในทศพิธราชธรรม 

ส�าหรบัหวัข้อท่ีอาตมภาพรบัมอบหมายให้บรรยายในวันนีค้อื “ทศพิธราชธรรม 

และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ตามหัวข้อที่ก�าหนดให้นี้  

ก็คงจะมีประเด็นส�าคัญอยู่ ๒ ประเด็นคือ ทศพิธราชธรรมคืออะไร และ พระราช-

กรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเกีย่วเนือ่งกบัทศพธิราชธรรมอย่างไร ฉะนัน้ 

การบรรยายก็จะด�าเนินไปใน ๒ ประเด็นนี้

* ปาฐกถาพเิศษ ณ ตกึสนัตไิมตรี ท�าเนยีบรัฐบาล ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๐. ขณะด�ารงสมณศกัดิท่ี์  

 สมเด็จพระญาณสังวร
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เมื่อพูดถึงทศพิธราชธรรม ก็มีคนเป็นจ�านวนไม่น้อยเข้าใจว่าเป็นคุณธรรม

ส�าหรับพระมหากษัตริย์หรือพระราชาทรงประพฤติปฏิบัติ ฉะนั้น สามัญชนคนทั่วไป

จึงไม่มสีทิธทิีจ่ะน�ามาปฏบัิติหรอืไม่ใช่หน้าทีข่องประชาชนทัว่ไปทีจ่ะต้องปฏบิตั ิซึง่เป็น

ความเข้าใจทีย่งัคลาดเคล่ือน อนัทีจ่รงินัน้ธรรมทกุข้อเป็นของกลาง ใคร ๆ กส็ามารถ

น�ามาประพฤติปฏิบัติได้ แต่ที่มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันออกไปนั้น ก็เรียกไปตามโอกาส

และบุคคลทีพ่ระพทุธเจ้าทรงแสดงหรอืทรงสัง่สอนเท่านัน้ ทศพธิราชธรรมกเ็ช่นเดยีวกนั 

ค�าสอนหมวดนี้ ได้ชื่อว่า ราชธรรม ก็เพราะโบราณบัณฑิตทั้งหลายนิยมแสดงแก ่

พระราชาซึ่งเป็นผู้ปกครองประชาชนมาตั้งแต่โบราณกาลก่อนพุทธกาล ครั้นสมเด็จ

พระบรมศาสดาสมัมาสมัพทุธเจ้าเสดจ็อบุตัขิึน้ กไ็ด้ทรงน�ามาสัง่สอนต่อมา เพราะทรง

เห็นว่าเป็นคุณธรรมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้ปฏิบัติได้จริง และเนื่องจากธรรม 

หมวดนี้ มี ๑๐ ประการ จึงนิยมเรียกกันว่า ทศพิธราชธรรม ซึ่งแปลว่า ราชธรรม 

๑๐ ประการ นอกจากทศพิธราชธรรมแล้ว พระพุทธศาสนา ยังได้แสดงหลักธรรม

ทางการปกครองประการอ่ืน ๆ ไว้อีกมาก เช่น ราชสงัคหวัตถ ุ๕๑ จกัรวรรดวิตัร ๑๒‚๒ 

พละ ๕๓ เป็นต้น แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องทศพิธราชธรรมเท่านั้น

๑ ราชสังคหวัตถุ ๕ คือ ๑. สัสสเมธะ ความสามารถในการบ�ารุงข้าวกล้า‚ ๒. ปุริสเมธะ ความ 

 สามารถในการบ�ารงุเลีย้งคน‚ ๓. สมัมาปาสะ ความสามารถผกูมดัน�า้ใจประชาชน‚ ๔. วาจาเปยยะ  

 มวีาจาควรดืม่‚ และ นิรคัคฬะ สงบราบคาบปราศจากโจรภยัจนถึงมทีวารเรอืนไม่ต้องลงกลอน  

 เป็นค�ารบ ๕ (ส�.ส. ๑๕/๑๑๐/๓๕๑).
๒ จักรวรรดิวัตร ๑๒ คือ ๑. โอวาทสั่งสอนข้าราชส�านัก‚ ๒. ผูกมิตรไมตรีกับนานาประเทศ‚  

 ๓. สงเคราะห์พระราชวงค์‚ ๔. เกือ้กลูคฤหบดชีน‚ ๕. อนเุคราะห์ประชาราษฎร‚ ๖. อปุการะ  

 สมณะพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบ‚ ๗. อนุรักษ์ฝูงสัตว์ไม่ให้มีภัย‚ ๘. ปราบปรามการทุจริต 

 ส่งเสริมการสุจริต‚ ๙. สนับสนุนทุนทรัพย์แก่ผู้ประกอบสัมมาชีพ‚ ๑๐.เข้าใกล้ไต่ถามเรื่อง 

 บาปบญุคณุโทษกบัสมณะพราหมณ์‚ ๑๑. หักห้ามจติใจจากอธรรมทัง้ปวง‚ ๑๒. พยายามเลกิละ 

 ความละโมบโลภมากในทางที่ไม่ถูกไม่ควร (ที.ปาฎิ. ๑๑/๖๕/๓๕).
๓  พละ ๕ คือ ๑. กายพละ ก�าลังพระกาย‚ ๒. โภคพละ ก�าลังคือโภคสมบัติ‚ ๓. อมัจจพละ  

 ก�าลังคืออ�ามาตย์‚ ๔. อภิชัจจพละ ก�าลังคือพระชาติสูง‚ ๕. ปัญญาพละ ก�าลังคือพระปัญญา  

 (ขุ.ชา. ๒๗/๕๓๒/๒๔๔๔).
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ทศพิธราชธรรมนั้น หากพิจารณาด้วยดีแล้วจะเห็นว่า มิใช่เป็นธรรมส�าหรับ

ผู้ปกครองสูงสุด คือพระราชาหรือพระมหากษัตริย์เท่านั้น แต่เป็นธรรมส�าหรับผู้ท�า

หน้าที่ปกครองทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่ระดับชาติ ตลอดลงมาจนถึงระดับประชาชนในชาติ

ทั่วไป จะแตกต่างกันก็ตรงที่ขอบเขตแห่งความรับผิดชอบในการปกครอง ซึ่งก็คงมาก

น้อยแตกต่างกันไปตามฐานะของบุคคลนั้น ๆ ทั้งนี้เพราะความผาสุกของคนที่อยู่รวม

กันเป็นหมู่เป็นคณะ นับแต่ครอบครัวไปจนถึงประเทศชาตินั้น ขึ้นอยู่กับผู้น�าหรือ 

ผูป้กครองเป็นส�าคญั แต่ทัง้นีก้ม็ใิช่ว่า เฉพาะผูน้�าหรอืผูป้กครองเท่านัน้ทีจ่ะต้องปฏบิตัิ

ธรรมหรือรับผิดชอบต่อความผาสุกของหมู่คณะ ผู้อยู่ในปกครองไม่ต้องปฏิบัติธรรม

หรอืไม่ต้องรับผดิชอบ อันท่ีจรงิ ทุกคนท่ีรวมอยูใ่นหมูค่ณะ หรอืประเทศชาตเิดยีวกนั 

ต่างต้องรับผิดชอบต่อความผาสุกของกันและกันด้วยกันทั้งนั้น แต่ส�าหรับผู้น�านั้น  

ในฐานะทีเ่ป็นผูน้�า จ�าต้องปฏิบัตตินให้เป็นเยีย่งอย่างทีด่แีก่ผูต้ามหรอืผูอ้ยูใ่นปกครอง

เป็นอันดับแรก จึงจะสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้น�า ฉะนั้น ผู้น�าจึงอยู่ในฐานะที่ต้องรับผิด

ชอบหนักกว่าผู้อ่ืนในหมู่เดียวกัน ด้วยเหตุนี้เอง ในทางพระพุทธศาสนาจึงเน้นการ

ปฏบัิตธิรรมของผูท้ีเ่ป็นผูน้�าหรอืผูป้กครอง หมูค่ณะหรือประเทศชาตมิาก ดงัมพีระพทุธ-

พจน์ตรัสแสดงไว้ในที่แห่งหนึ่ง แปลความว่า

“เมือ่ฝูงโคกําลงัข้ามฟากอยู ่ถ้าโคจ่าฝงูนําฝงูไปตรง โคทัง้ปวง

ก็ย่อมไปตรงตามกัน ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ถ้าผู้ที่เขาสมมุติว่า

ประเสริฐสุด (คือผู้นํา)ประพฤติเป็นธรรม (คือประพฤติถูกต้อง 

ยุติธรรม) ประชาชนนอกน้ีก็ย่อมประพฤติเป็นธรรมตามกัน ถ้า 

พระราชา (คือผู้นํา) ตั้งอยู่ในธรรมประเทศชาติตลอดพระราช

อาณาเขตย่อมอยู่เป็นสุข” ดังนี้๑ 

เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทศพิธราชธรรมนั้น เป็นคุณธรรมที่ทุกคนผู้อยู่

ร่วมในสงัคมเดยีวกนั ทัง้ในฐานะผูป้กครอง ทัง้ในฐานะผูอ้ยูใ่นปกครอง ควรประพฤติ

โดยเสมอหน้ากัน เพื่อความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของสังคมของตน และ 

เพราะฉะนั้น คุณธรรมหมวดนี้จึงอาจจะเรียกชื่อได้หลายอย่างตามฐานะของผู้น�าไป

ปฏิบัติ เช่น หากพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ทรงน�าไปปฏิบัติ ก็เรียกว่า ราชธรรม 

๑ องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๙๙/๗๐ ; ขุ.ชา. ๒๘/๒๐/๕๐. 
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หากคณะรัฐบาลน�าไปปฏิบัติ ก็เรียกว่า รัฐบาลธรรม (หรือ รัฐปาลธรรม) หากผู้น�า

หรือผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ น�าไปปฏบิตั ิกเ็รยีกได้ว่า บริหารธรรม หรอืบรหิารกธรรม 

ธรรมส�าหรับการบริหารหรือส�าหรับนักบริหาร หากพ่อบ้านแม่เรือนน�าไปปฏิบัติ  

กเ็รยีกได้ว่า คหบดธีรรม หรอืถ้าประชาชนท่ัวไปน�าไปปฏิบัติ ก็เรยีกได้ว่า ประชาธรรม 

เป็นต้น ฉะนั้น ทศพิธราชธรรมจึงกล่าวได้ว่าเป็นคุณธรรมส�าหรับผู้ปกครอง หรือ 

นักบริหารทุกระดับช้ัน หรือถ้าจะกล่าวกันอย่างกว้าง ๆ เป็นกลาง ๆ ก็กล่าวได้ว่า 

เป็นคุณธรรมส�าหรับทุกคน ซึ่งความจริงข้อนี้จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น เมื่อได้พิจารณา 

ทศพิธราชธรรมเป็นข้อ ๆ ไป

ทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม ๑๐ ประการนั้น ดังนี้ 

(๑) ทาน การสละวสัดสุิง่ของและให้วชิาความรูเ้พือ่เกือ้กลูผูอ้ืน่ และให้ประการ 

 อื่น ๆ เช่น ก�าลังกาย ก�าลังความคิด ตลอดถึงให้การอบรมแนะน�า  

 ที่รวมเรียกว่า ธรรมทาน

(๒) ศีล ควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาตลอดถึงใจให้เป็นปกติเรียบร้อย 

(๓) ปริจจาคะ เสียสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม

(๔) อาชชวะ ความซื่อตรง 

(๕) มัททวะ ความสุภาพอ่อนโยน 

(๖) ตบะ ความเพียรพยายามในหน้าที่การงานจนกว่าจะส�าเร็จโดยไม่ลดละ

(๗) อักโกธะ ความไม่แสดงความเกรี้ยวกราด โกรธแค้น ต่อใคร ๆ

(๘) อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้ได้ทุกข์เดือดร้อน 

(๙) ขันติ ความอดทนต่อความยากล�าบากทั้งที่เนื่องมาจากวัตถุธรรมและ 

 นามธรรม

(๑๐) อวิโรธนะ ความไม่ประพฤติปฏิบัติผิดไปจากท�านองคลองธรรม๑ 

๑ ขุ.ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖. 
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คุณธรรม ๑๐ ประการดังที่กล่าวมานี้ ท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นนักบริหาร 

ก็คงจะเห็นได้ว่า มีความจ�าเป็นส�าหรับผู้ปกครองหรือผู้บริหาร และมีความจ�าเป็นแม้

แก่ผูอ้ยูใ่นปกครองหรอืผูร่้วมงานอย่างไร เพราะคณุธรรมแต่ละข้อมคีวามชดัแจ้งอยู่ใน

ตัวแล้วจนเกือบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีก แต่บางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับ

หัวข้อธรรมเหล่านี้นัก ในที่นี้จึงจะขอขยายความเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อย

คณุธรรมข้อที ่๑ คอื ทาน นบัว่ามีความส�าคัญส�าหรับผูป้กครองเป็นอนัดบัแรก 

เพราะในฐานะที่เป็นผู้น�าหรือผู้ปกครองนั้น หากมองในแง่ของคุณธรรม ก็ควรจะเป็น

ผู้เอื้ออารีต่อคนในปกครอง รู้จักเอ้ือเฟื้อแบ่งปันสงเคราะห์ช่วยเหลือคนในปกครอง 

ของตนตามควรแก่โอกาสและเหตุการณ์ หากมองในแง่ของหน้าที่ผู้ปกครอง ก็มีหน้า

ทีจ่ะต้องบ�าบดัทกุข์บ�ารุงสขุคนในปกครองของตน ด้วยการให้วัตถสุิง่ของบ้าง ด้วยการ

ให้วิชาความรู้บ้าง ด้วยการให้สิ่งที่ต้องการอื่น ๆ ตลอดถึงให้การอบรมแนะน�าบ้าง  

เพื่อเขาเหล่าน้ันจะได้ใช้เป็นเคร่ืองยังชีพและสร้างสรรค์ชีวิตให้มีความผาสุกตามควร

แก่อัตภาพ สิ่งเหล่านี้ก็รวมอยู่ในคุณธรรมข้อท่ีเรียกว่า ทาน การให้นั้นเอง ส่วนผู ้

อยูใ่นปกครอง เมือ่ได้รบัจากผูป้กครองแล้ว กค็วรจะให้ตอบด้วย ความผาสกุของส่วน

รวมจงึจะเป็นไปได้ เช่น เสยีภาษอีากรแก่รัฐตามฐานะและหน้าที ่ให้ความร่วมมอืช่วย

เหลือเมื่อได้รับการขอร้อง เป็นต้น ฉะนั้น ทุกฝ่ายจึงควรให้แก่กันและกันตามฐานะ

และหน้าที่ของตน ๆ เพราะถ้าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดให้แต่ฝ่ายเดียว หรือรับแต่ฝ่ายเดียว 

สุดท้ายก็คงจะไม่มีใครให้ เพราะไม่มีอะไรจะให้อีกต่อไป

คุณธรรมข้อที่ ๒ คือ ศีล นั้นก็หมายความว่า ผู้ปกครองจะต้องประพฤติตน

อยู่ในศีลในธรรม ม่ันคงหนักแน่นอยู่ในระเบียบ วินัย กฎหมายและขนบประเพณี 

อนัดีงามของบ้านเมอืง วางตนให้เป็นหลักเป็นทีเ่ชือ่ถือของประชาชนได้ ในฐานะทีเ่ป็น

หลักเป็นประธานของหมู่คณะหรือประเทศชาติ ส่วนประชาชนก็จะต้องประพฤต ิ

เช่นเดียวกัน เพราะถ้าผู้น�าท�าดีอยู่คนเดียว แต่ประชาชนไม่เอาด้วย สังคมก็จะสงบ

เรยีบร้อยไม่ได้ หรือถ้าประชาชนพยายามท�าด ีแต่ผูน้�าไม่เอาด้วย ประชาชนกเ็ดอืดร้อน 

ฉะนั้น ทุกฝ่ายจึงต่างต้องมีศีลต่อกัน สังคมจึงจะสงบสุข

คณุธรรมข้อที ่๓ คอื ปรจิจาคะ ความเสยีสละ โดยหน้าทีแ่ล้วผูป้กครองย่อม

ต้องเป็นคนเสยีสละ หากไม่มีคุณธรรมข้อนี ้ก็เป็นผูป้กครองทีดี่ไม่ได้ เป็นผูน้�าทีด่ไีม่ได้ 
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เพราะจะกลายเป็นผูใ้ช้อ�านาจหน้าทีเ่พ่ือกอบโกยประโยชน์สุขส่วนตนถ่ายเดยีว กล่าว

สั้น ๆ ผู้ปกครองจะต้องพร้อมเสมอท่ีจะเสียสละเพ่ือประโยชน์สุขของคนในปกครอง

ของตนหรอืเพือ่ประเทศชาตขิองตน ส่วนประชาชนกจ็ะต้องเสียสละ เพ่ือสนองนโยบาย

ที่เป็นธรรม หรือความปรารถนาดีของผู้ปกครองด้วยเช่นกัน เช่น เมื่อถึงคราวควรอด

ก็อดด้วยกัน เมื่อถึงคราวควรออม ก็ออมด้วยกัน การแก้ปัญหาของหมู่คณะหรือชาติ

บ้านเมอืงจึงจะเป็นไปได้ แต่ถ้าฝ่ายหน่ึงก�าลงัประสบปัญหา แต่อกีฝ่ายหนึง่กลบัแสวงหา

แต่ความสุขใส่ตัวเอง โดยไม่อาทรห่วงใยต่อใคร หมู่คณะหรือชาติบ้านเมืองก็คงไป 

ไม่รอดแน่ ฉะนั้น ทุกคนจึงต้องเสียสละตามควรแก่ฐานะและความรับผิดชอบ

คุณธรรมข้อที่ ๔ คือ อาชชวะ ความซื่อตรง ข้อนี้ไม่ต้องอธิบายมาก เพราะ

คงเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้ว กล่าวโดยสรุปก็คือ กิจการทุกอย่างหากผู้ที่มีส่วนร่วม  

ไม่ว่าจะในฐานะผู้น�าหรือผู ้ตามต่างไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ไม่ซื่อตรงต่อเวลา  

ไม่ซื่อตรงต่อหน้าที่ ไม่ซื่อตรงต่อความถูกความควร ความสัมฤทธิ์ผลก็เป็นไปได้ยาก 

และจะถงึความล่มสลายในท่ีสดุ แต่ถ้าทุกฝ่ายต่างซือ่ตรงต่อกัน ซือ่ตรงต่อเวลา ซือ่ตรง

ต่อหน้าที ่และซือ่ตรงต่อความถกูความควร กห็วงัได้ว่า กจิการย่อมจะประสบความส�าเรจ็

ด้วยดี หากแม้นจะมีอุปสรรคก็จะสามารถช่วยกันแก้ไขให้ส�าเร็จได้ไม่ยาก

คุณธรรมข้อที่ ๕ คือ มัททวะ ความอ่อนโยน คุณธรรมข้อนี้มีความจ�าเป็น

อย่างไรคงเห็นได้ไม่ยาก คนที่เย่อหยิ่งจองหอง หรือแข็งกระด้างหยาบคายนั้น ย่อม

เป็นท่ีเกลียดชังของคนทั่วไป หากเป็นผู้ปกครองด้วยแล้ว ก็ย่อมจะก่อให้เกิดผลเสีย

หายต่อการปกครองเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะท�าให้คนในปกครองขาดความเคารพนับถือ

และเสือ่มศรทัธา และบางครัง้อาจจะก่อให้เกดิความหายนะอย่างร้ายแรงข้ึนกไ็ด้ ฉะนัน้ 

ผู้ปกครองท่ีดีย่อมจะสุภาพอ่อนโยนต่อทุกคนและในทุกโอกาสด้วยความจริงใจเสมอ 

ประชาชนกจ็ะให้ความเคารพรกัและคารวะอ่อนน้อมเป็นการตอบแทนเช่นกนั โดยสรปุ

แล้วก็คือ ทุกคนควรมีความสุภาพอ่อนโยนต่อกันและกันตามควรแก่ฐานะ

คุณธรรมข้อที่ ๖ คือ ตบะ ความเพียร ลักษณะของผู้น�าที่จะขาดเสียมิได ้

ก็คือความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือในยามที่ต้องเผชิญกับปัญหา 

ความยุ่งยากต่าง ๆ จึงจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่นและย�าเกรงขึ้นในประชาชนได้ ความ

กล้าหาญเด็ดเดี่ยวจะมีได้ก็ต่อเม่ือมีพลังภายในคือตบะ ความเพียรพยายามอย่าง 
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เด็ดเดี่ยวมั่นคงจนกว่าจะบรรลุความส�าเร็จในหน้าที่การงานนั้นเอง ตบะ จึงเป็นที่มา

แห่งอ�านาจของผู้น�า ดังที่มักเรียกกันว่า “มีตบะเดชะ” ผู้น�าที่ไร้ตบะไม่เป็นที่เชื่อมั่น

ย�าเกรงของคนในปกครอง ฉะนั้น ตบะ จึงเป็นคุณธรรมจ�าเป็นส�าหรับผู้ปกครอง 

ผูบ้ริหาร และในเม่ือผูป้กครองผูบ้รหิารมคีวามเพียรพยายามแล้ว ผูอ้ยู่ในปกครองหรือ

ผูต้าม กจ็ะต้องสนองตอบด้วย คือจะต้องมีความเพยีรพยายามไปตามฐานะ และหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถด้วย กล่าวสั้นก็คือ ทุกคนต้องมีความเพียรพยายามอย่าง 

เด็ดเด่ียวมั่นคงร่วมกันในการแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่หมู่คณะหรือ

ชาติบ้านเมือง

คณุธรรมข้อที ่๗ คอื อกัโกธะ ความไม่โกรธนัน้ กห็มายถงึว่า ผูป้กครองไม่

ควรปฏิบัติต่อคนในปกครองของตนด้วยอ�านาจบาทใหญ่ หรือด้วยความเกร้ียวกราด

อย่างไร้เหตผุล เพราะจะท�าให้กลายเป็นท่ีเกลยีดกลัวและเกลยีดชงัของคนในปกครอง 

อันจะท�าให้ขาดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน แต่ถ้าผู้ปกครองหรือ 

ผูบ้ริหารเป็นคนไม่วูว่ามใช้อารมณ์ แต่เป็นคนเยอืกเยน็มเีหตผุล และแสดงความเมตตา

อาทรต่อทุกคนโดยเสมอหน้า ก็ย่อมจะเป็นที่รักที่พอใจของทุกคน และย่อมจะได้รับ

ความร่วมมอืร่วมใจในกจิการทุกอย่างด้วยดโีดยไม่ต้องบังคบัขอร้อง ฉะนัน้ ทกุฝ่ายจงึ

ควรปฏบิตัต่ิอกันด้วยความไม่วูว่ามและมีเหตผุล พร้อมทัง้มเีมตตาอาทรต่อกนัตามฐานะ 

กิจการทุกอย่างจึงจะด�าเนินไปด้วยดี

คุณธรรมข้อที่ ๘ คือ อวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนนั้นก็ได้แก่ ผู้ปกครอง 

จะต้องไม่เป็นผู้โหดร้ายทารุณประชาชน ไม่กระท�าการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนทุกข์ยากแก่ประชาชน ทั้งในด้านทรัพย์สินและชีวิตร่างกาย หากผู้ปกครอง

โหดร้ายปราศจากกรุณา ปรานี ประชาชนก็จะมีแต่ความหวาดผวาหาความมั่นใจ 

ในชีวิตและทรัพย์สินไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงจะไม่มีใครคิดสร้างสรรค์อะไรให้สังคม

หรือส่วนรวม เพราะแต่ละคนก็จะมัวแต่ระวังภัยอันอาจจะเกิดขึ้นกับตนเองได้ทุกเมื่อ 

ฉะนั้น ผู้ปกครองที่ดีจะต้องไม่สร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้นแก่ประชาชน แต่จะต้อง

พยายามสร้างความสขุกายเย็นใจให้แก่ทุกคนในปกครองของตนเท่าทีส่ามารถจะท�าได้ 

ส่วนประชาชนกจ็ะต้องไม่หาเหตสุร้างความเดอืดร้อนให้แก่ผูป้กครองด้วยเช่นกนั กล่าว

สั้นก็คือ ทุกฝ่ายจะต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่กันและกัน จึงจะอยู่ด้วยกันได้

อย่างเป็นสุข
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คุณธรรมข้อที่ ๙ คือ ขันติ ความอดทน ภารกิจของผู้ปกครองนั้นเป็นสิ่งที่

หนกัยิง่ ผูป้กครองจงึจ�าต้องมคีวามอดทนอย่างยิง่จึงจะสามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้เป็นผล

ส�าเรจ็ คือจะต้องอดทนต่อความทุกข์ยากในการปฏบิติัหน้าที ่ทนเสียสละเพ่ือประชาชน  

ทนต่อปัญหาและอารมณ์อันไม่พงึประสงค์ของคนเป็นจ�านวนมาก ตลอดถึงทนต่อความ

รูส้กึและความต้องการอนัไม่ถกูไม่ควรของตนเองไม่ให้แสดงออกมาด้วย กล่าวส้ันกค็อื 

จะต้องเป็นผู้หนักแน่นมั่นคงในทุกสถานการณ์เพ่ือให้ภาระหน้าที่ในความรับผิดชอบ

ด�าเนินไปด้วยด ีแม้ประชาชนกจ็ะต้องมคีวามอดทนด้วยเช่นกนั เช่น ทนกระท�าในส่ิง

ที่ดีงามควรกระท�า ทนล�าบากได้ในเมื่อบ้านเมืองอยู่ในภาวะล�าบาก ทนเสียสละได้ใน

เมื่อบ้านเมืองต้องการความเสียสละช่วยเหลือ หรือทนอดทนออมได้เพ่ือผลดีแก ่

ส่วนรวม เป็นต้น กล่าวสั้นก็คือ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันทนร่วมกันท�า การแก้ปัญหา

หรือสร้างสรรค์ความเจริญของบ้านเมืองจึงจะเป็นไปได้

ผู้ปกครองที่ประกอบด้วยคุณธรรม ๙ ประการดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็ชื่อ 

ว่าได้ปฏิบัติคุณธรรม ข้อที่ ๑๐ คือ อวิโรธนะ ความปฏิบัติไม่ผิด ได้แก่ปฏิบัติหรือ

กระท�าการต่าง ๆ ไม่ผดิไปจากท�านองคลองธรรมของผูป้กครองท่ีด ีแต่กระท�าการต่าง ๆ 

ไปตามทีถู่กทีค่วร โดยยดึถอืคณุธรรมมทีศพธิราชธรรมเป็นต้นเป็นหลักในการบรหิาร

หรือปกครอง กล่าวส้ันก็คือ ปกครองโดยธรรม ที่ทางพระพุทธศาสนารวมเรียกว่า

ธรรมาธิปไตย ถือธรรมคือความถูกต้องยุติธรรมเป็นใหญ่ ไม่เอาประโยชน์สุขส่วนตัว 

หรืออ�านาจบาทใหญ่ หรืออารมณ์อันไร้เหตุผลมาเป็นหลักเป็นใหญ่ในการบริหาร 

หรือปกครอง แม้ผู้อยู่ในปกครอง หรือผู้ร่วมงานก็เช่นเดียวกัน จะต้องยึดถือธรรมคือ

ความถกูต้อง ยตุธิรรมเป็นหลกัในการปฏบิตัสินองตอบต่อผูป้กครองหรอืปฏบิตัต่ิอกนั

และกัน กล่าวโดยสรุปก็คือ ทุกฝ่ายจะต้องยึดถือธรรม คือ ความถูกต้องยุติเป็นหลัก

ในการปฏิบัติต่อกันและกัน ไม่เอาประโยชน์สุขส่วนตัวหรืออคติความล�าเอียงเพราะ

เหตใุดเหตหุนึง่มาเป็นเกณฑ์ในการวนิจิฉยัตดัสนิ ความเป็นธรรมในสงัคมจงึจะเกดิขึน้

และด�ารงอยู่ได้

ดงัท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นได้ว่าคุณธรรมทัง้ ๑๐ ประการนีเ้ป็น คณุธรรมทีท่ัง้ฝ่าย

ผู้ปกครองและผู้อยู่ในปกครอง หรือทั้งฝ่ายผู้บริหารและผู้ร่วมงาน จะต้องประพฤติ

ปฏิบัติด้วยกัน จึงจะเกิดผลคือ ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวมได้ คุณธรรม ๑๐ ประการนี้ 
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หากจะกล่าวกันโดยสารตัถะหรอืโดยใจความส�าคญัแล้ว กคื็อเรือ่งของการให้ การบรจิาค 

ความเสียสละ (ทาน ปริจจาค), ความซื่อสัตย์สุจริต (ศีล อาชชวะ) ความอ่อนโยนมี

ไมตรีเอ้ืออาทรต่อกัน (มัททวะ อักโกธะ อวิหิงสา) ความเพียรพยายามอดทน  

(ตบะ ขันติ), และความถูกต้องยุติธรรม (อวิโรธนะ) นั้นเอง เมื่อย่นย่อลงดังนี ้ 

ก็ยิ่งจะท�าให้เห็นได้ชัดเจนย่ิงขึ้นว่า คนที่อยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะโดยที่แต่ละคน 

ต่างกไ็ม่มคุีณธรรมเหล่านี ้จะอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นผาสกุได้หรอืไม่? กจิการใด ๆ กต็าม

ที่ผู้ร่วมกิจการ ทั้งผู้บริหารและผู้ร่วมงาน ต่างก็ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้ จะด�าเนินไป 

จนเป็นผลส�าเร็จได้หรือไม่? ค�าถามเหล่าน้ีก็คงจะให้ค�าตอบที่ตรงกันว่าไม่ได้ ฉะนั้น 

ตามคติแห่งพระพุทธศาสนาจึงถือว่า ทศพิธราชธรรมนี้เป็นคุณธรรมเพื่อยังประโยชน์

สขุให้เกิดขึน้แก่ประชาชน โดยมพีระราชาหรอืผูป้กครองเป็นผูน้�าในการประพฤติปฏบิติั 

โดยนัยนี้ คุณธรรมหมวดนี้จึงอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งตามลักษณะของผลที่มุ่งหมาย

ว่า สุขุบายธรรม คือธรรมเป็นอุบายคือนโยบายน�าไปสู่ความสุขความเจริญ

นอกจากทศพธิราชธรรมดังกล่าวมาแล้ว พระพทุธศาสนายงัได้แสดงหลกัธรรม

เกี่ยวกับผู้ที่ท�าหน้าท่ีปกครองประชาชนจะพึงประพฤติปฏิบัติไว้อีกหลายประการ  

เพือ่เป็นการสนับสนุนการปฏิบตัทิศพธิราชธรรมให้ได้ผลสมบูรณ์ยิง่ขึน้ เช่น หลกัอคต ิ๔๑ 

หลกัสงัคหวัตถ ุ๔๒ และหลักพรหมวหิาร ๔๓ เป็นต้น แต่ถ้าจะกล่าวเฉพาะทีเ่กีย่วกบั

ผูป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นทางราชการ ซึง่เรยีกสัน้ว่า ข้าราชการ แล้วพระพุทธศาสนากไ็ด้แสดง

ไว้ว่า ควรจะมคุีณธรรมอกี ๕ ประการ เพือ่ความสัมฤทธิผ์ลในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ

ที่ตนรับผิดชอบ กล่าวคือ

๑ อคติ ๔  คือ ๑. ฉันทาคติ ล�าเอียงเพราะรัก‚ ๒. โทสาคติ ล�าเลียงเพราะชัง‚ ๓. โมหาคติ  

 ล�าเอียงเพราะเขลา‚ ๔. ภยาคติ ล�าเอียงเพราะกลัว‚ (องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๓/๑๗). 
๒ สงัคหวตัถุ ๔ คอื ๑ ทาน ให้ปันสิง่ของ‚ ๒. ปิยวาจา เจรจาอ่อนหวาน‚ ๓.อตัถจริยา ประพฤต ิ

 สิ่งที่เป็นประโยชน์‚ ๔. สมานัตตตา วางตนเสมอไม่ถือตัว (องฺ. จตุกฺก. ๒๑/๒๔/๓๒).
๓ พรหมวิหาร ๔ คือ ๑ เมตตา ปรารถนาให้เขาเป็นสุข‚ ๒. กรุณา คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์‚  

 ๓. มทุติา พลอยยนิดเีมือ่ผูอ้ืน่ได้ด‚ี ๔. อเุบกขา ความวางเฉย (อภิ. วิภงฺค. ๓๕/๓๖๙/๗๔๑).
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๑. มีปัญญา คือความฉลาดสามารถในการรู้การคิดและการท�า เพื่อพัฒนา

ตนเองและหน้าที่การงานที่รับผิดชอบให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ

๒. มคีวามรูพ้ร้อม คอืมีความรอบรู้ในวิชาการต่าง ๆ อย่างพร้อมมูล อย่างน้อย

ก็จะต้องมีความรู้ดีในสาขาวิชาที่ตนมีหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือประกอบกิจกรรมอยู่

๓. มีความฉลาดในวิธีการ ได้แก่มีความฉลาดสามารถในการจัดการ หรือ

ด�าเนนิการในอันทีจ่ะให้หน้าท่ีการงานทีต่นรบัผดิชอบนัน้ ด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย 

เหมาะสม และประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย

๔. รู้จักกาลเวลา คือรู้จักกาลเทศะว่า เวลาใดควรท�าอะไร เวลาใดไม่ควร 

ท�าอะไร เป็นต้น ตลอดถงึรูจ้กัคณุค่าของเวลา ไม่ปล่อยให้เวลาและโอกาสอันควรล่วง

เลยไปโดยเปล่าประโยชน์

๕. รูจ้กัยุคสมยั คอืต้องเป็นคนทันโลก ทนัสังคมและทนัเหตกุารณ์ สามารถ

ปรับตัวและปรบัปรุงแก้ไขกจิการในหน้าทีรั่บผดิชอบของตนให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

และสภาพแวดล้อมได้ เป็นอย่างดี๔ 

เมือ่ได้ท�าความเข้าใจในเรือ่งทศพธิราชธรรมและคณุธรรมอืน่ ๆ อกีบางประการ

ทีเ่กีย่วข้องแล้ว คราวนีล้องมาพจิารณาดูพระราชกรณยีกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 

รัชกาลปัจจุบนั ว่านบัเนือ่งในทศพธิราชธรรมอย่างไรบ้าง เพือ่ความเข้าใจเบือ้งต้นเกีย่วกบั

เร่ืองนี้ ขอน�าข้อความบางตอนจากปาฐกถาพิเศษของราชเลขาธิการ (ม.ล.ทวีสันต์ 

ลดาวัลย์) ที่ได้แสดง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งกล่าวถึงพระราชกรณียกิจของ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัไว้อย่างกว้างขวางได้ความชัดเจน มาแสดงซ�า้อกีครัง้หนึง่ 

ดั่งนี้

๔ ขุ. ชา. ๒๘/๓๓๙/๙๖๙
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“พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ทรงประพฤติปฏบิติัพระองค์ อยูภ่ายใต้กรอบ

แห่งรฐัธรรมนญู จารตีประเพณ ีคอื ทศพธิราชธรรม ราชสงัคหวตัถ ุ๔
๑
 จักรวรรดวิตัร 

๑๒ และทรงยึดมั่นอยู่ในราชธรรม เหล่านี้อย่างแน่นแฟ้น... ทรงสนพระหทัยและ

ศึกษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง และทรงถือปฏิบัติธรรมะ 

เหล่านัน้ด้วยพระองค์เอง ทรงยดึม่ันในธรรมะเหล่านัน้ แล้วกใ็ช้ธรรมะเหล่านัน้ในการ

ดําเนินพระบรมราโชบายหรือพระราชดําริต่าง ๆ ได้อย่างแนบเนียน....

ทรงเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของประชาชนคนไทย ทรงพยายามที่จะแก้ไข

ปัญหาเดอืดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน การแก้ไขปัญหาเหล่าน้ี จงึท�าให้เกดิมโีครงการ

ตามพระราชด�ารต่ิาง ๆ เกดิข้ึน เป็นจ�านวนมากมายเกนิกว่าทีจ่ะน่ามาพรรณนาในท่ีนี.้..

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทราบปัญหา(ของประชาชน)เป็นอย่างดี 

เพราะได้เสด็จพระราชด�าเนนิไปเยีย่มราษฎรในภมิูภาคต่าง ๆ เป็นประจ�าอย่างเสมอมา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่ินทุรกันดารท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอาจเข้าไปได้ไม่ทั่วถึง จึงม ี

พระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเหล่านี้ เสมือนเป็น

ความทุกข์ส่วนพระองค์ และที่ส�าคัญที่สุดก็คือ ไม่ได้ทรงนึกว่าเป็นองค์พระประมุข

เหมือนอย่างประมขุประเทศอืน่ ๆ แต่พระองค์ทรงนกึว่า พระองค์เป็นคนไทยทีจ่ะต้อง

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยทุกคนท่ัวประเทศ จึงมีพระราชด�าริที่จะพัฒนากลุ่มชน 

ผู้ยากไร้เหล่านี้อยู่ตลอดเวลา โดยทรงเน้นการพัฒนาให้เกิดความพออยู่พอกิน...

จากการทีไ่ด้ทรงมโีอกาสไปเยีย่มเยียนราษฎรประชาชนในทีต่่าง ๆ ท�าให้ทรง

ทราบปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนเป็นอย่างดี พระราชประสงค์อันแรงกล้าท่ีจะมุ่ง 

แก้ปัญหาให้ประชาชนมคีวามอยูดี่กินดนีัน้ ท�าให้มพีระราชด�าริในลกัษณะเป็นการรเิริม่

สิ่งใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหาอยู่เสมอ ทั้งนี้ โดยที่จะใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อ

ศกึษาค้นคว้าทดลอง และทรงปรกึษากบัผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ ๆ จนกระท่ังแน่พระทัยว่า 

๑ ในบางแห่งเรยีกว่า สังคหวัตถ ุ๔ ในบางแห่งเรยีกว่า สงัคหวตัถ ุ๕ แต่เน้ือความเป็นอนัเดียวกนั  

 ที่เรียกว่า สังคหวัตถุ ๕ คือเติม นิรัคคฬะ สงบราบคาบปราศจากโจรภัยจนถึงมีทวารเรือนไม ่

 ต้องลงกลอน เป็นข้อค�ารบ ๕.  
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โครงการน้ัน ๆ จะให้ผลดเีป็นประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาตอิย่างแท้จรงิแล้ว 

จึงมีพระราชด�าริให้มีการน�าไปปฏิบัติเป็นโครงการในที่ต่าง ๆ โดยที่มีลักษณะคล้าย

เป็นการเริ่มต้นให้รัฐบาลก่อน เมื่อทรงริเริ่มไปแล้ว รัฐบาลเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าง

แท้จริง ก็จะเข้ามาร่วมสนับสนุนในภายหลัง คล้าย ๆ กับทรงท�าเป็นแบบที่เรียกว่า  

Pilot Project เป็นการที่จะน�าให้รัฐบาลได้ไปพิจารณาแล้วจัดท�าทีหลัง เพราะฉะนั้น 

สิง่ทีพ่ระองค์ท่านท�า จงึเป็นการให้แต่ฝ่ายเดียว โดยมไิด้ทรงหวงัส่ิงใดตอบแทน นอกจาก

ความสบายพระราชหฤทัยท่ีได้ทรงท�าเช่นนัน้ น้ีเป็นเหตผุลส�าคญัทีท่�าให้ทรงคดิค้นหา

วิธีการส�าคัญ ๆ ที่มีผลต่อการยังประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศอยู่เสมอ”๑ 

โครงการตามพระราชด�ารนิัน้ ๆ มีวตัถปุระสงค์ท่ีพงึท�าตามสภาพพืน้ท่ีแต่ละแห่ง 

มีพระราชด�าริท่ีทรงเน้นเป็นพิเศษ มีคณะกรรมการปฏิบัติสนองพระราชด�าริทุกแห่ง 

ทัง้มคีณะกรรมการพเิศษ เพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ เรียก

สั้นว่า กปร. มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

จากข้อความบางตอนที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจบางส่วน ดังกล่าวมานี้  

ท่านท้ังหลายกค็งจะเหน็ได้แล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราชกรณยีกจิ

ที่ย่ิงใหญ่ไพศาลเพียงไร และพระราชกรณียกิจเหล่านั้นก็ล้วนเป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่า 

พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติอยู่ในทศพิธราชธรรมอย่างไรบ้าง แต่เพื่อความกระจ่าง 

ยิ่งขึ้น ก็จะขอสรุปให้เห็นเป็นข้อ ๆ โดยสังเขป ดังนี้

ในการทรงปฏิบตัพิระราชกรณยีกจิแต่ละโอกาสนัน้ ได้ชือ่ว่าทรงปฏบิตัพิระคณุ

ธรรมในทศพิธราชธรรมหลาย ๆ ประการไปพร้อม ๆ กัน กล่าวคือ การที่เสด็จ

พระราชด�าเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่าง ๆ โดยมิได้หยุดหย่อน ทั้งใน

ทีใ่กล้และในท่ีไกล ท้ังในท่ีท่ีไปมาได้สะดวกและในทีท่ี่แสนจะทรุกนัดารชนดิทีไ่ม่มใีคร

๑ ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปวงชนชาวไทย” โดย ม.ล. ทวีสันต์  

 ลดาวลัย์ ราชเลขาธิการ ณ ศนูย์สารนเิวศ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วันองัคารท่ี ๑๘ พฤศจกิายน  

 ๒๕๒๙‚ ในวารสาร แผ่นดนิธรรมแผ่นดนิทอง ปีที ่๑ ฉบบัที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๒๙). หน้า ๗-๑๐.
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เขาอยากไปกนักย็งัเสดจ็ฯ ไป นีน้บัว่าทรงปฏบิตัพิระคณุธรรมข้อปรจิจาคะ ความเสยีสละ 

คอืทรงเสยีสละความสขุส�าราญส่วนพระองค์เพือ่ประชาชน นบัได้ว่าทรงปฏบิตัพิระคุณ

ธรรมข้อขนัต ิความอดทน คอืทรงอดทนต่อความเหนือ่ยยาก ความล�าบาก และความ

ทุรกันดารของภูมิประเทศ และนับได้ว่าทรงปฏิบัติพระคุณธรรมข้อตบะ ความเพียร

พยายาม คือทรงมีพระราชวิริยะอุตสาหะอย่างแรงกล้าในอันที่จะทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจนั้น ๆ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปจนได้ ฉะนั้น ไม่ว่าพระราชภารกิจนั้น ๆ จะเป็น

อย่างไร หรือไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ไกล ๆ ล�าบากยากเย็นเพียงไร ก็จะต้องเสด็จฯ ไปให้

ถึงและทรงกระท�าให้ส�าเร็จจงได้ ดังที่เราทั้งหลายก็ได้เห็นกันอยู่เป็นประจ�าแล้ว

การปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น เป็นการ

พระราชทานพระมหากรุณาแก่ประชาชนในทุก ๆ ด้าน ซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือ ทั้งใน

ด้านวตัถธุรรมและในด้านนามธรรม เป็นต้นว่า พระราชทานพสัดสุิง่ของตลอดถงึทนุทรพัย์

เพื่อการต่าง ๆ ในโอกาสต่าง ๆ และพระราชทานพระราชด�าริ พระบรมราโชวาท  

อนัเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและพฒันาชวิีต ความเป็นอยูข่องประชาชน เหล่านี้

คือการทรงปฏิบัติพระคุณธรรม ข้อทาน การสละการให้ และทรงปฏิบัติได้อย่างครบ

ถ้วนทั้งวัตถุทาน และธรรมทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชจริยาวัตรท่ีเป็นปกติเรียบร้อย 

ละมนุละไมทัง้ทางพระวรกายและทางพระวาจา ตลอดไปถึงทรงมพีระราชหฤทยัทีส่งบ

เยือกเย็นด้วยพระคุณธรรม ไม่ว่าจะในเวลาที่ก�าลังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ หรือ

ในเวลาที่ทรงพระส�าราญเป็นการส่วนพระองค์ ฉะนั้น ไม่ว่าจะเสด็จฯ ไปทรงปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจ ณ ที่ใด หรือประทับอยู่ ณ ที่ใด ก็เป็นที่ชื่นชมยินดีของคนทั่วไป 

และเป็นที่เคารพย�าเกรงของผู้ได้พบเห็น นี้คือการทรงปฏิบัติพระคุณธรรมข้อศีล  

ความส�ารวมหรือควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาตลอดไปถึงใจให้เป็นปกติเรียบร้อย 

และเน่ืองจากทรงส�ารวมพระราชอิริยาบถทางพระวรกายและทางพระวาจา ตลอดถึง

พระราชหฤทัยด้วยให้สงบเรียบร้อยเป็นปกติอยู่เสมอ ฉะนั้น จึงไม่ปรากฏว่าได้ทรง

แสดงพระอาการเกรีย้วกราดโกรธแค้นต่อใคร ๆ นีก้คื็อทรงปฏบิตัพิระองค์อยู่ในพระคุณ

ธรรมข้อ อกัโกธะ ความไม่โกรธแค้นเกรีย้วกราด แต่ตรงกันข้าม ทุกคนย่อมประจกัษ์ว่า 
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ด้วยความสุภาพ

อ่อนโยนต่อทกุคนในทกุโอกาสเสมอ แม้บางครัง้จะทรงกรากกร�าพระวรกายอยูท่่ามกลาง

แสงแดดหรอืสายฝนกต็าม นีคื้อการทรงปฏิบตัอิยู่ในพระคณุธรรมข้อมทัทวะ ความสภุาพ

อ่อนโยนตามเหมาะตามควรแก่สถานภาพ

พระราชกรณยีกจิต่าง ๆ นัน้ล้วนเป็นการพระราชทานพระมหากรณุา เป็นการ

พระราชทานประโยชน์สขุแก่ประชาชน ไม่มพีระราชกรณียกจิอนัใดทีท่รงปฏบิตัไิปเพือ่

สร้างความเดือดร้อนเสยีหายให้แก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นในทางทรพัย์สนิร่างกายหรอื

ชีวิต จิตใจ ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า ทรงปฏิบัติพระองค์มั่นคงอยู่ในพระคุณธรรม 

ข้ออวิหิงสา คอืความไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ให้ได้รับความทุกข์ เดือดร้อนโดยประการทัง้ปวง

และในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น 

ทกุคนกค็งจะสังเกตเหน็ได้ว่า ทรงปฏิบัตด้ิวยความซือ่ตรงและเทีย่งตรงเสมอ กล่าวคอื 

ซือ่ตรงต่อพระองค์เอง ซือ่ตรงต่อพระราชภารกจิ และซือ่ตรงต่อประชาชน และยงัทรง

ปฏิบัติพระองค์เป็นผู้เท่ียงตรงต่อเวลาเท่ียงตรงตามธรรม คือตรงตามความถูกต้อง

ยุติธรรมด้วย นี้คือทรงปฏิบัติพระคุณธรรมข้อ อาชชวะ ความซื่อตรง

พระราชกรณียกจิทัง้ปวงทีไ่ด้ทรงปฏบิตัไิปด้วยพลงัแห่งพระคณุธรรมดังกล่าว

มานัน้ เม่ือประมวลเข้าด้วยกนัแล้ว กไ็ด้ชือ่ว่า ทรงปฏบิตัพิระคณุธรรมข้อสดุท้าย คอื 

อวิโรธนะ ความไม่ปฏิบัติให้ผิดไปจากท�านองคลองธรรม ความหมายโดยตรงก็ได้แก่

การทีท่รงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิต่าง ๆ ไปตามครรลองแห่งทศพธิราชธรรมอย่างครบ

ถ้วนสมบูรณ์ ความหมายโดยอ้อมก็หมายรวมไปถึง การทีท่รงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิ

และการที่ทรงมีพระราชจริยาวัตรในด้านต่าง ๆ ไปตามท่ีถูกท่ีควร ตามครรลอง 

ของกฎระเบียบของสังคม จารีตประเพณีอันดีงามของชาติ และพระราชประเพณีที่ 

พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทั้งหลายได้ทรงปฏิบัติสืบ ๆ กันมาโดยมิได้คลาดเคลื่อน 

กล่าวโดยสรุปก็คือ ทรงปฏิบัติถูกต้องเป็นธรรมตามธรรม สมดังพระราชปณิธาน 

ในการปกครองแผ่นดิน ที่ได้พระราชทานเป็นพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธี

บรมราชาภเิษกว่า “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม เพือ่ประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม”
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หากจะถามว่า ผลแห่งการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติด�าเนิน

อยูใ่นครรลองแห่งทศพธิราชธรรม ท้ังในการทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกิจและพระราช

จริยาวัตรส่วนอื่น ๆ นั้น มีเป็นประการใดบ้าง ก็คงจะตอบได้ด้วยค�าถวายอาศิรวาท

ราชสดุดี และถวายชัยมงคล ของท่านนายกรัฐมนตรี ในงานสโมสรสันนิบาต  

ในวโรกาสวนัฉตัรมงคล อันกล่าวได้ว่าเป็นสนุทรพจน์ถ้อยค�าทีง่ดงามถกูต้องเหมาะสม 

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๐ ณ ท�าเนียบรัฐบาล ซึ่งขอคัดมาบางตอน ดังนี้

“พระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจที่ทรงบําเพ็ญ ล้วนบริสุทธ์ิบริบูรณ ์

ทุกสถาน ด้วยบุญญาธิการบารมีอันยิ่งใหญ่ ทรงสถิตสถาพรในราไชสวรรย์พสกนิกร

ไทยตลอดจนชาวต่างประเทศท้ังปวง ได้พึ่งพระบรมโพธิสมภารร่มเย็นเป็นสุขตราบ 

เท่าทกุวนันี ้พระมหากรุณาธคิณุและพระมหาบารม ีแผ่ปกเกล้าปกกระหม่อม ประดจุ

ดวงประทีปส่องวิถีทางสว่างสวัสดิ์วัฒนาแก่ปวงอาณาประชาราษฎร์

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประกาศพระบรมราชปณิธาน 

ในอันที่จะปกครองแผ่นดินโดยธรรม ได้ทรงพระวิริยะ อุตสาหะตรากตรําบําเพ็ญ 

พระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งพสกนิกร ทรงเอื้ออาทรคํานึงในทุกข์สุขของ

ทวยราษฎรเสมอเหมือนทกุข์สขุแห่งพระองค์ ทรงพระราชอตุสาหะเสดจ็พระราชดาํเนนิ

ไปศึกษาสภาพชีวิตของพสกนิกรทั่วทุกภูมิภาค แม้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคมนาคม 

กม็ไิด้ย่อท้อต่อความลําบากตรากตรําพระวรกาย มพีระประสงค์จํานงในพระราชหฤทยั

ที่จะให้อาณาประชาราษฎร์มีความเกษมสุข มีวิถีทางดํารงชีวิตที่สอดคล้องกับการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นคุณแก่การธํารงรักษาเอกราชและการพัฒนา 

ประเทศชาต ิให้เจรญิรุง่เรือ่งทัดเทยีมอารยประเทศ โครงการตามพระราชดาํริจงึขยาย

ออกไปในหลายสาขา นบัได้กว่า ๑,๐๐๐ โครงการ สอดคล้องด้วยหลกัวชิาการพฒันา

ชนบท ช่วยให้พสกนิกรได้มีอาชีพ ทํากิน มีการศึกษา และมีความเป็นอยู่ที่ถูก

สขุลกัษณะ โปรดเกล้าฯ ให้พัฒนาการชลประทานและการคมนาคม พัฒนาพ้ืนดินให้

กลบัคนืสูค่วามอดุมสมบรูณ์สมกบัคาํว่า “แผ่นดินทอง” พระราชจรยิาวตัรในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรากฏเป็นที่ประจักษ์แจ้ง เป็นบุญแห่งพสกนิกรที่ได้มีถิ่นพํานัก

อยู่ในสยามรัฐสีมา พระมหากรุณาธิคุณยิ่งวันยิ่งทวี ประดุจดวงประทีปชัชวาล ดุจดัง
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มหาสมทุรอนัไพศาลมิเคยเหอืดแห้ง แม้ในบางครัง้ บ้านเมอืงเกดิวกิฤตการณ์ขดัแย้ง

อันอาจนําไปสู่ความจลาจลวุ่นวาย ก็ทรงแผ่พระบรมเดชานุภาพระงับดับเรื่องร้าย

คลีค่ลายปัญหา นาํสนัตสิขุและความร่มเยน็คืนสูส่ยามรัฐสมีา ด้วยเดชะพระมหาบารมี

และพระปรีชาสามารถ

พิจารณาจากโครงการพระราชดําริทั้งหลาย พระราชดํารัส พระราชวินิจฉัย 

และพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

สําเร็จลุล่วงด้วยพระราชอัจฉริยภาพอันลํ้าเลิศ ทรงรอบรู้เช่ียวชาญในศาสตร์ต่าง ๆ 

หลายสาขาด้วยกัน เป็นที่ยกย่องเทิดทูนของนักวิชาการและผู้ชํานาญเฉพาะวิชา 

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

แด่พระองค์เป็นจาํนวนมาก พระเกียรติคณุขจรขจายเป็นท่ีแซ่ซ้อง สดุดทีัง้ในและนานา

ประเทศทั่วโลก”

เมือ่ได้พจิารณาดูพระราชกรณยีกจิของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวตามท่ีได้

กล่าวมา พอเป็นสงัเขป และประมวลสรุปด้วยค�าถวายอาศริวาทราชสดดุขีองท่านนายก

รัฐมนตรีข้างต้นนี้ ก็จะเห็นได้ว่า ความเป็นผู้ปกครองหรือผู้น�าของประชุมชนนั้น  

เป็นภารกจิทีห่นักอย่างยิง่ ทัง้ทางกายและทางใจ ผูท้ีจ่ะน�าภารกจินีไ้ปสู่เป้าหมายหรอื

ท�าให้ประสบความส�าเร็จได้อย่างแท้จริง จะต้องเป็นผู้มีพลังสมบูรณ์ ท้ังพลังกาย 

และพลังใจ หรือพลังภายนอกและพลังภายใน โดยเฉพาะ คือพลังใจหรือพลังภายใน 

และพลังใจหรือพลังภายในนั้นก็ได้แก่พลังแห่งคุณธรรมนั่นเอง เป็นต้นว่า พลังแห่ง

ความเสยีสละ พลงัแห่งเมตตากรณุา พลงัแห่งความพากเพยีรพยายาม พลังแห่งความ

อดทน พลังเหล่านี้นั้นเองที่ท�าให้ผู้น�าทนสู้ ทนท�า ทนเสียสละ ทนแบกภาระอันเนื่อง

ด้วยประโยชน์และความสขุของคนอ่ืนอยู่ได้ และปฏบิตัภิารกจิต่าง ๆ เหล่านัน้โดยไม่รู้

สึกว่าเป็นสิ่งหนักหนาและเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด สามารถกระท�าได้เหมือนส่ิงปกติ

ธรรมดาทั่วไป ซ่ึงความจริงข้อนี้ เราท้ังหลายก็คงจะเห็นได้จากการปฏิบัติพระราช

กรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างนั่นเอง

การท่ีได้มีความด�ารจิดัการสมัมนาในหวัเร่ืองทีว่่า “การพฒันาข้าราชการด้วย

ทศพธิราชธรรม” เพือ่เป็นการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในวโรกาส
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พิเศษดังกล่าวและเพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดถึงรณรงค์ให้ปฏิบัต ิ

ในทศพธิราชธรรมนัน้ นบัว่าเป็นความด�ารทิีด่ ีเพราะการเฉลมิพระเกยีรตทิีแ่ท้จรงินัน้ 

คอืการร่วมกนัด�าเนนิตามรอยพระยคุลบาทในด้านต่าง ๆ ดงัทีป่รากฏแล้วในพระราช-

กรณยีกจิ เพราะเป็นสิง่ทีจ่ะให้ผลดไีด้กว้างขวางและย่ังยืนนาน ทัง้เป็นการกระท�าทีจ่ะ

ท�าให้แนวพระราชด�าริและพระราชประสงค์สัมฤทธิ์ผลแผ่ไพศาลยิ่งขึ้นด้วย ฉะนั้น  

การพัฒนาข้าราชการด้วยทศพธิราชธรรม ซึง่เร่ิมพฒันาความรูแ้ละความคดิน�าขึน้แล้ว 

ก็ต้องพัฒนาตลอดไปถึงการกระท�าด้วย เพราะค�าว่า พัฒนา นั้น มิได้หมายถึงเพียง

พัฒนาความรู้หรือพัฒนาความคิดให้เจริญเท่านั้น แต่หมายเน้นถึงพัฒนาการกระท�า

ให้เจริญ กล่าวคือ เพียงแค่รู้หรือคิด ความเจริญไม่ปรากฏ แต่ความเจริญปรากฏขึ้น 

จากการกระท�า คนส่วนมากเมื่อพูดถึงเรื่องคุณธรรมหรือธรรมมักจะเกิดความรู้สึก

ขยาดกลวัว่า เป็นเรือ่งยากหรอืเป็นเรือ่งทีท่�าไม่ได้ เมือ่รูส้กึขยาดกลวั กท็�าให้ถอยห่าง

และถอยหนี จึงไม่มีโอกาสได้สัมผัสคุณธรรม และไม่มีโอกาสได้รับรสของคุณธรรม 

พระพทุธเจ้าจงึตรสัเตอืนว่า “ท่านทัง้หลายอย่ากลวับญุ คือความดี เพราะ คําว่า บญุ 

เป็นชื่อแห่งความสุข”
๑ ฉะนั้น เมื่อได้กล้าและเริ่มลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างจริงจัง

ต่อเนือ่ง กจ็ะประจกัษ์ด้วยตนเองว่า คณุธรรมทัง้หลายทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงแนะน�าให้

ปฏิบัติเป็นข้อที่ปฏิบัติได้และให้เกิดความสุขความเจริญ การพัฒนาข้าราชการ ซึ่งถ้า

จะพูดให้ตรงเป้าจริง ๆ แล้ว ก็คือการพัฒนาตนเองของแต่ละคน ด้วยถือคุณธรรม 

มีทศพิธราชธรรมเป็นหลักส�าคัญจึงจะประสบความส�าเร็จ

อน่ึง เรือ่งของคุณธรรมน้ัน หากดูทีช่ือ่หรอืจ�านวนข้อของคุณธรรมตามทีแ่สดง

ไว้แล้วกจ็ะรูส้กึว่ามากมายจนไม่น่าจะปฏิบตัไิด้หมดครบถ้วนเป็นแน่ แต่ความจรงิแล้ว 

คุณธรรมต่าง ๆ นั้น มีความเกี่ยวเนื่องกันในทางปฏิบัติ กล่าวคือ ถ้าปฏิบัติคุณธรรม

ข้อหนึ่งได้ ก็จะส่งผลให้ปฏิบัติคุณธรรมข้ออื่น ๆ ต่อไปได้สะดวกขึ้น ง่ายขึ้นหรือครบ

ถ้วนสมบรูณ์ย่ิงขึน้ด้วย เช่น ถ้ามีศีล กจ็ะท�าให้มทีาน มปีรจิจาคะ มอีาชชวะ ตลอดไป

ถึงอกัโกธะ อวหิิงสา ได้โดยง่าย หรอืดีขึน้ เป็นต้น แต่ตรงกนัข้าม คอื ถ้าขาดคณุธรรม

๑ องฺ. สตุกฺก. ๒๓/๙๐
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ข้อหนึง่ กม็กัจะส่งผลให้ขาดคณุธรรมข้ออืน่ ๆ ตามกนัไปด้วย เพราะฉะนัน้ ข้อส�าคญั

จึงอยู่ที่ต้องลองท�าและพยายามท�า ก็จะท�าได้โดยไม่รู้สึกล�าบาก และเมื่อท�าได้แล้ว 

ก็จะรู้สึกเป็นเรื่องปกติธรรมดา แล้วการพัฒนาทางคุณธรรมของท่านก็จะก้าวหน้าขึ้น

ไปเรื่อย ๆ โดยไม่ยาก 

ในที่สุดนี้ ขอเจริญพรทุกท่านปฏิบัติและชวนกันปฏิบัติ พัฒนาด้วยทศพิธ-

ราชธรรม น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสกัการะ เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอพระราชทานถวายพระพรชยัมงคลแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ผูท้รง

พระคุณอันประเสริฐ และถ้าจะมีข้อผิดพลาด บกพร่องไม่ถูกไม่ควรประการใด  

ขอพระราชทานอภัย และขออภัย ท่านผู้ฟัง ณ ที่นี้ด้วย

ขออ�านวยพรแด่ทุกท่านท่ีร่วมฟังบรรยายในวันน้ี และขอเชิญชวนทุกท่าน 

ร่วมอธิษฐานจิตถวายพระพรให้ทรงพระเจริญ

ขออ�านวยพร



.



เฉลมิพระเกยีรต ิ มหารัชมังคลาภเิษก 

๒๕๓๑



.



ธนาคารแห่งเวลา*

อ�ำนวยพร ท่ำนผู้ว่ำกำรธนำคำรแห่งประเทศไทย ท่ำนรองผู้ว่ำกำร และ

พนักงำนธนำคำรแห่งประเทศไทยทั้งหลำย

ในโอกาสวนัสิน้ปีเก่า ขึน้ปีใหม่นี ้อาตมาภาพได้รบัอาราธนาให้มาแสดงธรรมกถา 

อ�านวยพรแก่ท่านทัง้หลาย และโดยทีพ่นกังานแห่งธนาคารนี ้ได้จัดต้ังชมรมศึกษาและ

ปฏิบัติธรรมขึ้น ตั้งแต่ปีที่แล้ว และได้ด�าเนินมาโดยล�าดับ ดังที่ท่านทั้งหลายได้ฟังใน

ค�ารายงานเมือ่สกัครูน่ีแ้ล้ว จงึขออนโุมทนา และในวันนีก้ใ็คร่ทีจ่ะได้ขอยืมชือ่ธนาคาร

นี้มาเป็นชื่อของธรรมกถาท่ีจะแสดงว่า “ธนำคำรแห่งเวลำ” โดยที่ทุกคนผู้เกิดมาใน

โลกนี ้กล่าวได้ว่ามเีวลาของตนเหมอืนอย่างฝากไว้ใน “ธนำคำรแห่งเวลำ” ด้วยกนัทุกคน 

เพราะทกุคนมีเวลาของชีวติ สัน้บ้าง ปานกลางบ้าง ยนืยาวบ้าง เป็นไปตามควรแก่เวลา

แห่งชวีติของตนทีฝ่ากไว้ใน “ธนำคำรแห่งเวลำ” และเมือ่เกดิมาแล้ว การล่วงไปของเวลา

อาจเทียบได้กับการถอนเงินจากธนาคารแห่งเวลาของตนมาใช้อยู่ทุกขณะ จะเรียกว่า

ทุกวินาที ทุกนาที ทุกชั่วโมง ทุกวัน ทุกคืน ทุกเดือน ทุกปี ดังนี้ก็ได้ ก็ท�าให้เวลา

แห่งชวีติของตนทีฝ่ากไว้ในธนาคารของเวลามีน้อยลงไปทุกที เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้า

จึงได้ตรัสสอนให้หมั่นพิจารณา ว่าวันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เราท�าอะไรอยู่ เท่ากับเตือน

ให้รูจั้กค่าของเวลาทีต้่องสิน้ไปหมดไปผ่านไป ถ้าหากว่ารูจ้กัค่าของเวลา ใช้เวลาให้เป็น

*
 ทรงบรรยาย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ ขณะด�ารง 

 สมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร.
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ประโยชน์ทีสุ่ดเท่าท่ีจะท�าได้ กย่็อมได้ประโยชน์จากเวลาทีผ่่านไปนัน้มาก หมายความว่า 

ใช้เวลาก่อประโยชน์ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเวลาก่อโทษก่อทุกข์ ก็ก่อโทษ ก่อทุกข์ 

ได้มากเช่นเดียวกัน เช่นเดียวกับการที่ถอนเงินออกจากธนาคาร แต่ใช้เงินที่ถอนออก

มานัน้ให้เป็นประโยชน์ กย่็อมจะได้ประโยชน์มาก แต่เม่ือใช้ไปในทางไม่เป็นประโยชน์

เงินนั้นจะเสียไปเปล่า ๆ เช่นไปเล่นการพนัน เสียการพนันไปเปล่า ๆ หรือใช้เงินไป

ในทางก่อทุกข์โทษ ก็ก่อทุกข์โทษได้มากเช่นเดียวกัน

เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัเตอืนไว้ดงัทีก่ล่าวมาแล้ว และยงัได้มพีทุธ 

ศาสนสภุาษติกล่าวไว้ว่า “พงึประกอบธรุะกำรงำนให้เหมำะสมให้สมควรแก่กำลเวลำ” 

ดังน้ี เช่นว่าในเวลาที่เป็นเด็กก็เล่าเรียนศึกษา ในเวลาที่จบการเล่าเรียนศึกษาแล้ว  

กป็ระกอบการงานอาชพีต่าง ๆ และนอกจากนีก้ใ็ช้เวลาพกัผ่อนให้เป็นประโยชน์ เช่น 

การศึกษาปฏิบัติธรรมะ ฝึกท�าสมาธิหัดปล่อยวางขัดเกลาจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์ 

สะอาดยิง่ขัน้ และแม้ว่าในขณะท่ียงัมีอายุไม่ถึงวัยพักผ่อน ยังท�างานอยูก่ต็าม กใ็ช้เวลา

ในการที่จะศึกษาปฏิบัติธรรมะ ส�าหรับที่จะขัดเกลาจิตใจและความประพฤติทางกาย 

ทางวาจา ทางใจ ให้บริสุทธิ์สะอาดด้วยศีล ด้วยสมาธิ ด้วยปัญญา ตามสมควร ดังนี้

ก็เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์

ค่าของเวลานัน้ เมือ่ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ดงักล่าวแล้ว จะรูสึ้กว่าเวลานัน้มี

ค่ามาก เหมือนอย่างการใช้เงินให้เป็นประโยชน์ เงินก็จะมีค่ามาก แต่ถ้าไม่ใช้ให้เป็น

ประโยชน์ ก็รู้สึกว่าไม่มีค่ามาก และหากว่ารู้จักประหยัดในการใช้เงิน ก็สามารถเก็บ

หอมรอมริบเงินตั้งตัวได้โดยไม่ขัดข้อง เวลาก็เช่นเดียวกัน ถ้าหากว่ารู้จักค่าของเวลา 

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และรู้จักประหยัดเวลา อันหมายความว่า แทนที่จะใช้เวลาไป

ในทางสนุกสนานเฮฮากันจนเกินไป หรือใช้เวลาไปในการเที่ยวเตร่หามรุ่งหามค�่าจน

เกินไป อยากจะเท่ียวเตร่บ้าง อยากจะสนุกสนานบ้าง ก็เที่ยวเตร่สนุกสนานไปตาม

สมควร ใช้เวลาไปในเรื่องเหล่านี้พอสมควรเรียกว่าประหยัดเวลาไปในทางที่ไม่เป็น

ประโยชน์ให้น้อยลง มาใช้เวลาในทางท่ีเป็นประโยชน์ให้มากขึน้ ทัง้ในด้านการพกัผ่อน 

ทัง้ในด้านการท�าการงาน ด้านการท�าการงานนัน้ กใ็ช้เวลาท�าการงานอนัเป็นหน้าท่ีของตน

ให้เสร็จสิน้ไปทกุ ๆ วนั ไม่ให้คัง่ค้าง และเม่ือถงึเวลาทีจ่ะพกัผ่อน เช่นเวลาทีจ่ะหลบันอน 

ตลอดถึงเวลาทีจ่ะรบัประทาน เวลาทีจ่ะนัง่พกันอนพกั อนัเป็นความต้องการของร่างกาย 



57เฉลิมพระเกียรติมหารัชมังคลาภิเษก ๒๕๓๑

กใ็ช้เวลาไปในเรือ่งเหล่าน้ีให้เพยีงพอ และใช้เวลาไม่ให้ผดิจงัหวะกนั เช่นว่า เมื่อเวลาที่

ท�างานก็ใช้เวลาตัง้ใจท�างาน ไม่ใช่ว่าท�างานไปด้วย จติใจกค็ดิอะไรเรือ่ยเป่ือยไปด้วย งาน

ก็ท�าไม่ได้ดี เวลาก็เสียไป ในเวลาท่ีพักผ่อนก็ต้องวางเรื่องทั้งหลายที่จะท�าให้เกิด

ความเครยีดในใจ คอืพกักต้็องพกักนั เวลานอนกต้็องวางเรือ่งราวทีเ่ป็นกงัวลทัง้หลาย

เอาไว้ก่อน ธรุะอะไรทีจ่ะต้องท�า กท็�าในเมือ่หลงัจากได้พกัผ่อนแล้วเป็นวนัพรุง่นี ้ไม่ใช่ว่า

เวลาทีจ่ะนอน กต้็องน�าเอาอะไรมาคดิเครยีดอยู่ นอนไม่หลับ ไม่ได้รับการพกัผ่อนเพยีงพอ 

ในเวลาทีท่�างานแทนทีจ่ะเอาจติใจมาประกอบการงานให้ด ีก็นัง่โงกง่วงบ้าง คดิฟุง้ซ่าน

ไปบ้าง งานก็ไม่ดี เหล่านี้เป็นต้น เรียกว่าใช้เวลาผิด ไม่ถูกเรื่อง เป็นการใช้เวลาที่ไม่

เกิดประโยชน์

เพราะฉะนัน้ การหดัใช้เวลาให้เกดิประโยชน์ และท�าอะไรให้ถกูเหมาะแก่เวลา

ดังที่กล่าวมานี้ เวลาก็จะมีค่ามาก และจะเป็นประโยชน์ และสามารถที่จะเอาเวลาไป

ฝากธนาคารแห่งเวลา เพ่ิมเติมอายขุองตัวให้ยนืได้อีกด้วย เช่น บคุคลทีม่หีน้าท่ีประกอบ

การงานทัง้หลาย รูจั้กแบ่งเวลา เวลาทีจ่ะบรโิภคก็ให้ถกูเวลา ตรงเวลา เวลาทีจ่ะท�างาน

ก็ให้ตรงเวลา ถูกเวลา และเม่ือท�างานก็ตั้งใจท�า เมื่อเสร็จจากงานแล้วจะพักผ่อนก็ 

เลิกคิด เลิกกังวล พักกันจริง ๆ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว ก็จะเป็นผู้เรียกว่ากินได้นอนหลับ 

ร่างกายก็จะมีความผาสุก ท�าให้เกิดสมรรถภาพในการงานที่จะท�า ท�าให้สุขภาพของ

ร่างกายและสขุภาพของจติใจด ีท้ังเป็นการประหยดัเวลาด้วย เพราะเมือ่ประกอบกระท�า

ให้เหมาะดังนี้แล้ว ก็จะท�าการงานเสร็จได้รวดเร็ว และเมื่อจะพักผ่อนก็ให้หลับได้ 

จรงิ ๆ ไม่ฟุง้ซ่าน หลับสบายจริง ๆ ไม่ก่ีชัว่โมง กเ็พยีงพอต่อความต้องการของร่างกาย 

เป็นการประหยัดเวลา และแทนที่จะเท่ียวเตร่สนุกสนานจนเกินไป และลดเวลาท่ีจะ

เทีย่วเตร่ให้น้อยลง ให้ร่างกายได้รบัความพกัผ่อนไปพอสมควร ก็เรยีกว่าจะมเีวลาเหลอื 

และเมื่อมีเวลาเหลือก็เท่ากับว่าเอาเวลาท่ีเหลือนี้ไปฝากธนาคารแห่งเวลาเพิ่มเข้าอีก  

จะท�าให้เป็นผู้เจริญอายุ เจริญวรรณะ เจริญสุขะ เจริญพละ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ดงันี ้เป็นการท่ีท�าให้อายุยืนด้วย ร่างกายมีสุขภาพดด้ีวย จติใจมสุีขภาพดีด้วย 

การงานที่ประกอบกระท�าก็ดีด้วย เพราะฉะน้ัน ความรู้จักค่าของเวลาและประกอบ

การกระท�าอะไรให้เหมาะให้ควรแก่เวลา ดงัเช่นตวัอย่างทีก่ล่าวนี ้จงึเป็นประโยชน์มาก 

พระพทุธเจ้าเม่ือยังมิได้ตรสัรู ้ก็ทรงประสติูในราชตระกลู ได้มคีวามสุขเพลดิเพลนิหรอื
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เรียกว่า ทรงใช้เวลาอยู่ในราชตระกูล ประกอบการงานและเสวยสุขต่าง ๆ มีความ

เพลิดเพลินให้เวลาลุล่วงไป ๆ จนถึงพระชนมายุ ๒๙ พรรษา จึงเสด็จออกทรงผนวช 

และเมือ่เสด็จออกผนวชแล้ว กท็รงใช้เวลาทัง้หมดพากเพยีรปฏบิตัแิสวงหาความตรัสรู้

อยู่เป็นเวลา ๖ ปี เรียกว่าทรงใช้เวลา ๖ ปีนี้อย่างเต็มที่ ในการแสวงหาความตรัสรู้ 

เท่ากบัว่าใช้เวลา ๖ ปีนีศึ้กษาและได้ตรสัรูเ้มือ่พระชนมายไุด้ ๓๕ พรรษา เวลา ๖ ปี

ที่ทรงใช้ปฏิบัติศึกษาเพื่อตรัสรู้เพียง ๖ ปีเท่าน้ัน แต่ว่าความตรัสรู้ของพระองค์นั้น 

มีประโยชน์มหาศาล บังเกิดขึ้นแก่พระองค์เองและบังเกิดขึ้นแก่โลกสืบมาเป็นเวลากึง 

๒๕๐๐ ปีเศษในบัดนี ้เป็นผลของงานทีพ่ระองค์ได้ทรงปฏบิตัค้ินคว้าเพียง ๖ ปีเท่านัน้ 

และก็ทรงใช้ผลของงาน คือ ความตรัสรู้ของพระองค์นั้น แผ่พระพุทธศาสนาอยู่อีก 

๔๕ ปี พระพทุธศาสนากบ็งัเกดิขึน้พร้อมทัง้พุทธบรษัิทท้ังหลายสืบต่อมาถึงเราท้ังหลาย 

บัดนี้เป็นพัน ๆ ปี

ดังน้ี จะเห็นว่า เวลาน้ีมีค่านักหนา ถ้ารู้จักใช้เวลาให้มีค่า รู้จักค่าของเวลา 

ทกุท่านทีน่ัง่อยู่ท่ีน่ีเม่ือระลึกดอูดตีของตน ก็จะเหน็ได้ว่า ได้ใช้เวลาในการศกึษาต่าง ๆ 

เมือ่เป็นเด็ก น้อยปีบ้าง นานปีบ้าง แต่กน็บัปีได้ไม่มากนกั แต่กส็ามารถทีจ่ะใช้ผลของ

เวลาที่ได้ศึกษานั้นมาปฏิบัติงานการจนถึงบัดนี้ ท�าให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองด้วย  

แก่ผูอ่ื้นด้วย น้อยหรอืมากตามควรแก่ความรูค้วามสามารถในหน้าทีต่�าแหน่งทีป่ฏบิตันิัน้ 

และจะได้รับผลเรือ่ยไปจนตลอดชวีติ ดงันีเ้ป็นผลของการใช้เวลาในการศกึษาเพยีง ๕ ปี 

๗ ปี ๘ ปี และก็ได้รับประโยชน์ของเวลาที่ใช้นั้นมาเป็นสิบ ๆ ปี หรือจนตลอดชีวิต 

จึงท�าให้มองเห็นว่าเวลานี้มีค่ามากดังกล่าวแล้ว 

อนึ่ง การใช้เวลานั้นย่อมเกี่ยวแก่ชีวิตของทุก ๆ คน ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้

ว่า คนนั้นแบ่งออกเป็น ๓ จ�าพวก 

จ�าพวกหนึ่ง ทุชีวิตะ ชีวิตชั่ว

จ�าพวกที่สอง สุชีวิตะ ชีวิตดี

จ�าพวกที่สาม โมฆชีวิตะ ชีวิตเปล่ำ



59เฉลิมพระเกียรติมหารัชมังคลาภิเษก ๒๕๓๑

จ�าพวกแรก ทุชีวิตะ ชีวิตชั่วนั้น คือใช้เวลาของชีวิตประกอบความชั่วต่าง ๆ 

บาปอกุศลทุจริตต่าง ๆ เมื่อเป็นดังนี้ ก็ท�าชีวิตให้เป็นชีวิตชั่ว

จ�าพวกที่สอง สุชีวิตะ นั้น คือใช้เวลาของชีวิตประกอบความดีต่าง ๆ ใช้ใน

การศึกษาให้ส�าเร็จให้มีความรู้ความสามารถ เสร็จแล้วก็ตั้งใจประกอบการงานต่าง ๆ 

ให้ดี ปฏิบัติตนให้ดี ตั้งอยู่ในศีลในธรรมตามควรแก่ภาวะฐานะของตน ดั่งนี้ก็ท�าชีวิต

ให้เป็นสุชีวิตะ คือชีวิตดี

อกีจ�าพวกหนึง่นัน้ ชัว่ก็ไม่ท�า ดกีไ็ม่ท�า ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดยเปล่าปราศจาก

ประโยชน์ ก็เป็นโมฆชีวิตะ ชีวิตเปล่า

เพราะฉะนั้น จึงขอให้ทุก ๆ คนได้พิจารณาดูว่าชีวิตของตนในปีที่ล่วงไป ๆ  

จนกระทั่งปีท่ีจะผ่านพ้นไปน้ีว่ามีชีวิตเช่นไร ใช้เวลาไปในทางใด เช่นไร และตั้งใจว่า

ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป จะใช้เวลาเว้นจากความชัว่ทจุรติ ความประพฤตผิดิต่าง ๆ ไม่ให้

เป็นชีวิตที่ชั่ว คือไม่ใช้เวลาไปในทางที่ชั่ว ท่ีผิด และก็จะไม่ปล่อยเวลาให้ล่วงไปโดย

เปล่าปราศจากประโยชน์ แต่ว่าจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการประกอบคุณงาม

ความดีต่าง ๆ ตั้งใจศึกษาปฏิบัติการงานของตนให้ดี ตลอดจนถึงตั้งใจศึกษาปฏิบัติ

ธรรมะที่เป็นค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้เป็นสุชีวิตะ ชีวิตที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังนี้เป็น

พรปีใหม่ที่อาตมาภาพขอมอบให้ในธรรมสมาคมนี้

ในทีสุ่ดนี ้กข็ออ�ำนำจคณุพระศรรีตันตรยั อ�ำนำจบุญกุศลทัง้หลำย ได้อภบิำล

รักษำทุก ๆ ท่ำนให้เจริญอำยุ วรรณะ สุขะ พละ และเจริญด้วยคุณงำมควำมดี  

เจริญในธรรมะที่พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำทรงประกำศไว้แล้วยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ 



ธนาคารแห่งบุญ*

ขออ�ำนวยพร ท่ำนผู้ว่ำกำร ท่ำนรองฯ และพนักงำน พร้อมทั้งชมรมผู้ศึกษำ

และปฏิบัติธรรม ธนำคำรแห่งประเทศไทยทั้งหลำย

ในโอกาสใกล้วนัขึน้ปีใหม่นี ้ท่านทัง้หลายได้จดัให้มกีารแสดงธรรมกถา อ�านวย

พรปีใหม่ ประพรมน�้าพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นมงคลแก่ทุก ๆ ท่าน ตามประเพณีนิยม

และด้วยจิตใจที่มุ ่งให้ประสบความเจริญสวัสดีตลอดปีใหม่ท่ีก�าลังจะมาถึงในวันนี้  

จึงขอแสดงธรรมกถาเรื่อง “ธนำคำรแห่งบุญ” พอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาและ

สัมมาปฏิบัติ เป็นพรปีใหม่แก่ท่านทั้งหลาย

ค�าว่า “ธนำคำรแห่งบุญ” นี ้อันท่ีจรงิเป็นถ้อยค�าใหม่เท่านัน้ แต่ว่าตามความ

มุง่หมาย พระพุทธเจ้าได้ตรสัแสดงไว้แล้วต้ังแต่ครัง้พทุธกาล แต่ทรงใช้ถ้อยค�าว่า “นธิ”ิ 

บัดน้ีก็น�ามาใช้ในเร่ือง ของมูลนิธิ หรือตั้งนิธิการกุศลทั้งหลาย พระพุทธเจ้าได้ตรัส

แสดงให้สร้าง บุญนิธ ินิธคืิอบญุ และค�าว่า นธิ ินี ้มกัจะแปลกนัในตอนหลังว่า ขมุทรพัย์ 

เป็นถ้อยค�าท่ีใช้ส�าหรับประชาชนมาก่อน โดยที่ในครั้งก่อนนั้น หรือแม้กระทั่งใน 

สมยัหลงั ก่อนทีจ่ะมธีนาคาร ผูม้ทีรพัย์มกัจะรกัษาทรพัย์ของตนทีม่อียูด้่วยวธิฝัีงไว้ใน

ดิน หรือฝังซ่อนเอาไว้ ซึ่งเป็นวิธีที่เก็บรักษาทรัพย์ท่ีเห็นกันว่าปลอดภัยกว่าอย่างอื่น 

*
 ทรงบรรยาย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๙ ขณะด�ารง 

 สมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
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ที่ว่าฝังซ่อนเอาไว้นั้น ในการฝังทรัพย์จะต้องปกปิดเป็นความลับด้วย จึงใช้ค�าว่า  

ฝังซ่อนเอาไว้ ก่อนท่ีจะมีธนาคารขึ้นดังในปัจจุบัน คนไทยเราก็ใช้วิธีนี้ฝังทรัพย์ซ่อน 

เอาไว้กันอยู่เป็นอันมาก ดังท่ีปรากฏว่า ได้ขุดค้นพบทรัพย์ท่ีซ่อนอยู่ในดินท่ีโน่นบ้าง 

ที่นี่บ้างมาจนถึงในปัจจุบันน้ี และค�าว่า “นิธิ” นี้ ก็แปลว่า ฝัง นั่นเอง ตามศัพท์  

แปลว่า ฝัง คือ ฝังเก็บเอาไว้ ฝังรักษาเอาไว้ ฝังซ่อนเอาไว้ เพราะฉะนั้น นิธิ ก็คือ 

ทรพัย์ทีฝั่งไว้ดงัทีก่ล่าว ในปัจจบุนันี ้ได้มธีนาคารส�าหรบัเป็นทีฝ่ากทรพัย์ รกัษาทรัพย์ 

ซึง่เป็นวธิทีีป่ลอดภัยท่ีสดุ เท่าท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั และกม็าใช้ค�าว่า ธนำคำร ในภาษาไทย 

ซึ่งเป็นสถานท่ีส�าหรับจะน�าทรัพย์มาฝาก อันเป็นท่ีรักษาทรัพย์เอาไว้ของผู้ที่มีทรัพย์ 

ทั้งหลาย เพราะฉะน้ัน เม่ือมีธนาคารขึ้นดังนี้ การท่ีจะฝังดินเพื่อเก็บรักษาไว้จึง 

ไม่จ�าเป็น คนจึงนิยมหันมาฝากทรัพย์ไว้กับธนาคารแทน

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้ทุก ๆ คนประกอบการบุญ การกุศล เท่ากับว่า

เป็นการที่ได้ฝัง หรือได้ฝากการบุญการกุศลที่ได้กระท�าไว้นี้ในตนเอง ซึ่งเป็นผู้กระท�า

บุญกระท�ากุศลให้ตนเป็นที่ฝังเป็นที่เก็บ เป็นที่รักษาบุญกุศลที่ได้กระท�าไว้ เทียบกับ

การท่ีฝังทรัพย์สินท่ีมีอยู่ไว้ในดินของประชาชน หรือเทียบกับฝากทรัพย์ไว้ในธนาคาร

ในปัจจุบัน คือ การท�าบุญ ท�ากุศลนั้นถือว่าเป็นการที่ได้ฝากบุญ ฝากกุศลไว้ที่ตนเอง 

กเ็ท่ากบัว่าฝากทรพัย์ไว้ในธนาคาร แต่เม่ือเป็นการบญุการกศุลกเ็ป็นการฝากบญุกศุล

ไว้ที่ธนาคาร คือ ตัวเองเป็นธนาคารที่ตั้งอยู่ในตัวเอง และก็ได้ตรัสเอาไว้ว่า ทรัพย์ที่

ฝังดนิเอาไว้ หรือทรพัย์ทีฝ่ากธนาคารไว้ ในปัจจบุนันี ้ยงัอาจเป็นอันตรายได้เพราะเหตุ

ต่าง ๆ เช่น เป็นอันตรายเพราะเหตุที่ผู้มีอ�านาจหน้าที่ปฏิบัติมิชอบ หรือเพราะภัยที่

เกิดจากผู้มีอ�านาจปกครอง ซ่ึงอาจที่จะท�าให้ทรัพย์ที่ฝังดินไว้ก็ดี หรือที่ฝากไว้ก็ดี  

เป็นอันตรายได้ แต่ว่าบุญกุศลที่ทุก ๆ คนท�าเอาไว้ ฝากธนาคารตัวเองเอาไว้ จะไม่

เป็นอนัตรายเพราะเหตตุ่าง ๆ โจรกม็าลกัเอาไปไม่ได้ น�า้ไฟกท็�าลายไม่ได้ ผูมี้อ�านาจ

ต่าง ๆ ก็มายึดหรือน�าไปไม่ได้ ส�าหรับที่เป็นอันตรายเพราะน�้า เพราะไฟเป็นต้นนั้น 

เมือ่ครัง้ทีย่งัฝังดนิไว้กเ็หน็ได้ชดั น�า้ท่วมมาพดัเอาดนิทีฝั่งทรพัย์ไว้พงัทลาย ทรพัย์นัน้

ก็พลอยหายสูญ หรือมีผู้พบเห็นน�าเอาไปเหล่านี้เป็นต้น แต่ว่าบุญกุศลที่ท�าไว้นั้น  

หาเป็นอันตรายเพราะเหตตุ่าง ๆ ไม่ เพราะฉะนัน้ ทกุคนจงึควรท�าความเข้าใจในเรือ่ง

ธนาคารของบุญ และเรื่องบุญเรื่องกุศลกันตามสมควร
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อันค�าว่า บุญกุศล นั้น เรามักใช้พูดคู่กันเสมอ ท�าบุญท�ากุศล แม้ที่แสดง

ธรรมกถานี้ก็ใช้เรียกคู่กันไป ตามศัพท์นั้น ค�าว่า บุญ มี ๒ อย่างคือ บุญโดยเหตุ 

และ บุญโดยผล บุญโดยเหตุนั้น ได้แก่การกระท�าทางกาย วาจา ใจ ของทุก ๆ คน 

อนัเป็นเครือ่งช�าระ ฟอกล้างเครือ่งเศร้าหมองท้ังหลาย โดยตรงก็คอืว่า ช�าระ ฟอกล้าง 

โลภะ มัจฉรยิะ ความโลภ ความตระหน่ี ช�าระฟอกล้างโทสะ ความโกรธเคอืงประทษุร้าย 

โมหะ ความหลง การปฏิบัติกระท�าซึ่งเป็นไปเพื่อช�าระฟอกล้างเครื่องเศร้าหมองจิตใจ

ทัง้ปวง ช�าระกาย วาจา ใจ ให้สะอาดบรสิทุธิน์ี ้เรยีกว่าบญุโดยเหต ุและเมือ่ได้กระท�า

บุญโดยเหตุแล้ว ก็ย่อมจะได้บุญที่เป็นผล ที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าได้แก่ ความสุข 

ดังที่ตรัสไว้เป็นพุทธภาษิต แปลความว่า “ท่ำนทั้งหลำยอย่ำกลัวต่อบุญเลย ค�ำว่ำบุญ

นี้เป็นชื่อของควำมสุข” ดังนี้ นี่เป็นบุญโดยผล

ส�าหรบั บญุโดยเหต ุนัน้ เม่ือจบัความได้ว่า คอืการกระท�าทางกาย ทางวาจา 

ทางใจ ทุกอย่างซึ่งเป็นเครื่องช�าระเครื่องเศร้าหมองจิตใจ เป็นต้นว่า โลภะ มัจฉริยะ  

ดังที่กล่าวมา จะท�าอย่างไรจึงจะเป็นบุญ พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนวัตถุคือท่ีตั้งของ

การท�าบุญคือ การช�าระฟอกล้างดังกล่าวนั้นไว้ สรุปเข้าในทานข้อหนึ่ง ศีลข้อหนึ่ง  

และภาวนา คือ การอบรมให้จติใจนีไ้ด้สมาธิ ได้ความสงบ และได้ปัญญา คอื ความรู้

สจัจะทีเ่ป็นตัวความจรงิต่าง ๆ ทำน ศีล ภำวนำ ทัง้ ๓ ข้อนีจ้งึเป็นหลกัของการท�าบญุ 

เป็นส่วนเหตุ 

ทานนั้นเราก็รู้จักกันแล้ว ดังที่คนทั้งหลายได้บริจาคทานกันอยู่ เช่น บริจาค

วตัถุ ทรัพย์สนิ เงนิทอง เพือ่การกศุลต่าง ๆ เพือ่สงเคราะห์ อนเุคราะห์ เพือ่บชูาท่าน

ที่ควรบูชาต่าง ๆ แต่ว่าก็พึงท�าความเข้าใจให้กว้างว่า สิ่งที่พึงบริจาคนั้น ไม่เพียงแค่

ทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียว แม้ว่าการช่วยกันด้วยก�าลังกาย เช่น ช่วยท�าการท�างาน 

ด้วยก�าลงัความคิด ช่วยคดิอ่านให้ต่าง ๆ ด้วยก�าลงัปัญญา ให้ความรู้ต่าง ๆ รวมความ

เข้าว่า ควรจะช่วยกันได้ด้วยประการใด หรือว่าถ้าสามารถจะช่วยด้วยประการใด  

ก็ช่วยด้วยประการนั้น เป็นอาการที่เรียกว่า มีความเอื้อเฟื้อ เจือจาน เฉลี่ยแบ่งปัน

ความสุขของตนแก่ผู้อื่น หรือว่าการท�าเพื่อให้ผู้อื่นมีความสุข เหล่านี้เป็นทานทั้งนั้น 

พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสอีกว่า ทานนั้นมี ๒ อย่างคือ อำมิสทำน กำรให้อำมิส 

คือ วัตถุสิ่งของต่ำง ๆ และธรรมทำน กำรให้ธรรม ก็ตรัสสอนว่าทานทั้ง ๒ นี้ เป็น
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สิ่งที่พึงกระท�าด้วยกัน แต่ว่าเมื่อเทียบกันแล้ว ธรรมทานเป็นเลิศ อันธรรมทานนั้น 

ก็ได้ชือ่ว่าเป็นการช่วยเหลอืนัน่เอง เช่น ช่วยแนะน�าสัง่สอน ชีช่้องทางให้ปฏบิตักิระท�า

ในสิ่งที่ถูกต้องต่าง ๆ ด้วยปัญญา การช่วยด้วยปัญญาคือ ความรู้ นี่แหละคือตัว 

ธรรมทาน พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสั่งสอนแท้จริง ก็คือทรงให้ธรรมทาน ก็เป็น 

การทรงช่วยด้วยปัญญา คือพระองค์ตรัสรู้ธรรม และน�าธรรมะท่ีตรัสรู้นั้นมาสั่งสอน 

เพราะฉะนั้น บรรดาผู้ท่ีท�างาน ดังเช่น ท�างานในธนาคารแห่งประเทศไทย อันเป็น

แหล่งส�าคัญของชาติต่างก็ได้ชื่อว่า ได้ท�าทานประกอบไปด้วยกับการปฏิบัติหน้าที ่

การงานไปตามปกติ เช่น ต้องใช้ก�าลังกายบ้าง ก�าลังความคิดบ้าง ก�าลังปัญญาบ้าง 

ท่านที่เป็นหัวหน้า ก็ต้องใช้ก�าลังปัญญาเป็นส่วนใหญ่ ในอันที่จะวางรูปงานปฏิบัติงาน

ต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป็นความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ และผู้ที่รอง ๆ ลงมาก็

ต้องใช้ปัญญาเป็นหลักเหมือนกัน และต้องใช้ก�าลังต่าง ๆ เช่น ก�าลังกาย ก�าลังวาจา 

ที่พูดจาให้ส�าเร็จผลตามเป้าหมายที่ปฏิบัตินั้น ๆ และทานนี่เองดังที่กล่าวมา จะท�าให้

บุคคลไม่ได้มุ่งท�างานเพื่อเงินเดือนเท่านั้น

ดังน้ีแล้ว ทุก ๆ คนก็ได้ชื่อว่า ได้ท�าทานที่เป็นบุญประกอบไปด้วยกับการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือหน้าที่การงานไปตามหน้าที่ ตามก�าหนดไปวันหนึ่ง ๆ และ

ทานที่บุคคลกระท�า พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ด้วยว่า ควรจะให้เป็นกุศลด้วย คือ  

ให้เป็นกิจของคนฉลาดด้วย เพราะ กุศล นั้นแปลว่า ฉลำด และกิจของคนฉลาด  

ในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้หมายความว่า ฉลาดในทางคดโกงต่าง ๆ ในทางท�าความ

ชั่วร้ายต่าง ๆ เพราะถอืว่าคนท่ีใช้ความฉลาด ความรูค้วามสามารถไปปฏบัิตผิดิต่าง ๆ 

นัน้ ไม่ชื่อว่ากุศล ไม่ชื่อว่าฉลาด แต่ได้ชื่อว่าโง่หรือชื่อว่าเขลา เพราะฉะนั้น จึงเรียก

ว่า พาลชน คนพาล อันคนพาลนั้นในภาษาไทย เรามักจะหมายถึง คนเกเรเกะกะ  

แต่ตามศัพท์นั้นแปลว่า คนเขลา คือ คนโง่ อันคนพาลนั้น อาจจะเรียนมาสูง อาจจะ

มีความรู้ ความฉลาด ความเข้าใจ ความสามารถสูงในศิลปวิชาการต่าง ๆ แต่เมื่อไป

กระท�าความชัว่แล้ว ทางพระพทุธศาสนาก็ไม่เรียกว่าเป็นคนฉลาด แต่เรยีกว่าเป็นคนโง่ 

หรอืพาล ถ้าคนฉลาดแล้วจะต้องเป็นผู้ท่ีฉลาดรู้จักเหตุรู้จักผลอันถูกต้อง ต้องรู้จักว่า

ความชั่วร้ายต่าง ๆ น้ัน เป็นเหตุท่ีชั่วอันจะให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ  
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แก่ตนเอง แก่ผูอ้ืน่ เพราะฉะนั้น คนที่รู้จักเหตุผลตามเป็นจริงดังนี้ว่า อะไรดี อะไรชั่ว 

อะไรดีจริง อะไรชัว่จรงิ แล้วกป็ฏิบตัใินอนัทีจ่ะละชัว่กระท�าด ี จงึจะเรยีกว่าคนฉลาด  

ทีเ่รยีกว่ากศุล และก็เรียกผู้ที่มีความฉลาดดังนี้ว่า ปัญญำชน อันแปลว่ำ ผู้อ�ำนวย

ประโยชน์ด้วยปัญญำอนัถกูต้อง ตรงกนัข้ำมกบัพำลชนหรอืคนพำล นีเ้ป็นความหมาย

ทางพระพุทธคาสนา เพราะฉะนั้น แม้การให้ทานตามที่กล่าวมา พระพุทธเจ้าก ็

ตรสัสอนให้ท�าด้วยความฉลาด อันเรียกว่ากุศล เป็นต้นว่า ตรัสสอนให้รู้จักเลือกให้ 

ไม่ใช่สักแต่ว่าให้ก็ให้กันไป แต่ให้รู้จักเลือกให้ เลือกวัตถุที่ควรให้ เลือกบุคคลที่ควร

เป็นผู้รับการบริจาค และเลือกกาลเวลาที่ควรบริจาค เป็นต้น ให้เหมาะสม

วัตถุที่จะให้ทานก็ต้องเป็นวัตถุที่ควรให้ อันจะส�าเร็จประโยชน์แก่ผู้รับ และ

ผู้รับก็เป็นผู้ที่ควรจะรับ และทั้งตนเองที่เป็นผู้ให้เองก็ไม่เดือดร้อน เพราะไม่ใช่หมาย 

ความว่า มเีท่าไรกใ็ห้หมด พระพทุธเจ้าไม่ตรสัสอนอย่างนัน้ ตรสัสอนให้รูจ้กัท�าเสียก่อน 

ดงัทีต่รสัสอนไว้ในหมวดทิฏฐธรรมกิตัถะ คอื ประโยชน์ปัจจบุนั แล้วจงึตรสัสอนให้ใช้  

และในการใช้น้ันท่านยงัตรัสสอนไว้ให้ใช้เลีย้งตัวและครอบครวัให้มคีวามสุข ใช้ส�าหรบั

ทีจ่ะสงเคราะห์เพือ่นมติรสหายทัง้หลาย ใช้ส�าหรบับ�าบดัอนัตราย อนัเกดิจากเหตตุ่าง ๆ 

ใช้ส�าหรบัทีจ่ะเป็นทนุรอนต่าง ๆ ใช้ส�าหรบัทีจ่ะเสยีส่วยสาอากรต่าง ๆ ให้แก่ประเทศ

ชาตทิีเ่รยีกว่าราชพลถีวายเป็นหลวง และใช้ส�าหรบัทีจ่ะท�าบุญท�ากศุลต่าง ๆ แก่สมณะ

พราหมณ์ทัง้หลายตามท่ีควรจะบริจาค ให้รูจ้กัเลอืกใช้ให้เหมาะสม ดงันัน้ จงึเป็นกศุล 

ทานที่เป็นกุศลที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้

ต่อไปศลี สงูกว่าทานขึน้มา เพราะว่าเป็นการปฏบิตังิดเว้นจากความประพฤติ

ที่เป็นภัย เป็นเวรทั้งหลาย ดังที่ได้แสดงไว้ในศีล ๕ ที่สมาทานกันไปแล้ว ภัยเวรที่พึง

เว้นนัน้ ๆ กล้็วนเป็นภยัเวรจรงิ ๆ ฆ่าเขากเ็ป็นภยัเป็นเวร ลกัทรพัย์เขากเ็ป็นภยัเป็นเวร 

ประพฤติผิดในกามก็เป็นภัยเป็นเวร พูดเท็จหลอกหลวงเขาก็เป็นภัยเป็นเวร ดื่มสุรา

เมรยัอนัเป็นฐานของความประมาทกเ็ป็นภยัเป็นเวร เพราะสุราเป็นตัวเหตุส�าคญัท�าให้

ขาดสติ เพราะฉะนั้น เมื่อมาถึงศีลจึงเป็นความประพฤติที่งดเว้นจากสิ่งที่เป็นภัยเป็น

เวรเหล่านี้ และมาถึงภาวนาก็เป็นการปฏิบัติทางจิตใจให้ได้สมาธิสงบใจให้ใจตั้งมั่นอยู่

ในกุศลธรรม คือ ในทางดีทั้งหลาย มีใจที่มั่นคงอยู่ในความดี ในทางดี ทางถูกต้อง 
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และอบรมปัญญา คือตวัความรูใ้ห้เป็นความฉลาดขึน้มา รูจ้กัทางเจรญิ รูจั้กความเสือ่ม 

รู้จักทางที่จะปฏิบัติให้พ้นจากความเสื่อม บรรลุความเจริญ อันเรียกว่า นโยบายใน

ปัจจุบนั น่ีเป็นความฉลาดขึน้มา ดัง่น้ีเป็นตวัปัญญา หรอืตวักศุลอนัแท้จรงิ การปฏบิตัิ

ในศลีกต้็องเป็นกศุล คอืเป็นความฉลาด เพราะฉะนัน้ บญุจงึขาดกศุลไม่ได้ และกศุล

นั้นเองก็ขาดบุญไม่ได้ ต้องประกอบกันอยู่ดังนี้

บุญกุศลที่ท�าไว้นี้เองเป็นทานก็ดี เป็นศีลก็ดี เป็นภาวนาก็ดี เมื่อกระท�าแล้ว

ครัง้หนึง่ ๆ กช็ือ่ว่าได้ฝากบญุไว้ในธนาคารคอืตวัเองครัง้หนึง่ ๆ และเมือ่กระท�าบ่อย ๆ  

ก็ชื่อว่าได้ฝากบุญไว้ในธนาคารของตนนี้มากขึ้น ๆ จนกระท่ังเต็มด้วยบุญ จึงได้มี

พระพุทธภาษิตที่ตรัสเอาไว้ว่า “หม้อน�้ำหรือตุ่มน�้ำย่อมเต็มไปด้วยหยำดน�้ำที่ตกลงไป

ทีละหยำด ๆ ผู้ทรงปัญญำเม่ือสั่งสมบุญแม้ทีละน้อย ๆ ก็เต็มไปด้วยบุญ” ดังนี้  

บุญที่ได้ปฏิบัติกระท�าครั้งหนึ่ง ๆ ดังที่ได้กระท�ากันอยู่ เช่นว่าเมื่อใส่บาตรพระ ก็ต้อง 

เตรียมอาหารส�าหรับที่จะใส่บาตร ต้องมีการหยิบเอาวัตถุนั้นใส่ลงไปในบาตรพระ  

เป็นกริยิาทีท่�าบญุ กริยิาทีท่�าบญุนีเ้มือ่เสรจ็แล้วกห็ยุดไปหายไป แต่ว่าตวับญุทีก่ระท�า

ไว้นั้นไม่หายไป ยังเก็บรักษาไว้ในธนาคารแห่งบุญคือตัวเอง และเมื่อท�าบุญบ่อย ๆ  

ในข้อทาน ก็จะท�าให้บุญคือทานนี้ได้ฝากเข้าในธนาคารบุญมากขึ้น ๆ ทุกวันแม้ว่า 

วันละน้อย และทีละน้อยก็ตาม ก็เพ่ิมเติมขึ้นอยู่เสมอ และเม่ือปฏิบัติในศีล เช่นว่า  

เมื่อสมาทานศีล รักษาศีลกัน จะเป็นชั่วโมงหนึ่ง สองชั่วโมง วันหนึ่ง สองวัน หรือ

นานกว่านั้นก็ดี ศีลที่สมาทานรักษานี้ เมื่อเสร็จไปคราวหนึ่ง ๆ แล้ว ก็ยังเก็บรักษาไว้

ในธนาคารบุญ คือที่ตัวเองนี้มากยิ่งขึ้น ๆ เม่ือปฏิบัติท�าภาวนา เช่น ท�าสมาธิหรือ

อบรมปัญญา เมื่อท�าแต่ละคราว ๆ แล้วก็หยุดไป เช่น ท�าสมาธิกันคราวหนึ่ง ๆ พอ

หมดเวลาแล้วก็เลิกกัน อบรมทางปัญญากันเวลาหนึ่ง ๆ แล้วก็เลิกกัน แต่ว่าภาวนาที่

ได้ปฏบิตักิระท�าไปนี ้กย็งัชือ่ว่าได้ฝากไว้ในธนาคารของบญุในตวัเองนีส้ัง่สมข้ึนอยูเ่สมอ

ในข้อนีอ้าจจะยกตวัอย่างหรอืเปรยีบเทยีบให้เหน็ได้ง่าย ในด้านการอบรมทาง

ปัญญาทัว่ไปของคนเรา คือการเรยีนหนงัสอื ตัง้แต่เป็นเดก็เข้าโรงเรยีน ยังไม่รู ้ก. ข. 

อะไรแม้สกัตวัเดยีว ก็หดัเขยีนหดัอ่านในโรงเรยีนทกุวัน จนถึงเทอมหนึง่ ปีหนึง่กเ็ลือ่น

ชั้นขั้นไป ๆ จากชั้นอนุบาลไปชั้นประถม ชั้นมัธยม ชั้นอุดมศึกษาโดยล�าดับ ความรู้
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ที่ได้ในวันหนึ่ง ๆ ความสามารถที่ได้ในวันหนึ่ง ๆ นั้น ไม่ได้หายไปไหน ยังฝากไว้ใน

ธนาคารของตัวเอง เป็นความรู้ที่สะสมเพิ่มพูนขึ้นมาโดยล�าดับ จนถึงในบัดนี้ที่ทุก ๆ 

คนมีความรู้ความสามารถกัน รู้ภาษาไทย รู้ภาษานั้นภาษานี้ รู้วิชานั้นรู้วิชาน้ี และ 

มีความสามารถในการปฏิบัติกระท�างานต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่ิงที่ได้มาจากการเรียน  

การศึกษา การฝึกหัดในวันหนึ่ง ๆ ตั้งแต่เข้าไปโรงเรียน เย็นก็กลับบ้าน การเรียน 

กห็ยดุกนั รุง่ขึน้กเ็หมือนกนั ท�าอย่างนัน้ แต่ความรู้ความสามารถทีไ่ด้ในวันหนึง่ ๆ น้ัน 

ไม่หายไปไหน ยังเก็บตัวสั่งสมอยู่ในตัวเองให้มากขึ้น ๆ โดยล�าดับจนถึงทุก ๆ คน

ส�าเร็จกันอยู่ในปัจจุบันนี้ มีความรู้ความสามารถกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็ได้มาจากที่เป็น

ความรู้ความสามารถที่ฝากธนาคารคือตัวเองไว้นี้เอง เพิ่มเติมสะสมขึ้นมา

เพราะฉะนัน้ ทกุ ๆ คนนีจ้งึได้ชือ่ว่าเป็นธนาคารของบญุ และในขณะเดยีวกนั

ก็เป็นธนาคารของบาปด้วย เมื่อท�าบาปไว้ บาปที่ท�าในคราวหนึ่ง ๆ ก็ไม่หายไปไหน  

ยงัเกบ็สัง่สมอยู่ในธนาคารของตวัเอง บาปและบญุทีท่กุคนกระท�าและฝากอยูใ่นธนาคาร

ของตัวเองนี้ ก็มาปรากฏเป็นนิสัยสันดาน ภาษาพระก็เป็นอนุสัยเป็นอาสวะ หรือ 

เป็นนิสยัหรอือุปนสิยัทีช่ัว่ร้ายต่าง ๆ แต่ถ้าเป็นบุญ ก็ให้ปรากฏเป็นบารม ีเป็นอปุนสิยั

สนัดานในฝ่ายดีของตวัเอง ดงัทีป่รากฏกนัอยู่ เพราะฉะนัน้ ทีเ่รยีกกนัว่าผูมี้บารมีนัน้ 

ก็คือผู้ท่ีได้มีความดี มีบุญกุศลที่ได้กระท�าไว้ ฝากไว้ในธนาคารตัวเองนี้มากขึ้นมา 

แต่เก่าก่อนจนถึงปัจจุบันนั่นเอง และในเก่าก่อนนั้น ก็ไม่ต้องอ้างไปถึงชาติอดีต  

เอาเพียงในชาตินี้นั่นแหละ คือบุญที่ท�าไว้ตั้งแต่ต้น ๆ มาก็มาเป็นบารมีอยู่ในปัจจุบัน 

ก็แปลว่าได้เก็บความดีนั้นฝากธนาคารตัวเองไว้มาก จึงท�าให้เป็นผู ้ท่ีมีความดี 

ความสามารถเป็นที่รับรองส่งเสริมในการที่จะได้เลื่อนยศ เลื่อนต�าแหน่ง เลื่อนฐานะ

ทัง้หลายข้ึนมา กต็ามอ�านาจของคณุงามความดทีีท่กุคนได้ปฏบิตัมิา ทีฝ่ากไว้ในธนาคาร

ของตวัเองนีแ่หละ ไม่ใช่ท่ีไหน นอกจากนีแ้ล้ว พระพทุธเจ้ายงัได้ตรสัไว้อีกว่า ในเวลา

ทีต่ายไปนัน้ ทุก ๆ คนกพ็าเอาบุญบาปท่ีกระท�าไว้แล้วนีไ้ป กค็อืเราเอาบญุบาปทีฝ่าก

ไว้ในธนาคารตวัเองน้ีไป ส่วนอ่ืน ๆ แล้วเอาไปไม่ได้ ต้องทอดทิง้ไว้ในโลกนีห้มด แต่ว่า

บญุบาปทีก่ระท�าเอาไว้ท่ีฝากไว้ในธนาคารของตวัเองนีเ้อาไปได้ ต้องตดิตวัไป จะไปทิง้

ไว้ที่ไหนก็ไม่ได้ แต่เมื่อเป็นบาปก็ให้ผลที่ไม่ดี ให้ความทุกข์ ถ้าเป็นบุญก็ให้ผลที่ดี 
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เพราะฉะนั้น ตามที่ได้กล่าวมานี้ก็พอสมควรที่จะท�าให้เข้าใจว่า ธนาคารบุญ

นั้นเป็นสิ่งท่ีส�าคัญ ซ่ึงก็เกิดจากท่ีทุก ๆ คนท�าบุญที่ส�าเร็จจากทานบ้าง ศีลบ้าง  

ภาวนาบ้าง ไว้อยู่ทุก ๆ วัน วันละเล็กวันละน้อย และให้เว้นจากบาปทั้งหลายเสีย  

อย่าไปท�าบาปฝากธนาคารตวัเองไว้ เพราะธนาคารตวัเองน้ีรบัฝากท้ังสอง ไม่รบัก็ไม่ได้ 

ท�าแล้วก็ต้องฝากไว้ที่ธนาคารของตัวเองท้ังบุญท้ังบาป ต้องพยายามเว้นจากบาป 

ทั้งหลาย ท�าบุญคือความดท้ัีงหลาย และการท�าบญุนัน้ไม่ยาก มทีรพัย์กท็�าบญุได้ ไม่มี

ทรพัย์กท็�าบญุได้ แม้ในข้อทาน แม้ว่าไม่มีทรัพย์จะให้เป็นทาน ก็ให้ความช่วยเหลือ

อย่างอืน่ ให้ความช่วยเหลือทางกายบ้าง ทางความคดิ ทางปัญญาบ้าง หรอืแม้กระทัง่

ว่าเมื่อเห็นสิ่งแหลมคมตกอยู่บนถนน เช่น กระเบื้องแตก กระจกแตก เป็นต้น  

หากคนเดินไปเหยียบเข้าก็จะบาดเท้า ก็เก็บของนั้นท้ิงเสีย ไว้ในที่อันสมควร  

เพื่อช่วยไม่ให้คนต้องเดินมาเหยียบเป็นบาดแผลท่ีเท้า แม้ท�าด้วยกิจเพียงเท่านี้  

เพือ่จะช่วยไม่ให้เขาต้องเดอืดร้อน กเ็ป็นทานเหมือนกนั และศลีนัน้กร็กัษาได้ทกุขณะ 

ปฏิบัติได้ทุกขณะ ตั้งใจให้เป็นศีลขึ้นมาที่ตัวเอง เมื่อเป็นศีลขึ้นมา หากจะต้องขาดไป

บ้าง เพราะเหตุจ�าเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อขาดไปแล้วก็ตั้งใจสมาทานศีลขึ้นใหม่ 

ภาวนาก็ท�าได้เสมอ ท�าความสงบใจ ท�าสมาธิก็ท�าเรื่อย ๆ อบรมปัญญาก็ท�าเรื่อย ๆ 

ด้วยความหม่ันที่จะค้นคว้าไต่ถามพิจารณาก่อนที่จะเชื่ออะไรก่อน จะท�าอะไรให้รู้จัก

เหตุผลที่ถูกต้อง แล้วปฏิบัติให้ถูกต้อง แม้ในเรื่องทั่ว ๆ ไปอย่างนี้ก็เป็นบุญทั้งน้ัน  

เมื่อรู้จริงในสิ่งใดก็เป็นบุญในสิ่งนั้น แม้ว่าจะเป็นเรื่องทางโลก ทางธรรม ขอให้รู้จริง 

รู้จักดี รู้จักชั่วจริง ก็เป็นปัญญาได้ เพราะฉะนั้น การท�าบุญจึงไม่ยาก ทั้งให้ผลเป็น

ความสุข พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “อย่ำกลัวต่อบุญเลย บุญเป็นข้อของควำมสุข” ดังนี้

เพราะฉะนั้น ทุกคนจึงสมควรที่จะละชั่วเสีย อย่าท�าชั่วฝากธนาคารไว้ แต่ว่า

ให้ท�าด ีแม้ส�าเรจ็ด้วยทานบ้าง ศลีบ้าง ภาวนาบ้าง ฝากธนาคารตวัเองไว้ แล้วจะเจรญิ

ด้วยบญุ เหมือนอย่างน�า้ ท่ีตกลงในตุม่ท�าให้ตุม่เตม็ได้ บญุทีท่�าไว้ทลีะน้อย ๆ ทกุวัน ๆ 

ก็ท�าให้เต็มด้วยบุญได้เช่นเดียวกัน ก็เป็นอันว่าจะมีธนาคารของบุญอยู่ที่ตัวเองนี้  

อันน�าให้เกิดความสุขในปัจจุบันด้วย ในภายหน้าด้วย แปลว่าไม่ขัดสนจนยาก แต่ถ้า

ขาดธนาคารบุญในตวัเองแล้ว จะท�าให้ขดัสนจนยาก ยิง่ในเวลาทีต้่องการส่ิงอนัใครช่วย
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ไม่ได้ เช่นในขณะที่เจ็บ ในขณะตาย ก็จ�าเป็นต้องอาศัยธนาคารบุญของตน เพราะใน

วาระเช่นนั้น มีทรัพย์สินเท่าใด ถ้าไม่มีธนาคารบุญในตัวเองก็ช่วยไม่ได้

ในโอกำสทีจ่ะสิน้ปีเก่ำขึน้ปีใหม่น้ี จึงขอแสดงธนำคำรแห่งบญุแก่ท่ำนทัง้หลำย 

และในโอกำสขึน้ปีใหม่ก็เชือ่ว่ำ ท่ำนทัง้หลำยต่ำงได้ท�ำควำมดฝีำกธนำคำรบญุของตวัเอง

ไว้น้อยบ้ำงมำกบ้ำง ในปีใหม่ ก็ขอให้ท�ำบุญฝำกธนำคำรบุญในตัวเองให้มำกขึ้น ๆ 

และขอให้เจริญด้วยอำยุ วรรณะ สุขะ พละ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ขออ�ำนวยพรด้วยธนำคำร

บุญนี้แก่ทุก ๆ ท่ำน เทอญ



ธนาคารแห่งน�้าใจ*

ท่ำนผู้ว่ำกำร เจ้ำพนักงำน เจ้ำหน้ำที่และท่ำนสำธุชนทั้งหลำย

วันนี้ได้รับอาราธนาให้มาแสดงธรรมกถา เนื่องในวาระใกล้สิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ 

เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สดับตรับฟังธรรม เพื่อเป็นมงคลแก่ตนเอง ปีทั้ง ๒ นี้ คือปีที่

ก�าลังจะสิ้นไป และปีใหม่ที่ย่างเข้ามา นับว่าเป็นปีส�าคัญของชาวไทย โดยที่ปี ๒๕๔๐ 

ได้เป็นปีทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ ผูท้รงพระคณุอนัประเสรฐิ เจริญพระชนมพรรษา

ครบ ๕ รอบ ๖๐ พระชันษา ทางรัฐบาลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชาชนทั้งปวง  

จึงได้ร่วมกนัเฉลิมฉลองถวายด้วยวธิกีารต่าง ๆ ทัว่ประเทศ และโดยเฉพาะกไ็ด้มีการ

ชักชวนกันปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งการเฉลิมฉลองครั้งส�าคัญนี้ก็ก�าลัง 

จะผ่านพ้นไป ส่วนในปีทีจ่ะย่างเข้ามา คอืปี ๒๕๔๑ กเ็ป็นปีทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้า

อยูห่วัฯ ผูท้รงพระคณุอันประเสรฐิ จะได้เสดจ็ครองราชย์มาเสมอด้วยพระปิยมหาราชเจ้า 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งก�าหนดว่าจะตกในวันที่ ๒ กรกฎาคม 

๒๕๔๑ และก็จะเริ่มมีอายุกาลแห่งการเสด็จครองราชย์สมบัตินานยิ่งกว่าพระมหา

กษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของชาวไทย เพราะฉะนั้น แม้ในปีที่จะ

มาถึงนี้ ก็นับว่าเป็นปีที่ส�าคัญของประชาชนชาวไทยอีกปีหนึ่ง จึงขอให้เราทั้งหลายได้

ร่วมกันเฉลิมฉลองถวายในโอกาสท่ีจะมีเวลาแห่งการครองราชย์เสมอพระบาทสมเด็จ

*
 ทรงบรรยาย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ ขณะด�ารง 

 สมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร.
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พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระปิยมหาราช และเริม่ทีจ่ะทรงมีระยะกาลแห่งการครอง

ราชย์ยิ่งยืนยาว ซึ่งในวาระนั้นก็จะได้มีพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกสมโภช

ในวันนี้จะได้แสดงธรรมกถา เรื่อง “ธนำคำรแห่งน�้ำใจ” อันค�าว่า “น�้ำใจ”  

นีเ้ป็นค�าทีเ่ราคนไทยท้ังหลายได้รู้จกักนั แล้วก็พดูกนัว่า คนนัน้คนนีม้นี�า้ใจ คนนัน้คนนี้

ไม่มีน�้าใจ ซึง่ค�านีม้คีวามหมายทีต่รงกนัข้ามกบัค�าว่า “ใจด�ำ” “ใจจืด” “ใจคบัแคบ” 

เป็นต้น ทกุ ๆ คนนัน้ย่อมมีเวลาท่ีบางคราวกม็นี�า้ใจ บางคราวกไ็ม่มนี�า้ใจ บางคนอาจ

จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งมาก เช่นไม่มีน�้าใจเป็นส่วนมาก ดังนั้น เราทั้งหลายจึงควรที่จะ

ทราบว่า ความมีน�้าใจกับความไม่มีน�้าใจนั้นแตกต่างกันอย่างไร 

ความมีน�้าใจดังที่ได้แสดงให้ความหมายมาโดยย่อนั้น เมื่อพิจารณาดูแล้ว  

ทกุคนกอ็าจจะเข้าใจในความหมายของค�าน้ีได้เป็นอย่างดอียูด้่วยกันว่า ควำมมนี�ำ้ใจนัน้ 

คือ ควำมร่วมใจเอื้ออำทร เอื้ออำรี เอื้อเฟือเผื้อแผ่ ในครำวที่ประสบพบเห็นใคร ๆ  

มคีวำมทกุข์ยำก กไ็ม่เฉยเมย แต่ว่าได้แสดงการช่วยเหลอืเอ้ืออารตีามทีส่ามารถจะพงึ

ท�าได้ โดยเฉพาะระหว่างมิตรต่อมิตรสหายต่อสหาย ญาติต่อญาติ ตลอดจนถึงแก่

บคุคลทัว่ไปแม้ไม่ใช่ญาตไิม่ใช่คนรูจั้กกนั ยกตวัอย่างเช่น บางคราวเหน็คนก�าลังประสบ

อันตรายเฉพาะหน้า เช่น คนตกน�้า หรือเด็กตกน�้า ก็แสดงความช่วยเหลือตามท่ี

สามารถจะช่วยได้ ไม่เฉยเมย นิ่งดูดายว่าช่างเขา เขาจะขึ้นจากน�้าได้หรือเขาจะจม

น�้าตายก็สุดแต่เขา เราไม่เก่ียว ตรงกันข้ามย่อมแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็น 

การช่วย แม้ช่วยไม่ได้ทางกายกช่็วยทางใจ ให้เขาปลอดภยั แม้ในเรือ่งอืน่กเ็ช่นเดยีวกนั 

ความมีน�้าใจดังนี้ แสดงถึงความเป็นผู้ที่มีเมตตาจิตนั่นเอง

อนัเมตตานี ้เป็นคณุธรรมส�าคญัท่ีพระพทุธเจ้าได้ทรงแสดงส่ังสอนไว้ ตรสัสอน

ให้ทกุคนแผ่ใจประกอบด้วยเมตตาออกไปในสรรพสัตว์ทั่วโลก และเมื่อสามารถแผ่ใจ

ประกอบด้วยเมตตาออกไปเสมอ ๆ แล้ว เมตตาจะเริ่มปลูกฝังลงในจิต และจิตที่มี

เมตตาดังนี ้เมือ่ประสบกบัอารมณ์ทีไ่ม่ชอบใจ อันจะก่อให้เกดิความโกรธแค้นขัดเคอืง 

พยาบาทมุ่งร้าย ก็สามารถที่จะน�าเมตตาที่มีอยู่ในจิตนี้มาสงบได้ ก่อให้เกิดจิตเจตนา

มุ่งดีปรารถนาดี ไม่โต้ตอบด้วยความประทุษร้าย แต่ว่าโต้ตอบด้วยความเกื้อกูล  

แม้ด้วยจิตใจที่เกื้อกูล
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เพราะฉะนั้น จิตนี้เองกล่าวได้ว่า เป็นตัวธนาคาร คือเป็นคลังแห่งทรัพย์คือ

เมตตา ที่ทุก ๆ คนควรอบรมให้มีขึ้นในจิตใจอยู่ทุกวัน เท่ากับเป็นการเติมน�้าใจเข้าสู่

จิตใจ เพราะเมตตานั้นเปรียบเท่ากับน�้า ซึ่งมีความเย็นอันเป็นเครื่องดับไฟ คือความ

ร้อนทีบั่งเกดิขึน้ในจติใจได้ แต่ว่าเมตตาน้ีก็เหมอืนอย่างเป็นต้นไม้ ซึง่จะต้องมกีารปลกู

ลงไปในแผ่นดิน รดน�า้พรวนดินรักษา ต้นไม้กจ็ะฝังรากลงไปในดิน และจะเตบิใหญ่ขึน้ 

เมตตาก็เหมือนกันจะต้องมีการฝึกหัด ปลูกฝังลงในจิตใจ การเจริญเมตตาให้บังเกิด

คราวหน่ึง ก็เหมือนกับฝากทรัพย์คือเมตตานี้เข้าไว้ ในธนาคารคือจิตใจนี้คราวหนึ่ง 

พยายามฝากให้ได้ทุก ๆ วัน ด้วยวิธีนั่งท�าใจสงบ แล้วก็คิดแผ่ใจออกไปว่า ขอให้ท่าน

ผูน้ั้นท่านผูน้ีท้ีเ่ป็นทีเ่คารพนบัถอื ซึง่อาจเป็นบดิามารดา เป็นญาตผิูใ้หญ่ เป็นผูป้กครอง 

มคีวามสุข ไม่มีทุกข์ รกัษาตนให้สวสัด ีเป็นการแผ่โดยเจาะจง แล้วกคิ็ดแผ่ไปถงึบคุคล

ที่เป็นญาติมิตรทั้งหลาย ที่เป็นคนกลาง (คนที่เราไม่รักและไม่เกลียด) ทั้งหลาย  

ตลอดจนถึงคนที่เป็นศัตรูกัน ผู้ที่ไม่ชอบหน้ากันเพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง ก็คิดแผ่ใจออก

ไปด้วยเมตตาดงันี ้เป็นการหดัปลูกเมตตา หดัท�าเมตตา และหดัแผ่ออกไปในสรรพสัตว์

ทกุถ้วนหน้า ท้ังมนษุย์ ท้ังสตัว์เดรัจฉาน ท้ังเทพยดา มารพรหม ทัง้ปวง ในทศิตะวนัออก

หรือในทิศเบื้องหน้า ในทิศเบื้องขวา ในทิศเบื้องหลัง ในทิศเบื้องซ้าย ในทิศเบื้องบน 

ในทิศเบื้องล่าง และในทิศท่ามกลางเบื้องขวางโดยรอบ ให้สรรพสัตว์มีความสุข ไม่มี

ความทุกข์ รักษาตนให้สวัสดีด้วยกัน

การหดัปฏบิตัทิ�าจติดงันีเ้ป็นการหดัท�าเมตตา ปฏบิตัเิมตตาทีจ่ติใจ ด้วยจติใจ 

และเมื่อท�าคราวหนึ่ง ๆ ก็เท่ากับว่าได้ฝากน�้าใจ คือ เมตตานี้เข้าในธนาคารคือจิตนี้

เอง อันคราวหนึ่ง ๆ และเม่ือท�าบ่อย ๆ ก็จะสั่งสมน�้าใจ คือเมตตานี้ให้มากขึ้น ๆ  

เม่ือเป็นดงันี ้ จิตใจก็จะมีน�้าใจคือเมตตามาก จะท�าให้สามารถที่จะรับอารมณ์ที่เคยไม่

ชอบใจและเกิดความโกรธขึ้น เกิดพยาบาทขึ้น ด้วยจิตใจที่สงบ และแทนที่จะมีโทสะ 

มีพยาบาท กม็แีต่ความเมตตาขึน้มาแทน เพราะว่ามเีมตตาอยูใ่นจติใจอย่างเพยีงพอ 

เพราะมทีรัพย์คอืเมตตานีอ้ยูเ่ป็นตวัน�า้ใจฝากไว้ในธนาคารคือจติใจนีเ้พยีงพอ แต่ว่าถ้า

ไม่ปฏิบัติดังนี้ จติใจนีมี้เมตตาอยูน้่อยไม่มากพอ กเ็รยีกว่ามนี�า้ใจน้อย เมือ่เป็นดงันี้  

เมือ่ประสบอารมณ์ทีไ่ม่ชอบใจ กม็กัจะโกรธ พยาบาทขึน้ทนัท ีคดิหงดุหงดิ เคียดแค้น 
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มุ่งหมายล้างผลาญในคนน้ันคนนีใ้ห้ย่อยยบัไป คดิอยู่ในใจจนถึงกับแสดงออกไปทางกาย 

ทางวาจา เช่นด่าว่า หรือประทุษร้าย การประทุษร้ายซึ่งกันและกัน ทางร่างกายก็ดี  

ทางชวีติกด็ ี ทรพัย์สนิกด็ี จะเกดิจากโทสะพยาบาทนีเ้อง และนอกจากนีก้ย็งัเกดิจาก

กเิลสกองโลภ กเิลสกองหลง ซึง่บรรดากเิลสเหล่านีเ้องมีอยู่ในจติใจมาก กย่็อมแสดง 

ออกมาก เป็นอาการของคนที่โลภ ของคนที่โกรธ ของคนที่หลง และแสดงกรรม คือ

การงานที่จะต้องออกมาทางกาย ทางวาจา ทางใจ เป็นการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

ดังที่ปรากฏอยู่ในโลกเป็นอันมาก ดังนี้ก็เพราะว่ามีกองไฟของกิเลส คือกิเลสเหล่านี้

เองอยู่มาก แต่เครื่องดับไฟ คือน�้าใจอันประกอบด้วยเมตตานี้มีน้อยไม่พอเพียง

ดังนั้น คนเราจึงไม่มีอะไรเป็นเครื่องดับไฟ คือกิเลสที่บังเกิดข้ึนในใจ ไฟก ็

เผาไหม้ใจของตัวเองให้เดือดร้อน กระสับกระส่าย จนถึงประพฤติออกไปเป็นการ

เบียดเบียนซึ่งกันและกันต่าง ๆ ฉะนั้น จึงจ�าเป็นที่ทุกคนผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ มีใจสูง 

มีปัญญา ทั้งได้พบพระพุทธคาสนา ได้ฟังค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้า ท่ีตรัสสอนให้

เจริญเมตตา ให้แผ่เมตตา ให้ท�าเมตตา จะพึงตัง้ใจปฏิบตั ิท�าเมตตาให้บงัเกดิข้ันในจติ 

ด้วยการที่ตั้งใจคิดแผ่เมตตาดังกล่าวนั้น ทั้งโดยเจาะจง ทั้งโดยไม่เจาะจงอยู่ทุกวัน  

เช้าหนหนึง่ ก่อนนอนหนหนึง่กไ็ด้ หรอืมากกว่านัน้กไ็ด้ ซ่ึงกเ็หมอืนเป็นการฝากเมตตา 

ซึ่งเป็นตัวน�้าใจนี้แก่ธนาคาร คือจิตใจของตนเองไว้ทุก ๆ วัน วันละเล็กวันละน้อย  

เช้าฝากไว้สักหนหนึ่ง เย็นหรือกลางคืนฝากไว้สักหนหนึ่ง เมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตใจนี ้

จะมีน�้าใจมาก เมื่อมีน�้าใจมาก แล้วหากมีไฟบังเกิดขั้นในจิตใจ คือกิเลสกองโลภ  

กองโกรธ กองหลงดังกล่าว น�้าใจที่มีอยู่นี้ก็จะดับไฟที่บังเกิดขึ้นได้ แม้ว่าจะเกิดไฟขึ้น

มาวูบหนึ่ง แต่ก็มีเมตตาซึ่งเป็นตัวน�้าใจนี้ดับได้ ไม่ท�าให้ลุกเป็นกองไฟกองโต ถึงขั้น

ประหัตประหารท�าร้ายซึ่งกันและกัน

ฉะนัน้ ผูท่ี้หัดท�าเมตตาดงัท่ีกล่าวมานีบ่้อย ๆ แล้วฝากไว้ทีธ่นาคาร คอืจิตใจนี้

ของตนเองอยู่ทุก ๆ วัน แล้วจะรู้สึกตนเองว่า ก่อนที่ตนจะปฏิบัติธรรมข้อนี้ ตนเป็น

ผูท้ีม่ใีจร้อนใจแรง เป็นคนทีโ่ลภง่าย โกรธง่าย หลงง่าย และยบัยัง้ใจ ยับยัง้อาการทางกาย 

ทางวาจาไว้ไม่ได้ และตนมกัจะไม่มนี�า้ใจทีจ่ะเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่เจือจาน เห็นทกุข์ของผู้อ่ืน

ก็เกิดความรูส้กึไม่อยากจะช่วย เป็นแบบตวัใครตวัมนัไม่สนใจ ดงัทีเ่รยีกกนัว่าใจคบัแคบ
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หรือใจจืด ไม่มีน�้าใจ ในส่วนมิตรสหาย ญาติหรือแม้บุคคลและสัตว์ทั่วไป เมื่อเขา

ประสบทุกข์อันควรจะช่วยได้อย่างไม่ยาก ก็ไม่ช่วย เมื่อเป็นดังนี้แล้วจิตใจนี้จึงกลาย

เป็นจิตใจดังกล่าว คือ จิตใจจืด จิตใจคับแคบ ไปจนถึงจิตใจต�่า คือที่แสดงอาการโลภ 

โกรธ หลงออกมา เป็นพฤติกรรมอันเป็นการเบียดเบียนกันและกัน แต่ว่าเมื่อมาหัด

ท�าเมตตาอยู่เสมอแล้ว เก็บความเมตตานี้ใส่ไว้ในจิตใจวันละเล็กวันละน้อย จะท�าให้

น�้าใจคือเมตตานี้มากขึ้น ๆ ก็จะท�าให้ตนเองนั้นมีภาวะทางจิตใจเปลี่ยนไปในทางท่ีมี

ความเป็นผูมี้น�า้ใจเอ้ือเฟ้ือ โอบเอ้ืออาร ีและทนไม่ได้เมือ่เหน็ผูอ้ืน่เป็นทกุข์ ต้องขวนขวาย

ช่วยเหลอื หรอืให้ค�าแนะน�าล่วงหน้า เพ่ือไม่ให้เขาต้องประสบทกุข์ อนัเป็นการแสดงออก

ที่ดีงามต่าง ๆ มากขึ้น ๆ เพราะเรามีน�้าใจคือเมตตาฝากไว้ในธนาคาร คือจิตใจ 

ของตัวเองมากขึ้น ๆ จนมีพอใช้ สามารถจะดับไฟในจิตใจได้ สามารถที่จะปฏิบัติกิจ

ทีเ่ป็นการเกือ้กลูต่าง ๆ โดยไม่หวงัสนิจ้างรางวลั ท�าด้วยความบรสิทุธิใ์จ มุง่ช่วยเหลอื

เขาให้ประสบความพ้นทุกข์ มีความสุข และดีใจในความเจริญความสุขของเขา

ความมีน�้าใจดังกล่าวมานี้ จึงเป็นเหตุให้มีการปฏิบัติธรรมอันเรียกว่า สังคห-

วัตถุธรรม คือ ธรรมะอันเป็นที่ตั้งแห่งควำมสงเครำะห์ คือ ยึดเหนี่ยวน�้ำใจของกัน

และกนัไว้ได้ อนัค�าว่า สงเคราะห์นีห้มายถงึว่า กำรปฏบิติัทีเ่ป็นเหตุให้ยดึเหนีย่วน�ำ้ใจ

ของกันและกันไว้ได้ และการปฏิบัติดังกล่าวนี้

ข้อ ๑ ทำน อนัได้แก่ การให้ เช่น การให้ การช่วยเหลือ 

ต่าง ๆ ด้วยก�าลังทรัพย์บ้าง ด้วยก�าลังปัญญาบ้าง

ข้อ ๒ ปิยวำจำ เจรจาถ้อยค�าทีเ่ป็นทีร่กั คอืถ้อยค�าทีสุ่ภาพ 

อ่อนหวาน ไม่พูดค�าหยาบ ไม่พูดถ้อยค�าที่เรียกว่าเป็นค�าด่าว่า  

เสียดสีต่าง ๆ อันท�าให้เกิดการระคายเคือง อันวาจาหยาบวาจา 

ที่เสียดสีต่าง ๆ เป็นต้น ดังกล่าวมานี้ ซึ่งรวมเรียกว่า เป็นถ้อยค�า

ไม่สุภาพ ไม่เรียบร้อย ย่อมเป็นถ้อยค�าที่ไม่ให้เกิดความรักแก่ผู้ฟัง 

ท�าให้บังเกิดความเคียดแค้น ให้บังเกิดความไม่เคารพนับถือต่าง ๆ  

แต่ว่าถ้อยค�าซึง่สภุาพย่อมน�าให้เกดิความรักเคารพในผูพ้ดู เพราะฉะนัน้ 

ปิยวาจาจึงหมายความว่า กล่าวถ้อยค�าซึ่งท�าให้เกิดความรัก เคารพ
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ในผูพ้ดู เป็นค�าทีส่ภุาพ มเีหตผุล และเป็นถ้อยค�าท่ีไพเราะอ่อนหวาน

ตามควรแก่ภาวะฐานะนั้น ๆ

ข้อ ๓ อัตถจริยำ ประพฤตส่ิิงทีเ่ป็นประโยชน์ต่าง ๆ แก่ใคร 

เมือ่เหน็ว่ากระท�าสิง่ใดจะไม่ก่อโทษแก่ใคร ๆ แต่ก่อให้เกดิประโยชน์

แก่ใคร ๆ แล้วกก็ระท�าสิง่น้ัน แม้เป็นสิง่เล็กน้อย เช่น เหน็ว่ามขีอง 

มีคมวางอยู่ทีท่างเดนิทีค่นจะต้องเดนิไปมา เห็นเข้ากเ็กบ็เสยี เพ่ือไม่

ให้คนท่ีเดินไปมาเหยียบเป็นบาดเจ็บเหล่านี้เป็นต้น คือแม้เป็นสิ่ง 

เล็กน้อย แต่เม่ือท�าแล้วไม่บังเกิดโทษ แต่ให้บังเกิดประโยชน์แก่ 

ใคร ๆ แล้ว กก็ระท�าการอนันัน้ ฉะนัน้ ความประพฤตปิระโยชน์แก่

ใครเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งที่ท�าไม่ยาก ท�าได้ในทุกเมื่อทุกขณะ คือ 

เมื่อเห็นว่าอะไรทีค่วรจะท�าทีจ่ะเป็นประโยชน์แก่ใคร ๆ แล้วกก็ระท�า  

แม้เลก็ ๆ น้อย ๆ ไม่ทิ้งผ่านไป คือนึกว่าใครจะเป็นอะไรไปก็ช่าง 

แบบนี้ เรียกว่าไม่มีน�้าใจ

ข้อ ๔ สมำนัตตตำ วางตนสม�า่เสมอ ไม่กระด้างถือตัว อนัการ

วางตนสม�า่เสมอนีม้คีวามหมายทีก่ว้างขวาง มคีวามวางตวัสม�า่เสมอ

ปฏิบัติในระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ตลอดขึ้นถึงในกฎหมายของบ้าน

เมอืงให้สม�า่เสมอ ไม่ใช่นกึว่าเราเป็นผู้น้อยไม่ต้องท�ากไ็ด้ หรอืเป็นผู้ใหญ่

ไม่ต้องท�ากไ็ด้ แต่เม่ือเป็นกฎเป็นระเบยีบทีจ่ะพงึปฏบิตัแิล้ว กร็บัปฏบิตัิ

ให้สม�่าเสมอกัน เม่ือพูดให้กว้างออกไปก็คือ รับปฏิบัติในกฎหมาย

บ้านเมืองให้สม�า่เสมอกัน รบัปฏิบตัใินศีล คอืความประพฤตทิางกาย 

ทางวาจา อันเป็นข้อท่ีควรประพฤตปิฏบัิต ิคอืศีล ๕ ให้สม�า่เสมอกัน 

และก็ไม่ดูหมิ่นกัน ไม่เหยียดหยามกันเพราะความประพฤติว่า  

คนนั้นท�าดี คนนี้ท�าไม่ดี แต่ว่าพยายามท่ีจะให้ตัวเองนั้นท�าดีให้

สม�า่เสมอกัน หรอืท�าดใีห้ยิง่ ๆ ขึน้ไป แล้วกไ็ม่ดหูมิน่ใครด้วยความ

ประพฤติดังกล่าว หรือแม้ด้วยชาติ ด้วยยศ ด้วยทรัพย์สินเงินทอง 

เป็นต้น ถอืว่าสิง่เหล่านีเ้ป็นเคร่ืองประกอบภายนอก เม่ือเป็นดงันีแ้ล้ว 
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ก็เรียกว่ามีความสม�่าเสมอกันโดยธรรมในกิจนั้น ในที่นั้น ๆ ตาม

สมควร และกจ็ะเป็นเครือ่งผกูน�า้ใจซึง่กนัและกนั ให้มคีวามรกัเคารพกนั

ดงันัน้ ธรรมะทัง้ ๔ ข้อนี ้คอื (๑) ทานการให้ การช่วยเหลอื (๒) ปิยวาจา 

เจรจาถ้อยค�าที่ท�าให้เกิดความเคารพรัก (๓) อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์

แก่ใคร ๆ และ (๔) สมานตัตตา วางตวัสม�า่เสมอกนั จงึเป็นสงัคหวตัถธุรรม คอืเป็น

ธรรมะทีเ่ป็นเครือ่งยดึเหนีย่วน�า้ใจของกนัและกนัไว้ได้ ทัง้หมดนีก้เ็กดิจากความมนี�า้ใจ 

คือเมตตานี่เองเป็นข้อชักน�า อันน�าให้เกิดความประพฤติปฏิบัติซึ่งเป็นพฤติกรรม  

เป็นทาน เป็นปิยวาจา เป็นอตัถจรยิา เป็นสมานตัตตา ท�าให้เป็นทีร่กัเคารพกนัย่ิงขึน้  

เพราะน�้าใจที่ดีคือเมตตานี่เองแสดงออกมา

เพราะฉะน้ัน น�้าใจน้ีจึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก เป็นส่ิงที่เราทุกคนควรจะอบรม

ประพฤติปฏิบัติให้มีขึ้น คือ ความมีเมตตานี่แหละ ฝากธนาคารคือจิตใจของตัวเองไว้

ทุก ๆ วัน ๆ ละเล็กวันละน้อย และเมื่อมาก ๆ ขึ้นแล้วจะรู้สึกตัวเองว่า ตนเองนั้น 

มีภาวะทางจิตใจและทางพฤติกรรมต่าง ๆ ดีขึ้น ประณีตขึ้นแสดงความเป็นผู้มีน�้าใจ

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจาน เป็นต้น ดีขึ้น ตัวเองก็มีความสุข ผู้ที่อยู่ร่วมกันก็มีความสุข

ในวันนี้จึงขอฝากเรื่อง ธนาคารแห่งน�้าใจ นี้ให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลาย ก็ขอ

อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย อ�านาจบุญกุศลได้อภิบาลรักษาทุก ๆ ท่านให้เจริญด้วย

อายุ วรรณะ สุขะ พละ ในกาลเวลาซึ่งจะส้ินปีเก่าและขึ้นปีใหม่ไปโดยตลอด และ 

ขอให้เจริญด้วยทรัพย์คือ น�้าใจ ที่จะฝากธนาคารคือ จิตใจของตัวเองอยู่ทุกวัน ๆ  

อันจะท�าให้เพิ่มความเป็นผู้มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ให้แก่ตนเองยิ่ง ๆ ขึ้น และขอ

ให้น้อมจิตถวายเมตตานีแ้ด่องค์พระประมขุของชาต ิคอืพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัฯ 

พร้อมท้ังสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสธิดา พระราชวงศ์ 

พร้อมทั้งคณะรัฐบาลหน่วยราชการทั้งหลาย หน่วยรัฐวิสาหกิจท้ังหลาย พร้อมทั้ง

ประชาชนทั้งปวง สรรพสัตว์ทั่วโลก เพื่อให้ต่างมีความสุขสวัสดิ์ มีความรักเคารพกัน 

เกื้อกูลอุดหนุนกัน ไม่เบียดเบียนกัน โดยสันติคือความสงบยิ่ง ๆ ขึ้นไป เทอญ
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และเรื่องของความเชื่อ



.
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พระพุทธศาสนา ความเกดิขึ้น

พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนาหรือ

เทศน์ครั้งแรกเมื่อก่อนพุทธศักราช ๔๕ ปี พระพุทธเจ้าได้ประสูติขึ้นในโลกเมื่อก่อน

พุทธศักราช ๘๐ ปี เป็นโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนางสิริมหามายา  

มพีระนามว่าสทิธตัถราชกุมาร ทรงศึกษาส�าเรจ็ในส�านกัอาจารย์วิศวามติร ทรงอภิเษก

กับพระนางพิมพาราชกุมารี มีพระโอรส ๑ องค์ ทรงพระนามว่า ราหุล พระอาจารย์

ได้พรรณนาพระประวตัขิองพระพทุธเจ้าเมือ่ก่อนจะตรสัรู ้ยังทรงเป็นพระราชกมุารว่า 

ทรงเพียบพร้อมด้วยความสุขทุกอย่าง ทั้งทรงเป็นที่รักใคร่ปรารถนาที่จะให้เสด็จอยู่

ครองฆราวาส เพราะเป็นพระราชโอรสพระองค์โต เป็นรชัทายาททีจ่ะสืบพระราชสมบตัิ

แทนพระราชบิดา และทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติต่าง ๆ แต่ว่าพระองค์เป็น

บคุคลทีเ่รยีกว่า พระโพธสิตัว์ ทีแ่ปลว่า ผูท้ีจ่ะได้ตรสัรูเ้ป็นพระพทุธเจ้า เพราะได้ทรง

บ�าเพ็ญพระบารมีคือความดีมาช้านาน จนถึงเวลาท่ีจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว 

เพราะฉะน้ัน ผลต่าง ๆ ที่ทรงได้รับ เป็นต้นว่า ความที่มีชาติก�าเนิดในตระกูลสูง  

*
 ทรงบรรยายแก่นกัศกึษามหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ในวชิาพืน้ฐานอารยธรรมไทย เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๔  

 ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ พระสาสนโสภณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อ  

 พ.ศ. ๒๕๑๔.



80 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

มีรูปลักษณะที่ต้องด้วยต�ารับลักษณะแห่งมหาบุรุษ และมีพื้นปัญญาที่เฉลียวฉลาด  

ทัง้มปัีญญาทีส่�าเรจ็จากการศกึษาขัน้สงู ตลอดจนถึงทรงสมบูรณ์ด้วยสมบติัของฆราวาส

ทกุอย่าง เป็นต้นว่ามพีระชายาพระโอรส มทีรพัย์สมบตั ิมอีนาคตทีแ่จ่มใส กเ็รยีกว่า

ล้วนแต่เป็นผลของความดีที่ได้ทรงบ�าเพ็ญมา แต่ว่าจุดมุ่งนั้นก็คือ มุ่งที่จะทรงประสบ

ธรรมอย่างสูงสุด หรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าทรงประสงค์พระปัญญาที่สูงสุด ซึ่งในการ

ที่จะทรงประสบปัญญาอันสูงสุดนั้น ก็จะต้องมีการเสียสละต่าง ๆ ตามขั้นของปัญญา 

เหมอืนอย่างเช่นนกัศกึษาทัง้หลายต้องการปัญญาจงึมาศึกษา กต้็องมกีารเสียสละต่าง ๆ 

เสยีสละเวลา เสยีสละทรพัย์ และความสขุสนกุต่าง ๆ แต่เมือ่ต้องการปัญญาทีล่ะเอยีด

ยิ่งข้ึนไปอีก การเสียสละเพื่อปัญญานั้นก็ต้องมากขึ้น พระโพธิสัตว์นั้นท่านต้องการ

ปัญญาสงูสดุ ซึง่นกัศกึษาทัง้หลายควรจะต้องท�าความเข้าใจในข้อนีเ้มือ่ถงึเวลา เพราะ

ฉะนั้น การเสียสละของพระองค์ก็ต้องมีมาก ถ้าหากว่าพระองค์ไม่เสียสละแล้ว  

การประสบปัญญาที่ตกมาเป็นมรดกของโลกคือพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีข้ึนในโลกได้ 

เพราะฉะนัน้ สิง่ต่าง ๆ ทีพ่ระองค์ทรงปฏิบตัทิีค่นทัง้หลายอาจจะเห็นว่าเป็นการแปลก

เหมือนอย่างเช่นว่า คนก็ต้องการความสุข ต้องการทรัพย์สมบัติ ต้องการบุตรภรรยา 

แต่พระองค์กลับทรงสละหมดทั้งสิ้น จนคนท่ีติดในวัตถุท่ีเป็นอย่างย่ิงกล่าวหาว่าเป็น 

โรคเส้นประสาทก็มี ก็เพราะไม่เข้าใจ แต่ความจริงเป็นการสละเพื่อปัญญา ซึ่งเป็น

ปัญญาอย่างสงูสดุ เพราะได้ทรงบ�าเพญ็พระบารมมีากเ็พือ่ผลอนันี ้ผลอ่ืน ๆ นัน้เรยีก

ว่าผลพลอยได้ เป็นผลของความดทีีไ่ด้มาโดยล�าดบั เพราะฉะนัน้ ท่านจงึได้แสดงไว้ว่า

ได้ทรงเห็นเทวทูตทั้ง ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ทรงสลดพระหฤทัย

เมือ่ทรงเห็นเทวทูต ๓ ข้างต้น ทรงปรารถนาโมกขธรรม คอื ธรรมเป็นเครือ่งหลดุพ้น

จากความแก่ เจ็บ ตาย ทรงเห็นว่าธรรมเช่นนี้มีอยู่เหมือนอย่างมีมืดก็มีสว่าง มีร้อน

ก็มีเย็นแก้กัน ทรงพอพระหฤทัยในการบวช ทรงเห็นว่าสมณะมีโอกาสคือช่องว่าง  

ทีจ่ะปฏบัิตเิพือ่ประสบธรรมอันลุ่มลึกนัน้ได้ จงึได้เสดจ็ออกผนวชด้วยพระองค์เอง คอื

ตัดพระเมาฬีด้วยพระขรรค์ ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวะหรือกาสายะ คือ ผ้าย้อมน�้าฝาด 

(คอืน�า้แก่นขนุนเป็นต้นต้มเค่ียว) และเสดจ็ไปทรงศกึษาในส�านกัของ ๒ อาจารย์ คอื 

อาฬารดาบสกาลามโคตร และอุททกดาบสรามบุตร ทรงศกึษาจบแล้ว ทรงเหน็ว่าไม่ใช่

ทางที่ทรงประสงค์ ก็เสด็จหลีกออกไป ทรงท�าทุกรกิริยา คือ ทรมานกายให้ล�าบาก
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ต่าง ๆ ทรงท�าไปอย่างยิ่งยวด แล้วก็ทรงเห็นอีกว่าไม่ใช่ทางจึงทรงเลิก แล้วก็ได้ทรง

พบทางปฏบิตัข้ึินด้วยพระองค์เอง ดงัท่ีได้ตรสัเรยีกภายหลงัว่ามมีชัฌมิาปฏิปทาคอืข้อ

ปฏบิตัอินัเป็นทางกลาง เหตทุีจ่ะให้ทรงพบนัน้ คอืทรงระลกึขึน้ได้ถึงสมาธจิติทีท่รงได้

เมื่อเป็นพระราชกุมารตามเสด็จพระราชบิดาไปในพิธีแรกนาขวัญ ประทับใต้ร่มหว้า 

ทรงรวมจติเข้ามากไ็ด้สมาธแิน่วแน่ในขณะนัน้ แต่ต่อมา สมาธนิัน้กเ็ส่ือมไป ทรงคดิว่า

สมาธินั้นที่จะเป็นทาง จึงทรงเริ่มท�าสมาธิเป็นอันทรงเข้าทางถูก คือ มัชฌิมาปฏิปทา 

ทรงด�าเนินปฏิบัติไปตามทางนั้นสมบูรณ์แล้ว ก็ได้ตรัสรู้พระธรรม คือสัจจะอย่าง

ประเสรฐิสงูสดุ บรสิทุธิ ์บรบูิรณ์ สิน้เชงิ เมือ่ราตรแีห่งวนัวสิาขปณุณม ีก่อนพทุธศกัราช 

๔๕ ปี ต่อจากนั้นอีก ๒ เดือน ก็ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระภิกษุ ๕ รูป  

ในวันอาสาฬหปุณณมี พระพุทธศาสนาได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปฐมเทศนานั้นเป็นต้นมา 

พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกทรงแสดงธรรมโปรดหมู่ชนทุกชั้นในรัฐต่าง ๆ ในชมพูทวีป

ในครั้งนั้น ทรงตั้งพระพุทธศาสนาและพุทธบริษัททั้ง ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก 

อุบาสิกา ขึ้นในโลก ตลอดเวลา ๔๕ ปี นับแต่ได้ตรัสรู้ จึงได้เสด็จปรินิพพาน 

ในวันวิสาขปุณณมี เมื่อมีพระชนมายุ ได้ ๘๐ ปี นี่คือพุทธประวัติย่อที่แสดงพอเป็น

บทน�า และกไ็ด้ทิง้ข้อความทีค่วรจะบรรยายไว้หลายแห่งเป็นต้นว่า เรือ่งมัชฌมิาปฏิปทา

และเรื่องการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แต่ว่าจะยังไม่แสดงในโอกาสนี้

ค�าสั่งสอนและคัมภรี์

พระพุทธเจ้าเสดจ็เท่ียวจารกิไปทรงสัง่สอนอยูถึ่ง ๔๕ ปี ค�าสัง่สอนของพระองค์

จึงมีมาก ในขั้นแรกจัดรวมเข้าเป็น ๒ หมวด คือ ธรรมเป็นค�าสอนแนะน�าว่าควรเว้น

สิ่งนี้ ควรท�าสิ่งนี้ หรือเป็นค�าสอนให้รู้ในสัจจะ คือความจริงหรือของจริง ไม่มีการวาง

บทลงโทษ วินยัเป็นค�าสัง่ ให้เว้น ไม่ท�า หรอือนญุาตให้ท�า มกีารวางบทลงโทษผูล้ะเมดิ

หนกัเบาต่าง ๆ เม่ือพระพุทธเจ้าจะปรนิิพพานได้ทรงตัง้ธรรมทีท่รงแสดงแล้ว และวินยั

ที่ทรงบัญญัติแล้วให้เป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อทรงล่วงไปแล้ว มิได้ทรงตั้งบุคคลใด

บุคคลหนึ่งขึ้นแทนพระองค์
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ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ ๕ จึงมีการจารึกค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้าลงเป็น

ตวัอกัษรท่ีลงักาทวปี และจดัแบ่งเป็น ๓ หมวด เรียกว่า ติปิฏกะ หรือ ไตรปิฎก แปลว่า 

ตะกร้า ๓ ใบ คือ ๓ หมวดใหญ่ ได้แก่ วินัยปิฎก หมวดวินัย สุตตันตปิฎก  

หมวดสตูร คอืค�าสอนทีป่รารภบคุคลใดบคุคลหนึง่ แสดงในโอกาสต่าง ๆ ท่ีพระอาจารย์

รวบรวมมาจัดแบ่งออกเป็นเรื่อง ๆ เป็นตอน ๆ เหมือนอย่างเก็บดอกไม้มาร้อยด้วย

ด้ายเป็นพวง ๆ อภิธมัมปิฎก หมวดอภธิรรม อธิบายธรรม โดยตัง้หวัข้อใหญ่ข้ึน ๔ ข้อ 

จ�าแนกออกไปอย่างละเอียด โดยเก็บเอาธรรมต่าง ๆ ในสุตตันตปิฎกนั่นแหละ 

มาประมวลเข้า ถือกันว่าเป็นธรรมที่ลุ่มลึก ปิฎกต้นก็คือวินัย ๒ ปิฎกหลัง ก็เห็นได้

ว่าแยกออกมาจากธรรมทีคู่ก่บัวนิยันัน่เอง ไตรปิฎกนีเ้ป็นคัมภร์ีทีห่นึง่ในพระพทุธศาสนา 

ส�าหรบัพระพทุธศาสนาสายเถรวาทหรอืทกัษิณนกิาย ดงัท่ีนบัถือกนัอยู่ในประเทศลังกา 

ไทย พม่า ลาว เขมร นับถือคัมภีร์ไตรปิฎกท่ีจารึกในลังกาดังกล่าวเป็นอันเดียวกัน 

และนบัถอืภาษามคธทีใ่ช้จารกึพระไตรปิฎก ทีเ่รยีกกนัในปัจจบุนันีว่้า ภาษาบาล ีเป็น

ภาษาทางพระศาสนา ส่วนสายอาจริยวาทหรืออุตตรนิกาย หรือที่เรียกว่า มหายาน 

นบัถอืคมัภร์ีต่างออกไป เดิมใช้ภาษาสนัสกฤตจารกึ แต่ต่อมาใช้ภาษาแห่งชาตทิีน่บัถือ 

สายนี้แผ่ไปและนับถือกันในธิเบต จีน ญวน ญี่ปุ่น เป็นต้น

 ตามที่กล่าวมานี้เป็นค�าสั่งสอนและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาโดยสังเขป  

แต่กไ็ด้เว้นข้อทีจ่ะกล่าวถงึไว้อกีหลายข้อ เช่น เรือ่งพระพทุธศาสนา ทีแ่ยกออกมาเป็น

สายเถรวาท ดังที่ได้นับถือในประเทศไทย หรือสายอาจริยวาทหรือที่เรียกว่ามหายาน

ดังที่นับถือกันในญวน จีน ญี่ป่น ในที่นี้จะกล่าวโดยสังเขปเท่านั้นเป็นความรู้ประกอบ

คือ ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนั้น ได้ทรงอนุญาตไว้ว่าเม่ือทรงล่วงไปแล้ว  

เมื่อสงฆ์ปรารถนาก็ให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยที่ทรงบัญญัติไว้เสียได้ ครั้นเมื่อเสด็จ

นิพพานแล้ว พระสงฆ์ได้ประชมุกนัสงัคายนาพระธรรมวินยัครัง้แรก เรือ่งสังคายนานี้

ก็เกี่ยวด้วยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสอนด้วยพระโอษฐ์ และผู้ฟังก็ฟังด้วยหูและจ�า

กันไว้ ยังไม่มีการจารึกเป็นตัวอักษร ผู้ที่สามารถจ�าไว้ได้หมดย่อมมีอยู่น้อย ส่วนมาก

ก็จ�าได้คนละท่อนคนละตอน เพราะฉะนัน้ จึงจ�าเป็นท่ีจะต้องประชมุกนัช�าระเป็นคราว ๆ 

เมือ่พระพทุธเจ้าปรนิพิพานแล้วใหม่ ๆ พระสงฆ์ก็ได้ปรารภถึงเหตนุีแ้ล้ว กช็�าระความ

จ�าของกนัและกนั และท�าความตกลงกนัว่าอนัไหนถูกต้องแล้วกจ็�ากนัไว้เป็นแบบเดยีว 
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ในการท�าสังคายนาครั้งที่ ๑ นั้นก็ได้ยกกันขึ้นมาอภิปรายว่า ที่ทรงอนุญาตให้ถอน

สิกขาบทเล็กน้อยได้นั้นคือสิกขาบทเช่นไร ที่ประชุมก็มีความเห็นต่าง ๆ กัน แต่รวม

ความก็คอืว่าเว้นแต่สกิขาบททีบ่ญัญตัโิทษหนกัถงึปาราชกิคอืให้ขาดจากภกิษอุย่างเดียว

เท่าน้ัน นอกจากนั้นเป็นสิกขาบทเล็กน้อย เพราะฉะนั้น ประธานในสงฆ์ที่ชื่อว่า 

พระมหากัสสปะจึงเสนอญัตติข้ึนขอมติสงฆ์ ว่าไม่ให้ถอนท้ังหมด สงฆ์ที่ประชุมใน 

ครัง้น้ันกว่า ๕๐๐ รปูก็มมีตเิป็นเอกฉนัท์ว่าไม่ถอน เพราะฉะนัน้ พระสงฆ์สายทีน่บัถอื

มติของพระเถระในครั้งน้ันจึงเรียกว่า เถรวาท คือนับถือวาทะของพระเถระที่ประชุม

กันในครั้งนั้น ท่ีถือรักษาตามของเก่าของเดิมไม่ถอน เหมือนอย่างที่นับถือกันใน

ประเทศไทยเป็นต้น แต่พระท่ีไม่ได้เข้าประชมุในครัง้นัน้ยงัมอีกีมาก กป็รากฏว่ามมีาก

ท่านที่ไม่เห็นด้วย เพราะเมื่อพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ถอนได้ ก็ควรจะถอนเสียได้ตาม

กาลเทศะ ท่านท่ีไม่เห็นด้วยน้ีจึงได้รวมกันเข้าเป็นอีกคณะหนึ่งที่เรียกว่า อาจริยวาท 

คือ วาทะของอาจารย์ หรือเรียกในบัดนี้ว่า มหายาน แล้วก็ถอนสิกขาบทกันตามหมู่

ตามคณะต่าง ๆ จนถึงปรากฏเป็น พระจีน พระญี่ปุ่น เป็นต้น ในบัดนี้ แล้วฝ่าย

มหายานนีก้ตั็ง้ชือ่เรยีกคณะของตนว่า มหายาน ซึง่แปลว่า ยวดยานทีใ่หญ่ และเรยีก

ฝ่ายที่ไม่ถอนสิกขาบทว่า หีนยาน ซ่ึงแปลว่า ยานท่ีคับแคบ นี้เป็นมูลเหตุที่ท�าให้

พระพุทธศาสนาแยกออกมาเป็น ๒ นิกายใหญ่

ค�าสอนที่ส�าคัญบางข้อในพระพุทธศาสนา

เกีย่วกับความเช่ือถือ ให้ใช้ปัญญาพจิารณา แม้พระพทุธศาสนาเองกไ็ม่บงัคบั

ให้เชื่อถือ ดังเช่นที่ตรัสว่ามิให้เชื่อโดยอาการ ๑๐ อย่างในกาลามสูตร ข้อนี้ควรขยาย

ความว่า ศรัทธา คือความเชื่อในพระพุทธศาสนานั้น ต้องการให้เชื่อโดยปัญญาคือ

ความรู ้และพระพทุธเจ้าได้ตรสัไว้ในทีห่ลายแห่ง เน้นให้ใช้ปัญญาคือความรูเ้ป็นประการ

ส�าคัญ ส�าหรับในกาลามสูตร นั้น ก็ควรจะขยายความในที่นี้ว่า ก็คือเป็นพระสูตรที่

เล่าถึงพระพุทธเจ้าเสด็จในแคว้นหนึ่งของพวกกาลามชน และพวกชาวบ้านก็ได้มาเฝ้า 

และได้กราบทูล ว่าได้มีสมณะพราหมณ์ต่าง ๆ มาถึงถิ่นนี้แล้วก็สอนให้ท�าอย่างนั้น 

เว้นอย่างน้ี และอีกพวกหนึ่งก็มาสอนอีก ซึ่งปรากฏว่าขัดแย้งกัน ในเมื่อเป็นเช่นนี ้



84 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

จะปฏิบตัอิย่างไร พระพทุธเจ้าจงึได้ตรสัสอนว่าให้ใช้ปัญญาพจิารณา อย่าได้ถอืโดยได้

ฟังตามกนัมา อย่าได้ถอืโดยล�าดบัสืบ ๆ กันมา อย่าได้ถอืโดยความต่ืนว่าได้ยนิอย่างนี ้ๆ 

อย่าได้ถือโดยอ้างต�ารา อย่าได้ถือโดยเหตุนึกเดาเอา อย่าได้ถือโดยนัยคือคาดคะเน  

อย่าได้ถือโดยตรึกตามอาการ อย่าได้ถือโดยชอบใจว่าต้องกับลัทธิของตน อย่าได้ถือ

โดยเชื่อว่าผู้พูดสมควรจะเชื่อได้ อย่าได้ถือโดยถือว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเรา เมื่อใด

พิจารณาเห็นว่าข้อนีเ้ป็นสิง่ท่ีมีโทษกค็วรละเสีย พจิารณาเหน็ข้อนีเ้ป็นส่ิงทีม่คีณุกค็วรท�า 

แต่ว่าในการพิจารณานั้นก็ให้พิจารณาโดยใช้เหตุผล

เกีย่วกับสิง่แวดล้อม สอนไม่ให้คบคนพาล ให้คบบณัฑติ ให้บชูาคนทีค่วรบชูา 

ให้อยู่ในถิ่นที่สมควรเป็นปฏิรูปเทศ ดังสอนไว้ในมงคลสูตร

เกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติของตน สอนให้เว้นความชั่ว ให้ท�าความดี  

ให้ช�าระจติของตนให้ผ่องแผ้วบรสิทุธิ ์เกีย่วแก่ข้อนีม้คี�าสอนไว้มากมายถีถ้่วน หลกัของ

กรรมดีกรรมชั่ว ของบุญบาป ตลอดจนถึงของสิกขา ๓ ก็รวมอยู่ในข้อนี้

เกี่ยวกับหมู่หรือสังคม เช่น ทิศ ๖ สังคหวัตถุ ๔ พรหมวิหารธรรม ๔ 

สาราณียธรรม ๖ เป็นต้น

เกี่ยวกับการปกครอง เช่น ทศพิธราชธรรม อปริหานิยธรรม ๗ เป็นต้น

เกี่ยวกับประโยชน์สุข เช่น ประโยชน์ ๒ เว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น

เกี่ยวกับสัจจะทางปัญญา รวมเข้าในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ 

ค�าสอนในพระพุทธศาสนาไม่อาจจะยกมากล่าวให้หมดสิ้นได้ แต่เมื่อใครได้

ศึกษา ก็จะรู้สึกเหมือนว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงรู้จักตัวของเราเองดีกว่าตัวเรารู้จัก และ

สอนให้เรารูจ้กัตวัของเราเองและรู้จักโลก และได้ทรงบอกให้มองเหน็ทางทีถ่กูแห่งการ

ด�าเนินชีวิต เพื่อที่จะได้เดินทางที่ถูกที่เกษมสวัสดีมีความสุขความเจริญ

การแผ่เข้ามา

พระพุทธศาสนาแผ่ออกจากชมพูทวีปลงมาทางใต้ ในสมัยหลังจากสังคายนา

คร้ังที่ ๓ ที่กรุงปาฏลีบุตร ในพุทธศตวรรษท่ี ๓ คือเม่ือพระเจ้าอโศกมหาราชทรง
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อุปถัมภ์พระสงฆ์สายเถรวาทให้ท�าสังคายนาแล้ว ก็ทรงส่งพระสงฆ์ออกไปประกาศ

พระพุทธศาสนานอกประเทศชมพูทวีป ส�าหรับทางนี้ ทรงส่งพระมหินทเถระผู้เป็น 

พระราชโอรสไปประเทศลงักา ทรงส่งพระโสณะและพระอตุตระไปประเทศสวุรรณภมูิ 

ส่วนสายอาจริยวาทหรือมหายานแผ่ออกไปทางเหนือ คือ ธิเบต จีน เป็นต้น ไทยเรา

น่าจะได้รับมาทั้ง ๒ สาย โดยเฉพาะเมื่อได้ตั้งถิ่นฐานประเทศลงที่ตรงนี้แล้ว ก็ได้มี

พระพุทธศาสนาสายหรือสาขาต่าง ๆ แผ่เข้ามาอีกหลายครั้ง รวมทั้งลัทธิศาสนา

พราหมณ์ด้วย แต่ในท่ีนี้จะไม่กล่าวถึงประวัติการแผ่เข้ามาแห่งพระพุทธศาสนา  

จะกล่าวรวม ๆ เพียงว่าพระพุทธศาสนาสายเถรวาทนี้ ได้เข้ามาตั้งอยู่อย่างมั่นคง 

ในถิ่นประเทศไทยและคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา จนมีบัญญัติไว้ใน

รัฐธรรมนูญว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ มีวัดตั้งอยู่ทั่วไป มีพระภิกษุ

สามเณรประจ�าอยูใ่นวดัท้ังหลายท่ัวทุกแห่ง กล่าวได้โดยไม่ผดิว่าคนไทยได้รบัพระพทุธศาสนา

ก่อนศาสนาใหญ่อืน่ ๆ ต่อมาเมือ่มศีาสนาอืน่แผ่เข้ามา คนไทยผูน้บัถือพระพทุธศาสนา

ก็มิได้ถือว่าเป็นศัตรู เพราะพระพุทธศาสนาไม่สอนให้ก่อศัตรู แต่สอนให้ผูกมิตร  

คนไทยจงึต้อนรบัอย่างมติร และใครจะนบัถือศาสนาอะไรกส็ดุแต่ศรทัธาของแต่ละคน 

เพราะพระพุทธศาสนาสอนไม่ให้บังคับศรัทธาของใคร สุดแต่ใครจะมีศรัทธานับถือ  

จึงไม่มีการแบ่งแยกเพราะเหตุนับถือศาสนาต่างกัน คงมีความรักใคร่ เป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน

สังคมไทย

คนไทยที่รวมกันเข้าเป็นสังคมเล็ก เช่น ครอบครัว เพื่อนมิตรสหาย จนถึง

เป็นสังคมใหญ่ คือเป็นชาติไทยทั้งหมด ได้มีระบบหรือเงื่อนไขแห่งสังคมเนื่องมาจาก

พระพทุธศาสนาเป็นอันมาก แต่กค็วรจะกล่าวไว้ในทีน่ีด้้วยว่า มใิช่เนือ่งมาจากศาสนา

นี้เพียงอย่างเดียว แต่เนื่องมาจากเหตุอย่างอื่นด้วย จะลองพิจารณาตั้งเป็นข้อสังเกต

เสนอแนะไว้บางข้อ ดังต่อไปนี้



86 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

ระบบความเชื่อถอื

ได้เกิดระบบความเชื่อถือในพระรัตนตรัย ในกรรมหรือในบุญบาป ความดี 

ความชั่ว หรือ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ตามหลักพระพุทธศาสนา ตลอดถึงโลกนี้โลกหน้า 

นรก สวรรค์ แม้จะมคีวามเชือ่ถอืเดมิอยู ่แต่ความเชือ่ในพระพุทธศาสนาตัง้มัน่ย่ิงกว่า 

และแม้จะมิได้เชื่อถือไปทั้งหมด แต่ก็กล่าวได้ว่าเชื่อถืออยู่ในหลักใหญ่ ๆ เรื่องระบบ

ความเชื่อถือนี้นับว่าเป็นความเปล่ียนแปลงของคนไทยเมื่อพระพุทธศาสนาได้เข้ามา 

และได้รับนับถือพระพุทธศาสนา และความเชื่อถือท่ีส�าคัญนั้นก็คือความเชื่อถือใน 

พระรัตนตรัย ที่แปลว่า รัตนะ ทั้ง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันเป็นสิ่ง

ที่พึงเคารพสูงสุดในพระพุทธศาสนา เรื่องพระรัตนตรัยนี้ ความจริงก็มีข้อที่ควรจะพูด

กันให้เข้าใจอกีต่างหาก และนอกจากนีก้ค็อืกรรมหรอืบญุบาป ความด ีความช่ัว ตลอด

จนถึงผลของกรรม และก็กินความไปถึงโลกนี้ โลกหน้า นรก สวรรค์

ระบบความเชื่อนี้ เมื่อครั้งโบราณบุพพการีของเรากล่าวได้ว่ามีศรัทธา คอื 

ความเช่ืออยู่ในหลักเหล่านีเ้ป็นส่วนใหญ่ ตลอดจนถงึในเรือ่งนรก สวรรค์ แต่ว่าในบดันี้ 

ระบบความเชื่ออาจจะเปลี่ยนแปลงจืดจางไป ซึ่งมีผลให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้นอีก

หลายอย่าง เพราะฉะนั้น นักศึกษาก็ควรที่จะได้สนใจศึกษาในเรื่องเหล่านี้ แต่ว่าการ

ศึกษานั้น ส�าหรับในฐานะเป็นนักศึกษาก็ควรจะเน้นหนักไปทางด้านปัญญาคือการใช้

เหตุผล ในระบบความเชื่อถือทางพุทธศาสนานั้น ก็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าต้องการให้

ใช้ปัญญา คือความรูใ้นเหตแุละผล เป็นข้อส�าคญั แต่ว่ากเ็ป็นความจริงอยูว่่า มปัีญหา

หลายอย่างที่เราไม่มีปัญญาของเราเองที่จะวินิจฉัยตัดสิน ต้องอาศัยปัญญาของผู้มี

ปัญญาทั้งหลาย เช่นว่า เด็กที่เกิดมาก็ต้องอาศัยพ่อแม่ช่วยสั่งสอน และต่อมาก็ต้อง

อาศัยครูบาอาจารย์ เพราะไม่มีปัญญาของตัวเอง ต้องอาศัยศึกษาเพ่ือให้เกิดปัญญา 

เพราะฉะนั้น ข้อที่จะฝากไว้ให้ในที่น้ีก็คือว่า ขอให้เราศึกษาเสียก่อนแล้วจึงวินิจฉัย 

ไม่ใช่ว่าวินิจฉัยก่อนที่จะมีการศึกษา คือ ก่อนที่จะรับรองหรือจะคัดค้านเรื่องใดเรื่อง

หนึง่นัน้ กใ็ห้ศึกษาให้มีความรูค้วามเข้าใจให้ด ีและโดยเฉพาะพระพทุธศาสนาทีต่กมา

เป็นมรดกของคนไทยส่วนใหญ่ในบัดนี ้กเ็ท่ากบัว่าเป็นสมบตัอินัหนึง่ของเราทีเ่ราก�าอยู่

ในมอืแล้ว ก่อนท่ีเราจะรบัรองหรือคดัค้านอย่างหนึง่อย่างใดนัน้ กค็วรจะศกึษาเสยีก่อน

ให้มีความรู้จริงในหลักการนั้น ๆ
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ระบบความเคารพนับถอืเชื่อฟัง

ในสังคมไทยเม่ือรับพระพุทธศาสนาแล้ว ระบบความเคารพนับถือได้เป็นไป

ตามหลักพระพุทธศาสนา เช่น ความเคารพนับถือในมารดาบิดา ในญาติผู้ใหญ่  

ในตระกลู ในครอูาจารย์ ในผูเ้จรญิด้วยคณุ ด้วยวยั หรอืด้วยชาตวิฒุ ิตลอดถงึเคารพ

นับถือในพระรัตนตรัย ในปูชนียวัตถุท้ังหลาย และบุตรธิดาเชื่อฟังบิดามารดา ศิษย์

เช่ือฟังครูอาจารย์ ผูน้้อยเชือ่ฟังผูใ้หญ่ และกริยิาทีแ่สดงความเคารพแบบคนไทย กใ็ช้

ตามแบบในพระพุทธศาสนา เช่น การไหว้ การกราบ การลุกรับ การให้ทาง การให้

ผู้ใหญ่ออกหน้า ดังนี้เป็นต้น 

ระบบตัง้สังคมขึน้ด้วยการปฏบิตัหิน้าท่ีเกือ้กูลต่อกนั ตามหลกัทศิ ๖ และยดึ

เหนี่ยวไว้มิให้สังคมแตกด้วยธรรม ยกตัวอย่างในพระพุทธศาสนานั้น ได้กล่าวถึงทิศ 

๖ คือ ทิศเบื้องหน้าหมายถึงบิดามารดา ทิศเบื้องหลังหมายถึงภรรยา ทิศเบื้องขวา

หมายถึงอาจารย์ ทิศเบื้องซ้ายหมายถึงมิตร ทิศเบื้องต�่าหมายถึงบ่าวหรือคนรบัใช้  

และทศิเบือ้งบนหมายถึงสมณะพราหมณ์ และแสดงหน้าท่ีท่ีพงึปฏิบัตชิอบต่อกนั ดังเช่น

แสดงถึงทิศเบื้องหน้า คือ บิดา มารดา พระพุทธศาสนาสอนให้อนุเคราะห์บุตรธิดา

ด้วยสถาน ๕ คือ 

(๑)  ห้ามไม่ให้ท�าความชั่ว 

(๒)  ให้ตั้งอยู่ในความดี 

(๓)  ให้ศึกษาศิลปวิทยา 

(๔)  หาภรรยาที่สมควรให้ 

(๕)  มอบทรัพย์ให้ในสมัย

และสอนให้บุตรธิดาบ�ารุงบิดามารดาด้วยสถาน ๕ คือ 

(๑)  ท่านได้เลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ 

(๒)  ท�ากิจของท่าน 

(๓)  ด�ารงวงศ์ตระกูล
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(๔)  ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก 

(๕)  เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วท�าบุญอุทิศให้ท่าน 

และต่อจากนั้นก็ได้แสดงถึงทิศเบื้องขวาและทิศอื่น ๆ ในที่นี้จะยกมาอีกหนึ่ง

ทศิ คือ ทศิเบ้ืองหลัง คือ ภรรยา พระพทุธศาสนาสอนให้สามบี�ารุงด้วยสถาน ๕ คอื

(๑)  ยกย่องนับถือว่าเป็นภรรยา

(๒)  ไม่ดูหมิ่น

(๓)  ไม่ประพฤติล่วงใจ

(๔)  มอบความเป็นใหญ่ 

(๕)  ให้เครื่องแต่งตัว

และสอนให้ภรรยาอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน ๕ คือ 

(๑)  จัดการงานดี

(๒)  สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี 

(๓)  ไม่ประพฤติล่วงใจ 

(๔)  รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ไว้ 

(๕)  ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการทั้งปวง

อนัทีจ่รงิเรือ่งการเป็นสามีภรรยากนั และการมีลูกไว้สืบพันธ์ุ เป็นเรือ่งธรรมดา

ของโลก และเรื่องความรักลูกก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง ท้ังมนุษย์ ท้ังเดรัจฉานต่าง 

ก็มีลักษณะในเร่ืองนี้คล้ายคลึงกัน แต่ว่าในมนุษย์มีธรรมเข้าประกอบเป็นพิเศษ คือ 

ความรู้จักปฏิบัติหน้าที่เกื้อกูลต่อกันดังกล่าว และยังมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว  

ดังจะยกธรรมในพระพุทธศาสนามากล่าว ๒ หมวด คือ หมวดหนึ่ง สอนให้เป็น 

บุพพการี คือสอนผู้ที่ควรจะช่วยผู้อื่นให้ช่วยท�าอุปการะก่อนทีเดียว เช่น สอนมารดา

บิดาให้ท�าอุปการะบุตรธิดาด้วย เมตตา กรุณา เป็นต้น ดังที่แสดงไว้ในหมวดพรหม

วหิารธรรม กบัสอนผูท้ีไ่ด้รบัอปุการะของท่านให้เป็นกตญัญกูตเวทต่ีอท่าน คอืให้รูค้ณุ
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ท่านผู้มีคุณ และตอบแทนคุณของท่าน อีกหมวดหนึ่ง สอนให้มีสังคหวัตถุ คือ ธรรม 

เป็นเครื่องสงเคราะห์ยึดเหนี่ยวน�้าใจกัน ได้แก่ 

(๑)  ทาน ให้ปันสิ่งของของตน 

(๒)  ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน 

(๓)  อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 

(๔)  สมานัตตตา วางตนเสมอไม่ถือตัว

สี่ข้อนี้เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวใจกันไว้ได้ เปรียบเหมือนเพลาแห่งรถที่แล่นไป  

ด้วยเหตุน้ี มนุษย์จึงมีระบบการต้ังตระกูล ระบบครอบครัวต่างจากสัตว์เดรัจฉาน

มากมาย สามีภรรยาผูป้ฏิบติัตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา จะครองรกัย่ังยนืตลอดไป 

จะเป็นบิดามารดาที่ดี คือ เป็นบุพพการี เป็นพระพรหมของบุตรธิดา ฝ่ายบุตรธิดา 

ก็จะเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อมารดาบิดา เกิดเป็นสังคมตระกูลหรือครอบครัว 

ที่ยั่งยืน อบอุ่นด้วยอ�านาจธรรม 

พระพุทธศาสนาได้มีส่วนตั้งสังคมขึ้นด้วยธรรมดังนี้ในทุกสังคมไทย ส่งผล

จนถงึสร้างอธัยาศัยของคนไทยส่วนใหญ่ให้มลีกัษณะคล้ายคลงึกันในทางมคีวามเอ้ือเฟ้ือ

เผือ่แผ่ เป็นต้น ในเรือ่งระบบตัง้สงัคมขึน้ด้วยการปฏบิตัหิน้าทีเ่กือ้กลูต่อกนั ตามหลักธรรม

ในพระพทุธศาสนานี ้ควรจะท�าความเข้าใจว่าสงัคมทีเ่กดิขึน้โดยธรรมชาตนิัน้ย่อมมอียู่

คล้าย ๆ กนัทัง้มนุษย์ทัง้เดรจัฉาน แต่ว่าคนเรานัน้ได้มธีรรมเข้าช่วยสร้างสงัคมเข้าอีก

ชั้นหน่ึง พระพุทธศาสนาได้มีส่วนสร้างสังคมด้วยธรรมให้แก่สังคมไทยตั้งต้นแต่ใน

ครอบครัวดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว และในข้อนี้ถ้าทุกคนได้พิจารณาจึงจะรู้สึกได้ เช่นว่า 

เมื่อสามีภรรยาพบกัน และมีความรู้สึกทางจิตใจท่ีเกื้อกูลกันตามหลักสังคหวัตถุหรือ

ตามหน้าที่สามีภรรยา นี่ก็ด้วยอ�านาจในพระพุทธศาสนาที่สอนสืบเนื่องกันมา พ่อแม่

กบัลกูพบกนัมคีวามรู้สกึจติใจต่อกนัตลอดจนถึงแสดงกริยิาอาการต่อกนัและเก้ือกลูกัน 

ก็ด้วยอ�านาจพระพุทธศาสนาท่ีปฏิบัติสืบ ๆ กันมา แม้ว่าจะไม่ปรากฏวัตถุอย่างอื่น 

แต่ว่าความเชือ่ถือในความประพฤตปิฏบัิตทิีไ่ด้สืบทอดกนัมาเป็นเวลาช้านานน้ัน ได้มา

เป็นนิสัยอัธยาศัยที่ให้เกิดผลเป็นการปฏิบัติ ปรากฏออกมาเช่นนั้น
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ระบบความประพฤติ

ระบบความประพฤติ คือถือว่าดีหรือชั่วตามหลักพระพุทธศาสนา แม้ว่าจะ
เป็นผู้ใดสั่งสอน เช่นว่า พ่อแม่อบรมลูก ครูบาอาจารย์อบรมศิษย์ ผู้ใหญ่อบรบผู้น้อย 
หรือมิตรสหายที่ปรารถนาดีต่อกัน แนะน�าต่อกันในเรื่องของความดีความชั่วทั้งหลาย 
ส่วนใหญ่ก็แนะน�ากันตามหลักพระพุทธศาสนาที่แสดงไว้ชัดเจนดีว่าอะไรเป็นความดี
อะไรเป็นความชั่ว และส่วนมากนั้นเมื่อยังต้องท�าผิดหรือท�าไม่ดีอยู่ ก็มักจะยอมรับ
ตนเองว่ายังมีบาปอยู่มาก หรือยังมีกิเลสอยู่มาก จึงยังท�าดีอย่างนั้นไม่ได้ หรือยังต้อง
ท�าชัว่อยู ่แม้ใครจะมีความเชือ่มากเชือ่น้อยอย่างไรกต็าม แต่ว่าสิง่ทีไ่ด้ยดึถอืปฏบิตักินั
ในเรื่องของความดีความชั่วนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามหลักในพระพุทธศาสนา

ระบบแสวงบุญ

กล่าวได้ว่าชาวไทยส่วนใหญ่แสวงบุญ คือท�าบุญกันในพระพุทธศาสนา หรือ
ตามหลักแห่งการท�าบุญที่สอนไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย

ระบบบ้านและวัด

ได้เกิดมีบ้านและวัดขึ้น มีคฤหัสถ์และบรรพชิต หรือชาวบ้านและชาววัด  
ต่างก็ปฏิบัติกรณีเกื้อกูลกันตามหลักพระพุทธศาสนา และวัดได้เป็นโรงเรียนของเด็ก
ไทยมาตั้งแต่เก่าก่อน และเป็นที่บวชเรียนตลอดไป หรือชั่วคราวของชาวไทยตั้งแต่
โบราณตลอดมาถึงปัจจุบัน

ระบบการปกครอง

คนชาตไิทยได้มกีารปกครอง โดยมพีระมหากษตัรย์ิ ทรงเป็นองค์พระประมขุ
มาเก่าก่อน เมือ่ได้รบัพระพทุธศาสนาอนัแสดงว่า พระราชาทรงเป็นประมขุของมนษุย์
ทั้งหลาย และสอนพระราชารวมทั้งผู้ปกครองท้ังหลายให้ปกครองด้วยธรรมเป็นต้น 
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ว่าทศพธิราชธรรม และสอนให้ประชาชนท�าราชพลี คือ ถวายเป็นของหลวงมภีาษอีากร
เป็นต้น พระพทุธศาสนาจงึมส่ีวนช่วยเสริมสร้างระบบการปกครองโดยธรรม แม้แบบ
การปกครองจะเปล่ียนแปลง ไปตามกาลสมัย แต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในรูป 
บางอย่าง พระมหากษัตริย์ก็คงเป็นองค์ประมุข ผู้ทรงปกครองโดยธรรม ยิ่งใน 
สมัยปัจจุบันที่แยกอ�านาจต่าง ๆ ออกไปตามระบอบประชาธิปไตย พระมหากษัตริย ์
ก็ย่ิงทรงใช้ธรรมปกครองมากขึ้น เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยวผูกพันชาติไทยท้ังหมดให้เป็น 
อันหนึ่งอันเดียวกัน พระพุทธศาสนาได้มีส่วนสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติไทยเป็น
อันมาก

ระบบความเป็นคนไทยซึ่งเป็นไทแก่ตน

ระบบต่าง ๆ ดงักล่าวมาแล้วข้างต้น กล่าวได้ว่าเป็นลกัษณะต่าง ๆ ของความ
เป็นคนไทย ซึง่เนือ่งมาจากพระพทุธศาสนาเป็นอนัมาก แม้ลักษณะอืน่ ๆ ทีไ่ม่อาจจะ
กล่าวให้หมดสิ้นได้ก็เช่นเดียวกัน และมีลักษณะหนึ่งที่น่าจะเป็นลักษณะที่เด่น คือรัก
ความเป็นไทแก่ตน ลักษณะนี้น่าจะเป็นลักษณะประจ�าคนชาติไทยมาเก่าก่อน เมื่อได้
มาพบพระพทุธศาสนาซ่ึงให้ความเป็นไทแก่ผูน้บัถอืเตม็ที ่จงึเป็นทีถ่กูอธัยาศยั เพราะ
พระพทุธศาสนาได้ให้ความเป็นไทตัง้แต่ความเชือ่ถือ คอืไม่บงัคบัให้เชือ่ แต่ให้เชือ่ด้วยปัญญา 
(ตามหลักกาลามสูตร) และแม้จะสอนให้สละพัสดุต่าง ๆ แต่ก็สอนไม่ให้สละตน  
ให้รักษาตน ให้รักตนในทางที่ถูก ให้ชนะตน ตลอดจนถึงสอนให้รู้จักท�าตนให้เป็นไท 
ไม่เป็นทาสแห่งตัณหา

ฉะนั้น พระพุทธศาสนากับสังคมไทยจึงเกี่ยวดองกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม 
คนไทยทุกคนจะไปข้างไหนจะพบกับใคร ก็จะต้องพบกับพระพุทธศาสนาเสมอ  
ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม เช่น ต่ืนนอนขึน้มารดาบดิากบับตุรธดิา มาพบกนักจ็ะประพฤติ
ต่อกันตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทั้งทางกาย ทั้งทางใจ จะท�าอะไรเมื่อเกิด
ปัญหาเกีย่วกบัความดคีวามชัว่ กจ็ะยุตด้ิวยลกัษณะความดีความชัว่ตามหลกัพระพทุธ
ศาสนา ดังนี้เป็นต้น

แต่ว่าความเจริญและความเสื่อมของสังคมไทยด้วยเหตุต่าง ๆ ก็ยังมีอยู่  

ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปพร้อมทั้งวิธีแก้ไข
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ความเจรญิและความเสื่อมแห่งสังคมไทย

สังคมไทยเกี่ยวดองอยู่กับพระพุทธศาสนาดังที่ได้ยกขึ้นกล่าวถึงระบบสังคม

ต่าง ๆ ไว้แล้ว ถ้าจะถามว่าการที่สังคมไทยมีระบบความเชื่อถือเป็นต้นเช่นนั้น นับว่า

เป็นความเจริญหรือความเสื่อม ก็น่าจะต้องพิจารณาว่าที่เรียกเจริญนั้นอย่างไร  

เสือ่มนัน้อย่างไร คนชาตไิทยเราทีร่วมอยูเ่ป็นสุข ตัง้แต่ครอบครวัข้ึนไปจนถึงประเทศชาติ 

และด�ารงความเป็นไทยเจริญย่ังยืนอยู่ตลอดมา ทั้งเจริญเติบโตขึ้น ก็ควรจะเรียกว่า

เจรญิได้ และควรจะกล่าวว่า พระพทุธศาสนาได้มส่ีวนสร้างความเจริญดงักล่าวให้เกดิ

แก่คนชาตไิทย พจิารณาตามประวตัศิาสตร์ตัง้แต่สมัยสุโขทัยเป็นล�าดบัมา ประเทศไทย

ต้องเดือดร้อนระส�่าระสาย จนถึงต้องสูญเสียเอกราชในบางครั้งบางคราวเพราะอะไร 

จะเห็นว่ามใิช่เพราะพระพุทธศาสนา แต่เพราะขาดการปฏบิตัธิรรมบางข้อ เช่น ความสามคัคี 

ความไม่ประมาท หรือจะกล่าวว่าขาดอปริหานิยธรรมท่ีพระพุทธเจ้าตรัสแก่กษัตริย ์

ลิจฉวีก็ได้ จะขอโอกาสกล่าวไว้ในที่นี้ว่า ในสมัยพุทธกาล เมืองเวสาลีปกครองโดย

กษัตริย์ลิจฉวีซึ่งประชุมกัน เป็นคณะอ�านวยการปกครอง พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้

ปฏิบัติในธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเรียกว่า อปริหานิยธรรม ๗ ข้อ คือ 

(๑)  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์

(๒)  พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกัน 

 ช่วยท�ากิจที่ควรท�าของรัฐ

(๓)  ถือประพฤติตามพระราชบัญญัติกฎหมายของบ้านเมือง 

(๔)  สักการะเคารพนับถือเชื่อฟังผู้ใหญ่ 

(๕)  ไม่ฉุดคร่าข่มขืนกุลสตรี

(๖)  สักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์ของรัฐทั้งภายในทั้งภายนอก 

(๗)  จัดอารักขาคุ้มครองในพระอรหันต์ทั้งหลาย 

ตรสัว่าตราบใดทีก่ษัตรย์ิลจิฉวปีฏบิตัอิยูใ่นธรรม ๗ ข้อนีก็้จะหวงัได้ว่าไม่เสือ่ม 

ฝ่ายพระเจ้าอชาตศัตรูแห่งรัฐมคธ มีกรุงราชคฤห์เป็นนครหลวง ได้ทรงส่งวัสสการ- 

พราหมณ์ไปท�าสามัคคเีภท คอื ยแุหย่ให้แตกสามคัคกีนั ในคณะกษตัรย์ิลจิฉวีได้ส�าเรจ็ 

จึงทรงยกกองทัพไปยึดเมืองเวสาลีได้โดยง่ายดาย 



93พระพุทธศาสนากับสังคมไทยและเร่ืองของความเชื่อ

ตามหัวข้อธรรมในอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ข้อนี้ เป็นข้อธรรมที่พระพุทธเจ้า

ตรัสสอนแก่กษตัรย์ิลจิฉวใีนทางปกครอง ส่วนอปรหิานยิธรรม ๗ ข้อนีใ้ห้ไว้เป็นหัวข้อ

ธรรมในตอนก่อนคือข้อที่ตรัสสอนภิกษุ แต่ก็คล้ายคลึงกัน เว้นไว้แต่บางข้อที่สอน

จ�าเพาะภิกษุ พึงสังเกตไว้เป็นพิเศษว่า การศึกษาธรรมในพระพุทธศาสนานั้น แม้จะ

เป็นธรรมหมวดเดียวกัน เมื่อสอนแก่คฤหัสถ์หรือแก่โลกทั่วไป มีค�าสอนเป็น 

อย่างหนึง่ แต่เม่ือสอนแก่ภิกษุก็มีค�าสอนเป็นอกีอย่างหนึง่ ให้ลองเทยีบกนัดูในระหว่าง 

อปริหานิยธรรม ๗ ข้อทั้ง ๒ หมวดนี้ และให้ถือเป็นข้อก�าหนดในการศึกษาว่า  

การท�าความเข้าใจในธรรมในพระพทุธศาสนานัน้ ให้ถอืเอาบคุคลทีจ่ะปฏบิตัธิรรมเป็น

ประมาณด้วยว่าเป็นใคร และการที่จะใช้ธรรมส�าหรับปฏิบัตินั้น ก็ต้องให้เหมาะสม 

แก่ภาวะของแต่ละบุคคล

อีกประการหนึ่งในอปริหานิยธรรมที่ตรัสสอนแก่กษัตริย์ลิจฉวีข้อ ๖ ที่ว่า 

สักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์ของรัฐทั้งภายในทั้งภายนอก แสดงว่าพระพุทธเจ้า 

เมือ่เสดจ็ไปประกาศพระพุทธศาสนาน้ัน ไม่ได้ทรงแสดงธรรม หรือสั่งสอนให้ท�าลาย

สิ่งท่ีเคารพนับถือของบ้านเมือง หรือว่าของประชาชนที่ทรงผ่านไป ส่ิงใดท่ีบ้านเมือง

หรือประชาชนนับถือบูชาว่าเป็นเจดีย์ คือเป็นวัตถุที่จูงใจเป็นที่เคารพนับถือ ก็ทรง 

สั่งสอนให้คงเคารพนับถือบูชาต่อไป ข้อนี้เป็นการแสดงลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

ประการหนึ่งว่า ไม่ย�่ายีท�าลายสิ่งท่ีเคารพนับถือบูชาของบ้านเมืองหรือประชาชนใน 

ถ่ินน้ัน ๆ แต่กลับส่งเสริมให้รกัษาสิง่เหล่านัน้ไว้ และในข้อ ๗ ท่ีว่า จดัอารกัขาคุม้ครอง

ในพระอรหันต์ทัง้หลาย ก็กล่าวไว้เพียงกลาง ๆ ค�าว่า พระอรหันต์ นั้น ก็หมายถึง 

ผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นท่ีนับถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่ได้ทรงจ�ากัดว่าศาสนาไหน 

รวมความก็คือว่า ให้ทางบ้านเมืองจัดอารักขาคุ้มครองในศาสนาท้ังหลายนั่นเอง นี่ก็

แสดงถึงลักษณะแห่งการประกาศศาสนาของพระพุทธเจ้า ไม่ได้มุ่งย�่ายีท�าลายศาสนา

ทั้งหลาย แต่กลับส่งเสริมให้ทางบ้านเมืองให้อารักขาในทกุศาสนา ดงัท่ีในประเทศไทย

เราได้ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกของ 

ทุกศาสนา และอปริหานิยธรรม ๗ ข้อที่ตรัสสอนแก่กษัตริย์ลิจฉวีนี้ เป็นธรรมที่ทรง

สั่งสอนในทางการปกครองบ้านเมือง ที่ส่งเสริมให้มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน  

และเมื่อคณะกษัตริย์ลิจฉวีแตกความสามัคคีกนั เพราะวสัสการพราหมณ์เข้าไปยแุหย่ 

พระเจ้าอชาตศัตรกูย็กทัพเข้าไปยึดเอาโดยง่าย
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แต่ได้มีบางคนกล่าวว่า พระพุทธศาสนาท�าให้ประเทศไทยเจริญช้า เพราะมี

ธรรมบางข้อสอนให้คนหยดุคดิสร้างความเจรญิ เช่น สันโดษ และคนไทยทีมี่ลกัษณะ

เฉื่อยชา ชอบเก็บตัวไม่สังคม เพราะพระพุทธศาสนาท่ีสอนให้มีอุเบกขา ให้อยู่ในท่ี

สงัดสงบ เป็นต้น นอกจากนี้ศีล ๕ ยังเป็นเครื่องขัดขวางต่ออาชีพและกิจการหลาย

อย่าง พระสงฆ์ที่มีอยู่เป็นจ�านวนมาก เป็นเครื่องถ่วงความเจริญ

อันที่จริงสันโดษเป็นธรรมส�าคัญข้อหนึ่งในพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นบุคคล 

กเ็ป็นผูท้ีไ่ด้ถกูหาความใส่มานาน จงึควรจะท�าความเข้าใจสันโดษกนัสักทว่ีา หมายถึง

ปฏิบัติอย่างไร พระพุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติในประโยชน์ปัจจุบัน ๔ ประการ คือ  

ให้ขยันหมั่นเพียรเล่าเรียนศึกษาประกอบกิจเคร่ืองเลี้ยงชีพ ท�าธุระหน้าที่ของตน  

ให้รักษาทรัพย์ที่หามาได้ รักษาการงานของตน ไม่ให้เสื่อมเสีย ให้มีเพ่ือนเป็นคนดี 

ไม่คบคนชั่ว น่ีคือให้มีสังคมดีน่ันเอง และให้เล้ียงชีพตามสมควรแก่ก�าลังทรัพย์ที่หา

มาได้ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ไม่ให้ฟุ่มเฟือยนัก และสอนให้เว้นจากอบายมุขทั้ง ๖ คือ ดื่ม

น�้าเมา เที่ยวกลางคืน เที่ยวดูการเล่น เล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตร เกียจคร้าน

ท�าการงาน ท้ังยังสอนมิให้สันโดษในกุศลธรรม คือในความดีทั้งหลาย คือมิให้ยินดี

พอใจว่าท�าดีพอแล้ว เพราะยงัมคีวามดทีีจ่ะต้องท�ายิง่ขึน้ไปอกี แต่ให้มสีนัโดษคือความ

ยนิดพีอใจผลท่ีได้รบัจากการงานทีท่�า เป็นต้น เพราะจะท�าให้มีความสุขและไม่ประพฤติ

ทจุรติ คนเรามกัจะขาดสนัโดษในผลทีต่นได้รับ ขาดความเพียรในการท�าเหตุเพ่ือผลนัน้ 

จึงประพฤตทิจุริตต่าง ๆ ฉะนัน้ ผูท้ีโ่ทษสนัโดษจงึเป็นเพราะไม่รูจ้กัสันโดษในความหมาย

ที่ถูกต้อง โดยที่แท้ เพราะขาดความเพียรและขาดสันโดษ ความเจริญทางเศรษฐกิจ

เป็นต้นจึงเกดิช้า และพระพทุธศาสนาสอนให้รบีเร่งประกอบกรณยีะ มิได้สอนให้เฉือ่ยชา 

ดังเช่นที่สอนว่า “ความเพียรควรรีบท�าแต่ในวันนี้ทีเดียว ใครเล่าจะรู้ความตายจะมา

ต่อวันพรุ่งนี้ ขณะอย่าได้ล่วงท่านทั้งหลายไปเสีย”

และข้อที่กล่าวว่า ชอบเก็บตัวไม่สังคมนั้น พระพุทธศาสนาสอนให้สังคมกับ

คนด ีแต่มใิห้สงัคมกบัคนชัว่ ดงัเช่นในมงคลสูตรทีส่อนว่า “ไม่คบคนพาล คบบณัฑติ 

บูชาผู้ควรบูชา นี้เป็นมงคลอันอุดม” และว่า “อย่าสังคมด้วยคนพาล เพราะว่าสังคม

ด้วยคนพาลให้เกิดทุกข์” ส่วนท่ีสอนมิให้คลุกคลีด้วยหมู่คณะ ก็ทรงสอนแก่ภิกษุผู้ที่

จะบ�าเพญ็เพียรเพือ่ผลพเิศษทางจติใจเท่านัน้ และแม้แต่คฤหสัถ์ในบางขณะทีต้่องการ
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ศกึษาจะทบทวนวิชาความรู ้ไม่ไปคลุกคลีด้วยหมูค่ณะ จงึจะสามารถอ่านหนังสอืทบทวน

วิชาความรู้ของตนได้ แต่ถ้ามัวคลุกคลีอยู่ในหมู่คณะแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะท�าเช่นนั้น 

เพราะฉะนัน้ ในบางขณะกต้็องการความสงบทีต้่องอยูผู่เ้ดยีว ดงัเช่นในการจะทบทวน

วิชาดังกล่าว

อนัลกัษณะทีเ่ฉือ่ยชาเป็นต้น หาได้เป็นลักษณะของอุเบกขาทีส่อนให้มไีม่ เช่น 

อุเบกขาในพรหมวิหาร พรหมวิหารนั้น มี ๔ คือ เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาให้

เป็นสุข สอนให้หดัแผ่ใจมีเมตตาออกไปได้ทุกเมือ่ กรณุา ความสงสารคดิจะช่วยให้พ้นทกุข์ 

ทางพระพทุธศาสนาสอนให้ใช้เม่ือพบเหน็ผูอ้ืน่มีทกุข์ และเม่ือสมควรจะช่วยได้กใ็ห้ช่วย 

มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ไม่ริษยา พระพุทธศาสนาสอนให้ใช้เมื่อได้เห็น

ได้ทราบว่าเขาได้ดีมีสุข ความเจริญ และอุเบกขา ความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจ  

เมือ่ผูอ้ืน่ถงึความวิบตั ิ โดยพจิารณาปลงลงในกรรมและผลของกรรม เขาได้รบัผลเช่นนีก้็ 

เพราะกรรมของเขาที่ได้ท�าไว้ พระพุทธศาสนาสอนให้ใช้ในเม่ือไม่สามารถจะช่วยได ้

ยกตวัอย่างง่าย ๆ เช่น เหน็นกัโทษต้องโทษตามกฎหมาย กต้็องมอีเุบกขา เพราะการ

จะช่วยนักโทษให้แหกคุกหนีเป็นการไม่สมควรท�า แต่เมื่อเห็นคนตกน�้า พอจะช่วยได้

ก็ต้องใช้ความกรุณา คือช่วยสุดความสามารถ จะใช้อุเบกขาคือวางเฉยเสียก็ผิด  

กลายเป็นคนใจด�า หาใช่อุเบกขาไม่ ฉะนั้น

คนท่ีมีลกัษณะเฉือ่ยชาเป็นต้น จงึมใิช่เพราะธรรมในพระพทุธศาสนา แต่เป็น

เพราะขาดธรรมมคีวามเพยีรเป็นต้น และจะกล่าวหาว่าคนไทยส่วนรวม มีลักษณะดงันัน้

ก็หาถูกไม่ ควรจะว่าเป็นคน ๆ ไป

ส่วนที่เกี่ยวกับพระสงฆ์นั้น อันพระสงฆ์ในเมืองไทยก็เป็นผลมาจากการรับ

นบัถอืพระพทุธศาสนา ทีท่�าให้เกดิมบ้ีานและวดั และการทีเ่กดิมวีดัขึน้นัน้ กโ็ดยทีท่าง

บ้านนั้นเองอุปถัมภ์บ�ารุงทั้งวัดวาอาราม ทั้งพระภิกษุ สามเณร ก็เพื่อที่จะให้ได้ศึกษา

พระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงศึกษาภาษาไทย เป็นต้น และต้องการให้อบรมให้เป็นผู้

ประพฤติดีปฏิบัติชอบ สามารถที่จะปกครองตนเองและผู้อื่นได้ เพราะฉะนั้น การที่มี

พระสงฆ์ขึ้นในเมืองไทย ก็โดยที่สังคมไทยนั้นเองต้องการให้มี มารดาบิดาส่งบุตรเข้า

บวชเรียน หรือญาติผู้ใหญ่ ตลอดถึงผู้ที่อุปการะทั้งหลาย ได้ส่งญาติและผู้ที่ต้องการ
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บวชเรยีน ให้เข้าบวชเรยีนปฏิบัตก็ิด้วยมุ่งผลให้เป็นผูท้ีม่โีอกาสเข้าศกึษาให้ได้มคีวามรู้ 

ความประพฤติดีดังกล่าว กุลบุตรของประเทศชาติจึงนิยมเข้าบวชเรียน แม้จะเพียง

ชั่วคราวดังที่ได้ปฏิบัติกันอยู่ท่ัวไป และได้เรียกผู้ที่บวชเรียนและสึกออกไปแล้วว่า  

ทิด ซึ่งมาจากค�าว่า บัณฑิต อันมีความหมายถึงว่าได้เข้ามาอบรมให้เป็นผู้ที่มีความรู้

และความประพฤติดี เป็นที่เชื่อถือว่าจะครองบ้านเรือนให้มีความสุขความเจริญได ้

เพราะฉะนั้น พระสงฆ์นั้นจึงได้ด�ารงอยู่ได้ แต่ถ้าสังคมไทยไม่ต้องการพระสงฆ์แล้ว 

พระสงฆ์ในเมืองไทยก็อยู่ไม่ได้ต้องหมดไป เพราะไม่มีใครบ�ารุง และการที่สังคมไทย

ยงับ�ารงุพระสงฆ์อยู่นัน้ กย่็อมต้องเหน็ประโยชน์ของพระสงฆ์ดงักล่าว และเมือ่เป็นเช่นนี้ 

พระสงฆ์จึงเป็นสงัคมไทยสงัคมหนึง่ และได้มส่ีวนช่วยสร้างสรรค์ความเจรญิของสงัคม

ไทย โดยเฉพาะก็คือในด้านการศึกษาและในด้านความประพฤติดี และตราบใดที่คน

ไทยเรายังนับถือความดีอยู่ ตราบนั้นพระสงฆ์ก็จะด�ารงอยู่ได้ และเม่ือสังคมไทยยัง

นบัถอืความดอียู ่ยังรกัษาความดอียู่เป็นส่วนใหญ่ ก็ย่อมจะมีความเจริญและด�ารงอยูไ่ด้ 

แต่แม้เช่นนั้นในวงการคณะสงฆ์เองก็ต้องมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกันอยู่เสมอ และ

ก็มีการเว้นการกระท�าบางอย่างท่ีท�าให้เกิดมีความเสื่อม แปลว่า ก็มีความเสื่อม 

ความเจริญเหมือนกัน และก็ต้องมีการปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้บังเกิดประโยชน์เป็น

ผลแก่บุคคลส่วนรวมมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันขอบเขตแห่งสังคมได้ขยายออกไปท่ัวโลก เพราะได้มีการไปมาหา 

สู่กันได้โดยสะดวก และรวดเร็วทั่วโลก ดูคล้ายกับโลกนี้แคบเข้าระบบแห่งสังคมต่าง

ประเทศจึงได้ไหลบ่าเข้ามาโดยรวดเรว็ ท�าให้ระบบสงัคมไทยเปลีย่นไปจากเดมิ ดงัทีม่ี

ค�าเรียกว่า “สมัยใหม่ สมัยเก่า” นอกจากระบบแห่งสังคมที่ดี ระบบสังคมที่ต�่าทราม

ที่ชั่วร้ายต่าง ๆ ก็ไหลเข้ามาด้วย

อนัทีจ่รงิความเปลีย่นแปลงแห่งสงัคมจะต้องมอียูเ่สมอ คนชาตไิทยเราแต่เดมิ

ก็ยังไม่มีพระพุทธศาสนา แต่ก็จะต้องมีระบบสังคมของตนที่เกิดขึ้นจากคนไทยเราเอง 

และจากคนเผ่าอ่ืนหรือประเทศอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง คบหากันไปมาหาสู่กัน ซึ่งจะต้องมี

การเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ เม่ือได้รับพระพุทธศาสนา สังคมไทยก็เปลี่ยนแปลงมา

ตามหลกัธรรมในพระพทุธศาสนาซึง่เป็นค�าส่ังสอนทีท่�าให้เป็น “อารยะ” ให้ “วฒันะ” 
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ยิ่งกว่าระบบเก่า นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แห่งสังคมไทยในสมัยกว่าพันปี 

พระพทุธศาสนาได้มาเป็นศาสนาประจ�าชาตไิทย ได้หยัง่รากลงลกึ กล่าวได้ว่าพระพทุธ-

ศาสนาเป็นโครงร่างเป็นเลือดเนื้อของสังคมไทยมากกว่าพันปี

แต่สังคมก็จะต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งที่เข้ามาท�าให้เปลี่ยนแปลง

ไปเช่น

ทางจติใจ คอืศาสนาต่าง ๆ ทีเ่ข้ามาภายหลงั ลทัธคิวามเชือ่ถือต่าง ๆ เป็นต้น

ทางปัญญา คือการศึกษาท่ีจดัข้ึนเป็นระบบการศึกษาตลอดจนถงึความรู้ต่าง ๆ 

ที่เจริญขึ้น

ทางวัตถุ คือสิ่งต่าง ๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นใช้ 

ทางระบบต่าง ๆ แห่งสังคมต่างประเทศ

ศาสนาต่าง ๆ นัน้ พจิารณาดใูห้ดจีะเหน็ว่า ไม่เข้ามาท�าให้เกดิความเปลีย่นแปลง

อะไรนกั ควรจะเรยีกว่าเข้ามาช่วยมากกว่า เช่น ช่วยทางการศกึษา การรกัษาพยาบาล 

และช่วยรับรองระบบความเชื่อในกรรม หรือในบาปบุญคุณโทษ ตามหลักแห่ง 

พระพุทธศาสนา ท่ีฝังแน่นอยู่ในความรู้สึกของคนไทยท่ัวไปแล้ว ถึงใครจะไปนับถือ

ศาสนาอ่ืน แต่ก็มิได้เปลี่ยนความรู้สึกในเร่ืองบาปบุญคุณโทษ ยังคงนับถือผู้ใหญ่  

มีกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ตามหลักค�าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาอยู่นั่นเอง

ส่วนสิ่งท่ีเป็นเหตุปัจจัยอ่ืน ๆ น้ัน มีเป็นอันมากที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความ

เจรญิของประเทศชาต ิหรอืของสงัคมไทยโดยส่วนรวม จบัพจิารณาดตูัง้แต่สมยัรชักาล

ที่ ๔ เป็นตัวอย่าง

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงศึกษา มีความรู้ในพระพุทธ-

ศาสนาและได้ทรงเริ่มปรับปรุงระบบศรัทธาคือความเช่ือ และความประพฤติปฏิบัติ 

ทางพระพุทธศาสนาขึ้นเป็นอันมาก เม่ือกล่าวโดยสรุป ก็คือ ทรงน�าเข้าทางปัญญา  

อันประกอบด้วยเหตุผล อันเป็นหลักสัจจะในพระพุทธศาสนา ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า 

แม้แต่ในวงการพระพุทธศาสนาหรือคณะสงฆ์เองก็มีการปรับปรุงเป็นครั้งคราวมา 

โดยล�าดับ เพราะก็มีความเสื่อมความเจริญเหมือนกัน
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พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเริ่มศึกษาปรับปรุงให้ศรัทธา

เข้าหาปัญญาตามเหตุผล ซ่ึงมีอยู่อย่างสมบูรณในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น และทรงส่ง

เสริมความประพฤติปฏิบัติในธรรม ซ่ึงยุติด้วยเหตุผลอันอ�านวยประโยชน์แก่บุคคล 

ตามฐานะ มิใช่ว่าจะส่งเสริมการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเท่านั้น แต่ว่าได้ทรงส่งเสริมธรรม

ปฏิบัติส�าหรับประชาชนทั่วไป ที่จะได้เป็นพลเมืองที่ดี และประพฤติประโยชน์แก่ 

ประเทศชาติ ในด้านทางประเทศชาติ ก็ได้ทรงเริ่มเปิดสังคมกับประเทศฝ่ายตะวันตก 

ทรงศึกษาภาษาและความรู้ของฝ่ายตะวันตก

ทรงเริ่มแก้ไขปรับปรุงขนบธรรมเนียมในราชส�านัก ในการปกครองประเทศ

หลายอย่างเป็นการเริ่มน�าประเทศชาติให้เปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคปัจจุบัน 

ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงด�าเนนิการเปล่ียนแปลง

อย่างขนานใหญ่ ตามแนวรเิร่ิมของสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ทั้งในทางปกครองทางการศึกษา และทางอื่นทุกทาง เพ่ือให้ประเทศชาติ

ก้าวหน้าไปสู ่ความเจริญ ในด้านศาสนาก็ได้ทรงอาศัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งเป็นพระอนุชาได้ทรงเริ่มช่วยจัดการศึกษาท้ังทาง 

พระศาสนาทั้งทางประเทศชาติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้น ได้ทรงรจนา

หนงัสอืทีเ่ป็นต�ารบัต�าราต่าง ๆ ขึน้เป็นอนัมาก ท�าให้พระสงฆ์และประชาชนได้รูธ้รรม

ที่พึงใช้ปฏิบัติส�าหรับในการด�าเนินชีวิตของตนในทุกฐานะ

ในรัชกาลต่อมาถึงปัจจุบัน ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อความเจริญ ด้วยมี

แบบอย่างจากทางตะวันออกบ้าง ตะวันตกบ้าง สุดแต่ว่าที่ไหนจะมีความเจริญในทาง

ไหนที่จะถือเอาเป็นตัวอย่างเป็นแบบได้

รวมความว่า ไทยเราได้เปิดสังคมกับชาวโลกทั้งหมด และมักจะนิยมสิ่งที่มา

จากต่างประเทศ ในสมัยโบราณท่ียังไม่เปิดสงัคมกบัฝรัง่ สิง่อะไรทีม่ค่ีามากมกัจะต้อง

มาจากลังกา เช่น พระแก้วมรกต พระพุทธสิหิงค์ก็ว่ามาจากลังกา แต่ต่อมานิยมฝรั่ง

ก็นิยมของนอก คือที่ส่งมาจากเมืองฝรั่ง ถ้าพระแก้วท่านมาเมืองไทยในสมัยนี้ก็คงจะ

ไม่มาจากเมืองลังกาเป็นแน่ แบบที่ท�าตามอย่างตะวันตกนี้ คงมิใช่ท�าตามอย่างแต่ใน

เมืองไทย ในประเทศอื่น ๆ อีกมากก็คงท�าตามอย่างเช่นเดียวกัน จึงมักเรียกว่าแบบ

สากล เช่น แต่งกายแบบสากลนิยม
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การเอาอย่างในสิ่งที่ดีที่ถูกไม่เป็นการท�าผิด แต่เป็นการท�าถูก ส่ิงท่ีดี เช่น  

วิชาความรู้ การแต่งกาย วิธีการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของตะวันตกหรือ

ตะวนัออก ควรศึกษาและเลือกน�ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ทัง้นัน้ แต่การเอาอย่างในทาง

ทีผ่ดิน้ัน เป็นการท�าผดิแน่นอน เป็นเหตใุห้เกดิความเสือ่ม นอกจากนีย้งัมสีาเหตแุห่ง

ความเสื่อมทางสังคมอย่างอื่นอีก

ฉะน้ัน ในขณะท่ีประเทศชาติก�าลังด�าเนินไปในทางเจริญอยู่นี้ จึงปรากฏว่า

สงัคมไทยกก็�าลงัเปล่ียนไปในทางเสือ่มอยูห่ลายประการ และข้อส�าคญัก�าลังเสือ่มจาก

ศรัทธาและปัญญาในพระพทุธศาสนา ซึง่เป็นโครงสร้างของตนเอง จะลองเสนอสาเหตุ

ส�าหรับพิจารณาดังต่อไปนี้เป็นบางประการ

(๑) ทิ้งของเดิมรับของใหม่ที่ผิด ไทยเรามีของเดิมท่ีดีท่ีงดงามอันแสดงถึง

อารยะและวัฒนะอยู่เป็นอันมาก ที่รวมกันสร้างความเป็นไทย ประกอบด้วยสถาบัน 

ทัง้ ๓ อนัเป็นไตรรงค์ของชาตไิทย ท�าให้คนไทยมลีกัษณะของตนเองดงักล่าวในตอนต้น 

การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงรบัของใหม่เข้ามากเ็พือ่เสรมิสร้างความเจรญิแก่สถาบนัทีเ่ป็น

หลักของชาติ ตามควรแก่กาละเทศะ มิใช่หมายความว่าจะทิ้งของเดิมที่ดีอยู่ ในสมัย 

ทีข่อบเขตแห่งวงสงัคมแผ่ออกไปทัว่โลก ดงัปัจจบุนัเราจะต้องพบความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ 

จะต้องพบสิ่งท่ีเรียกว่าวัฒนธรรม อารยธรรม และอะไรอื่นของคนในนานาประเทศ  

ก็จะต้องเกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นว่าของใครจะดีกว่ากัน โดยเฉพาะของเรากับของ

เขาจะต้องเกิดปัญหาขึ้นดังนี้

  (ก) ทิ้งของเรา รับของเขา

  (ข)  ไม่ทิ้งทีเดียว แต่ปรับปรุงของเราเสียใหม่

  (ค)  รักษาของเราไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

(ก) ถ้าของเราเก่าแก่ไปเสียแล้วและไม่สุภาพงดงามไม่เหมาะสมต่าง ๆ  

ควรทิ้งเสียได้ก็เลิกเสีย เปล่ียนใหม่ ไทยเราได้เลิกแบบเก่ามาใช้แบบใหม่ที่ดีท่ีสุภาพ

เหมาะสมกว่าเป็นอันมาก เช่นในรัชกาลที่ ๔ ทรงเลิกธรรมเนียมไม่สวมเสื้อเข้าเฝ้า 

เป็นให้สวมเสื้อเป็นต้น การเลิกของเดิมที่ไม่เหมาะสมมาเป็นแบบใหม่ที่เหมาะสม 

เป็นการควรท�าเพือ่ความเจรญิก้าวหน้า การท่ีคนในโลกนีเ้จริญขึน้จากแบบคนป่ามาเป็น
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คนเมอืง กเ็พราะเปลีย่นจากแบบคนป่ามาโดยล�าดบั ถ้าจะเลกิอะไรไม่ได้กจ็ะต้องเป็น

คนป่าอยู่เหมือนอย่างเดิม แต่ถ้าของเดิมดีอยู่จะทิ้งหรือเลิกเสียก็เป็นการท�าผิด  

เช่น สถาบันท่ีเป็นหลักของชาติ ระบบความเชื่อถือเป็นต้นที่เป็นหลักส�าคัญ เมื่อทิ้ง

เสียก็คือทิ้งตัวเราเอง

(ข) ของเดมิทีไ่ม่เหมาะในบางประการ เมือ่ปรบัปรงุเสยีบ้างกจ็ะเป็นประโยชน์ 

ดังน้ีก็ปรับปรุงให้เหมาะสมขึ้น มีอยู่เป็นอันมากท่ีไทยเราได้ปรับปรุงจากของเดิม  

ในรชักาลที ่๔ ได้ทรงปรับปรงุพธิกีารทางพราหมณ์ ให้มทีางพระพทุธศาสนาเข้าแทรก

หลายอย่าง ในบัดนี้ คนไทยท่ัวไปก็ได้ปฏิบัติพิธีกรรมต่าง ๆ โดยมากมีรูปพิธีเป็น

พราหมณ์ แต่มีการบ�าเพ็ญกุศลเป็นทางพุทธปนกันอยู่ ส่ิงปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นนี ้

มีอยู่ทั่วไปตั้งแต่สิ่งเป็นธรรมชาติไปจนถึงสิ่งที่คนประดิษฐ์ขึ้น เช่น ร่างกายนี้เกิดมาที

แรกกต็วันดิเดียว แต่ปรบัปรุงให้โตใหญ่ขึน้จากเดมินัน่แหละจนถึงแก่เฒ่าใช้ไม่ได้จงึทิง้ 

คือตายกันเสียทีหนึ่ง เคร่ืองนุ่งห่มก็ยุติกันว่าคนเมืองต้องนุ่งต้องห่ม ส่วนการที่จะ

ปรับปรุงให้ยาว ๆ สัน้ ๆ อย่างไรนัน้ ไม่ยตุ ิยวดยานพาหนะเดมิกเ็ป็นเกวียน เป็นรถม้า 

ต่อมาก็ปรับปรุงเป็นรถยนต์ เป็นเรือบินเรือเหาะเป็นต้น แต่ถ้าของเดิมเหมาะอยู่ไป

ปรับปรุงแก้ไข กเ็ป็นการเสยี เพราะไปแก้ดใีห้เสยี เช่น ระบบหรอืแบบทีเ่ป็นลกัษณะ

ของคนไทยท่ีลงตัวอยู่แล้ว จะเปล่ียนท�าเป็นท่าจีนแขกฝรั่งไปอย่างไร ก็เป็นการเสีย

มากกว่าด ีแบบโบสถ์วหิารและลวดลายไทยต่าง ๆ ทีน่บัว่าเป็นศลิปะชัน้ยอดเป็นแบบ

ที่ลงตัวแล้ว จะเปลี่ยนแก้อย่างไรก็ไม่ดีไปกว่าของเติม

(ค) การรกัษาของเราไว้ไม่เปลีย่นแปลงอะไร ถ้าเป็นสิง่ทีไ่ม่ควรรกัษาก็เท่ากับ

เป็นการหยดุความเจริญของตนเองให้ชะงกังนั ดงัเผ่าคนท่ีไม่ยอมเปล่ียนอะไรในปัจจบุนั 

กลายเป็นเผ่าคนป่า ที่ยังมีให้เห็นอยู่ในที่บางแห่ง แต่ถ้าของเราดีอยู่แล้ว ไม่รักษาไว ้

ก็เท่ากับไม่รักษาตัวเอง

(๒) ความมัวเมาในวัตถุ ความเจริญส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้ เป็นความเจริญ

ทางวัตถุ ซึ่งเป็นเครื่องบ�ารุงความสุขสะดวกทางกาย ตลอดถึงเครื่องบ�ารุงตา บ�ารุงหู 

ตลอดถงึบ�ารุงใจให้เพลิดเพลินด้วยวตัถตุ่าง ๆ วัตถเุหล่านี ้ท�าให้เกดิความมวัเมาได้ง่าย 

เมือ่มคีวามมวัเมาต้องการในวตัถ ุกจ็ะทิง้ศลีธรรม ทิง้ศาสนาเสยีได้ ท�าอะไรได้โดยไม่
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เลอืกทาง เพือ่ให้ได้วตัถทุีต้่องการมาเท่านัน้ ในข้อน้ีทางพระพทุธศาสนาเรยีกว่า กาม  

ม ี ๒ คือ กิเลสกาม กิเลสเป็นเหตุให้ใคร่ ให้ปรารถนา วัตถุกาม พัสดุอันน่าใคร่  

น่าปรารถนา เมื่อโลกเจริญด้วยวัตถุกาม ก็ยั่วกิเลสกามของคนให้มากขึ้น

(๓) ความปล่อยตัว เมื่อเกิดความมัวเมา ก็ขาดสติ จึงปล่อยตัวให้ท�าอะไร

ก็ได้โดยปราศจากความละอาย มนุษย์เรานั้นแม้พัฒนามาจากคนป่าเป็นคนเมือง  

ดังทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัเรยีกว่า “โปร”ี หรือทีเ่รยีกว่า “ศวิิไลซ์” แต่กยั็งมสัีนดานเป็นคน

ป่าหรือเป็นสัตว์อยู่ แต่อาศัยท่ีมนุษย์เรามีใจสูง มีปัญญารู้สึกนึกในผิดชอบชั่วดี  

มหิีริโอตตปัปะ คอื รูจ้กัละอาย รูจ้กัเกรงกลวัความผดิ จงึได้สร้างกฎระเบยีบศลีธรรม

หรือศาสนาขึ้นส�าหรับประพฤติปฏิบัติตนให้เรียบร้อยงดงาม รู้จักปกปิดซ่อนเร้นสิ่งที่

ควรปกปิดซ่อนเร้น รู้จักเว้นการควรเว้น ประพฤติการควรประพฤติ แต่ถ้าปล่อยตัว 

เพราะความมวัเมาดงักล่าว สนัดานเก่ากจ็ะออกมา จะกลายเป็นมักได้อย่างไม่น่าเป็น 

จะดุร้ายยิ่งกว่าสัตว์ป่าเสียอีก

(๔) ความจ�าเป็นและเหตุอ่ืนบางอย่าง เช่น ความยากแร้นแค้น ความถูก

ข่มเหง ความไม่ได้รับความยุติธรรม ความทอดธุระ ความปฏิบัติไม่ถูกทางเป็นต้น

ทางแก้ไข เนือ่งด้วยปัญหาทางสงัคม เป็นเรือ่งทีค่รอบคลมุไปทัง้หมด การแก้

ปัญหาทางสงัคมจงึต้องอาศัยทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง แต่ในพระพทุธศาสนา วธิแีก้สงัคมได้

มีแสดงธรรมไว้ส�าหรับใช้ทุกแง่ทุกมุม แต่ขอให้น�าไปปฏิบัติใช้ทุกแง่ทุกมุมก็แล้วกัน 

เช่น สต ิความระลกึได้ ความส�านกึรู ้ธมัมวจิยะ ปัญญาเลอืกเฟ้นธรรม วริยิะ ความเพยีร

ในการท�าเหต ุสนัโดษ ความพอใจในผลท่ีได้รับ แม้เพยีงเท่านีจ้ะท�าให้มสีตปัิญญารูจ้กั

ยบัยัง้ชัง่ใจ เลอืกรบัสิง่ทีค่วรรบัเป็นต้น และไม่เฉ่ือยชาเกยีจคร้าน มีความขยันหม่ันเพยีร

ในการประกอบกรณยีกจิต่าง ๆ และจะไม่ทจุริตคอรปัชัน่ และมีข้อเพิม่เตมิด้วย ธรรมท่ี

เป็นหลักสังคมโดยตรง ตามมงคลคาถาแรกของพระพุทธเจ้าว่า “การไม่คบคนพาล 

การคบบัณฑิต การบูชาผู้ควรบูชา” ไม่คบคนพาล ก็คือไม่สังคมกับคนเขลาหมายถึง

คนชัว่คนผดิ คบบณัฑติ คอื สงัคมกบัคนฉลาดหมายถงึคนด ีบชูาผูค้วรบูชา คอื บชูา

คนดี ไม่บูชานับถือคนชั่ว
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อนึง่ แต่ละคนตัง้ใจปฏิบตัติามพระโอวาท ๓ ข้อ ท่ีว่า ละความชัว่ ท�าความดี

ช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

ทัง้นีจ้ะต้องมศีรทัธาในสิง่ทีถ่กู ประกอบด้วยปัญญาแม้ในพระพทุธศาสนาเอง

และในสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย จึงควรจะต้องศึกษาให้มีความรู้เหตุผล แม้ที่เป็นเบื้องต้น

ของพระพุทธศาสนา และในสิ่งท่ีประสบจะเชื่อถืออะไรก็ให้มีเหตุผล คือ คิดพินิจ

พิจารณาเสียก่อน จะต้องมีวิริยะ ความเพียร สมาธิ ความตั้งใจมั่น โดยไม่เฉื่อยชา

ผลดัเพีย้นในกจิทีค่วรท�า และจะต้องมสีตเิป็นหางเสอืประจ�าอยูเ่สมอ ดงันี ้กจ็ะไม่ทิง้

ของเดิมที่ดีอยู่ไปรับของใหม่ที่ผิด จะไม่มัวเมาในวัตถุ จะไม่ปล่อยตัว

พระพทุธศาสนากบัสังคมไทยทีเ่ป็นส่วนส�าคญันัน้ ได้กลมกลนืกนัอย่างลกึซึง้ 

วดัทัง้หลายทีม่องเหน็กนัอยูท่ั่วไป คดิว่าเป็นทีต่ัง้พระพทุธศาสนานัน้ คิดดใูห้ด ีจะเหน็

ว่าท่ีแท้เป็นสังคมไทยลักษณะหน่ึง ลักษณะโบสถ์วิหารเป็นต้น ก็เป็นศิลปะแบบไทย 

พระพทุธรปูเองกเ็ป็นศลิปะแบบไทย ตวัพระพุทธศาสนาเอง เป็นหลกัธรรมอนับรสุิทธ์ิ

ที่ปรากฏอยู่ในความรู้และความประพฤติ ฉะนั้น แม้ในบ้านเองซึ่งเป็นสังคมไทย 

อีกลักษณะหนึ่ง ก็มีพระพุทธศาสนาซึมซาบอยู่ เป็นระบบความเชื่อถือ ความเคารพ

เชื่อฟัง เป็นตัน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

ระบบสังคมไทยที่พระพุทธศาสนาสร้างขึ้นดังกล่าว เป็นระบบสังคมท่ีดี  

ให้เกิดความสุขความเจริญ พระพุทธศาสนาไม่เคยท�าให้สังคมไทยเสื่อม แต่ที่เสื่อมก็

เพราะขาดพระพุทธศาสนาหรือใช้ธรรมไม่ถูกทาง

จึงควรศึกษาให้มีความรู้จักพระพุทธศาสนาโดยเหตุผล เช่น ให้รู้จักสันโดษ

ว่ามุง่ให้ปฏบิติัอย่างไร และปฏิบติัธรรมให้สมควรแก่ธรรม คอืให้เหมาะแก่ความมุง่หมาย 

ให้เหมาะแก่ภาวะของตน เหมือนอย่างใช้ยาให้เหมาะแก่โรค เช่น เป็นคฤหสัถ์กป็ฏบิตัิ

ในคิหปิฏบิตัดิงัหวัข้อต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น ทุกคนจะมีความสขุความเจรญิ และ

สังคมไทยก็จะมีความสุขความเจริญ



ความเชื่อถอืในพระรัตนตรัย

คนชาติไทยได้รับนับถือพระพุทธศาสนามาตลอดเวลาช้านาน สังคมไทยทุก

ระดับได้รบัหลักในพระพุทธศาสนาเข้าไว้มาก จนกล่าวได้ว่าหลกัธรรมในพระพุทธศาสนา

ได้มาเป็นหลักปฏิบัติท่ีเป็นเน้ือหาส�าคัญของสังคมไทย บังเกิดเป็นระบบความเช่ือถือ 

ระบบความเคารพนับถือเชื่อฟัง ระบบตั้งสังคมขึ้นด้วยการปฏิบัติหน้าที่เกื้อกูลต่อกัน 

ระบบความประพฤติ ระบบแสวงบุญ ระบบบ้านและวัด ระบบการปกครอง ระบบ

ความเป็นไทยซึ่งเป็นไทแก่ตน เป็นต้น

ระบบความเชื่อถือนั้น ที่ส�าคัญก็คือความเชื่อถือในพระรัตนตรัย กล่าวอีก

อย่างหนึ่งก็คือระบบการมีพระรัตนตรัยเป็นสรณะหรือการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ

เรื่องสรณะนี้เป็นเรื่องส�าคัญสมควรที่จะกล่าวให้เป็นที่เข้าใจกัน เพราะสรณะ

ในพระพทุธศาสนาได้เข้ามาสูส่งัคมไทยเป็นอนัดบัแรก สังคมไทยจะเป็นสังคมพทุธขึน้

กเ็พราะถงึหรอืมสีรณะนีเ้อง ทกุคนคงจะเคยได้เหน็พธีิท�าบญุในพระพทุธศาสนาต่าง ๆ 

เร่ิมแรกจะมีการขอสรณะและศีลแล้วพระภิกษุรูปหนึ่งจะเป็นผู้ให้สรณะและศีล ด้วย

กล่าวน�าให้ว่า นโม พุทฺธ� ไปโดยล�าดับดังนี้

นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมมฺาสมพฺทุธฺสฺส (ขอนอบน้อมแด่พระผูม้พีระภาค

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์นั้น) (ว่า ๓ จบ)
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พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ)๑

ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ)

สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ)

ทตุยิมปิฺ พทุธฺ� สรณ� คจฉฺาม ิ (แม้วาระที ่๒ ข้าพเจ้าถงึพระพทุธเจ้าเป็นสรณะ)

ทุติยมฺปิ ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ (แม้วาระที ่๒ ข้าพเจ้าถงึพระธรรมเป็นสรณะ)

ทุติยมฺปิ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ (แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ)

ตตยิมปิฺ พทุธฺ� สรณ� คจฉฺาม ิ (แม้วาระที ่๓ ข้าพเจ้าถงึพระพทุธเจ้าเป็นสรณะ)

ตติยมฺปิ ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ (แม้วาระที ่๓ ข้าพเจ้าถงึพระธรรมเป็นสรณะ)

ตติยมฺปิ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ (แม้วาระที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ)

สรณคมน� นิฏฺติ� (การถึงสรณะจบแล้ว)

ต่อจากนี้เป็นการให้ศีล โดยทั่วไปก็คือศีล ๕ ซึ่งจะยังไม่กล่าวในตอนนี้  

การให้และการรับสรณะเริ่มตั้งแต่ นโม ใช้ให้และรับกันด้วยภาษาบาลี ไม่แปล  

น่าจะเป็นเพราะถือว่าเข้าใจความกันทั่วไปแล้วทั้งใช้อยู่บ่อย ๆ ในการบ�าเพ็ญกุศลที่ม ี

พระสงฆ์หรือเม่ือพระภิกษุจะแสดงพระธรรมเทศนา โดยปกติมีการขอและรับสรณะ

และศลีก่อนเสมอ เรือ่งการใช้แต่ภาษาบาลนีี ้ในสังฆกรรมของพระสงฆ์ต้องใช้ภาษาบาลี

ตามพระวนิยั และโดยปกตกิไ็ม่แปลกนั ในการสวดมนต์หรือเจรญิพระพทุธมนต์ในพธิี

ต่าง ๆ ของพระสงฆ์ก็ใช้สวดด้วยภาษาบาลี โดยปกติก็ไม่แปลเช่นเดียวกัน ผู้ที่มิได้

ศึกษาภาษาบาลีหรือศึกษาให้รู้ความมาก่อน ทั้งพระผู้สวดทั้งผู้ฟังก็ย่อมจะไม่รู้เรื่อง  

แต่กค็งนยิมให้สวดกนัอย่างนีม้ากกว่าจะให้สวดด้วยภาษาไทย ดูเหมอืนจะมไิด้ประสงค์

ฟังกันให้รู้ธรรมในบทสวด เมื่อประสงค์จะรู้ธรรมก็ฟังพระธรรมเทศนาหรืออ่านศึกษา

อีกทางหน่ึง การสวดมนต์ก็กลายมาเป็นพิธีท�าบุญหรือบ�าเพ็ญกุศล การขอและรับ

สรณะกับศีลซึ่งเป็นเบื้องต้นของพิธี ก็เลยกลายเป็นขอและรับเป็นพิธีไปด้วย คือ 

ไม่ประสงค์จะรูค้วาม ว่าตาม ๆ ไปพอเป็นพธิเีท่านัน้ ท�าให้ไม่ได้ผลตามความมุง่หมาย

๑ วิธอ่ีานค�าภาษาบาล ีท่ีอยูข้่างล่างตวัอกัษร แสดงว่าตวัอกัษรเป็นตวัสะกด (หรอืเป็นอกัษรกล�า้ 

 ตามอักขรวิธี) เช่น ฺ พุทฺ อ่านว่า พุด, ส่วน  � ที่อยู่บนตัวอักษร เรียกว่า นิคหิต อ่านว่า อัง  

 เช่น (พุทฺ) ธ� อ่านว่า (พุด) ธัง
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ในค�าถงึสรณะนัน้ มวีตัถคุอืสิง่ทีถึ่งเป็นสรณะ ๓ คอื พระพทุธเจ้า พระธรรม 

และพระสงฆ์ ทุกคนคงเหน็ว่า ค�าเหล่านีม้ใิช่ภาษาไทย คอื สรณะ พระพทุธ พระธรรม 

พระสงฆ์ ถึงที่ว่าแปลออกไปเป็นภาษาไทย ก็คงมิใช่ภาษาไทยแท้ ๆ เรียกว่าแปล 

ทับศัพท์ คือน�าศัพท์บาลีนั่นแหละมาใช้เป็นภาษาไทยหรือในภาษาไทย ค�าแปล นโม

ที่ว่า “...แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น” พระนามของ

พระพุทธเจ้า ในค�าแปลนี้ก็เป็นภาษาบาลีเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ หนังสือธรรม  

พระธรรมเทศนา ย่อมมีศัพท์ธรรมเป็นภาษาบาลีอยู่เป็นอันมาก นี้เป็นเหตุอันหนึ่ง 

ที่ท�าให้คนทั่วไปอ่านหรือฟังไม่รู้ไม่เข้าใจ ท�าให้เกิดความเบื่อหน่าย และโดยปกติก็ 

ไม่ชอบอ่านไม่ชอบฟังธรรมอยู่แล้ว ก็เลยย่ิงเป็นเหตุให้อ้างเป็นข้อส�าคัญ อย่างไรก็ดี 

ข้อนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งที่ท�าให้คนเป็นอันมากไม่รู้ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนา

ทางแก้นั้นจะต้องช่วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย คือ

๑. ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์ผู้มีหน้าที่แสดงธรรม พยายามใช้ศัพท์แสงให้น้อยลง 

พยายามแสดงด้วยภาษาไทยที่คนทั่วไปเข้าใจง่าย แต่จะไม่ให้ใช้ศัพท์ธรรมบ้างเลยนั้น

หาได้ไม่ เพราะศัพท์ธรรมหรือแม้ค�าพูดที่ใช้ศัพท์บาลีสันสกฤตก็มีอยู่ไม่น้อย

๒. ฝ่ายบุคคลทั่วไปก็พยายามศึกษาหาความเข้าใจในศัพท์ธรรมหรือศัพท ์

ต่าง ๆ ที่ใช้บ่อย ๆ ในภาษาไทย เพราะเหตุดังกล่าวในข้อ ๑

ยกตัวอย่าง ค�าว่า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ค�าเหล่านี้แปลออกมาเป็น

ไทยให้เป็นค�าสั้น ๆ และกินความทั้งหมดหาได้ไม่ เช่นจะแปลพระพุทธว่า “พระผู้รู้” 

ก็กินความไม่หมด ทั้งฟังดูเป็นค�าพื้น ใคร ๆ ที่มีความรู้อะไรดีสักหน่อยก็เรียกกันว่า 

ผู้รู้ ไม่เป็นสาธารณะจริง ๆ จึงสู้แปลทับศัพท์ลงไปว่าพระพุทธะไม่ได้ ถึงอย่างนั้น  

พระพทุธะกมี็หลายจ�าพวก จงึเตมิค�าว่า “เจ้า” เข้าข้างท้ายเป็นพระพทุธเจ้า หมายถงึ

พระสัมมาสัมพุทธะ คือ พระผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ตาม 

ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้น ได้แก่องค์พระบรมศาสดาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายแต่ 

พระองค์เดยีว ตามพทุธประวติัพระองค์ทรงเป็นเจ้าด้วย ไม่หมายถึงพระปัจเจกพทุธะ 

คือ พระผู้ตรัสรู้เองแล้วไม่สั่งสอนใครตั้งเป็นพระศาสนาข้ึน และพระอนุพุทธะ คือ 

พระผู้ตรัสรู้ตามคอืพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ค�าว่าพระธรรมย่ิงมคีวามหมายกว้างขวาง
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มาก ยากที่จะหาค�าแปลอะไร ๆ มาใช้ให้กินความท้ังหมดได้ ส่วนค�าว่า พระสงฆ์  

ถ้าแปลว่า “หมู่” ฟังดูก็เป็นค�าดาษดื่นสาธารณะทั่วไป สู้ทับศัพท์ลงไปว่าพระสงฆ ์

ไม่ได้ อกีค�าหนึง่ คอืค�าว่า “สรณะ” แปลกนัสัน้ ๆ ว่า “ทีพ่ึง่” ก็เป็นค�าทีเ่ป็นสาธารณะ

ไปอีกเหมือนกัน เพราะที่พึ่งของแต่ละคนย่อมมีอยู่เป็นอันมาก ซึ่งอาจเรียกว่าที่พึ่งได้ 

แต่จะเรยีกว่า “สรณะ” ไปทัง้หมดหาได้ไม่ ฉะนัน้ จงึสู้ใช้ทบัศพัท์ว่า “สรณะ” หาได้ไม่ 

ศัพท์ธรรมเป็นต้นดังกล่าวนี้ จ�าเป็นต้องศึกษาหาความเข้าใจ ในที่นี้จะอธิบายเรื่อง

สรณะท่ีเข้ามาสู่สังคมไทย จึงจะเริ่มอธิบายความหมายของค�าว่าสรณะก่อน แล้วจะ

ขยายออกไปถงึพระรตันตรยัท่ีเข้ามาสูส่งัคมไทยโดยฐานเป็นสรณะในลกัษณะอย่างไร

ค�าว่า “สรณะ” แปลตรงกันโดยมากว่า “ที่พึ่ง” มีค�าแปลเก่าขยายออกไปว่า 

“ที่พึ่งก�าจัดภัย” ก็มี แปลเป็นค�าคู่ว่า “ท่ีพ่ึงท่ีระลึก” ก็มี แปลว่า “ท่ีพ่ึงท่ีนับถือ”  

ก็มี “ที่ระลึกนับถือ” ก็มี อันที่จริงค�าแปลเหล่านั้น ก็มีเหตุผลมีหลักฐานที่อ้างอิงอยู่

เหมือนกัน คือ ท�าไม คนเราจึงต้องมีสรณะ “ที่พึ่ง” ข้อนี้พระพุทธเจ้าและนักปราชญ์

อื่น ๆ เป็นอันมากแสดงว่าเพราะ “ภัย” คือ ความกลัว หรือ สิ่งที่พึงกลัว ความกลัว

นีเ้องท�าให้คนเราแสวงหาท่ีพ่ึงหรอืสรณะเพือ่ช่วยให้พ้นภยั ได้มพีระพทุธภาษติตรสัไว้ 

แปลความว่า “มนษุย์ทัง้หลายถกูภยัคกุคามแล้ว จงึถึงสรณะกนัเป็นอนัมาก คอื ภเูขา 

ป่า สวน และต้นไม้ที่เป็นเจดีย์ทั้งหลาย” ฉะนั้น จะแปลว่า ที่พึ่งก�าจัดภัย หรือที่พึ่ง

ป้องกันภัย ที่พึ่งเพื่อช่วยให้พ้นภัยก็ใช้ได้ แต่ถ้าใช้ค�าว่าก�าจัด ก็ต้องท�าความเข้าใจว่า

หมายความว่าก�าจัดความกลัวในจิตใจ ท�าใจให้หายกลัว กล้าหาญ ยกตัวอย่าง ท�าใจ

ให้หายความกลัวตาย ให้หายความกลัวผี เป็นต้น 

บดันีจ้งึโยงมาถงึเหตผุลในค�าว่า “ทีร่ะลกึ” คอื เมือ่เกดิความกลวัขึน้ ถ้าจิตใจ

มีที่พึ่งยึดเหนี่ยว ก็จะหายกลัวได้ เปรียบเหมือนคนตกน�้า เมื่อได้พบเกาะ ขึ้นเกาะได้

กพ้็นภยั ไม่ต้องจมน�า้ตาย ทีพ่ึง่ดงันีจ้งึเป็นเหมอืนเกาะส�าหรบัเป็นทีพ้่นภัยของคนเรอื

แตกในทะเล ท�าไมจติใจจงึจะพบท่ีพ่ึงได้ กต้็องนกึขึน้ได้ถงึทีพ่ึง่และระลกึถงึ คอื จติใจ

แล่นไปถึงที่พึ่งเป็นที่พึ่งหรือเป็นเกาะกู้จิตใจจากความกลัว ในพระสูตรหนึ่ง กล่าวว่า

พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรือ่งเทวาสรุสงคราม คอื สงครามระหว่างเทพและอสรู ในสงคราม

นัน้ ท้าวสกักะจอมแห่งเทพได้เรยีกประชุมพวกเทพทหารตรสัอบรมวิธแีก้ความกลวัใน

เมือ่เข้าสูส่นามรบ ด้วยให้มองดยูอดธงของพระองค์ผูท้รงเป็นจอมทัพหรอืของเทพผูใ้หญ่

รอง ๆ ลงมา ฝ่ายพระพุทธเจ้าทรงสอนภิกษุผู้เกิดความกลัวเมื่อเข้าไปอยู่ป่า เป็นต้น 
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ให้ระลกึถงึพระองค์ หรือพระธรรม หรือพระสงฆ์ แล้วจะหายกลวั ฉะน้ัน ค�าว่า สรณะ 

จะแปลว่า “ที่พึ่งที่ระลึก” ก็ใช้ได้เหมือนกัน และเพราะเหตุดังกล่าว จึงเป็นที่นับถือ

อย่างสูงสุด ฉะนั้น จะแปลว่า “ที่พึ่งที่นับถือ” หรือ “ท่ีระลึกนับถือ” ก็ไม่ขัดข้อง  

แต่ควรถือค�าว่า “ที่พึ่ง” เป็นค�าแปลที่เป็นหลัก

ที่พึ่ง ซึ่งเป็นสรณะนี้โดยตรง หมายถึงที่พึ่งทางจิตใจ และสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้

จริงก็จะต้องเป็นสิ่งที่เชื่อได้ตามเหตุผล เป็นส่ิงท่ีรู้ได้ตามเหตุผล ตามเป็นจริง คือ 

เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาและปัญญาได้ นอกจากนี้ จะต้องเป็นส่ิงที่เคารพนับถือได้อย่าง

สนิทใจ และสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงนั้น จะเป็นที่พึ่งได้ในสถานอะไรบ้าง เป็นข้อที่ควร

จะต้องกล่าว

ดังท่ีได้ทราบอยู่แล้ว สรณะในพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ ท้ัง ๓ นีเ้ป็นวตัถ ุคือเป็นสิง่ท่ีพึงถอืว่าเป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ ทัง้ ๓ นีเ้ป็นทีเ่ชือ่

เป็นที่รู้จักกันในสังคมไทยอย่างไรและนับถือเป็นที่พึ่งในสถานอะไร

จะว่าถึงเป็นที่เชื่อกันก่อน พระพุทธศาสนาที่เข้ามาสู่คนไทยเรานี้มี ๒ สาย 

คือ สายเถรวาทหรอืทีอี่กฝ่ายหนึง่เรียกว่า “หีนยาน” กบัสายอาจรยิวาท หรอืทีฝ่่ายนี้

เรียกตนเองว่า “มหายาน” แต่บัดนี้คนไทยส่วนใหญ่นับถือสายเถรวาท จึงกล่าวได้ว่า

คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้มีพระองค์อยู่จริงดังที่แสดงไว้ในพุทธประวัติ 

ประสตูทิีล่มุพนิวีนั บดันีอ้ยูใ่นประเทศเนปาล เป็นโอรสกษตัริย์ศากยวงศ์ ได้ทรงสละ

โลกออกบวชแสวงหาทางพ้นทกุข์ ทแีรกทรงปฏบิตัติามทางท่ีส่ังสอนกนัในลทัธศิาสนา

ต่าง ๆ ทีม่อียูแ่ล้ว แต่ไม่ทรงพอพระหฤทยั ทรงเหน็ว่าไม่ใช่ทางพ้นทกุข์ได้จรงิ จงึทรง

แสวงหาทางใหม่ด้วยพระองค์เอง ในทีส่ดุทรงพบทางทีเ่รยีกว่า “มชัฌมิาปฏปิทา” แปลว่า 

“ข้อปฏิบัติเป็นทางกลาง” ทรงปฏิบัติในทางนี้จึงได้ตรัสรู้พระธรรม คือ ความจริง  

รวมเข้าในอริยสัจจ์ ๔ จึงทรงพอพระหฤทัยว่า “รู้ละ” เป็นเหตุให้ได้พระนามที่เรียก

กนัต่อมาว่าพระพุทธะแปลว่า “พระผูต้รัสรู”้ ซ่ึงคนไทยเราเรียกว่า “พระพทุธเจ้า” แล้วได้

เสดจ็เทีย่วไปประกาศพระธรรมท่ีได้ตรสัรู ้ส่ังสอน ดงัทีเ่รียกต่อมาว่า พระพทุธศาสนา 

แปลว่า ค�าสั่งสอนของพระพุทธะ ได้มีผู้ฟังท่ีได้ความรู้ในธรรมขึ้นประกาศตนนับถือ

พระองค์เป็นพระศาสดา บางจ�าพวกก็ออกบวชตามพระองค์ บางจ�าพวกกม็ไิด้ออกบวช 

คงอยู่ครองเรือนเป็นชาวบ้าน จึงได้เกิดมี “รัตนะ” คือ “วัตถุ หรือสิ่งที่เป็นยินดีปลื้ม
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ใจอันประเสริฐสูงสุด” หรือที่ไทยเราเรียกว่า “แก้ว อันประเสริฐสูงสุด” ขึ้น ๓ อย่าง 

คือ ๑. พระพุทธะ คือ พระพุทธเจ้า ๒. พระธรรม คือ ความจริงที่พระองค์ได้ตรัสรู้

แล้วทรงแสดงสัง่สอนจงึรวมถงึค�าส่ังสอนด้วย ๓. พระสงฆ์ คือ หมูแ่ห่งผูฟั้งของพระองค์

ก�าหนดด้วยความรูเ้ข้าถึงธรรมเป็นส�าคัญ แต่ต่อมามกัพดูหมายกนัถึงหมูแ่ห่งพระภกิษุ 

ซึง่เป็นผูอ้อกบวชตามพระองค์และได้ช่วยสัง่สอน รกัษาสบืต่อพระพทุธศาสนาเรือ่ยมา

จนถึงปัจจุบัน 

รัตนะทั้ง ๓ นี้เนื่องกันอิงอาศัยกัน สมดังพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคาถาที่ขึ้นต้นว่า “อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ” (อ่านว่า อะระหัง 

สัมมาสัมพุทโธ) ตอนหนึ่ง แปลว่า “ทั้ง ๓ นี้ แม้จะต่างกันโดยวัตถุว่า พุทธะ ธัมมะ 

สงัฆะ แต่กเ็ป็นอันเดยีวโดยเนือ้ความเพราะไม่พรากจากกนัและกนัไปได้ พระพทุธเจ้า

เป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม พระธรรมอันพระสงฆ์ด�ารงรักษาไว้ พระสงฆ์ก็เป็นสาวกของ

พระพทุธเจ้า ทัง้ ๓ นีจ้งึเนือ่งเป็นอนัเดียวกนัดงันี”้ และในอกีแห่งหนึง่ ได้ทรงเปรยีบ

ไว้ว่ารัตนะทั้ง ๓ นี้ต่างอิงอาศัยกันเหมือนอย่างไม้ ๓ อันที่ตั้งอิงกันอยู่ ชักออกเสีย

อนัหนึง่ อกี ๒ อนักต็ัง้อยู่ไม่ได้ คนไทยเรากเ็ชือ่ในรตันะทัง้ ๓ อนัเรยีกกนัว่า “ไตรรตัน์” 

บ้าง “รัตนตรัย” บ้าง ตามเรื่องดังที่กล่าวมาโดยย่อนี้ และก็ได้เลื่อมใสเคารพนับถือ

เป็นสรณะ คือที่พึ่งทางจิตใจอย่างสูงสุด ดังจะเห็นได้ว่าได้พากันสร้างวัตถุที่พึงเคารพ

ในพระพุทธศาสนาไว้เป็นอันมาก เช่น พระสถูปเจดีย์พระพุทธรูปเป็นต้น ได้สร้าง 

พระธรรม คือได้จารกึพระธรรมลงในใบลานตัง้แต่ก่อนมกีารพมิพ์หนงัสอื และได้พมิพ์

เป็นเล่มหนงัสอืข้ึนรกัษาไว้ และเผยแพร่มากมายเช่นเดียวกัน ได้สร้างพระสงฆ์ (หมายถงึ

ภกิษสุงฆ์ตามทีพ่ดูเข้าใจกนั) คอืได้ออกบวชเองหรอืได้ส่งบุตรหลานญาตเิป็นต้นออกบวช

เป็นภิกษุสามเณรและสร้างวัดให้อยู่ ทั้งให้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและคัมภีร์ 

หรือหนังสือพระธรรมเป็นต้นมากมาย เหล่านี้เกิดขึ้นด้วยแรงศรัทธาของคนไทย  

นับตัง้แต่องค์พระประมขุของประเทศชาตลิงมา การสร้างวัตถุทีพ่งึเคารพในพระพทุธ-

ศาสนานีไ้ด้สร้างกนัอย่างประณตีบรรจงโดยมากเพราะเกดิขึน้จากแรงศรทัธาอย่างสงูยิง่ 

จึงสร้างด้วยความคิดและฝีมืออันประณีต ฝีมือทางศิลปะอันประณีตสวยงามแสดงถึง

ความคิดอันละเอียดบรรจงของคนชาติไทยแต่โบราณมา ได้ฝากไว้ที่พระพุทธรูปสมัย

ต่าง ๆ ทีโ่บสถ์ วหิาร ทีเ่จดย์ี และสิง่อ่ืน ๆ อนัรวมเรยีกว่าทีวั่ดมากมาย อกีแห่งหนึง่
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ก็คือที่ “วัง” วัดและวังนี้เป็นที่รวมศิลปวัตถุอันประณีตของชาติ เป็นที่น่าดูน่าชม 

น่าศกึษา ได้ยินว่าในทุก ๆ ประเทศในโลกกค็ล้าย ๆ กนั วดัและวงัเป็นทีร่วมศลิปวตัถุ

อันประณีตที่น่าดูน่าชมน่าศึกษา

ว่าถงึพระพทุธรปูกไ็ด้มสีร้างขึน้มาด้วยวัตถุต่าง ๆ ใช้หินหรอืแก้วมีค่าสูงแกะ

สลักก็มี ใช้ไม้แกะสลักก็มี ใช้หล่อด้วยโลหะชนิดต่าง ๆ ตลอดถึงด้วยเงิน นาก และ

ทองค�าก็มี ใช้สร้างด้วยดินหรือผงดอกไม้ต่าง ๆ ก็มี มีแบบและขนาดต่าง ๆ กัน

มากมาย เช่นขนาดใหญ่มากส�าหรบัประดิษฐานไว้กบัที ่ขนาดย่อมส�าหรบัยกไปมาได้ 

หรือขนาดเล็กส�าหรับติดตนไปได้จนถึงส�าหรับห้อยคอหรือติดกระเป๋าไปได้ ความ

ประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปก็เพื่อเป็นท่ีสักการะบูชาเป็นท่ีระลึกถึงพระพุทธเจ้า 

เพราะได้นบัถอืพระองค์เป็นสรณะอนัสงูสดุ ล�าพงัระลึกถงึด้วยใจกไ็ม่ถนดัเหมอืนอย่าง

สร้างให้เป็นรูปร่างตัวตนขึ้นมา แต่เมื่อได้สร้างให้เป็นรูปร่างตัวตนข้ึนมาแล้วก็ให้เกิด

ผลอีก ๒ อย่างตามมา คือ ๑. ความศักดิ์สิทธิ์ ๒. ความมีวิญญาณจิตใจ

ความศักดิสิ์ทธิน้ั์น คือเป็นท่ีนับถอืว่าเป็นส่ิงศกัดิสิ์ทธิ ์เช่น เป็นเคร่ืองคุ้มครอง

ป้องกนัให้อยูย่งคงกระพนั หรอืให้แคล้วคลาดจากภยนัตราย หรอืส่งเสรมิให้เจรญิด้วย

ลาภเป็นต้น ดงัเช่นทีนั่กแขวนพระเครือ่งทัง้หลายนบัถอืกนั อกีอย่างหนึง่เป็นทีอ่�านวย

ให้ส�าเร็จตามท่ีอธษิฐานขอ คล้ายอธษิฐานขอต่อเทพหรอืวญิญาณทีศ่กัดิส์ทิธิ ์และเมือ่

ส�าเรจ็กน็�าส่ิงของไปบชูาคล้ายไปแก้บนตามแต่จะคิดเอาว่าพระพทุธรปูท่ีศกัดิส์ทิธิอ์งค์

นั้นท่านโปรดอะไร เช่นว่า พระแก้วมรกตท่านโปรดไข่ บางคนยังว่าท่านโปรดปลาร้า 

เพราะเคยประทับอยู่ท่ีเวยีงจนัทน์นาน พระพุทธชินสห์ี (วดับวรนเิวศฯ) เมือ่ก่อนนีว่้า

ท่านโปรดละคร หัวหมู เดี๋ยวนี้ว่าท่านโปรดไข่ พระร่วง (วัดมหรรณพาราม) ท่าน

โปรดตะกร้อ เป็นต้น ดังนั้น ความศักดิ์สิทธิ์จึงเนื่องมาถึงข้อ ๒ คือ

ความมวีญิญาณจติใจ คอื เป็นท่ีนบัถือเหมอืนอย่างพระพทุธรปูนัน้มวิีญญาณ

มชีวีติจติใจซึง่รบัรูอ้ะไร ๆ ได้ เหมอืนอย่างบคุคลหรอืเทพ แต่คตทิางพระพทุธศาสนา

สายเถรวาทนีแ้สดงว่าพระพทุธเจ้าและพระอรหันต์ทัง้หลายเมือ่ดบัขนัธปรนิพิพานแล้ว 

ไม่มีวิญญาณไปเกิดอีก เพราะสิ้นภพสิ้นชาติ ถึงดังนั้น ผู้ที่นับถือทางวิญญาณอัน

ศักดิ์สิทธิ์ก็ยังกล่าวว่า พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ส�าคัญมีเทพรักษา ดังที่เรียกว่าเทพ 

สิงสถิตอยู่ และเทพนี้เองเป็นผู้ช่วยดลบันดาลอะไรต่าง ๆ
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อนัท่ีจรงิ ความมวีญิญาณหรอืความมชีวีติจติใจ น่าจะเป็นหลักของปฏิมากรรม

อย่างหนึ่งคือ ในการปั้น แกะสลัก หรือหล่อรูปบุคคล ให้ดูเหมือนอย่างมีวิญญาณ 

หรือชีวิตจิตใจ เป็นสิ่งที่ต้องการในปฏิมากรรม เมื่อนายช่างใส่วิญญาณหรือชีวิตจิตใจ

เข้าไปในรปูป้ันรปูแกะหรือรปูหล่อได้ส�าเรจ็ ก็เป็นความส�าเรจ็ในประการส�าคญัอย่างหนึง่ 

หมายความว่าท�าให้ดูเหมือนอย่างมีวิญญาณหรือชีวิตจิตใจ ในการสร้างพระพุทธรูป

ต้องประสบปัญหาท้ังส่วนพระกายและจิตใจ ว่าถึงส่วนพระกายย่อมเป็นดังที่สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพทรงไว้ในหนงัสอืต�านานพระพทุธเจดีย์

ว่า “ด้วยการท�าพระพุทธรูปมีข้อส�าคัญบังคับอยู่ ๒ อย่างคือ อย่างหนึ่ง จะต้องคิดให้

แปลกจากรปูภาพของคนอืน่ ๆ ใครเหน็ให้รูไ้ด้ทันทีว่าเป็นรปูพระพุทธเจ้า กับอกีอย่างหนึง่ 

จะต้องให้งามชอบใจคนทัง้หลายทีเ่ลือ่มใสในพระพทุธศาสนา...ทีส่ามารถให้คนทัง้หลาย

นิยมยอมนับถือว่าเป็นรูปพระพุทธเจ้าได้ ต้องนับถือว่าเป็นความคิดฉลาดแท้ทีเดียว” 

ส่วนทางจิตใจ ก็ต้องบรรจุวิญญาณหรือชีวิตจิตใจเข้าไปในพระพุทธรูปเช่นเดียวกัน  

คือให้ดูเหมือนมีวิญญาณหรือชีวิตจิตใจ พูดง่าย ๆ ว่าให้ดูเหมือนคนเป็นให้มากที่สุด 

และจะต้องให้ดูว่ามีจิตใจประกอบด้วยพระคุณ คือพระปัญญาคุณ พระวิสุทธิคุณ  

พระกรุณาคุณ คือให้ดูเหมือนกับว่าทรงเป็นผู้รู้ เป็นผู้บริสุทธิ์ และเต็มด้วยกรุณา  

ทั้งนี้ก็ต้องประกอบด้วยลักษณะทางพระกาย เช่น พระพักตร์ และท่วงท่าเป็นต้นของ

พระพุทธรูป ความส�าเร็จดังกล่าวท้ังปวงมีอยู่ในพระพุทธรูปสมัยสุโขทัยมากที่สุด 

ศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี ได้กล่าวไว้ในเรื่องศิลปะสมัยสุโขทัยตอนหนึ่งว่า “เศียร

พระพุทธรูปแบบที่ดีที่สุดของสมัยสุโขทัยนั้นปั้นขึ้นอย่างวิจิตรงดงามยิ่งท�าให้บังเกิด

ความรู้สึกนึกคิดคล้ายภาพทิพย์ในสรวงสวรรค์ ซ�้ายังเน้นให้เห็นความมีชีวิตจิตใจของ

พระพุทธรูปเด่นชัดยิ่งขึ้นด้วยเส้นขนานอันพวยพุ่งอ่อนหวานของรอยยิ้มพระโอษฐ์  

ฐานพระนาสิก และเส้นขอบพระเนตร” ฉะนั้น พระพุทธรูปอันเกิดจากปฏิมากรรม

อย่างประณตีบรรจงดงักล่าว ประกอบกบัสันดานแห่งจติใจคนทัง้ปวงยังมีความเชือ่ถือ

วญิญาณและสิง่ศกัดิส์ทิธิฝั์งอยู ่จงึน�าให้เกดิความเชือ่ถือในความศกัดิสิ์ทธิแ์ละความมี

วิญญาณจิตใจ และเชื่อว่าเพราะมีความศักดิ์สิทธิ์และมีวิญญาณจิตใจ จึงเป็นสรณะ 

คือ ที่พึงก�าจัดภัย หรือป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ได้จริง
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อนึ่ง ยังมีพิธีพุทธาภิเษก หรือ ปลุกเศกพระพุทธรูป ที่ช่วยให้เกิดความเชื่อ

ถือในความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น ค�าว่า “พุทธาภิเษก” เป็นค�าที่ใช้เลียน “ราชาภิเษก” 

ราชาภิเษก คือ ถวายน�้ารดหรือสรงให้เป็นพระราชา พุทธาภิเษก จึงแปลตามศัพท์ว่า 

รดน�้าให้พระพุทธเจ้า แต่มิได้หมายความว่ารดน�้าตรง ๆ แต่หมายความว่าตรัสรู้ คือ 

บรรลุความตรสัรู้เป็นพระพทุธเจ้า พระอาจารย์ได้รวบรวมข้อความท่ีกล่าวถึงพระรูปกาย 

และพระธรรมกายทั้งหมดของพระพุทธเจ้ามาต้ังชื่อว่า “พุทธาภิเษก” พูดง่าย ๆ  

ก็คือ ประมวลพระพุทธคุณสวดพุทธาภิเษก ก็คือสวดพระพุทธคุณบทใหญ่ หรือ 

สวด อิติปิโส บทใหญ่นั้นเอง ปลุกเศก ก็คือ พระอาจารย์นั่งระลึกถึง พระพุทธคุณ 

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ เพ่งตรงไปที่พระพุทธรูป การท�าพิธีพุทธาภิเษก หรือ  

ปลุกเศกดังนี้ก็เพื่อประกอบพิธีรับรองว่าวัตถุนี้สมมุติขึ้นเป็นพระพุทธปฏิมา แต่ผู้ที่

ปรารถนาความศกัดิส์ทิธิก์ม็ุง่ให้พระคณุท้ังปวงประดษิฐานเข้าไปในวตัถ ุคอืพระพทุธปฏมิา

นั้น ๆ ด้วยอ�านาจจิตพระอาจารย์ผู้ปลุกเศก

ยงัมพีธิอีกีอย่างหนึง่ เรยีกว่า “เบกิพระเนตรพระ” คอื เมือ่สร้างพระพทุธรปู

ขึน้ใหม่กน็ยิมมีพธิเีบกิพระเนตร บทสวดในการนีว่้าดงันี ้“จกขฺ� อทุปาท ิ(จกัษผุุดข้ึน) 

ญาณ� อทุปาท ิ(ญาณผดุขึน้) ปญญฺา อทุปาทิ (ปัญญาผดุขึน้) วชิชฺา อทุปาท ิ(วิชชา

ผดุขึน้) อาโลโก อทุปาท ิ(ความสว่างผดุขึน้)” อันท่ีจรงิ กเ็ป็นการแสดงรบัรองว่าวัตถุ

นีเ้ป็นพระพทุธรูปขึน้แล้ว เพราะเม่ือจกัษุเป็นต้นเกดิขึน้ในอรยิสจัจ์ ๔ กเ็ป็นพระพทุธเจ้า 

ดังบทสวดนั้นที่คัดมาจากธรรมจักรปฐมเทศนา

ความเชื่อที่กลายมาเป็นความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์และในความมีวิญญาณ

จิตใจแม้จะกลายมาไกลจากหลักศรัทธาในพระพุทธศาสนา แต่ก็กลายมาหาสันดาน

ทางจิตใจเดิมของบุคคลท้ังปวง จ�าต้องแก้ไขด้วยศึกษาปรับปรุงความเชื่อของตน ๆ  

ให้เข้าหาหลกัศรทัธาในพระพทุธศาสนาอนัเป็นศรทัธาทีถู่กต้อง คอื เชือ่ในความตรัสรู้

ของพระพุทธเจ้า หมายรวมถึงเชื่อธรรมค�าส่ังสอนของพระองค์ และโดยเฉพาะก็คือ 

เชือ่ในกรรม เชือ่ในผลของกรรม เชือ่ในความทีท่กุ ๆ คนมกีรรมเป็นของของตน ตาม

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้



สรณะ ๓

ต่อไปนี้ จะว่าถึงสรณะทั้ง ๓ เป็นที่รู้จักกันในสังคมไทยอย่างไร คนไทยคง

รูจั้กสรณะทัง้ ๓ นีม้าช้านานจากการแผ่มาถงึแห่งพระพทุธศาสนา ซึง่นกัประวติัศาสตร์

หลายท่านได้เขยีนไว้ว่า พระพทุธศาสนาท้ังสายเถรวาทและสายอาจรยิวาทหรอืมหายาน

ได้แผ่ออกมาจากอินเดียมาสู่นานาประเทศ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา

ด�ารงราชานุภาพ ได้ทรงแสดงไว้ในต�านานพระพุทธเจดีย์ว่า “พระพุทธศาสนาได้มา

ประดิษฐานในประเทศสยามนี้แต่เม่ือใด ข้อนี้กล่าวกันเป็นหลายอย่าง บ้างว่ามา

ประดษิฐานในคราวเม่ือพระเจ้าอโศกมหาราชให้เทีย่วสอนพระพทุธศาสนามายงันานา

ประเทศ บ้างว่ามาต่อภายหลังสมัยนั้นช้านาน ถ้าว่าตามหลักฐานอันมีโบราณวัตถุ

ปรากฏประกอบกับเรื่องพงศาวดารรู้ได้แน่ชัดว่าพระพุทธศาสนามาประดิษฐานใน 

สยามประเทศแต่สมัยเม่ือยังเป็นถิ่นฐานของชนชาติลาว (ละว้า) ราชธานีตั้งอยู่ ณ 

เมืองนครปฐมซึ่งเรียกนามในสมัยนั้นว่าเมือง ทวารวดี ด้วยมีพุทธเจดีย์ใหญ่น้อยเช่น

พระปฐมเจดย์ีเป็นต้นปรากฏอยูเ่ป็นส�าคญั...เมือ่เกดิลทัธมิหายานแพร่หลายในอนิเดีย 

พวกชาวอินเดียก็พาลัทธิมหายานมาเที่ยวสอนตามประเทศเหล่าน้ีเหมือนเคยสอน

ศาสนามาแต่หนหลัง แต่มาสอนที่เกาะสุมาตราก่อนแล้วจึงเลยไปสอนที่เกาะชวาและ

ประเทศกัมพูชา บางทีจะมีชาวอินเดียอีกพวกหนึ่งมาจากมคธราฐพาพระพุทธศาสนา

ลทัธิมหายานมาเท่ียวสัง่สอนในประเทศพม่า มอญ ตลอดจนกรงุทวารวด”ี ในหนงัสอื

เรือ่งวฒันธรรม โดย พระยาอนมุานราชธน ได้กล่าวถงึชนชาตไิทยสมยัในประเทศจีน

ไว้ว่า “ไทยเป็นชื่อรวมของชนชาติหนึ่งซึ่งเดิมทีภูมิล�าเนาอยู่ในประเทศจีน ใต้แม่น�้า 

แยงซีเกียงลงมา เพราะในดินแดนท่ีกล่าวนี้ยังมีชนชาติไทยเหลือตกค้างอยู่...ต่อมา 
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สมัยหลังในระยะเวลา ๑,๓๐๐ ปีที่ล่วงมานี้ ไทยในตอนใต้ของประเทศจีน คือ 

แคว้นยูนนานในปัจจุบันนี้ สามารถรวมกันเป็นประเทศชาติขึ้นได้ จีนเรียกว่าประเทศ

น่านเจ้า แปลว่าเจ้าทิศใต้...ในจดหมายเหตุของจีนกล่าวเรื่องวัฒนธรรมของน่านเจ้า 

ได้โดยพิสดาร...ในจดหมายเหตุของจีนที่อ้างมาข้างต้นนี้ ไม่กล่าวถึงเร่ืองศาสนาและ

เรือ่งหนงัสอืว่ามีอย่างไร ไปได้ความจากหนงัสือฝรัง่เรือ่งหนึง่ ว่าประเทศน่านเจ้านบัถือ

พทุธศาสนาในลทัธมิหายานเพราะพบรปูหล่อเป็นรปูโพธสิตัว์อวโลกเิตศวรอยูห่ลายรปู...

ชนชาตไิทยจงึได้อพยพกนัลงมาตัง้ภมูลิ�าเนาอยู่ในแหลมอนิโดจนีเห็นจะเป็นเวลานมนาน

อยา่งน้อยกต็ัง้ ๑,๕๐๐ ปีขึ้นไป การอพยพเป็นธรรมดากย่็อมเปน็พวกนอ้ย ๆ ทยอย

กันมาเป็นคราว ๆ ตามยุคสมัยแล้วแต่เหตุการณ์ทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์

บังคับ และจะอพยพกันมาเป็นครั้งใหญ่ก็คงเป็นในสมัยอาณาจักรน่านเจ้าถูกกองทัพ

ของพระเจ้ากุบไลข่านยกมาตีแตก...” 

ตามหนังสือท่ีอ้างมานี้รวมความว่า คนชาติไทยได้รู้จักสรณะทั้ง ๓ จาก 

พระพุทธศาสนาท่ีแผ่เข้ามาถึงถิ่นท่ีอยู่จะโดยมีพระสงฆ์น�าเข้าไปหรือชาวประเทศ 

ข้างเคยีงคอืจนีน�าเข้าไปกต็ามท้ังจากถิน่ท่ีอพยพเข้ามา เพราะได้มพีระพทุธศาสนาแผ่

เข้ามาตั้งอยู่ก่อนแล้ว ทั้งได้มีพระพุทธศาสนาสายต่าง ๆ แผ่เข้ามาในอันดับต่อมาอีก

หลายครัง้ ดงัมกีล่าวสรปุรวมในต�านานพระพุทธเจดีย์ว่า “และยังมพุีทธเจดย์ีทีแ่ห่งอืน่

ในประเทศสยามนี้ ซึ่งลักษณะต่างกันพอเป็นที่สังเกตว่าลัทธิต่าง ๆ อันเกิดขึ้นในการ

ถือพระพุทธศาสนาได้มาถึงประเทศสยามต่อมาโดยล�าดับเป็น ๔ ยุคด้วยกัน”

ในขั้นแรก พระภิกษุสงฆ์หรือบุคคลผู้น�าพระพุทธศาสนาเข้ามาหรือผู้สอน

พระพุทธศาสนาคงจะได้แสดงแนะน�าให้รู้จักสรณะทั้ง ๓ เมื่อว่าตามคติทางเถรวาทดังที่

นับถือกันในประเทศไทยปัจจุบัน ก็คงจะได้เล่าพระประวัติของพระพุทธเจ้า แสดงถึง

พระธรรมทีพ่ระองค์ได้ตรสัรูแ้ละทรงสัง่สอน และแสดงถึงพระสงฆ์ว่าคอืหมู่แห่งสาวก

คือศษิย์ของพระพทุธเจ้า ซึง่ได้สบืต่อพระพทุธศาสนามาอย่างไร ข้อส�าคัญนัน้ คอืต้อง

แสดงให้รู้และให้เกดิศรทัธาคอืความเชือ่และปสาทะ คอืความเลือ่มใสว่าวตัถทุัง้ ๓ คอื 

พระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นรัตนะ คือ เป็นสิ่งประเสริฐ และรับนับถือ

เป็นสรณะ การรับนับถือรัตนะท้ัง ๓ เป็นสรณะนีแ้หละ คอื การนบัถอืพระพทุธศาสนา 

เป็นวิธีที่ได้ปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ครั้งพุทธกาล วิธีปฏิบัติมีดังนี้
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แสดงประกาศตนเองถงึรตันะทัง้ ๓ เป็นสรณะ วิธนีีมี้ใช้ตัง้แต่สมัยต้นพทุธกาล 

คือ เมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปทรงแสดงธรรมส่ังสอนคนทั้งหลาย ผู้ฟังที่ได้ความรู้

ซาบซึ้งในรสพระธรรม ก็กล่าวแสดงประกาศตนอย่างนั้นเช่นท่ีเล่าไว้ในพุทธประวัติ 

พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสว่า เมื่อพระพุทธเจ้า

ทรงจ�าพรรษาแรกอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี บุตรแห่งเศรษฐี 

ผู้หนึ่งชื่อว่ายสะ ได้ออกไปเฝ้าฟังธรรมไม่กลับบ้าน “ฝ่ายมารดาของยสกุลบุตร เวลา

เช้าข้ึนไปบนเรือนไม่เห็นลูก จึงบอกแก่เศรษฐีผู้สามีให้ทราบ เศรษฐีใช้คนให้ไปตาม

หาใน ๔ ทศิ ส่วนตนออกเทีย่วหาด้วย เผอญิเดนิไปในทางทีไ่ปป่าอสิิปตนมฤคทายวัน 

ได้เหน็รองเท้าของลกูตัง้อยู ่ณ ทีน่ัน้แล้วเข้าไปใกล้ ครัน้เศรษฐเีข้าไปถึงแล้ว พระศาสดา

ตรสัเทศนาอนปุพุพกิถาและอรยิสจัจ์ ๔ ให้เศรษฐไีด้เห็นธรรมแล้ว เศรษฐทูีลสรรเสรญิ

ธรรมเทศนา แล้วแสดงตนเป็นอุบาสกว่า “ข้าพเจ้าถึงพระองค์กับพระธรรม และภกิษสุงฆ์

เป็นสรณะที่ระลึกที่นับถือ ขอพระองค์จงจ�าข้าพเจ้าว่า เป็นอุบาสก ผู้ถึงพระรัตนตรัย

เป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป “เศรษฐีนั้นได้เป็นอุบาสกอ้างพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ครบทั้ง ๓ เป็นสรณะก่อนกว่าชนทั้งปวงในโลก” ในการแสดงตน

เป็นพทุธมามกะ พทุธมามกิา ในบดันี ้กใ็ช้วิธนีี ้คอืผูแ้สดงกล่าววาจาแสดงตนต่อหน้า

พระภกิษสุงฆ์ว่าเป็นภาษาบาลีดงัน้ี “เอสาห� ภนเฺต สุจริปรนิพิพฺตุมปิฺ ต� ภควนตฺ� สรณ� 

คจฉฺาม,ิ ธมฺมญฺจ สงฆฺญจฺ พทฺุธมามโกต ิม� สงโฺฆ ธาเรต”ุ ค�าแปล ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า

ถึงพระผูม้พีระภาคเจ้านัน้ แม้ปรนิพิานนานมาแล้วและพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสรณะ 

(คือที่ระลึกนับถือ) ขอพระสงฆ์จงจ�าข้าพเจ้าไว้ว่ารับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน (คือ

ผู้นับถือพระพุทธเจ้า)

วิธีแสดงตนเป็นพระพุทธมามกะ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร-

ญาณวโรรส ทรงวางไว้เพราะทรงปรารภตามทีป่รากฏในค�าน�าหนงัสอืพทุธมามกะ๑ ว่า 

“การแสดงตนให้ปรากฏว่าเป็นผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา ได้ท�ากันมาตัง้แต่คร้ังพระพทุธกาล 

เป็นกจิจ�าท�าในสมยันัน้ อนัเป็นคราวทีพ่ระพทุธศาสนาเกดิขึน้ใหม่เพือ่แสดงให้รูว่้าตน

ละลทัธเิดมิรบัเอาพระพทุธศาสนาไว้เป็นท่ีนบัถอื วธิแีสดงมต่ีางกนัโดยสมควรแก่บรษิทั 

ดังนี้

๑ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๔๖๒
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๑. ผู้เป็นบรรพชิตภายนอกมาก่อนแล้ว กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทใน 

พระธรรมวินัยนี้ พระศาสดาทรงรับด้วยพระวาจาว่า “มาเถิด ภิกษุ ธรรมกล่าวดีแล้ว 

จงประพฤตพิรหมจรรย์ เพือ่ท�าทีส่ดุทุกข์โดยชอบเถดิ” หรอืไม่ว่าเพยีงว่า “มาเถดิภกิขุ

ฯลฯ จงประพฤตพิรหมจรรย์เถดิ” ภกิษทุีท่รงรบัใหม่นัน้ถอืเพศตามเป็นเสรจ็ คฤหสัถ์

ผู้ปรารถนาจะเป็นภิกษุ แสดงตนแลทรงรับเหมือนอย่างนั้น

๒. ผู้ขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระสาวก รับถือเพศตามก่อนแล้ว ลั่นวาจา 

ถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือที่ระลึกนับถือสามหนเป็นเสร็จ

๓. ภายหลังใช้วิธีที่สองรับเป็นสามเณร สงฆ์ประกาศรับเป็นภิกษุ

๔. คฤหัสถ์ผู้ไม่ปรารถนาจะบวช ลั่นวาจาถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นสรณะ ปฏิญญาตน ชายเป็นอุบาสก หญิงเป็นอุบาสิกา ส่ันวาจาอย่างอื่นอันมี

ใจความอย่างเดียวกัน เช่น ขอถวายตัว ขอรับเอาเป็นท่ีพ�านัก ขอเข้าเป็นศิษย์  

หรือไม่ได้ลั่นวาจาแต่ส�าแดงความนับถืออย่างสูงให้ปรากฏ เช่นในบัดนี้ กราบด้วย

เบญจางคประดษิฐ์ท่านว่าใช้ได้ ท�าข้อหลงั ดูเหมอืนเพยีงได้ความรับรองว่าเป็นผู้นบัถอื

การปฏิญญาตนเป็นผู้นับถือพระศาสนา ไม่จ�าท�าเฉพาะคราวเดียว ท�าซ�้า ๆ 

ตามก�าลังแห่งศรัทธาแลเลื่อมใสก็ได้ เช่น พระสาวกบางรูป ภายหลังแต่อุปสมบทลั่น

วาจาว่า พระผู้มีพระภาคเป็นพระศาสดาของข้าพระพุทธเจ้า ๆ เป็นสาวก ดังนี้ก็มี 

อุบาสกประกาศตนหนหนึ่งแล้ว ประกาศซ�้าก็มี

เมื่อการถือพระศาสนาไม่เป็นเพียงเฉพาะตัว ถือกันท่ัวทั้งสกุลแลสืบชั้นกัน 

ลงมา มารดาบิดาย่อมน�าบุตรธิดาของตนให้เข้าพระศาสนาท่ีตนนับถือต้ังแต่ยังเป็น 

เด็กอ่อนไม่รู้จักเดียงสา มีเรื่องเล่าไว้ในอรรถกถาว่า นิมนต์พระส�าหรับสกุลไปแล้ว  

ขอให้ขนานชื่อแลให้สิกขาบทแก่เด็ก ขอให้ขนานชื่อไม่เคอะ ขอให้สิกขาบทเคอะอยู่ 

หรือให้พอเป็นพิธีเท่านั้น ธรรมเนียมเมืองเรา เจ้านายประสูติใหม่ น�าเข้าเมื่อสมโภช

เดือน เชิญเสด็จออกมาหาพระสงฆ์ ถ้าเป็นพระกุมาร พระสงฆ์เถระผูกพระหัตถ์ด้วย

สายสิญจน์ ถ้าเป็นพระกุมารี พาดสายสิญจน์ไว้ที่มุมเบาะข้างบน แล้วพระสงฆ์สวด

อ�านวยพระพรด้วยบาลีว่า โส อตฺถลทฺโธ หรือว่า สา อตฺถลทฺธา โดยสมควรแก่ภาวะ 
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บตุรธดิาทีไ่ม่ได้ท�าขวญัเดอืน ดเูหมือนน�ามาขอให้พระผกูมอืให้เท่านัน้ ความรูสึ้กกไ็ม่

เป็นไปในทางเข้าพระศาสนา เป็นไปทางรับมงคลเนื่องด้วยพระศาสนา

น�าเข้าพระศาสนาแต่ยังเล็ก เด็กไม่รู้สึกด้วยตนเอง เมื่อโตขึ้น ที่เป็นชายจึง

น�าเข้าบรรพชาเป็นสามเณร แลอปุสมบทเป็นภกิขุ ทีเ่จ้าตวัได้ปฏญิญาแลได้ความรูสึ้ก 

การน�าแลส�าแดงซ�้าอย่างนี้ เป็นทัฬหีกรรม คือท�าให้มั่น เช่นเดียวกับอุปสมบทซ�้า

เมื่อความนิยมในการบวชเณรจืดจางลง พร้อมกันเข้ากับการส่งเด็กออกไป

เรียนในยโุรปก่อนแต่มีอายุสมควรบวชเณร พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ทรงพระราชปริวิตกว่า เด็ก ๆ จักหาได้ความรู้สึกทางพระศาสนาไม่ จึงโปรดให ้

พระราชโอรสผู้มิได้เคยทรงผนวชเป็นสามเณร ทรงปฏิญญาพระองค์เป็นผู้นับถือ

พระพุทธศาสนา ก่อนเสดจ็ออกไปศกึษาในยโุรป ครัง้นัน้ ใช้ค�าส�าแดงเป็นอบุาสกตาม

แบบบาล ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็นพระองค์แรกปฏญิญาพระองค์

ตามธรรมเนียมที่ทรงตั้งขึ้นใหม่นั้น แลใช้เป็นราชประเพณีต่อมา ได้ทราบว่าผู้อื่นจาก

พระราชวงศ์เห็นชอบตามพระราชด�าริท�าตามบ้างก็มี

ธรรมเนยีมนี ้แม้ได้ใช้นานมาแล้ว ยังไม่ได้เรียบเรยีงไว้เป็นแบบแผน คราวนี้

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า๒ ทรงพระกรุณาส่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์

เจ้าจมุภฏพงศบรพัิตร พระโอรสสมเดจ็พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์

วรพินิจกับหม่อมเจ้าอื่น ๆ ออกไปศึกษาในยุโรป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครสวรรค์

วรพินิจ มีพระประสงค์จะให้พระโอรสได้ปฏิญญาพระองค์ในพระพุทธศาสนา ตาม

ธรรมเนียมท่ีพระองค์ได้เคยทรงมา พระบิดาแลญาติของหม่อมเจ้าอื่น ก็ทรงด�าริ 

ร่วมกนั เป็นอนัว่าธรรมเนียมนีย้งัจกัใช้ต่อไป ข้าพเจ้าจึงเรยีบเรยีงตัง้เป็นแบบไว้ทีเ่ดยีว 

ส�าหรบัใช้ทัว่ไปไม่เฉพาะเจ้านาย ได้แก้บทว่าอบุาสกทีเ่ฉพาะผูใ้หญ่ผูไ้ด้ศรทัธาเลือ่มใส

ด้วยตนเอง เป็น พุทธมามกะที่แปลว่า “ผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นของตน”

๒ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ระเบยีบการแสดงตนเป็นพทุธมามกะ ทรงวางไว้ดงันี:้-มารดาบดิาหรอืผูใ้หญ่

ในสกุลปรารถนาจะให้บุตรหลานของตนเป็นพุทธมามกะ คือผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็น

ทีน่บัถอืของตนโดยหลกัฐาน พงึแนะน�าเขาให้น้อมใจเชือ่ในพระพทุธเจ้า ผูเ้ป็นเจ้าของ

พระพทุธศาสนา จนยอมรบัเอาเป็นทีน่บัถอืของตนได้แล้ว พงึแจ้งความนัน้แก่พระเถระ

ที่จะถือเอาเป็นพระอาจารย์ในการนั้น ขอความอนุเคราะห์ของท่านเพื่อเป็นผู้อ�านวย

การน้ัน เมือ่ถงึวนัเวลาก�าหนดนดั ท่านผูอ้�านวยการพงึประชมุสงฆ์ตัง้แต่ ๔ รปูขึน้ไป 

ฝ่ายกุลบดีพึงพาบุตรหลานของตนไปสู่อาราม พร้อมด้วยญาติพวกพ้อง ให้ผัดเครื่อง

นุง่ห่มขาว แล้วพาเข้าไปในอุโบสถ ผูป้ฏิญญาพงึเข้าไปทีพ่ทุธอาสน์ บชูาพระรตันตรัย 

กราบด้วยเบญจางคประดษิฐ์สามหนแล้ว พงึเข้าไปสู่ทีป่ระชมุสงฆ์ ถวายเครือ่งสักการะ

แก่พระอาจารย์แล้วกราบพระอาจารย์แลพระสงฆ์ด้วยอาการอย่างนั้นสามหนแล้ว  

นั่งคุกเข่าประนมมือล่ันวาจาเป็นค�าบาลีปฏิญญาตนเป็นพุทธมามกะ คือผู้รับเอา

พระพุทธเจ้าเป็นท่ีนับถือของตนตามระเบียบแล้ว นั่งราบ ในล�าดับนั้น พระอาจารย ์

พงึโอวาทเพือ่รู้หวัข้อแห่งพระพทุธศาสนาจบแล้ว พงึให้ผูน้ัน้นัง่คกุเข่า ว่าบาลเีบญจศลี

ให้สมาทานตามทลีะสกิขาบท จบแล้ว ผูน้ัน้พงึกราบอกีสามหนแล้ว นัง่ราบ ถ้ามเีคร่ือง

สักการะหรือไทยธรรมส�าหรับพระสงฆ์ พึงถวายในเวลานี้ ในล�าดับนั้น พระสงฆ์พึง

สวดอ�านวยพรด้วยค�าบาลว่ีา โส อตถฺลทโฺธ หรอื เต อตถฺลทธฺา โดยสมควรแก่จ�านวน

ผู้คนปฏิญญา ผู้นั้นพึงประนมมือรับพร จบแล้ว พึงนั่งคุกเข่ากราบอีกสามหนแล้ว  

ถอยออกจากที่ประชุมสงฆ์ เป็นเสร็จการเพียงเท่านี้

คนผู้ใหญ่ผู้ปรารถนาจะปฏิญญาอย่างนั้นตามล�าพังตนเอง พึงขออนุเคราะห์

ต่อพระเถระแลพึงไปสู่อารามด้วยตนเอง ไม่ต้องมีผู้พา แต่นั้น พึงปฏิบัติโดยอาการ 

ดังกล่าวแล้ว

เทียบการแสดงตนเป็นอบุาสกิา หญงิจะปฏญิญาตนเป็นพทุธมามกิาบ้าง กไ็ด้

เหมือนกัน เป็นแต่เม่ือแสดง พึงอยู่ในเฉพาะหน้าพระสงฆ์ห่างจากหัตถบาส (ระยะ

เอื้อมมือถึง) กราบด้วยเบญจางคประดิษฐ์นั้น คือกราบด้วยตั้งองค์ห้า ให้หน้าผาก ๑ 

ฝ่ามือ ๒ เข่า ๒ จดพื้น เมื่อกราบอย่างนี้พึงนั่งคุกเข่าเป็นอันว่าเข่าทั้งสองจดพื้น  

พึงหมอบลงทอดฝ่ามือที่พื้น แหวกช่องให้ห่างสักหน่อย พึงก้มศีรษะลงตรงช่องนั้น  

ให้หน้าผากจดพื้น”
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การแสดงตนเป็นพุทธมามกะนี้ ใช้มาจนถึงบัดนี้ ได้มีผู้แสดงตนนับถือพระ-

พุทธศาสนาด้วยการแสดงตนเป็นพุทธมามกะพุทธมามิกา และได้มีนักเรียนโรงเรียน

ต่าง ๆ แสดงตนเป็นพทุธมามกะ พทุธมามกิา เป็นการแสดงยนืยนั ทัง้ยังมบีดิามารดา

พาบตุรธดิาผูท้ีจ่ะเดนิทางไปศกึษาในต่างประเทศไปแสดงตนเป็นพทุธมามกะพทุธมามกิา

เป็นราย ๆ

อกีอย่างหนึง่ การขอและรับสรณะท้ัง ๓ ทีใ่ช้ในพธิกีารทัง้ปวงดงักล่าวแล้วใน

คร้ังที่ ๑ วิธีนี้ก็เป็นการแสดงตนนับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน แต่กลายเป็นพิธ ี

ที่คนที่เป็นชาวพุทธอยู่แล้วยังใช้อยู่เสมอ จัดเป็นอย่างยืนยันก็ได้

ตามที่กล่าวมานี้ สรุปลงว่า การถึงสรณะ ๓ เป็นการนับถือพระพุทธศาสนา

และการประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ด้วยวิธีประกาศตนถึงสรณะ ๓ 

หรือขอและรบัสรณะ ๓ นีเ้อง ในขัน้แรก ผูท้ีจ่ะประกาศตนถึงสรณะ ๓ กจ็ะต้องรูจ้กั

สรณะ ๓ ก่อน มีศรัทธาเลื่อมใสด้วยความรู้จักจึงประกาศตนถึง แสดงว่าได้นับถือ

พระพุทธศาสนาแล้ว แต่ในชั้นหลัง เมื่อพระพุทธศาสนาได้มาเป็นศาสนาประจ�าชาติ

ไทยแล้ว การนับถือก็เป็นการนับถือตามตระกูล คือ เมื่อเกิดมาในตระกูลที่นับถือ

พระพุทธศาสนาก็นับถือตามกันไป ถ้ามิได้เรียนมิได้ฟังเรื่องพระพุทธศาสนาก็ไม่มี 

ความรู้จัก แต่ก็อาจมีศรัทธาอย่างไม่รู้ หรือมีความรู้จักไปอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมิใช่เป็น

สรณะในความหมายที่ถูกต้อง

ทางที่จะให้เกิดความรู้นั้น ก็เป็นทางอันเดียวกันของนักเรียนนักศึกษาทุก 

กาลสมัย คือทางตา ทางหูที่ใช้ดูหรืออ่านและใช้ฟัง รวมทั้งทางจมูกทางลิ้นทางกายที ่

ถูกต้อง ทางกายนั้นเช่นคนตาบอดอ่านหนังสือทางกายที่ถูกต้อง ปัญญาที่เกิดขึ้นทาง

น้ีเรียกว่าสตุามัย (เกดิหรอืส�าเร็จจากสตุะ การฟัง ในครัง้โบราณตัง้แต่ยงัไม่มตีวัหนงัสือ 

ใช้การฟังด้วยหูเป็นส�าคัญ จึงยกการฟังเป็นประธาน) ทางความคิด คือใช้ความคิด

พินิจพิจารณา ปัญญาที่เกิดขึ้นทางนี้เรียกว่าจินตามัย (เกิดหรือส�าเร็จจากจินตา  

ความคิด) อีกอย่างหนึ่ง ทางการปฏิบัติ คือท�าให้มีให้เป็นขึ้น ปัญญาที่เกิดขึ้นทางนี้

เรียกว่าภาวนามัย (เกิดขึ้นหรือส�าเร็จจากการท�าให้มีให้เป็นขึ้นมา)
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พระพทุธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา ดงัจะเหน็ได้ว่า พระพุทธเจ้าเมือ่ก่อน

แต่ได้ตรสัรูท้ีเ่รยีกว่า พระโพธสิตัว์ (ผูข้้องตดิอยูเ่พือ่ความรู ้หรอืสตัว์ผูจ้ะตรสัรู)้ กไ็ด้

ทรงแสวงหาปัญญา คือ ความรูท่ี้จะท�าให้รอดพ้น ไม่ทรงยอมเชือ่อย่างงมงายไร้เหตผุล

ในลัทธิศาสนาต่าง ๆ ที่สั่งสอนกันอยู่แล้ว ดังที่มีค�ากล่าวว่า “ทรงแสวงหาอยู่ว่าอะไร

เป็นกุศล คือ ความดีความฉลาด” ในที่สุด ทรงได้ปัญญาในสัจจะอย่างสมบูรณ์ที ่

เรียกว่า “ตรัสรู้” แล้วทรงเท่ียวจาริกไปแสดงส่ังสอนก็เพื่อให้ผู้ฟังรู้เห็นในสัจจะตาม

เป็นจรงิ คอืเพือ่ปัญญา ครัง้ท่ีทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ภกิษ ุ๕ รปู มพีระโกณฑญัญะ

เป็นหัวหน้าจบแล้ว พระโกณฑญัญะฟังรูเ้ข้าใจทีเ่รยีกว่าเกดิธรรมจกัษ ุดวงตาเหน็ธรรม 

พระองค์ได้ทรงอุทานว่า “โกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอ ๆ” หาได้ทรงอุทานว่าได้เชื่อ 

เราแล้ว ๆ ไม่ ฉะนั้น จึงให้ท�าความเข้าใจว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา 

สอนเพื่อปัญญาในสัจจะทั้งหลายของชีวิต

ลองมาตรวจดูลักษณะองค์ประกอบในสรณะทั้ง ๓ ว่าด�าเนินไปเพื่อปัญญา

อย่างไร พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ ๑ ซึ่งทรงด�ารงอยู่ชั่วระยะเวลาแห่งชีวิตหนึ่ง และ

ก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานกว่าสองพันห้าร้อยปีแล้ว 

พระธรรมเป็นสจัจะและค�าสัง่สอน เดมิเพยีงแต่ฟังค�ากนัมา แต่ต่อมาได้เขยีน

เป็นตัวอักษร แบ่งเป็น ๓ หมวด เรียกว่าไตรปิฎก และภาษาท่ีเขียนพระไตรปิฎก 

เรียกว่าภาษามคธหรือภาษาบาลี ตามหลักฐานในพระไตรปิฎก แสดงว่าในชั้นเดิม 

พระธรรมแบ่งเป็น ๒ หมวดก่อน คือ ธรรมเป็นค�าสอน ๑ วินัยเป็นค�าสั่ง ๑ ดังใน

มหาปรินิพพานสตูรกล่าวว่า เม่ือพระพทุธเจ้าจะเสดจ็ดบัขนัธปรนิพิพานได้ตรสัว่า “ท่าน

ทั้งหลายจะพึงมีความคิดอย่างน้ีว่า ปาพจน์ (ค�าที่เป็นประธาน) คือศาสนามีศาสดา

ล่วงไปเสยีแล้ว เราทัง้หลายไม่มศีาสดาแล้ว ท่านทัง้หลายไม่พงึเห็นอย่างนี ้ธรรมและ

วินัยใดที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้นเป็นศาสดาของ

ท่านทัง้หลายโดยกาลทีเ่ราล่วงไป” และในวนัิยปิฎกท่ีเล่าถึงสงัคายนาครัง้ท่ี ๑ ภายหลัง

พุทธปรินิพพาน ๓ เดือน และสังคายนาครั้งที่ ๒ ภายหลังพุทธปรินิพพานประมาณ 

๑๐๐ ปี ก็ยกข้ึนกล่าวเพียง ๒ หมวด คือ ธรรมและวินัย ฉะนั้น จึงมาแบ่งเป็น  

๓ หมวดในภายหลังต่อมา
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พระไตรปิฎกเป็นคัมภร์ีพระธรรมส�าคญัทีส่ดุในพระพุทธศาสนา ได้กล่าวแล้ว

ว่าได้จารกึลงเป็นตวัอักษรในลังกาในพทุธศตวรรษที ่๕ ต่อมาได้คดัลอกต่อกนัออกไป

ในนานาประเทศ ประเทศไทยเราน่าจะได้รับมานานอย่างต�่าตั้งแต่สมัยสุโขทัย เมื่อ

บ้านเมืองระส�่าระสายแล้วกลับเป็นปกติ พระมหากษัตริย์ พระสงฆ์ และประชาชน

กไ็ด้สบืเสาะแสวงหาคมัภร์ีพระไตรปิฎกมาช�าระตรวจทานจารลงใบลานรกัษาไว้ ดงัเช่น

ทีไ่ด้เริม่ท�าในสมยัพระเจ้ากรงุธนบรุ ีและได้มาท�าได้เตม็ทีใ่นสมัยรชักาลที ่๑ เรยีกว่า

สังคายนาเหมือนกัน อักษรที่จารลงใบลานในสมัยก่อนนั้นใช้อักษรขอม และคงรักษา

ไว้เป็นภาษาบาล ีต่อมาในสมยัรชักาลที ่๕ จงึมกีารช�าระพมิพ์เป็นเล่มหนงัสอื ใช้อกัษร

ไทยพระราชทานไปไว้ยงัวดัต่าง ๆ ในรชักาลที ่๗ ได้โปรดให้ช�าระพมิพ์ขึน้อกีครัง้หนึง่ 

เพ่ิมเติมต้นฉบับท่ียังขาดในการพมิพ์ครัง้รชักาลที ่๕ ให้สมบรูณ์ขึน้ เป็นการทรงบ�าเพญ็

พระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ ๖ ซึ่งก็ได้ใช้เป็นฉบับส�าหรับ

ศึกษาเล่าเรียนสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน และบัดนี้ก็ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมด

พิมพ์ขึ้นไว้แล้วเป็นฉบับของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ว่าถึงพระธรรมก็มี

คัมภีร์ไตรปิฎกนี้แหละเป็นหลักฐาน 

ส่วนสรณะที ่๓ คอืพระสงฆ์นัน้กคื็อหมูบ่คุคลซ่ึงเป็นสาวกหรือสาวกิา แปลว่า 

“ผูฟั้ง” คือศิษย์ของพระพทุธเจ้า ยงัมีอีกค�าหนึง่ คอื บรษิทั ๔ กไ็ด้แก่บคุคล ๔ จ�าพวก

ซึ่งเป็นศิษย์หรือผู้นับถือพระพุทธเจ้า คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา รวมทั้ง

สามเณร สามเณรี บัดนี้มีแต่ ภิกษุ สามเณร และ คณะสตรีผู ้บวชเป็นแม่ชี  

และอุบาสก อุบาสิกา หรือ พุทธมามกะ พุทธมามิกา หรือที่รวมเรียกว่าพุทธศาสนิก 

(ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนา) หรอืพทุธกิะ (ผูน้บัถอืพระพทุธเจ้า) บรษิทัทัง้ ๔ นีม้ภีกิษุ

บริษัทเป็นหัวหน้าได้บวชหรือศึกษาปฏิบัติรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อมา

ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน ภิกษุบริษัทนี้ คือที่เรียกกันว่า ภิกษุสงฆ์ หรือ 

พระสงฆ์ เมือ่มภีกิษสุงฆ์กต้็องมกีารสร้างวดัให้อยู่ เพราะภกิษสุงฆ์ไม่อยู่ในบ้าน ดงัที่

เรยีกอกีค�าหน่ึงว่า “อนาคารกิะ” หรอื “อนาคารยิะ” แปลว่า คนไม่มบ้ีานเรอืน เพราะ

ที่เรียกว่า “การบวช” น้ันก็คือการออกจากเรือนจากบ้าน จึงได้เกิดมีวัดขึ้นเป็นที่อยู่

แห่งพระภิกษุสามเณร ทั้งเป็นที่เก็บรักษาคัมภีร์ไตรปิฎกและวัตถุทางพระศาสนาต่าง 

ๆ ตลอดถงึเป็นทีต่ัง้แห่งปชูนยีสถานทัง้ปวง มวีดัหลายแห่งได้เป็นทีต่ัง้แห่งปูชนยีสถาน

ส�าคัญขึ้นก่อนแล้ว จึงมีพระไปอยู่รักษาในภายหลัง
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ประเทศถิ่นที่ชื่อว่ามีพระพุทธศาสนาแผ่เข้าไปหรือเข้ามาตั้งม่ันนั้น มิใช่จะมี

แต่คัมภีร์พระไตรปิฎกและคัมภีร์อธิบายต่าง ๆ อย่างเดียว จะต้องมีภิกษุสงฆ์เข้าไป 

ตั้งอยู่ มีวัดเป็นที่อยู่ และเมื่อมีประชาชนชาวประเทศท้องถิ่นนั้นออกบวชเรียนสืบต่อ

รกัษาเผยแผ่พระพทุธศาสนาเอง ประชาชนชาวบ้านกน็บัถอืเป็นอบุาสก อบุาสิกา หรอื 

พทุธมามกะ พทุธมามกิา หรอื เป็นพทุธศาสนกิชนมากกว้างขวางออกไป บรรดาพระ

และคฤหัสถ์หรอืฆราวาสทัง้ปวง กม็ผีูรู้้และปฏบิตัพิระพทุธศาสนาจ�านวนมาก สามารถ

ทีจ่ะสัง่สอนแนะน�าให้คนทัง้หลายมคีวามรูค้วามเข้าใจและปฏบิตัไิด้ถูกต้อง เหมือนดงั

ในประเทศไทยเรา เป็นต้น จึงจะเรียกว่ามีพระพุทธศาสนาเข้ามาตั้งมั่นคง

ในวัดต่าง ๆ จะพึงเห็นว่ามีถาวรวัตถุที่ส�าคัญ ดังเช่น โบสถ์หรืออุโบสถ เป็นที่

พระสงฆ์ประชุมท�าสังฆกรรม วิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป เหมือนอย่างเป็น

กุฏิของพระพุทธเจ้าขณะที่ยังทรงด�ารงอยู่ เจดีย์ เป็นที่บรรจุพระธาตุแต่เดิม แต่เมื่อ

ไม่มีพระธาตุก็เป็นที่สักการบูชา หอไตร เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกนั้นเอง เรียกในบัดนี้

ก็ว่าห้องสมุดของวัด แสดงว่าวัดได้มีห้องสมุดมาตั้งแต่โบราณกาล การเปรียญ หรือ 

ศาลาการเปรียญ เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนอบรมธรรม ฟังธรรม ตลอดถึงเป็นท่ีประชุม

บ�าเพ็ญกุศลเท่ากับเป็นโรงเรียน โรงฟังธรรมท่ีเรียกในสมัยพุทธกาลว่า “ธรรมสภา” 

และเป็นที่บ�าเพ็ญกุศล บัดนี้ มักจะมีโรงเรียนแยกไปต่างหาก และมีหมู่กุฏิที่อยู่ของ

พระสงฆ์

ทางวดัหรอืพระสงฆ์เป็นผู้มหีน้าทีใ่นทาง “ธรรมทาน” คอืให้ความรูพ้ระธรรม 

ส่วนคฤหัสถ์มีหน้าที่ในทาง “อามิสทาน” คือให้สิ่งต่าง ๆ อุปถัมภ์บ�ารุงพระสงฆ์ และ

ฟังเรียนปฏิบัติธรรมตามควรแก่ภาวะ พระมหากษัตริย์ไทยเรามีส่วนส�าคัญย่ิงในการ

อุปถมัภ์พระพทุธศาสนามาตัง้แต่โบราณกาล ท้ังได้มกีารจดัวธิกีารสอนให้เหมาะส่วนกัน 

ดังที่อาจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้กล่าวไว้ในครั้งก่อน

ว่าถึงวิธีการให้ความรู้พระพุทธศาสนา ได้มีหลายอย่าง ตั้งแต่เก่าก่อนมา  

ดังจะสรุปกล่าวได้ ดังนี้
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การศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้จริง โดยปกติ เป็นกิจของพระภิกษุสามเณร 

ซึ่งได้อุทิศชีวิตเพื่อการศึกษาปฏิบัติพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ สามารถใช้เวลาเพื่อ

ศึกษาได้ทั้งหมด

การเล่าเรียนพอสมควร หรือ เพียงการอ่านการฟังธรรมเป็นครั้งคราว โดย

ปกติเป็นกิจของประชาชนชาวบ้านเมืองทั่วไป พระพุทธเจ้าได้ทรงเห็นแล้วว่าชาวบ้าน

มีธุรกิจมาก จึงแสดงตั้งวันฟังธรรมไว้ราว ๗-๘ วันต่อหนึ่งครั้ง หรือ ๑ วัน ส�าหรับ

คฤหัสถ์จะได้ออกมารักษาศีลฟังธรรมกันดังที่เรียกว่า วันธรรมสวนะ (วันฟังธรรม) 

หรือวันพระ

ธรรมเนียมให้เด็กชายอยู่ศึกษากับพระในวัดและให้บวชเณรในสมัยเก่า ซึ่ง 

ต่อมาในรัชกาลที่ ๕ ทรงต้ังธรรมเนียมให้แสดงตนเป็นพุทธมามกะมามิกาแทนการ 

บวชเณร

ธรรมเนียมให้ชายหนุ่มบวชเป็นภิกษุชั่วคราว เช่น ๓-๔ เดือน

วิธีให้ความรู้ทางลัดอ่ืน ๆ เช่นเขียนภาพพุทธประวัติ ชาดก นรก สวรรค์  

ต่าง ๆ ให้ดูไว้ที่ฝาผนังโบสถ์ เป็นต้น



การนับถอืสรณะ ๓

วันนี้ จะว่าถึงสังคมไทยเรานับถือสรณะทั้ง ๓ เป็นที่พึ่งในสถานอะไร ได้ว่า

มาแล้วในครั้งที่ ๑ ว่าสรณะทั้ง ๓ เป็นที่เชื่อกันอย่างไร ในครั้งที่ ๒ ว่าเป็นที่รู้จักกัน

อย่างไร แต่ในครั้งท่ี ๒ น้ันได้กล่าวถึงเรื่องที่พระพุทธศาสนาเข้ามาและวิธีแสดงตน

นับถือ กับวิธีสั่งสอนอบรมให้รู้มากกว่าที่จะแสดงว่ารู้จักกันอย่างไร แต่ก็ได้กล่าวมา 

ในครั้งที่ ๑ บ้างแล้วว่าเป็นที่เชื่อถือกันอย่างไร เพราะจะเชื่ออย่างไรนั้นก็เนื่องด้วย

ระดับความรูเ้หมอืนกนั คอืใครทีเ่ชือ่อะไรอย่างใดกแ็สดงว่าผู้นัน้รูจ้กัหรอืเข้าใจอย่างนัน้ 

ในครั้งที่ ๓ นี้แม้จะตั้งหัวข้อว่านับถือเป็นที่พึ่งในสถานอะไร แต่ก็จะต้องกล่าวถึง 

ความเช่ือที่เป็นศรัทธาและความรู้ที่เป็นปัญญาด้วย ตามหัวข้อท่ีตั้งไว้ว่า “สังคมไทย

เรานับถือสรณะทั้ง ๓ เป็นที่พึ่งในสถานอะไร” เป็นหัวข้อที่จ�ากัดเข้ามาถึงการนับถือ

ของสังคมไทยเรา อาจจะถกูหรือผดิจากความมุง่หมายตามทีต้่องการในพระพทุธศาสนา

ก็ได้ ฉะน้ัน เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายมุ่งหมายเดิมในพระพุทธศาสนาด้วย จะได้

กล่าวไปโดยล�าดบัดงันี ้๑. ความมุง่หมายเดมิแห่งการนบัถือหรอืถึงสรณะ ๒. คนไทย

เรานับถือกันในสถานไร ๓. ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและข้อที่ควรแก้ไข

๑. ความมุ่งหมายเดิมแห่งการนับถือหรือถึงสรณะ

ค�าว่า “สรณะ” ในต�าราศัพท์อภิธานัปปทีปิกา ฉบับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ  

กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธฯ ให้ค�านิยามไว้ดังน้ี  

๑. การฆ่า การก�าจัด ๒. ทีอ่ยูอ่าศัย ๓. วตัถุอนับุคคลรักษา ผูรั้กษาก็ว่า ๔. การรักษา
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และว่า ทีพ่ึง่รักษา เบียฬเสยี กบัอีกนยิามหนึง่ว่า นพิพาน ในต�าราศพัท์อืน่ทัง้ไทยและ

ต่างประเทศ ก็ให้ค�านิยามศัพท์อย่างเดียวกัน ค�าสันสกฤตว่า “ศรณะ” อีกอย่างหนึ่ง 

สรณะรูปเดียวกันในภาษาบาลีแปลว่า ที่ระลึก เครื่องระลึก แต่เทียบค�าสันสกฤตว่า 

“สมฺฤณ” มูลศัพท์อันเดียวกันกับค�าว่า “สติ” สันสกฤตว่า “สมฺฤติ” ไทยเราก็ใช้ค�าว่า 

สมฤดี (อีกค�าหนึ่ง สรณ จาก ส+รณ แปลว่า เป็นไปกับสงคราม ซึ่งมิได้ใช้ในความ

หมายในที่นี้) จากค�านิยามข้างต้นนี้ สรณ ในรูปศัพท์บาลี จึงอาจแปลได้ว่า ท่ีพึ่ง 

ทีร่ะลกึ ทีก่�าจดั ตลอดถงึท่ีนบัถอื ฉะนัน้ ค�าแปลทีใ่ห้ไว้ข้างต้นว่า “ทีพ่ึง่” “ทีพ่ึง่ก�าจดั

ภัย” “ที่พึ่งที่ระลึก” หรือ “ที่ระลึกนับถือ” ก็ใช้ได้ทั้งนั้น

ในชัน้เดมิ การล่ันวาจาถงึสรณะท้ัง ๓ เป็นเรือ่งของผูฟั้งธรรมเอง พระพทุธเจ้า

มไิด้ทรงแนะน�าให้ใครถอืพระองค์พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ แต่ได้ทรง

แสดงธรรมสอน ครั้นทรงแสดงธรรมจบแล้ว ผู้ฟังเองได้ปัญญาและศรัทธาเลื่อมใสใน

พระธรรมค�าสอน จงึแสดงตนและบางรายได้กล่าวสรรเสรญิการแสดงธรรมของพระองค์

ด้วย ผูฟั้งท่ีขอบวชตามพระองค์ ช้ันแรกทรงรบัเองด้วยวิธเีพยีงตรสัรับว่า “มาเถดิภกิข”ุ 

ดังกล่าวในครั้งที่ ๒ หรือ “จงเป็นภิกขุมาเถิด” จากค�าบาลีว่า “เอหิ ภิกฺขุ” เพียงเท่า

นีก้ส็�าเรจ็เป็นภกิข ุหรอื ภกิษ ุวธิอีปุสมบทชัน้แรกแบบนีเ้รยีกว่า “เอหภิกิข ุอปุสัมปทา” 

แปลว่า “อปุสมบทด้วยวาจาว่าจงเป็นภกิขุมา” ต่อมา ทรงอนญุาตให้พระสาวกเฉพาะ

รูปให้อุปสมบทได้ จึงทรงบัญญัติวิธีให้อุปสมบทด้วยวิธีให้ถึงสรณะทั้ง ๓ วิธีนี้เรียกว่า 

“ตสิรณคมนปุสมัปทา” แปลว่า “อุปสมบทด้วยถงึ ๓ สรณะ” ต่อมาจงึทรงอนญุาตใิห้

สงฆ์เป็นผูใ้ห้อุปสมบทด้วยวธีิท่ีเรยีกว่า “ญตัตจิตตุถกมัมอปุสมัปทา” แปลว่า “อปุสมบท

ด้วยวิธีสวดกรรมวาจา คือสวดประกาศรวมเป็น ๔ เที่ยวทั้งญัตติ” ซึ่งใช้สืบต่อมาจน

บัดนี้ เรื่องนี้มีอธิบายไว้ในหนังสือวินัยมุขเล่มหนึ่งกัณฑ์ที่ ๑ ในหนังสือนั้น กล่าวว่า 

“ในยุคต้นแห่งตรัสรู้ การรับเข้าหมู่หรือรับบวชให้ภิกษุ ส�าเร็จด้วยอ�านาจบุคคล คือ 

พระศาสดาทรงเองบ้าง สาวกท�าบ้าง...จ�าเนยีรกาลล่วงมา พระศาสนาเจรญิแพร่หลาย

ขึ้นโดยล�าดับ มีคนนับถือมาก พุทธบริษัทมีท้ังบรรพชิตท้ังคฤหัสถ์ ท้ังชายท้ังหญิง  

พระศาสดามพีระประสงค์จะทรงประดษิฐานให้เป็นหลกัมัน่คง พระองค์ทรงมุง่ประโยชน์

มหาชนยิง่กว่าผลส่วนพระองค์เอง จงึได้ทรงอนญุาตมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่ในการบรหิาร 

คณะสงฆ์นัน้ไม่ใช่ภกิษเุฉพาะรปูดงัคนสามญัเข้าใจกนัอยู ่ภกิษหุลายรปูเข้าประชมุกนั
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เป็นหมู่เพื่อท�ากิจอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนประชุมแห่งพวกสมาชิกของสมาคมนั้น ๆ 

ซึง่มอี�านาจให้ส�าเรจ็กจิธรุะของเขา นีเ้รยีกว่าสงฆ์ สงฆ์นัน้ย่อมมีองค์เป็นก�าหนดส�าหรบั

กิจนั้น ๆ กิจโดยมากต้องการสงฆ์มีภิกษุ ๔ รูป สงฆ์ผู้ท�ากิจเช่นนี้ เรียกว่าจตุวรรค 

แปลว่ามีพวก ๔ แต่กิจบางอย่างต้องการสงฆ์มีภิกษุ ๕ รูปบ้าง ๑๐ รูปบ้าง ๒๐  

รูปบ้าง สงฆ์ผู้ท�ากิจเหล่านั้นเรียกว่า ปัญจวรรค มีพวก ๕ ทสวรรค มีพวก ๑๐  

วีสติวรรค มีพวก ๒๐ เป็นล�าดับกัน ตกมาถึงชั้นนี้อุปสัมปทา คือรับบวชคนให้เป็น

ภิกษุเข้าหมู่ จึงเป็นหน้าท่ีของสงฆ์จะพึงท�าด้วยอย่างหนึ่ง พระศาสดาจึงทรงงดการ

ประทานอุปสมบทด้วยพระองค์เสีย และทรงเลิกการให้อุปสมบทของสาวกเสียด้วย 

ทรงอนุญาตให้สงฆ์ท�าด้วยวิธีที่เรียกว่า ญัตติจตุตถกัมมอุปสัมปทา...ครั้นทรงเลิก 

ติสรณคมนุปสัมปทาเสียแล้ว ได้ทรงอนุญาตให้เอาวิธีนั้นมาใช้บวชกุลบุตร ผู้มีอายุ 

ยังหย่อน ไม่ครบก�าหนดเป็นภิกษุ ให้เป็นสามเณรยังเสร็จด้วยอ�านาจบุคคลหรือภิกษุ

ผู้เถระนั้นเอง เมื่อเกิดมีสามเณรขึ้น การบวชจึงเป็น ๒ คือ บวชเป็นภิกษุ เรียกว่า 

อุปสัมปทา หรือ อุปสมบท บวชเป็นสามเณรเรียกว่า บรรพชา และวิธีที่สงฆ์จะให้

อุปสมบทก็ให้แก่ผู้ได้รับบรรพชาเป็นสามเณรมาแล้ว นี้ใช้เป็นธรรมเนียมมาจนบัดนี้”

ฉะน้ัน ธรรมเนียมการถึงสรณะ ๓ จึงมาจากวิธีบวชตามที่มีบัญญัติไว้ใน 

พระวนัิยดังกล่าวและในชัน้ต้นก่อนแต่ทรงตัง้วธิบีวช ผูฟั้งธรรมได้ลัน่วาจาถงึสรณะเอง 

จึงน่าจะมาค้นหาดวู่าค�าสอนทีเ่กีย่วแก่สรณะพระพทุธเจ้าได้ทรงสอนไว้อย่างไร ได้พบ

ค�าที่ตรัสสอนให้มีที่พึ่งดังจะยกมา ๒ แห่งดังนี้

๑. ตรัสสอนว่า “ท่านทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะ เป็นสรณะ อย่ามีสิ่งอื่นเป็น

สรณะ ท่านทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเกาะ เป็นสรณะ อย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะ”

๒. ตรัสสอนว่า “ท่านทั้งหลายจงมี นาถะ คือที่พึ่งอยู่เถิด อย่าไม่มีที่พึ่งอยู่

เลย เพราะว่าผูท้ีเ่ป็นอนาถะ (ไม่มทีีพ่ึง่) อยูเ่ป็นทกุข์” ต่อจากนี ้ตรสัธรรมเป็นเครือ่ง

กระท�าที่พึ่ง ๑๐ ประการ คือ (๑) ศีล รักษากายวาจาให้เรียบร้อย (๒) พาหุสัจจะ 

ความเป็นผู ้ได้สดับตรับฟังมาก คือ เรียนมาก (๓) ความเป็นผู ้มีเพื่อนดีงาม  

(๔) ความเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย (๕) ความขยันช่วยเอาใจใส่ในกิจธุระของเพื่อนร่วม

ปฏิบัติชอบ (๖) ความใคร่ในธรรมที่ชอบ (๗) ความเพียรพยายามในการปฏิบัติเหตุ
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ในทางที่ชอบย่ิง ๆ ขึ้น (๘) ความสันโดษยินดีพอใจในผลที่ได้รับ (๙) ความมีสติ

รอบคอบ (๑๐) ความมีปัญญารอบรู้

ตามที่มา ๒ แห่งที่ยกมานี้ แสดงว่า พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ทุกคนมีนาถะ

คือที่พ่ึง อย่าเป็นคนอนาถะ หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่า อนาถา ไม่มีท่ีพึ่ง หรือ  

ไร้ที่พึ่ง ใครหรืออะไรจะเป็นที่พึ่งได้ ก็ตรัสสอนว่า ให้มีตนเองนี้แหละเป็นที่พึ่ง กับให้

มธีรรมเป็นทีพ่ึง่ ว่าถงึตนเป็นทีพ่ึง่ ได้ตรัสไว้ในธรรมบทอกีว่า “ตนแลเป็นทีพ่ึง่ของตน 

คนอืน่ใครเล่าจะเป็นทีพ่ึง่ได้ บุคคลผูม้ตีนอนัฝึกดแีล้วย่อมได้ทีพ่ึง่ท่ีได้ด้วยยาก” ฉะนัน้ 

จึงกล่าวได้ว่าค�าสอนโดยตรงของพระพุทธเจ้านั้น สอนให้พึ่งตน สอนให้พึ่งธรรม  

ด้วยวิธีท�าตนให้เป็นท่ีพ่ึงของตนได้ คือ ฝึกฝนตนให้ดีในธรรม มีความประพฤติดีที่

เรียกว่าศีล เป็นต้น ดังกล่าวในธรรม ๑๐ ข้อนั้น

คราวนี้ เม่ือเกิดมีธรรมเนียมถึงสรณะทั้ง ๓ จึงเกิดมีสรณะขึ้นถึง ๔ คือ 

พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และตนเองซึง่พระพทุธเจ้าทรงยกขึน้เป็นอนัดบัแรก 

ปัญหาจึงเกดิขึน้ว่า จะไม่ขดัแย้งกนัหรอื ทัง้ในทีม่าบางแห่ง ยกข้ึนทลีะข้อ และปฏเิสธ

ด้วยว่าไม่มทีีพ่ึ่งอ่ืนอกีทลีะข้อเหมอืนกนั เมือ่น�ามารวมกนัเข้า ก็ดเูหมอืนปฏเิสธกนัเอง

ไปทั้งหมด เร่ืองนี้พิจารณาดูให้ดีตามคลองธรรมในพระพุทธศาสนา จะเห็นว่าไม ่

ขัดแย้งกัน ไม่ปฏิเสธกัน เพราะแต่ละข้อต่างเป็นสรณะในแต่ละลักษณะ ทุกลักษณะ

ต่างรวมกันอยู่ไม่อาจแยกออกจากกันได้ ดังนี้

๑. พระพุทธเจ้า ทรงเป็นสรณะ คือ ที่พึ่ง ในฐานะที่ทรงแสดงธรรมสั่งสอน

เหมือนอย่างบุคคลผู้ชูดวงประทีปในที่มืด เพื่อว่าคนมีจักษุจะได้มองเห็นทางเดิน

๒. พระธรรม เป็นสรณะ ทีพ่ึง่ ในฐานะทีเ่ป็นทางปฏิบตัดิ�าเนนิ เหมอืนอย่าง

ทางเดินที่สว่างขึ้นด้วยแสงประทีปที่พระพุทธเจ้าทรงชูขึ้นให้มองเห็น

๓. พระสงฆ์ เป็นสรณะทีพ่ึง่ ในฐานะทีเ่ป็นผูป้ฏบิตัธิรรมได้รบัผลมาแล้วเป็น

พยานแห่งความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และช่วยด�ารงพระศาสนาส่ังสอนสืบต่อมา 

เหมอืนอย่างผูท่ี้เคยเดนิทางนัน้มาแล้วตามแสงสว่างของดวงประทปีทีพ่ระพทุธเจ้าทรง

ชขูึน้และช่วยส่องดวงประทีปสบืต่อกนัมา ท�าให้ทางนัน้สว่างอยูเ่ป็นทางสะดวกทีใ่คร ๆ 

จะเดินตลอดมาเป็นพัน ๆ ปีจนถึงปัจจุบัน
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๔. ตนเอง เป็นสรณะท่ีพึ่งของตน ในฐานะที่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติด�าเนินด้วย

ตนเองคือจะต้องลืมตาดูทางที่พระพุทธเจ้าทรงชูประทีปส่องให้ดู และพระสงฆ์ช่วยชู

ประทปีส่องสบืต่อมา เมือ่ลมืตาดูเหน็ทาง กย่็อมจะเหน็ว่าเป็นทางทีไ่ม่เปลีย่ว ปราศจาก

อนัตรายเป็นทางเกษมสวสัด ีมผีูเ้ดนิมาแล้วก�าลงัเดนิอยูข้่างหน้า และก�าลังเดนิอยูด้่วย

กันก็มี จะต้องเดินทางนั้น คือ จะต้องปฏิบัติด้วยตนเอง ถ้าหากตนเองไม่ลืมตาดูทาง 

และไม่ปฏบิติัเดนิทางนัน้ สรณะ ๓ ข้างต้นกไ็ม่มปีระโยชน์ ข้อนีถ้้านกึดูถงึทีพ่ึง่อืน่ ๆ 

เทยีบ จะท�าให้เหน็ง่ายเข้าอกี คอื ทกุ ๆ คนจะต้องมทีีพ่ึง่ เช่นทีบ้่าน จะต้องมมีารดา

บดิาเป็นทีพ่ึ่งหรือไม่เป็นเช่นน้ันก็จะต้องมญีาตผิูอ้ปุการะหรอืบคุคลผู้อุปการะเป็นทีพ่ึง่ 

ในชั้นแรกเม่ือเข้าโรงเรียน ก็จะต้องมีครูอาจารย์เป็นที่พึ่งให้วิชาความรู้ ดังนี้เป็นต้น 

แต่ทกุ ๆ แห่ง กจ็ะต้องมีตนเองเป็นท่ีพึง่ของตนรวมอยูด้่วย ไม่เช่นนัน้ ทีพ่ึง่ภายนอก

อื่น ๆ ก็จะเป็นที่พึ่งไม่ได้ เช่น มารดาบิดาเป็นที่พึ่งด้วยเป็นผู้ให้ความอุปการะทั้งปวง 

เช่นให้อาหาร มารดาบิดาจะช่วยได้อย่างมากท่ีสุดก็เพียงน�าอาหารมาวางไว้ให้ หรือ

ป้อนให้ แต่บุตรธิดาจะต้องหยิบตักอาหารเข้าปากเอง หรือจะต้องอ้าปากออกรับการ

ป้อน จะต้องเคี้ยวกลืนอาหารเข้าไปด้วยตนเอง กิจเหล่านี้ตนต้องท�าเองท้ังนั้น ดังท่ี

เรยีกว่าต้องพึง่ตน ใครจะท�าให้หาได้ไม่ ในการไปโรงเรยีน มารดาบดิาเป็นทีพึ่ง่ในการ

จัดหาเครื่องเรียนและสิ่งต่าง ๆ ให้ ครูที่โรงเรียนก็เป็นที่พึ่งในการสอน แต่นักเรียน 

ทุกคนจะต้องเรียนด้วยตนเอง จะต้องฟังค�าสอนของครู จะต้องพิจารณาให้เข้าใจ  

จะต้องจดบันทึก จะต้องไต่ถามค้นคว้า เหล่านี้ต้องพึ่งตนเองทั้งนั้น จึงจะได้ความรู้

ความส�าเร็จในการศึกษา มารดาบิดาหรือใคร ๆ จะมาช่วยเรียนแทนให้หาได้ไม่  

เมื่อว่าถึงทางพระศาสนาก็เหมือนกัน พระพุทธเจ้าก็ทรงเป็นครูผู้หนึ่ง ที่เรียกว่า  

“พระศาสดา” ทรงแสดงธรรมสัง่สอน กค็อื ทรงแสดงความจรงินัน้เองส่ังสอน เพือ่ให้

รู้ว่าอะไรเป็นบาปคอื ความชัว่ อะไรเป็นบุญคอื ความด ีและทรงสัง่สอนให้รูว่้าทัง้หมด

นีเ้นือ่งมาจากจติใจเป็นส�าคญั จึงสรปุค�าสอนเป็นอย่างย่อทีส่ดุ ๓ ข้อ คอื ๑. ไม่ท�าบาป

ทัง้ปวง ๒. ท�ากุศลคอืความดใีห้ถงึพร้อม ๓. ช�าระจติของตนให้ผ่องใส นีค้อื ทางปฏบิตัิ

ทีท่รงสัง่สอนไว้ ซ่ึงพระสงฆ์ได้ปฏิบตัมิาแล้วและกไ็ด้ส่ังสอนสืบต่อมา แม้มพีระพทุธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์พร้อมที่เป็นสรณะอยู่ดังนี้แล้ว ถ้าบุคคลไม่หันไปพึ่งท่าน คือ ไม่

ลมืตาด ูเปิดหฟัูง ไม่เดนิไปตามทางท่ีทรงสัง่สอน กไ็ม่ได้รบัประโยชน์อะไรจากสรณะ
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เหล่านี้ ท่านจะมาท�าให้ใครเป็นคนดีหรือคนชั่วโดยที่ตนไม่ท�าด้วยตนเองหาได้ไม่  

กิจเหล่านี้ตนจะต้องท�าเอง คือ เมื่อท�าชั่วก็ต้องเป็นคนชั่วเอง จะมีสรณะอะไรมาช่วย

ให้ไม่ต้องเป็นคนชัว่หาได้ไม่ เมือ่ท�าดกีเ็ป็นคนดด้ีวยตนเอง จะมีสรณะอะไรมาช่วยให้

เป็นคนดีโดยไม่ต้องท�าก็หาได้ไม่เช่นเดียวกัน แต่เมื่อท�าชั่ว ก็ชื่อว่าท�าตนให้เป็นที่พึ่ง

ของตนไม่ได้ ต่อเมื่อท�าดี จึงจะชื่อว่าท�าตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ และจะละชั่วท�าได้ดี

ก็ต้องอาศัยสรณะทั้ง ๓ ดังกล่าวแล้ว สรณะทั้ง ๓ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ อาจยกขึ้นกล่าวอย่างสรุปเพียงข้อหนึ่งคือธรรมดังท่ีอ้างมาข้างต้น รวมเข้า

กบัตนเองอกีหนึง่ จะได้สรณะอย่างย่อ ๒ คอื ธรรม กบั ตน ตนทีจ่ะเป็นทีพ่ึง่ของตน

ได้ก็จะต้องเป็นตนที่มีธรรมคือที่ฝึกดีแล้วตามหลักธรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างข้างต้น 

การศึกษาให้เกิดปัญญาก็เป็นการฝึกฝนตนแต่ละอย่าง

ว่าถึงการศึกษาที่จะให้เกิดผลสมบูรณ์ตามหลักศึกษาในพระพุทธศาสนา คือ 

ศกึษาให้มคีวามเหน็ชอบ ความด�ารชิอบ อนัรวมเป็น ปัญญาสกิขา (ศกึษาในปัญญา) 

เจรจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ อันรวมเป็นศีลสิกขา (ศึกษาในศีล) ความ

เพียรชอบ ความมีสติชอบ ความตั้งใจมั่นชอบ รวมเป็นจิตตสิกขา (ศึกษาในจิต)  

คือ มรรคมีองค์ ๘ อันรวมเข้าเป็นสิกขา หรือศึกษา ๓ เหล่านี้แหละล้วนเป็นธรรมที่

ท�าที่พึ่ง ซึ่งมีอยู่หลายชั้น ตั้งแต่ชั้นที่เป็นโลกิยะส�าหรับชาวโลกทั่วไป จนถึงชั้นที่ 

เป็นโลกุตระส�าหรับผู้ที่สละโลกดังที่อาจารย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เคยกล่าวไว้ 

ความมุง่หมายเดมิแห่งการนบัถอื หรือถงึสรณะย่อมมดีงักล่าวมานี ้ซึง่จะต้องม ี๒ ส่ิง 

คอื ธรรม และตนเอง และธรรมกย่็อมโยงถึงพระพทุธเจ้าและพระสงฆ์เข้าด้วยกันตาม

ที่มีความสัมพันธ์กัน

ยกตัวอย่าง อะไรคือความเห็นชอบ ข้อนี้มีอธิบายได้ตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูง 

เช่น อธบิายว่าได้แก่ความเหน็ถกูต้องจรงิตามเหตผุล เช่นเหน็ว่า ผลคอืความประพฤติ

ออกมาทางกาย วาจา ย่อมมาจากเหตุภาวะทางจิตใจ เช่น พระสารีบุตรได้อธิบายไว้

ว่าความประพฤติที่เป็นอกุศลธรรม อันเป็นเครื่องเบียดเบียนต่าง ๆ เช่นฆ่าเขาบ้าง  

ลักของเขาบ้างเป็นต้น เป็นผลท่ีเกิดจากเหตุอันเรียกว่า “อกุศลมูล มูลคือเหตุแห่ง

อกุศล” คือ โลภ โกรธ หลง ส่วนความประพฤติที่ดีเป็นกุศลกรรม เป็นผลที่เกิดจาก

เหตุอันเรียกว่า “กุศลมูล มูลคือเหตุแห่งกุศล” คือ ความไม่โลภ ความไม่โกรธ  
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ความไม่หลง นี้นับว่าเป็นสามัญสัจจะ คือ สัจจะที่เป็นสามัญทั่วไป ท่านอธิบายอย่าง

นี้จนถึงสัจจะที่เป็นอริยสัจจะ คือสัจจะอย่างสูง คือ ทุกข์ เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ 

และทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดังท่ีพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้และตรัสสอนไว้ตั้งแต่ใน

เบื้องต้น เหตุผลน้ีเป็นหลักในค�าสอนของพระพุทธเจ้า ในช้ันแรกทรงสอนหนักไปใน

เหตผุลทางโลกตุระ (พ้นโลก) แต่ภายหลงัทรงส่ังสอนผ่อนลงมาทางโลกยิะ (เกีย่วกบั

โลก หรือ ทางโลก) เพื่อให้ด�ารงชีวิตอยู่เป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคตของชีวิต

รวมความเข้ามาแล้ว ค�าสอนท้ังปวงของพระพุทธเจ้ารวมเข้าในลักษณะ ๓ 

อย่างคือ

(๑) ทรงสอนเพื่อให้รู้ในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น

(๒) ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจตรองตามให้เห็นจริงได้

(๓) ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือ ผู้ที่ปฏิบัติย่อมได้รับผลตามสมควรแก ่

 ความปฏิบัติ

๒. คนไทยเรานับถือกันในสถานไร

คนไทยเรานั้น เม่ือพิจารณาตามวัตถุท่ีสร้างขึ้นทางศาสนา ตามอาการที่

แสดงออกแก่ทางศาสนาแสดงว่า ได้รับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็น

สรณะที่พึ่งทางจิตใจอย่างจริงจังมั่นคงเป็นส่วนใหญ่ และเหตุส�าคัญที่น�าให้คนไทยเรา

นบัถอืนัน้กคื็อความบรบูิรณ์ด้วยเหตผุลในพระธรรมค�าส่ังสอนของพระพทุธเจ้า ซึง่ต้อง

ด้วยลักษณะอัธยาศัยจิตใจของคนไทยที่ชอบเหตุผล อันเป็นลักษณะข้อส�าคัญของ 

ความเป็นไทของคนไทย ค�าท่ีกล่าวนี้มีหลักฐานที่จะอ้างได้ คือ ตามประวัติศาสนา 

คนไทยเราก็นับถือลัทธิเทพหรือวิญญาณต่าง ๆ มาก่อน แต่เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่

เข้ามาได้ประจกัษ์ว่าบรบิรูณ์ด้วยเหตผุล คอื มสัีจจะตามเหตผุลท่ีอาจตรองตามให้รูใ้ห้

เหน็จริง และปฏบิติัให้บงัเกดิผลเป็นความสขุความเจริญได้ จงึรับนบัถอืพระพทุธศาสนา 

และพระพทุธศาสนาเองทีแ่ผ่เข้ามานัน้ กม็ ี๒ สาย คอื สายมหายาน และสายเถรวาท 

มบีนัทกึของฝรัง่ว่าไทยสมัยน่านเจ้าเมือ่ครัง้ยงัอยูใ่นประเทศจนี นบัถือพทุธศาสนาลทัธิ

มหายาน แม้ในประเทศไทยปัจจุบันลัทธิมหายานก็เคยแผ่เข้ามา แต่คนไทยส่วนใหญ่

ไม่รับลัทธิมหายาน รับลัทธิเถรวาทซึ่งบริบูรณ์ด้วยเหตุผลที่เป็นปัจจุบันธรรมมากกว่า 
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และโดยเฉพาะบรบิรูณ์ด้วยเหตผุลทีเ่ป็นโลกยิธรรมส�าหรบัโลกนีม้ากกว่า คนไทยส่วน

ใหญ่น่าจะต้องการมทีีพ่ึง่ทางจติใจอยูเ่ป็นสขุในโลก ทัง้โลกนีแ้ละโลกหน้า ซึง่พระพุทธ-

ศาสนามีให้อย่างสมบูรณ์ และมีให้อย่างมีเหตุผล และในเถรวาทเอง ก็มีคัมภีร์ 

พระไตรปิฎก ประกอบด้วยค�าสัง่สอน ๓ หมวด คอืวนิยัปิฎก หมวดวนิยั สตุตนัตปิฎก 

หมวดพระสตูร อภธิมัมปิฎก หมวดอภธิรรม ปรากฏว่าคนไทยเรานบัถอืสตุตนัตปิฎก 

ซึ่งเป็นหมวดธรรมที่สอนบุคคลในระดับต่าง ๆ มีหลักฐานว่าสอนใครที่ไหนโดยมาก 

และมีเหตุผลท่ีตรองเห็นได้โดยท่ัว ๆ ไป เป็นประโยชน์ในการน�ามาปฏิบัติได้ทั่วไป 

ทั้งฆราวาส ทั้งพระ ส่วนวินัยปิฎกนั้นส�าหรับบรรพชิตคือผู้ออกบวชจะพึงปฏิบัติ  

อภิธัมปิฎกนั้นดูคนไทยทั่วไปไม่สนใจมากนัก แต่ก็มิใช่ว่าจะไม่มีผู้ศึกษาให้มีความรู้ 

หนงัสอืไตรภมิูพระร่วง ซ่ึงเป็นหนงัสอืแต่งในภาษาไทยเก่าทีส่ดุซึง่ปรากฏอยู ่นอกจาก

ศิลาจารึก ที่กล่าวว่าเป็นพระราชนิพนธ์พระมหาธรรมราชา (พญาลิไทย) กรุงสุโขทัย 

ก็แสดงว่าในยุคนั้นได้มีความรู้อภิธัมมปิฎกเป็นอย่างดีแล้ว ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นี้ 

ก็ยังใช้อภิธัมมสวดในพิธีศพ ถ้าเป็นพิธีมงคลใช้สวดแต่พระสูตร สมเด็จพระเจ้า 

บรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ารงราชานภุาพ ทรงเขียนเล่าไว้ในหนงัสอืเล่มหนึง่ว่ามนีทิาน

ที่เล่ากันมาว่า เรือทรงพระไตรปิฎกมาจากลังกาทวีป บังเอิญให้เกิดพายุพัดเอาเรือ 

ล�าท่ีทรงวินยัปิฎกไปเมืองมอญ พัดเอาเรอืล�าทีท่รงสตุตนัตปิฎกมาเมอืงไทย ส่วนล�าที่

ทรงอภิธัมมปิฎกไปเมืองพม่า นิทานเรื่องน้ีตรงกับความนิยมของประเทศทั้ง ๓ นี้  

คือมอญนิยมเคร่งวินัย ไทยอยู่สถานปานกลาง นิยมพระสูตร ส่วนพม่านิยมอภิธรรม 

พระสตูรทีส่อนให้ใช้เหตผุลดงัเช่นกาลามสตูร น่าจะเป็นทีถ่กูอธัยาศยัคนไทยส่วนใหญ่

มาก ได้กล่าวถึงมาครั้งหนึ่งแล้ว ในท้ายพระสูตรนี้ยังได้กล่าวถึงข้ออุ่นใจ ๔ ประการ

ของคนที่มีจิตประกอบด้วยเมตตา กรุณา เว้นจากกรรมที่เบียดเบียนใคร ๆ ประกอบ

กรรมที่ดี คือ

๑. อุ่นใจว่า ถ้าโลกหน้ามี ผลแห่งกรรมที่ท�าดีหรือชั่วมี เราก็จะไปดีแน่

๒. อุ่นใจว่า ถ้าโลกหน้าไม่มี ผลแห่งกรรมที่ท�าดีหรือชั่วไม่มี เราก็จะรักษา

ตนให้เป็นคนไม่มีเวร ไม่มีความล�าบาก ไม่มีทุกข์ มีแต่สุขในชาตินี้

๓. อุ่นใจว่า ถ้าเมื่อใครท�าบาป บาปชื่อว่าเป็นอันท�า เราก็ไม่ได้คิดบาปให้แก่

ใคร ๆ ไหนเลยทุกข์จักมาถูกต้องเราผู้มิได้ท�าบาป
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๔. อุ่นใจว่า ถ้าเมื่อใครท�าบาป บาปไม่ชื่อว่าเป็นอันท�า เราก็ได้พิจารณาเห็น

ตนเป็นคนบริสุทธิ์แล้วทั้ง ๒ ส่วน

ฉะนั้น เมื่อว่าถึงหลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้ว เรื่องโลกหน้า เรื่องนรก

สวรรค์ไม่ใช่เรื่องส�าคัญ ไม่ใช่เรื่องหลักแห่งพระศาสนา เรื่องที่เป็นเรื่องหลักนั้น คือ

เหตุผลตามสัจจะหรือสัจจะตามเหตุผลท่ีทุกคนอาจตรองตามให้เห็นจริงได้ และอาจ 

ลงความเหน็ว่า อะไรเป็นกรรมชัว่ท่ีควรละ อะไรเป็นกรรมดทีีค่วรท�า มเีหตผุลสมบรูณ์

อยูใ่นปัจจบุนั และความสมบรูณ์ด้วยเหตผุลดงันีม้อียูใ่นค�าสอนทีเ่ป็นพระพทุธศาสนา

ทั่วไปทุกระดับ

ส่วนวิธีการเผยแผ่นั้นย่อมเป็นไปตามยุคสมัย เช่น ในสมัยเก่าก่อน วิธีชักจูง

ใจคนให้ศรัทธา ใช้วิธีปุคคลาธิษฐาน (ยกบุคคลเป็นที่ตั้ง) เช่น ผูกเป็นนิทาน บางท ี

ก็ฝากประวัติศาสตร์ไว้ในนิทาน เช่นเขียนไว้ว่า พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับรอย

พระพุทธบาทไว้ที่เขาพระพุทธบาท สระบุรี เสด็จมาประทับท่ีพระแท่นศิลาอาสน์  

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตลอดถึงเสด็จมาปรินิพพานที่พระแท่นดงรัง 

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น คนเก่า ๆ ที่เชื่อจริง ๆ อย่างนี้มีไม่น้อย นอกจากนี้ 

เขยีนภาพนรกสวรรค์ไว้ทีผ่นงัโบสถ์เป็นต้น เพือ่ให้คนศรทัธาในค�าสอนเรือ่งบญุเรือ่งบาป 

ซึ่งก็ได้ผลในสมัยเก่าเป็นอันมาก ซึ่งนับว่าเป็นวิธีที่ฉลาดตามสมัย

อนึง่ ท่านผูป้กครองแผ่นดนิ โดยเฉพาะ คอื พระมหากษตัรย์ิซึง่ทรงอปุถมัภ์

พระพุทธศาสนาก็มิได้ทรงตัดแยกออกไปส่วนหนึ่ง แต่ได้ทรงอาราธนาให้พระสงฆ์ 

ช่วยในด้านให้การศึกษาอบรมศีลธรรม ตลอดถงึวชิาการต่าง ๆ แก่ประชาชนและเดก็

ทั้งปวง มิให้ตัดช่องไปแต่การวัดเท่านั้น ดังพระราชหัตถเลขาแห่งพระบาทสมเด็จ 

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  

ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๑๗ ตอนหนึ่งว่า “เรื่องการศึกษานี้ขอให้ทรงช่วยคิด

ให้มาก ๆ จนถึงรากเง่าของการศึกษาในเมืองไทย อย่าตัดช่องไปแต่การข้างวัด  

อีกประการหนึ่ง การสอนศาสนาในโรงเรียน ท้ังในกรุงและหัวเมือง จะต้องให้มีขึ้น  

ให้มีความวิตกไปว่าเด็กชั้นหลังจะห่างเหินศาสนา จนเป็นคนไม่มีธรรมในใจมากขึ้น 

เมื่อเป็นเช่นนั้น จะถือว่าเหมือนอย่างทุกวันนี้ คนที่ไม่รู้อะไรก็มีมาก ต่อไปภายหน้า 
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ถ้าเป็นคนที่เล่าเรียนคงจะประพฤติตัวดีกว่าคนที่ไม่ได้เล่าเรียนนั้นหาถูกไม่ คนที่ไม่มี

ธรรมเป็นเครื่องด�าเนินตาม คงจะหันไปหาทางทุจริตโดยมาก ถ้ารู้น้อยก็โกงไม่ค่อย

คล่องหรือโกงไม่สนิท ถ้ารู้มาก็โกงมากขึ้น และโกงพิสดารมากขึ้น การที่หัดให้รู้อ่าน

อกัขรวธิ ี ไม่เป็นเคร่ืองหัดให้คนดแีละช่ัว เป็นแต่ได้วิธทีีส่�าหรับจะเรยีนความดคีวามชัว่

ได้คล่องข้ึน จงึเหน็ว่า ถ้ามหีนงัสอือ่านส�าหรบัโรงเรยีน ท่ีบงัคบัให้โรงเรยีนต้องสอนกัน 

แต่ให้เป็นอย่างใหม่ ๆ ที่คนจะเข้าใจง่ายและเป็นความประพฤติของคฤหัสถ์ชั้นต�่า ๆ 

ขึน้ได้จะเป็นคุณประโยชน์มาก หนงัสอืเช่นนีเ้สมออธบิายธรรมจักษ ุกย็งัสงูอยูต้่องให้

เป็นหนังสอืชาวบ้านมาก ๆ ข้ึน และระวงัอย่าให้มโีซ๊ด๑ และถ้ามคี�าส�าหรบัครสูอบถาม 

เช่น ศีล ๕ ถามว่า อะไรเป็นองค์ที่ ๑ ที่ ๒ เป็นต้น ซึ่งให้เด็กต้องจ�าในใจในค�า 

ซึ่งเป็นหัวข้อเช่นนั้นได้จะเป็นการดี”

อันที่จริง คณะสงฆ์ได้มีส่วนช่วยการศึกษาของชาติมาต้ังแต่โบราณกาลแล้ว 

แต่เป็นการเฉพาะบคุคลเฉพาะวดั มใิช่เป็นการหลวงหรอืการแผ่นดนิ มาถึงสมยัรชักาลที ่

๕ นัน้ ได้ทรงอาราธนาสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าพระองค์นัน้ให้ทรงรับภาระอ�านวยการ

ให้พระภกิษสุงฆ์สัง่สอนกลุบตุรในหวัเมอืงตลอดพระราชอาณาจกัร เมือ่ พ.ศ. ๒๔๔๑ 

และสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าพระองค์นัน้ ได้ทรงตัง้การศกึษาธรรม ทรงช�าระ ทรงรจนา

หนงัสอืมากมาย ทรงน�าในการเผยแผ่พระพทุธศาสนาให้ถึงพระสงฆ์และประชาชนท่ัวไป 

คณะสงฆ์ในต่อมาก็ได้ด�าเนินรอยตามและขยายงานออกไป จนบัดนี้ มีวิทยาลัยสงฆ์ 

มีงานพระธรรมฑูตเป็นต้น ก็เพื่อให้ทางด้านปัญญาให้มากขึ้น ตามทางแห่งปัญญา 

ดังกล่าวข้างต้น

๓. ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและข้อที่ควรแก้

ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน น่าสังเกตว่า

ผลท่ีฝังเป็นสันดาน เช่น ความมีอัธยาศัยแอบแนบอยู่ด้วยธรรมหลายข้อใน

พระพทุธศาสนา ปรากฏเป็นลกัษณะอธัยาศยัของคนไทยส่วนใหญ่ ดงัทีก่ล่าวในครัง้ก่อน

๑ “โซ๊ด” เป็นศัพท์แผลง มีความหมายว่าฝร่ังจัดแท้ (ดูพระราชหัตถ์เลขา พระบาทสมเด็จ 

 พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมือ่เสดจ็พระราชด�าเนนิประพาสยโุรป พ.ศ. ๒๔๔๐ ฉบบัของครุุสภา  

 พ.ศ. ๒๕๐๕ เล่ม ๒ หน้า ๔๑๐)
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ผลคอืความทีเ่หนิห่างออกไปทัง้ทางศรทัธาและปัญญา ทัง้ทางความประพฤติ 

ข้อนี้เกิดจากเหตุหลายอย่างที่จะต้องแก้ไข เป็นต้นว่า

๑. ความบกพร่องทางวิธีการสอน ซึ่งจะต้องแก้ไขให้เหมาะกับสมัยที่เจริญ

ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อันจะต้องเน้นหนักด้วยสัจจะตามเหตุผล หรือเหตุผล

ตามสัจจะท่ีมีอยู่สมบูรณ์ในพระพุทธศาสนา เรื่องนรกสวรรค์หรือโลกหน้าเป็นเรื่อง

ประกอบ ถึงแม้จะมีหรือไม่มี คนท�าความดีก็มีเหตุผลที่จะได้รับความอุ่นใจ

๒. ความบกพร่องทางความร่วมมอื คอืสถาบนัทีเ่กีย่วข้องกนัทัง้หลายจะต้อง

ร่วมมือเพื่อให้มีการอบรมสั่งสอน เพราะจะต้องมีบุคคล ๒ ฝ่าย คือ ผู้ให้การสั่งสอน

อบรม กบัผูร้บั จะต้องมวีธิกีารให้ทัง้ ๒ ฝ่ายได้มาพบกันในทีซ่ึง่ก�าหนดไว้ ให้เป็นการ

เพียงพอแก่ความต้องการ ดังเช่นที่ได้จัดขึ้นในที่นี้

๓. ความบกพร่องอื่น ๆ

เมื่อวันวิสาขปุณณมี พ.ศ. ๒๔๗๑ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์หนังสือพุทธมามกะ พระราชทานแจก ได้ทรง

พระราชนพินธ์ค�าน�าไว้มีความหมายตอนหนึง่ว่า “ส่วนพระพทุธศาสนานัน้ตรงกนัข้าม 

เวลานี้กลับมีผู้ท่ีมีปัญญาหวนมาเล่าเรียนและนับถือมากขึ้นทุกที เพราะเป็นศาสนาที่

จรงิทีส่ขุมุลึกซึง้อย่างยิง่ ไม่ขดักับความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ทัง้ไม่ต้องมคีวามเชือ่อย่าง

งมงาย เป็นศาสนาที่ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสย่อมเชื่อได้และแลเห็นจริงตามได้ด้วยปัญญา 

ด้วยเหตเุหล่าน้ีจงึมีพวกท่ีเคยนับถอืศาสนาครสิตงัหวนมาศกึษามาก และชาวยโุรปบาง

พวกถึงกับเห็นว่า พระพุทธศาสนาน้ันจะเป็นส่ิงที่จะน�าความสุขมาสู่โลกนี้ได้ และ 

จะแก้นิสัยอันนิยมไปแต่ทางโลก (Materialistic Spirit) ของชนสมัยนี้ได้ จะเป็นทาง

ป้องกันมิให้อารยธรรมของชาวยุโรปเสื่อมสูญไปได้ แต่แม้เป็นดังนี้ พุทธศาสนิกชน 

ก็ยังหาได้พยายามที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไม่

ส�าหรับประเทศสยามนั้นก็ได้มีส่วนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่บ้างใน

เวลานี ้เช่น ได้ช�าระและพมิพ์พระไตรปิฎกขึน้ใหม่เป็นต้น ส�าหรบัการเผยแผ่นัน้ จะท�า

เพยีงเท่านีก็้พองามอยู ่แต่ส�าหรับการสัง่สอนในประเทศของเราเองนัน้ จะนับว่าท�าดีแล้ว
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ไม่ได้เลย การสอนเดก็ต้องนบัว่าบกพร่องทีส่ดุ เมือ่แต่ก่อนนีย้ายแก่หรอืพีเ่ล้ียงในบ้าน

ก็ได้พยายามสอนบ้างอย่างงู ๆ ปลา ๆ ครั้นมาบัดนี้ต้องนับว่ากลับทรุดโทรมลงไปอีก 

เพราะการสอนในบ้านกเ็กอืบจะไม่ม ีการสอนตามวัดกน้็อยลง เพราะมโีรงเรยีนอืน่ ๆ 

แทนพระสอนหนงัสอื ตามโรงเรยีนก็หาได้สอนศาสนาอย่างจรงิจงัไม่ จนเดก็ทีส่วดมนต์

ได้มีน้อยที่สุด และไหว้พระไม่เป็นก็มี ผู้ที่จะเล่าเรียนมักเป็นคนอายุมากที่บวชบ้าง  

ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาบ้าง แต่ที่เรียนจริงก็ต้องนับว่าน้อยมาก ถ้าเปรียบกับจ�านวน

พลเมอืงทัง้หมด การสัง่สอนเดก็ทียั่งบกพร่องอยูน่ัน้ น่าจะแก้ไขได้ไม่ยากนกั และเป็น

ของที่ควรพยายามแก้อย่างยิ่ง 

จริงอยู่พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ลึกซึ้งสอนให้เด็กเข้าใจยาก แต่ก็มีธรรม

ที่สอนได้มากมายเช่นเรื่องกรรมและอื่น ๆ อีกที่จะหยิบเลือกได้ ส�าหรับโรงเรียนของ

รัฐบาลจะได้จัดการให้มีการสอนศาสนาขึ้นอีกหวังว่าจะเป็นผลได้บ้าง แต่การสอนใน

โรงเรียนน้ัน ไม่ดีจริงเท่ากับบิดามารดาสอนเองในบ้าน ในพวกคริสตังเขาย่อมสอน 

ลูกหลานของเขาเกือบจะตั้งแต่เกิดก็ว่าได้ ส่วนส�าหรับคนไทยนั้นที่อยากจะสอน 

ลูกหลานของตนเองก็คงจะมีมาก แต่หากขาดต�าหรับต�าราอันจะเป็นหนทางแนะน�า 

ในวิธีสอนให้เหมาะกับความรู้ความเข้าใจของเด็ก การสอนจึงไม่เป็นผลบ้าง หรือกลัว

จะสอนผิด ๆ ถูก ๆ จนเลยไม่กล้าสอนเสียก็คงจะมีมาก 

หนังสือพุทธมามกะนี้ เป็นท�านองต�าราสอนเด็กดังข้าพเจ้ากล่าวแล้วว่าเป็น

ของที่ยังขาดอยู่ ข้าพเจ้าจึงได้ให้พิมพ์แจกในปีนี้ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะนี้ยัง 

หาได้แพร่หลายท่ัวไปไม่ ยังคงท�ากันอยู่แต่ในหมู่โอรสเจ้านายที่จะออกไปศึกษา ณ  

ต่างประเทศ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าเคยทรงพระปรารภว่า ไม่เห็นจ�าเป็นจะต้องท�า

เฉพาะเมื่อเวลาจะออกไปเล่าเรียน ณ ต่างประเทศ เมื่ออายุสมควรแม้จะไม่ไป 

ต่างประเทศก็ควรจะท�าพิธีได้ ข้าพเจ้าเห็นจริงด้วยพระด�าริของท่านเป็นอย่างย่ิง  

ถ้าเมื่อเด็กอายุราว ๑๓ หรือ ๑๔ ขวบพอรู้ความเข้าใจความได้ดี สมควรให้ไปศึกษา

หลักพระพุทธศาสนาในวัดที่ใกล้บ้านหรือ ณ ส�านักอาจารย์ตามความนับถือของบิดา 

เมื่ออาจารย์เห็นว่าเด็กมีความเข้าใจดีในหลักพระพุทธศาสนาแล้ว ก็ควรท�าพิธีรับเป็น

พทุธมามกะ คล้ายวธิพีวกคริสตงัท�าพธิ ีถ้าท�าดงันีไ้ด้จะดอีย่างยิง่ จะปลกูฝังความเลือ่มใส

ในพระพทุธศาสนายิง่ขึน้ และจะท�าให้เดก็มหีลกัมสีรณะอนัจะน�าชวิีตไปในทางทีช่อบ”
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ในท้ายที่สุดนี้ ขออัญเชิญพระราชด�ารัส พระราชทานในการเสด็จฯ พุทธ-

สมาคมแห่งประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๓ มีความตอนหนึ่ง

ว่า “ค�าว่า ‘ศาสนา’ ตามที่ใช้ทุกวันนี้ เป็นที่เข้าใจกันว่าใช้ตรงกับค�าว่า religion  

ในภาษาองักฤษ ซ่ึงหมายถงึค�าสัง่สอนท่ีมาจากเบือ้งบน ส่วนวธิกีารสัง่สอนกค็อื “สัง่” 

และ “สอน” ให้ปฏิบัติ โดยถือว่าค�าสั่งสอนนั้นมาจากเบื้องบน ยุติได้ว่าถูกต้องเที่ยง

แท้แล้ว จึงท�าตามได้ทีเดียว ถ้าว่าตามนี้ พระพุทธศาสนาก็ไม่เข้าหลักเป็นศาสนา 

เพราะเนื้อหาสาระกฎเกณฑ์ของพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นจากการค้นหาความจริงของ

ชีวิตด้วยปัญญามนุษย์ พระพุทธศาสนาแสดงความจริงของชีวิต แสดงทางปฏิบัติที่จะ

ให้บรรลุความสูงสุดของชีวิต มีวิธีการสั่งสอนที่ยึดหลักเหตุและผล ว่าทุกสิ่งเกิด 

จากเหตุ ผู้ใดประกอบเหตุอย่างไรเพียงใดก็ได้ผลอย่างนั้นเพียงนั้น หากจะถามว่า

พระพุทธศาสนาเป็นอะไร ก็ต้องตอบว่า โดยเนื้อหาท่ีเป็นเรื่องความจริงของชีวิต 

พระพุทธศาสนาเป็นปรัชญา โดยวิธีการสอนท่ียึดหลักเหตุผล พระพุทธศาสนาเป็น

ศาสตร์หรือพูดให้ชัดลงไปอีกก็เป็นวิทยาศาสตร์ เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีความเห็น

ว่า การสอนพระพุทธศาสนาท่ีถูกต้อง คือการสอนให้คนสามารถพิจารณาขุดค้นหา

หลักธรรมจากชีวิต และน�าหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติให้เป็นประโยชน์

เรื่องวิธีการสอนธรรมะ หรือที่พุทธสมาคมใช้ค�าว่า “เผยแพร่หลักธรรมแห่ง

พระพุทธศาสนา” ให้เข้าถึงบุคคลประเภทต่าง ๆ นั้น ความจริงมีปรากฏอยู่อย่าง

สมบรูณ์ในคมัภร์ีท้ังท่ีกล่าวไว้โดยตรงและโดยอ้อม ทัง้ทีก่ล่าวโดยสรปุและโดยละเอยีด

พิสดาร ซึ่งเชื่อว่าท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นหลักวิชาท่ีน�ามาปฏิบัติให้ได้ผลจริง ๆ 

ได้อย่างแน่นอน

ผู้มีปัญญาที่ปรารถนาจะช่วยผู้อื่น จะต้องพยายามศึกษาพิจารณาเลือกสรร 

วิธีการนั้น ๆ จากต�ารา น�ามาใช้สอนให้เหมาะสมแก่บุคคล แก่กาลสมัย และแก ่

สภาพการณ์ในปัจจุบัน คนท่ีเรียกว่าเป็นคนสมัยใหม่นั้น ยึดหลักเหตุผลเป็นส�าคัญ 

การสอนคนสมยัใหม่จะต้องน�าเหตุผลทีม่อียู่ในคัมภร์ีมาพิจารณา และหยิบยกแต่เฉพาะ

เน้ือหามาอธิบาย การสอนให้ปฏิบัติตามแบบฉบับเฉย ๆ โดยปราศจากเหตุผลอัน

สมควร จะท�าให้เกดิความรูส้กึว่า “ถกูอบรม” และ “ถกูบีบบงัคบั” จนหมดความสนใจ
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หน้าท่ีของท่านในการเผยแพร่หลักธรรมในพระพทุธศาสนา จงึอยูท่ีก่ารเลอืก

เฟ้นข้อธรรมะและเลือกเฟ้นวิชาการสอน การใช้ค�าพูดท่ีเหมาะ อธิบายหลักธรรม  

เทยีบเคยีงกบัตวัอย่างทีเ่ป็นของจรงิจนเหน็ชดัเจนได้ตามสภาพจติใจของคนสมัยปัจจบุนั 

เพ่ือช่วยให้แต่ละคนสามารถค้นหาและเข้าใจข้อธรรมะ ซึ่งจะน�ามาให้เป็นหลักการ 

ในการด�าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามฐานะของตน ๆ”



เรื่องของความเชื่อ*

คนในโลกน้ีส่วนมากนบัถอืศาสนาใดศาสนาหนึง่ เมือ่นบัถอืศาสนาใด กย็นืยนั

ว่าศาสนาน้ันจริงแท้ เมื่อเชื่อลงไปเสียแล้วก็ไม่ยอมพิสูจน์ จึงไม่พบความจริงแม้ใน

ศาสนาที่ตนนับถือ แม้จะมีผู้มาให้เหตุผลในทางที่ขัดแย้งกับความเชื่อของตนก็ไม่ 

ยอมฟัง การนับถือศาสนาดังน้ีเป็นเหตุปิดบังปัญญา ไม่ท�าให้ฉลาดขึ้นในความจริง 

ตามเหตุผล และเป็นการนับถือท่ีเจือด้วยมานะกับทิฏฐิของตนเองเป็นเหตุให้วิวาท 

ทุ่มเถียงกันอย่างไม่จบสิ้น ดังเช่นสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระเชตะวัน  

ใกล้กรุงสาวัตถี ได้มีนักบวชเป็นอันมากซ่ึงมลีทัธต่ิาง ๆ กัน พักอาศยัอยู่ในกรงุสาวัตถี 

พวกนักบวชเหล่านั้น ต่างก็วิวาทโต้เถียงกันเกี่ยวกับลัทธิท่ีตนนับถือ เป็นต้นว่า  

อัตตาและโลกเที่ยงหรือไม่เที่ยง อัตตาและโลกสร้างเอาหรือผู ้อื่นสร้างเป็นต้น  

จึงกลายเป็นมานะทิฏฐิไม่บังเกิดประโยชน์อะไร

ศรัทธา คือ ความเชื่อนั้น มีแสดงไว้ในทุกศาสนา แต่ในพระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้เชื่อด้วยปัญญา คือ ให้พิจารณาให้รู้เหตุรู้ผล แล้วให้เชื่อ 

ตามเหตุผล มิให้เชื่อตามค�าบอกเล่า พระพุทธเจ้าแม้ทรงเป็นโลกวิทู ผู้รู้โลก ก็ทรง

แสดงธรรมะทีส่ามญัชนอาจพจิารณาให้เหน็จริงได้ และทีจ่ะปฏบิตัใิห้เกดิผลได้โดยตรง 

ทรงแสดงธรรมในกายยาววาหนาคบืนี ้หมายความว่าทีต่นเอง ฉะนัน้ ดูเข้ามาทีต่นเอง 

*
 คดัดดัแปลงจากพระนิพนธ์เรือ่ง พระพทุธเจ้าของเรานัน้ท่านเลศิล�า้ ภาคต้น หน้า ๑๑๙, ๑๕๓,  

 ๔๐๙-๔๑๖, ภาคปลาย หน้า ๒๑๓, ๒๔๘-๒๔๙.



138 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

ก็จะพบความจริง ดังเช่นทรงสอนไม่ให้ท�าบาป อันหมายถึงความชั่วผิดต่าง ๆ  

ให้ท�ากุศล คือ ความดีต่าง ๆ ให้ช�าระจิตใจของตนให้ผ่องแผ้วเหล่านี้ เมื่อมองเข้ามา

ทีต่นเอง กจ็ะพบความจรงิทนัทว่ีาบดันีเ้ราเป็นอย่างไร ก�าลังท�าบาปหรือท�ากุศล จิตใจ

ของเราเป็นอย่างไร ทุกคนอาจจะรู้กรรมและจิตใจของตนเองได้โดยตลอด และเม่ือ

ปฏิบัติผิดค�าสอนของพระพุทธเจ้า ก็ได้ความเดือดร้อนกระวนกระวาย เมื่อปฏิบัต ิ

ถูกก็ได้รับความสุขท่ีเกิดจากสันติผล เหล่านี้เราเองก็ก�าหนดดูได้ที่ตนเอง ฉะนั้น  

ศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงจริงแท้และอยู่ในระยะเอื้อมถึงมิใช่สุดเอื้อม เหมือนอย่าง

เรื่องก�าเนิดโลกหรือสุดโลก ซึ่งไม่ทรงอธิบาย เพราะเป็นเรื่องไม่บังเกิดประโยชน์  

ที่จะท�าให้ใครเป็นคนดีหรือเลวได้ จึงเป็นศาสนาที่แสดงข้อปฏิบัติตรงอย่างที่สุด

อันความเชื่อ ความนับถือ และความแสดงออกต่าง ๆ ของบุคคลนั้น  

ย่อมเน่ืองกบัเหตแุวดล้อมภายนอก ประกอบกบัพืน้ทางจติใจและปัญญาของแต่ละคน 

เช่นบางคนมีพื้นทางจิตใจชอบปาฏิหาริย์ เมื่อมีใครมาแสดงสิ่งที่เห็นว่าเป็นปาฏิหาริย์  

(แม้จะเป็นสิ่งปลอม) ก็เชื่อในผู้นั้น เมื่อเชื่อเสียแล้ว ต่อไปผู้นั้นจะว่าอย่างไร เช่นว่า

เขาเป็นผู้นั้นผู้นี้มาเกิดหรือแบ่งภาคมาเกิด และจะเป็นผู้นั้นผู้นี้ต่อไป ดังนี้เป็นต้น  

ก็เชื่อไปทีเดียว 

บางคนอยากได้ทรัพย์หรือประสงค์ความส�าเร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อรู้สึก

ว่าใครเป็นผู้บันดาลให้ประสบความส�าเร็จ ก็นับถือ และมักจะเชื่อตามมา บางคนที่

ชอบทางลึกลับ ซึ่งมักจะมีมาก คือ อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่ไม่อาจรู้อาจเห็น ยิ่งเป็น

สิง่ทีรู่เ้ห็นยากกย็ิง่อยากรูอ้ยากเหน็มาก เช่นเรือ่งวญิญาณ เมือ่มใีครแสดงเรือ่งนีก็้เป็น

ที่สนใจ ทั้งเม่ือมีใครแสดงวิญญาณของบุคคลส�าคัญในอดีต ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์

บ้าง เป็นพระเถระองค์ส�าคัญบ้าง ก็ยิ่งสนใจ ทั้งถ้าผู้แสดงวิญญาณนั้นแสดงอานุภาพ

ในทางใดทางหนึง่ เช่น ในทางรกัษาโรค ในทางให้ลาภผลต่าง ๆ ในทางคุ้มครองเป็นต้น 

ก็ยิ่งเป็นที่สนใจมาก 

บางคนชอบผู้ส�าเร็จ ซึ่งมักจะมีมากเหมือนกัน เม่ือมีใครมาแสดงว่าเป็น 

พระอรหันต์ เป็นโลกุตตระก็มักจะสนใจ ถ้าผู้นั้นพูดเก่งมีวิธีชักจูงใจคน ก็ท�าให้ผู้ที่มี

ธาตุอ่อนเชื่อตามกันไปเป็นแถวได้เหมือนกัน บางทีผู้นั้นพูดชักจูงใจไปในทางที่ผิดว่า 
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พระไม่มปีระโยชน์ ไม่ควรจะไหว้เป็นต้น กยั็งเชือ่ ไม่ฟังเทศน์ ไม่ไหว้พระ เพราะเชือ่

เสียแล้วว่าเขาเป็นโลกุตตระ ทั้งที่หารู้ไม่ว่าโลกุตตระเป็นอย่างไร เรื่องหลังนี้ได้ยินว่า

มีอยู่ในบางแห่ง 

ความเชือ่ของคนในปัจจบัุน ฟัง ๆ โดยทัว่แล้ว ดสูบัสนอยูม่าก จะเป็นเพราะ

คนเราบดันีข้าดหลกัทีย่ดึเหนีย่วอนัแน่นอนม่ันคงของจติใจหรอือย่างไร จะลงความเหน็

อย่างนั้นก็คงไม่ถูกนัก เพราะส่วนใหญ่ได้มีพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ เป็นหลักยึดเหนี่ยวของใจอยู่ด้วยกัน แม้จะมีความเช่ือส่วนตนไปอย่างไร 

ซึ่งเป็นเรื่องของแต่ละคน ก็ไม่ประพฤติหรือแสดงออกในทางเป็นโทษเป็นภัยแก่ใคร 

หรือแก่ส่วนรวม ส่วนที่แสดงออกดังตัวอย่างหลังย่อมเป็นโทษภัยท้ังแก่ตนเองท้ังแก่ 

ผู้อื่น ควรที่จะต้องละหรือยับยั้ง 

ในเรื่องปาฏิหาริย์ เรื่องลึกลับต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกัน เม่ือห้ามความอยากรู้

อยากเห็นไม่ได้ ก็ลองดูในทางสนุกหรือสบายใจ ไม่ให้เกิดความเชื่อและปฏิบัติในทาง

ที่เกิดทุกข์โทษ เช่นบางคนเชื่อค�าท�านายว่าจะได้ลาภใหญ่ จึงใช้จ่ายเกินตัว กู้หนี้สิน 

ต้องเสียทรัพย์เป็นหนี้ ลาภก็ไม่ได้ 

ฉะนั้น จึงถึงเวลาที่จะต้องใช้ความเชื่อด้วยปัญญา คือ ท่ีมีเหตุผล ชนิดท่ี 

ตาเห็น หูได้ยิน หรือที่เดี๋ยวนี้เรียกว่าประสบการณ์ให้มากขึ้น ส่วนชนิดที่พ้นตาพ้นหู 

พ้นประสบการณ์ แบบปาฏิหาริย์จะต้องลดให้น้อยลง ท�าศรัทธาในพระรัตนตรัย  

ในหลักกรรมของพระพุทธเจ้าให้มั่นคง จะไม่มีความผิดพลาด

ในคราวทีโ่ลกคอืกลุม่มนษุย์เรานีเ่อง ก�าลงัเส่ียงต่อสงครามใหญ่อยู่ในปัจจบุนั 

ความแทรกซึมบ่อนท�าลายมีมากขึ้นและกระชั้นชิดเข้ามา ประชาชนก็พากันแสวงหา 

ที่พ่ึงยึดเหนี่ยวทางใจมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนย่อมไม่เห็นที่พึ่ง 

ยดึเหนีย่วอืน่ย่ิงกว่าพระรตันตรยั ส่วนทีเ่ป็นบคุคลอนัมเีพยีงหนึง่ คอื พระพทุธเจ้าซึง่

ได้พากันสร้างพระพทุธปฏิมาใหญ่เล็กส�าหรับเคารพบชูากนัมากมายทัว่ไปแต่โบราณกาล 

ในปัจจุบันยิ่งมีการสร้างกันมาก โดยเฉพาะ พระพุทธปฏิมาขนาดเล็กน�าติดตัวไปได้ 

อนักลายเป็นของขลังส�าหรบัป้องกันอันตรายหรอืเพือ่เจรญิลาภผลทีต้่องการ ดังทีเ่รยีก

ว่าอยู่ยง แคล้วคลาด เมตตามหานยิม นอกจากนี ้พระสงฆ์ซ่ึงเป็นบุคคลเหมอืนกันแต่มี
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จ�านวนมาก มใิช่หนึง่เหมอืนพระพุทธเจ้า กไ็ด้รับความนิยมสร้างรูปกันมากข้ึน โดยเฉพาะ 

รูปพระภิกษุซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ แต่ก่อนนี้ นิยมสร้างเพียงรูปเหมือนขนาดใหญ่ 

หนึ่งองค์สององค์เพื่อประจ�าไว้ในวัด และที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับท่านเท่านั้น บัดนี้มีนิยม

สร้างองค์เล็ก ๆ เป็นของขลังส�าหรับติดตัว 

ความคับขันของโลกทั้งในที่ไกลและใกล้ยิ่งมากข้ึน ความแสวงหาพระเป็น

เครื่องป้องกันตัวก็มากขึ้น เป็นโอกาสให้มีการสร้างพระกันมากขึ้นในที่ทั่วไป บางทีก็

มีการช่วยโฆษณาความดีวิเศษอย่างครึกโครมน�าให้คนสนใจพากันไปเช่าซ้ือมากขึ้น 

เพราะผู้สร้างก็ย่อมมุ่งผลที่ได้ เพื่อการก่อสร้างถาวรวัตถุหรือท�าสาธารณประโยชน์ 

บางอย่าง ทีมุ่ง่ผลเป็นอาชพีส่วนตนกม็ ีประชาชนเม่ือได้ฟังข่าวอภนิหิารมิใช่ว่าจะเชือ่

ทีเดียว แต่สนใจที่จะมีไว้ประจ�าตัว ถึงอย่างไรก็ท�าใจให้สบาย เป็นที่มั่นใจ 

คนที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่เป็นโสดาบัน ย่อมยังมีความเชื่อถือของขลังอยู่ 

เช่นน้ีไม่อาจห้ามได้ เพราะศรัทธายังไม่ดึงไปในพระรัตนตรัยและในกรรมโดยตรง  

ยังไปโดยอ้อมซ่ึงมักวกเข้าหาตนเองอยู่เสมอ แม้เช่นน้ีก็ควรจะต้องใช้ความคิดตาม

เหตุผล และปฏิบัติตนตามทางที่ถูกต่อผลที่ประสงค์ 

เรื่องของใจที่อยากจะมีของขลังไว้ประจ�าตัว เพื่อให้ใจสบายก็ไม่ห้าม แต่การ

ปฏิบติัหน้าทีข่องตนให้เข้มแขง็โดยสจุรติและด้วยความไม่ประมาท กต้็องม ีถ้าของขลงั

เป็นเครือ่งส่งเสริมให้ปฏบิตัหิน้าทีส่�าเรจ็ดียิง่ขึน้ ยิง่เป็นประโยชน์มาก หน้าทีข่องแต่ละ

คนนัน้ ทีเ่ป็นส่วนบคุคล คือ การงานของตนทีพ่งึท�าประจ�าวนั เช่น การศกึษา การอาชพี 

ผู้มีพระประจ�าตัวควรจะประกอบอาชีพที่ชอบ ท�างานโดยสุจริต เพราะพระเป็นสิ่ง

บริสุทธิ์ คุ ้มครองคนสุจริตมากกว่าจะคุ้มครองคนทุจริต และยังมีหน้าท่ีอันเป็น 

ส่วนรวม คือ รักษาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ของตน ผู้มีพระประจ�าตัว ซึ่งมี

ซื่อตรงจงรักภักดีมั่นคงในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติรักษาไว้ด้วยชีวิตโดย

ความพร้อมเพรียงกัน พระย่อมคุ้มครองแน่นอน 

ฉะนั้น เมื่อมีของขลังก็ต้องขลังให้มีเหตุผล ให้ส�าเร็จประโยชน์ ในการธ�ารง

รกัษาไตรรงค์ดงักล่าวไว้ให้คงอยู ่แคล้วคลาดและให้มเีมตตามหานยิม เพือ่ความผาสกุ

สมบูรณ์ของส่วนรวมคือชาติไทยทั้งหมด
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ความเช่ือในเครื่องรางของขลัง ที่ท�าขึ้นอาศัยคุณพระรัตนตรัยเป็นหัวใจ  

เพื่อท�าใจให้เข้มแข็ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ธ�ารงรักษาไตรรงค์ คือ ชาติ ศาสนา พระมหา-

กษตัรย์ิ ย่อมเป็นประโยชน์ และกพึ็งระวงัมใิห้เชือ่เกนิขอบเขตทีค่วร มใิห้ความเชือ่ใน

วัตถุเหล่าน้ีท�าให้งมงายจนเป็นผู้ถูกหลอกให้ตายเปล่า จ�าต้องใช้เหตุผลเพื่อปฏิบัติ

กิจการทั้งหลายตามหลักวิทยาการและด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งหลายให้เหมาะสม 

อีกด้วย เหมือนอย่างจะขุดดินก็ต้องใช้เครื่องขุด และใช้ด้วยความไม่ประมาท มิใช่ว่า

จะขุดถูกมือเท้าบ้างก็ได้ เพราะมีของท�าให้เหนียวอยู่แล้ว 

เรือ่งความระเรงิหลงในเครือ่งรางได้มตีวัอย่างอยูม่ากทีเ่ป็นโทษ แม้ในพงศาวดาร 

เช่นเร่ืองเมือ่กรงุเก่าจะแตก คนกลุ่มหนึง่ลงเรอืออกไปเพือ่รบป้องกนัเมอืง หวัหน้าเชือ่

ตนเองว่าอยู่ยงจึงร�าออกไปเป็นเป้าของข้าศึก ก็ถูกอาวุธตกน�้า นอกจากนี้ ยังควร 

ทราบอีกด้วยว่า ความเชื่ออันตรงต่อหลักพระพุทธศาสนานั้น คือความเชื่อในกรรม

และผลของกรรมเพื่อที่จะได้ละกรรมที่ชั่วที่ผิด ท�ากรรมที่ดีที่ชอบ หากจะมีเครื่องราง

ของขลังอันใด ที่ท�าให้ละกรรมชั่วท�ากรรมดีได้ ก็จะเป็นยอดของเครื่องรางของขลัง

ทั้งหมด ประวัติความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธรูปในชั้นแรกว่าสร้างขึ้นส�าหรับสักการบูชา 

เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณเป็นพุทธานุสสติ และสร้างองค์เล็ก ๆ เพื่อน�าติดตนไปได้  

ดูก็มีความมุ่งหมายส�าหรับเป็นเครื่องคุ้มกันใจดังกล่าว ฉะนั้น ถ้าระลึกถึงหลักการที ่

แท้จริง และน้อมใจมานกึเพือ่ท่ีจะสงัวรระวงัทางกรรมให้มากขึน้ จะยิง่ได้ประโยชน์มาก 

เช่น เมื่อมีพระผูกติดอยู่กับตัว จะท�าอะไรก็พิจารณาก่อนว่าถูกหรือผิดดีหรือชั่ว  

ถ้ารู้ว่านี่ผิดไม่ดี ก็นึกว่า จะท�ากรรมเช่นนี้ พระพุทธเจ้าไม่โปรดไม่ควรท�า ถ้ารู้ว่านี่ดี 

ถกูต้อง กน็กึว่าท�ากรรมเช่นนี ้พระพทุธเจ้าโปรด ท่านสอนให้ท�าและเตือนใจให้ท�า ดงันี้

เรยีกว่าเป็นพทุธานสุสต ิเมือ่มพีระอยูก่บัตน กค็วรทีจ่ะเจรญิพทุธานสุสตดิงันีไ้ว้เสมอ 

จะท�าให้หนงัเหนยีวอยูย่งหรอืแคล้วคลาดข้ึนอกีลกัษณะหนึง่ คอือยูย่งแคล้วคลาดจาก

ความชั่วความผิดทั้งปวง 

พระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้น น�าคนเข้าหาเหตุผล เช่น กรรมและผลของกรรม 

ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เป็นต้น สอนให้คนใช้ปัญญามากกว่าที่จะใช้ความเช่ือดายไป 

พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้ความเชื่อถือมากอย่างเข้าหาเหตุผลที่ถูกต้อง เช่น ผู้ที่จะชื่อว่า

รักษาตน คือ ผู้ที่ประพฤติธรรม เว้นประพฤติธรรมเสีย จะมีเครื่องแวดล้อมป้องกัน
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อย่างไรก็หาชื่อว่ารักษาตนไม่ ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์ ดวงดาวท้ังหลายจะ

ท�าอะไรได้ และพึงถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่ง ในฐานะที่พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ชู

ดวงประทปีส่องให้เหน็ทางด�าเนนิ พระธรรมเป็นทางด�าเนนิ พระสงฆ์เป็นผูท้ีไ่ด้เดินน�า

ไปในเบ้ืองหน้า ส่วนการด�าเนินไปในทางท่ีพระพุทธเจ้าส่องให้เห็นนั้นเป็นหน้าท่ีของ 

ทุกคนที่จะต้องเดินเอง ที่ตรงจุดนี้เองถึงค�าสอนที่ว่า “ตนเป็นที่พึ่งของตน” 

ฉะนั้น แม้ยังมีสันดานชอบเชื่อไปตามข่าวลือหรือขลัง ก็ต้องพยายามท�าใจ

เข้าหาเหตผุลตามหลกัของพระพทุธเจ้า ไม่ตืน่เตลดิไปโดยปราศจากเหตผุลทางปัญญา 

จึงจะสมที่เป็นพุทธศาสนิกชน

ครัง้หนึง่ พระพทุธเจ้าเสดจ็จารกิไปตามต�าบลต่าง ๆ ในแคว้นโกศล ได้เสดจ็

ถงึนคิมของชาวกาลามะมชีือ่ว่า เกสปตุตะ พวกชาวบ้านในนคิมนัน้ได้ทราบว่าพระพทุธเจ้า

เสด็จมา และเขาลือกันกระฉ่อนว่าพระองค์เป็นพระอรหันต์แสดงธรรมไพเราะยิ่งนัก 

จงึได้พากนัไปเฝ้าเป็นอนัมาก แล้วได้กราบทูลว่า ได้มนีกับวชหลายพวกผ่านมายงันคิม

นี ้พวกหน่ึงกแ็สดงยกย่องลทัธศิาสนาของตน หมิน่แคลนลทัธศิาสนาอืน่ อกีพวกหนึง่

มาก็กล่าวเหมือนอย่างนั้น จึงพากันสงสัยลังเลว่าถ้อยค�าของพวกไหนจริง ของพวก 

ไหนเทจ็ พระพทุธเจ้าตรสัว่า ควรทีจ่ะสงสัยลงัเลเพราะเกดิขึน้ถูกฐานะ ต่อจากนีก้ไ็ด้

ตรัสแนะน�ามิให้เชื่อถือด้วยอาการ ๑๐ อย่าง คือ 

ด้วยฟังตาม ๆ กันมา ๑ 

ด้วยถือสืบต่อกันมา ๑ 

ด้วยอ้างว่าได้ยินมาอย่างนี้ ๑ 

ด้วยอ้างต�ารา ๑ 

ด้วยเหตุที่ตรึกตรองเอา ๑ 

ด้วยนัยตามที่คาดคะเนเอา ๑ 

ด้วยคิดเอาตามอาการ ๑ 

ด้วยต้องกับความคิดเห็น ๑ 

ด้วยเห็นว่าผู้พูดเป็นผู้ควรเชื่อ ๑ 

ด้วยเห็นว่าเป็นพระเป็นครูของตน ๑ 
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ต่อเม่ือได้พิจารณาให้รู้ด้วยตนแล้ว จึงควรเช่ือถือ คือเมื่อรู้ว่าเป็นการไม่ดี 

มีโทษ ก่อทุกข์เดือดร้อน ก็ให้ละเว้น แต่เมื่อรู้ว่าเป็นการดีมีคุณก่อสุขประโยชน์จึงท�า 

พระพทุธเจ้าได้ทรงยกเอาโทษและคณุสองฝ่ายเปรยีบเทยีบกนั ในฝ่ายโทษ ได้ทรงยก

ความโลภ โกรธ หลง และกรรมของคนท่ีโลภ โกรธ หลง แล้ว ข้ึนแสดง คือฆ่า 

เขาบ้าง ลักของเขาบ้างเป็นต้น ในฝ่ายคุณได้ยกความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และ

กรรมของคนที่ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ซึ่งตรงกันข้ามขึ้นแสดง เป็นการเปรียบเทียบ

ให้เห็นได้ในปัจจุบันว่า ฝ่ายไหนเป็นอย่างไร และฝ่ายไหนควรเว้น ฝ่ายไหนควรท�า  

ในทีส่ดุได้ทรงสอนให้แผ่เมตตาจิตเป็นต้น ไปในสตัว์ทัง้หลายอย่างกว้างขวาง และตรัส

ว่าผู้ที่มีจิตใจไม่มีเวร ไม่คิดเบียดเบียนใคร มีใจไม่เศร้าหมอง มีใจบริสุทธิ์ เพราะ

ประกอบด้วยเมตตาไมตรีจิตเป็นต้น ย่อมได้ความอุ่นใจ ๔ ประการ คือ 

๑.  ถ้ามีโลกหน้าและมีผลของกรรมดีกรรมชั่ว เราก็จักไปเกิดดี 

๒.  ถ้าโลกหน้าและผลของกรรมดังกล่าวไม่มี เราก็รักษาตนให้เป็นคนไม่มี

เวรไม่มีทุกข์ มีสุขอยู่ในปัจจุบันชาติ 

๓.  ถ้าการท�าบาปเป็นบาป เรามิได้ท�าบาป จึงไม่ต้องเป็นทุกข์ 

๔.  ถ้าการท�าบาปไม่เป็นบาป เราก็เป็นผู้บริสุทธิ์

เรือ่งนีแ้สดงลกัษณะของพระพทุธศาสนา ซึง่ไม่กล่าวย�า่ยศีาสนาอืน่ และสอน

ไม่ให้เชื่อ แต่สอนให้พิจารณาตามเหตุผล จึงทนทานต่อปัญญาพิสูจน์ของคนทุกสมัย 

หมายความว่า ยิ่งพิจารณาด้วยปัญญา ก็ยิ่งเห็นจริง

ใครเล่า เป็นผูส้อนให้ไม่ต้องเชือ่ แต่ให้ใช้ปัญญาพสูิจน์เอาเอง เลศิล�า้เหมือน

พระพุทธเจ้า

คนส่วนมากยงัมคีวามเชือ่ว่ามีผูด้ลบนัดาลให้เกดิภยัเช่นเดียวกบัดลบนัดาลให้

เกิดโชคลาภ แต่ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงว่า คนมีกรรมเป็นของตน จะมีสุขหรือ 

มีทุกข์เพราะกรรม ก็ท�าให้คนเปลี่ยนมากลัวกรรมกันอีก เช่นเดียวกับที่เคยกลัวผู ้

ดลบันดาล เมือ่คดิถงึกรรมกค็ดิเหน็ไปคล้ายกบัเป็นตวัทกุข์มดื ๆ อะไรอย่างหนึง่ทีน่่า

สพึงกลัวผู้เงือดเงื้อจะลงโทษ กรรมจึงคล้ายผู้เคราะห์ร้ายที่ถูกคนเข้าใจในทางร้ายอยู่
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เสมอ เมือ่ได้ดีมีสุขก็กลับกล่าวว่าเป็นบุญบารม ีกรรมจงึไม่มาเกีย่วในทางดตีามความ

เข้าใจของคนท่ัวไป นอกจากนีค้นจะท�าอะไรในปัจจบุนักไ็ม่ได้นกึถงึกรรมเพราะเหน็ว่า

กรรมไม่เก่ียว กรรมจึงกลายเป็นอดีตท่ีน่ากลัวที่คอยแต่จะให้ทุกข์เมื่อไรก็ไม่รู้ ซึ่งไม่

สามารถจะป้องกันได้เท่านั้น ดูก็เป็นเคราะห์กรรมของกรรมยิ่งนักที่ถูกคนเข้าใจไป 

เช่นนี้ 

อันที่จริง พระพุทธศาสนาหาได้สอนให้คนเข้าใจในกรรมเช่นนี้ไม่ ไม่ได้สอน

ให้คนกลัวกรรม เป็นทาสของกรรม หรืออยู่ใต้อ�านาจกรรม แต่สอนให้รู้จักกรรม ให้มี

อ�านาจเหนือกรรม ให้ควบคุมกรรมของตนในปัจจบุนั กรรมคอืการอะไรทกุอย่างทีค่น

ท�าอยูท่กุวนัทุกเวลา ประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจ พระพุทธเจ้าได้ตรสัไว้แปลความ

ว่า “เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม เพราะว่าคนมีเจตนาท�ากรรมทางกายบ้าง ทางวาจา

บ้าง ทางใจบ้าง” ค�าทีต่รสัไว้นีก้ม็คีวามง่าย ๆ ทกุคนจะท�าอะไรจะพดูอะไรจะคดิอะไร 

ย่อมมีเจตนาคือความจงใจน�าอยู่ก่อนเสมอ แลในวันหนึ่ง ๆ ก็ต้องท�าอย่างนั้นอย่างนี้ 

ต้องพดูอย่างนัน้อย่างนี ้ต้องคดิอย่างนัน้อย่างนี ้ไปตามทีต่นเองจงใจจะท�าจะพดูจะคิด 

นี้แหละคือกรรม วันหนึ่ง ๆ จึงท�ากรรมมากมายหลายอย่างหลีกกรรมไม่พ้น 

พระพทุธศาสนาสอนเรือ่งกรรม หลกัใหญ่กมุ่็งให้พจิารณาให้รูจ้กัปัจจุบันกรรม

ของตนนี้แหละว่า อะไรดีหรือชั่ว อะไรควรหรือไม่ควร เพื่อที่จะได้เว้นกรรมที่ชั่วที่ไม่

ควร เพื่อที่จะท�ากรรมที่ดีที่ควร และพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่า บุคคลอาจสามารถที่

จะละกรรมที่ชั่วท�ากรรมที่ดีได้ จึงได้ตรัสสอนไว้ให้ละกรรมที่ชั่วท�ากรรมที่ดี ถ้าไม ่

เช่นนั้นก็จะไม่ตรัสสอนไว้ และการละกรรมชั่วท�ากรรมดีถ้าให้เกิดโทษทุกข์ ก็จะได้

ตรสัสอนไว้อย่างนี ้แต่เพราะให้เกดิประโยชน์สขุ จงึตรสัสอนไว้อย่างนี ้พระพทุธโอวาท

นี้แสดงว่า

คนมีอ�านาจเหนือกรรม อาจควบคุมกรรมของตนได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่า  

จะต้องควบคุมจิตเจตนาของตนได้ด้วย โดยตั้งม่ันแน่วแน่อยู่ในธรรม เช่น เมตตา  

สต ิปัญญา สจัจาธิษฐานเป็นต้นอนัเป็นส่วนจติ และศลี อนัหมายถึงตัง้เจตนาเว้นการ

ที่ควรเว้นท�าการที่ควรท�าในขอบเขตอันควร
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คนมอี�านาจเหนอืกรรมปัจจบัุน ด้วยการควบคุมจติ เจตนาให้เว้นหรอืท�ากรรม

อะไรก็ได้ ถ้าพดูเพยีงเท่านีก้ด็ไูม่มปัีญหา แต่ถ้าพดูถงึกรรมอดตีท่ีจะส่งผลให้ในปัจจบุนั

ก็เกิดเป็นปัญหาขึ้นอีก ส�าหรับผู้เชื่ออดีตชาติ ว่ากรรมที่ท�าไว้ในอดีตชาติจะส่งผลให้

ในชาตนิีอ้ย่างหลีกเลีย่งไม่พ้น จงึกลวัอ�านาจของกรรมอดตีเหมอืนอย่างกลวัอ�านาจมดื

ที่จะมาท�าร้ายเอาแน่ ในเรื่องนี้ พระพุทธศาสนาแสดงไว้อย่างไร สมควรจะพิจารณา 

ประการแรก พระพุทธเจ้าตรัสว่า บุคคลเป็นทายาทรับผลแห่งกรรมที่ตนได้

ท�าไว้ ข้อนี้ เป็นกฎธรรมดาข้อมาติกาคือแม่บท ไม่มีผิดเหมือนอย่างที่ค�าโบราณว่า 

ก�าปั้นทุบดิน แต่ยังมีกฎประกอบอีกหลายข้อเหมือนอย่างดินท่ีดีนั้นยังมีปัญหาต่อไป

อีกหลายข้อว่า ดินที่ตรงไหนเป็นต้น เมื่อกล่าวว่าดินแล้วก็คลุมไปทั้งโลก ค�าว่ากรรม 

ก็ฉันนั้น คลุมไปทั้งหมด เพราะคนทุกคนท�ากรรมต่าง ๆ ซับซ้อนกันมามากมาย 

เหลือเกิน กรรมอันไหนจะให้ผลเมื่อไร จึงมีกฎแบ่งกรรมออกไปอีก สรุปลงว่า  

กรรมหนักหรือกรรมที่ท�าบ่อย ๆ ให้ผลก่อนกรรมที่เบากว่า หรือที่ท�าไม่บ่อยนัก 

คนเรานั้นท�ากันมาทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่ว จึงมีสุขบ้างทุกข์บ้างสลับกันไป ผู้ที่

มีสุขมากก็เพราะกรรมหนักหรือกรรมที่ท�าบ่อย ๆ ฝ่ายดีก�าลังให้ผล ผู้ท่ีมีทุกข์มาก 

ก็ตรงกันข้าม และในปัจจุบันนี้ใครก็ตามมีความไม่ประมาท ประกอบกรรมที่ดีอย่าง

หนักหรือบ่อย ๆ กรรมดังกล่าวนี้ก็จะสนองผลให้ก่อน กรรมชั่วในอดีตหากได้ท�าไว้ 

ถ้าเบากว่าก็จะไม่มีโอกาสให้ผล ดังที่มีนิทานเล่าว่าได้มีบุคคลผู้หนึ่ง หมอดูว่าจะต้อง

ถงึแก่ความตายภายในก�าหนดเท่านัน้วนั ผูน้ัน้เชือ่ว่าตนจะตายตามค�าหมอด ูจงึบรจิาค

ช่วยคนมากมาย เม่ือถึงก�าหนดท่ีหมอทายก็ไม่ตาย จึงต่อว่าหมอ หมอถามว่าได้ท�า

อะไรบ้าง ก็ตอบให้หมอทราบ หมอจึงบอกว่าเพราะอย่างนั้นจึงไม่ตาย การกุศลนั้น

ช่วยต่ออายุไว้ 

ตามนทิานเรือ่งนี ้ถ้าเป็นหมอดูกค็งจะว่าอย่างนัน้ แต่ถ้าเป็นพระพทุธศาสนา

ก็จะต้องตอบเป็นวิภัชวาทะ (จ�าแนกตอบ) ว่าตามหลักกรรม หากจะมีกรรมเก่ามา

ตดัรอนชีวิต ถ้าท�ากรรมปัจจบัุนฝ่ายดใีห้หนกักว่า กรรมตดัรอนนัน้กจ็ะต้องชงกัไว้ก่อน 

กรรมดีใหม่กจ็ะสนองผลเหมอืนอย่างขวางหน้ากรรมตดัรอนนัน้ไว้ เรยีกว่ากรรมตดัรอน 

ไม่ได้โอกาสจะให้ผลก็ได้ ฉะนั้น
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ผู้ที่ท�ากรรมดีอยู่มากเสมอ ๆ จึงไม่ต้องกลัวกรรมชั่วในอดีตหากจะมีกุศล 

ของตนจะชูช่วยให้มีความสุขความเจริญสืบต่อไป และถ้าได้แผ่เมตตาจิตอยู่เนือง ๆ  

ก็จะระงับคู่เวรอดีตได้อีกด้วย ระงับได้ตลอดถึงปัจจุบัน

ทั้งเมื่อได้ด�าเนินในมรรคมีองค์ ๘ ของพระพุทธเจ้าเพื่อความส้ินทุกข์ ก็จะ

ด�าเนนิเข้าทางท่ีพ้นจากกรรมเวรท้ังสิน้ พระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า ตณัหาเป็นกรรมสมทุยั 

คือเหตใุห้เกิดกรรม มรรคเป็นทางดบักรรม และได้ตรัสไว้แปลความว่า “บาปทีผู่ใ้ดท�า

ไว้แล้วละเสยีได้ด้วยกศุล ผูน้ัน้ส่องโลกนีใ้ห้สว่าง เหมอืนดวงจนัทร์พ้นแล้วจากหมอก” 

จงึไม่ต้องกลวัอดตี แต่ให้ระวงัปัจจุบนักรรม และระวังใจ ตัง้ใจให้มัน่ไว้ในธรรม ธรรมก็

จกัรักษาให้มีความสวัสดีทุกกาลทุกสถาน

พระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงกรรมวิบาก เพื่อให้บุคคลมีสติระลึกว่าจะท�าอะไร

ลงไป ตนจะต้องรับวิบากคือผลของกรรมที่ท�านั้น ค�าว่า วิบาก มักเข้าใจกันว่าผลที่

เป็นความทกุข์เดอืดร้อน แต่อนัทีจ่รงิหมายถงึผลทีเ่ป็นกลาง ๆ เหมอืนอย่างค�าว่ากรรม

ก็หมายถึงเป็นกลาง ๆ วิบากแปลตามศัพท์ว่า ‘สุกยิ่ง’ หรือ ‘แก่ยิ่ง’ เหมือนอย่าง 

ผลไม้บนต้นไม้ แก่สุกจนถึงหล่นจากขั้ว หรือเหมือนอย่างครรภ์แก่จนถึงกาลคลอด 

เม่ือปลูกต้นไม้ผล ลงแล้วก็ต้องรดน�้าพรวนดิน บ�ารุงรักษาเรื่อยมาจนถึงออกผล  

เมือ่ผลแก่ได้ทีจ่งึจะตดัมาบรโิภคได้ หรอืถ้าปล่อยไว้กบัต้นจนแก่สุกกจ็ะหล่นลงมาเอง 

ฉันใดก็ดี เมื่อท�ากรรมใดข้อหนึ่งลงแล้ว เมื่อท�าบ่อย ๆ กรรมก็จะแสดงผลโดยล�าดับ 

จนสุกแก่ตัว จึงเผล็ดผลออกเต็มที่ 

ควรกล่าวได้ว่าผลของกรรมเริ่มมีตั้งแต่เริ่มท�ากรรม แต่ยังไม่เป็นวิบาก  

จะเรียกว่าวิบากต่อเมื่อผลแก่สุกเต็มท่ี เหมือนอย่างผลไม้ควรกล่าวได้ว่าเริ่มมีตั้งแต่

เร่ิมปลูกต้นไม้ แต่ยังไม่ปรากฏ ค่อย ๆ เพาะตัวโดยล�าดับจนถึงโผล่ออกจากขั้ว 

ค่อย ๆ โตขึ้นจนถึงแก่สุกเต็มที่ นี้เป็นวิบากของต้นไม้ วิบากของกรรมจึงต้องอาศัย

กาลเวลา ดงัท่ีท่านแสดงว่ากรรมบางอย่างให้เสวยผลในภพปัจจบุนั เหมอืนอย่างให้ผล

ในวนัน้ี กรรมบางอย่างให้เสวยผลในภพหน้า เหมอืนอย่างให้ผลในวนัพรุง่นี ้กรรมบาง

อย่างให้เสวยผลในภพต่อ ๆ ไป เหมือนอย่างให้ผลในวันมะรืนนี้ เป็นต้นไป 
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แต่ว่าคนท�ากรรมต่างซบัซ้อนกนัอยู่มาก เป็นกรรมทีส่่งเสรมิกันก็มี เบียนกัน

ก็มี ตัดรอนกันก็มี คือว่า กรรมดีกับกรรมดี กรรมชั่วกับกรรมชั่วย่อมส่งเสริมกัน  

ส่วนกรรมดีกับกรรมชั่วย่อมเบียนกัน ตัดรอนกัน ดูก็คล้าย ๆ กับการปลูกต้นไม้  

ถ้าดินแห้งไป อากาศร้อนจัดไป มีแมลงกัดกิน ก็ท�าให้ต้นไม้เฉา จนถึงตายได้ เมื่อได้

ดินชุ่มชื้นพอควร ได้น�้าได้ปุ๋ยพอควร ไม่มีแมลงกัดกิน จึงจะเติบโต ธรรมชาติมีสิ่งที่

ส่งเสริมกัน เบียนกัน 

กรรมกเ็ป็นธรรมชาตหิรอืกฎธรรมดาอย่างหนึง่ท่ีมีส่งเสรมิกนั เบียนกนั บคุคล

มอี�านาจประกอบกรรมขึน้ทแีรก และกรรมมอี�านาจให้วบิาก ก็เช่นเดียวกับคนมอี�านาจ

ทีจ่ะปลกูต้นไม้ และต้นไม้กอ็อกผลไปตามธรรมชาตขิองต้นไม้เอง ถึงเช่นนัน้คนกฉ็ลาด

ที่จะใช้ธรรมชาติสนับสนุนต้นไม้ เช่นรดน�้า พรวนดิน ให้ปุ๋ย ตลอดถึงจัดปรับปรุงดิน

ฟ้าอากาศให้เหมาะ แปลว่าฉลาดทีจ่ะปรบัปรงุธรรมชาต ิให้มปีระโยชน์แก่พชืผลทีเ่ป็น

ธรรมชาตด้ิวยกนั ในเรือ่งของกรรมกเ็ช่นเดียวกนั คนฉลาดย่อมสามารถประกอบกรรม

เพือ่วบิากทีดี่ ดงัท่ีเรยีกว่ากศุลวิบาก และสามารถประกอบกรรมทีส่่งเสรมิให้เกดิวิบาก

เช่นนัน้ได้โดยเรว็และมาก กรรมทีส่่งเสรมิในทางเดยีวกนันัน้ กเ็บยีนตดัรอนในทางอืน่

ที่ตรงกันข้าม ฉะนั้น กรรมท่ีให้เกิดอันตรายเหมือนอย่างดินแห้งฝนแล้งตลอดถึง 

ตัวด้วงตัวแมลงก็ไม่มาเกิดเป็นอันตรายแก่ต้นไม้ คือกรรมที่ปลูกรักษาไว้เพ่ือผลที่

ประสงค์ได้ ฉะนีแ้หละจงึเรยีกว่า กศุล แปลว่ากจิของคนฉลาด และเรยีกคนทีท่�ากศุล

ว่าคนฉลาดด้วย เรื่องของกรรมจึงต้องมีความฉลาดให้มาก

พระพุทธเจ้า ทรงแสดงกรรมและผลของกรรมว่า เป็นเหตุและผลที่ทุกคนจะ

ต้องรับ แต่บคุคลกอ็าจจะละบาปกรรมเสยีได้ด้วยกศุลกรรม เหมอืนอย่างพระองคลุมิาล

ท�าบาปฆ่ามนุษย์มากมายเมื่อเป็นโจร แต่ก็ละบาปนั้นได้ด้วยกุศลอย่างสูง คือ 

อรหัตตมัคคญาณ เมื่อเข้าบวชปฏิบัติพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า คือว่ากรรมก็มี

เบยีนกนั ตดัรอนกนัได้ คนทีฉ่ลาดจงึประกอบกรรมทีด่อียู่เสมอ กรรมทีด่เีหล่านีก้จ็ะ

เบยีนจะตดัรอนกรรมท่ีชัว่หากได้เคยท�าไว้แล้ว เรือ่งกรรมอดตีให้ผล มข้ีอทีค่วรตัง้เป็น

ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ อาการที่ให้ผลแบ่งเป็น ๒ ได้แก่ ให้ผลแก่บุคคลโดย 

ไม่เกีย่วกบัจติเจตนาของบคุคล ในทางทีด่เีช่น ประสบลาภผลโดยทีมิ่ได้คาดคดิไว้เลย 
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ในทางร้าย เช่น ประสบเหตุร้ายโดยมิได้คาดคิดไว้เช่นเดียวกัน จะกล่าวว่าไม่อยู่ใน

อ�านาจแห่งจิตเจตนาของคนเลยก็ได้ คือคนจะคิดต้องการหรือไม่ก็ตาม เหตุที่จะต้อง

เกิดก็ต้องเกิดจนได้ อีกอย่างหนึ่งให้ผลแก่บุคคลโดยเกี่ยวแก่จิตเจตนาของบุคคลด้วย  

ในทางที่ดีเช่นคิดอยากจะท�างานก็ได้งาน ได้ทรัพย์คล่องสะดวก หรือมีผู้มาชักชวน 

ให้ท�าก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน ในทางร้าย เช่นคิดท�าอะไร มีใครมาชักชวนให้ท�าอะไร 

ก็ไม่ได้ผล บางทีกลับเสียไป หรือคิดท�าความชั่วร้ายเสียหายเองหรือมีผู้มาชักชวน 

กท็�าความชัว่ต่าง ๆ ได้ โดยคล่องสะดวก

ตามตวัอย่างทีก่ล่าวนีย้งัมปัีญหาว่า กรรมอดตีให้ผลหรือกรรมปัจจุบันให้ผล 

กันแน่ เพราะตามที่มองเห็นก็เป็นกรรมปัจจุบัน เช่นท�าการค้าได้ก�าไร หรือขาดทุน 

ถ้าไม่ท�าการค้ากจ็ะไม่เกดิผลทัง้สองอย่าง แต่ผูท้ีเ่ชือ่กรรมกก็ล่าวว่า มกีรรมอดีตผสม

ให้ผลอยู่ด้วย แต่ก็มองไม่เห็น ดังที่เรียกกันว่าคนก�าลังชะตาดีท�าอะไรก็ขึ้น คนก�าลัง

ชะตาตกท�าอะไรก็ไม่ขึ้น ถ้าเป็นโหรก็จะท�านายทายทักว่านพเคราะห์ดวงนั้นดวงนี ้

กมุเล็งโยคลคันาจะเกดิผลเช่นนัน้ เช่นนี ้ซึง่โหรกอ็ธบิายให้เข้าหลกักรรมว่าท�านายอดตี

กรรมนัน่เอง แต่ถ้าจะถามว่าทางพระพทุธศาสนาว่าอย่างไร ก็น่าจะตอบว่าในส่วนที ่

เกี่ยวกับจิตเจตนาเช่นนี้ 

ทางพระพทุธศาสนาสอนให้รกัษาจติของตน ดงัทีต่รัสไว้แปลความว่า “คนทรง

ปัญญา ย่อมรกัษาจิต” เพราะเมือ่รกัษาจติไว้ได้ หากจะมีกรรมอดตีมาชกัน�าให้คดิท�า

ไม่ดี หรือให้มีผู้มาชักชวนก็จะห้ามใจได้ จะไม่หวั่นไหวไปตามค�าชักชวน ถ้าคิดท�าดี

หรือมีผู้ชักชวนให้ท�าดี ก็จะกล้าท�ากล้ารับที่จะท�า พระพุทธเจ้าได้ทรงวางหลักไว้ดังนี้ 

“ไม่ท�าความชั่วทั้งปวง ท�าความดีให้ถึงพร้อม ท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว” ผู้ที่รักษาจิต

ของตนได้ย่อมสามารถทีจ่ะปฏบิตัพิระโอวาทนีไ้ด้ เมือ่เป็นเช่นนีก้ไ็ด้อานสิงส์ ๒ อย่าง

คือ ปิดทางอดีตกรรมที่ไม่ดีหากจะมี เปิดทางปัจจุบันกรรมที่ดี 

ในเรื่องเช่นนี้ใจจึงเป็นใหญ่เป็นหัวหน้า ใจนั่นเองน้อมไปโอนไป อดีตกรรม 

ไร ๆ ทีจ่ะให้ผลโดยอาศัยใจ ไม่มีอ�านาจโดยล�าพงัตนเองเลย แต่อาจมอี�านาจครอบง�า

ใจที่อ่อนแอ หากใจมีก�าลังแล้วใจย่อมชนะกรรมที่เกี่ยวแก่ใจทุกอย่าง
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ครผููเ้ยีย่มยอดของโลกอนัควรเรยีกว่าบรมครนูัน้ คอืพระพทุธเจ้า ชาวโลกได้

เป็นศิษย์ธรรมของพระองค์มากกว่า ๒๕ ศตวรรษแล้ว แม้จะปรากฏในประวัติว่า

พระพุทธองค์ ได้เสด็จจาริกประกาศพระพุทธศาสนาไปได้ ๗ รัฐในดินแดนแห่งชมพู

ทวปีเท่านัน้ กส็ิน้เวลาของพระองค์ แต่ต่อมาพระพทุธศาสนาได้แผ่ขยายออกจากชมพู

ทวปีไปยงัถ่ินประเทศต่าง ๆ อย่างไม่หยดุย้ังจนถึงทกุวันนี ้จงึเหมือนอย่างต้นไม้ดังจะ

ยืมค�าเรียกว่าต้นชมพู อันเป็นต้นไม้ที่นับถือมาแต่เก่าก่อนของชาวชมพูทวีป ว่าเป็น 

ต้นไม้ประจ�าทวีปหรือโลก ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปลูกไว้ ได้เติบใหญ่หยั่งรากลงลึกแผ ่

ก่ิงก้านออกไปอย่างทันทอดพระเนตรเห็น แต่บัดนี้ยิ่งเติบใหญ่สูงจดฟ้าแผ่กิ่งก้าน 

ปกคลุมออกไปทัว่โลกใหค้วามร่มเย็นให้ผลเป็นอมตะแก่ชาวโลก เมื่อพจิารณาประวัติ

พระพุทธศาสนาด้วยใจที่ยอมรับความจริงจะเห็นว่าตามที่กล่าวมานี้ไม่เกินไปเลย  

ผูท้ีไ่ด้ลองศกึษาปฏบิตัธิรรมของพระพุทธเจ้าดบู้างแล้ว จะรูสึ้กในผลวเิศษได้ด้วยตนเอง

โดยเฉพาะย่อมสามารถด�าเนินชีวิตของตนให้เป็นสุคโต คือไปดีได้ อันวิถีแห่งชีวิต 

ของแต่ละคนน้ันย่อมมีราบรื่นสมบูรณ์บ้าง ขรุขระบกพร่องบ้าง เพราะผลของกรรม

เก่าก็มี กรรมปัจจุบันก็มีความขรุขระในชีวิต เพราะกรรมเก่านั้นน่าจะคล้ายกับ 

ความขรุขระของพื้นแผ่นดินในโลก ซึ่งสามารถปรับปรุงได้ คือ

พืน้แผ่นดนิแม่น�า้ภเูขาทีม่อียูต่ามธรรมชาติ คนเรามปัีญญาถมท�าให้เป็นถนน 

ขุดให้เป็นแม่น�้าล�าคลอง ท�าสะพานข้ามแม้น�้าใหญ่ สร้างท�านบกั้นน�้า ขุดอุโมงค์ 

ทะลภุเูขา เรียกว่าใช้กรรมปัจจบัุนปรบัปรงุธรรมชาตฉัินใด ความขรขุระของชวิีตเพราะ

กรรมเก่าก็ฉันนั้น คิดเหมือนความขรุขระของแผ่นดินตามธรรมชาติ คนเราสามารถ

ประกอบกรรมปัจจบุนั ปรบัปรุงสกดัก้ันกรรมเก่า เหมือนอย่างสร้างท�านบกัน้น�า้เป็นต้น 

เพราะคนเรามีปัญญา

ไฉนดริจัฉานแม้กระทัง่วานรทีม่มีอืเท้าคล้ายมนษุย์จงึไม่มที�าอะไรให้วัฒนะขึน้ 

กรรมเก่าสร้างมาอย่างไรกค็งอยูอ่ย่างนัน้ (น่าจะยกเว้นจ�าพวกทีว่่า เป็นบรรพบรุษุของ

มนุษย์) ก็คือขาดปัญญาท่ีจะคิดอ่านประกอบกรรมปัจจุบันปรับปรุงกรรมเก่า หรือที่

เรยีกว่าธรรมชาตใิห้ดเีจรญิขึน้ เรยีกว่าเป็นของกรรมเก่าอย่างสมบรูณ์ ฉะนัน้ พระพทุธเจ้า

จึงตรัสสอนให้เว้น ให้ท�ากรรมท่ีเป็นปัจจุบันนี้แหละเป็นประการส�าคัญ และให้ไม่
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ประมาทขาดสติ มักจะปล่อยใจให้กิเลสเช่นราคะโลภะตัณหาครอบง�าจนส้ินละอาย  

จึงท�ากรรมที่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่นให้เดือดร้อน คือกรรมของคนหนึ่งอาจเนื่อง

ไปถงึอกีคนหนึง่ได้ เช่นขโมยลักทรพัย์ เจ้าของทรพัย์ผูถ้กูขโมยกพ็ลอยเดอืดร้อนด้วย 

เพราะกรรมของขโมย หรอืจะว่าเพราะกรรมเก่าของเจ้าของทรพัย์หรอืจงึต้องถกูขโมย 

แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสสอนให้คิดอย่างนั้น เพราะถ้าตรัสสอนดังนั้น ก็ไม่ต้องสอน

ธรรมอะไรอื่นทั้งสิ้น สอนว่ากรรมเก่า ๆ ค�าเดียวก็พอ ฉะนั้น จึงตรัสสอนให้อบรม

ธรรมเช่นความไม่ประมาท ความมีสติ การใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรชอบอะไรผิด  

เพื่อประกอบปัจจุบันกรรมให้ชอบ

พระพทุธเจ้า ได้ตรสัสอนเรือ่งกรรม กย่็อมเนือ่งถึงกรรมเก่าอยู่ด้วย เพราะกรรม

เป็นตัวเหตุซึ่งจะต้องท�าขึ้นก่อนแล้วผลจึงจะตามมาภายหลัง ฉะนั้น ผลต่าง ๆ ที่ได้

รับอยู่ในปัจจุบันของทุกคน จึงกล่าวได้ว่าเป็นผลของกรรมที่ตนได้ท�าไว้แล้ว แม้ใน 

วันเดือนปีท่ีแล้ว ในช่ัวโมงท่ีแล้วจนถึงในนาทีที่แล้ว เรียกว่ากรรมอดีตทั้งสิ้น แต่คน

เราเมือ่พดูว่ากรรมอดตีหรอืกรรมเก่ากมั็กเข้าใจเอาว่ากรรมในชาติอดตี ไม่ค่อยได้นกึถึง

อดีตในชาตินี้ ทั้งได้มีเรื่องเล่าถึงกรรมในชาติอดีตไว้ก็มาก เช่นเรื่องหนึ่งในอรรถกถา

ธรรมบทว่า 

สมัยหน่ึง เม่ือพระบรมศาสดาประทบัอยู ่ณ พระเชตวันใกล้กรงุสาวัตถี ภิกษุ

เป็นอนัมากพากนัมาเฝ้า เวลาเช้ากอ็อกเท่ียวบณิฑบาตในหมูบ้่าน ชาวบ้านหมูห่นึง่ได้

นิมนต์พระผู้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านของตน ให้เข้านั่งในศาลานั่งประจ�าหมู่บ้าน 

ถวายยาคูและของเคี้ยวให้ฉันรองท้องก่อน พวกแม่บ้านก็พากันปรุงอาหารบิณฑบาต 

ขณะที่น่ังรออยู่ก็ฟังธรรมไปด้วย เปลวไฟแลบจากเตาขึ้นไปติดหลังคา เสวียนหญ้า 

อันหนึ่งติดไฟจากหลังคาลอยไปในอากาศ พอดีไปสวมเข้าที่คอของกาตัวหนึ่ง ซึ่งบิน

สวนทางมาในขณะนัน้ กาตวันัน้จงึถกูเสวยีนหญ้าไฟไหม้ตกลงตายในท่ามกลางหมูบ้่าน 

เร่ืองน้ีท่านแสดงบุพกรรมของกานั้นไว้ว่า ชาวนาคนหนึ่งอดีตกาลล่วงมานานไกล 

พยายามฝึกโคดือ้แต่ไม่ส�าเรจ็ โคนัน้กด้ื็อจนเหลือทน ไปหน่อยหนึง่กน็อน เขาตใีห้ลกุ

ขึน้กไ็ปอกีหน่อยหนึง่แล้วกน็อนอกี เขาพยายามให้โคไปสกัเท่าไรก็ไม่ส�าเรจ็จนสดุทีจ่ะ

อดกลั้น จึงว่าเอ้านอนให้สบายตั้งแต่บัดนี้ไป มีความโกรธเต็มท่ีจึงพันคอของโคนั้น 
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ด้วยฟาง จนดเูหมือนฟ่อนฟางแล้วจดุไฟขึน้ โคนัน้ก็ถกูเผาตาย ท่านว่าเรือ่งนีเ้ป็นการ

เสวยชาติก�าเนิดรับวิบาก คือผลที่เหลือของกรรมของชาวนานั้น 

กรรมเก่าหรือบุพกรรมตามเรื่องนี้เป็นกรรมเก่าที่หลีกไม่พ้น หญิงผู้ท�าครัว 

กไ็ม่ได้เจตนา จะให้ไฟลามขึน้ไปตดิหลงัคาตดิเสวียนหญ้า แม้เสวียนหญ้านัน้กไ็ม่มจีติ

เจตนาจะลอยไปคล้องคอกา ถงึกาเองกไ็ม่รูไ้ม่มีเจตนาจะให้คอของตนไปรบัคล้องประดบั

ด้วยเสวยีนหญ้าไฟ ตกว่าถงึวาระทีก่รรมมาถงึจรงิ ๆ ทีท่่านว่าต้องไปเกิดเป็นกากเ็พือ่

รับผลกรรมดังกล่าว 

น่าคิดว่า ชีวิตของดิรัจฉานนั้นส่วนใหญ่เป็นผลของกรรมเก่าสมบูรณ์ เพราะ

ไม่มีปัญญาที่จะสร้างกรรมใหม่ขึ้นป้องกันขัดขวาง และเรื่องนี้ผู้ที่เช่ือลางก็อาจถือว่า

เป็นลางไม่ดสี�าหรับหมูบ้่าน เพราะอยูด่ ีๆ กากบัเสวยีนไฟกไ็ปเจอกนั กาเอาคอไปรบั

เสวียนไฟถูกไหม้ตกลงตาย แต่ท่านผูรู้แ้สดงว่าเป็นผลกรรมของกานัน้เท่านัน้ ไม่เกีย่ว

กบัใครอืน่

ความเชื่อกรรม ถ้าเชื่อให้ถูกทาง ก็จะแก้ความเชื่อโชคลางต่าง ๆ ได้เป็น 

อันมาก และส�าหรับคนเรามีปัญญาสร้างกรรมใหม่ ๆ ขึ้นได้ดี ๆ มีพระธรรมของ

พระพุทธเจ้าปฏิบัติรักษาอยู่ ก็เป็นผู้มีสรณะก�าจัดทุกข์ภัยต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี



.
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ศาสนากับการพัฒนาจติใจ*

ท่านเลขาธิการฯ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วันนี้เป็นวันมงคล ด้วยทางส�านักงานฯ นี้ได้จัดบ�าเพ็ญกุศลถวายภัตตาหาร

พระสงฆ์ผูม้าเจรญิพระพทุธมนต์ และถวายสังฆทานเป็นการบ�าเพญ็กศุลประจ�าปี และ

ท่านเลขาธิการฯ อาราธนาขอให้แสดงธรรมกถาแก่ท่านทั้งหลายในโอกาสอันเป็น 

วันมงคลนี้

โดยที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้เป็น

ส�านกังานส�าคญั ได้ท�าโครงการการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิซึง่เท่ากบั

ท�าหน้าที่เป็นมันสมองแก่รัฐบาลและผู้ปฏิบัติการในการปกครองประเทศชาติทั้งหมด 

และก็ขออนโุมทนาทีใ่นแผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตนิี ้ได้บรรจแุผนการ

เกีย่วแก่การพัฒนาคนและสงัคมทางศาสนาไว้ด้วย แสดงว่าทางคณะท่านผูป้ฏบิตังิาน

ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของศาสนา และโดยเฉพาะคนไทยส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือ 

พระพุทธศาสนา นบัได้ว่าพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ�าชาต ิแต่แม้เช่นนัน้ก็ยอมรบั

ศาสนาอื่นซึ่งมีคนไทยนับถือ ในฐานะเป็นศาสนาที่อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกัน

ของพระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก

*   แสดงในงานวนัฉลองครบรอบ ๓๗ ปี ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม 

 แห่งชาติ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระญาณสังวร
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เพราะฉะนั้น การที่ได้น�าศาสนาเข้ามาประกอบด้วยให้เป็นเป้าหมายประการ

หนึ่ง ดังที่มีระบุไว้ในแผนงานพัฒนาจิตใจและวัฒนธรรม ข้อ ๒.๑ ว่าใช้ศาสนธรรม

เป็นหลักในการพัฒนาจิตใจ โดยเน้นคุณธรรม ๔ ประการ ตามพระบรมราโชวาท  

ค่านิยมพ้ืนฐาน ๕ ประการ และการลดละอบายมุขเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนิน 

ชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

 พระพุทธเจ้าก็กล่าวได้อย่างเต็มที่ว่า ได้ทรงเป็นผู้พัฒนาคนและสังคมในโลก 

ได้ทรงตั้งสังคมที่บริสุทธิ์ขึ้น ก็คือ พุทธบริษัททั้ง ๔ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา 

และมใิช่ทรงอบรมเพยีงสงัคมทีท่รงตัง้ขึน้เป็นพทุธบรษิทัทัง้ ๔ นีเ้ท่านัน้ ได้ทรงพฒันา

ด้วยพระธรรมทีท่รงสัง่สอนแก่ผูท้ีต่ัง้ใจฟังและรบัไปปฏบิตัทิกุคน แม้ว่าจะยังไม่ถึงเป้า

หมายเป็นพทุธบรษิทัทัง้ ๔ และเมือ่แสดงอย่างเป้าหมายทีสู่งสุด ได้ทรงพฒันาบคุคล 

และสังคมของบุคคลให้เป็นผู้ท่ีบริสุทธิ์ท่ีสุดในโลก คือมีเป้าหมายสูงสุดถึงเป็นพระ

อริยบุคคล และพระอริยบุคคลที่สูงสุดนั้นก็เป็นถึงพระอรหันต์ ซึ่งเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จาก

กิเลสทั้งหมด ดังที่ได้มีเหตุการณ์บังเกิดขึ้นในวันเพ็ญแห่งเดือนมาฆะ ซึ่งทางของไทย

เราก็ตรงกับกลางเดือน ๓ ซึ่งมีพิธีมาฆบูชาเมื่อวานนี้

มีประวัติความเป็นมาแห่งวันมาฆบูชานี้โดยย่อว่า ในวันเพ็ญกลางเดือน ๓  

ในสมัยต้นพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้าทรงเริ่มประกาศพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนา

คนและสังคมของหมู่ชน ก็ได้มีผู้เข้ามาขอบวชเป็นภิกษุได้ปฏิบัติธรรมจนบรรลุความ

เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิง คือส�าเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพสิ้นกิเลส ได้มาเข้าเฝ้า

พร้อมกันมีจ�านวนมาก ที่ท่านก�าหนดไว้ว่าถึง ๑,๒๕๐ องค์ พระพุทธเจ้าจึงได้ทรง

ถือว่าในโอกาสดงักล่าวนีเ้ป็นโอกาสทีจ่ะทรงเริม่วิธซีึง่เรยีกว่าการประชมุกนัท�าอโุบสถ

ของภิกษุสงฆ์ โดยท่ีในวันกลางเดือนทางจันทรคติและในวันส้ินเดือนทางจันทรคติ  

พระสงฆ์ผู้บริสุทธิ์จะมาประชุมพบกันอีกครั้งหนึ่ง และในการประชุมนั้นจะประชุมกัน

ท�าอะไรในเบ้ืองต้นนั้นพระพุทธองค์ทรงร่วมประชุมด้วย ก็ได้ทรงแสดงพระโอวาทที่

เป็นข้อหลัก ส�าหรับที่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้มีหน้าที่จะได้ออกไปประกาศพระพุทธ

ศาสนาเป็นการพัฒนาคนและสังคมในโลกให้ทราบถึงหลักในการที่จะน�าไปสั่งสอน 

ใน “การพัฒนาคนและสังคม” ทางพระพุทธศาสนาว่าจะใช้วิธีอะไร ให้ปฏิบัติอย่างไร 

และมีเป้าหมายอย่างไร และให้คนที่รับการพัฒนานั้น สังคมที่พัฒนานั้นได้เป็นเช่นไร
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พระโอวาทท่ีทรงแสดงในวันนั้นเป็นการวางหลักใหญ่ส�าคัญดังที่กล่าวมานี้ 

ส�าหรับที่พระสงฆ์ทั้งหลายจะได้น�าไปพัฒนาคนและสังคมดังกล่าว จึงได้เรียกว่า  

โอวาทปาติโมกข์ โอวาทะก็คือโอวาท ปาติโมกข์ ก็คือ ข้อที่เป็นหลักใหญ่ ข้อที่เป็น

ประธาน เพราะฉะนัน้ จงึจะได้น�าความในพระโอวาทนีม้าเล่าให้ฟัง แต่ว่าจะถอดความ

เพื่อเป็นที่เข้าใจง่าย ให้พอเหมาะแก่ภาวะของคนและสังคมที่เป็นชาวโลกทั่วไป พระ

สงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจะมีหลักการในการสอนอย่างไร พระองค์ได้ทรงแสดงเป็น 

หลักใหญ่เอาไว้เพียง ๓ ประการว่า

การไม่ท�าบาปทั้งปวง ๑

การท�ากุศลให้ถึงพร้อม ๑

การช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว ๑

นี่คือพระพุทธศาสนา ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระผู้รู ้ท้ังหลาย  

เพราะฉะน้ัน หลักในการแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการอบรมคนและสังคมในโลกท่ี

พระพุทธเจ้าทรงวางไว้นี้ จึงมีข้อความโดยย่อเพียงเท่านี้ซึ่งเป็นข้อที่จ�าง่าย จ�าไม่ยาก

ข้อ ๑  ไม่ท�าบาป คืออกุศลทุจริต ความชั่วทั้งปวง

ข้อ ๒ ท�ากุศล คือความดีงาม ความสุจริตทั้งปวง และ

ข้อ ๓ ก็คือการช�าระจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

เพราะฉะนั้น เราทั้งหลายก็กล่าวได้ว่าอยู่ในหมู่ชน ซึ่งพระพุทธเจ้าและสาวก

ของพระพุทธเจ้ามุ่งท่ีจะพัฒนา จึงควรที่จะก�าหนดจดจ�าเอาไว้และปฏิบัติตามหลัก 

ทั้ง ๓ ข้อนี้ และแนะน�าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามหลักทั้ง ๓ ข้อนี้

อนึ่ง พระองค์ได้ทรงแสดงขยายความออกไปอีกเพื่อให้เข้าใจง่ายย่ิงขึ้นว่า 

การไม่ท�าบาปทั้งปวงนั้น ก็คือไม่ท�าอะไรบ้าง ได้แก่

การที่ไม่พูดว่าร้ายใครทางวาจา

การที่ไม่ท�าร้ายใครทางกาย และ



158 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

ความที่ส�ารวมในปาติโมกข์ หมายความว่า ส�ารวมตน ปฏิบัติตนอยู่ในวินัย 

อันเป็นข้อที่พึงปฏิบัติในการที่จะเว้นไม่ท�าในสิ่งที่ไม่ควรท�า ท�าในสิ่งที่ควรท�าต่าง ๆ 

เมื่อปฏิบัติใน ๓ ประการนี้ ก็ชื่อว่าปฏิบัติในข้อว่าไม่ท�าบาปทั้งปวง

ท�ากุศลให้ถึงพร้อมนั้น พระองค์ก็ตรัสเน้นอยู่ที่การประกอบการปฏิบัติรักษา

จิตใจนี้เองให้ดียิ่งขึ้นกว่าจิตที่เป็นสามัญทั่วไป คือจิตที่เป็นสามัญทั่วไปนั้นเป็นจิตที่มัก

จะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ คือ เร่ืองทั้งหลายที่เป็นเครื่องแวดล้อมอยู ่เป็นอันมาก  

เพราะว่าทุก ๆ คนนั้นต้องพบกับสิ่งแวดล้อมที่พอใจบ้าง ไม่พอใจบ้างอยู่เป็นอันมาก 

กม็าถือเป็นอารมณ์ท�าให้เกดิความหงดุหงดิ ความเครยีด หรอืว่าเกดิความโลภ อยาก

ได้บ้าง ความโกรธบ้าง ความหลงบ้าง จิตของสามัญชนทั่วไปดังนี้จึงดิ้นรนกวัดแกว่ง 

กระสับกระส่ายอยู่เสมอ หาความสงบได้ยาก

เมื่อจิตเป็นดังน้ี จึงขาดปัญญาท่ีจะรู้จักสัจจะคือความจริงว่าอะไรดี อะไรชั่ว 

อะไรควรท�า อะไรไม่ควรกระท�าต่าง ๆ ท�าให้เกิดความล�าเอียงไปในการปฏิบัติด้วย

อ�านาจของความชอบบ้าง ความชงับ้าง ความหลงบ้าง ความกลวับ้าง จงึก่อให้เกดิการ

ปฏบิตัทิีเ่ป็นบาป เป็นอกศุล เป็นทจุรติต่าง ๆ เพราะฉะนัน้ จงึได้ตรัสเน้นในด้านการ

ท�ากศุลให้ถงึพร้อมว่า เริม่ด้วยการรกัษาจตินีเ้องให้ได้พบกบัความสงบจากความเครยีด 

ความหมกมุ่น ความวุ่นวาย หรือด้วยอ�านาจของอารมณ์และกิเลสต่าง ๆ ที่มีอยู ่

โดยรอบ ด้วยความที่มาหัดตั้งจิตไว้ในทางสงบอันเรียกว่ากรรมฐาน เช่น มาท�า 

ความสงบใจของตัวเอง วันหนึ่ง ๆ แม้จะไม่ได้มาก ไม่ได้นาน ก็ให้ท�า แม้น้อยหรือ 

ว่าในระยะเวลาอนัสัน้ ๕ นาท ี๑๐ นาท ีอะไรกไ็ด้ คอืแบ่งเวลามารกัษาจตินีใ้ห้ได้รบั

ความสงบ เท่ากับว่าหาความสงบมาเป็นอาหารเลีย้งจติ บ�ารงุจิต เพราะว่าวนัหนึง่ ๆ นัน้ 

ทกุ ๆ คนต้องบรโิภคอาหารเลีย้งร่างกายกนัอยูท่กุวนั วนัละหลายครัง้เป็นปกต ิแต่ว่า

ไม่ค�านึงถึงจิตใจว่าต้องการอาหารเหมือนกัน

หากว่าจะหาอาหารมาเลี้ยงจิตอันเป็นอาหารที่มีคุณประโยชน์ ก็ย่อมจะได้

ประโยชน์มาก ก็คือ สมาธินี้เองหรือความสงบท�าจิตให้สงบ อยู่กับความสงบ เช่น 

ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก หายใจเข้านบัหนึง่ หายใจออกนบัหนึง่ แล้วกน็บัสอง ๆ สาม ๆ 

ไปจนถึงสิบ สิบแล้วก็ย้อนกลับใหม่ หรือว่าหายใจเข้าว่าพุท หายใจออกว่าโธ หรือว่า 
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หายใจเข้าว่าอสั ทีแ่ปลว่าอสัสาสะ หายใจเข้า หายใจออกว่าปัส มาจากค�าว่า ปัสสาสะ 

ที่แปลว่า หายใจออก ดังนี้ก็ได้ หรือเพียงก�าหนดใจเข้ามารวมอยู่ในจุดใดจุดหนึ่ง  

เช่นลมหายใจเข้า-ออกดังกล่าว เพื่อให้ใจตั้งสงบอยู่ภายใน ไม่ออกไปวุ่นวายภายนอก 

วันหนึ่ง ๕ นาที ๑๐ นาที ก็ยังดี เป็นการให้อาหารแก่จิตใจอันเป็นอาหารที่ดี ดังนี้

ย่อมเป็นประโยชน์มาก เรียกว่าเป็นการปฏิบัติ “อธิจิต” ที่แปลว่าจิตยิ่ง คือท�าให้จิต

สงบยิ่งกว่าปกติที่เป็นอยู่

อันที่จริงนั้น ทุก ๆ คนก็หาอาหารให้กับจิตใจกันอยู่แล้วด้วยวิธี เช่นว่า ไปดู

หนงัดลูะคร กเ็พือ่ให้จติใจมคีวามสบาย หรอืบางทจีติใจไม่สบายกด็ืม่สรุาแก้กลุม้ หรือ

เป็นการปฏิบัติเพื่อสนองความจ�านงของจิตเพื่อท�าให้จิตสงบ เช่นว่าเวลาโกรธใคร  

เขามาด่า โกรธข้ึนมาก็อยากจะด่าเขา หากว่าด่าตอบเขาไม่ได้ก็รู้สึกอึดอัด ฮึดฮัด  

ไม่สบาย เมือ่ด่าตอบเขาออกไปได้แล้วกส็บายใจ ความโกรธกน้็อยลง เรยีกว่าเป็นการ

ปฏิบัติท�าจิตให้สบายนั่นเอง สนองความต้องการของจิต ให้จิตสบาย หรือว่าอยากได้

อะไรจิตใจก็ไม่สบาย อยากจะได้อยู่น่ันแหละ ต้องไปซื้อหาเอามาให้ได้ หรือบางทีก็

ต้องขโมยมาให้จนได้ หรือประกอบการทุจริตเอามาให้ได้ เม่ือได้แล้วใจก็สบาย  

ก็เป็นการที่สนองเจตนาของจิตเพื่อท�าให้จิตสบายนั่นเอง

เพราะฉะนัน้ ทุกคนกท็�าจติให้สบายกนัอยูแ่ล้ว หาอาหารให้จติอยูแ่ล้ว แต่ว่า

เป็นการทีน่�าอาหารทีเ่ป็นพษิให้กบัจติใจ เรียกว่าเป็นการให้ยาพษิแก่จติใจ กท็�าให้จติใจ

เสยียิง่ข้ึน ความสบายท่ีได้เม่ือได้สมประสงค์ เช่นว่า อยากได้ทรพัย์กห็ามาจนได้ และ

กใ็จสบายไม่วุน่วาย แต่กเ็พ่ิมความอยากได้ให้มาก ท่านจงึเปรียบเหมอืนอย่างว่าความ

โลภนั้นเหมือนอย่างไฟที่ลุกขึ้น อาศัยเชื้อ ก็คือว่าสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นที่ตั้งของความโลภ 

เช่น แก้ว แหวน เงิน ทอง เป็นต้น แต่ไฟคือความโลภนั้นเมื่อลุกขึ้น กินเชื้อ แก้ว 

แหวน เงิน ทอง ท่ีหาเอามาได้เหมือนอย่างเอามาใส่เชื้อให้ ส่ิงเหล่านั้นก็ไม่พออยู่

น่ันเอง ไฟคอืความโลภ กพ็องโตขึน้ เหมือนใส่เชือ้ให้มาก ไฟกพ็องโตขึน้แล้วกก็นิเชือ้

นัน้มอดไป คือ เม่ือได้มากแล้วความอยากนัน้กห็ายหรอืว่ากอ็ยากขึน้ไปอกี อาศยัเชือ้

เก่านั่นเอง ไฟลุกโตขึ้นก็ต้องการเชื้อมาใส่อีก เอาเชื้อมาใส่ให้ ไฟก็กินเชื้อหมดไปอีก 

ต้องหาเชื้อมาให้อีก



160 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

เพราะฉะน้ัน พระพทุธเจ้าจงึตรัสเอาไว้ว่า แม่น�า้เสมอด้วยตณัหา คอืความอยาก

ไม่ม ียิง่หามาป้อนความอยาก ตณัหาก็ยิง่ใหญ่ขึน้ เพราะฉะนัน้ การให้อาหารแก่กเิลส 

ด้วยวิธีดังกล่าวท่ีชาวโลกปฏิบัติกันอยู่โดยมากนี้จึงเป็นการหาอาหารที่เป็นพิษให้  

แต่ว่าการหาอาหารทีเ่ป็นคณุให้แก่จติคอืสมาธิ การท�าจิตให้สงบ ตัง้มัน่อยูใ่นทางกศุล 

คือทางดีนี้ เป็นอาหารที่เป็นคุณประโยชน์แก่จิตใจมาก ท�าให้จิตใจมีความสุขที่แท้จริง 

มีความสงบที่แท้จริง และท�าให้เกิดปัญญาต่อไป ก็จะท�าให้รู้จักบาปบุญ คุณโทษ 

ประโยชน์หรือมิใช่ประโยชน์ตามความเป็นจริง จิตใจปราศจากความล�าเอียงต่าง ๆ 

เป็นจิตใจที่บริสุทธิ์ การท่ีจะตัดสินอะไรว่าถูก ว่าผิด ว่าดี ว่าชั่ว ก็ถูกต้อง เป็นตัว

ปัญญาขึ้นมา และอันนี้เองที่เป็นหลักปฏิบัติในข้อที่ ๓ ที่ว่า ท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้ว 

อันเริ่มมาจากอธิจิต จิตย่ิงท่ีเป็นสมาธิแล้วท�าให้ได้ปัญญาสืบต่อไป เป็นการท�าจิตให้

บริสุทธิ์ ให้ผ่องแผ้วจากเรื่องเศร้าหมองทั้งหลาย

น้ีเป็นหลกัปฏบิตัท่ีิพระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ อะไรจะเป็นเครือ่งมือในการ

ที่มาปฏิบัติดังนี้ ก็ทรงประทานไว้ ให้ใช้ขันติ คือความอดทน ได้แก่ ให้รู้จักอดทนใจ

ของตวัเองนีแ่หละเป็นข้อส�าคญั ขนัตทิัว่ไปนัน้กเ็ป็นการอดทนต่อความล�าบากในเวลา

ทีป่่วยไข้ มทีกุขเวทนาต่าง ๆ อดทนต่อความตรากตร�าเก่ียวกบัหนาว ร้อน หิว ระหาย 

เป็นต้น ในการปฏิบัติการงานต่าง ๆ อดทนต่อความเจ็บใจต่าง ๆ เป็นขันติทั่วไป  

แต่เมื่อกล่าวสรุปเข้ามาโดยตรงแล้วก็คืออดทนต่ออารมณ์ อดทนต่อจิตใจของตนเอง 

ก็คืออดทนต่อตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากในทางท่ีผิด อดทนต่อความโลภ  

ความโกรธ ความหลง โดยที่ไม่ปฏิบัติตามจ�านงของโลภ โกรธ หลง ของตัณหา  

ความดิ้นรนทะยานอยากที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง เม่ืออยากผิดแล้วก็ต้อง 

งดเว้นเสีย เพราะเม่ืออยากผิดแล้วไปท�าเข้าก็เป็นบาป เมื่องดเว้นเสียได้ด้วย 

ความอดทนก็เป็นอันว่าปฏิบตัใินข้อไม่ท�าบาปทัง้ปวงได้ และความดนีัน้ รู้ว่าด ีแต่บางที

ก็ไม่อยากจะท�า ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ก็ต้องอดทนต่อส่ิงที่เป็นอันตรายต่อการท่ีจะท�า 

ความดีมาประกอบคุณงามความดี

เมือ่เป็นดงันี ้กเ็ป็นอนัว่าท�าความดไีด้ และกต้็องอดทนต่อความเหนือ่ยหน่าย

ในการที่จะท�าจิตใจ เช่น การปฏิบัติท�าสมาธิก็ต้องเมื่อยขบ หรือบางทีก็รวมใจไม่ได้
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รู้สึกว่าการมาท�าใจให้เป็นสมาธินั้นไม่สนุก เบื่อหน่าย ไม่อยากท�า ดังนี้ก็ต้องอดทน

ต่อความเบือ่หน่าย ต่อความไม่ส�าเรจ็ในขัน้แรก เพราะรวมใจไม่ได้ ตัง้ใจท�าไปอยูเ่รือ่ย 

ๆ บ่อย ๆ ในที่สุดใจก็จะเชื่องเข้าเป็นสมาธิได้ ต้องอดทนดังนี้ ตลอดถึงการอดทนใน

ทางที่จะไตร่ตรองพิจารณาให้รู้จักว่าอะไรดี อะไรชั่ว อะไรผิด อะไรถูก ด้วยใจที่สงบ  

อันเป็นใจที่เที่ยงตรง อันเป็นทางให้เกิดปัญญา ต้องมีความอดทนในการที่ปฏิบัติดังนี้ 

จึงจะท�าจิตของตนให้ผ่องแผ้วได้

เหล่านี้ต้องใช้ขันติ ความอดทนทั้งนั้น ไม่ท�าก็ต้องใช้ขันติ เพราะว่าขึ้นชื่อว่า

ความชัว่ต่าง ๆ แล้ว เมือ่บงัเกดิกเิลสขึน้เป็นกองตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากกอง

โลภ กองโกรธ กองหลง ก็ต้องการให้ท�า บังคับให้ท�าเหมือนอย่างเป็นนาย บุคคลก็

เหมือนอย่างทาสที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทาสของตัณหา เพราะฉะนั้น ก็ต้องมี 

ความอดทนต่อใจคอืต่อกเิลส ไม่ท�าตามทีก่เิลสสัง่ และเมือ่อดทนได้แล้วกเิลสกจ็ะสงบ

ไปเอง โลภ โกรธ หลง ตัณหา ก็จะสงบไปเอง ก็เป็นอันว่าไม่ท�าได้ คือไม่ท�า 

ชั่วได้ ทุกคนท�าได้ดังนี้ คือไม่ท�าชั่วได้ด้วยมีขันติ ท�าดีก็เหมือนกัน ไม่อยาก แต่เมื่อ

อดทนต่อความไม่อยากนัน้ ท�าไป ในท่ีสดุก็จะได้รับผลของความด ีมีความสุขจากความ

ด ีก็จะท�าให้ท�าความดีง่ายขึ้น

พระพทุธเจ้าจึงได้ตรสัเอาไว้ว่า ความช่ัวนัน้คนชัว่ท�าง่าย คนดีท�ายาก ความดี

นัน้คนชัว่ท�ายาก คนดที�าง่าย เพราะฉะนัน้ ให้สอนใจตวัเองอยูด่งันีว่้า เมือ่ยงัอยากจะ

ท�าช่ัวอยู่เพราะยังเป็นคนชั่ว ใจยังคุ้นต่อความชั่ว น้อมไปในความชั่ว ต้องดัดใจของ 

ตัวเองด้วยขันติ ยังไม่อยากท�าดีก็เพราะว่ายังไม่เป็นคนดีพอ จึงต้องมีขันติ อดทนท�า

ไปในความดี ใจก็จะน้อมมาในความดีได้ จิตใจนี้เป็นธรรมชาติที่น้อมไปได้เหมือน 

ดังกระดาษ เมือ่ยงัไม่ม้วนกเ็ป็นแผ่น ๆ และเม่ือม้วนเข้าแล้ว ม้วนทีแรกนัน้เม่ือปล่อยมือ 

กระดาษก็จะคลี่ออกทันที แต่เมื่อม้วนบ่อย ๆ แล้วกระดาษก็จะม้วนตัวเองได้อยู่ตัว 

แม้ว่าจะจับคลี่ออกแล้วปล่อยมือ กระดาษก็จะม้วนกลับมาหาที่เดิมใหม่

จิตใจของคนเป็นดัง่เช่นม้วนกระดาษ คุน้เคยไปในทางชัว่มากกม้็วนไปในทางชัว่ 

คุ้นเคยไปในทางดีมากก็ม้วนไปในทางดี เพราะฉะนั้น จึงต้องมีการฝืนใจ ต้องมีขันติ

ในอนัทีจ่ะละชัว่ ในอนัทีจ่ะท�าด ีในอนัท่ีจะท�าจติของตนให้บรสุิทธิผ่์องใส เพราะกระดาษ
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ของตนเองนัน้ ทกุ ๆ คนนัน้มกัม้วนไปในทางไม่ท�าดกีนัอยูเ่ป็นส่วนมาก เพราะฉะนัน้

ให้ท�าดจีงึมกัไม่ค่อยอยากจะท�า แต่เม่ือหดัให้น้อมไปในทางดบ่ีอย ๆ แล้วกเ็คยเข้าเอง 

จะท�าดงีา่ยขึน้ ๆ ท�าชัว่ยากขึน้ ๆ ดงันัน้ กก็ลายเป็นผูท้ีม่ีจติใจสงบตั้งมั่นไดเ้ปน็ปกติ 

เป็นผู้มีปัญญารู้จักไตร่ตรอง พิจารณา เห็นชอบเห็นผิด อะไรควร อะไรไม่ควร ท�าให้

การปฏิบัติเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ต้องมีขันติ และเมื่อเป็นดังนี้แล้วจะพบผลอันหนึ่ง 

คอื ความสขุอนัแท้จรงิทีเ่กดิจากความสงบไปโดยล�าดับ และท�าให้บคุคลผูท้ีป่ฏบิตัเิอง

นั้นเป็นบุคคลท่ีออกจากความช่ัวได้ ต้ังอยู่ในความดีได้ เป็นคนที่มีใจสงบ กายสงบ 

วาจาสงบ

พระพทุธเจ้าได้ทรงชีท้างทีจ่ะฝึกอบรม พฒันาคนและสงัคม พร้อมทัง้ทรงวาง

เคร่ืองมอืคือขนัต ิและพร้อมท่ีจะชีผ้ลท่ีพงึได้กค็อืความทีค่นเรานัน้จะออกจากความชัว่

ได้ ตั้งอยู่ในความดีได้ เป็นคนดีได้ และเป็นผู้สงบกาย สงบใจ สงบวาจาได้ สามารถ

ที่จะปฏิบัติงานต่าง ๆ ของตนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ประสงค์ เพราะฉะนั้น โอวาท

ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในวันมาฆะปุณณมีนี้จึงเป็นหลักปฏิบัติอันส�าคัญในอันที่จะ

พฒันาคนและสงัคมนีเ้องให้เป็นคนด ีเป็นสงัคมทีดี่ขึน้ สามารถทีจ่ะปฏบิตัใินการท่ีจะ

ประกอบอาชีพการงาน ท�าให้เศรษฐกิจท้ังส่วนตัวและส่วนรวมดีขึ้น สามารถที่จะอยู่

ด้วยกันด้วยความสุข สงบ มีความสุขและมีความเจริญ

เพราะฉะนั้น ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ จึงขอแสดงธรรมะในโอวาทปาติโมกข์

ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ในวันมาฆะปุณณมี ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาเมื่อวานนี้แก่

ท่านทัง้หลาย ผูท่ี้มีหน้าท่ีในการท่ีจะวางแผนพฒันาคน สังคมและวัฒนธรรม ประกอบ

ไปกับการเศรษฐกิจ

ในที่สุดนี้ ก็ขอให้อ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย อ�านาจบุญกุศลได้อภิบาลรักษา

ทกุ ๆ ท่านให้เจรญิ อาย ุวรรณะ สขุะ พละ และประสบความส�าเรจ็ในกจิทีพ่งึปฏิบตัิ

เป็นไปเพื่อความสุข ความเจริญ ทั้งแก่ตนเองและแก่ส่วนรวมยิ่ง ๆ ขึ้นไป ทุกท่าน

เทอญ.
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คนไทยมีความผูกพันใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามาแต่อดีตกาลนานไกล  

โดยมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นแกนน�า ด้วยเหตุนี้เอง คนไทยจึงรู้สึกต่อพระพุทธ

ศาสนาว่า “ศาสนาของเรา” และเมือ่พดูถงึพระพทุธศาสนา กจ็งึพดูกนัด้วยความคล่อง

ปากว่า “พระพุทธศาสนาของเรา” โดยที่เกือบจะไม่มีใครเคยคิดเคยสงสัยเลยว่า 

พระพุทธศาสนามาจากไหน เกิดที่ไหน หรือว่า มีความเป็นมาอย่างไร เพราะเมื่อทุก

คนเริม่รูเ้ดยีงสา กเ็ริม่ได้รู้ได้ยิน “พระพทุธศาสนาของเรา” เสียแล้ว นีไ้ด้แสดงให้เห็น

ว่าพระพุทธศาสนานั้นได้มีส่วนอย่างส�าคัญในการหล่อหลอมชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่

เริ่มรู้เดียงสาทีเดียว

พระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายและเจรญิมัน่คงอยูใ่นดนิแดนประเทศไทยนีม้าเป็น

เวลาช้านาน นับแต่เมล็ดพันธุ์แห่งพระพุทธศาสนาได้เข้ามาสู่ดินแดนประเทศนี้ ก็ได้

เจรญิงอกงามและแผ่ขยายอย่างมัน่คง ให้ร่มเงาเป็นทีร่่มเยน็แก่ประชาชนถ้วนหน้าเป็น

ล�าดบัมาโดยตลอดมไิด้ขาดสาย หากจะพจิารณาดถึูงสาเหตุท่ีอ�านวยให้พระพุทธศาสนา

เจริญมั่นคงอยู่ในประเทศนี้ได้ด้วยดีตลอดมาดังกล่าวแล้ว ก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีหลาย

สาเหต ุแต่สาเหตทุีน่บัว่าส�าคญัประการหนึง่กค็อื องค์พระมหากษตัรย์ิผูท้รงเป็นแกน

*  ทรงนพินธ์เมือ่ครัง้ด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ สมเดจ็พระญาณสังวร.
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น�าในการอุปถัมภ์บ�ารุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบต่อตลอดมา นับแต่ 

อดีตจนปัจจุบัน

ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เราเห็นว่า พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ได้ทรง

เอาเป็นพระราชธุระในเรื่องพระพุทธศาสนา ทั้งในด้านการอุปถัมภ์บ�ารุง การสั่งสอน

เผยแผ่และการประพฤตปิฏิบตั ิเป็นราชประเพณสืีบมา ด้วยเหตนุีเ้อง องค์พระประมขุ

ของชาตจึิงทรงถอืเป็นพระราชกรณยีกจิประการหนึง่ในอนัทีจ่ะต้องปกป้องพระพทุธศาสนา

ให้คงอยู่คู่กับชาติไทย ดังจะเห็นได้จากความในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตอนหนึ่งว่า

“ตั้งใจจะอุปถัมภก	 ยอยกพระพุทธศาสนา

ป้องกันขอบขัณฑสีมา	 รักษาประชาชนแลมนตรี”

ในด้านการสัง่สอนและเผยแผ่น้ัน กพ็ระราชทานพระบรมราชปูถัมภ์ในทกุทาง 

นับแต่การสร้างสถานศึกษา สังคายนาพระไตรปิฎก จัดสร้างหรือจัดพิมพ์คัมภีร์ทาง

พระพุทธศาสนา ส่งเสริมการศึกษา กระทั่งพระมหากษัตริย์บางพระองค์ที่ทรงศึกษา

เชีย่วชาญในพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษ ก็ทรงพระราชนพินธ์ต�ารบัต�าราหรอืพระราชทาน

พระบรมราโชวาทสั่งสอนประชาชนด้วยพระองค์ ดังเป็นที่รู้กันอยู่ทั่วไปแล้ว

ในด้านการประพฤติปฏิบติัน้ัน ก็ทรงเอาเป็นพระราชธรุะในอนัทีจ่ะให้ประชาชน

ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมตามความเหมาะสมแก่อัตภาพ ถึงกับบางยุคบาง

สมัยก็ทรงบังคับกวดขันโดยพระราชก�าหนดบ้าง กฎหมายบ้าง ก็มี ทั้งนี้ก็ด้วยทรง

ห่วงใยในสนัตสิขุของประชาชน แต่ทีน่บัว่าส�าคญัย่ิงนัน้กค็อืองค์พระมหากษตัรย์ิเองก็

ทรงด�ารงม่ันอยู่ในทศพิธราชธรรม และบางพระองค์ก็ได้เสด็จออกทรงผนวชใน 

พระพุทธศาสนาชั่วระยะเวลาหน่ึงด้วย ส่ิงเหล่านี้ล้วนเป็นการพระราชทานแบบอย่าง

อันดีเลิศในการประพฤติปฏิบัติศีลธรรมและคุณธรรมแก่ประชาชน ข้อเท็จจริงเหล่านี้

มีปรากฏให้เราเห็นตลอดมาในประวัติศาสตร์ของไทย
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ทัง้นี ้กโ็ดยทีท่รงประจักษ์แก่พระราชหฤทัยว่า พระพุทธศาสนานัน้มีคุณอนนัต์

ต่อชวีติของทกุคนทีรู่จ้กัน�ามาปฏบัิตใิห้ถกูต้องเหมาะสม ดังพระบรมราโชวาทในพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ที่พระราชทานในต่างโอกาสว่า

“กรณียกิจอันส�าคัญคือการส่งเสริมประชาชนให้มีพระรัตนตรัยและธรรมใน

พระพุทธศาสนาเป็นหลกัของใจ และความประพฤตด้ิวยศรทัธาและปัญญาทีถ่กูต้อง...”

“พระพุทธศาสนาน้ีเป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องสนใจ เป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้ประโยชน์

ถ้าเข้าในทางที่ถูก และเป็นสิ่งที่ไม่ยากที่จะปฏิบัติ...”

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาพการณ์ในปัจจุบัน อันเป็นยุคที่เต็มไปด้วยปัญหา

นานาประการน้ัน คุณธรรมย่ิงมีความส�าคัญและจ�าเป็นมาก ในอันท่ีจะช่วยผดุงชีวิต

ให้ด�าเนินไปอย่างราบรืน่ท่ามกลางสถานการณ์อนัหลากหลายได้ ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ได้พระราชทานพระบรมราโชวาท แสดงให้เห็นว่า

“ถึงแม้เราจะอยู่ในท่ามกลางความเจริญรุดหน้าแห่งยุคปัจจุบันอย่างไร เราก็

ทอดทิ้งการศึกษาทางด้านจิตใจและศีลธรรมจรรยาไม่ได้ ตรงข้าม เราควรจะเอาใจใส่

สั่งสอนกันให้หนักแน่นทั่วถึงยิ่งขึ้น เพื่อให้มีความคิด ความเข้าใจถูกต้อง สอดคล้อง

กับสถานการณ์แวดล้อมที่วิวัฒนาการไปไม่หยุดยั้ง”

และส�าหรบัชีวติและสถานการณ์ในประเทศไทยนัน้ กไ็ด้พระราชทานพระบรม

ราโชวาท ไว้ในคราวพระราชพธิบีวงสรวงสมเดจ็พระบรุพมหากษตัราธริาชเจ้า ณ ท้อง

สนามหลวง เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๒๕ ว่า

“การรักษาอิสรภาพและความเป็นไทยให้ด�ารงมั่นคงยืนยาวไป ถือว่าเป็น

กรณยีกจิอนัส�าคัญสงูสดุ นอกจากต้องอาศยัการบรหิารประเทศทีฉ่ลาดสามารถ และ

สจุรติเป็นธรรมแล้ว ยงัต้องอาศยัความร่วมมอืสนบัสนนุจากประชาชนทัง้ประเทศด้วย 

คือประชาชนแต่ละคนจะต้องขวนขวายสร้างสรรค์ประโยชน์ และด�ารงอยู่ในคุณธรรม

อันสมควรแก่ฐานะของตน ๆ....”
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พระบรมราโชวาทนีแ้สดงให้เหน็ว่า พระพทุธศาสนานัน้เป็นสิง่ทีจ่ะต้องมอียูคู่่

กับชาติไทยและชาวไทยไม่ว่าในสถานการณ์ไหนๆ โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบัน 

ยิ่งมีความส�าคัญและจ�าเป็นมากขึ้น และในพระบรมราโชวาทองค์เดียวกัน ก็ได้

พระราชทาน “คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมน�ามาปฏิบัติ”	เพื่อความมั่นคง

ก้าวหน้าและบังเกิดความสุขความร่มเย็นแก่ประเทศชาติไว้ ๔ ประการ คือ

๑. การรกัษาความสจั ความจรงิใจต่อตวัเอง ทีจ่ะประพฤตปิฏบิตัแิต่สิง่ท่ีเป็น 

 ประโยชน์และเป็นธรรม

๒. การรูจ้กัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤตปิฏิบตัอิยูใ่นความสจัความ 

 ดีนั้น

๓. การอดทน อดกลัน้ และอดออมทีจ่ะไม่ประพฤตล่ิวงความสัจสุจรติ ไม่ว่า 

 จะด้วยเหตุประการใด

๔. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย 

 ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

พระบรมราโชวาทในคุณธรรม ๔ ประการนี้ ก็พระราชทานตามนัยแห่งค�า

สอนของพระพุทธศาสนานั่นเอง แต่ได้ทรงน�าเอามาประยุกต์ในด้านความหมายและ

แนวแห่งการปฏิบัติให้พอเหมาะแก่การที่ทุกคนสามารถจะปฏิบัติได้ ในทางพระ- 

พุทธศาสนาถือว่าคุณธรรม ๔ ประการนี้เป็นรากฐานส�าคัญของการด�าเนินชีวิตใน 

ทางโลก ดังที่ท่านเรียกว่า ฆราวาสธรรม คือธรรมส�าหรับผู้ครองเรือน หรือชาวบ้าน

ทั่วไปนัน่เอง หรือหากจะกล่าวอย่างภาษาสมยัใหม่กเ็รยีกว่า	คุณสมบตัขิองชาวบ้านท่ีดี

คุณธรรม ๔ ประการในพระบรมราโชวาทดังกล่าวนี้มีความหมายครอบคลุม

กว้างขวาง คือรวมไว้ซึ่งความหมายทั้งในด้านศีลธรรมและคุณธรรม เป็นคุณธรรมท่ี

พอเพยีงแก่การปฏิบัตสิ�าหรบัท่ีจะสร้างความส�าเรจ็ให้แก่ชวีติและสร้างประโยชน์สขุให้

แก่สงัคมและประเทศชาตขิองตนของคนทัว่ไป ฉะนัน้ จงึกล่าวได้ว่าพระบรมราโชวาท

เรื่องคุณธรรม ๔ ประการนี้นับว่ามีความกะทัดรัดและชัดแจ้งในตัวเองแล้ว ทั้งใน 

แง่ของความหมายและแนวทางในการปฏบิตั ิจนไม่มคีวามจ�าเป็นอะไรทีจ่ะต้องอธบิาย

เพิม่เตมิอกี แต่อาจจะมบีางท่านทีม่คีวามรู้ความเข้าใจในพระพทุธศาสนาน้อย อาจจะ
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ยงัมองไม่เหน็ความสมบรูณ์แจ้งชัดในพระบรมราโชวาทนี ้ฉะน้ัน ในทีน่ีจ้งึใคร่ขอขยาย

ความเพื่อชี้ประเด็นของความหมายและความสัมพันธ์ต่อเนื่องในการปฏิบัติตามแนว

แห่งพระบรมราโชวาทนี้ให้ง่ายขึ้นส�าหรับบางท่านบางคนดังกล่าวแล้ว

ธรรมะหรือค�าสั่งสอนของพระพุทธศาสนานั้น มีความเกี่ยวเนื่องถึงกัน หรือ

ว่ามผีลกระทบถงึกนัโดยตลอด กล่าวคอื การปฏบิตัธิรรมข้อหนึง่ กจ็ะส่งผลให้สามารถ

ปฏบิตัธิรรมข้ออืน่ได้ง่ายขึน้หรอืส่งผลให้เกดิคณุธรรมอย่างอืน่ตามมาอกีด้วย เป็นต้น

ว่า ผู้ที่ตั้งใจรักษาศีลอย่างจริงจัง ก็ย่อมจะส่งผลให้กลายเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอย่างอ่ืน

ตามมาด้วย หรอืท�าให้เป็นผูส้ามารถปฏิบัตรัิกษาคณุธรรมอืน่ ๆ ท่ีสงู ๆ ข้ึนไปได้ง่าย

ขึ้นและดีขึ้นด้วย ในท�านองเดียวกัน ผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

อย่างจริงจัง ก็ย่อมจะส่งผลให้กลายเป็นผู้มีศีลหรือรักษาศีลได้สมบูรณ์ครบถ้วน 

ยิง่ขึน้ด้วย เมือ่ธรรมะหรอืค�าสัง่สอนของพระพทุธศาสนามลีกัษณะเป็นดงันี ้คณุธรรม 

๔ ประการในพระบรมราโชวาทดังกล่าวนี้ จึงมีความหมายครอบคลุมทั้งในด้าน 

ศีลธรรมและคุณธรรมอยู่ในตัว ดังจะชี้ให้เห็นในบางประเด็นพอเป็นตัวอย่างดังนี้

คณุธรรมข้อที ่๑ คอืการรกัษาความสจั การมคุีณธรรมข้อนีย่้อมท�าให้เป็นคน

ซื่อสัตย์สุจริต และเมื่อเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้ว การที่จะไปกระท�าการต่าง ๆ ที่ผิด

ศลีธรรมก็ย่อมจะไม่ม ีคนเช่นนีย่้อมได้ชือ่ว่าเป็นผูม้ศีลีโดยอตัโนมตั ิคนทีซ่ือ่สตัย์สจุรติ

เท่านั้นจึงจะมีความจริงใจต่อตัวเอง และผู้ที่มีความจริงใจต่อตัวเองนั้น เมื่อแสดงออก

มาภายนอก ก็จะปรากฏเป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานเป็นต้น อันเป็นส่วนที่

ตนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ซึ่งก็เท่ากับเป็นการแสดงความจริงใจต่อคนอื่น

น่ันเอง ทั้งนี้ ก็เพราะว่าคนท่ีจะมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงนั้น จะต้องเป็นผู้ที่มี 

ความส�านึกอยูภ่ายในจติใจเสมอว่าตนเป็นใคร มหีน้าทีอ่ะไร และควรท�าอย่างไร เป็นต้น 

ฉะนั้น คนที่จะจริงใจต่อผู้อื่นได้นั้น จึงต้องเป็นคนที่จริงใจต่อตัวเองก่อนเป็นประเดิม 

และจากการท่ีมีความสัจและความจริงใจต่อตัวเองนี่เองที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติแต่สิ่งที่

เป็นประโยชน์และเป็นธรรม เพราะฉะนัน้ คณุธรรมข้อนีจ้งึเป็นทีม่าของความซือ่สัตย์

สจุรติและความรบัผดิชอบของคนในสงัคม อนัเป็นรากฐานส�าคญัประการหนึง่ของการ

สร้างประโยชน์และความเป็นธรรมในสังคม
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คณุธรรมข้อที ่๒ คอืการรูจ้กัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤตปิฏิบัตอิยู่

ในความสัจความดีนั้น หากจะกล่าวสั้นเพื่อเข้าใจง่ายก็คือ การสามารถควบคุมตนเอง

ให้อยู่ในกฎในระเบียบที่ดีงามตามต้องการได้นั่นเอง คนที่ควบคุมจิตใจของตนเอง 

ไม่ได้ หรือกล่าวสัน้ว่า ควบคมุตนเองไม่ได้นัน้ ยากทีจ่ะประสบความส�าเร็จในชวีติและ

หน้าที่การงาน ยิ่งการรักษาศีลและประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยแล้ว ก็แทบจะเป็นไปไม่

ได้เลย ฉะนัน้ คณุธรรมข้อนีจ้งึเป็นรากฐานส�าคญัประการหนึง่ของการทีจ่ะมคีณุธรรม

ข้ออื่น ๆ ต่อไป แต่คนที่จะควบคุมตนเองได้เป็นอย่างดีนั้น ก็คือคนที่มีความสัจ 

ความจริงใจต่อตนเองนั่นเอง

คณุธรรมข้อท่ี ๓ คือการอดทน อดกล้ัน และอดออม การอดทนน้ันหมายถงึ

อดทนต่อความทุกข์ยากล�าบากทางกาย หรือปัญหาภายนอก ส่วนการอดกลั้นนั้น 

หมายถงึ อดกล้ันต่ออารมณ์หรอืความรูส้กึนกึคดิทีไ่ม่ด ีอนันบัได้ว่าเป็นปัญหาภายใน 

คนทีอ่ดทนและอดกลัน้ต่อปัญหาทัง้ภายนอกและภายในได้เป็นอย่างดเีท่านัน้ จึงจะเป็น

คนดีมีศีลธรรมได้ และคนในลักษณะนี้เท่านั้นจึงจะอดออม คือสร้างเนื้อสร้างตัวได้ 

หรือสามารถประคับประคองตนให้ด�าเนินชีวิตไปอย่างพอเหมาะพอสมแก่อัตภาพได้ 

ไม่ลแุก่อ�านาจของความอยากความต้องการในทางทีผ่ดิ ๆ จนกลายเป็นคนทจุรติสร้าง

ปัญหาให้แก่สังคมและประเทศชาติ คนที่จะสามารถอดทน อดกล้ัน และอดออมได้

เป็นอย่างดีนั้น ก็จะต้องมีคุณธรรม ๒ ข้อข้างต้นประจ�าใจอยู่ด้วยเสมอนั่นเอง

คณุธรรมข้อท่ี ๔ คือการรูจั้กละวางความชัว่ ความทจุรติ และรูจ้กัเสียสละนัน้ 

เป็นข้อที่จะช่วยกระตุ้นเตือนให้คนท�าตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ 

ไม่เพียงแต่มุ่งหวังเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้น และก็คุณธรรม ๓ ข้อแรกนั้นเองที่จะ

ช่วยผลักดันให้เกิดคุณธรรมข้อที่ ๔ หรือช่วยหนุนให้ปฏิบัติคุณธรรมข้อท่ี ๔ นี้ได้

สะดวกเต็มที่

จะเห็นได้ว่าคุณธรรมท้ัง ๔ ข้อนี้มีความเกี่ยวเนื่องสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

และเป็นคุณธรรมที่คนทุกชั้นทุกระดับ ทุกฐานะหน้าที่ สามารถน�ามาประพฤติปฏิบัติ

เพือ่ให้เกดิผลดแีก่ตนเอง ครอบครวั สงัคม และประเทศชาตไิด้ตามควรแก่ฐานะและ
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หน้าทีข่องตน ๆ กล่าวคือ ถ้าประชาชนท่ัวไปมคุีณธรรมเหล่านีป้ระจ�าใจอย่างครบถ้วน

ก็ย่อมจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เป็นนักปกครองที่ดีของ

ประเทศ เป็นผู้น�าที่ดีของประชาชน อย่างแน่นอน

เพราะฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระบรมราโชวาทเรื่องคุณธรรม ๔ ประการนี้ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงเลือกสรรและกล่ันกรองมาพระราชทานแก่ 

พสกนกิรของพระองค์ได้อย่างเหมาะสมยิง่ เพราะทกุคนสามารถน�ามาประพฤตปิฏบัิติ

ให้เกิดประโยชน์และผลดีแก่ชีวิตของตนเองและสังคมได้ตามควรแก่อัตภาพ

อนึง่ หากทกุคนได้หนักลบัมาพจิารณาดูทีต่วัเองของแต่ละคนแล้ว กจ็ะพบว่า 

คุณธรรมเหล่านีล้้วนมีอยูใ่นตวัเราทกุคนอยู่แล้ว มากบ้าง น้อยบ้าง และไม่ค่อยสม�า่เสมอ

เท่านั้น เพราะความส�าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานของแต่ละคนนั้น ล้วนต้องอาศัย

คุณธรรมเหล่านีม้าด้วยกนัทัง้นัน้ไม่มากกน้็อย ฉะนัน้ หากทกุคนได้พจิารณาส�าเหนยีก

พระบรมราโชวาทเรือ่งคณุธรรม ๔ ประการนีอ้ย่างจรงิจงัถ่องแท้แล้ว กจ็ะช่วยกระตุน้

เตือนให้พลังธรรมอันมีอยู่ในชีวิตจิตใจของแต่ละคนดังกล่าวแล้วเพิ่มพูนมีพละก�าลัง

มากข้ึน จนกลายเป็นคนทีม่คีวามแกล้วกล้าอาจหาญในการเว้นชัว่ท�าดท้ัีงต่อตนเองและ

ผูอ้ืน่ได้อย่างเตม็ที ่ฉะนัน้ คณุธรรม ๔ ประการตามพระบรมราโชวาทนี ้จงึควรได้รบั

การปลกูฝังให้เป็นรากฐานของชวีติและสงัคมไทย เพ่ือ “ความม่ันคงก้าวหน้าและบงัเกิด

ความสุข ความร่มเย็น แก่ประเทศชาติ” สืบไป.



ศาสนา และ ทศพธิราชธรรม*

ความเจรญิผาสกุหรือความเสือ่มทรามเลวร้ายในประเทศเราปัจจบัุนมกีารวจิยั

ออกมาแล้วว่า	“ข้าราชการ”	เป็นองค์กรส�าคัญอย่างหนึ่ง

ข้าราชการดมีีศีลธรรมหรอืมี	“ทศพธิราชธรรม” เป็นหลกัในการปกครองแล้ว

ประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุข

หากข้าราชการไร้ศลีธรรม ปกครองประชาชนนอกลูน่อกแนว “ทศพธิราชธรรม” 

ประชาชนจะเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ต้องเข้าป่าถืออาวุธรบราฆ่าฟันกัน จองล้างจอง

ผลาญไม่สิ้นสุด

สมเด็จพระญาณสงัวร แห่งวดับวรนเิวศวิหาร ท่านกล่าวถงึหลกัในการปกครอง

ของข้าราชการ และทศพิธราชธรรม อนัหมายถึงธรรมส�าหรบัพระราชาหรอืนกัปกครอง

ได้อย่างควรทีข้่าราชการและผูป้กครองทกุระดบัจะรบัไว้เป็นสตปัิญญาและสริมิงคลแห่ง

ตนเนื่องในวันปีใหม่ ทั้งควรใช้เป็นหลักปฏิบัติสืบต่อไปเพื่อความผาสุกทุกฝ่าย

สมเด็จพระญาณสังวรกล่าวถึงความส�าคัญของทศพิธราชธรรมและศาสนาไว้

อย่างชวนคิดว่า สิ่งไหนที่เรามีอยู่สมบูรณ์ เรามักจะไม่เห็นความส�าคัญ ตัวอย่างเช่น 

*   ทรงแสดงในโอกาสขึน้ปีใหม่พทุธศกัราช ๒๕๒๓ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิท่ี สมเด็จพระญาณสังวร.
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ลมหายใจเข้า-ออก เราไม่รู้สึกถึงลมหายใจเลยว่าเป็นอย่างไร เช่นเดียวกับศาสนา 

อันเปรียบเหมือนเส้นชีวิตเส้นหนึ่งในการด�ารงชีวิต แต่ไม่ค่อยได้สนใจกันตามควร

ศาสนา แปลเป็นข้อยุติกันว่า	 คือค�าสั่งสอน	 ทุกคนจะต้องมีการสั่งสอนใจ	

ของตนเองอยู่เสมอหรือบางครั้ง

ศาสนา แปลว่า ปกครอง	ทกุคนต้องมกีารปกครองใจตนเอง	ปกครองตนเอง

อยู่เสมอ

นอกจากนี ้เรายงัต้องมีผูป้กครองภายนอกส่วนใหญ่ กค็อื ท่านผูใ้หญ่ทีป่กครอง

ลงมาตามล�าดับ เช่น ที่ท�างาน ครอบครัว โรงเรียน วัด ฯลฯ

ขณะเดียวกัน เราต้องมีการปกครองใจของตัวเองด้วย เราต้องรู้จักสั่งสอนใจ

ตัวเอง อบรมตัวเอง

ตวัเราเองมใิช่มคีวามรูค้วามสามารถตามทีเ่รยีนมาแล้วจะดเีสมอไป คนเรามี

ส่วนไม่ดีอยูใ่นตนหลายประการ ทางพระเรียกว่า “กเิลส” หมายถงึความรัก โลภ โกรธ 

หลง ความด้ินรนปรารถนาท้ังหลาย ความไม่รู้ หลงถอืเอาผดิ มส่ิีงต่าง ๆ คอยยัว่เย้า

ให้เกิดกิเลส

เพราะฉะนัน้ ประการแรกจึงไม่ควรท่ีจะประมาทว่าตวัเรามีความรู้ความสามารถ

อย่างเดียวก็เพียงพอ

เมื่อมีต�าแหน่งหน้าที่ ต้องไม่ประมาท ต้องส�านึกว่าย่ิงเป็นผู้ใหญ่เป็นคนโต

มากเท่าใด สิ่งที่จะมาชักชวนให้เป็นไปในทางที่ผิดยิ่งมีมากขึ้น

ตัวใหญ่	เงาก็ใหญ่

เงา...คือสิ่งผิดที่จะมาชักชวนให้ท�าผิด

ถ้าเราไม่มีศาสนาเป็นเครื่องอบรมส่ังสอนแนะน�าปกครองตัวเอง ให้รู้จักเว้น

ในทางที่ควรเว้น ประพฤติในทางที่ควรประพฤติ ความที่ใหญ่จะท�าให้กล้าในทางที่ผิด

มากยิ่งขึ้น
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มากกว่าคนเล็ก เพราะเขายังมีผู้ใหญ่คอยสอดส่องดูแล ส่วนผู้ใหญ่ไม่มีใคร

ดูแลเพราะเป็นผู้ใหญ่เสียแล้ว

แต่ถ้าเรามศีาสนา จะไม่ประพฤตผิิด ถึงแม้จะไปอยู่แห่งไหนกจ็ะประพฤตติน

ดี ไม่กล้าท�าผิด ทั้งคนใหญ่คนเล็กจะไม่ถล�าไปในสิ่งที่ผิดง่าย ๆ แม้จะอยู่ผู้เดียวโดย

ไม่มีผู้ใดดูแลว่ากล่าว

เพราะมศีาสนาเป็นหลกัใหญ่คอยดแูลว่ากล่าวอบรมสัง่สอนเป็นหลกัปกครองใจ 

ทุกคนจึงต้องมีศาสนาประจ�าตัว แต่มิใช่เพียงแค่เรียนรู้บนโต๊ะหนังสือ หรือเพียงฟัง

เทศน์ฟังธรรมตามวัดวาอารามเท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงเสมือนกับฟังสินค้าทาง

โฆษณา การทีจ่ะมศีาสนาประจ�าตวัจรงิ ๆ ต้องรบัเอาเข้ามาเป็นหลกัยดึเหนีย่วในทาง

ประพฤติปฏิบัติเป็นสิ่งเตือนสติปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้น

ส�าหรับ “ทศพิธราชธรรม″ นั้น เป็นหลักธรรมที่ใช้ในการปกครองตั้งแต่คน

ส่วนใหญ่ถึงคนส่วนน้อย

เป็นธรรมส�าหรับพระราชา หรือนักปกครอง ๑๐ ประการ ซึ่งน�ามาแจงเป็น

ข้อ ๆ โดยสังเขป

๑.	 ทาน	หมายถงึการให้ เป็นการช่วยผูท้ีต้่องการช่วย เพราะมคีวามขดัข้อง

แร้นแค้นนั้น ๆ เช่น ผู้ที่ขาดอาหารก็ให้อาหารช่วย ขาดเสื้อผ้าก็ให้เสื้อผ้าช่วย ขาดที่

อยู่อาศัยก็ให้ที่อยู่อาศัยช่วย ขาดหยูกยารักษาโรคให้หยูกยารักษาช่วย รวมความว่า

เกิดความแร้นแค้นด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ใดที่หนึ่ง ก็ให้ส่ิงที่ต้องการนั้น ๆ ช่วย ดังนี้  

เรียกว่า ทาน

๒. ศลี คอืความประพฤต ิต้องเว้นจากความชัว่ร้ายทัง้หลาย ความประพฤติ

อันใดที่เป็นความชั่วร้ายก่อให้เกิดเวร ให้งดความประพฤติอย่างนั้น ไม่ท�าส่ิงที่เป็น 

ความชั่วร้ายนั้น ไม่พูดสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายนั้น รวมความว่าเว้นการที่ควรเว้นต่าง ๆ 

ทั้งทางกายวาจา
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๓.	ปริจจาคะ การสละ อันหมายความว่า สละสิ่งที่มีประโยชน์น้อยแก่สิ่งที่

มปีระโยชน์มาก ยกตวัอย่างเช่นว่า สละทรพัย์เพือ่รกัษาอวยัวะร่างกาย เช่น เจบ็ป่วย

ที่อวัยวะร่างกายก็ยอมสละทรัพย์รักษา, สละอวัยวะร่างกายเพื่อรักษาชีวิต ในเมื่อ

ต้องการที่จะรักษาชีวิตไว้ก็ยอม และ...สละได้ทุก ๆ อย่าง ทั้งทรัพย์ อวัยวะร่างกาย

ตลอดจนถึงชีวิต ในเมื่อประพฤติธรรมคือความถูกต้องหรือหน้าที่อันต้องปฏิบัติ 

เช่นทหาร ยอมสละทุกอย่างเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาประเทศชาติ ดังนี้เรียกว่า บริจาค

หรือสละ

๔.	 อาชชวะ ความตรง คอืความประพฤตซิือ่ตรง ไม่คดทรยศต่อเพือ่น มติรสหาย 

ต่อหน้าที่การงานตลอดจนถึงประชาชน

๕.	 มัททวะ	 ความอ่อนโยน คือความมีอาการทางกายวาจาอ่อนโยน สุภาพ  

ไม่แสดงความแขง็กระด้าง มใิช่หมายความว่าอ่อนแอ แต่ว่าอ่อนโยน สุภาพ ไม่แสดง

ความแข็งกระด้าง แสดงการยกตนเหนือคนอื่น มีความอ่อนโยน สุภาพทางกาย  

ทางวาจา พูดจาอะไรก็อ่อนโยน สุภาพ

๖.	 ตปะ ความเพยีร เป็นผูก้ล้าหาญในการท�าสิง่ทีค่วรท�า ไม่กลวัเกรงในการ

ท�าดังกล่าว ไม่มีความเกียจคร้าน ปฏิบัติหน้าท่ีของตนอย่างสม�่าเสมอ ไม่บกพร่อง  

มีความเป็นผู้กล้า มีความเพียร ไม่อ่อนแอย่อท้อ เข้มแข็ง ถ้าท�าดังนี้จะเป็นที่ย�าเกรง

ของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่กล้าที่จะละเมิด

๗.	อักโกธะ ความไม่โกรธ หมายถึงว่า ความมีจิตที่ประกอบด้วยเมตตา  

มุ่งที่จะปรารถนาดีเป็นที่ตั้ง ไม่เป็นคนใจน้อยหงุดหงิดง่าย แต่มีใจหนักแน่น ไม่คิดจะ

เอาแต่โทษใคร รู้จักให้อภัยและมีเมตตา

๘.	 อวิหงิสา ความไม่เบยีดเบียน คอืการไม่ท�าอะไรทีเ่ป็นการเบยีดเบยีนผูอ้ืน่

ให้เดอืดร้อนทัง้ทางตรงและทางอ้อม มจีติประกอบด้วยกรณุา คดิช่วยเหลอืและท�าการ

ช่วยเหลืออยู่เสมอ
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๙.	 ขันติ ความอดทน คือ รู้จักอดทนต่อความตรากตร�าต่าง ๆ เช่น รู้จัก

อดทนต่อหนาว ร้อน หิวระหาย ทนต่อสิ่งที่ไม่เป็นสุข ไม่สนุกต่าง ๆ อดทนต่อเวลา

ที่ต้องพบความทุกข์ ตลอดจนถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมีน�้าอดน�้าทน รู้จักอดทนต่อ

ความเจบ็ใจ ต่อถ้อยค�าท่ีเขามาว่ากล่าวในบางครัง้บางคราว อนัจะท�าให้เกดิความเจบ็ใจ 

ช�้าใจ ก็ให้มีความอดทน

๑๐.		อวิโรธนะ ความไม่ผิด เมื่อรู้ว่าอะไรผิดก็ไม่ท�า เพราะทุกคนย่อมต้องมี

ความผิดบ้างไม่มากก็น้อย ด้วยสิ่งที่ไม่รู้ซึ่งมีอยู่มาก หรืออาจจะพลั้งเผลอท�าให้ผิด 

อยู่บ้าง แต่ว่าอะไรที่รู้ว่าผิดก็ไม่ควรท�า คือไม่ท�าผิดทั้งที่รู้ ควรรอบคอบในสิ่งที่จะท�า

ทั้งหลาย ระมัดระวังไม่ให้ผิดหรือจะผิดก็แต่น้อย อีกอย่างต้องรักษาความเที่ยงธรรม 

ความยตุธิรรม ในเมือ่เป็นผูใ้หญ่ ต้องไม่ล�าเอียงเพราะ ความชอบ ความชงั ความหลง 

ความกลัวทั้งหลาย ดังนี้คือความไม่ผิด

ทศพธิราชธรรม หรอืธรรม ๑๐ ประการ ส�าหรบัพระราชาหรอืนกัปกครองนี้ 

บัณฑิตท้ังหลายในอดีตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ได้ยกขึ้นมาสั่งสอนพระราชาเพื่อให้ใช้

หลักธรรม ๑๐ ประการปกครองประเทศ เมื่อพิจารณากันให้ถ่องแท้แล้ว ธรรม ๑๐ 

ประการน้ีเป็นหลกัปกครองทัว่ไป ผูท้ีม่หีน้าทีป่กครองทัง้หลายพงึประพฤตปิฏิบตัด้ิวย

แม้แต่ผู้อยู่ใต้ปกครอง หรือใต้บังคับบัญชา ตลอดจนถึงราษฎรทั่วไปก็ต้อง

ปฏิบัติตามธรรมทั้ง ๑๐ ประการ ต่อผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาด้วยเช่นกัน

เช่นเมื่อผู้ปกครองมีทาน ให้ ผู้อยู่ใต้ปกครองก็ต้องมีทาน ตอบสนอง

ยกตวัอย่างง่าย ๆ เช่น ฝ่ายปกครองหรอืรฐับาลใช้จ่ายทรัพย์ท�านบุ�ารงุประเทศ 

และอาณาประชาราษฎร์ทัว่ไป ฝ่ายประชาราษฎร์กต้็องเสยีภาษอีากรให้แก่รฐับาลเพือ่

น�าเงินนั้นมาใช้จ่าย เรียกได้ว่ามีทานต่อกัน

นอกจากนี ้ต้องมศีีลต่อกนั มบีริจาคต่อกัน มคีวามซือ่ตรง อ่อนโยน ความเพยีร 

ความไม่โกรธ เมตตาจิตต่อกัน มีความไม่เบียดเบียน ประกอบด้วยกรุณาต่อกัน  

มีความอดทนต่อกัน มีความประพฤติไม่ผิดต่อกัน
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เมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว จะเกิดความสุขสมบูรณ์เรียบร้อย

ธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ กล่าวได้ว่า เป็นหลักศาสนา ซึ่งเป็นหลักใหญ่ที่ผู้

ปฏบัิตหิน้าท่ีราชการทุกคนจะต้องพึงยึดถอืปฏบิตั ิอันเป็นความสุขความเจริญแก่ตนเอง 

แก่ประชาชนส่วนรวม

ขอให้ผูป้กครองและผูอ้ยู่ใต้ปกครอง ทกุคน ทกุฝ่าย ทกุระดบั น�าทศพธิราช

ธรรมนี้ไปพิจารณาและใช้เป็นหลักประพฤติปฏิบัติตามสมควร ขออ�านาจคุณพระศรี

รัตนตรัยและอ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองแก่ทุก ๆ ท่านที่อยู่ในทศพิธราช

ธรรมให้มีความสุขความสวัสดี ตลอดปีใหม่นี้ทั่วกันเทอญ.



.
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พระเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทย*

เป็นทีก่ล่าวกันว่า นอกเหนอืไปจากความจ�าเป็นในด้านเศรษฐกจิ ความปลอดภยั 

และความมั่งคงแห่งชาติแล้ว อิสรภาพและการรวมกันอยู่เป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 

ของประเทศไทย มีหลักประกันด้วยปัจจัย ๓ ประการอันก่อให้เกิดสามัคคีเอกีภาพ 

คือจิตใจที่รักอิสระเสรีของคนไทย พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันที่จริง 

ปัจจัยทั้ง ๓ นี้มีอยู่คู่ไทยตั้งแต่แรกเริ่มที่ไทยรวมกันอยู่เป็นประเทศ โดยมีสุโขทัย 

เป็นราชธานีมานานกว่าเจ็ดศตวรรษ และปัจจัยทั้ง ๓ นี้ได้ด�ารงคงอยู่ต่อมา ทนต่อ

กาลเวลา เช่นเดยีวกบัท่ีประเทศไทยได้ด�ารงคงอยู่เป็นประเทศทีม่อีสิรภาพและรวมกนั

อยู่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่แรกเริ่มประวัติศาสตร์อันยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน 

ในขณะทีป่ระเทศรอบ ๆ ท้ังหลายในตะวนัออกเฉยีงใต้ของทวปีเอเชยีต้องถกูแบ่งแยก

หรือตกเป็นเหยื่อของประเทศจักรวรรดินิยม ด้วยเหตุผลข้อนี้จึงไม่มีคนไทยคนใด 

จะปฏิเสธได้ท่ีว่าสถาบันท่ีศักด์ิสิทธ์ิและแตกต่างกว่าอื่นใดทั้ง ๓ สถาบันนี้ด�ารงและ

รุง่เรอืงอยูต่ราบใด ชาตไิทยกจ็ะด�ารงรุง่เรอืงอยู่ตราบนัน้ ถ้าปราศจากสถาบนัใดสถาบนั

หนึ่งดังกล่าวจะไม่มีผู้พยากรณ์ได้ว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์

ปัจจุบัน ทรงพระราชสมภพที่เคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

*   ทรงนิพนธ์เม่ือพ.ศ. ๒๕๒๐ เนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ  

 ๑๐,๐๐๐ วนั
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เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ในพระโอรสธิดา ๓ พระองค์ใน 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก กับสมเด็จพระศรี- 

นครินทราบรมราชชนนี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั ทรงเป็นพระองค์ที ่๓ ทรงเป็น

พระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รชักาลที ่๕ แห่งพระราช 

วงศ์จักรี ซึ่งทรงเป็นพระบรมอัยยกาธิราชโดยตรง หลังจากทรงศึกษาขั้นต้นใน 

กรุงเทพ ฯ ชั่วระยะหนึ่ง ได้เสด็จไปประทับที่สวิตเซอร์แลนด์กับสมเด็จพระชนกชนนี 

และทรงได้รับการศึกษาขั้นมัธยมจนถึงข้ันมหาวิทยาลัย ณ ที่นั้น เมื่อทรงครองราช

บัลลังก์แล้ว ทรงอภิเศกสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร วัย ๑๘ ปี ธิดา 

กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ (หม่อมเจ้านักขัตตมงคล กิติยากร) กับหม่อมหลวงบัว  

กิติยากร เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๓ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ 

สถาปนาเป็นสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกต์ิิ พระบรมราชนิ ีและต่อมาเป็นสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดา ดังต่อไปนี้

๑. เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประสูติวันที่ ๕ 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ กรุงโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

๒. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย- 

วรางกูร สิริกิติยสมบูรณสวางควัฒน์ วรวัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช 

จกัรนีเรศยพุราชวสิทุธ สยามมกฎุราชกมุาร ทรงพระราชสมภพวนัที ่๒๘ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๔๙๕ ณ กรุงเทพมหานคร

๓. สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา เจ้าฟ้ามหาจกัรีสรินิธร รฐัสมีาคณุากรปิยชาติ 

สยามบรมราชกมุารี ทรงพระราชสมภพวนัที ่๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ กรงุเทพมหานคร

๔. เจ้าฟ้าหญงิจฬุาภรณ์วลัยลักษณ์ อคัรราชกมุาร ีประสูตวัินที ่๔ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ กรุงเทพมหานคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงข้ึนครองราชสมบัติเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๔๘๙ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ท่ี ๙ แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี  

ในขณะทีท่รงมพีระชนมายเุพยีง ๑๘ พระพรรษา ประเทศไทยได้เปลีย่นการปกครอง
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เป็นมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ในรัชกาลพระบาท

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงครองราชย์อยู่ต่อมาไม่นานหลังจากเปลี่ยนแปลง

การปกครองแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้เสด็จข้ึนครองราชย ์

สืบต่อมาในขณะที่ยังทรงพระเยาว์อย่างยิ่ง ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ศึกษาในต่างประเทศ 

และเสดจ็สวรรคตเมือ่ทรงมพีระชนมายเุพยีง ๒๐ พระพรรษา พระราชภารกจิท้ังหลาย

จงึตกอยูก่ับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช พระอนุชาธิราช ซึง่จะต้อง

ทรงเป็นพระมหากษตัรย์ิพระองค์แรกทีท่รงปกครองประเทศภายใต้ระบอบรฐัธรรมนญู

อย่างแท้จรงิ อนัจะท�าให้ทรงสร้างความหมายท่ีใหม่และเหมาะสมสมัยแก่ราชบัลลังก์ไทย 

การที่ทรงเล็งเห็นการณ์ไกลและทรงพระราชด�าริเรื่องราวต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งประกอบ

กับทรงมีความส�านึกมั่นในการอุทิศพระองค์ให้กับประเทศชาติ จึงทรงเพลิดเพลิน 

ตลอดมาตั้งแต่ต้นท่ีจะทรงวิเคราะห์และหาให้รู้สถานการณ์ท่ีแท้จริงเก่ียวกับพระราช

ภารกิจเพื่อจะได้ทรงปฏิบัติให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ในการปฏิบัติพระราชภารกิจไม่ว่า

เล็กหรือใหญ่ จะไม่ทรงวางมือจนกว่าจะส�าเร็จลุล่วงดังพระราชหฤทัย

พระองค์ทรงเริ่มด้วยทรงรอบคอบละเอียดลออแม้ในเรื่องที่ถือกันว่าเป็น 

ทางการอย่างปกตธิรรมดาเท่านัน้ เช่น ในการทรงลงพระปรมาภไิธยออกกฎหมายหรอื

ตราพระราชกฤษฎีกา ตลอดลงมาจนถึงตราพระราชก�าหนดต่าง ๆ ทรงหาความรู้ 

เกีย่วกบัทุกเรือ่งทีผ่่านพระองค์ จะทรงสงัเกตตรงทีส่มควร และจะทรงหาความกระจ่าง

จากผูเ้ก่ียวข้องตรงท่ีจ�าเป็น ทรงถอืภาระของประเทศชาตเิป็นพระราชภาระส่วนพระองค์ 

แม้กระทั่งทรงดัดแปลงรายละเอียดของพิธีการต่าง ๆ ให้เป็นที่ยอมรับและให้ม ี

ความหมายยิง่ขึน้ ยิง่กว่านัน้ ทรงหาโอกาสอยูเ่สมอทีจ่ะทรงพบปะและมพีระราชด�ารสั

กับประชาชนทุกชั้นทุกเหล่าซึ่งร่วมอยู่ในพิธีการเพ่ือจะได้ทรงเรียนรู้ถึงสภาพแท้จริง

ของอาชีพทั้งหลายของพวกเขา อันหมายถึงสถานการณ์ที่แท้จริงของบ้านเมืองด้วย  

ได้ทรงเอาจริงเอาจังในการประกอบพระราชกรณียกิจ ทั้งในฐานะทรงเป็นจอมทัพ 

ทั้ง ๓ เหล่าทัพและท้ังในฐานะทรงเป็นผู้แทนสูงสุดของประเทศในการติดต่อกับ 

ต่างประเทศ ดังนั้น จึงต้องทรงล่วงรู้ปัญหาและสภาพที่แท้จริงของทหาร รวมทั้งทรง

ดูแลด้วยพระองค์เองในเร่ืองความประพฤติ เครื่องใช้ไม้สอย และทุกข์สุขของทหาร 

ทรงรบัรองผูแ้ทนจากประเทศพันธมิตรท้ังอย่างเป็นพธิกีารและส่วนพระองค์ พระราชทาน
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พระราชด�ารแินะน�าแก่ผูแ้ทนไทยไปต่างประเทศทัง้หมดเพือ่ว่าสัมพนัธภาพทางการทตู

จะได้ด�าเนินไปด้วยบรรยากาศที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมืออันด ี

ยิ่งขึ้น นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรม

ราชินีนาถ จะได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยือนประเทศต่าง ๆ ทุกทวีปอย่างเป็น

ทางการมากกว่า ๒๕ ประเทศ และได้ทรงรบัรองประมขุต่างประเทศจ�านวนประมาณ

เท่ากนั ทัง้สองพระองค์ยังได้ทรงยังให้เกดิความประทบัใจในพระราชจรยิาวัตรอนังดงาม

และทรงยงัให้เกดิความเข้าใจอันดรีะหว่างประเทศไทยกบัประเทศอืน่ ๆ ในโลกอกีด้วย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัทรงเหน็ความส�าคญัอย่างยิง่ของการทีจ่ะได้ทรง

พบปะกบัประชาชนทกุแห่งทัว่พระราชอาณาจกัร ทัง้สองพระองค์เสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปทุกจังหวัดใน ๗๒ จังหวัดของไทย โดยการเสด็จ ฯ ไปประทับแรมนาน ๆ หรือ

เสด็จ ฯ ไปไม่นานแต่เสดจ็ ฯ ไปบ่อย และในถิน่ทีย่ิง่อยูห่่างไกลออกไปเพยีงใด กอ็าจ

จะเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมบ่อยเพียงนั้น พระราชประสงค์ที่ทรงมุ่งในการเยี่ยมเยียน 

ก็เพื่อว่าจะได้ทรงรู้สภาพและปัญหาของท้องถิ่นนั้น ๆ จากประชาชนในถิ่นนั้น ๆ เอง 

เมือ่ทรงรูแ้ล้วก็จะทรงปรกึษาหารอืกบัข้าราชการท่ีเกีย่วข้องเพือ่ทรงคดิหาทางปรับปรงุ

สภาพหรอืแก้ไขปัญหาต่อไป ในขณะเดยีวกนั จะทรงเน้นกบัประชาชนตามท้องถ่ินให้

รู้ถึงความส�าคัญของปัจจัยที่จ�าเป็นต่อชีวิต เช่น การศึกษาและอนามัย เพื่ออย่างน้อย

ความเป็นอยู่ของพวกเขาจะได้พัฒนาขึ้น

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัไม่ทรงจ�ากดัพระองค์เองอยูก่บัการศกึษาสถานการณ์

และปัญหาของประเทศชาติเท่านั้น แต่ทรงพยายามทุกวิถีทางที่เป็นประโยชน์ในอันที่

จะท�าให้งานทุกแขนงของรฐับาลสมบรูณ์ด้วยวิธกีารอนัเหมาะสม โดยกลุม่ผูอ้าสาสมคัร

และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมกับเงินที่ประชาชนทูลเกล้า ฯ ถวายสมทบ  

ได้ทรงช่วยก่อตัง้มลูนธิแิละหน่วยปฏบิตักิารต่าง ๆ ในด้านสาธารณสขุ การศกึษาและ

บรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมการรักษาพยาบาล อาหาร สิ่งที่จ�าเป็นต่าง ๆ ในการ

ด�ารงชีวิต หนังสือและเครื่องเรียน รวมทั้งพันธ์ุสัตว์และพันธ์ุพืช ส�าหรับแจกจ่ายแก่

ประชาชนที่ขาดแคลน 
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นอกจากนั้น ยังพระราชทานค�าแนะน�าให้แก่ผู้ด�าเนินงานของมูลนิธิเหล่า 

น้ีด้วย แผนช่วยเหลือและแก้ปัญหาชาวเขาในภาคเหนือของประเทศไทยได้รับความ

ส�าเรจ็เป็นอย่างมากภายในช่วง ๑๐ ปีแรกแห่งการเร่ิมก่อตัง้ ได้รบัความส�าเรจ็ในการ

เปลี่ยนวิธีเพาะปลูกแบบเก่าคือตัดและเผาท้ิงหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นการท�าลายป่า

อันมีคุณค่าเสียมากมายและเป็นวิธีเก่าแก่ซึ่งใช้กันมานานนับศตวรรษ มาเป็นวิธ ี

เพาะปลูกที่ใช้ปฏิบัติกันบนที่ราบลุ่ม 

นอกจากน้ัน แผนช่วยเหลือนียั้งได้แนะน�าการปฏบิตัต่ิาง ๆ นบัตัง้แต่การเลีย้ง

สัตว์ การปลูกข้าวนาดอน นาลุ่ม และการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ เช่น กาแฟ ยาสูบ ถั่ว 

และข้าวโพด ตลอดจนถึงการดองผักและผลไม้ การช่วยเหลือเหล่านี้ได้บรรเทาความ

ยากล�าบากและความทนทุกข์ทรมานของประชาชนยากจนในท้องถิ่นซึ่งมีมาตรฐานใน

การเป็นอยู่ยากไร้ หาเลี้ยงชีพได้ไม่พอเพียงกับความต้องการ 

นอกจากจากนัน้ ยงัทรงถอืเป็นพระราชภาระในเรือ่งโครงการปลกูป่าทดแทน

ป่าที่ถูกท�าลาย เพื่อการเก็บรักษาสันปันน�้าและอ่างเก็บน�้าตามธรรมชาติไว้ ยิ่งไปกว่า

นัน้ความส�าเรจ็ทีย่ิ่งข้ึนของแผนช่วยชาวเขานียั้งได้ช่วยลดการปลูกฝ่ินซึง่เคยแพร่หลาย

อยู่ในหมู่ชาวเขาในประเทศไทย เพราะมีรายได้จากผลิตผลทางเกษตรตามโครงการ

ช่วยเหลือมากเกินกว่ารายได้ที่พวกชาวเขาเคยได้รับจากการขายฝิ่น ด้วยเหตุผลข้อนี้

แผนช่วยเหลือชาวเขาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้รับความช่วยเหลือและ

สนับสนุนอย่างกว้างขวางจากองค์กรระหว่างประเทศทกุประเทศซึง่สนใจในการควบคมุ

ยาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้ องค์การเหล่านั้นยังได้ศึกษาแนวทางจากโครงการของ

พระองค์เร่ืองการเพาะปลูกพืชไร่แทนฝิ่น เพื่อเป็นตัวอย่างน�าไปใช้ในประเทศต่าง ๆ  

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปลูกฝิ่นและการผลิตยาเสพติดให้โทษเช่นเดียวกัน

ความสมบรูณ์ ความรเิริม่ และความส�าเรจ็ของโครงการทัง้หลายของพระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เป็นทีป่ระจกัษ์อย่างเด่นชดัจากการทดลองภายในเขตพระราชฐาน 

การปลูกข้าวชนิดต่าง ๆ โดยทดลองใช้ปุ๋ยธรรมชาติและปุ๋ยวิทยาศาสตร์ผสมกันเพื่อ

ใช้กับดินต่างชนิด ได้น�าไปสาธิตการใช้ในการปลูกข้าวแก่กลุ่มชาวนา เพื่อเพิ่มผล 

การผลิต ความจ�าเป็นในการเก็บรักษาข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วท�าให้เกิดการทดลองเก็บใน
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ยุ้งต่าง ๆ คือ ในยุ้งข้าวไม้แบบโบราณ ในยุ้งคอนกรีตแบบใหม่หรือในท่ีเก็บโลหะ 

ที่เรียกว่าไซโร และการทดลองน้ียังได้น�าไปสู่การสร้างโรงสี เพื่อศึกษาหาวิธีสีข้าว 

แบบประหยัดที่สุด ติดตามด้วยโครงการบดแกลบเพื่อจะได้รับผลพลอยได้จากการ 

สีข้าว โดยการน�าแกลบไปท�าเป็นเชื้อเพลิงและปุ๋ยต่อไป

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัได้ทรงช่วยเหลอืความเป็นอยูข่องพวกเกษตรกร

ด้วยวิธีต่าง ๆ กัน เช่นทรงส่งเสริมและขยายฟาร์มโคนมด้วยวิธีการเล้ียงสัตว์  

วิธีรีดนม วิธีฆ่าเชื้อและวิธีบรรจุแบบง่าย ๆ ได้มีการสาธิตวิธีเหล่านี้ให้ประชาชนที ่

สนใจชม ณ หน่วยฟาร์มเล้ียงโคนม และผลิตน�า้นมภายในเขตพระราชฐาน นอกจาก

น้ัน ทรงใช้สร้างโรงงานผลิตนมผงขึ้นส�าหรับเก็บรักษาน�้านมท่ีเหลือใช้เพื่อน�าไปแจก

จ่ายแก่คนที่ขัดสนหรือน�าออกขายสู่ท้องตลาดไป การทดลองเหล่านี้นับเป็นโครงการ

ตวัอย่างและโครงการชีน้�าเพือ่น�าไปใช้ต่อไปกบัพวกชาวนาและกลุม่เกษตรกร ในอนัที่

จะส่งเสริมและยกระดับความเป็นอยู่ของพวกเขาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น

พระปรชีาสามารถในการทรงเป็นผูน้�าของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัเป็นที่

ประจักษ์ในเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาท�านุบ�ารุงดินและใช้ที่ดินที่เหมาะในการเพาะปลูก

ให้เป็นประโยชน์ท่ีสดุ พระราชด�ารใินเรือ่งนีท้�าให้เกดิโครงการพฒันาทีด่นิซึง่จดัเตรยีม

เร่ืองต่าง ๆ ทีจ่�าเป็นต่อการเพาะปลกู เช่น สร้างท�านบและเขือ่นเพือ่เกบ็น�า้และป้องกนั

น�้าท่วม พัฒนาการเพาะปลูกและทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ขุดบ่อปลาและเลี้ยงปลา  

รวมทั้งผสมพันธ์ุสัตว์และน�าของเสียมาให้เป็นประโยชน์ในการท�านุบ�ารุงดิน พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสนับสนุนให้กลุ่มชาวนาร่วมกันเป็นเจ้าของนาท่ีตนท�าเพื่อ

ป้องกนัการเปล่ียนมือไปสูพ่วกเจ้าของท่ีดนิและนายทนุ นอกจากนัน้ ยงัทรงสนบัสนนุ

สหกรณ์ต�าบลซ่ึงพวกสมาชิกและครอบครัวได้รับสิทธิเพาะปลูกบนที่ดินได้ตลอดชีพ 

โดยมีกรรมการสหกรณ์รับผิดชอบในการน�าผลิตผลออกสู่ท้องตลาด ตลอดจนจัดซื้อ

เมล็ดพืชและพันธ์ุพืชที่จ�าเป็น เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ใน

การเกษตรให้แก่สมาชกิสหกรณ์ วธิกีารเหล่านีไ้ด้จดัท�าอยูใ่นโครงการพฒันาทีด่นิแบบ

สหกรณ์ที่หุบกะพงและดอนขุนห้วย ในจังหวัดเพชรบุรี ที่หนองพลับ ในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ และที่ทุ่งลุยลาย ในจังหวัดชัยภูมิ โครงการเหล่านี้ได้จัดหาที่ดินเพื่อ

การเพาะปลูกและอยู่อาศัยแก่พวกเกษตรกรอย่างถาวรและเพียงพอ ท�าให้ขจัดปัญหา
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เรือ่งการเปลีย่นอาชพีการเพาะปลูกและการกระท�าทีผ่ดิกฎหมายทัง้หลาย เพราะการ

สนับสนุนกิจกรรมทางการเกษตรเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น

พระราชกรณยีกจิทีไ่ม่ควรเว้นกล่าวถงึคอืพระราชด�ารริเิริม่ในเรือ่งโครงการท�า

ฝนเทยีมเพือ่ขจดัความแห้งแล้งอนัเป็นศตัรสู�าคญัของพชื นอกจากนัน้ ยงัทรงส่งเสรมิ

การขุดคลอง ระบายน�้าเพื่อป้องกันน�้าท่วมทุ่งนาและบางแห่งเพ่ือพัฒนาที่ราบลุ่มที่

ก�าหนดให้กับสหกรณ์ต�าบล การด�าเนินงานทัง้หมดในเรือ่งนีอ้ยูใ่นแผนพฒันาทีด่นิและ

ชุมชนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยในปัญหา

เยาวชนวัยรุ่นของชาติด้วย ทรงจัดให้พวกเด็กก�าพร้าและเด็กขาดแคลนมีการศึกษา

ด้วยวิธีประหยัดและได้ผลมากเท่าท่ีจะเป็นได้ วิธีนี้จะช่วยลดปัญหาการว่างงาน 

ของเยาวชนเหล่านั้นในภายหน้า ทรงเริ่มก่อตั้งโรงเรียนในวัดบางแห่งในจังหวัดแถบ

ภาคกลาง เพือ่ความเป็นอยูแ่ละความผาสกุของประชาชน โรงเรยีนเหล่านีด้�าเนนิการ

ตามวิธกีารศึกษาแบบเก่า มพีระสงฆ์เป็นผูส้อนวชิาซึง่ไม่ขดัต่อหลกัทางพระพุทธศาสนา 

มีฆราวาสเป็นครูช่วยในวิชาอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในหลักสูตรการศึกษาของรัฐบาล โรงเรียน

ประถมและมัธยมในท้องที่ห่างไกลในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับ

พระราชทานทุนอุดหนุนเพื่อจัดสร้างวัสดุในการสอน นอกจากนั้น ยังได้รับการช่วย

เหลือในเรื่องการสอนจากทหารในกองทัพซึ่งประจ�าการอยู่ในเขตแดนนั้น รวมทั้ง

ประชาชนในท้องถิ่นนั้นด้วย

ในการสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความส�านึกในหน้าที่ต่อชาติและสังคม

ส่วนรวมแก่เยาวชนไทย พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงส่งเสรมิการเขยีนสารานกุรม

ไทยส�าหรับเด็ก สารานุกรมฉบับนี้รวบรวมความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อเด็กท่ีมีพื้นฐาน

การศึกษาต่าง ๆ กันส�าหรับศึกษาที่บ้าน ประกอบด้วยความรู้แขนงต่าง ๆ เช่น 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ทรงใช้

พระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ในการจดัพมิพ์ และผูท้รงคณุวฒุท้ัิงหลายทีร่่วมในการวจิยั

และการเขียนสารานุกรมฉบับนี้ได้อุทิศการท�างานเพื่อโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อ

ประชาชนอย่างมากนี้ด้วย
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นอกจากทรงสนพระราชหฤทัยเร่ืองวัสดุท่ีจ�าเป็นต่อการศึกษาแล้ว พระบาท

สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัยงัทรงด�าเนนิการผกูพระราชสัมพนัธ์อย่างใกล้ชดิกบัเยาวชนของ

ชาตอิกีด้วย โดยเฉพาะกบันกัศกึษาทกุระดบั พระองค์ทรงตดิต่อกบัพวกเขาอย่างเป็น

พิเศษและเป็นการส่วนพระองค์อยู่ตลอดมา โดยเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงร่วมงาน

พิธีของพวกเขาอย่างสม�่าเสมอ เช่น งานพระราชทานปริญญาบัตร ได้เสด็จ ฯ ไปยัง

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัดเพื่อพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่บัณฑิตเป็นรายตัว รวมทั้งทรงพร้อมที่จะพบปะพวกเขาในโอกาสท่ีไม่เป็นทางการ

เมื่อสมควรอีกด้วย ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและความตั้งพระราชหฤทัยที่จะทรง

เข้าใจพวกนกัศกึษา พระองค์จงึทรงได้รับความศรัทธา ความเชือ่มัน่และความรกัอย่าง

สูงส่งจากกลุ่มนักศึกษาต่าง ๆ ซึ่งเทิดทูนคุณค่าแห่งกระแสพระราชด�าริแนะและน�าที่

พระราชทานในเร่ืองต่าง ๆ ทั้งหมด รวมทั้งเรื่องที่ส�าคัญเช่นทัศนคติพื้นฐานของ 

พวกเขาต่อชีวิตต่อการงานและต่อการศึกษา

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัไม่ทรงเคยเว้นทีจ่ะยกย่องคณุธรรมความดทีีเ่ป็น

หลักส�าคัญอีกประการหน่ึงในการด�ารงอยู ่ของประเทศ นั่นคือพระพุทธศาสนา  

ทรงเป็นองค์อปุถมัภ์ และทรงปฏบิตัพิระองค์เยีย่งพทุธมามกะทีดี่ทกุประการ แม้กระทัง่

ทรงสละพระราชภาระของพระมหากษัตริย์เสด็จ ฯ ออกทรงผนวชชั่วคราว เพื่อจะได้

ทรงปฏิบัติศีล สมาธิและบ�าเพ็ญพระราชกุศล พระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาท 

มกัจะทรงน�าหลักของพระพทุธศาสนามาเป็นหลกัพระราชด�ารแิละแนวพระราชปฏบิติั 

ในรัฐธรรมนูญได้บ่งไว้ด้วยว่า พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศาสนาอื่น ๆ ทั้งหมดใน

ประเทศไทยด้วย ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจนี้อย่างเต็มที่ด้วยพระขันติวิริยะสูงสุด 

นอกจากนั้น ยังทรงท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ในโอกาสอันควร  

อีกทั้งทรงสนพระราชหฤทัยในปัญหาของกลุ่มศาสนาทั้งหลายอื่นเสมอกัน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่วทรงเป็นองค์อปุภมัภ์ด้านศลิปะและการกฬีา และ

มไิด้ทรงเป็นแต่ในพระนามเท่านัน้ ทรงมีพระปรชีาสามารถเป็นพเิศษในด้านการดนตรี 

โดยเฉพาะการแต่งเพลงแจ๊สและที่เรียกว่าปอปปิวล่ามิวสิค นี้เป็นที่เล่ืองลือท่ัวไป 
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แม้ในต่างประเทศ เมื่อทรงว่างจากพระราชภารกิจอันหนักหน่วงทั้งหลายจะทรงหา 

ความเพลดิเพลนิและทรงพกัผ่อนไปในตวัด้วยการทรงวาดรปูและถ่ายรปู เช่นเดยีวกบั

ทรงกีฬาต่าง ๆ โดยเฉพาะทรงเรือใบ

ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๐ นี้ จะมีการเฉลิมฉลองที่

ทรงอทุศิพระองค์เพือ่ประโยชน์สขุของพสกนกิรมากว่า ๓๐ ปี ความส�าเรจ็ในการทรง

ปกครองแผ่นดินของพระองค์เป็นท่ีประจักษแจ่มชัดแก่คนทั้งปวง คนทุกชั้นทุกอาชีพ

ตั้งแต่ข้าราชการชั้นสูงสุดจนถึงชาวนาชาวไร่ปลายเขตแดน ต้องการและประจักษ์ใน

คุณค่าของพระบรมราโชวาทและพระราชกระแสแนะน�า นับตั้งแต่เรื่องปรกติในชีวิต

ประจ�าวันจนถึงเมื่อเผชิญกับปัญหาร้ายแรงต่าง ๆ 

นอกจากน้ัน ทุกคนรู้ดีว่าจะพระราชทานค�าแนะน�าอย่างเต็มพระราชหฤทัย

จริง ๆ เสมอหลงัจากทีไ่ด้ทรงศกึษาเรือ่งราวแล้วอย่างรอบคอบ และด้วยพระราชหฤทยั

ทีเ่ป่ียมไปด้วยความเสยีสละ เพือ่ความอยูเ่ยน็เป็นสขุและความปลอดภยัของพสกนกิร

เสมอ ดงันัน้ ความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชดิระหว่างพระเจ้าอยูห่วักบัประชาชน จงึมรีากฐาน

อันมั่นคงอยู่ที่ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ ความสนใจ และความรัก 

ข้อความในรัฐธรรมนูญที่ว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ 

และความเคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และทรงเป็นสัญลักษณ์สูงส่งของความ

เป็นน�้าหน่ึงใจเดียวกันของชาติไทย เป็นข้อความที่ให้ความหมายที่แท้และเป็นจริง  

พระราชภารกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติให้ส�าเร็จ เพื่อทรง

ให้ความส�าคัญใหม่แก่ราชบัลลังก์ไทย ภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญนั้น บัดนี้ ใกล้จะ

ส�าเร็จลุล่วงด้วยดีเป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาชนส่วนใหญ่แล้ว แต่ส�าหรับพระองค์เอง 

ด้วยเหตุที่ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยอุทิศพระองค์ให้กับพระราชภารกิจอย่างส้ินเชิง  

จึงจะไม่ทรงมีเวลาเห็นได้เลยว่าได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเสร็จส้ินแล้ว แต่ส�าหรับ

พระองค์ทกุวนัจะมีปัญหาท่ีจะต้องทรงแก้ไขให้ส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด ีเพิม่ขึน้อย่างไม่จบส้ิน 

ตลอดวถิอีนัยาวไกลไพศาล แห่งพระชนมายพุรรษากาล ทีเ่ตม็ไปด้วยพระราชภารกจิ.



ธรรมกถาในพธิบี�าเพ็ญจติตภาวนาพุทโธ*

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ 

จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระปรมินทรธรรมิก- 

มหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

บดันี ้ท่านสาธชุนท้ังหลายได้มาประชมุกนัท�าจติตภาวนา พทุโฺธ ธมโฺม สงโฺฆ 

เริม่ตัง้แต่เวลาเช้าและบดันีก้จ็ะถงึเวลาปิดประชมุ จงึจะขอกล่าวอนโุมทนาและชวนกนั

น้อมจิตถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล 

เนือ่งด้วยวนันี ้ขึน้ ๘ ค�า่ เดือน ๑๐ ตรงกบัวนัที ่๒๐ กนัยายน พทุธศกัราช 

๒๕๒๐ เป็นวนัท่ีครบ ๑๐,๐๐๐ วันแต่วนัท่ีสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้ารชักาล

ปัจจุบันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และทั้งเป็นวันที่พอดีมาตรงกันเข้ากับวันพระราช

สมภพแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง พระปิยมหาราชเจ้า และพระบาทสมเด็จพระปร

เมนทรมหาอานันทมหิดล ซึ่งพระมหากษัตริย์ทั้ง ๒ พระองค์นี้ก็ได้ทรงเป็นที่รักเป็น

อย่างยิ่งของประชาชน 

*   ทรงแสดงเนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ ๑๐,๐๐๐ วัน ณ สว  

 ธรรมนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหารวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๐ ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่ สมเด็จ 

 พระญาณสังวร.
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มาถึงรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าก็ได้ทรงปกครอง

ประชาชน ทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิทัง้หลาย อนัน�าให้เกดิประโยชน์สขุแก่ประชาชน

ในที่ทุกสถานทั่วพระราชอาณาจักร ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้น ๆ เป็นอย่าง

ยิง่ นบัแต่วนัเสดจ็เถลิงถวลัยราชสมบตัมิาจนถึงปัจจุบัน ซึง่นบัวันได้จ�านวนถึง ๑๐,๐๐๐วัน 

ซึ่งเป็นจ�านวนวันที่นับว่าเป็นอุดมมงคล และสิ่งที่เป็นอุดมมงคลยิ่งไปกว่านั้น ก็คือ 

ประชาชนทุกถ้วนหน้าพร้อมท้ังประเทศชาติและศาสนาทั้งหลายได้มีความสวัสดี  

มีความสุข มีความเจริญสืบมาเป็นล�าดับ โดยอาศัยพระบารมีธรรม ซึ่งเป็นส่วนทั้งที่

เป็นปพุเพกตบญุญตา ทัง้ทีเ่ป็นปัจจบุนักตบุญญตา อันได้ทรงปฏิบตัสิม�า่เสมอมาไม่มี

หยดุยัง้ และยิง่จะทวีพระราชวริยิะอตุสาหะในอนัทีจ่ะทรงปฏบิตัใิห้บงัเกดิประโยชน์แก่

ประชาชนท้ังหลายย่ิง ๆ ขึน้ไปอีก ถ้าพจิารณาดถูงึระยะจ�านวนถงึ ๑๐,๐๐๐ วนัทีล่่วง

มาโดยล�าดบันี ้ทกุคนผูม้อีายุผ่านมาในระยะกาลเวลาเหล่านี ้ย่อมจะได้มองเห็นตระหนกั

ดีว่า ประเทศชาติประชาชนได้ผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ มาเป็นอันมาก ทั้งในด้านที่น่า

ยินดี ทั้งในด้านที่น่าวิตกหวั่นเกรง แต่ก็อาศัยพระบารมีจึงได้ผ่านเหตุการณ์เหล่านั้น

มาด้วยดี และแม้จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่น่าหวาดกลัว แต่ก็ได้ผ่านพ้นมาได้ ฉะนั้น 

ทุก ๆ คนจึงพากันได้เห็นได้ทราบเป็นอย่างดีว่า พระองค์ได้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์

ผู้ที่ได้ทรงมีพระบารมีซึ่งได้ทรงบ�าเพ็ญมาอย่างเต็มเปี่ยม และพระบารมีที่ทรงบ�าเพ็ญ

เหล่านี้ก่อนแต่ ๑๐,๐๐๐ วันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึง เอาจ�าเพาะในระยะเวลา ๑๐,๐๐๐ วัน

นีเ้ท่าน้ันกจ็ะมองเหน็ได้ว่า ได้ทรงบ�าเพญ็พระบารมคีอืความดต่ีาง ๆ ในประชาชนและ

ประเทศชาติมาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งกล่าวตามหลักในพระพุทธศาสนาก็คือทรงตั้งอยู่ในทศ

พิธราชธรรม ธรรมส�าหรับพระราชาผู้ปกครอง ๑๐ ประการ ทรงปฏิบัติพระองค์อยู่

ในธรรมเหล่านี้ คือ

ทาน การทีไ่ด้พระราชทานให้แก่ประชาชนทัง้ปวง ทัง้ทีเ่ป็นส่วนวตัถ ุทัง้ทีเ่ป็น

ส่วนก�าลังทั้งปวง แห่งพระราชวรกายและพระราชหฤทัย ได้ทรงปฏิบัติทุ่มเททั้งส่วนที่

เป็นพระราชวรกายและพระราชหฤทัยของพระองค์ให้แก่ประชาชน ประเทศชาตอิย่าง

บริสุทธิ์บริบูรณ์
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สีล ความมีพระราชจริยาวัตร คือการปฏิบัติที่ปรากฏออกมาทางพระวรกาย 

ทางพระวาจาท่ีดีงาม แก่ประชาชน ดังท่ีปรากฏในที่ทุกสถาน ไม่มีที่จะปรากฏพระ

อาการแห่งพระราชวรกายและพระวาจาทีก่ราดเกรีย้ว ปรากฏเป็นความงดงามอนัส่อง

ถึงพระราชหฤทัยที่เต็มไปด้วยพระเมตตากรุณา

ปรจิจาคะ คือทรงสละทุกอย่างเพือ่ความสขุของประชาชน เพือ่ความด�ารงอยู่

แห่งประเทศชาติ เพื่อรักษาศาสนา และโดยเฉพาะพระพุทธศาสนา มีสิ่งอันใดที่เป็น

ประโยชน์อันยิ่งใหญ่กว่า ย่อมทรงสละได้ซึ่งประโยชน์ที่น้อยกว่า ความสุขที่น้อยกว่า 

เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่กว่านั้น พระราชกรณียะที่ทรงปฏิบัติในเรื่องนี้จะเห็นได้ใน 

พระราชกรณียกิจนานัปการ

อาชชวะ ความเป็นผู้ตรง คือทรงปฏิบัติตรงต่อประชาชนและประเทศชาติ  

อนัส่องถงึพระราชอธัยาศยัทีต่รง ไม่มคีวามคดเค้ียว อนัจะพงึหวัน่เกรงว่าจะเป็นอนัตราย 

ทรงเป็นมิตรแท้แห่งประชาชน ทุกคนทุกหมู่เหล่า เป็นมิตรแท้ของประเทศชาติ

มทัทวะ ความเป็นผูอ่้อนโยน ไม่กระด้าง ด้วยความคดิแม้ทีจ่ะดหูมิน่ถ่ินแคลน

ใคร ๆ ทัง้ส้ิน ดังจะพึงเหน็ได้เม่ือทรงมีพระราชปฏสินัถารแก่ประชาชนทีเ่ป็นชาวบ้าน

ธรรมดาทีม่ารบัเสดจ็ ฯ อย่างใกล้ชดิสนิทสนม ไม่มพีระอาการทางพระราชวรกายและ

ทางพระวาจาที่กระด้าง มีแต่ความอ่อนโยนละมุนละไม ความสุภาพเป็นอย่างยิ่ง จน

น่าพิศวงว่าได้ทรงด�ารงอยู่ในพระฐานะอันสูงสุด แต่ไฉนจึงได้ทรงแสดงพระองค์เป็น

อย่างธรรมดาท่ีสดุ ไม่มีท่ีจะเหน็ว่าได้วางพระองค์ให้แตกต่างห่างไกลไปจากประชาชน

คนชาวบ้านที่ประกอบด้วยฐานะต่าง ๆ กัน ทรงปฏิบัติเหมือนอย่างเป็นญาติเป็นมิตร 

ดังที่เรียกว่าเป็นกันเอง ก่อให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นเหมือนอย่างทรงเป็นญาติเป็นมิตร

ของตน ๆ 

ตปะ ความเพยีร คอืทรงประกอบด้วยความเพียรเป็นอย่างย่ิง ไม่มีทีจ่ะประทับ

อยูเ่ฉย ๆ ทรงมีความสนกุสนานบันเทิงในการทรงท�าการงานทีเ่ป็นประโยชน์ทกุอย่าง

แก่ประชาชนและประเทศชาติ ไม่โปรดที่จะอยู่ว่างเฉย ๆ ไม่ท�าอะไรให้เป็นประโยชน์ 

มีพระราชด�าริริเร่ิมในอันท่ีจะท�าสิ่งน้ันสิ่งนี้ให้บังเกิดประโยชน์ในทุก ๆ ด้าน เช่นใน
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ด้านการอาชีพหลัก ในด้านการอาชีพเบ็ดเตล็ดซึ่งเป็นส่วนช่วยเหลืออาชีพหลัก และ

ในด้านอื่น ๆ ทุกอย่าง เป็นความเพียรท่ีจะเอาชนะความขัดข้องความยากจนขัดสน 

ทัง้หลาย ตลอดจนถงึความเพยีรทีจ่ะเอาชนะความชัว่ต่าง ๆ ด้วยความด ีมพีระราชด�าริ

ริเร่ิมไม่หยุดยั้ง และทรงติดตามกิจการที่ได้ทรงปฏิบัติหรือโปรดให้ปฏิบัติไปแล้วโดย

ใกล้ชิด โดยได้เสด็จ ฯ ไปทรงสอบดูถึงกิจการที่ได้เริ่มด�าเนินไปนั้นด้วยพระองค์เอง 

ให้ทอดพระเนตรเหน็ว่าได้ปฏิบัตไิปอย่างไรได้ก้าวหน้าไปอย่างไร ในจ�านวน ๑๐,๐๐๐ 

วันนี้ ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่า ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยความ

พากเพียรพยายามครบทั้ง ๑๐,๐๐๐ วันหรือยิ่งไปกว่า ๑๐,๐๐๐ วันนั้น เพราะ 

วันหนึ่ง ๆ ได้ทรงปฏิบัติมากจนน่าจะเป็นหลาย ๆ วันจึงจะท�าได้อย่างนั้น

อโกธะ ความไม่โกรธ คือไม่ทรงแสดงความโกรธให้ใครมองเห็น หากจะถาม

ใครว่าเคยเห็นพระเจ้าอยู่หัวกริ้วบ้าง ก็คงจะพากันตอบว่าไม่เคยเห็น เคยเห็นแต ่

พระอาการทีแ่สดงออกมาจากพระเมตตา ทัง้จากทางสายพระเนตร ท้ังจากพระอาการ

ทางพระวรกาย ทางพระวาจา ไม่มีใครที่เคยเห็นทรงเกรี้ยวกราด จึงบ่งถึงพระเมตตา 

ที่มีอยู่เปี่ยมในพระราชหฤทัย

อวหิงิสา ความไม่เบยีดเบยีน  หมายถึงพระมหากรณุาทีไ่ด้ทรงช่วยประชาชน 

ในที่ใดมีทุกข์เดือดร้อน ก็เสด็จ ฯ ไปทรงช่วยที่นั้นให้ได้รับความผาสุกสะดวก การที่

ช่วยผูท้ีม่คีวามทกุข์ ความขดัข้องให้พ้นจากความทกุข์ ความขดัข้อง นีค้อืความกรณุา 

ตรงกนัข้ามกบัวหิงิสา คือความเบียดเบยีน อนัหมายถึงไปท�าให้เขาเดอืดร้อนเป็นทกุข์ 

แต่กรุณานั้นเมื่อเขาเป็นทุกข์ เขาเดือดร้อน เขาไม่สะดวก ก็ไปช่วยให้หายทุกข์ หาย 

เดือดร้อน มีความสะดวก มีความสุข พระมหากรุณานี้ได้ปรากฏอยู่ในจิตใจของ

ประชาชนทั้งหลายอย่างเต็มที่ ทั้ง ๑๐,๐๐๐ วันก็เต็มไปด้วยพระมหากรุณาดังกล่าว

ทั้ง ๑๐,๐๐๐ วัน

ขนัต ิความอดทน อันปรากฏอย่างแจ่มชดัว่าได้ทรงมพีระขันตคิอืความอดทน

อย่างเต็มที่ จึงได้ทรงสามารถปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงปฏิบัติพระองค์เอง 

เป็นอย่างดียิ่ง
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อวโิรธนะ ความไม่ผดิ กห็มายถงึทรงปฏบิตัพิระราชกรณยีกจิต่าง ๆ ทีไ่ม่ผดิ

แต่ว่าถูกต้อง อันเกิดจากพระปัญญาที่ใคร่ครวญ การสดับศึกษา คือทรงสดับตรับฟัง 

ทรงศึกษาแสวงหาความรู้ความถูกต้อง ทั้งจากบุคคลนั้น ๆ ทั้งจากทรงปฏิบัติสอบค้น

ด้วยพระองค์เอง อันนับว่าเป็นภาคปฏิบติั ฉะน้ัน พระราชกรณยีกจิใด ๆ ทีท่รงกระท�า

ด้วยทรงมุ่งผลให้บังเกิดเป็นความผาสุกความเจริญอย่างใด ก็ย่อมจะส�าเร็จเป็นความ

ผาสกุเป็นความเจริญอย่างนัน้ อนัหมายถงึว่าทรงกระท�าได้อย่างถูกต้อง และแม้ว่าจะ

มีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องแก้ไข อันเป็นธรรมดาของการกระท�างานทั้งปวง ก็ได้ทรง

ปฏบิตัแิก้ไขให้บงัเกดิผลดอีนัสมบรูณ์ยิง่ขึน้ไปโดยล�าดบั ดงันี ้เรยีกว่าความไม่ผดิ คอื

การปฏิบัติที่ไม่ผิด

จึงรวมเป็นธรรม ๑๐ ประการ ที่ได้ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่วันแรกที่ได้ทรงรับ

อัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติว่าจะทรงปกครองโดยธรรม ก็ทรงปกครองโดย

ธรรมคือทศพิธราชธรรมมาโดยล�าดับ จึงสมกับพระพุทธภาษิตท่ีได้ตรัสไว้ถึงพระเจ้า

จักรพรรดิ์ พระราชาเอกแห่งโลกว่า ได้ทรงยังจักรให้เป็นไปโดยธรรม และเมื่อได้ 

มผีูก้ราบทลูถามว่า ผูใ้ดเป็นพระราชาแห่งพระเจ้าจกัรพรรดิ ์ซึง่เป็นพระราชาเอกแห่ง

โลกน้ัน กต็รสัตอบว่า “ธรรมเป็นพระราชาแห่งพระเจ้าจกัรพรรดิ ์ผูเ้ป็นพระราชาเอก

แห่งโลก″ คือ พระเจ้าจักรพรรดิ์ได้ทรงเคารพธรรม ทรงอาศัยธรรม มีธรรมเป็นธง  

มีธรรมเป็นใหญ่ ทรงจัดการปกครองอันเกี่ยวกับการคุ้มครองรักษาป้องกันเป็นต้น 

โดยธรรม ดังนี้แล้วก็ได้มีพระพุทธภาษิตตรัสเข้ามาถึงพระตถาคตอรหันตสัมมา 

สมัพุทธเจ้าว่า ได้ทรงเคารพธรรม ทรงอาศัยธรรม มธีรรมเป็นใหญ่ ทรงจดัการปกครอง

คอืคุม้ครองป้องกนัโดยธรรม กล่าวคอืได้ตรสัอนศุาสน์เป็นต้นว่า กายกรรม วจกีรรม  

มโนกรรม การอาชีพ และคามนิคมชนบทอย่างนี้ ๆ ควรซ่องเสพ แต่ว่าถ้าเป็น 

อย่างน้ี ๆ ไม่ควรซ่องเสพ ดังนี้ ท้ังยังได้ตรัสถึงพระราชาผู้ทรงได้รับมูรธาภิเษก 

เป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประชาชนว่า เม่ือทรงประกอบด้วยธรรม ๕ ประการ 

ประทับอยู่ในทิศใด ๆ ย่อมทรงเป็นผู้ชนะในทิศนั้น ๆ และประเทศชาติที่ประทับอยู่

นั้นก็จะเป็นประเทศชาติที่ชนะ อันข้าศึกศัตรูไร ๆ ไม่อาจจะมาย�่ายีบีฑาได้ ธรรม ๕ 

ประการนั้นก็คือ
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๑. ทรงมีพระชาติเป็นอันดี

๒. ทรงมีพระคลังที่สมบูรณ์

๓. ทรงมีก�าลังพร่ังพร้อมด้วยจาตุรงคเสนา คือกองทัพทุกหมู่เหล่าซึ่งตั้งอยู่

ในพระบรมราโชวาท

๔. ทรงมปีริณายกทีส่ามารถ ฉลาดรูป้ระโยชน์ ท้ังท่ีเป็นอดตี ท้ังท่ีเป็นปัจจบุนั 

ทั้งที่เป็นอนาคต รับสนองพระบรมราชโองการจัดกรณียกิจนั้น ๆ และเมื่อทั้ง ๔ ข้อ

นี้มีอยู่สมบูรณ์ก็เป็นเครื่องส่งเสริมให้ทรงประกอบด้วยข้อ ๕ คือ

พระยศ อันหมายถงึ พระบรมเดชานภุาพ ทีต่ัง้อยู ่แผ่ไป อนัเป็นเครือ่งรกัษา

ประเทศชาติ ประชาชน เป็นที่หวั่นเกรง ระย่อของข้าศึกศัตรูโดยรอบ

พระราชา ผู้ทรงได้รับมูรธาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อประกอบด้วย

คุณสมบัติทั้ง ๕ ประการนี้ คือมีพระชาติอันดี มีพระคลังที่สมบูรณ์ มีพระก�าลังพรั่ง

พร้อมด้วยกองทัพทุกหมู่เหล่า มีปริณายกที่สามารถฉลาดรู้ พระยศคือพระบรม

เดชานภุาพอนัยิง่ใหญ่มัน่คง ประทบัอยูใ่นประเทศชาตใิด ๆ กท็รงชนะในประเทศชาติ

นั้น ๆ และประเทศชาตินั้น ที่เสด็จประทับอยู่เป็นองค์พระประมุข ก็ย่อมจะชนะใน 

ทุก ๆ ทิศ ไม่มีข้าศึกศัตรูใด ๆ จะล่วงล�้าเข้ามาท�าอันตรายได้

ครั้นได้ตรัสถึงพระราชามหากษัตริย์ผู้ทรงประกอบด้วยคุณสมบัติแห่งความ

ชนะทุกทิศดังนี้แล้ว จึงได้ตรัสเทียบเข้ามาถึงภิกษุทั้งหลายในพระศาสนานี้ อันหมาย

ตลอดถึงพุทธศาสนกิชน ทัง้บรรพชติ ทัง้คฤหสัถ์ ทกุหมูเ่หล่าว่าเมือ่ประกอบด้วยธรรม 

๕ ประการ ก็ย่อมจะเป็นผู้มีจิตวิมุตติ หลุดพ้น ชื่อว่าชนะกิเลส จะเป็นไปในป่า ใน

บ้านในทีใ่ดท่ีหนึง่ เม่ือประกอบด้วยธรรม ๕ ประการนีแ้ล้ว กจ็ะเป็นผูช้นะกเิลสได้ใน

ทิศที่อยู่นั้น สถานที่อยู่นั้นเล่าจะเป็นวัดก็ดี เป็นบ้านก็ดี ที่ไหน ๆ ก็ดี ก็จะเป็นที่ที่

ชนะกิเลส กิเลสไม่อาจจะเข้ามาบีบคั้นท�าอันตรายได้ ธรรม ๕ ประการนั้นก็คือ

๑.  ประกอบด้วยศีล ความตัง้ใจงดเว้นจากความประพฤติชัว่ประพฤตผิดิทาง

กาย ทางวาจา จะเป็นศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีลที่ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ส�าหรับสามเณร ส�าหรับ

ภิกษุก็ตาม นี้เทียบกันได้กับพระราชามหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระชาติอันดี ก็เพราะว่า
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เมื่อมีศีลก็ชื่อว่ามีชาติเป็นอันดีเหมือนกัน เพราะว่าเกิดเป็นผู้มีศีลขึ้น เกิดเป็นคนด ี

ขึ้นมา

๒.  มีพาหุสัจจะ คือความท่ีได้สดับตรับฟัง ทรงจ�าพระพุทธวจนะไว้ได้มาก 

อันท�าให้สามารถปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมได้ และสามารถแสดงบอกกล่าวแก่ 

ผู้อื่นได้ เทียบกันได้กับพระราชามหากษัตริย์ผู้มีพระคลังที่สมบูรณ์ไม่บกพร่อง เมื่อ

ต้องการจะทรงใช้สอยอะไรก็ใช้สอยได้เพื่อประโยชน์สุขอื่น ๆ

๓.  มีความเพียรคือเพียรละอกุศลบาปธรรม เพียรอบรมกุศลบุญต่าง ๆ  

ให้บงัเกดิขึน้ กค็อืมสีมัมปัปธาน ความเพยีรชอบนัน้เอง เพยีรระวงับาปมใิห้บงัเกดิขึน้

เพียรละบาปท่ีเกดิขึน้แล้ว เพยีรท�ากศุลท่ีไม่บงัเกดิให้บังเกดิขึน้ เพยีรรกัษากศุลทีบ่งัเกดิ

ขึน้แล้วให้สมบูรณ์ยิง่ขึน้ เทียบกนัได้กบัพระราชามหากษตัริย์ผูม้พีระก�าลงัเพรยีบพร้อม

ไปด้วยกองทัพทุกหมู่เหล่า

๔.  มีปัญญา คือความรู้ทั่วถึงตามเหตุและผล หรือรู้ทั่วถึงความจริงตามเหตุ

และผล เทียบกันได้กับพระราชามหากษัตริย์ผู้ทรงมีปริณายกที่ฉลาดสามารถรอบรู้

ประโยชน์ ทั้งที่เป็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ธรรมทัง้ ๔ ข้อน้ีกเ็ป็นเครือ่งอบรมวิมตุตคิอืความหลดุพ้น ท�าให้เป็นผูม้วีมุิตติ

คือความหลุดพ้นเป็นข้อค�ารบ ๕ เทียบกันได้กับพระราชามหากษัตริย์ผู้ทรงประกอบ

ด้วยพระยศ คือพระบรมเดชานุภาพอันเกิดจากองค์สมบัติ ๔ ข้อข้างต้นดังกล่าวแล้ว 

อันวิมุตติคือความหลุดพ้นน้ีเป็นผลของการปฏิบัติในศีล พาหุสัจจะ ความเพียรและ

ปัญญาหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ศีล สมาธิ ปัญญา

เม่ือปฏบิติัในธรรมเหล่านีย่้อมจะได้วมิตุตคิอืความหลดุพ้นไปโดยล�าดับ ตัง้แต่ 

ตทงัควมิตุต ิความหลดุพ้นด้วยองค์นัน้ ๆ เช่น พ้นจากความโกรธด้วยเมตตา พ้นจาก

ความตระหน่ีด้วยทานจริยา ความประพฤติทานคือท�าทาน พ้นจากโทสะด้วยศีล  

พ้นจากโมหะด้วยปัญญาในเรื่องนั้น ๆ เป็นความพ้นชั่วคราวที่ปฏิบัติ 
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และเมื่อปฏิบัติธรรมได้มั่นคงยิ่งขึ้น ก็ได้วิมุตติที่ยิ่งขึ้น เป็น วิกขัมภนวิมุตติ 

ความพ้นด้วยความสะกดเอาไว้ เช่น ได้ด้วยอัปปนาสมาธิหรือฌาน ก็สะกดกิเลสเอา

ไว้ไม่ให้โผล่ขึน้มา เหมือนอย่างก้อนหนิทีท่บัหญ้าเอาไว้ให้แห้ง แต่ว่ารากยงัอยู ่ยกหนิ

ขึ้นมารากนั้นก็จะงอกเป็นหญ้าขึ้นอีก 

แต่เมื่อปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นจนเป็นมรรค ตัดกิเลสได้เด็ดขาดบางอย่าง

หรือว่าสิน้เชงิ กไ็ด้ สมุจเฉทวมุิตติ ความพ้นด้วยการตดัขาด เมือ่ประสบผลเป็นล�าดบั

จากมรรค กไ็ด้ ปฏิปัสสัทธวิมุิตต ิความหลดุพ้นด้วยความสงบระงบั และบรรลนุพิพาน

เป็นอันดับไป ก็ได้ นิสสรณวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยการแล่นออกไปจากกิเลส  

เพราะฉะนั้น วิมุตติคือความหลุดพ้น นี้จึงเป็นผลของการปฏิบัติที่จะพึงได้โดยล�าดับ

บดันี ้ท่านสาธชุนทัง้หลายได้มาพร้อมกนัปฏบิตัทิ�าจติตภาวนา อาศยัคณุแห่ง

พระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นเครื่องชักน�า จึงขอให้พร้อม

กันน้อมจิตถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราช 

สมภารเจ้า พร้อมท้ังสมเดจ็พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชนินีาถ พระราชโอรสธดิาสุณสิา 

และสมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระพี่นาง ให้เสด็จสถิตเป็นพระนาถรัตน์แห่ง 

พระราชวงศ์ รัฐบาล ประเทศชาติ ประชาชน อันประกอบด้วยข้าราชการฝ่ายทหาร 

ต�ารวจ พลเรือน ทุกหมู่เหล่า พร้อมท้ังพ่อค้า ประชาชน สมณชีพราหมณาจารย์ 

อาณาประชาราษฎร์ ขอให้ทรงพระเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุข 

ทุกประการ เสด็จสถิตในพระสิริราชสมบัติตลอดจิรัฏฐิติกาล

และในต่อไปนีพ้ระสงฆ์จะได้สวดถวายพระพรชยัมงคลและอ�านวยพรแก่ท่าน

สาธุชนทั้งหลาย.



คาถาที่พระสงฆ์สวด

ในพธิเีนื่องในมงคลสมัยเสด็จเถลงิถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๑๐,๐๐๐ วันในรัชกาลปัจจุบัน

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๐
ณ วัดบวรนเิวศวหิาร

๑. โส อตฺถลทฺโธ สุขิโต วิรุฬฺโห พุทฺธสาสเน

 อโรโค สุขิโต โหหิ สห สพฺเพหิ าติภิ

๒. ชยนฺโต โพธิยา มูเล สกฺยาน� นนฺทิวฑฺฒโน

 เอว� ตฺว� วิชโย โหหิ ชยสฺสุ ชยมงฺคเล

 อปราชิตปลฺลงฺเก สีเส ปวิโปกฺขเร

 อภิเสเก สพฺพพุทฺธาน� อคฺคปฺปตฺโต ปโมทติ.

๓. สุนกฺขตฺต� สุมงฺคล� สุปภาต� สุหุฏฺติ�

 สุขโณ สุมุหุตฺโต จ สุยิฏฺ� พฺรหฺมจาริสุ

๔. ปทกฺขิณ� กายกมฺม� วาจากมฺม� ปทกฺขิณ�

 ปทกฺขิณ� มโนกมฺม� ปณิธี เต ปทกฺขิณา

๕. ปทกฺขิณานิ กตฺวาน ลภนฺตตฺเถ ปทกฺขิเณ.

๖. สพฺพโรควินิมุตฺโต สพฺพสนฺตาปวชฺชิโต

 สพฺพเวรมติกฺกนฺโต นิพฺพุโต จ ตุว� ภว

๗. สพฺพีติโย วิวชฺชนฺตุ สพฺพโรโค วินสฺสตุ

 มา เต ภวตฺวนฺตราโย สุขี ทีฆายุโก ภว
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๘. อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจ� วุฑฺฒาปจายิโน

 จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุข� พล�.

๙. อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ อุตฺตม� ธมฺมมชฺฌคา

 มหาสงฺฆ� ปโพเธสิ อิจฺเจต� รตนตฺตย�

๑๐. เอตสฺส อานุภาเวน กตปฺุสฺส เตชสา

 ทุกฺขโรคภยา เวรา โสกา สตฺตุ จุปทฺทวา

 อเนกา อนฺตรายาปิ วินสฺสนฺตุ อเสสโต

๑๑. ชยสิทฺธิ ธน� ลาภ� โสตฺถิ ภาคฺย� สุข� พล�

 สิริ อายุ จ วณฺโณ จ โภค� วุฑฺฒี จ ยสวา

 สตวสฺสา จ อายู จ ชีวสิทฺธี ภวนฺตุ เต.

๑๒. เต อตฺถลทฺธา สุขิตา วิรุฬฺหา พุทฺธสาสเน

 อโรคา สุขิตา โหถ สห สพฺเพหิ าติภิ

๑๓. สพฺเพ พุทฺธา พลปฺปตฺตา ปจฺเจกานฺจ ย� พล�

 อรหนฺตานฺจ เตเชน รกฺข� พนฺธามิ สพฺพโส.

๑๔. สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ อิท� ผล�

 เอตสฺมึ รตนตฺตยสฺมึ สมฺปสาทนเจตโส.

๑๕. ภวตุ สพฺพมงฺคล� รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา

 สพฺพพุทฺธานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต

๑๖. ภวตุ สพฺพมงฺคล� รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา

 สพฺพธมฺมานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต

๑๗. ภวตุ สพฺพมงฺคล� รกฺขนฺตุ สพฺพเทวตา

 สพฺพสงฺฆานุภาเวน สทา โสตฺถี ภวนฺตุ เต.



ค�าแปล

คาถาที่พระสงฆ์สวด
ในพธิเีนื่องในมงคลสมัยเสด็จเถลงิถวัลยราชสมบัติ

ครบ ๑๐,๐๐๐ วันในรัชกาลปัจจุบัน
วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๐

ณ วัดบวรนเิวศวหิาร

๑. สมเดจ็พระบรมบพติรพระราชสมภารเจ้า จงเป็นผูไ้ด้ประโยชน์ ถึงซึง่ความ 

 สขุ งอกงามในพระพทุธศาสนา เป็นผูห้าโรคมิได้ ส�าราญกายใจ พร้อมด้วย 

 สมเดจ็พระบรมราชนีินาถ พระราชโอรสธดิา ตลอดจนพระบรมวงศานวุงศ์ 

 ทั้งปวงเทอญ

๒. พระจอมมุนี ผู้ทรงเจริญความยินดี (บุตร) แห่งศากยวงศ์ ทรงชนะที่ควง 

 ไม้โพธิ์ ขอท่านจงมีชัย จงชนะในชัยมงคล เหมือนฉะนั้น พระองค์ทรงถึง 

 ความเป็นผูเ้ลศิ ปราโมทย์อยู่ ณ บลัลงัก์อนัไม่กลบัแพ้  เหนือพ้ืนปฐพีอัน 

 บริสุทธิ์ เป็นยอดธรณีที่อภิเษกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์

๓. ฤกษ์ด ีมงคลด ีสว่างด ีรุง่ด ีขณะด ีครูด่ด้ีวย บชูาดใีนพรหมจารีทัง้หลาย

๔. กายกรรมเป็นเบือ้งขวา คอืชอบธรรม วจกีรรมเป็นเบือ้งขวา คอืชอบธรรม  

 มโนกรรมเป็นเบือ้งขวา คอืชอบธรรม ความปรารถนาของท่านเป็นเบือ้งขวา  

 คือชอบธรรม

๕. ท�ากรรมอันเป็นเบื้องขวา คือชอบธรรม ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลายอันเป็น 

 เบื้องขวา คือชอบธรรม

๖. พ้นแล้วจากโรคทั้งปวง เว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวง ล่วงเสียซึ่งเวร 

 ทั้งปวง ท่านจงเป็นผู้ดับทุกข์ทั้งปวงด้วย

๗. ความจัญไรท้ังปวงจงเว้นไป โรคทั้งปวงจงฉิบหายไป อันตรายอย่าได้มี 

 แก่ท่าน ขอท่านจงเป็นผู้มีสุข มีอายุยืน
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๘. ธรรมทั้งหลาย ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ม ี

 ความไหว้ต่อบุคคลผูค้วรไหว้เป็นปกติ ผูอ่้อนน้อมต่อบคุคลผูเ้จรญิเป็นนติย์

๙. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระอรหันต์ ได้บรรลุธรรมอันอุดม ยังสงฆ์ 

 หมู่ใหญ่ให้ตรัสรู้แล้ว หมวดสามแห่งรัตนะนี้อย่างนี้

๑๐. ด้วยอานุภาพของพระรตันตรยันัน้ ด้วยเดชแห่งบญุทีก่ระท�าแล้ว ทกุข์ โรค  

 ภัย และเวรท้ังปวง ความโศก ศัตรู และอุปัทวะทั้งหลาย ท้ังอันตราย  

 ทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปโดยไม่เหลือ

๑๑. ความชนะ ความส�าเร็จ ทรัพย์ ลาภ ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข  

 ก�าลัง สิริ อายุ และวรรณะ โภคะ ความเจริญ และความเป็นผู้มียศ และ 

 อายุยืน ๑๐๐ ปี และความส�าเร็จกิจในความเป็นอยู่ จงมีแก่ท่าน.

๑๒. ท่านทั้งหลาย (ท้ังชายและหญิง) จงเป็นผู้ได้ประโยชน์ ถึงซึ่งความสุข  

 งอกงามในพระพุทธศาสนา เป็นผู้หาโรคมิได้ ส�าราญกายใจ พร้อมด้วย 

 ญาติทั้งปวง เทอญ

๑๓. พระพุทธเจ้าท้ังหลายทุกพระองค์ ทรงพระก�าลังล้นพ้น ก�าลังใดแห่ง 

 พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและแห่งพระอรหันต์ทั้งหลายมีอยู่ ข้าพเจ้า 

 ขอผูกความรักษา ด้วยเดชแห่งก�าลังนั้น โดยประการทั้งปวง.

๑๔. ขอผลแห่งจิต อันเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนี่นี้ จงเป็นผลส�าเร็จ จงเป็นผล 

 ส�าเร็จ จงเป็นผลส�าเร็จ เทอญ.

๑๕. ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทพดาทั้งปวง จงรักษาท่าน ด้วย 

 อานภุาพแห่งพระพุทธเจ้าทัง้ปวง ขอความสวัสดีท้ังหลาย จงมีแก่ท่านทุกเม่ือ

๑๖. ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทพดาทั้งหลาย จงรักษาท่าน ด้วย 

 อานภุาพแห่งพระธรรมทัง้ปวง ขอความสวสัดทีัง้หลาย จงมีแก่ท่านทกุเมือ่

๑๗. ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทพดาทั้งปวง จงรักษาท่าน ด้วย 

 อานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ.
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พระธรรมเทวาธริาช*

นโม	 ตสฺส	 ภควโต	 อรหโต	 สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

พุทฺโธ	โส	ภควา	โพธาย	ธมฺมํ		เทเสติ.

“พระผูมี้พระภาคเจ้านัน้ เป็นพระผูรู้ผู้ต่ื้นแล้ว ทรงแสดงธรรม เพือ่ให้รู้ให้ตืน่″

บดันี ้จักแสดงพระธรรมเทศนา สนองกศุลเจตนาของท่านสาธชุน ปรารภการ

ฟังธรรม และการปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธ จึงได้มาประชุมกันเพื่อฟังธรรมและ 

ปฏิบัติท�าจิตตภาวนา

การฟังธรรมนั้น ในท่ีนี้ก็ได้มีประจ�าทุกวันอาทิตย์ และโดยเฉพาะในวันนี้  

ได้มกีารชกัชวนกนัเพือ่มาปฏบิตัทิ�าจติตภาวนาพทุโธอกีส่วนหนึง่ เพือ่ถวายพระราชกศุล 

ถวายพระพรชยัมงคล แด่สมเดจ็บรมบพติรสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกฎุ

ราชกมุาร ปรารภวนัพระราชสมภพซ่ึงเวยีนมาถึงอกีวาระหนึง่ในวันพรุง่นี ้คอืวันที ่๒๘ 

กรกฎาคม แต่โดยที่วันนี้เป็นวันหยุดราชการ หยุดการท�างาน ส่วนวันพรุ่งนี้ไม่ใช่เป็น

วันหยุด ฉะนั้น จึงได้มีการชักชวนกันมาปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธถวายในวันนี้ เมื่อ

เป็นดังนี้ จึงมาตรงกับวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันประชุมกันฟังธรรมโดยปกติ ท่านสาธชุน

ทัง้หลายจึงได้มีโอกาสมาฟังธรรมในวนัอาทิตย์ด้วย และผูท้ีม่คีวามปราถนา จะปฏบิตัทิ�า

จิตตภาวนาพุทโธต่อไปได้ด้วย

*   ทรงแสดง ณ วัดบวรนเิวศวหิาร วนัที ่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิที่  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร



206 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

ก่อนอ่ืน เราท้ังหลายสมควรจะได้ท�าความรู้สึกกตัญู รู้พระคุณของท่าน 

ทั้งหลาย ผู้ท่ีได้อภิรักษ์คุ้มครองป้องกันประเทศชาติไทยนี้ ให้คงมีความสุขสวัสดี  

ในขณะที่ประเทศทั้งหลายโดยรอบก�าลังตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย และมีความทุกข์

เดือดร้อนกันโดยทั่วไป แต่ว่าประเทศชาติไทยเรานี้ยังมีความสุขสวัสดี รวมทั้งเรา 

ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นบรรพชิตคือผู้บวช ทั้งท่ีเป็นคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือน ต่างก็มี 

ความผาสุก มีอิสระเสรีอย่างเต็มที่ในอันที่จะปฏิบัติ ในอันท่ีจะกระท�ากิจการต่าง ๆ 

ในอันที่จะมีการพักผ่อน ดังเช่นในด้านศาสนา ก็มีอิสระเสรีในอันที่จะออกบวช 

เรียนกัน ในอันที่จะปฏิบัติธรรมะ ดังเช่นในวันนี้ ทุก ๆ คนผู้มีความปรารถนา ต่างก็

พากันมาปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธได้ตามประสงค์ 

แม้แต่ทางบ้านทางเมืองก็เช่นเดียวกัน ทุกคนก็มีความผาสุก มีอิสระเสรีใน

อันประกอบอาชีพการงาน ในอันเที่ยวเตร่หาความสุขสนุกสบาย ในอันท่ีจะกระท�า

กจิการต่าง ๆ ได้ตามปรารถนา ไม่ใช่แต่ในด้านการกระท�าทีเ่ป็นปกตเิรียบร้อยเท่านัน้ 

แม้ในการกระท�าในบางด้านบางประการ รวมถึงในการทีจ่ะประชมุกนัด่าว่าใครต่อใคร 

ตลอดจนถงึจะด่าว่าพระสงฆ์องค์เจ้ากย็งัท�ากนัได้ กแ็ปลว่า จะหาประเทศถ่ินท่ีประชาชน

มีความผาสุก มีอิสระเสรีในอันที่จะกระท�าอะไรต่ออะไรได้ตามใจเช่นนี้อีกได้ยากหรือ

ว่าหาไม่ได้ 

แม้เช่นน้ีประเทศไทยเราน้ีก็ยังไม่เป็นอะไร ก็ยังมีความเป็นปึกแผ่น และใน

กาลสมัยที่คล้าย ๆ กับว่าจะเอียงเซล้มไป แต่แล้วก็กลับเป็นปกติ ซึ่งดูเหมือนมีความ

มัน่คงด�ารงอยู ่ความทีเ่คยหวาดกลวัตืน่เต้นกนัในบางคราว กก็ลบัสงบลงได้ ลกัษณะ

ทีเ่ป็นไปดังกล่าวน้ี หาใช่ว่าได้มีเฉพาะในสมยัปัจจบัุนนีเ้ท่านัน้ แม้ในอดตีกไ็ด้เคยมมีา

แล้ว ในคราวที่ประเทศชาติหวั่นไหวเอียงเซหรือว่าพิบัติลงในบางครั้งบางคราว แต่ก็

กลับคืนเป็นปกติ กลับฟื้นข้ึนได้อย่างรวดเร็วและด�ารงอยู่สืบต่อมาได้ เพราะว่าได้มี

บุคคลบ้าง เหตุการณ์ต่าง ๆ บ้าง เข้ามาแก้ไขหรือบังเกิดขึ้นแก้ไข เป็นการช่วยเหลือ

ให้มีความรอดพ้นและประสบความสวัสดีในที่สุด ได้เป็นมาดังนี้หลายครั้งหลายหน  

แม้เพราะเหตนุีจ้งึได้มีปรากฏในพงศาวดารรชักาลท่ี ๔ ว่าพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ได้ทรงปรารภถึงเหตุการณ์ของประเทศชาติไทย ที่เป็นมาดังกล่าวนั้น คือ 

ซวนเซเหมอืนอย่างจะล้มพนิาศลง แต่แล้วกก็ลบัมบุีคคลหรอืเหตกุารณ์มาช่วยผ่อนคลาย
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ให้กลบัเป็นปกต ิมคีวามสวสัดีมาเป็นคราว ๆ โดยล�าดบั ฉะนัน้ จงึได้ทรงพระราชด�าริ

ว่าจะต้องมีท่านผู้ที่คอยอภิรักษ์ช่วยเหลืออยู่ดังกล่าวมานั้น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรด

สถาปนา “พระสยามเทวาธริาช” ขึน้เป็นสัญญลกัขณ์ถึงท่านทีไ่ด้อภริกัษ์อภบิาลประเทศ

ชาติไทยนีม้าโดยล�าดบั ส�าหรบัทรงสกัการะบชูา และพระสยามเทวาธริาชกไ็ด้เป็นที่ 

สกัการะบชูา เคารพนับถือแห่งพระมหากษัตริย์และประชาชน สืบต่อมาจนถึงในบัดนี้

ฉะนั้น จึงกล่าวได้ว่า พระสยามเทวาธิราชได้เป็นผู้อภิบาลบริรักษ์รักษา 

ประเทศชาติ ประชาชนชาวไทยมาโดยล�าดับ นี้ทางฝ่ายอาณาจักร 

ส่วนทางฝ่ายพทุธจกัรนัน้ ประชาชนชาวไทยเรากไ็ด้รบันบัถอืพระพทุธศาสนา

สืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ได้นับถือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม  

พระสงฆ์ เป็นสรณะ คือท่ีพึง่ก�าจดัทุกข์ภยัได้จรงิมาโดยล�าดบั และได้เคารพรบันบัถอื

ธรรมะ ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติ

ธรรมะคือค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เองได้ เป็นเครื่องสร้างจิตใจ

ของประชาชนคนไทย ให้ประกอบด้วยธรรมะมานับเป็น ๑,๐๐๐ ปี จนกล่าวได้ว่า  

หลกัธรรมะของพระพทุธเจ้านีไ้ด้ซึมซาบเข้าสูจิ่ตใจ เลอืดเนือ้ของประชาชนคนไทยเรา 

จนเป็นเหมือนอย่างท่ีเรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์ แต่ในท่ีนี้ก็ควรจะเรียกว่าเป็นธรรมพันธุ์  

คอื เป็นพนัธทุางธรรมะทีส่บืต่อกนัมา เป็นต้นว่าจติใจท่ีฝังลึกอยู่ในคุณแห่งพระรตันตรยั 

คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จิตใจที่ประกอบด้วยความกตัญูกตเวที รู้จัก

เคารพนบัถอืพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และผูม้พีระคณุทัง้หลาย จติใจทีป่ระกอบด้วยความ

เมตตากรุณา มักสงสารผู้ตกทุกข์ได้ยาก อดไม่ได้ที่จะช่วยเหลือ ตลอดจนถึงความที่

มีจิตใจฝังลึกอยู่ในความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นองค์พระประมุขของ

ประเทศชาต ิกเ็พราะว่าประเทศชาตไิทยเรานีไ้ด้มพีระมหากษตัรย์ิเป็นองค์พระประมขุ

สืบต่อมาโดยล�าดับนับเป็นพัน ๆ ปี และหัวหน้าของชาติ คือ พระมหากษัตริย์นี้เอง 

ก็ได้ทรงน�าประชาชนชาวไทยต่อสูป้้องกนัศัตรทูีม่ารกุรานต่าง ๆ อุปถมัภ์บ�ารงุประชาชน

ชาวไทยทั้งปวง เป็นที่รวมจิตใจให้มีความสามัคคีเอกีภาพ คือ ความพร้อมเพรียงเป็น

อนัหนึง่อันเดยีวกัน แปลว่าเป็นผูร่้วมทุกข์ร่วมสขุอยูก่บัประชาชน น�าประชาชน ประเทศ

ชาติมาสู่ความสุขสวัสดิ์โดยล�าดับกาลทุกสมัยมาจนถึงในบัดนี้
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อนึ่งเล่า เมื่อชาติไทยเราได้รับนับถือพระพุทธศาสนาก็พระมหากษัตริย์นี้เอง

ได้ทรงเป็นผู้รับขึ้นก่อนและชักน�าประชาชนให้รับนับถือปฏิบัติ ส่วนพระมหากษัตริย์

เองเล่ากไ็ด้ทรงรบัหลักธรรมะของพระพทุธศาสนามาประพฤติปฏบิตั ิดังทีก่ล่าวกนัมา

จนถึงในบัดนี้ว่าได้ทรงด�ารงอยู่ในทศพิธราชธรรม คือธรรมะของพระราชาซึ่งเป็น 

ผูป้กครอง ๑๐ ประการ พระมหากษัตรย์ิไทยตัง้แต่รบันบัถอืพระพุทธศาสนากไ็ด้ทรง

ต้ังอยู่ในทศพิธราชธรรม ดังกล่าวมานี้โดยล�าดับ จึงสมควรจะกล่าวหัวข้อของ 

ทศพิธราชธรรมนี้ดังนี้

ข้อ ๑ ทาน การให้ คือทรงเป็นผูใ้ห้ ให้ทรัพย์ ให้ความช่วยเหลอืต่าง ๆ ตลอด

จนให้ปัญญาคือให้ความรู้แก่ประชาชน ให้ตามที่ต้องการ เมื่อประชาชนต้องการอะไร 

ก็ให้สิ่งที่ต้องการนั้น

ข้อ ๒ สีล คือความประพฤติดีงาม งดเว้นจากการชั่วเสียหาย ไม่ท�าอะไร

เป็นการไม่เหมาะไม่ควร

ข้อ ๓ ปริจจาคะ การบริจาค คือการย่อมสละเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งกว่า เช่น  

ยอมสละประโยชน์ส่วนตนเพือ่ประโยชน์ของส่วนรวม ดงัทีจ่ะเหน็ได้ว่า พระมหากษตัรย์ิ

ตัง้แต่อดตีกาลมาได้ทรงออกหน้าน�าทหารออกรบในสงครามดงัเช่นสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช เป็นต้น ทรงยอมสละพระชนมชีพเพื่อรักษาประเทศชาติ ประชาชน

ข้อ ๔ อาชชวะ ความเป็นคนตรง ไม่คดทรยศต่อประเทศชาติ ประชาชน

ข้อ ๕ มัททวะ ความสุภาพอ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง หยาบหมิ่น

ข้อ ๖ ตปะ คือมีความเพียรไม่เกียจคร้าน ปฏิบัติกรณียะนั้น ๆ 

ข้อ ๗ อโกธะ ความไม่โกรธ คือไม่ลุอ�านาจของความโกรธ และการกระท�า

อะไรไปด้วยอ�านาจของความโกรธ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการกระท�าที่ไม่ยุติธรรม

ข้อ ๘ อวิหิงสา ไม่เบียดเบียน หมายความว่าไม่ท�าอะไรเป็นการเบียดเบียน

ประชาราษฎร มีกรุณาแผ่ไปในประชาชนทั่วไป เมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนบังเกิด 

ขึ้นในที่ใดก็จะต้องเสด็จไปหรือทรงกระท�าการช่วยในที่นั้น แม้จะเป็นถิ่นทุรกันดาร 

ใดก็ตาม
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ข้อ ๙ ขนัต ิความอดทน คอืมคีวามอดทนต่อปัจจยั ทีจ่ะน�าให้เกดิความโลภ 

ความโกรธ ความหลงท้ังหลาย อดทนต่อความล�าบากตรากตร�าทัง้ปวง อดทนต่อถ้อย 

ค�าที่จาบจ้วงล่วงเกิน

ข้อ ๑๐ อวิโรธนะ ความไม่ผิด คือจะท�าอะไรก็ศึกษา พิจารณา ไตร่ตรอง 

ให้มีความรู้ทั่วถึงรอบคอบ เพื่อให้เกิดความไม่ผิดพลาด แต่ให้ถูกต้องในเรื่องทั้งปวง

ธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ แม้เรียกว่าราชธรรมก็มิได้หมายความว่าเป็นธรรม

ที่พระราชาพระองค์เดียวพึงประพฤติปฏิบัติ แต่เป็นธรรมส�าหรับปกครองแผ่นดิน ที ่

ทกุ ๆ ฝ่ายผูร้วมกนัอยูใ่นแผ่นดนิตัง้แต่พระราชาลงมา ฉะนัน้ ผูป้กครองประเทศชาติ

ทุกระดับก็มีหน้าที่จะต้องอยู่ในทศธรรมเหล่านี้ด้วย แม้ประชาชนทั่วไปก็พึงต้องอยู่ใน

ทศธรรมเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน คือสมควรที่จะต้องมีทานเป็นต้น ฝ่ายผู้ปกครองคือ

พระมหากษตัรย์ิและรฐับาลมีทานแก่ประชาชน ประชาชนกพ็งึมทีานแก่พระมหากษตัรย์ิ

และรัฐบาล เช่นว่า ช่วยเสียส่วยสาอากร ช่วยท�าการให้ในทางต่าง ๆ ฝ่ายพระมหา

กษตัรย์ิและรฐับาลมีศลีแก่ประชาชน ประชาชนก็พงึมศีลีแก่พระมหากษตัรย์ิและรฐับาล 

ฝ่ายพระมหากษัตรย์ิและรฐับาลมีการบรจิาค มคีวามตรง มคีวามอ่อนโยน มคีวามเพยีร 

มีความไม่โกรธหรือไม่ลุอ�านาจของความโกรธ มีความไม่เบียดเบียน มีความอดทน  

มีการกระท�าไม่ผิดแก่ประชาชน ประชาชนก็พึงมีบริจาคเป็นต้นดังกล่าวแล้วต่อ 

พระมหากษัตริย์และรัฐบาลเช่นเดียวกัน

ธรรมะในพระพทุธศาสนาย่อมเป็นกลางอย่างนี ้แม้ตัง้ชือ่ว่า ทศพธิราชธรรม 

ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นธรรมะของพระราชาพระองค์เดียว แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ แต่ในทาง

ปฏิบัติแล้วเป็นสิ่งที่พึงประพฤติด้วยกันทุกฝ่าย ความเสื่อมโทรมทั้งหลาย ความวิบัติ

ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติประชาชน ในอดีตกาลมาเป็นครั้งคราวจนถึงใน

ปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าทุก ๆ ฝ่ายไม่ปฏิบัติตนในทศธรรมเหล่านี้ เช่นว่า ในบางสมัย 

หรือในบางคราวพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวหรือพร้อมด้วยท่านผู้อ่ืนเพียงบางท่าน  

ดงัเช่นในบดันี ้กเ็ช่นสมเดจ็พระนางเจ้า พระบรมราชนินีาถ สมเดจ็พระบรมราชชนนี 

เป็นต้น ได้ทรงปฏิบัติทศพิธราชธรรมเพียง ๒-๓ พระองค์เท่านั้น แต่ว่าถ้าคนอื่น 

ไม่ปฏิบัติก็เป็นไปไม่ได้ ความสุขสวัสดีจะบังเกิดขึ้นไม่ได้ ต่อเมื่อพระมหากษัตริย์ 
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รฐับาล ทกุระดบั ปฏบิตัทิศธรรมทัง้ ๑๐ ประการนัน้ต่อประชาชน และประชาชนเล่า

กป็ฏบิตัทิศธรรมเหล่านีต่้อพระมหากษตัรย์ิและรัฐบาลดงัเช่นทีก่ล่าวมาแล้ว คอื มทีาน

ต่อกัน มีศีลต่อกัน ดังน้ี เป็นต้นแล้ว ความสุขสวัสดีก็ย่อมบังเกิดขึ้น ปรากฏว่า 

ในประเทศชาตไิทยเรานีต่้างกไ็ด้พยายามปฏบิตัติามธรรมะค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

กันอยู่โดยล�าดับมาทุกฝ่าย 

ดังท่ีได้ยกเอาทศพิธราชธรรมท่ีกล่าวมานี้เป็นตัวอย่าง พระมหากษัตริย์และ

รัฐบาลก็พยายามปฏิบัติทศธรรมต่อประชาชน ประชาชนก็ปฏิบัติทศธรรมนี้ต่อพระ

มหากษัตริย์และรัฐบาล เมื่อเป็นดังนี้ ความด�ารงอยู่อย่างผาสุก ความรอดพ้น ความ

สวสัดจีงึบงัเกิดมีขึน้ได้ เพราะฉะนัน้ เม่ือพจิารณาตามหลกัธรรมทางพระพทุธศาสนา

ดังกล่าวน้ี พระสยามเทวาธิราช ก็คือทศพิธราชธรรมนี้เองที่ได้ปฏิบัติกันมา ตั้งแต่

โบราณกาลจนถึงทุกวันนี้ และเม่ือกล่าวทางอาณาจักรก็เรียกว่าพระสยามเทวาธิราช 

แต่เมื่อจะกล่าวทางพุทธจักรก็อาจจะกล่าวได้ว่า พระธรรมเทวาธิราชเจ้า อันได้แก่ทศ

พิธราชธรรมนั้นเอง และพระสยามเทวาธิราช หรือว่าพระธรรมเทวาธิราชดังกล่าวมา

นี้ ก็ไม่ได้สถิตอยู่ที่ไหน แต่สถิตอยู่ที่จิตใจและความประพฤติทางกาย ทางวาจา ทาง

ใจของทุก ๆ คนนี้เอง กล่าวคือ สถิตอยู่ที่ทาน การให้ การช่วยเหลือแก่กันและกัน 

สถิตอยู่ที่ศีลคือความประพฤติชอบต่อกันและกัน สถิตอยู่ท่ีปริจาคะคือการบริจาค  

ยอมสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วมและประโยชน์ส่วนใหญ่ เร่งรักษา

ประโยชน์ส่วนรวมและโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ สถิตอยู่ที่อาชชวะ ความเป็นผู้มีความตรง  

ไม่คิดคดทรยศต่อกัน สถิตอยู่ที่มัททวะคือความอ่อนโยนละมุนละไม ความสุภาพต่อ

กันและกัน สถิตอยู่ท่ีตปะคือความเพียรไม่เกียจคร้านในอันบ�าเพ็ญกรณียะคือหน้าที่

ของตนและกจิการทีค่วรท�าทัง้หลาย สถิตอยูท่ีอ่โกธะ ความไม่โกรธคอืไม่ลอุ�านาจของ

ความโกรธ สถติอยู่ทีอ่วหิงิสาคอืความไม่เบยีดเบยีนกนัและกนั แต่มกีรณุาช่วยสงเคราะห์

กัน ใครมีความทุกข์ร้อนบังเกิดขึ้นก็ช่วยเหลือ ไม่ดูดาย ไม่ใจแคบ ไม่ใจด�า สถิตอยู่

ทีข่นัต ิความอดทน สถติอยูท่ีอ่วโิรธนะ ความไม่ผดิคือพยายามศกึษาไตร่ตรองในการ

งานที่จะกระท�าทั้งหลาย โดยที่ไม่กระท�าให้ผิด ท�าให้ถูกต้อง สิ่งใดที่ท�ามาและเห็นว่า

ผิดก็ไม่ดึงดัน พยายามแก้ไขละเลิกสิ่งที่ผิดนั้น กระท�าแต่สิ่งที่ถูกต้องขึ้นอยู่เสมอ



211พระธรรมเทวาธิราช

พระสยามเทวาธิราช หรือพระธรรมเทวาธิราช เมื่อกล่าวตามหลักธรรมทาง

ศาสนาแล้ว กส็ถติอยูใ่นจติใจ ในความประพฤตทิางกาย ทางวาจา ทางใจของประชาชน

คนไทยนีเ้องทกุ ๆ คน ซึง่หลกัธรรมเหล่านีไ้ด้ฝังอยู่ในจติใจ ในสายเลือด เป็นธรรมพนัธุ์ 

พันธุทางธรรมะมาโดยล�าดับจนถึงบัดน้ี แต่แม้เช่นนั้น เราทั้งหลายก็ควรไม่ประมาท

ว่ามอียูพ่อแล้ว แต่ว่าควรปฏบิตัริกัษาและอบรมเพิม่เตมิอยู่เสมอ เพราะถ้าไม่รักษาส่ิง

ที่มีอยู่แล้วก็จะเสื่อมลงได้ ไม่อบรมเพ่ิมเติมขึ้น ก็จะไม่มีความเจริญงอกงามยิ่งขึ้น  

เพราะฉะนัน้ กค็วรมีความไม่ประมาท ควรรกัษาทศธรรมเหล่านี ้และเพิม่เตมิทศธรรม

เหล่านี้ให้มีปฏิบัติกันอยู่ทุกระดับทั้งฝ่ายปกครองและทั้งฝ่ายผู้อยู่ในปกครอง

หลักธรรมดังกล่าวน้ี เป็นเครื่องบริรักษ์อภิบาลรักษาโดยแท้จริง แม้ว่าจะมี

เหตกุารณ์อะไรรนุแรงโดยรอบ จะท�าให้ซวนเซระส�า่ระสายเพยีงไรกต็าม แต่ว่าหลักธรรม

เหล่าน้ีเองเป็นแกนที่ยึดม่ันจิตใจความประพฤติของคนท้ังปวงท่ีรวมเป็นชาติไทยนี้  

ให้มีสามัคคีเอกีภาพ คือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ อันนี้แหละ 

คือพระสยามเทวาธิราช พระธรรมเทวาธิราช คือธรรมทั้งหลายในส่วนรวมนี้เอง  

มีสามัคคีเอกีภาพ ปฏิบัติธรรมะอันชอบต่อกันอยู่ เมื่อเป็นดังนี้แล้ว จะมีความสวัสดี

ปราศจากภัยตลอดไป ไม่มีภัยอันตรายใด ๆ จะมาคุกคามท�าลายได้ เพราะฉะนั้น  

จงึสมควรทีเ่ราท้ังหลายจะมีความระลึกรูถ้งึหลกัธรรมดงักล่าวมานี ้และมคีวามไม่ประมาท 

ปฏิบัติรักษาอบรมเพิ่มเติมอยู่เสมอ

การปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธในวันนี้ ก็เป็นการส�ารวมจิตให้มีสมาธิ มีจิต 

ตัง้มัน่แน่วแน่ โดยอาศัยพทุธานสุสต ิคือระลกึถึงคณุของพระพทุธเจ้าเป็นอารมณ์ชกัน�า 

และจะปฏิบัติปรารภกัมมัฏฐานข้อใดข้อหนึ่ง เช่น อานาปานสติ ก�าหนดลมหายใจ 

เข้า-ออก หรอืกมัมฏัฐานข้ออืน่ เช่น ธาตกุมัมฏัฐาน พจิารณากายนีแ้ยกออกเป็นธาตุ 

จึงสักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา แม้ประการใดประการหนึ่งก็ได้  

รวมความว่า ปฏบิติัรวมจติเข้ามาให้มสีมาธติัง้มัน่อยู่ในอารมณ์ทีส่งบ เพือ่ท�าใจให้สงบ 

สงบอารมณ์คือเรื่องทั้งหลาย สงบนิวรณ์ เครื่องกั้นจิตทั้งหลาย อันได้แก่ราคะ โทสะ 

โมหะเป็นต้น การท�าจิตให้สงบ สงบอารมณ์ สงบเรื่องท้ังหลาย สงบกิเลสนิวรณ์ 

ทั้งหลายดังกล่าวมานี้ก็ย่อมอาศัยการรวมจิตเข้ามาก�าหนดอยู่ภายในและก�าหนดกาย

อันนี้ ก�าหนดเวทนาอันนี้ ก�าหนดจิตใจอันนี้ ก�าหนดธรรมะคือเรื่องราวอันนี้ 
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ดังเช่นในบัดนี้ ก�าหนดธรรมะในจิตใจที่ก�าลังปรารภถึงอยู่ ก�าลังคิดถึงอยู ่ 

ถ้าก�าลังฟังธรรมะน้ี ธรรมะนี้เองเป็นเร่ืองที่ก�าลังอยู่ในจิตใจ ดังที่ได้แสดงมาว่า  

พระสยามเทวาธิราช พระธรรมเทวาธิราช ทศพิธราชธรรม ก็เป็นเรื่องธรรมะ เรื่อง

ธรรมะน้ีก�าลงัอยูใ่นจติใจกใ็ห้รู ้ดจูติใจว่าเป็นอย่างไร ก�าหนดรูไ้ว้ ถ้าจติใจฟุง้ออกไปก็

ให้รู้ ถ้าจิตใจสงบก็ให้รู้ รู้เวทนาว่าเป็นอย่างไร มีความสุขในการฟังนี้หรือไม่ หรือมี

ความทกุข์ในการฟัง ถ้ามีความสขุในการฟังกใ็ห้รู ้มทีกุข์กใ็ห้รู ้ดกูายเองว่าเป็นอย่างไร 

กายนัง่อยูเ่ป็นอย่างไร มลีกัษณะเป็นอย่างไร กายทีป่ระกอบด้วยทกุขเวทนากเ็ป็นกาย

ที่กระสับกระส่าย ถ้าเป็นกายท่ีประกอบด้วยสุขเวทนาก็เป็นกายที่สงบ ให้รู ้กาย  

รู้เวทนา รู้จิต รู้ธรรมะ คือเรื่องในจิตในปัจจุบันดังนี้ รวมใจเข้ามาให้รู้ 

ในการปฏิบัติกัมมัฏฐานท�าจิตตภาวนาพุทโธ หากว่าจะเลือกก�าหนดเอาลม

หายใจเข้า-ออก หายใจเข้ากใ็ห้รู ้หายใจออกกใ็ห้รู ้กก็�าหนดว่า พทุโธ หายใจเข้า พุท 

หายใจออก โธ ดงันีก้ไ็ด้ หรือจะก�าหนดถงึอรรถคอืเนือ้ความว่า พทุโธ พทุธ ผูรู้ ้เพราะ

ฉะนั้น หายใจเข้าก็ให้รู้ รู้วิธีถึงพุทโธ หายใจออกก็ให้รู้ รู้ถึงวิธีพุทโธ ดังนี้ก็ได้ แต่ว่า

พุทโธนั้นท่านรู้ยิ่งกว่านี้ ดังที่ท่านแสดงว่า ท่านรู้ถึงเกิด-ดับ รู้ถึงอริยสัจจ์ทั้ง ๔ ทุกข์ 

สมุทัย นิโรธ มรรค รู้ถึงวิชชา วิมุตติ วิชชารู้แจ่มแจ้ง วิมุตติหลุดพ้น เพราะฉะนั้น  

ถ้าศึกษาพิจารณาไปโดยล�าดับดังนี้ก็ได้ เป็นการก�าหนดธรรมะภายใน เมื่อก�าหนด

ธรรมะภายในดังนี้ จิตใจก็จะรวมเข้ามาอยู่กับความสงบ อยู่กับความรู้ที่สงบ รักษา

ความรู้ที่สงบน้ีไว้ในภายในเสมอ และให้ก�าหนดว่าผู้รู้นี้เองคือพุทโธ ผู้หลงเป็นสัตโต 

ผู้ข้องผู้ติด ไม่ใช่เป็นพุทโธ ผู้รู้ แต่ผู้รู้ความเป็นจริง ตั้งแต่รู้ลมหายใจเข้า-ออก จนถึง

รูเ้ป็นวชิชา วมิตุต ิเป็นผูรู้ท้ีเ่ป็นพทุโธ ปฏบิตักิ�าหนดเข้ามาภายในโดยล�าดบัน้ี เป็นการ

ปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธประการหนึ่ง ๆ 

เพราะฉะนัน้ ต่อไปนี ้กข็อให้ท่านสาธชุนท้ังหลายได้ตัง้ใจฟังพระสงฆ์ ท่ีจะสวด

พระสตูรทางกรรมฐานตอนหนึง่ และต่อจากนัน้ ท่านผูป้ระสงค์ท่ีจะท�าจติตภาวนาพุทโธ 

ก็พึงอยู่ปฏิบัติสืบต่อไปโดยประสงค์ มีอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้
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การปฏบิัตทิ�าจติตภาวนาพุทโธ*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

สุปฺปพุทฺธํ ปพุชฺฌนฺติ  สทา โคตมสาวกา

เยสํ ทิวา จ รตฺโต จ  นิจฺจํ พุทฺธคตา สติ.

สาวกของพระโคดมพทุธเจ้า มสีตริะลกึถึงพระพทุธะอยูเ่ป็นนติย์ ทัง้กลางวนั

ทั้งกลางคืน ย่อมตื่นอยู่ด้วยดีทุกเมื่อ

บัดนี้ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๑๘ เป็นวันแสดงพระธรรมเทศนา 

วนัอาทติย์โดยปกต ิเป็นวันท่ีพทุธศาสนกิสาธชุนทัง้หลายได้ชกัชวนกนัมาปฏบิตัธิรรม

จิตตภาวนาพทุโธ ปรารภวนัจกัร ี เพือ่ถวายพระราชกศุลแด่อดตีพระมหากษัตราธิราชเจ้า 

และเพื่อถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้า 

รัชกาลปัจจุบัน พร้อมทั้งแผ่เมตตาจิตเพื่อความสุขสวัสดีแห่งประเทศชาติ ประชาชน 

ทั้งปวง

เมื่อนับย้อนหลังไป ๑๙๔ ปี สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้า รัชกาลที่ ๑  

แห่งราชวงศ์จักรีนี้ ได้เสด็จฯ น�าทัพกลับมาจากเสียมราฐ ประทับพลับพลา หน้าวัด

*   ทรงแสดง ในวนัทีร่ะลกึมหาจกัร ี วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะด�ารงสมณศักดิ์ที่  

 สมเด็จพระญาณสังวร
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โพธาราม เสด็จฯ ลงเรือพระที่นั่งกลับข้ามมาพระราชวัง ประทับ ณ ศาลาลูกขุน  

(ฝ่ังธนบรุ)ี สมณชพีราหมณ์เสนาพฤฒามาตย์ราษฎรทัง้ปวงกราบทลูอญัเชิญเสดจ็ขึน้

ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อ ณ วันเสาร์ แรม ๙ ค�่า เดือน ๕ จัตวาศก 

จุลศักราช ๑๑๔๔ ตรงกับวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ เวลา ๒ โมงเช้า

กับ ๖ บาท อาศัยเหตุการณ์อันส�าคัญนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก�าหนดวันที่ ๖ เมษายน เป็นวันจักรี

เป็นประเพณีสืบมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๒ 

อนึ่ง ในรัชกาลที่ ๑ นั้นได้โปรดให้สร้างกรุงเทพมหานครนี้ โดยโปรดให้

ประกอบราชพิธยีกเสาหลักเมือง เม่ือวนัอาทิตย์ ขึน้ ๑๐ ค�า่ เดอืน ๖ เวลาย�า่รุ่งมเีศษ 

ดังที่ปรากฏหลักเมืองอยู่จนบัดนี้ และมาถึงศกนี้ซึ่งเป็นเวลาล่วงมาถึง ๑๙๔ ปี ในวัน

จักรีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๑๐ ค�่า เดือน ๕ วันเดือนปีนี้แม้ทางพระพุทธศาสนา

จะสอนให้ปรารภแต่เพียงให้นึกถึงคติธรรมดาที่ทุก ๆ สิ่งก็ล่วงไป ๆ ตามวันเดือนปี 

และสอนให้ปรารภกาลเวลาที่ล่วงไปดั่งนี้ เป็นผู้ไม่ประมาท รีบเร่งบ�าเพ็ญกรณียะคือ

กิจที่ควรท�าให้ลุล่วงไป โดยไม่ปล่อยให้วันเดือนปีล่วงไปโดยปราศจากประโยชน์  

ต้องฉวยเอาโอกาสวันเดือนปีบ�าเพ็ญประโยชน์ 

แม้ท่านพทุธศาสนกิสาธชุนทัง้หลายกไ็ด้ปฏบิตัติามพระพทุธโอวาทนี ้ได้ปรารภ

วนัจกัรมีาประชุมกนัท�าจติตภาวนาพทุโธถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชยัมงคล 

แด่พระมหากษัตริย์ พร้อมท้ังประเทศชาต ิศาสนา กเ็ป็นการทีฉ่วยโอกาสแสดงความ

กตัญญูกตเวทิตาธรรม ในพระมหากษัตริย์ ประเทศชาติ ศาสนา ซึ่งได้มีอุปการคุณ

แก่ชวีติของตนทกุ ๆ คนอย่างล้นพ้น และกไ็ด้มาปฏบิตัเิป็นการปฏบิตักิารสนองพระคุณ  

โดยรวมกนัท�าจติใจส่งไปน้อมไปถวายพระราชกศุลถวายพระพรชยัมงคล และแผ่กศุล

อ�านวยพรมงคล เพื่อความด�ารงมั่นสถาพรและความสุขสวัสดีแห่งสถาบันนั้น ๆ ซึ่งก็

รวมเข้ามาถึงเพื่อความสวัสดีสถาพรของตนเองทุก ๆ คนทุก ๆ ท่านด้วย เพราะว่า 

ทุก ๆ คนก็ย่อมรวมกันอยู่ในสถาบันทั้งปวงนี้

การท�าจติตภาวนาพทุโธดัง่นี ้กเ็ป็นการร่วมก�าลงัใจกนัช่วยอย่างหนึง่ และนบั

ว่าเป็นการช่วยทางจิตใจท่ีส�าคัญ เป็นการช่วยด้วยท�าจิตใจให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง ดั่งนี้  
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ย่อมเป็นการช่วยเพือ่สวัสดมิงคลแก่ทุก ๆ ฝ่าย เพราะว่าเป็นการช่วยท่ีแผ่จติใจออกไป 

โดยไม่มุง่จะเบียดเบียนใครให้เดอืดร้อน ไม่ได้ถือใครว่าเป็นพวกเราพวกเขา ไม่ได้ถือว่า

ใครเป็นมติรเป็นศตัรทูีพ่งึเข่นฆ่าประหตัประหารหรอืท�าร้ายกนัให้เดอืดร้อนแม้ประการ

ใดประการหนึ่ง แต่เป็นการแผ่ออกไปเพื่อความสุขสวัสดีของทุก ๆ ฝ่าย ผู้ที่เป็นมิตร

ประกอบด้วยเมตตากรุณาอันบริสทุธิก์ข็อให้เป็นมติรมเีมตตากรณุาบรสุิทธิย์ิง่ ๆ ขึน้ไป 

ผู้เป็นศัตรูก็ขอให้กลับใจจากความเป็นศัตรูคู่อาฆาต กลับมามีจิตใจอ่อนโยนมุ่งสุข

ประโยชน์แก่กนัและกนั ผูท้ีม่คีวามกตญัญกูตเวทกีข็อให้มคีวามกตญัญกูตเวทใีห้ยิง่ ๆ 

ขึน้ไป ผูท้ีข่าดความกตญัญกูตเวทกีข็อให้กลับใจมามคีวามกตญัญกูตเวทีต่อผูมี้พระคุณ

ทัง้หลาย ผูท้ีป่ระกอบกรรมทีด่อียูแ่ล้วกข็อให้ประกอบกรรมท่ีดยิีง่ ๆ ขึน้ไป ผูท่ี้ประกอบ

ความช่ัวกข็อให้เลกิละและกลบัมาประกอบกรรมทีด่ทีีช่อบ แผ่จติใจออกไปด้วยเมตตา

กรุณาอันบริสุทธิ์ดั่งนี้โดยรอบ 

เมือ่เป็นดัง่นีแ้ล้วกเ็ป็นการช่วยส�าคญัอย่างหนึง่ แม้ว่าการช่วยด้วยจติใจนีเ้ป็น

เพียงกลุ่มน้อย แต่ว่ากลุ่มน้อยนี้เอง เมื่อรวมพลังกันเข้าก็ย่อมจะมีพลังรวม แม้ว่าจะ

มีพลังน้อยก็ยังดีกว่าที่จะไม่รวมพลังทางจิตใจเพื่อช่วยกันในทางที่ชอบดั่งนี้เสียเลย  

และจะเป็นการชักน�าให้ผู้อ่ืนท่ีมีปัญญาเห็นดีเห็นชอบได้ท�าจิตของตนให้ดีให้บริสุทธิ์

ร่วมมากขึ้นอีกด้วย และโดยมาก ทุก ๆ สิ่งนั้นก็ย่อมตั้งต้นมาจากจุดน้อย และจุด

น้อยนี้เองก็จะชักจูงกันให้มากขึ้น ๆ จนถึงเป็นกลุ่มมากได้ในที่สุด

อนึ่ง วันนี้ เนื่องจากเป็นวันจักรี จึงจะแสดงถึงเรื่องจักร น�าธรรมการแสดง 

เกี่ยวกับการท�าจิตตภาวนาพุทโธ จักรนัน้แสดงโดยย่อมี ๒ อย่าง คอื อาณาจักรหนึ่ง 

พุทธจักรหนึ่ง อาณาจักรนั้นได้แก่ดินแดนที่เป็นถ่ินฐานตั้งประเทศชาติ พร้อมทั้ง

อาณาจักรคืออ�านาจในการปกครองดินแดนอันเป็นประเทศชาตินั้น ดังเช่นราชอาณา 

จักรไทย ก็เป็นดนิแดนทีต่ัง้ประเทศชาตไิทยและองค์อ�านาจทีป่กครองดนิแดนประเทศ

ชาตนิัน้ ส่วนพทุธจักรกไ็ด้แก่ดนิแดนถ่ินฐานทีพ่ระพทุธธรรมคอืธรรมของพระพทุธเจ้า

แผ่ไปหรือแผ่มาต้ังอยู่ แต่ก็พึงทราบว่าพุทธจักรนั้นโดยตรงตั้งอยู่ในแผ่นดินคือจิตใจ 

จิตใจนี้เองเป็นแผ่นดินท่ีตั้งแห่งพุทธจักร ซึ่งพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าแผ่มาตั้งอยู่ 

ส่วนอาณาจกัรนัน้เป็นแผ่นดินท่ีตัง้อาศัยของร่างกายประกอบด้วยชวิีตอนันี้ 
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เพราะฉะนั้น จึงกล่าวว่า ทุก ๆ คนเรานี้อาศัยจักรทั้ง ๒ นี้อยู่ คือมีร่างกาย
อาศยัอาณาจกัร มีจติใจอาศัยพทุธจกัร อันร่างกายและจติใจนีก้จ็�าเป็นต้องอาศยัซึง่กนั
และกันเป็นไป ฉันใด อาณาจักรและพุทธจักรก็ต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นไปฉันนั้น 
เพราะฉะนั้น ความเจริญและความเสื่มของจักรท้ัง ๒ นี้จึงเนื่องกัน อาศัยกัน เมื่อ
อาณาจักรมีความมั่นคง พุทธจักรก็ย่อมมีความมั่นคงด้วย ก็เหมือนอย่างเมื่อร่างกาย
ผาสุกปราศจากโรค จิตก็ย่อมม่ีความผาสุกด้วย ในทางตรงกันข้าม ถ้าพุทธจักร 
ระส�่าระส่าย อาณาจักรก็พลอยไม่สงบ เช่นเดียวกับเมื่อจิตใจระส�่าระส่าย ร่างกายก็
ไม่สงบ

กล่าวเฉพาะในด้านพุทธจักร ทุก ๆ คนมีหน้าที่จะพึงศึกษาปฏิบัติพุทธธรรม 
คือธรรมของพระพุทธเจ้า ให้เป็นพุทธจักรตั้งอยู่ในจิตใจ พุทธธรรมนั้นกล่าวได้ว่าเป็น 
“พุทธอาณา″ คือเป็นอ�านาจของพระพุทธเจ้า แต่ว่าเป็นพุทธอาณาที่ไม่เบียดเบียน
ท�าร้ายใครให้เดือดร้อน ถ้าจะกล่าวว่าเบียดเบียน ก็เบียดเบียนเฉพาะกิเลสมารผู้ฆ่า 
ผู ้ท�าลายคือกิเลสในจิตใจเท่านั้น พุทธอาณานั้นมีอ�านาจเหนือกิเลสมารในจิตใจ  
แต่ทัง้น้ี ทกุ ๆ คนกจ็�าเป็นทีจ่ะต้องอบรมพทุธธรรมให้เป็นพทุธอาณา มอี�านาจในกเิลส
เหนือจิตใจขึ้นในจิตใจของตนเอง 

อนัพทุธธรรมนัน้เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่าธรรมจักร จกัรคอืธรรม พระสัมมาสัม-
พทุธเจ้าได้ทรงหมุนจกัรคือธรรมนีไ้ปในจติใจของเวไนยนกิรทัง้หลาย และเราทัง้หลาย
เมือ่นับอยูใ่นจ�าพวกเวไนยนกิรคอืหมู่แห่งสตัว์บคุคลทีพ่ระองค์ทรงพงึแนะน�าได้ กย่็อม
มีจิตใจที่รับธรรมจักรที่ทรงหมุนมานี้ อันธรรมจักรนั้นนักปราชญ์มักจะสร้างขึ้นเป็น
วตัถ ุเป็นรปูล้อ และมักจะมี ๘ ซ่ี ซ่ึงหมายถงึมรรคมอีงค์ ๘ อนัเป็นมชัฌมิาปฏปิทา 
ข้อปฏบิตัเิป็นหนทางกลางทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจ้าทรงค้นพบ และได้ทรงปฏบิตัดิ�าเนนิ
ตัง้แต่เมือ่ยงัเป็นพระโพธสิตัว์ ยงัมไิด้ตรสัรู ้จงึได้ตรสัรูพ้ระธรรม แล้วแสดงพระธรรม
สัง่สอน ก็ได้ทรงแสดงพระธรรมจกัรคอืมรรคมอีงค์ ๘ นี ้ตัง้แต่ในปฐมเทศนา เพราะ
ฉะนัน้ ในโอกาสทีท่่านพทุธศาสนกิสาธชุนท้ังหลายได้ชกัชวนกนัมาท�าจติตภาวนาพุทโธ
ในวันนี้ จึงจะได้แสดงให้ซึ่งมรรคมีองค์ ๘ นี้ส�าหรับเป็นทางพิจารณาปฏิบัติ

มรรคมีองค์ ๘ หมายถึงว่า ทางปฏิบัติทางกายวาจาและจิตใจ ซ่ึงว่าเป็น 
ทางเดียว แต่ว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ ๘ ประการ องค์ ๘ นี้ไม่ได้หมายความว่า 
๘ ทาง แต่ว่าทางเดียว มีองค์ ๘ ประการ ได้แก่
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ข้อที ่๑ สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบ ความเห็นชอบนัน้ได้แก่ญาณ คือความหย่ัง

รูใ้นทกุข์ ความหย่ังรู้ในทุกขสมุทัย เหตใุห้เกิดทกุข์ ความหยัง่รูใ้นทกุขนโิรธ ความดบั

ทกุข์ ความหยั่งรู้ในมรรค ก็คือปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

หยั่งรู้ในทุกข์น้ันอะไรเป็นทุกข์ ได้ตรัสสอนไว้ว่า เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ 

ตายเป็นทุกข์ ความโสกคือความแห้งใจ ความปริเทวะคือความระทมคร�่าครวญใจ  

ทกุข์ ความไม่สบายกาย โทมนสั ความไม่สบายใจ อปุายาส ความคบัแค้นใจ เป็นทกุข์ 

ความประจวบกับสิง่ท่ีไม่เป็นท่ีรกัเป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากส่ิงที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ 

ความปราถนาท่ีไม่ได้สมหวงัเป็นทุกข์ กล่าวโดยย่อแล้ว ขนัธ์เป็นทีย่ดึถือทัง้ ๕ ประการ

เหล่านี้เป็นทุกข์ นี้คือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบในข้อทุกข์ 

สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์น้ัน ตรัสชี้เอาตัณหา คือ ความดิ้นรนทะยานอยาก 

ของใจ อันเป็นเหตุให้มีภพคือความเป็นข้ึนใหม่ ไปกับนันทิคือความเพลิน ราคะคือ

ความติดใจ ยินดี มีความอภินันท์ยินดียิ่งขึ้น ในอารมณ์นั้น ๆ ในส่ิงนั้น ๆ ได้แก่ 

กามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะที่

น่าใคร่น่าปราถนาพอใจ ภวตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไปในภพ คอืความเป็นนัน่

เป็นนี่วิภวตัณหา คือ ความดิ้นรนทะยานอยากไปในวิภพ คือความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ 

หยั่งรู้ในสมุทัย ดั่งนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในข้อสมุทัย 

ทุกขนิโรธ ความดับทุกข์นั้นได้แก่ความดับตัณหา โดยความส�ารอกออกจาก

จิตใจโดยไม่เหลือ การสละตัณหาเสีย การสละคืน ปล่อยคืนตัณหาเสีย การปล่อย

ตัณหาเสีย ความไม่มีอาลัยในตัณหา นี้คือความดับทุกข์ หยั่งรู ้ในความดับทุกข์  

หยั่งรู้ในความดับทุกข์ดั่งนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในความดับทุกข์

มรรคนั้นก็ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิ เป็นต้น จนถึงสัมมาสมาธิ

เป็นข้อสุดท้าย ความหยั่งรู้ในมรรคดั่งนี้ มีสัมมาทิฏฐิในข้อมรรค รวมเข้าก็คือหยั่งรู ้

ในอริยสัจจ์ทั้ง ๔ เป็นทุกข์เป็นต้น

ข้อทีพ่งึพจิารณาประการหนึง่นัน้ กค็อื ตรสัว่าโดยย่อ ขนัธ์เป็นทียึ่ดถือทัง้ ๕ 

ประการนีเ้ป็นทกุข์ ขนัธ์เป็นทีย่ดึถอืทัง้ ๕ ประการ ก็คอื รปูขันธ์ กองรปู เวทนาขนัธ์ 
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กองเวทนา ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลาง ๆ ไม่ทุกข์ไม่สุข สัญญาขันธ์  

กองสัญญา คือความจ�าหมาย สังขารขันธ์ กองสังขารคือความคิดปรุงหรือปรุงคิด 

วิญญาณขันธ์ กองวิญญาณ ความรู้สึกเห็นรูปได้ยินเสียงเป็นต้น ที่ทุก ๆ คนมีอยู่นี้ 

อันเป็นที่ยึดถือว่า นี้เป็นของเรา เราเป็นส่ิงนี้ ส่ิงนี้เป็นตัวตนของเรา คือ ยึดถือว่า  

รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเรา เราเป็นเวทนา เป็นสัญญา เป็นสังขาร  

เป็นวิญญาณ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนของเรา ขันธ์เป็นที ่

ยึดถือดั่งนี้เป็นทุกข์โดยสรุป เพราะฉะน้ัน ในการท�าจิตตภาวนาพุทโธจึงพึงพิจารณา

อรยิสจัจ์ทัง้ ๔ นีแ้ต่ละข้อว่าอะไรเป็นทกุข์ เป็นต้น ตามท่ีพระพทุธเจ้าทรงแสดงสัง่สอน

จึงมาถึงข้อท่ี ๒ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ได้แก่ด�าริในการออก  

ด�าริในการไม่พยาบาทปองร้าย ด�าริในการไม่เบียดเบียน อธิบายสืบเนื่องกันมาว่า  

ด�าริในการออกน้ันก็คือออกจากทุกข์ ไม่ปองร้ายนั้นก็คือว ่าไม่ปองร้ายทุกข์  

ไม่เบียดเบียนนั้นก็คือว่าไม่เบียดเบียนทุกข์ เพราะอะไรจึงว่าอย่างน้ี ก็เพราะว่าโดย

ปกตินั้นเข้าไปหาและติดอยู่ในขันธ์ทั้ง ๕ เมื่อปองร้ายก็ปองร้ายขันธ์ ๕ เบียดเบียน 

ก็เบียดเบียนขันธ์ ๕ เหมือนกับคนท่ีรักกันติดใจกัน ก็รักกันติดใจกันท่ีขันธ์ ๕  

คือที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของกันและกันนั้นแหละ ปองร้ายกันเบียดเบียน

กนักป็องร้ายกนัเบยีดเบียนกนัทีขั่นธ์ ๕ เป็นทกุข์ การด�ารจิงึด�ารอิอกจากทกุข์ โดยตรง

ก็ด�าริออกจากความยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา ดังกล่าวนั้น  

และด�าริไม่ปองร้ายทุกข์ ด�าริไม่เบียดเบียนทุกข์ เมื่อเกิดความคิดที่จะปองร้ายจะ

เบียดเบียนข้ึนก็ให้พิจารณาว่า สิ่งที่จะปองร้ายที่จะเบียดเบียนนี้เป็นตัวทุกข์อยู่แล้ว 

เพราะว่าขันธ์ ๕ ของกันและกันน้ีเป็นตัวทุกข์อยู่แล้ว ต้องเกิด แก่ ตาย อยู่แล้ว  

มีโสกะปริเทวะเป็นต้นอยู่แล้ว แปลว่าทุก ๆ คนก็มีทุกข์เต็มแปร้อยู่ด้วยกันแล้วทั้งนั้น 

ต่างก็แบกทุกข์อยู่ด้วยกันเต็มท่ีแล้ว ไม่ต้องเอาทุกข์ไปใส่ให้อีกก็เป็นทุกข์อยู่พอแล้ว  

ไม่ต้องไปฆ่าเขา เขาก็แก่เองตายเอง เขาต้องเป็นทุกข์อยู่แล้ว ฉะนั้น การด�าริออก 

จากทุกข์ ด�าริไม่เบียดเบียนทุกข์ ด�าริไม่ปองร้ายทุกข์ ดั่งนี้ เป็นสัมมาสังกัปปะ  

ความด�าริชอบข้อที่ ๒ พุทธศาสนิกสาธุชนทั้งหลายก็พึงฝึกปฏิบัติความด�าริของตน  

ให้เป็นไปในทางของสัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ ดั่งนี้
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จึงมาถึงข้อที่ ๓ สัมมาวาจา เจรจาชอบ ได้แก่เว้นจากการพูดเท็จ เว้นจาก

การพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดค�าหยาบ เช่น ด่าว่ากัน ยกเอาเรื่องต่าง ๆ ของกัน

ขึ้นมาด่ามาว่ากัน เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระประโยชน์ แม้ข้อนี้ก็เนื่อง

มาจากความด�ารดิงักล่าว เมือ่มคีวามด�ารอิอกจากทกุข์ ไม่ปองร้ายทกุข์ ไม่เบยีดเบยีนทกุข์ 

ทางวาจากย่็อมเกิดวรัิติขึน้ เป็นความงดเว้นขึน้เองจากการพูดเทจ็ พดูส่อเสียด พดูค�าหยาบ 

พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล

สัมมาวาจานี้หัวข้อว่าพูด แต่ว่าอธิบายว่างดเว้นไม่พูด คล้ายจะขัดกัน แต่ว่า

ไม่ขัดกันเพราะมีความหมายว่าให้พูดน้ันเอง แต่เมื่อพูดก็พูดความจริง พูดก่อให้เกิด

สามคัค ีพดูสภุาพ พดูมหีลกัฐาน โดยทีม่ใีจงดเว้นจากการพดูเทจ็เป็นต้น และแม้การ

ไม่พูดนิ่งอยู่ก็ตาม เมื่อมีวิรัติเจตนาอยู่ในใจดั่งนี้ ก็เป็นสัมมาวาจาได้ทั้งที่นิ่งอยู่ไม่พูด 

เพราะพุทธศาสนิกสาธุชนท้ังหลายก็พึงตรวจพิจารณาดุจวาจาของตนที่พูดออกไป  

ถ้าไม่เป็นสัมมาวาจาก็ให้ตั้งใจงดเว้น ตั้งใจพูดแต่สิ่งที่เป็นสัมมาวาจา แต่ก็ไม่ได้

หมายความว่าจะต้องพูดเรื่อยไป นิ่งอยู่นี่แหละ แต่ว่าเมื่อมีวิรัติเจตนาดั่งนี้อยู่ ก็เป็น

สัมมาวาจาได้ และเมื่อพูดก็ให้พูดถ้อยค�าที่จริงและมีประโยชน์เป็นต้น

จึงมาถึงข้อ ๔ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ ได้แก่ การเว้นจากการฆ่า  

เว้นจากการลัก เว้นจากการประพฤติผิดประเพณีในทางกามหรืออพรหมจริยกิจ  

แม้ข้อนีก้เ็น่ืองมาจากสมัมาสงักปัปะเหมือนกนั เพราะเมือ่มคีวามด�ารชิอบดัง่นัน้ กจ็ะ

ไม่ไปฆ่าใคร ไม่ไปลักของของใคร ไม่ประพฤติผิดในทางกามแก่ใคร หรือเว้นได้จาก 

อพรหมจริยกิจ และแม้ไม่ท�าอะไรอยู่เฉย ๆ เมื่อมีวิรัติเจตนาดั่งนี้อยู่ ก็เป็นสัมมา 

กัมมันตะได้ และเมื่อจะท�าอะไรทางกาย ก็ให้ท�าไปที่เป็นการงานชอบดังกล่าว  

ท่านพุทธศาสนิกสาธุชนทั้งหลายก็พึงพิจารณาดู กัมมันตะคือการงานชอบของตน  

ว่าเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าไม่ชอบกต็ัง้ใจงดเว้นเสีย ตัง้ใจสมาทานปฏบิตักิารงานให้เป็น

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ

จึงมาถึงข้อที่ ๕ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ ก็คือเว้นจากการมิจฉาอาชีวะ

การเลี้ยงชีวิตในทางท่ีผิด ประกอบสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบ อันนี ้

กเ็นือ่งมาจากสมัมาสงักปัปะ ความด�าริชอบอกีเหมอืนกนั เพราะเมือ่มคีวามด�ารดิัง่นัน้ 
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ก็ย่อมไม่ประกอบมิจฉาอาชีวะ ตั้งตนอยู่ในสัมมาอาชีวะ เพราะจะไปท�าบาปเพื่อมา

เลีย้งทกุข์อยูท่�าไม เม่ือต้องเล้ียงทุกข์อยู่คือเลีย้งขนัธ์ ๕ นีอ้ยูอั่นเป็นตวัทกุข์ กป็ระกอบ

อาชีวะในทางที่ชอบ ท่านพุทธศาสนิกสาธุชนท้ังหลายก็พึงพิจารณาอาชีพของตน  

ว่าเป็นอย่างไร เป็นมิจฉาอาชีวะอยู่บ้างก็ให้ตั้งใจละเสีย มาประกอบในสัมมาอาชีวะ 

คืออาชีวะที่ชอบ

จึงมาถึงข้อที่ ๖ สัมมาวายามะ เพียรชอบ ได้แก่ สังวรปธานะ เพียรระวัง

บาปที่ยังไม่เกิดขึ้น ปหานปธานะ เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว ภาวนาปธานะ  

เพียรท�าบุญกุศลที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้น อนุรักขนาปธานะ เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิด

ขึ้นแล้วเพิ่มเติมให้ไพบูลย์ แม้สัมมาวายามะข้อนี้ก็เนื่องมาจากสัมมาสังกัปปะเป็นต้น

ดังกล่าวแล้วเหมือนกัน เพราะจะท�าให้เพียรเป็นสังวรปธานะเป็นต้น 

แม้ในข้อนี้ ท่านพุทธศาสนิกสาธุชนท้ังหลายก็พึงพิจารณาดูความพากเพียร

ปฏิบัติในตนว่าเป็นฉันใด ถ้ายังขาดสัมมาวายามะดังกล่าวนี้ ก็ให้พยายามท�าสัมมา-

วายามะให้บังเกิดข้ึน ท�าสังวรปธานะ เพยีรระวงับาปมใิห้บังเกิดขึน้ ท�าปหานปธานะ 

เพยีรละบาปทีเ่กดิขึน้แล้ว ท�าภาวนาปธานะ เพียรท�าบุญที่ยังไม่เกิดให้บังเกิดขึ้น ท�า 

อนุรักขนาปธานะ เพียรรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วท�าให้ไพบูลย์ขึ้น

จงึมาถงึข้อท่ี ๗ สมัมาสต ิระลกึชอบ ได้แก่ท�าสติระลกึไปในกาย ท�าสตริะลกึ

ไปในเวทนา ท�าสตริะลกึไปในจติ ท�าสตริะลกึไปในธรรมคอืเรือ่งจิต อาตาปี มีความเพยีร 

สมฺปชาโน มีความรู้ตัว สโต มีสติ ระลึกได้ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌาโทมนสฺส� ก�าจัด

ความยินดียินร้ายในโลกเสีย ก็คือสติปัฏฐานท้ัง ๔ นี้ก็เนื่องมาจากสัมมาสังกัปปะ

เป็นต้นเหมือนกัน 

แม้ในข้อนี้ ท่านพุทธศานิกสาธุชนทั้งหลายก็พึงพิจารณาดูสติในตน ถ้ายังไม่

เคยอบรมสติปัฏฐานทั้ง ๔ ก็ตั้งใจอบรมให้บังเกิดขึ้น ตั้งสติระลึกไปในกาย ในเวทนา 

ในจิต ในธรรม มีความเพียร มีความรู้ตัว มีสติ ระลึกได้ ก�าจัดความยินดียินร้ายใน

โลกเสีย
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จงึมาถงึข้อที ่๘ สมัมาสมาธ ิความตัง้ใจชอบ ได้แก่ความทีต่ัง้จติไว้ในอารมณ์

ของสมถกรรมฐาน จะใช้ลมหายใจเข้า-ออกเป็นกรรมฐานก็ตาม จะใช้พุทโธเป็น 

กรรมฐานกต็าม ท�าจติให้สงบสงดัจากกามและอกุศลธรรมทัง้หลายจนตัง้จติมัน่แน่วแน่ 

ท่านแสดงว่า จิตท่ีเป็นอัปปนาสมาธิ สมาธิที่แน่วแน่ เป็นรูปฌาน ฌานที่มีรูปเป็น

อารมณ์ ตั้งแต่ปฐมฌาน ฌานที่ ๑ จนถึงจตุตถฌาน ฌานที่ ๔ แต่ว่าแม้ไม่ถึง 

อัปปนาสมาธิดังกล่าว เป็นอุปจารสมาธิ สมาธิเฉียด ๆ แต่ว่าเมื่อจิตสงบจากกาม 

และอกศุลธรรมทัง้หลายได้กช็ือ่ว่าเป็นสมัมาสมาธิได้ กย่็อมเนือ่งมาจากสมัมาสงักปัปะ

เป็นต้น 

แม้ในข้อนี้ท่านพุทธศาสนิกสาธุชนทั้งหลายก็พึงตรวจดูจิตใจของตนว่าเคยตั้ง

จิตไว้ฉันใด ถ้ายังไม่เคยท�าสมาธิ ก็ฝึกหัดท�าสมาธิ ถ้าท�าสมาธิอยู่แล้ว ก็ตั้งใจท�าให้

มากข้ึน ใช้กรรมฐานทีช่อบ หรอืจะใช้ท�าจติตภาวนาพุทโธ อบรมจติระลกึถงึพทุโธเป็น

อารมณ์ ดั่งนี้ก็ได้

รวมเป็นมรรคมีองค์ ๘ มรรคมีองค์ ๘ นี้แหละเป็นธรรมจักร จักรคือธรรม

ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติด�าเนินมาเอง จึงได้ตรัสรู้ และทรงแสดงสั่งสอน รวมเข้า 

สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เป็นปัญญา สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ  

เป็นศีล สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เป็นสมาธิ จึงรวมเข้าเป็นไตรสิกขา 

ด้วยประการฉะนี้ 

แม้การตรวจพจิารณามรรคมอีงค์ ๘ ตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าและตรวจ

ดูในตนทีละข้อ และตั้งใจอบรมให้มีขึ้นในตน แม้ดั่งนี้ก็ชื่อว่าท�าจิตตภาวนาพุทโธได้  

และเป็นการท�าจติตภาวนาพุทโธโดยตรง พระพทุธเจ้าบงัเกดิขึน้กด้็วยมรรคมีองค์ ๘ นี้ 

ธรรมทีท่รงส่ังสอนอนัเป็นปฏบิตัธิรรมกร็วมอยูใ่นมรรคมอีงค์  ๘ นี ้ทุก ๆ คนจะบรรลุ

โพธคืิอความตรัสรู้หรอืแม้รูธ้รรมต้ังแต่ขัน้ต้น กด้็วยมรรคมอีงค์ ๘ นี ้มรรคมอีงค์ ๘ นี้

จึงเป็นองค์พุทโธโดยตรง สร้างพระพุทธเจ้าขึ้นมา และเป็นพระธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้

ส�าหรับทีจ่ะสร้างพระสงฆ์ขึน้มา และสร้างทกุ ๆ คนขึน้มาให้เป็นกัลยาณบคุคล ให้เป็น

อริยบุคคลโดยล�าดับ ด้วยประการฉะนี้ 
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ต่อไปนี ้พระสงฆ์กจ็ะได้สวดบทปฏบิตัใินกรรมฐานน�า และต่อจากนัน้กข็อให้

ท่านสาธชุนทัง้หลายได้เริม่ปฏบัิตทิ�าจติตภาวนาพทุโธ ตามอธัยาศยั แสดงธรรมเทศนา

ยุติลง เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้

มคฺคานฏฺงฺคิโก เสฏฺโ สจฺจาน� จตุโร ปทา

วิราโค เสฏฺโ ธมฺมาน�  ทิปทานญฺจ จกฺขุมา

ทางประกอบด้วยองค์ ๘ ประเสริฐเลิศล�้าทางทั้งหลาย

บทคือสัจจะ ๔ ประเสริฐเลิศล�้าสัจจะทั้งหลาย

ธรรมเป็นที่สิ้นกิเลสย้อมใจ (นิพพาน) ประเสริฐเลิศล�้าธรรมทั้งหลาย

พระตถาคตพุทธะ ผู้มีจักษุ ประเสริฐเลิศล�้านรชนทั้งหลาย

(ขุ. ธ. ๒๕/๕๑)



การปฏบิัตทิ�าจติตภาวนาพุทโธ*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส

ขอถวายพระพร เจรญิพระราชสริสิวัสดพิพิฒันมงคลพระชนมสุขทกุประการ

จงมแีด่สมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารพระองค์ สมเดจ็พระปรมินทรธรรมิกมหาราชา-

ธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

วันนี ้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ท่านสาธชุนทั้งหลายจงึมาประชุมกันเพื่อ

ปฏบิตัทิ�าจติตภาวนาพทุโธ เพือ่ถวายพระราชกศุล และเพือ่ความสขุสวสัดแีห่งประเทศ

ชาตปิระชาชน

การปฏบิตัทิ�าจิตตภาวนาพทุโธ เป็นกรณยีะคอืกจิทีค่วรท�า เพ่ือถวายพระราช

กุศลและเพื่อความสุขสวัสดีแห่งประเทศชาติดังกล่าว เพราะว่าจิตใจนี้เป็นส่วนส�าคัญ

ของร่างกาย คนเรามกัจะเหน็การปฏบิตัอิอกทางร่างกาย จงึส�าคญัว่าความส�าเรจ็อะไร

เกิดจากความปฏิบัติออกทางร่างกายเท่านั้น เช่น จะช่วยอะไรกันก็ช่วยทางร่างกาย  

*   ทรงแสดงเนือ่งในวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ณ วัดบวรนเิวศวหิาร 

 วนัที ่ ๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ขณะด�ารงสมณศักดิท์ี ่ สมเดจ็พระญาณสงัวร
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แต่อันที่จริง การปฏิบัติออกทางร่างกายน้ันเกิดจากจิตใจ เมื่อจิตใจมีเจตนาคือความ

จงใจทีจ่ะท�า การปฏบัิตกิารกระท�าทางร่างกายจึงบงัเกดิขึน้ได้ จติใจจึงเป็นส่ิงส�าคญัใน

อันที่จะบันดาลการกระท�าทุกอย่างให้บังเกิดขึ้น เมื่อจิตมีความส�าคัญดั่งนี้ เมื่อท่าน

สาธชุนทัง้หลายได้มาปฏบัิตทิ�าจติตภาวนาพทุโธ และพร้อมกันตัง้ใจถวายพระราชกุศล

ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมตั้งเมตตาจิตแผ่ไปเพื่อความสวัสดีแห่งประเทศชาติ 

ประชาชนทั้งปวง ก็ย่อมจะบังเกิดผลโดยแน่นอนไม่น้อยก็มาก 

อีกประการหนึ่ง กรรมย่อมเกิดจากจิตใจดังที่กล่าวมา อันความเดือดร้อน

วุ่นวายทั้งหลาย ส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมของบุคคล จึงเกิดจากจิตใจของบุคคลนี้เอง  

เมือ่บคุคลมใีจร้ายกก่็อกรรมทีร้่ายออกไป เมือ่บคุคลคนมใีจดกีก่็อกรรมทีด่อีอกไป การ

ท�าจิตตภาวนาพุทโธนั้นย่อมเป็นการท�าจิตให้ดี ให้มีความสงบตั้งมั่น ยึดม่ันอยู่ใน

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ จึงเป็นการปฏิบัติท�าจิตใจให้ดีงามให้สงบ

โดยแท้ เมือ่เป็นดัง่นี ้กเ็ป็นอนัรบัประกนัได้ว่า การมาท�าจติตภาวนาพทุโธจะไม่ไปก่อ

กรรมร้ายเป็นอันตรายแก่ตนเองและผู้อื่นใด ๆ ท้ังส้ิน จะก่อกรรมท่ีดีงาม เป็นคุณ

เกือ้กลู เป็นประโยชน์ และแผ่จติใจท่ีดนีีอ้อกไปกย่็อมจะเป็นเครือ่งดงึใจผูอ้ืน่ให้หนัมา

ในทางสงบ น้อยหรือมาก จึงได้ชื่อว่ามีส่วนสร้างความสงบเรียบร้อยให้บังเกิดขึ้น  

แม้ในกลุ่มชนในหมู่ชนที่มีความเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่โดยมาก และจะเป็นพลังแผ่

ความสงบดีออกไป การท�าจิตตภาวนาพุทโธจึงเป็นประโยชน์แม้ด้วยประการดั่งนี้

ในบัดนี้ จะขอกล่าวชี้แจงอธิบายค�าว่า “จิตตภาวนาพุทโธ″ ออกไป เพื่อเป็น

แนวพิจารณาปฏบิตัขิองท่านสาธชุนทัง้หลายตามสมควร ค�านีป้ระกอบขึน้ด้วยค�า ๓ ค�า 

คอื “จติ″ ค�าหนึง่ “ภาวนา″ ค�าหนึง่ “พทุโธ″ อกีค�าหนึง่ 

จิตนัน้ได้แก่จติใจ ทกุ ๆ คนย่อมมจีติใจและร่างกายประกอบกนัอยู ่ท่านเปรยีบ

จิตใจเหมือนอย่างนาย ร่างกายเหมือนอย่างบ่าวหรือผู้รับใช้ เพราะว่าร่างกายนั้นจะ

ประกอบกรรมใด ๆ ออกไป ตามแต่นายคือจิตใจจะเป็นผู้สั่งให้กระท�า แต่แม้เช่นนั้น 

ทัง้สองนีก้ต้็องอาศัยซ่ึงกนัและกนั ทุกคนด�ารงชีวติอยู่เป็นบุคคลทีม่ชีวีติดัง่นีก้เ็พราะมี

ร่างกายและจิตใจนี้เองประกอบกันอยู่ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันอยู่ แต่จิตใจมีความส�าคัญ

ดังกล่าว ดังน้ัน ถ้าจิตใจร้ายดงักล่าวมาข้างต้นกย่็อมจะประกอบกรรมร้าย ถ้าจิตใจดกี็

ย่อมจะประกอบกรรมทีด่ ีจงึจะขอขยายความตรงนีอ้อกไปอกีสักหน่อยหนึง่ ว่าจติใจที่
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ร้ายนั้นคือจิตใจที่ประกอบด้วยความโลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็นตัวอกุศลมูล

คือเป็นมูลรากของอกุศลกรรมทั้งหลาย จิตใจที่ร้ายดั่งนี้เป็นจิตที่มีราศีเศร้าหมอง 

ร่างกายอันเป็นที่ตั้งของจิตใจที่มีราศีเศร้าหมองก็พลอยมีราศีเศร้าหมองไปด้วย 

ค�าว่า “ราศี″ นี้เรามักเข้าใจกันว่า เป็นลักษณะอย่างหน่ึงท่ีเศร้าหมองหรือ

ผ่องใส ที่ดีหรือไม่ดี อันแสดงออกให้มองเห็นได้ทางร่างกายอันเนื่องมาจากจิตใจ  

คล้าย ๆ จะเป็นรัศมี เป็นแสงหรืออะไรอย่างหนึ่งดั่งนี้ แต่อันที่จริงค�าว่า “ราศี″  

แปลว่า กอง เหมือนอย่างกองผลไม้ กองข้าวเปลือก เป็นต้น คือหลาย ๆ อย่างรวม

กันอยู่ ในที่นี้ราศีที่เศร้าหมองจึงหมายถึงกองอกุศลมูล คือกองของความโลภ ความ

โกรธ ความหลงนั่นเอง เมื่อความโลภ ความโกรธ ความหลง ซึ่งมีอยู่ในอารมณ ์

ทั้งหลายกองอยู่ในจิตใจมาก ก็ท�าให้จิตใจเศร้าหมอง แสดงออกมาถึงทางกาย เช่น  

ดูหน้าตาเศร้า ไม่สดชื่น ดั่งนี้แหละเรียกว่าราศีไม่ดี เพราะว่ามีสิ่งไม่ดีหลายสิ่งหลาย

ประการรวมกันอยู่กองอยู่ในจิตใจ ออกมาถึงในกรรมท่ีกระท�า ฉะนั้น พระสัมมา- 

สมัพทุธเจ้าจงึได้ทรงสัง่สอนให้ท�าจติตภาวนา กเ็พือ่จะป้องกนัอกศุลราศ ีกองของอกศุล

ไม่ให้เข้ามา เพื่อที่จะละอกุศลราศี กองอกุศลที่เข้ามาแล้ว เพื่อที่จะอบรมกุศลราศี  

กองของกุศลให้บังเกิดข้ึนในจิตใจ และเพื่อที่จะรักษากุศลราศี กองของกุศลให้ตั้งอยู่

และงอกงามไพบูลย์

จึงมาถงึค�าที ่๒ ว่า ภาวนา กแ็ปลว่า การท�ากศุลราศกีองของกศุลให้บงัเกดิข้ึน 

และการรกัษากศุลราศ ีกองกศุลให้ตัง้อยู ่ให้งอกงามไพบลูย์ดงักล่าว ภาวนา จงึได้แก่

การท�าให้มีขึ้นให้เป็นขึ้นซึ่งส่วนที่ดีงาม และรักษาส่วนที่ดีงามไว้ หรือว่าการอบรม 

การเจริญกุศลราศี กองของกุศลนั้นก็ได้แก่ความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความไม่หลง 

อนัเป็นกศุลมลู คอืมลูรากของกศุล อะไรคอืความไม่โลภ ความไม่โกรธ ความไม่หลง 

ก็ได้แก่ศีล สมาธิ ปัญญา หรือบรรดากุศลธรรม ธรรมที่เป็นส่วนกุศลทั้งหลายนั้นเอง 

เพราะว่าศีล สมาธิ ปัญญา และบรรดากุศลธรรมทั้งปวงน้ีล้วนเป็นความไม่โลภ  

ความไม่โกรธ ความไม่หลง เป็นการปฏิบัติเพื่อละความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ทัง้น้ัน กศุลราศีนีเ้ม่ือรวมกนัอยูก่องกันอยูใ่นจติใจ กท็�าให้จติใจผ่องใสบรสิทุธิส่์องออก

มาถึงทางกาย เช่น ท�าให้หน้าตาผ่องใสบริสุทธิ์ แววตาผ่องใสบริสุทธิ์ ร่างกายผ่องใส

บริสุทธิ์ เพราะว่ากรรมผ่องใสบริสุทธิ์ จึงเป็นผู้มีราศีดี 
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พระบรมศาสดาจงึได้ตรสัสอนให้ท่านสาธชุนทัง้หลายปฏบิตัสิร้างสมกศุลราศี

กองของกุศลให้บังเกิดข้ึน ด้วยการปฏิบัติในศีล สมาธิ ภาวนา และทางปฏิบัตินั้น  

โดยปริยายคือทางอันหนึ่งคือตั้งจิตมนสิการว่าพุทโธ หรือว่าภาวนาว่าพุทโธ 

จึงมาถึงค�าที่ ๓ คือค�าว่าพุทโธ พุทโธนั้นก็หมายถึงสมเด็จพระบรมศาสดา 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เรียกสั้นด้วยค�าว่าพุทโธ ด้วยพระองค์เป็นผู้ตรัสรู้ เป็น

ผู้ทรงตื่นเบิกบานแล้วและเป็นผู้ทรงสั่งสอนให้บุคคลอื่นรู้ตาม ตื่น เบิกบานตาม 

จิตตภาวนาพทุโธ กค็อืการภาวนาจติใจอาศยัพยัญชนะว่าพทุโธอย่างหนึง่ อาศยัอรรถ

คือเน้ือความแห่งพทุโธอกีอย่างหนึง่ ท�าจติตภาวนาอบรมจติใจ อาศยัพยญัชนะว่าพทุโธ

น้ัน ก็คอื ตัง้ใจส�ารวมกาย วาจา ใจ เว้นจากการคดิถงึอารมณ์คือเรือ่งทัง้หลายภายนอก

ทั้งสิ้น แต่รวมใจเข้ามาตั้งภาวนาบริกรรมว่าพุทโธ พุทโธ พุทโธ......ดั่งนี้ เรียกว่า  

การท�าจิตตภาวนาพุทโธ อาศัยพยัญชนะว่าพุทโธโดยตรง หรือว่าอาศัยพยัญชนะว่า

พระพทุธคณุ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ ทีเ่ราทัง้หลายสวดกนัอยูก่ไ็ด้ สุดแต่ความ 

พอใจของใคร เม่ือท�าจติตภาวนาอาศัยพยญัชนะว่าพทุโธ ไม่คดิถงึเรือ่งอารมณ์คอืเรือ่ง 

ทั้งหลายอื่นทั้งหมด รวมใจเข้ามาอยู่ที่พุทโธนี้เท่านั้น ดั่งนี้ก็ย่อมให้ได้สมาธิ ได้ปีติสุข

อันเกิดจากสมาธิ และท�าให้ได้ศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธาทิรัตนตรัย

อกีอย่างหนึง่ ท�าจติตภาวนาอาศยัอรรถ คอืเนือ้ความแห่งพทุโธ คอืค�าภาวนา

พิจารณาว่าองค์พระพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ เป็นผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

ตรัสรู้อะไร? 

ก็คือตรัสรู้ในทุกข์ ตรัสรู้ว่าทุกข์นี้ คือ ชาติทุกข์ ชราทุกข์ มรณทุกข์ เป็น 

สิ่งที่มีประจ�าอยู่เสมอแก่ชีวิต แก่ขันธ์ ๕ หรือแก่นามรูปนี้ นอกจากนี้ ยังมีทุกข์ม ี

โสกปริเทวะเป็นต้น 

ตรัสรู ้ในเหตุเกิดทุกข์ว่า ตัณหานี้คือความดิ้นรนทะยานอยากของจิตใจ  

อันเป็นกามตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในกาม ภวตัณหา ความดิ้นรนทะยาน

อยากไปในภพ ความเป็นนั่นเป็นน่ี วิภวตัณหา ความดิ้นรนทะยานอยากไปในวิภพ  

คือความไม่เป็นนั่นไม่เป็นน่ี อันหมายถึงอยากให้ส่ิงหรือภาวะท่ีไม่ชอบหมดไปส้ินไป  
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นี้เป็นเหตุเกิดทุกข์ ดับตัณหานี้เสียได้แหละเป็นทุกขนิโรธ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติ

ให้ถึงความดับทุกข์ก็คือมรรคมีองค์ ๘ ย่นลงก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็นกุศล 

ราศท้ัีงปวง นีเ้ป็นทางปฏิบัติให้ถึงความดบัทกุข์ พระองค์ทรงเป็นพระพทุโธกเ็พราะได้

ตรัสรูส้จัจะคอืความจรงิ และได้ทรงแสดงสจัจะคอืความจรงินีส้ัง่สอนให้เราทัง้หลายให้

เป็นผู้รู้ตาม

อนึ่ง พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ก็เพราะว่าครั้นได้ตรัสรู้แล้ว  

กเ็หมอืนตืน่ขึน้จากความหลบัในขณะทีย่งัหลบัอยู่ด้วยกเิลสนทิรา หลับด้วยอ�านาจกเิลส

ย่อมเห็นและยึดถือสิ่งที่ไม่เที่ยง ท่ีเป็นทุกข์ ท่ีเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน ท่ีไม่สวยงาม  

ว่าเป็นของเท่ียง ว่าเป็นสุข ว่าเป็นอัตตาตัวตน ว่าเป็นของสวยงาม เหมือนอย่าง 

หลับฝันเห็นสิ่งน้ันสิ่งน้ีเรื่องน้ันเรื่องน้ีต่าง ๆ และก็คิดว่าเป็นความจริง หลงดีใจ 

หลงเสียใจอยู่ในขณะที่ก�าลังฝันเห็น แต่ครั้นพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็เหมือนเป็นผู้ที่ตื่น

ขึ้นทันที ได้เห็นสัจจะคือความจริงทันที ว่าโดยที่แท้แล้ว สิ่งที่เคยหลงยึดถืออยู่ทั้งปวง

นั้นไม่เป็นความจริงท้ังหมด ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ล้วนเป็นทุกข์ ล้วนเป็นอนัตตา  

ทีไ่ม่ใช่ตวัตน ล้วนเป็นของไม่สวยงาม เหมือนคนทีต่ื่นขึน้พ้นจากความหลับ ก็รู้ทนัทว่ีา 

สิ่งทั้งปวงที่เห็นในขณะที่หลับ ในความฝัน และหลงดีใจเสียใจไปนั้น เป็นเรื่องฝันไป

ทั้งน้ัน หาได้มีสัจจะคือความจริงอันใดไม่ พระองค์ทรงเป็นผู้ตื่นอยู่ดั่งนี้ และทรง 

สั่งสอนให้เราทั้งหลายเป็นผู้ตื่นขึ้นด้วยความรู้ตามพระองค์

อนึง่ พระองค์ทรงเป็นพระพทุโธ คอืทรงเป็นผูเ้บกิบานแล้วในคุณธรรมท้ังหลาย

เตม็ที ่คณุธรรมทัง้ปวงอันล้วนเป็นกศุลราศ ีกองกุศล ได้มอียูพ่ร้อมบรบูิรณ์ ศลี สมาธิ 

ปัญญา โพธปัิกขยิธรรม ๓๗ ตัง้ต้นแต่สตปัิฏฐาน ๔ จนถงึมรรคมอีงค์ ๘ วชิชาวมิตุติ 

ทศพลญาณ เหล่านี้ทั้งหมดได้มีอยู่บริบูรณ์ในพระองค์ ไม่บกพร่อง จึงมีพระหทัย 

อันผ่องใสบริสุทธิ์ วิมุต หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง ทรงอยู่ด้วยปัญญา 

หรือวิชชาและวิมุตติ ทรงอยู่ด้วยสุญญตา อนิมิตตเจโตสมาธิ อนิมิตตเจโตวิมุตติ  

คือความหลุดพ้นด้วยใจไม่มีนิมิตแห่งความยึดถือทุกสิ่งทุกประการ จึงทรงเป็นผู้เบิก

บานแล้วเต็มที่
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การท�าจิตตภาวนาอาศัยเนื้อความแห่งพุทโธ ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ตรัสรู้  

ทรงเป็นผู้ตื่น ทรงเป็นผู้เบิกบานแล้วในคุณธรรมทั้งหลายนั้นเต็มที่ แม้ดั่งนี้ย่อมน�าให้

จิตได้สมาธ ิสงบจากนวิรณ์ จากอกศุลราศทีัง้หลาย และท�าให้เจรญิศรทัธาเจรญิปัญญา 

ในธรรม

บัดนี้ ได้อธิบายค�าว่าจิตตภาวนาพุทโธทั้ง ๓ ค�า ประมวลกันเข้า ก็คือ  

ท�าจิตตภาวนาอาศัยพระพุทโธโดยพยัญชนะหรือด้วยอรรถะคือเนื้อความ โดยปริยาย

คอืทางอนัหนึง่ เพือ่ท่านสาธชุนทัง้หลายจกัได้พจิารณาและน�าไปปฏบิตัแิม้ในวันนีโ้ดย

ประสงค์

ต่อไปนี ้พระสงฆ์จะได้สวดพระสตูรน�าการปฏบิติัท�าจติตภาวนาพทุโธสกัตอน

หนึง่ กข็อให้ท่านสาธชุนทัง้หลายได้ตัง้ใจฟัง และเมือ่พระสงฆ์ได้สวดแล้ว กข็อให้ท่าน

สาธุชนทั้งหลายได้เริ่มการปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธตามกุศลเจตนาต่อไป

ปภสฺสรมิท� ภิกฺขเว จิตฺต� ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺ�   

ต� อสสฺตุวฺา ปุถชฺุชโน ยถาภตู� นปฺปชานาต ิตสมฺา อสสฺตุวโต ปถุชุชฺนสสฺ จิตตฺภาวนา 

นตฺถีติ วทามิ.

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย จิตนี้ปภัสสร (ผุดผ่อง) จิตนั้นแลเศร้าหมองแล้วเพราะ

อุปกิเลส (เครื่องเข้าไปท�าให้เศร้าหมอง) ทั้งหลายที่จรมา ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว  

ย่อมไม่รู้จักจตินัน้ตามเป็นจรงิ เพราะฉะนัน้ เราจงึกล่าวว่าจิตตภาวนา (ความอบรมจติ) 

ไม่มีแก่ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้ว

ปภสฺสรมิท� ภิกฺขเว จิตฺต� ตญฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกฺกิเลเสหิ วิปฺปมุตฺติ  

ต� สุตฺวา อริยสาวโก ยถาภูต� ปชานาติ ตสฺมา สุตวโต อริยสาวกสฺส จิตฺตภาวนา 

อตฺถีติ วทามิ.

ดูก่อนภิกษุท้ังหลาย จิตนี้ปภัสสร จิตนั้นแลหลุดพ้นแล้วจากอุปกิเลส  

ที่จรมา สาวกของพระอริยะผู้สดับแล้ว ย่อมรู้จักจิตนั้นตามเป็นจริง เพราะเหตุนั้น  

เราจึงกล่าวว่าจิตตภาวนา มีแก่สาวกของพระอริยะผู้สดับแล้ว

(องฺ เอก. ๒๐/๑๑-๑๒)



การปฏบิัตทิ�าจติตภาวนาพุทโธ*

ขอถวายพระพร เจรญิพระราชสริิสวัสดพิพิฒันมงคลพระชนมสุขทกุประการ 

จงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระปรมินทรธรรมิก 

มหาราชาธริาชเจ้า ผูท้รงพระคุณอนัประเสรฐิ พร้อมทัง้สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรม

ราชินีนาถ พระโอรสธิดาทุกพระองค์

บดันี ้ ท่านสาธชุนทัง้หลายได้มาประชมุกนัเพือ่ท�าจติตภาวนาพทุโธ เพือ่น้อม

จติถวายพระราชกศุลพระพรชยัมงคลแด่สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า เนือ่งด้วย

ได้ทรงพระประชวร และแม้บัดนี้จะได้หายจากทรงพระประชวร ก�าลังทรงพักผ่อน 

พระวรกาย แม้เช่นนั้น ประชาชนชาวไทยท้ังปวงก็ได้มีความห่วงใยวิตกกังวลและได้

รู้สึกดีใจและเบาใจเมื่อได้ทราบข่าวว่าได้ทรงหายพระประชวรขึ้นโดยล�าดับ ก็เชื่อว่า 

ต่างคนได้ส่งจติน้อมถวายพระราชกศุลถวายพระพรเพือ่ให้ทรงได้หายพระประชวรโดยเรว็ 

แม้ว่าจะไม่อาจช่วยได้ในทางอืน่ การน้อมจติคิดอธิษฐานให้ทรงประสบความเกษมสวัสดี

ก็ย่อมเป็นทางที่พึงท�า

*   ธรรมกถาอธษิฐานจติน้อมเกล้าฯ ถวายพระราชกศุล ถวายพระพรชยัมงคล แด่พระบาทสมเดจ็ 

 พระเจ้าอยูหั่วปรารภเหตทุรงพระประชวร วนัที ่ ๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๘
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การตั้งสัจจาธิษฐานนี้ เป็นวิธีกุศลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ซึ่งแม ้

พระโพธิสัตว์ก็ได้ปฏิบัติมา เพราะว่าจิตนี้ย่อมมีอ�านาจพิเศษดั่งท่ีทุก ๆ คนจะพึง 

เห็นได้ ว่าเป็นบ่อเกิดของกรรมทั้งปวง เป็นบ่อเกิดของสุขทุกข์ทั้งปวง เพราะว่ากรรม

ทั้งปวงน้ันย่อมตั้งต้นข้ึนที่จิต ต้องมีจิตคิดเจตนาจึงจะเป็นเหตุให้ประกอบกรรม 

ทั้งปวงออกไป แม้ความคิดทั้งปวงก็เนื่องมาจากจิตเช่นเดียวกัน ฉะนั้น เมื่อตั้งจิตไว้ดี

ประกอบด้วยคณุพระศรรีตันตรยั คอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และประกอบ

ด้วยคุณธรรมอื่น ๆ เข้ามาประกอบ จิตนี้ก็ย่อมจะมีอ�านาจท่ีจะตั้งสัจจาธิษฐานเพื่อ 

ให้ประสบความส�าเร็จในสิ่งอันเป็นวิสัยได้ ฉะนั้น การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้พร้อม

กนัชกัชวนกนัมาท�าจติตภาวนาพทุโธ จงึเป็นการปฏบิตัอิบรมจติใจอาศัยพระพทุธคณุ

หรือพระพทุธธรรมเป็นหลกั ให้เกดิศลี สมาธ ิปัญญา เป็นองค์มรรคทีจ่ะขดัเกลาจติใจ

ให้บริสุทธิ์สะอาด อันเป็นธรรมปฏิบัติโดยตรงทางพระพุทธศาสนา

เพราะฉะน้ัน ในโอกาสน้ีจะได้กล่าวถึงจิตตภาวนาพุทโธ พอเป็นแนวปฏิบัติ

โดยปริยายคือทางอันหนึง่ จติตภาวนาคือการอบรมจติใจ จติตภาวนาพทุโธกค็อืเป็นการ

อบรมจิตอาศัยพระพุทธคุณหรือพระพุทธธรรมดังกล่าว 

จิตตภาวนาพทุโธดัง่นี ้ย่อมมีวธิที�าได้ ๒ อย่าง อย่างหนึง่อาศยัพยญัชนะเป็น

ทีต่ัง้ คือรวมจติเข้ามา ตัง้สตกิ�าหนดว่าพทุโธ จะอาศัยลมหายใจเข้า-ออกเข้าประกอบ 

หายใจเข้า พุท หายใจออก โธ หรือแม้วิธีอื่นตามต้องการ ตามถนัด ก็ย่อมท�าได้  

ดั่งนี้อบรมจิตอาศัยพยัญชนะว่าพุทโธเป็นที่ตั้ง

อกีอย่างหนึง่ จติตภาวนาอาศยัพทุโธ โดยอรรถคอืเนือ้ความ กล่าวคอื อาศยั

กรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง จะเป็นสมถกรรมฐานก็ตาม วิปัสสนากรรมฐานก็ตาม  

เป็นทีต่ัง้ กเ็พราะพระสมัมาสมัพทุธเจ้าซ่ึงเป็นองค์พระพทุโธได้ทรงแสดงกรรมฐานทัง้

ปวงนีไ้ว้ ฉะนัน้ กรรมฐานทัง้ปวงจงึเป็นพุทธธรรม จะอาศยัพทุธธรรมกรรมฐานข้อใด

ข้อหนึ่งก็ช่ือว่าท�าจิตตภาวนาพุทโธได้ และการท�าจิตตภาวนานั้นเล่า ก็ต้องอาศัยสติ

และปัญญา ประกอบด้วยสมาธิเป็นต้น ธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบรวมกันเข้า

เป็นพุทธภาพที่เรียกตามศัพท์ธรรมว่า โพธิ หรือโพชฌะ เป็นการปฏิบัติท�าโพธิหรือ 

โพชฌะ คือความรู้ ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ ดังนี้ก็นับว่าท�าจิตตภาวนาพุทโธได้
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พุทธธรรมมีมาก โดยเฉพาะที่เป็นกรรมฐานก็มีมาก ในบัดนี้จะได้ยกขึ้นมา

หมวดหนึ่ง คือ โพชฌงค์ ๗ โพชฌงค์นี้ นอกจากเป็นธรรมปฏิบัติน�าไปสู่ความตรัสรู้

ยังเป็นธรรมที่นับถือว่าบ�าบัดโรคาพาธได้อีกด้วย ดังท่ีเม่ือพระโมคคัลลานเถระและ 

พระมหากัสสปเถระอาพาธ พระพุทธเจ้าทรงแสดงโพชฌงค์ ท่านพระเถระทั้งสอง 

ได้สดบั มนสกิารในโพชฌงค์ทีท่รงแสดง กห็ายจากอาพาธ แม้สมเดจ็พระบรมศาสดา

เองประชวรในครั้งหนึ่ง ก็ได้โปรดให้พระจุนทเถระแสดงโพชฌงค์ถวาย ทรงสดับ 

มนสิการก็หายประชวรดังนี้ ฉะนั้น จึงจะยกเรื่องโพชฌงค์นี้มาแสดงพอเป็นนิทัศนะ

การท�าจิตตภาวนาในโพชฌงค์ ท�าได้ ๓ วิธี วิธีที่ ๑ บริกรรมโดยพยัญชนะ

ว่า สติสัมโพชฌงค์ ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ วิริยสัมโพชฌงค์ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิ- 

สัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ อุเปกขาสัมโพชฌงค์ หรือว่าเป็นส�าเนียงมคธว่า  

สตสิมัโพชฌงัโค ธมัมวจิยสมัโพชฌงัโค วริยิสมัโพชฌังโค ปีติสมัโพชฌังโค ปัสสทัธิ-

สัมโพชฌังโค สมาธิสัมโพชฌังโค อุเปกขาสัมโพชฌังโค ดังนี้กลับไปกลับมา 

หลาย ๆ เที่ยว หลาย ๆ จบ

วธิทีี ่๒ ท�าจติตภาวนาโพชฌงค์ โดยพจิารณาอรรถคอืเนือ้ความ กโ็ดยพจิารณา

ว่า สตสิมัโพชฌงค์ ได้แก่องค์ของความตรสัรู ้คอื สต ิได้แก่ความตัง้สตมิัน่ ไม่หลงลมื

เป็นไปในกาย เวทนา จิตและธรรม อันเป็นสติปัฏฐานทั้ง ๔ 

ธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ องค์ของความตรสัรูค้อืธมัมวิจย ธมัมวิจยคอืความเลอืก

เฟ้นธรรม ได้แก่การเลือกเฟ้นธรรมว่า ธรรมนี้เป็นอกุศล มีโทษ อันผู้รู ้ติเตียน  

ธรรมนี้เป็นกุศล ไม่มีโทษ อันผู้รู้ไม่ติเตียน 

วิริยสัมโพชฌงค์ ได้แก่องค์ของความตรัสรู้คือวิริยะ ความเพียร ได้แก่เพียร

ละอกุศลธรรมอันเรียกว่า ปหานะ เพียรอบรมกุศลธรรมให้บังเกิดขึ้น เรียกว่าภาวนา 

มีการเริ่ม มีการด�าเนินปฏิบัติ มีการปฏิบัติให้ก้าวหน้า 

ปีติสัมโพชฌงค์ องค์ของความตรัสรู้คือปีติ ความอิ่มกายอิ่มใจ หมายถึง  

อิ่มด้วยความบริสุทธิ์ อิ่มด้วยสติ อิ่มด้วยปัญญา เพราะเม่ือมีการเพียรละอกุศล  

เพยีรอบรมกศุลให้บงัเกดิขึน้ กาย วาจา จติ ย่อมจะบรสิทุธิ ์เมือ่บรสิทุธ์ิกผ่็องใส ทัง้นี้ 

ด้วยอ�านาจของสตแิละปัญญา จงึปรากฏเป็นปีต ิความเอบิอิม่ด้วยบรสุิทธิ ์ด้วยสตปัิญญา 
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ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ องค์ของความตรัสรู้คือปัสสัทธิ ความสงบกายสงบใจ 

เพราะเมือ่กายวาจาจิตบริสทุธ์ิ อ่ิมเอิบด้วยความบรสิทุธิ ์ด้วยปีตแิละปัญญา ความทีเ่คย

เร่าร้อนกระสับกระส่ายเพราะกิเลส อกุศลธรรมทั้งหลายก็สงบลงไป กายจึงสงบ  

ใจจึงสงบ มีสุข 

สมาธสัิมโพชฌงค์ องค์ของความตรสัรู้คอืสมาธิ ความทีม่ใีจสงบตัง้มัน่แน่วแน่ 

ไม่กระสับกระส่ายวอกแวก มีความสุขเป็นพื้นฐาน 

อเุปกขาสมัโพชฌงค์ องค์ของความตรสัรูคื้ออเุบกขา อเุบกขาในท่ีนีไ้ด้แก่ความ

เข้าไปเพ่งสมาธจิติ จติทีเ่ป็นสมาธนิัน้ของตนด้วยด ีประกอบด้วยความวาง คอื ปล่อย

โดยไม่ยดึ ประกอบด้วยความเฉยคอืไม่เข้าไปยุ่ง อเุบกขาในทีน่ีจ้งึได้แก่การเข้าไปเพ่ง

จิตที่เป็นสมาธินั้น ประกอบด้วยความปล่อยวางคือไม่ยึด และเฉยก็คือไม่เข้าไปยุ่ง  

แต่ว่าอยู่ในปัญญาที่มองดูอยู่รู้อยู่ตลอดเวลา แต่ว่ารู้ปล่อยรู้วาง

วิธีที่ ๓ ท�าจิตตภาวนาพุทโธโดยปฏิบัติ กล่าวคือ ตั้งสติตั้งปัญญาเข้ามาท่ี 

กายอันนี้ เวทนาอันนี้ จิตอันนี้ ธรรมในจิตอันนี้ ของทุก ๆ คน ดังในบัดนี้ก็ได้น�าจิต

เข้ามาให้เป็นสตคืิอความระลกึ ให้เป็นปัญญาคอืความรู ้รวมเข้ากเ็ป็นความระลึกรูก้าย 

ว่ากายเป็นอย่างไร เวทนา ว่าเวทนาเป็นอย่างไร จิต ว่าจิตเป็นอย่างไร ธรรมในจิตว่า

เป็นอย่างไร ให้เป็นสติ ระลึกรู้ข้ึนที่กาย เวทนา จิต ธรรม ของตนนี้ ให้ทั่วถึง  

ให้รอบคอบ ไม่ให้ตกหล่นหลงลืม ดั่งนี้เป็นการปฏิบัติสติสัมโพชฌงค์ มุ่งความรู้เป็น

ที่ตั้ง

ต่อจากนีี้ ก็ก�าหนดธรรมในจิต อันกาย เวทนา จิต ธรรมนั้นกล่าวได้ว่าเป็น

ส่วนวบิาก หรอืจะเรยีกว่าเป็นวบิากขนัธ์ เกดิมากม็กีาย มเีวทนา มจีติ ท่านจงึว่าล�าพัง

กาย เวทนา จิต ไม่เป็นกุศล ไม่เป็นอกุศล แต่ว่าเป็นอัพยากตะ เพราะว่าเป็น 

วบิากขันธ์ ส่วนธรรมในจติบางอย่างเป็นอกศุลธรรม บางอย่างเป็นกศุลธรรม บางอย่าง

เป็นอัพยากตธรรม แต่ว่าตัดอัพยากตธรรมออกไปเสียก่อน ก็ให้ก�าหนดดูให้รู ้  

ถ้าอกศุลธรรมเกดิขึน้ในจติกใ็ห้รูว่้านีเ่ป็นอกศุล เช่นว่านิวรณ์ข้อใดบงัเกดิขึน้ในจติกใ็ห้

รู้ว่านี่เป็นอกุศล มีโทษ ผู้รู้ติ แต่ถ้าเป็นกุศลธรรมบังเกิดขึ้นในจิตก็ให้รู้ว่านี่เป็นกุศล 

ไม่มีโทษ ผู้รู้ไม่ติ ให้รู้กองกุศลธรรมอกุศลธรรมในจิตของตนดั่งน้ี เป็นอันปฏิบัติใน

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์
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ต่อจากนี้ ก็ได้ตั้งความเพียรละอกุศล เพียรท�ากุศลให้บังเกิดข้ึนและรักษา 

เอาไว้ ก็เป็นอันปฏิบัติในวิริยสัมโพชฌงค์ ต่อจากนี้ ก็ให้ก�าหนดดูจิต พร้อมทั้งกาย

วาจา ทีป่ระกอด้วยปหานะและภาวนาดงักล่าว ให้เหน็ความบรสิทุธิ ์ปิีตกิจ็ะบงัเกดิขึน้  

เป็นความเอิบอิ่มด้วยความบริสุทธิ์ ด้วยสติ ด้วยปัญญา ก็เป็นการปฏิบัติในปีติ 

สัมโพชฌงค์ ก็ให้ก�าหนดดูความสงบกายสงบใจและความสุขอันเป็นผลเนื่องกันมา  

กเ็ป็นอนัปฏบิตัใินปัสสทัธสิมัโพชฌงค์ กใ็ห้ก�าหนดท�าจติให้เป็นสมาธ ิอาศยัความสงบ

กายสงบใจและสุขเป็นพื้นฐาน ประคองสมาธิ สนับสนุนสมาธิให้ตั้งมั่น สุดแต่จะยก

กรรมฐานข้อใดเป็นอารมณ์ กใ็ห้ตัง้ม่ันอยูใ่นข้อนัน้ กเ็ป็นอนัปฏิบตัใินสมาธสัิมโพชฌงค์ 

และเมื่อได้สมาธิตามสมควรก็ให้หัดท�าอุเบกขา คือหัดเข้าไปเพ่ง เข้าไปมอง เข้าไปดู 

สมาธิจิตของตน โดยที่มีความปล่อยวาง คือไม่ยึด ไม่ยึดว่าเราจะต้องเห็นน่ันเห็นนี ่

เราจะประสบธรรมข้อน้ันข้อน้ี เราจะต้องเป็นอย่างนัน้อย่างนี ้และประกอบด้วยความเฉย 

คือไม่เข้าไปยุ่ง ให้สมาธิจิตตั้งม่ันอยู่โดยอิสระเสรี ด่ังนี้เป็นอันปฏิบัติในอุเบกขา 

สัมโพชฌงค์ และเมื่อปฏิบัติอยู่ดั่งนี้ ธรรมก็ส่งต่อขึ้นเอง ธัมมวิจัยนั้นก็จะท�าให้ธรรม

ที่เป็นสัจจะจ�าแนกออกเป็นสัจจะทั้ง ๔ ชัดขึ้น น�าให้องค์มรรคด�าเนินขึ้นไปโดยล�าดับ

ท�าจติตภาวนาพทุโธอาศัยโพชฌงค์ ๗ มีวิธปีฏบัิตโิดยปริยายได้ ๓ อย่างด่ังนี้

ท่านสาธชุนทัง้หลาย จะท�าจติตภาวนาพุทโธโดยปรยิายอนัใด อาศัยพุทธธรรม 

หรือกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง ก็สุดแต่ความประสงค์ ความถนัด ความต้องการ  

เพราะทกุวธิล้ีวนแต่น�าให้บงัเกิดผลส่งเสรมิศลี สมาธ ิปัญญา เพือ่ผลคือวิมตุตด้ิวยกนั

ทัง้หมด และเม่ือได้ปฏิบัตทิ�าจติตภาวนาพทุโธตามก�าหนดทีป่ระสงค์ กข็อเชิญชวนให้

ท่านสาธุชนท้ังปวงตั้งจิตที่ได้ท�าจิตตภาวนาพุทโธนี้แล้วตั้งสัจจาธิษฐาน ขออ�านาจ 

คุณพระศรีรัตนตรัย ขออ�านาจจิตตภาวนาพุทโธที่ปฏิบัติ พร้อมด้วยกุศลทั้งปวง  

ถวายพระราชกศุล ถวายพระพรชยัมงคล แด่สมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเจ้า สมเดจ็

พระปรมนิทรธรรมกิมหาราชาธริาชเจ้า พร้อมท้ังสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ

และพระราชโอรสธิดาทุกพระองค์

ต่อไปน้ี พระสงฆ์จะได้สวดบทกรรมฐานน�าต่อไปตามสมควร และก็ขอให้ท่าน

สาธุชนทั้งหลายได้เริ่มการปฏิบัติตามประสงค์ทุก ๆ ท่านเทอญ
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สัมโมทนยีกถาหลังการปฏบิัติ

การที่ท่านสาธุชนได้พร้อมกันมาส�ารวมจิตท�าจิตตภาวนาพุทโธถวายพระราช

กศุลถวายพระพรชยัมงคล เพือ่ให้ทรงหายประชวร ทรงประสบความเกษมสวสัดี ตัง้แต่

เวลาเช้าจนมาถึงเวลาบัดนี ้และเวลาเพล สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ กไ็ด้

ทรงพระราชทานอาหารเจ เพือ่ถวายแด่พระภกิษุสงฆ์สามเณรท้ังวัด และได้พระราชทาน

เลี้ยงแก่ท่านสาธุชนทั้งปวง นอกจากนี้ ก็ได้มีผู้อื่นน�าอาหารเจมาถวายพระภิกษุสงฆ์

สามเณร และเลี้ยงท่านสาธุชนทั้งหลายโดยเสด็จพระราชกุศล ทั้งได้มีท่านสาธุชน 

อีกหลายท่านได้ช่วยขวนขวายในเรื่องนั้นบ้างในเรื่องนี้บ้าง 

ในบัดนี้ จะถึงเวลาปิดการประชุมท�าจิตตภาวนาพุทโธ ก็ขอแสดงความปีติ

ยนิดีแจ้งให้ท่านทัง้หลายทราบว่า หลวงปู่โต๊ะ ท่านเจ้าคณุสังวรวิมลเถระ แห่งวัดประดู่

ฉิมพลี ได้กรุณามาร่วมพิธีท�าจิตตภาวนาพุทโธครั้งนี้ด้วย จึงของอาราธนาให้ท่าน 

กล่าวธรรมกถา สมัโมทนยีกถา แก่ท่านสาธชุนทัง้หลาย และกล่าวถวายพระพรชยัมงคล 

เมื่อท่านกล่าวจบแล้ว พระสงฆ์ก็จะได้สวดอนุโมทนาถวายพระพรและอ�านวยพรแก่

ท่านทั้งหลายทั่วกัน ขออาราธนาหลวงปู่โต๊ะ ณ บัดนี้

สัมโมทนยีกถาของพระสังวรวมิลเถระ

บดันี ้อาตมาภาพได้รบัค�าเจ้าพระคุณสมเดจ็ฯ ให้มาแสดงธรรมกถา เน่ืองด้วย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ได้ทรงบ�าเพญ็

พระราชกศุลในวนันี ้พร้อมด้วยทายกทายกิาสมทบในการพระราชกุศลนี ้ได้ชือ่ว่าเป็น

ส่วนกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้ร่วมพระราชกุศลในครั้งนี้ และเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ให้ทายก

ทายกิาส�ารวมจติแผ่เมตตาถงึองค์สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วัและสมเดจ็พระบรมราชนินีาถ ขอให้พระองค์ปราศจากภยัใด ๆ ทัง้หมด 

ด้วยอ�านาจจิตที่ต้ังไว้ดีแล้วซึ่งนับว่าเป็นจิตอันประเสริฐย่ิงกว่าจิตที่ไม่ได้อบรม จิตที่

อบรมแล้วมผีลมาก เหน็อรรถธรรมค�าสัง่สอนของสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าด้วยตน

ของตนเอง ความปลาบปล้ืมเกิดขึ้นด้วยอาศัยเราอบรมจิตของเราให้เป็นสมาธินั้นเอง 
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เป็นกศุลอนัยิง่ใหญ่ ย่ิงสมาธมิมีากเท่าใด ก�าลงัใจกแ็ขง็แกร่งแก่กล้า ท�าให้เกดิปัญญา

เห็นทางของโลกของธรรม ความจรงิของโลก ในลาภ ยศ สรรเสรญิ สุข นีเ้ป็นความจรงิ 

เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต้องมีความเสื่อม เสื่อมลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เมื่อสิ่งเหล่านี้

เสือ่มไปต้องท�าจติให้เป็นของเทวดาเท่านัน้ ไม่ท�าจติของเราให้หวัน่ไปตามโลกธรรมนัน้ ๆ 

เรียกว่าจิตเป็นสมาธิ ไม่เป็นไปตามสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่ว เพราะฉะนั้น พระพุทธศาสนา

จึงแนะน�าภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี อุบาสก อุบาสิกา ให้อบรมจิตของตนไว้

ให้มากกว่าสิง่อ่ืน เมือ่เราอบรมจติของเราให้มากกว่าส่ิงอืน่แล้ว จติก็จะแก่กล้าเข้มแขง็ 

เกิดปัญญาเห็นจริงในทางโลก ในทางธรรม ความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย 

ความพลัดพรากในของรกันัน้เป็นความจรงิ มเีกดิ แล้วกม็แีก่ มเีจบ็ มตีาย เราไม่เป็น

ไปตามอ�านาจของสิ่งเหล่านั้น เห็นว่าเป็นส่วนสภาวะธรรมเท่านั้น จิตไม่หว่ันไหว  

จิตแน่นแฟ้น จิตเข้มแข็ง เป็นพละเป็นก�าลังอันยิ่งใหญ่ เมื่อบุคคลใดมาอบรมจิตของ

ตนในทางที่ดีเสมอ ๆ แล้วท่านว่าเม่ือท�าไป ๆ ปัญญาก็แก่กล้าขึ้นตามล�าดับ จิตก็

มัน่คง อาศยัอะไรจติจึงมัน่คง อาศยัสติ สตเิข้าไปคมุจิต เมือ่สติเข้าไปคุมจิตจะรูว่้าจติ

เวลานี้ไปเกาะอยู่ที่ใด อยู่นอกตัวเราหรืออยู่ในตัวของเรา เมื่อไปอยู่ข้างนอกไปอยู่กับ

อะไรและไปอยู่ท�าไม เม่ืออยู่ข้างในกใ็ห้รู้ว่าอยูท่ีใ่ดกบัอะไร จะมปีระโยชน์อะไร เหล่าน้ี 

มองให้เหน็ชดัแล้วกเ็ท่ากบัท�าปัญญาให้เรอืงขึน้ ๆ โดยล�าดับ ท�าไปเรือ่ย ๆ ผลทีพ่งึได้ 

ท�าเช้าได้ผลเช้า ท�าสายได้ผลสาย ท�าบ่ายได้ผลบ่าย ท�าเย็นได้ผลเย็น แล้วก็ท�าเรื่อย

ไปเป็นกุศลจิต คิดในทางที่ดีที่งาม

เพราะฉะน้ัน ทายกทายิกาท่ีมาในวันนี้ เรียกว่าด้วยกุศลจิต จิตเป็นกุศล  

แม้จะมีกิจกังวลทางบ้าน ก็สู้สละมาประกอบการบุญการกุศล

พุทฺธานุภาเวน ธมฺมานุภาเวน สงฺฆานุภาเวน

ขออ�านาจพระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆเจ้า จงอภบิาลรกัษาให้ปราศจาก

โรคาพาธ แม้จะนึกสิ่งใดให้สมปรารถนาเทอญ สวัสดี

อินฺทฺริยส�วโร โข กุณฺฑลิย ภาวิโต พหุลีกโต ตีณิ สุจริตานิ ปริปูเรติ

ดกู่อนกณุฑลยิะ อนิทรียสงัวร (ความส�ารวมอนิทรย์ี ๖ คอื ตา หู จมูก ลิน้ 

กาย ใจ) แล อันบุคคลอบรม ท�าให้มากแล้ว ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์
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ตณี ิโข กณุฑฺลยิ สจุรติาน ิภาวติาน ิพหลุกีตาน ิจตตฺาโร สตปิฏฺาเน ปรปิเูรนตฺิ

ดูก่อนกุณฑลิยะ สุจริต ๓ แล อันบุคคลอบรม ท�าให้มากแล้ว ย่อมยัง 

สติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์

จตตฺาโร โข กณุฑฺลยิ สตปิฏฺานา ภาวติา พหลุกีตา สตตฺ โพชฌฺงเฺค ปรปิเูรนตฺิ

ดูก่อนกุณฑลิยะ สติปัฏฐาน ๔ อันบุคคลอบรม ท�าให้มากแล้ว ย่อมยัง

โพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์

สตฺต โข กุณฺฑลิย โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺติ

ดูก่อนกุณฑลิยะ โพชฌงค์ ๗ แล อันบุคคลอบรม ท�าให้มากแล้ว ย่อมยัง

วิชชาวิมุตติให้บริบูรณ์

วิชฺชาวิมุตฺติผลานิส�โส โข กุณฺฑลิย ตถาคโต วิหรติ

ดูก่อนกุณฑลิยะ ตถาคตมีวิชชาวิมุตติเป็นผลานิสงส์แลอยู่ (ในอิริยาบถทั้ง 

๔ ด้วยมีวิชชาวิมุตติเป็นวิหารธรรม)

(ส�. มหา. ๑๙/๑๐๙)



การปฏบิัตทิ�าจติตภาวนาพุทโธ*

ขอถวายพระพร เจรญิพระราชสริิสวัสดิพ์พิฒันมงคลพระชนมสุขทกุประการ 

จงมีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

วันนี้ เป็นวันมหามงคล ตรงกับวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ คณะท่านสาธุชนทั้งหลายจึงได้ชักชวนกันมาประชุมกันในที่นี้  

เพื่อที่จะได้ท�าจิตตภาวนาพุทโธ ถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล พร้อมทั้ง 

แผ่เมตตาจิตเพื่อให้ทุก ๆ คนมีความสุข ปราศจากทุกข์ พากันบ�าเพ็ญกรณียะ คือ 

กิจที่ควรกระท�าท้ังหลาย เพื่อประโยชน์ตน และเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ตลอดจนถึง 

เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ในเบื้องต้น ท่านสาธุชนทั้งหลายได้พร้อมใจกันสวดท�าวัตรสดุดีพระรัตนตรัย 

คอื พระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซ่ึงเป็นสรณะอันสูงสุดของเราทัง้หลาย ได้เปล่ง

วาจาถึงพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ เป็นสรณะ และสมาทานเบญจศีล  

เป็นอันว่าท่านสาธุชนทั้งหลายได้เตรียมพร้อมทั้งทางกาย ทั้งทางจิต เพื่อบ�าเพ็ญ 

จิตตภาวนาพุทโธสืบต่อไป จึงจะขอแสดงเรื่องการท�าจิตตภาวนา พอเป็นทางน�า 

ความรู้ความเข้าใจในอันที่จะปฏิบัติสืบต่อไป

*   ทรงแสดงเนือ่งในวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

 วนัที ่ ๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ขณะด�ารงสมณศักดิท์ี ่ สมเดจ็พระญาณสงัวร
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จติตภาวนา แปลว่า การอบรมจิต หมายถงึการท�าจติให้เป็นสมาธ ิ หรอืเรียก

ว่าการบ�าเพญ็สมาธ ิและการอบรมวปัิสสนา หรอืการอบรมปัญญา สมาธแิละวิปัสสนา

ปัญญาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สมถะและวิปัสสนา เป็นจิตตภาวนาคือการอบรมจิต 

การอบรมจิตคือการท�าสมาธิและอบรมปัญญาดังกล่าวมานี้นับเป็นสิกขาที่ ๒ คือ 

จิตตสิกขา หรือสมาธิ และสิกขาที่ ๓ คือปัญญาสิกขา ในพระพุทธศาสนา

สิกขาในพระพุทธศาสนานั้น มี ๓ คือ

๑.  สีลสิกขา ศึกษาคือปฏิบัติในศีล 

๒.  จิตตสิกขา ศึกษาคือปฏิบัติอบรมจิต

๓.  ปัญญาสิกขา ศึกษาคือปฏิบัติอบรมปัญญา

ทั้ง ๓ นี้ เป็นสิกขาในพระพุทธศาสนาในการปฏิบัติ จึงต้องปฏิบัติให้มีโดย

ล�าดับ คือต้องมีศีลเป็นภาคพื้น เม่ือมีศีลเป็นภาคพื้น อบรมจิตได้สะดวก และเมื่อ

ปฏิบัติอบรมจิตได้ก็ย่อมปฏิบัติอบรมปัญญาสืบต่อไปได้ ในการปฏิบัติในสิกขาทั้ง ๓ 

น้ี ส�าหรับท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธศาสนาย่อมปฏิบัติตามค�าส่ัง

สอนของสมเดจ็พระบรมศาสดา ฉะนัน้ จึงต้องถึงสรณะคอืพระพทุธเจ้า ถึงพระธรรม 

ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะ คือที่พึ่ง อันเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงสุด

พระพทุธเจ้าทรงเป็นสรณะคือท่ีพึง่ ในฐานะทีท่รงแสดงธรรมค�าสัง่สอนชีท้าง

ปฏิบัติ เหมือนอย่างบุคคลที่ชูประทีปในที่มืด เพื่อที่คนมีจักษุจะได้มองเห็นทาง

พระธรรมเป็นสรณะคือที่พึ่ง ในฐานะที่เป็นทางด�าเนินส�าหรับผู้ที่มีจักษุมอง

เหน็ทาง เพราะพระพทุธเจ้าทรงชปูระทปีส่องให้มองเห็นแล้ว กป็ฏิบตัดิ�าเนินไปในทาง

พระสงฆ์เป็นสรณะ คอืทีพ่ึง่ เหมือนอย่างเป็นผูท้ีไ่ด้เดนิน�าหน้าไปในทางนัน้แล้ว 

และได้บรรลุถึงท่ีสุดทางอันเป็นทางเกษมสวัสดีแล้ว และก�าลังด�าเนินไปอยู่ อันว่า 

ทางน้ันเป็นทางที่ไม่ว้าเหว่ ไม่เปล่าเปลี่ยวเป็นทางที่มีผู้เดินน�าไปอยู่ และเป็นทาง 

ที่มีความเกษมสวัสดีและได้เป็นผู้ชูประทีปสืบต่อจากพระพุทธเจ้า ชี้ทางปฏิบัติด�าเนิน

สืบต่อ จนถึงบัดนี้
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เพราะฉะนั้น พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงถึงพระพุทธเจ้า ถึงพระธรรม  

ถึงพระสงฆ์ เป็นสรณะคือท่ีพึ่ง มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะในฐานะที่เป็นผู ้ชี้ทาง  

มีพระธรรมเป็นสรณะในฐานะที่เป็นทางด�าเนิน มีพระสงฆ์เป็นสรณะในฐานะท่ีเป็น 

ผู้เดินไปข้างหน้าและน�าทางด�าเนินอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อมีสรณะดังนี้แล้วย่อมเป็น 

ผู้ชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชน และจะเป็นผู้ไม่ด�าเนินผิดทาง จะด�าเนินไปในทางที่ถูก  

จะด�าเนินไปในทางของไตรสิกขาดังกล่าว

การปฏบิตัใินศลีนัน้ เมือ่ท่านสาธชุนท้ังหลายได้ตัง้ใจสมาทานศีลดงัท่ีได้สมาทาน

น้ีแล้วกดี็ หรอืว่าได้ต้ังใจท�าความส�ารวมกาย วาจา ใจ ของตนให้เป็นศลีแม้ในปัจจบุนั

บัดนี้ก็ตาม นี้ได้ชื่อว่ามีศีล และเมื่อมีศีลก็ชื่อว่าได้มีพื้นฐานการปฏิบัติในสิกขายิ่ง ๆ 

ขึ้นไป เหมือนอย่างแผ่นดินเป็นพื้นฐาน เป็นที่รับรองสิ่งของทั้งหลาย บ้านเรือนก็ตั้ง

อยู่บนแผ่นดิน บุคคลผู้ยืนอยู่โดยปกติก็ย่อมยืนอยู่บนแผ่นดิน เมื่อมีแผ่นดินจึงจะมีที ่

เหยียบที่ยืนที่ตั้ง ฉันใดก็ดี การปฏิบัติในสิกขายิ่ง ๆ ขึ้นไปก็จะต้องมีศีลเป็นที่เหยียบ

ที่ยืนเป็นที่ตั้ง ฉันนั้น บัดนี้ เม่ือท่านสาธุชนทั้งหลายต่างได้สมาทานศีลและต่างได้ 

มีความส�ารวมกาย วาจา ใจ ของตนให้เป็นศีลขึ้นแล้ว ก็สมควรที่จะปฏิบัติอบรมใน 

จิตตสิกขา และในปัญญาสิกขาสืบต่อไป

ในบดัน้ี จะกล่าวแนะน�าปฏิบัตใินจิตตสิกขา คอืการปฏบิตัอิบรมจติ อนัหมาย

ถึงว่า ท�าจิตให้เป็นสมาธิ การท�าจิตให้เป็นสมาธินี้จ�าเป็นต้องมี เพราะว่าจะต้องมีจิต

เป็นสมาธจิงึจะประกอบกระท�ากรณยีะคือกจิท่ีควรท�าท้ังหลายได้ ดงัในบัดนีท่้านสาธุชน

ทั้งหลายก็จะต้องมีสมาธิในการฟัง คือตั้งใจฟัง รวมใจเพ่ือจะฟัง เงี่ยโสตะเพื่อฟัง  

และประมวลใจในอันท่ีจะฟัง เม่ือเป็นดัง่น้ี การฟังจงึส�าเรจ็ได้ และท่านสาธุชนทัง้หลาย

ก็สามารถที่จะฟังธรรมบรรยายนี้ได้ยินโดยตลอด นี้ชื่อว่ามีสมาธิในการฟัง แม้ในการ

ปฏิบัติกรณียะอย่างอื่นก็จะต้องมีสติมีสมาธิในการกระท�าสิ่งนั้น ๆ ฉะนั้น การหัดท�า

สมาธกิค็อืการท�าจติให้สงบ ตัง้มัน่ แน่วแน่ ไม่วอกแวก ไม่ฟุง้ซ่าน แต่ว่าสามารถรวม

จิตให้ตั้งมั่น แน่วแน่อยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เป็นอย่างดี ดังนี้ คือการท�าสมาธิ และ

วิธีการท�าสมาธินั้นมี ๒ อย่าง

อย่างหนึ่ง ก�าหนดใจให้รวมอยู่ในเรื่องหนึ่ง โดยไม่ต้องคิดพิจารณา
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อกีอย่างหน่ึง การคิดพิจารณา โดยรวมเข้ามาพจิารณาในเรือ่งทีจ่ะท�าให้ใจสงบ 

ให้ผ่องใส

วธิแีรก คอืการรวมใจเข้ามาให้ตัง้อยูใ่นเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ในสิง่หนึง่ โดยไม่ต้อง

คิดพิจารณานั้น เช่น การรวมใจเข้ามาสวดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ

ตามที่จ�าได้ ถ้าจ�าพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณได้ทั้งหมด ก็คิดสวดในใจ

ว่า

อิติปิ โส ภควา อรห� สมฺมาสมฺพุทฺโธ, วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน สุคโต โลกวิทู, 

อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสาน� พุทฺโธ ภควาติ.

สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม, สนฺทิฏฺิโก อกาลิโก เอหิปสฺสิโก, โอปนยิโก 

ปจฺจตฺต� เวทิตพฺโพ วิญฺญูหีติ.

สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ,  

ญายปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ, ยทิท�  

จตฺตาริ ปรุสิยคุาน ิอฏฺปรุสิปคุคฺลา, เอส ภควโต สาวกสงโฺฆ, อาหุเนยโฺย ปาหเุนยโฺย 

ทกขฺเิณยโฺย อญฺชลิกรณีโย, อนุตฺตร� ปุญฺญกฺเขตฺต� โลกสฺสาติ.

สวดไปดั่งนี้โดยไม่ต้องคิดถึงเนื้อความ และตั้งใจจะสวดกี่จบก็สุดแต่ตั้งใจ  

เช่นว่า ตั้งใจจะสวด ๑๐๘ จบ ตั้งใจจะสวดยิ่งขึ้นไปกว่านั้น คราวนี้ เมื่อใช้วิธีนี้ จึงมี

การใช้เคร่ืองมือส�าหรบันบั เพราะว่าถ้าไม่มเีครือ่งมอืส�าหรบันบั จะนบัเอาเองว่า สวด

ได้ ๑ จบ ๒ จบ ๓ จบ ๔ จบ ดงันีเ้ป็นการยาก บางทกีจ็�าไม่ได้ ฉะนัน้ แต่โบราณกาล

มาจึงมีใช้ลูกประค�า

ลกูประค�านัน้ บางพวกม ี๑๐๘ ลกู เมือ่เป็นดังนี ้สวดจบหนึง่ ก็ชกัไปลูกหนึง่ 

เรื่อย ๆ ไปดังนี้ ตามต้องการ ก็รู้ ว่าสวดไปกี่จบแล้ว คราวนี้จะภาวนา พระพุทธคุณ 

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณดังกล่าวน้ี จ�าไม่ได้ทั้งหมด หรือว่ายาวไป จะภาวนาว่า  

“พุทโธ ๆ ๆ ๆ ๆ″ หรือว่าภาวนาว่า “อรห� ๆ ๆ″ หรือจะภาวนาว่า “พุทฺโธ ธมฺโม 

สงฺโฆ″ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เป็นวิธีที่รวมใจเข้ามาให้ตั้งอยู่ในเรื่องอันเดียว หรือจะ

ไม่ใช้ภาวนาดังกล่าว จะใช้ก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก อันเรียกว่า “อานาปานสติ″  

ดังนี้ก็ได้
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อีกวิธีหนึ่ง เป็นวิธีพิจารณาในข้อที่จะท�าใจให้สงบ จะท�าใจให้ผ่องใส ดังเช่น

ก�าหนดบทภาวนาว่า “พุทโธ″ ก็พิจารณาว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรม 

คือทรงตรัสรู้สัจจธรรม ธรรมที่เป็นตัวความจริง อันได้แก่จตุราริยสัจจ์ คือ ทุกข์  

เหตุเกิดทุกข์ ความดับทุกข์ ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ทรงเป็นผู้ที่ตื่นจากนิทรา 

คือความหลับเพราะกิเลส คือทรงเป็นผู้ตื่นจากความหลง ทรงเป็นผู้เบิกบานแล้วใน

คุณธรรมทั้งหลายเต็มที่ 

หรือจะพิจารณาบทอื่น เช่น บทว่า “อรห� ๆ″ ทรงเป็นผู้ไกลกิเลส ทรงเป็น

ผู้ทรงบริสุทธิ์ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ไม่มีข้อลี้ลับอันเป็นความชั่วร้ายเสียหาย อัน

เป็นโทษเคร่ืองเศร้าหมองหลบซ่อนอยู่ในภายในแม้น้อยหนึง่นดิหนึง่ ทรงเป็นผูบ้ริสทุธิ์

สมบูรณ์ด้วยประการทั้งปวง

หรือว่าก�าหนดพิจารณากายนี้ แยกธาตุออกไปว่าประกอบด้วย ธาตุดิน น�้า 

ไฟ ลม ไม่ใช่บุคคล ตัวตน เรา เขา ดังนี้ เป็นวิธีพิจารณา และเมื่อพิจารณาไป  

จติกจ็ะสงบ จะผ่องใส นีค้อืวธิที�าสมาธ ิอนัเป็นข้อปฏบิตัใินจติตสกิขา ซึง่จะท�าได้โดย

การที่ตั้งจิตไว้ในเรื่องอันเดียว ไม่พิจารณา หรือว่าโดยการพิจารณาในเรื่องที่จะท�าจิต

ให้สงบ ให้ผ่องใส และเม่ือได้ความสงบ จติตัง้มัน่ กช่ื็อว่าเป็นสมาธ ิทีแ่ปลว่าความตัง้

จติมัน่ ได้ชือ่ว่าสมถะ ความสงบ คือว่าจติสงบจากอารมณ์ฟุง้ซ่านจากเครือ่งเศร้าหมอง

จิตทั้งหลาย นี้คือการปฏิบัติในจิตตสิกขา เมื่อจิตมีความสงบ ตั้งมั่น ดั่งนี้ ก็เป็นบาท

ของปัญญาทีจ่ะพจิารณา ให้เกดิความรูค้วามเห็นในสัจจธรรม ธรรมท่ีเป็นตวัความจรงิ

ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

การปฏิบัติอบรมปัญญาอันเป็นปัญญาสิกขานั้น ก็คือ การท่ีใช้จิตท่ีสงบมา

ก�าหนดพิจารณาดูนามรูป ให้เห็นอนิจจตา คือความไม่เที่ยง เกิด ดับ ให้เห็นทุกขตา 

ความเป็นทุกข์ คือต้องถูกความเกิดดับบีบคั้นให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ  

และให้เห็นอนัตตตา ความเป็นของมิใช่ตัวตน คือไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพึงยึดถือว่าเป็นเรา

เป็นของเรา เมือ่ลกัษณะอนัเป็นสจัจะของนามรูปปรากฏขึน้แก่ความรู้ ความรูท้ีเ่ข้าถึง

สัจจะ ความจริงเหล่านี้เป็นตัวปัญญา เป็นวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริง ย่อมเป็น

เครื่องปลดกิเลสและปลดทุกข์ออกจากจิตใจได้ตามก�าลังของปัญญาวิปัสสนาที่รู ้ที ่
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เหน็นัน้ นีเ้ป็นการปฏิบัตทิางปัญญาสกิขา คอืรวมการปฏบิตัใินจติตสิกขากบัการปฏบิตัิ

ในปัญญาสกิขาเข้าด้วยกนั กเ็ป็นจติตภาวนา ซึง่เรยีกส้ันในท่ีนีว่้า “จิตตภาวนาพุทโธ″ 

เพราะฉะนัน้ ตามทีไ่ด้กล่าวอธบิายแสดงแนวทางของการปฏบิตัใิน จติตภาวนา-

พุทโธ มาโดยสังเขป ก็เพื่อเป็นเครื่องแนะแนวทางปฏิบัติให้แก่สาธุชนทั้งหลายและ 

ในต่อไปนี ้พระสงฆ์กจ็ะได้สวดพระสตูรทีแ่สดงทางปฏบิตัแิก่สาธชุนทัง้หลายสบืต่อไป

สมาธึ ภิกฺขเว ภาเวถ, สมาหิโต ภิกฺขเว ภิกฺขุ ยถาภูต� ปชานาติ,  

กิญฺจ ยถาภูต� ปชานาติ, รูปสฺส สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ, เวทนาย สมุทยญฺจ  

อตฺถงฺคมญฺจ, สญฺญาย สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ, สงฺขาราน� สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ, 

วิญฺญาณสฺส สมุทยญฺจ อตฺถงฺคมญฺจ. 

ภิกษุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงอบรมสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีจิตตั้งมั่น

เป็นสมาธิแล้ว ย่อมรู้ทั่วถึงตามเป็นจริง รู้ทั่วถึงอะไรตามเป็นจริง รู้ทั่วถึงความเกิดขึ้น

และความดบัไปแห่งรปูตามเป็นจรงิ รูท้ัว่ถงึความเกดิขึน้และความดบัไปแห่งเวทนาตาม

เป็นจรงิ รูท้ัว่ถงึความเกดิขึน้และความดบัไปแห่งสัญญาตามเป็นจรงิ รู้ทัว่ถึงความเกดิ

ขึ้นและความดับไปแห่งสังขารตามเป็นจริง รู้ท่ัวถึงความเกิดขึ้นและความดับไปแห่ง

วิญญาณตามเป็นจริง.

(ส�. ขนฺธ. ๑๗/๑๘)



การปฏบิัตทิ�าจติตภาวนาพุทโธ*

ขออ�านวยพร ขอให้ท่านท้ังหลายตั้งใจน้อบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาค  

อรหันตสมัมาสมัพทุธเจ้าพระองค์นัน้ ตัง้ใจถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรมและพระสงฆ์

เป็นสรณะ ในวาระแรกก็ตั้งใจว่า

พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ

ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ

สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ

แม้ว่าวาระที่ ๒ ก็ตั้งใจว่า

ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

*   ทรงแสดงเนือ่งในวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ

 วนัที ่ ๑๒ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะด�ารงสมณศักดิท์ี ่ สมเดจ็พระญาณสงัวร



246 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

แม้ว่าวาระที่ ๓ ก็ตั้งใจว่า

ตติยัมปิ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ

ตติยัมปิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ

ตติยัมปิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

แล้วพึงตั้งใจสมาทานศีลขึ้นด้วยตนเองว่า

ข้าพเจ้าสมาทานสิกขาบทศีล

ปาณาติปาตา เวรมณี

อทินนาทานา เวรมณี

กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี

มุสาวาทา เวรมณี

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี

พึงส�ารวมกาย วาจา ใจ ของตน และต่อจากนี้ก็พึงท�าสมาธิในการฟัง คือ

ตัง้ใจฟังการแสดงน�าในการปฏบิตัใินการจติตภาวนาพทุโธ เนือ่งในวันนีเ้ป็นวันตรงกับ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เราทั้งหลาย 

จ่ึงได้พากันมาปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธ เพื่อถวายพระราชกุศลและถวายพระพร

ชยัมงคล เราท้ังหลายได้เกดิมาในประเทศชาตนิี ้ซึง่มแีผ่นดนิเป็นทีอ่ยู่อาศยั เป็นทีต่ัง้

ของหมู่ชนชาวไทยเรา อันรวมกันเป็นประเทศชาติ มีศาสนาเป็นที่นับถือ มีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งประชาชนและรัฐบาล ได้รับความผาสุก และความเจริญ

ต่าง ๆ ตัง้แต่เกดิมาจนถงึบัดนี ้กเ็พราะได้มสีถาบนัทัง้หลายดงักล่าวมานีเ้ป็นหลกัฐาน

มั่นคง บุคคลชั้นมารดาบิดาของเราทั้งหลาย หรือว่าชั้นสูงขึ้นไป ก็ย่อมเกิดมาในหมู่

ชนดังกล่าว ประกอบด้วยสถาบันท้ังหลาย และบรรพบุรุษสตรีเหล่านั้นก็ได้ช่วยกัน 

ทะนุบ�ารุงรักษาสืบต่อมาจนถึงในบัดนี้ 

ในบดันี ้เราท้ังหลาย นอกจากเป็นผูอ้ยูอ่าศยั กพ็งึเป็นผูม้ส่ีวนช่วยบ�ารุงรกัษา

สถาบนัทัง้หลายตามทางทีต่นสามารถจะพึงท�าได้ เพราะว่าในการบ�ารงุรกัษานัน้กย่็อม

มีทางที่พึงกระท�าอยู่เป็นอันมาก แปลว่าทุก ๆ ทางที่พึงท�าและทุกคนแต่ละคนที่รวม
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กันอยู่ เมื่อได้ช่วยกันบ�ารุงรักษาในทางนั้น ๆ ตามความสามารถและตามทางที่จะพึง

เป็นไปได้แล้ว ก็ย่อมชื่อว่าได้มีส่วนช่วยกันบ�ารุงรักษาตัวเราเองด้วย ได้ช่วยกันบ�ารุง

รักษาส่วนรวมด้วย ให้ด�ารงอยู่อย่างผาสุกและมีความเจริญ และยังได้ชื่อว่าเป็นผู้มี

ความกตัญญู รู้อุปการคุณที่ท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายได้กระท�าแล้ว มีความกตเวทีคือ

ได้ตอบแทนพระคุณที่ท่านกระท�าแล้วตามสามารถ ได้ชื่อว่ามีความกตัญญูกตเวทีต่อ

บรรพบุรุษสตรีผู้มีพระคุณทั้งหลายในปัจจุบันด้วย และเมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ชื่อว่าได้ปฏิบัติ

ในทางแห่งความเจรญิ ในทางของสาธชุนคนดี ตามหลกัสจัจะ ความจรงิ และตามหลกั

พระพุทธศาสนา

การทีท่่านสาธุชนทัง้ลหายได้พร้อมกนัมาเพ่ือปฏบิตัทิ�าจติตภาวนาพุทโธ กเ็ป็น 

การอบรมปฏิบัติทางจิตใจ อันจิตน้ีก็ย่อมเป็นมูลฐานที่เป็นที่ตั้งของกรรมทั้งหลาย  

ที่จะพึงกระท�า ทางกาย ทางวาจาและทางใจเอง เป็นท่ีตั้งของสุขทุกข์ทั้งหลาย  

ของความเสื่อมความเจริญทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เมื่อได้อบรมจิตใจอันนี้อันเป็น 

สิง่ส�าคญัท่ีสดุอนัมอียูใ่นตนในทางจติตภาวนาทีพ่ระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ กย่็อมจะ

อ�านวยประโยชน์ ท�าให้ได้รับความสงบและท�าให้ได้ปัญญา เมื่อเป็นดั่งนี้ ย่อมได้

ประโยชน์เนื่องออกไปอีกมากสิ่งมากประการ เป็นต้นว่า เมื่อได้น้อมจิตที่มีความสงบ

ตัง้มัน่นีถ้วายพระราชกศุล ถวายพระพรชยัมงคล และแผ่ออกไปด้วยเมตตาปรารถนา

ความสุขแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงในภพทั้งหลายเช่นนี้ ย่อมจะเป็นจิตท่ีมีพลัง ยังให้

ส�าเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการ น้อยหรือมาก และนอกจากนี้ จิตใจที่มีความสงบตั้ง

มั่นและมีปัญญา ย่อมท�าให้บังเกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ท�าให้ปฏิบัติชอบใน

กรณียะคือกิจที่ควรท�านั้น ๆ เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ยิ่งอ�านวยประโยชน์ในทางทั้งปวง

ฉะนัน้ ในต่อไปนี ้จะได้กล่าวแนะน�าทางปฏบิตัใินการท�าจติตภาวนาพทุโธโดย

ปริยาย คือ ทางอันหนึ่ง และมุ่งที่จะแสดงเป็นทางปฏิบัติโดยตรงตามพระพุทธโอวาท

ทางหนึ่งซึ่งจะน�าให้เข้าถึงพระรัตนตรัย หรือว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้า ดังจะเรียกว่าองค์ 

พระพุทโธ พร้อมด้วยพระธรรม พระสงฆ์ นั้นก็คือ ทางลม ได้แก่ทางลมหายใจนี้เอง 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในพระสูตรหน่ึงว่า อานาปานสต ิสติทีก่�าหนดลมหายใจ

เข้า-ออก เม่ืออบรมให้บริบูรณ์ ย่อมจะเป็นการปฏิบัติอบรมท�าสติปัฏฐานทั้ง ๔ ให้



248 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

บริบูรณ์ และสติปัฏฐานทั้ง ๔ เมื่ออบรมท�าให้บริบูรณ์ ย่อมจะเป็นการปฏิบัติอบรม

ท�าโพชฌงค์ท้ัง ๗ ให้บรบิรูณ์ และโพชฌงค์ทัง้ ๗ เมือ่อบรมท�าให้บรบิรูณ์ จะเป็นการ

ปฏิบัติท�าวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ 

อนึ่ง ท่านแสดงไว้ในพระสูตรอื่นว่า พระพุทธเจ้าทรงอยู่ด้วยวิชชาและวิมุตติ 

จงึจะพงึกล่าวได้ว่า องค์พระพทุธโธน้ันประกอบด้วยวิชชาและวิมุตต ิฉะนัน้ การปฏบิตัิ

ทางหน่ึงที่จะให้เข้าถึงวิชชาวิมุตติ ให้เข้าถึงองค์พระพุทโธ ก็คือทางลมหายใจนี้เอง  

ที่ปฏิบัติให้เป็นสติปัฏฐานขึ้น ให้เป็นโพชฌงค์ขึ้น ก็ย่อมจะน�าไปสู่วิชชาและวิมุตติ  

น�าไปสู่องค์พระพุทโธได้ในที่สุด ทางลมหายใจเข้า-ออกนี้ที่เป็นทางด�าเนิน การปฏิบัติ

ก็ตั้งต้นแต่การตั้งสติคือตั้งจิตใจน้ีเองท�าความระลึกรู้เข้ามา ให้รู้ลมหายใจเข้า-ออก 

หายใจเข้ายาวก็ให้รู้ หายใจออกยาวก็ให้รู้ หายใจเข้าส้ันก็ให้รู้ หายใจออกส้ันก็ให้รู้ 

และพงึศกึษาคือพงึส�าเหนยีกปฏิบัตสิ�าเหนยีกกระท�าให้มคีวามรูท่ั้วถึงกายทัง้หมด คอื

รูปกายอันประกอบด้วยกองลมนี้ นามกายคืออาการทางจิตใจท้ังหลาย ให้รู้ท้ังหมด

หายใจเข้าหายใจออก รวมใจเข้ามา ให้รู้ที่รูปกายหรือว่ากาย ที่นามกายหรือว่าใจ คือ

กายทัง้หมดนีข้องตนเอง พงึศึกษาคือส�าเหนยีกท�าการปฏบิติัให้สงบระงบัการปรงุกาย

หรือว่าเครื่องปรุงกาย อันเรียกว่ากายสังขาร หายใจเข้าหายใจออก

อนึ่ง พึงศึกษาท�าความรู้ปีติ คือความอิ่มใจ หายใจเข้าหายใจออก พึงศึกษา

ท�าความรู้สุขคือความสบายกายสบายใจ หายใจเข้าหายใจออก พึงศึกษาท�าความรู้

เครื่องปรุงใจคือปีติและสุขนี้เอง ให้รู้ว่าเป็นเครื่องปรุงใจแต่งใจ หายใจเข้าหายใจออก 

พงึศกึษาท�าความรู้หรอืว่าให้รูท้�าความสงบระงบัเคร่ืองปรงุใจหรอืว่าการปรงุใจ หายใจ

เข้าหายใจออก อันหมายถึงว่าเม่ือรู้ว่าปีติสุขเป็นเครื่องปรุงใจ ก็อย่าให้ปีติสุขนี้มา 

ปรุงใจให้คิดฟุ้งซ่าน แต่ว่าคอยสงบระงับอย่าให้มาปรุงใจได้

อนึ่ง พึงศึกษาให้รู้จิตใจน้ีว่าเป็นอย่างไร ว่าเป็นจิตใจที่สงบหรือว่าไม่สงบ  

แช่มชื่นหรือไม่แช่มชื่น ก็ให้รู้ หายใจเข้าหายใจออก พึงศึกษาท�าจิตอันนี้ให้บันเทิง  

หายใจเข้าหายใจออก พึงศึกษาจิตนี้ให้ตั้งมั่น หายใจเข้าหายใจออก พึงศึกษาท�าจิตนี้

ให้พ้นจากเครื่องผูกพันทั้งหลาย คือคอยเปลื้องจิตจากสิ่งที่เข้ามาพัวพันท้ังหลาย  

หายใจเข้าหายใจออก



249สี่รอบพระนักษัตร

อนึ่ง พึงศึกษาพิจารณาให้รู้ให้เห็นอนิจจะ คือไม่เที่ยง ได้แก่ ให้เห็นเกิด 

ดบัของสิง่ทัง้หลาย หายใจเข้าหายใจออก พงึศกึษาให้รูใ้ห้หน่ายคลายหรอืสิน้ตดิใจยนิดี

ในสิง่ทัง้หลาย หายใจเข้าหายใจออก พงึศกึษาให้เหน็ความรูใ้ห้เหน็ความดบั ดบัความ

ดิ้นรนทะยานอยากของใจ ดับความทุกข์ หายใจเข้าหายใจออก พึงศึกษาให้รู้ให้เห็น

การที่สละส่งคืนสิ่งท่ียึดเอามาท้ังหลาย หายใจเข้าหายใจออก ในข้อท้ายนี้ เมื่อเคย

ยึดถือเอาสิ่งใดมาด้วยตัณหาอุปาทานเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา ก็ส่งคืน

ไปกับสิ่งน้ัน ยึดรูปท่ีตาเห็น เอาเข้ามา ก็ส่งคืนรูปไปที่รูป ยึดเสียงที่หูได้ยินเข้ามา  

ก็ส่งคืนเสียงไปที่เสียง ดั่งนี้เป็นต้น

ในพระสูตร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่า เมื่อตั้งสติ รู้ความก�าหนด

ลมหายใจเข้าลมหายใจออก ด้วยอาการดั่งที่กล่าวมานี้ เมื่อตั้งสติท�าความรู้ลมหายใจ

เข้าลมหายใจออก พร้อมทัง้รู้ระยะหายใจทีย่าวหรอืสัน้ พร้อมทัง้ศกึษาให้รู้กายทัง้หมด 

ศึกษาสงบหรือระงับกายสังขารหรือเครื่องปรุงกายทั้งหมด ก็ชื่อว่า ได้เจริญกายา 

นปัุสสนาสตปัิฏฐาน คอืตัง้สตพิจิารณากาย กเ็พราะตรสัว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออก

เป็นกายอย่างหนึ่ง

อนึ่ง เมื่อตั้งสติ ท�าความรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออก พร้อมทั้งรู้ปีติสุข รู้ว่า

ปีติสุขเป็นเครื่องปรุงใจ และการรู้สงบระงับเครื่องปรุงใจอันนี้ คือ ไม่ให้ปรุงใจข้ึนได้

เมื่อปฏิบัติดั่งนี้ ก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตรัสว่าการท�ามนสิการ 

คือการกระท�าไว้ในใจซึ่งลมหายใจเข้าลมหายใจออกด้วยดี เป็นเวทนาอย่างหนึ่ง

อนึ่ง เมื่อหายใจเข้า เมื่อหายใจออก ทั้งท�าสติก�าหนดรู้ลมหายใจ พร้อมทั้งรู้

จิตใจอันนี้ รู้การท�าจิตให้บันเทิง รู้การตั้งจิตคือท�าจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิ รู้การเปลื้อง

จติใจจากสิง่ทีเ่ข้ามาพวัพนัทัง้หลาย เมือ่ปฏบิตัดิัง่นี ้กไ็ด้ช่ือว่าปฏบัิตใินจติตานปัุสสนา

สติปัฏฐาน ตรัสว่า ไม่ตรัสอานาปานสติแก่ผู้ที่หลงลืมสติ ไม่มีความรู้พร้อมในตน

อนึ่ง เมื่อตั้งสติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก พร้อมท้ังก�าหนดพิจารณาให้รู้ให้

เหน็อนจิจะ คือความไม่เท่ียง ให้รูใ้ห้เหน็วริาคะคอืความคลายหรอืความส้ิน ตดิใจ ยนิดี 

ให้รู้ให้เห็นนโิรธคอืความดบั ดบัทีใ่จ ให้รูใ้ห้เห็นความสละคนืหรอืความส่งคืนดงักล่าว 
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ก็ได้ชื่อว่าได้ปฏิบัติในธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ตรัสว่า เห็นการละความยินดียินร้าย

ด้วยปัญญา ย่อมเข้าใจเพ่งดูเฉยอยู่ด้วยดี ดั่งนี้

อน่ึง เม่ือได้อบรมสตปัิฏฐานท้ัง ๔ นีใ้ห้บรบิรูณ์ เป็นผูท่ี้ตัง้มัน่ มสีตไิม่หลงลมื 

ก็เป็นอันได้เริ่มปฏิบัติให้สติสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือสติ 

ผูท้ีม่สีตอิย่างนัน้ย่อมเลอืกเฟ้นธรรมด้วยปัญญา ย่อมรูธ้รรมทีเ่กดิขึน้ในจติใจ 

ว่าเหล่าน้ีเป็นกศุล เหล่านีเ้ป็นอกศุล เหล่านีม้โีทษ เหล่านีไ้ม่มโีทษ เหล่านีผู้รู้ส้รรเสรญิ 

เหล่านี้ผู้รู้ติเตียน ก็เป็นอนัได้เริม่ปฏบิตัใินธมัมวจิยสมัโพชฌงค์ 

เมือ่เลือกเฟ้นธรรมอยูด้่วยปัญญา ความเพยีรย่อมบงัเกิดขึ้น ไม่ย่อหย่อน ก็

เป็นอันเริ่มปฏิบัติในวิริยสัมโพชฌงค์ 

ผู้ที่มีความเพียรเริ่มขึ้นแล้วอย่างนี้ ย่อมได้ปีติ ย่อมเกิดปีติที่เป็นนิรามิส คือ

ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องล่อ เมื่อเป็นดังนี้ก็เป็นอันเริ่มปฏิบัติในปีิติสัมโพชฌงค์ องค์แห่ง

ความรู้คือปีติ 

ใจท่ีมีปีติย่อมสงบ คือกายก็สงบ ใจก็สงบ ก็เป็นอันเร่ิมปฏิบัติในปัสสัทธิ- 

สัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือปัสสัทธิ ปัสสัทธิคือความสงบกายสงบใจ 

เมื่อมีกายสงบมีสุข จิตใจย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิ ย่อมเป็นอันปฏิบัติในสมาธิ- 

สัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือสมาธิ เมื่อเป็นดังนี้ย่อมเข้าไปเพ่งดูเฉยอยู่ซึ่งจิตที่ตั้ง

มั่นเป็นสมาธิอยู่ด้วยดี 

เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ย่อมเป็นอันปฏิบัติในอุเบกขาสัมโพชฌงค์ องค์แห่งความรู้คือ

อุเบกขา เมื่อปฏิบัติให้บริบูรณ์ในโพชฌงค์ ๗ ดั่งนี้ ก็เป็นอันได้ปฏิบัติเพื่อให้บังเกิด

วชิชาวมิตุต ิวชิชาคือความรูแ้จ่มแจ้งในสจัจธรรม วมิตุตคืิอความหลดุพ้นจากกิเลสและ

กองทุกข์ขึ้นสืบต่อไป

เพราะฉะนั้น ลมหายใจนี้เองจึงเป็นทางปฏิบัติน�าให้เกิดเป็นสติปัฏฐาน เป็น

สัมโพชฌงค์ จนถึงวิชชาวิมุตติ จึงเป็นทางปฏิบัติน�าไปสู่วิชชาวิมุตติ น�าไปสู่องค ์

พระพทุโธได้ดัง่นี ้เพราะฉะนัน้ จงึเป็นทางปฏบิตัสิ�าคญัทางหนึง่ท่ีพระสมัมาสมัพทุธเจ้า
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ได้ทรงแสดงไว้ซึ่งเราทั้งหลายสมควรที่จะได้ฝึกหัดปฏิบัติ เริ่มด้วยการตั้งสติ คือ 

ตั้งจิตใจอันน้ีน่ันเอง ท�าความรู้ รู้ท่ีลมหายใจเข้าลมหายใจออกของตน ๆ นี้แหละ  

รวมจิตก�าหนดให้รู้ให้เป็นสติขึ้นในลมหายใจเข้าลมหายใจออก มนสิการลมหายใจ 

นี้แหละให้ดี อย่าให้หลงลืม ให้มีความรู้พร้อมอยู่ในตัวเองจนถึงละอภิชฌาโทมนัสคือ

ความยินดีความยินร้ายได้ ก�าหนดเพ่งดูอยู่ที่การละอันนี้ สติก็จะยิ่งตั้งมั่น ไม่หลงลืม

ยิ่งขึ้น จึงเป็นสติปัฏฐาน เป็นโพชฌงค์ ขึ้นไปโดยล�าดับ

การปฏิบัตติัง้ต้นน้ี จงึเป็นสิง่ท่ีไม่ยาก และเมือ่ต้ังต้นขึน้แล้ว เพยีงแต่คมุจติใจ

อนันีเ้องให้อยู่ทีเ่ป็นสตขิึน้มา สร้างให้เป็นสตขิึน้มา ทีล่มหายใจเข้าลมหายใจออก และ

ธรรมจะเจริญขึ้นมาโดยล�าดับเอง โดยที่ผู้ปฏิบัติไม่ต้องกังวล ให้ตั้งใจรวมจิตใจเข้ามา

นี้แหละให้แน่วแน่ ให้รู้ลมหายใจเข้า-ออก ให้เป็นสติอยู่ที่ลมหายใจเข้า-ออก

ฉะน้ัน ต่อไปนี้พระสงฆ์จะได้สวดสูตรเป็นแนวปฏิบัติน�า และต่อจากนั้น  

ท่านสาธุชนทั้งหลายก็จะได้เริ่มปฏิบัติของตนเองสืบต่อไป

สัมโมทนยีกถาหลังการปฏบิัติ

บดันี ้ถงึเวลาท่ีจะปิดประชมุปฏิบัติท�าจติตภาวนาพทุโธ ท่านสาธุชนทัง้หลาย

ได้มาปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธ และท�าการขวนขวายช่วยในการต่าง ๆ บ้าง ท�า

จติตภาวนาไปบ้าง และกอ็าจท่ีจะปรารภข้อกรรมฐานต่าง ๆ กนั หรอือาจทีจ่ะตรงกัน 

แต่ท้ังนี้ก็กล่าวได้ว่ารวมอยู่ในกายอันเดียวกัน คือทางท�าจิตตภาวนาของพระพุทธเจ้า 

และเพื่อวิชชาวิมุตติในที่สุด ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงสั่งสอนไว้ 

ในบัดนี้ ก็ขอเชิญชวนให้ทุก ๆ ท่านน้อมจิตระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  

อันประกอบด้วยพระราชธรรมปฏิบัติแห่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้ง ๒ 

พระองค์ ซึ่งได้ทรงปฏิบัติด้วยกันมาเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุข เพื่อความสวัสดีของ 

ประเทศชาติ ประชาชน สมณชีพราหมณาจารย์ในทุกวิถีทาง ได้ทรงอุทิศพระองค์

ปฏบิตัพิระราชกรณยีะแม้ในถิน่ทรุกนัดาร แม้ในทีท่ีล่่อแหลมอนัตราย เม่ือความทกุข์
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ยากของประชาชนบงัเกดิขึน้หรอืเมือ่พระราชกรณยีะมาถึงเข้า กไ็ม่หลบเลีย่งในทกุ ๆ 

แห่ง อาศยัพระราชบารมแีละอาศยันรานระผูภ้กัดรีกัษาอีกส่วนหนึง่ จงึได้ประสบความ

สวัสด่ีมาโดยล�าดับ และท่ีอาจกล่าวได้ว่า เมื่อเราทั้งหลายได้รวมใจกันส่งกระแสจิต 

ซึง่ได้ปฏบัิติอบรมขดัเกลาให้บรสิทุธิเ์ท่าท่ีสามารถจะท�าได้ ส่งถวายพระราชกศุล ถวาย

พระพรชัยมงคล กย่็อมจะมพีลงัช่วยได้อีกสถานหนึง่ แม้ทางจติใจ ฉะนัน้ กข็อให้น้อม

ใจส่งไปด้วยกลัยาณจติ จติท่ีงดงาม ด้วยเมตตาจติ จิตทีป่ระกอบด้วยเมตตา ปรารถนา

ความสุข ถึงสมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้ง ๒ พระองค์ พร้อมด้วย 

พระโอรสธิดา พร้อมท้ังสมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระพี่นาง ถวายส่วนแห่ง 

กุศลที่ทุก ๆ คนได้ปฏิบัติอบรมมาแม้ในวันนีี้ และถวายพระพรชัยมงคลให้ทรง 

พระเกษมส�าราญนฤมล ทรงประสบความสวสัดใีนทีท่กุสถาน ทรงประสบความส�าเรจ็

ในพระราชกรณยีะทีท่รงปฏบิตั ิทรงชนะมวลอรริาชศตัรูผูมุ้ง่ร้ายทัง้ปวงโดยชอบ ทรง

พระเจริญด้วยพระชนมายุสุขทุกประการ

อนึง่ กข็อให้ตัง้จติแผ่ไปด้วยเมตตาคอืความคดิปรารถนาให้เป็นสขุ ด้วยกรณุา

คือความคิดปรารถนาให้ผู้ที่มีทุกข์พ้นจากความทุกข์ ด้วยมุทิตาคือความคิดขอให้ผู้ 

ที่มีความเจริญด้วยสมบัติทั้งปวงให้ด�ารงอยู่ในความเจริญ ด้วยอุเบกขาคือความวางใจ

มัธยัสถ์ เป็นกลาง ไม่ยินดี ไม่ยินร้าย ปลงลงไปในกรรมและผลของกรรม แผ่ไปใน

บุคคลในสัตว์ทั้งหลายถ้วนหน้า ไม่มีประมาณคือไม่มีจ�านวนขีดค่ัน แผ่ไปท้ังหมดใน

ทิศเบื้องหน้า ในทิศเบื้องขวา ในทิศเบื้องหลัง ในทิศเบื้องซ้าย ในทิศเบื้องบน ในทิศ 

เบื้องล่าง ในทิศเบื้องขวางโดยรอบ 

ขอให้สัตว์ทั้งปวง ขอให้สิ่งที่มีชีพมีชีวิตทั้งปวงขอให้ผู้ที่เกิดมาทั้งปวง ขอให้

บคุคลทัง้ปวง ขอให้สิง่ทีเ่นือ่งในอตัภาพทัง้ปวง จงอย่ามภียัมเีวร จงอย่ามทีกุข์ จงอย่า

มีเครื่องเบียดเบียน จงพากันมีสุข รักษาตนให้สวัสดี จงพากันพ้นจากความทุกข์  

จงอย่าเสือ่มจากสมบัตท่ีิได้แล้ว และต่างมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทรับผลของกรรม 

มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย จะกระท�ากรรมอันใด

ไว้ ดีหรือชัว่ กจ็ะต้องเป็นทายาทรบัผลของกรรมนัน้ จึงขอให้พากนัละกรรมชัว่ประกอบ

กรรมที่ดี
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อนึ่ง ก็ขอให้ตั้งจิตแผ่ส่วนกุศลที่ได้กระท�าแก่สัตว์ทั้งหลาย ด้วยตั้งจิตอุทิศให้ 

ขอให้สัตว์ทั้งหลาย ไม่มีประมาณ จงมีส่วนแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระท�า

แล้วในบัดนี้ แลแห่งกุศลทั้งหลายอื่นที่ได้กระท�าแล้ว และก็เชิญชวนให้ตั้งใจถวายพระ

ราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลอีกคร้ังหนึ่ง แด่ทุก ๆ พระองค์ เราทั้งหลายได้

ปรารภวันเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้มา

ปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธในวันนี้ ก็ได้ชื่อว่ามาปฏิบัติท�าบุญกุศลด้วยตนเอง 

แม้ว่าจะตั้งใจแผ่ส่วนบุญกุศลให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณ บุญกุศลท่ีได้

ท�าไว้เองนี้ก็หาได้บกพร่องไปไม่ แต่ว่ายิ่งจะเพิ่มพูนมากขึ้น ก็เพราะว่าการให้ส่วนบุญ

กุศลก็เป็นการกระท�าบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า “ปัตติทานมัยบุญกิริยา การกระท�าบุญ

ส�าเร็จด้วยการให้ส่วนกุศล″ ยิ่งให้ก็ยิ่งได้บุญ การช่วยขวนขวายประกอบกรณียะ 

ทั้งหลายก็เป็นการกระท�าบุญอย่างหนึ่ง เรียกว่า “เวยยาวัจจมัยบุญกิริยา บุญส�าเร็จ

ด้วยการกระท�าขวนขวายช่วยเหลือ″ ยิ่งท�าก็ยิ่งได้บุญ 

เพราะฉะนั้น ก็ขออนุโมทนาบุญของท่านสาธุชนทั้งหลายทุกท่าน  ซึ่งได้มา

ร่วมกระท�าในทางต่าง ๆ แม้ว่าจะมีทางต่าง ๆ ที่กระท�าต่างกันไปบ้าง แต่ก็ล้วนเป็น

ทางบุญทั้งนั้น ไม่มีทางบาปทางอกุศลเลย จึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขโดยส่วนเดียว  

จึงขออนุโมทนาสาธกุารในการกระท�าบญุของท่านสาธชุนทัง้หลาย เมือ่ประมวลเข้าแล้ว 

ก็เป็นบุญที่ส�าเร็จด้วยทานบ้าง ด้วยศีลบ้าง ด้วยภาวนาบ้าง ก็ขอให้ท่านทั้งหลายต่าง

เป็นผูไ้ม่มภียั ไม่มเีวร มสีขุสวสัด ีรกัษาตน เมือ่มทีกุข์กใ็ห้พ้นจากทกุข์ และอย่าเสือ่ม

จากสมบัติที่ได้แล้ว และก็ขอให้พากันตั้งใจละอกุศล ประกอบกุศลยิ่ง ๆ ขึ้นไป  

ทุก ๆ ท่าน

ในที่สุดนี้ พระสงฆ์จะได้สวดถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระราชกุศล และ

สวดอนุโมทนาสาธุการแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายด้วย ในต่อไปนี้

อานาปานสฺสติสมาธิ ภิกฺขเว ภาวิโต พหุลีกโต มหปฺผโล โหติ มหานิส�โส

ภิกษุทั้งหลาย สมาธิที่เกิดจากสติก�าหนดลมหายใจเข้า-ออก อันบุคคลอบรม

ท�าให้มากแล้ว ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก



254 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

อหมฺปิ สุท� ภิกฺขเว ปุพฺเพว สมฺโพธา อนภิสมฺพุทฺโธ โพธิสตฺโตว สมาโน,  

อิมินา วิหาเรน พหุล� วิหรามิ. ตสฺส มยฺห� ภิกฺขเว อิมินา วิหาเรน พหุล� วิหรโต, 

เนว กาโย กิลมติ น จกฺขูนิ, อนุปาทาย จ เม อาสเวหิ จิตฺต� วิมุจฺจติ.

ภิกษุทั้งหลาย ก็แม้เราเมื่อก่อนแต่ตรัสรู้ เป็นโพธิสัตว์ยังมิได้ตรัสรู้ ย่อมอยู่

โดยมาก ด้วยสมาธิเป็นเครื่องอยู่ (อานาปานสติสมาธิ) นี้ ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเรานั้น

อยูโ่ดยมากโดยเครือ่งอยูน่ี ้กายย่อมไม่ล�าบาก จกัษไุม่ล�าบากและจติของเรากพ้็นจาก

อาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่น

(ส�. มหา ๑๙/๔๐๑)



การปฏบิัตทิ�าจติตภาวนาพุทโธ*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

“พุทฺโธ โส ภควา โพธาย ธมฺมํ เทเสติ

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นพระผู้รู้ผู้ตื่นแล้ว

ทรงแสดงธรรม เพื่อให้รู้ให้ตื่น″

บดันี ้จกัแสดงพระธรรมเทศนา สนองกศุลเจตนาของท่านสาธชุนซึง่ปรารถนา

การฟังธรรม และการปฏิบัติจิตตภาวนาพุทโธ จึงได้มาประชุมกันเพื่อฟังธรรมและ

ปฏิบัติท�าจิตภาวนา

การฟังธรรมน้ัน ในท่ีน้ีก็ได้มีประจ�าทุกวันอาทิตย์และโดยเฉพาะในวันนี้ได้มี

การชกัชวนกันเพ่ือมาปฏิบัตธิรรมจติตภาวนาพทุโธอกีส่วนหนึง่ เพือ่ถวายพระราชกศุล

ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จบรมบพิตรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎ

ราชกุมาร ปรารภวันพระราชสมภพซึ่งเวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันพรุ่งนี้ คือ วันท่ี 

๒๘ กรกฎาคม แต่โดยทีว่นันีเ้ป็นวนัหยดุราชการ หยดุการท�างาน ส่วนวนัพรุง่นีไ้ม่ใช่

เป็นวันหยุด ฉะนั้น จึงได้มีการชักชวนกันมาปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธถวายในวันนี้ 

*   ทรงแสดงเนือ่งในวันพระราชสมภพ สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฏุราชกมุาร 

 วนัที ่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะด�ารงสมณศกัดิท์ี ่ สมเดจ็พระญาณสงัวร
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เมือ่เป็นดัง่นี ้จึงมาตรงกบัวนัอาทติย์ซึง่เป็นวันประชมุกนัฟังธรรมโดยปกต ิท่านสาธชุน

ทัง้หลายจงึได้มโีอกาสมาฟังธรรมในวนัอาทติย์ด้วย และผูท้ีม่คีวามปรารถนาจะปฏบิตัิ

ท�าจิตตภาวนาพุทโธต่อไปได้ด้วย

ก่อนอื่น เราท้ังหลายสมควรจะได้ท�าความรู้สึกกตัญญูรู้พระคุณของท่าน 

ทั้งหลาย ผู้ท่ีได้อภิรักษ์คุ้มครองป้องกันประเทศชาติไทยนี้ ให้มีความสุขสวัสดี  

ในขณะที่ประเทศท้ังหลายโดยรอบก�าลังตกอยู่ในความสับสนวุ่นวายและมีความทุกข์

เดือดร้อนกันโดยทั่วไป แต่ว่าประเทศชาติไทยเรานี้ยังมีความสุขสวัสดี รวมทั้งเรา 

ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นบรรพชิต คือผู้บวช ทั้งที่เป็นคฤหัสถ์ คือผู้ครองเรือน ต่างก็ม ี

ความผาสุก มีอิสระเสรีอย่างเต็มที่ ในอันที่จะปฏิบัติ ในอันที่จะกระท�ากิจการต่าง ๆ 

ในอันทีจ่ะมกีารพักผ่อน ดงัเช่น ในด้านศาสนา กม็คีวามอสิระเสรใีนอนัทีจ่ะออกบวช

เรียนกัน ในอันที่จะปฏิบัติธรรม ดังเช่นในวันน้ี ทุก ๆ คนผู้มีความปรารถนาต่าง 

ก็พากันมาปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธได้ตามประสงค์ แม้แต่ทางบ้านทางเมืองก็ 

เช่นเดียวกัน ทุกคนก็มีความผาสุก มีอิสระเสรีในการประกอบอาชีพการงาน  

ในอันเที่ยวเตร่หาความสุขสนุกสบาย ในอันที่จะกระท�าการต่าง ๆ ได้ตามปรารถนา 

ไม่ใช่แต่ในด้านการกระท�าที่เป็นปรกติเรียบร้อยเท่าน้ัน แม้การกระท�าในบางด้าน 

บางประการ รวมถึงในการที่จะประชุมกันด่าว่าใครต่อใคร ตลอดจนถึงจะด่าว่า 

พระสงฆ์องค์เจ้าก็ยังท�ากันได้ ก็แปลว่าจะหาประเทศถิ่นที่ประชาชนมีความผาสุก 

มอีสิระเสรีในอันทีจ่ะกระท�าอะไรต่ออะไรได้ตามใจเช่นนีอ้กีได้ยาก หรอืว่าหาไม่ได้ แม้

เช่นนี้ ประเทศไทยเรานี้ก็ยังไม่เป็นอะไร ก็ยังมีความเป็นปึกแผ่น และในกาลสมัยที่

คล้าย ๆ กับว่าจะเอียงเซล้มไป แต่แล้วก็กลับเป็นปกติ ซึ่งดูเหมือนมีความมั่นคง 

ด�ารงอยู่ ความที่เคยหวาดกลัวตื่นเต้นกันในบางคราวก็กลับสงบลงได้ ลักษณะที่เป็น

ไปดังกล่าวนี้ หาใช่ว่าได้มีเฉพาะสมัยในปัจจุบันนี้เท่านั้น แม้ในอดีตก็เคยมีมาแล้ว  

ในคราวทีป่ระเทศชาตหิวัน่ไหวเอยีงเซหรอืว่าพบิตัลิงในบางครัง้บางคราว แต่กก็ลบัคนื 

เป็นปกติ กลบัฟ้ืนขึน้ได้อย่างรวดเรว็ และด�ารงอยู่สืบต่อมาได้ เพราะว่าได้มบีคุคลบ้าง 

เหตุการณ์ต่าง ๆ บ้าง เข้ามาแก้ไขหรือบังเกิดขึ้นแก้ไข เป็นความช่วยเหลือให้มีความ

รอดพ้นและประสบความสวัสดีในท่ีสุด ได้เป็นมาดังนี้หลายครั้งหลายหน แม้เพราะ
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เหตุน้ี จึงได้มีปรากฏในพงศาวดาร รัชกาลท่ี ๔ ว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยู่หัว โดยทรงปรารภถึงเหตุการณ์ของประเทศชาติไทยท่ีเป็นมาดังกล่าวนั้น คือ

ซวนเซเหมือนอย่างจะล้มพินาศลง แต่แล้วก็กลับมีบุคคลหรือเหตุการณ์มาช่วยผ่อน 

คลายให้เป็นปกติ มีความสวัสดีมาเป็นคราว ๆ โดยล�าดับ ฉะนั้น จึงได้ทรงพระราช 

ด�าริว่า จะต้องมีท่านผู้ที่คอยอภิรักษ์ช่วยเหลืออยู่ดังกล่าวมานั้น จึงได้ทรงพระกรุณา

โปรดสถาปนา "พระสยามเทวาธิราช" ขึ้นเป็นสัญลักษณ์ถึงท่านท่ีได้อภิรักษ์อภิบาล

ประเทศชาติไทยนีม้าโดยล�าดับ ส�าหรับทรงสกัการะบชูา และสยามเทวาธริาชกไ็ด้เป็น

ที่สักการบูชาเคารพนับถือแห่งพระมหากษัตริย์ และประชาชนสืบต่อมาจนถึงบัดนี้

ฉะนัน้ จงึกล่าวได้ว่า พระสยามเทวาธริาชได้เป็นผูอ้ภบิาลอภริกัษ์รกัษาประเทศ

ชาติประชาชนชาวไทยมาโดยล�าดับ นี้ทางฝ่ายอาณาจักร ส่วนทางฝ่ายพุทธจักรนั้น

ประชาชนชาวไทยเราก็ได้รับนับถือพระพุทธศาสนาสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน  

ได้นบัถือพระรตันตรยัคอืพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะคอืทีพ่ึง่ ก�าจดัทกุข์

ภัยได้จริงมาโดยล�าดับ และได้เคารพนับถือธรรมเป็นค�าส่ังสอนของพระสัมมา 

สัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติ ธรรมคือค�าส่ังสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เองได้

เป็นเครือ่งสร้างจติใจของประชาชนคนไทยให้ประกอบด้วยธรรมมานบัเป็น ๑,๐๐๐ ปี 

จนกล่าวได้ว่า หลักของพระพุทธเจ้าน้ีได้ซึมซับเข้าสู่จิตใจเลือดเนื้อของประชาชนคน

ไทยเรา จนเป็นเหมือนอย่างท่ีเรียกว่าเป็นกรรมพันธุ์ แต่ในที่นี้ก็ควรจะเรียกว่าเป็น

ธรรมพันธุ ์คอืเป็นพนัธทุางธรรมท่ีสบืต่อกนัมา เป็นต้นว่าจติทีฝั่งลกึอยูใ่นคณุแห่งพระ

ศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จิตที่ประกอบด้วยความกตัญญู

กตเวท ีรู้จักเคารพนบัถอืพ่อแม่ ครูบาอาจารย์และผูมี้พระคณุทัง้หลาย จติทีป่ระกอบ

ด้วยความเมตตากรุณา มักสงสารผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก อดไม่ได้ท่ีจะช่วยเหลือ ตลอด

จนถงึความทีม่จีติใจฝังลกึอยูใ่นความจงรกัภกัดต่ีอพระมหากษตัรย์ิ ผูท้รงเป็นองค์พระ

ประมขุของประเทศชาต ิก็เพราะว่าประเทศชาตไิทยเรานีไ้ด้มพีระมหากษตัรย์ิเป็นองค์

พระประมุขสืบต่อมาโดยล�าดับนับเป็นพัน ๆ ปี และหัวหน้าของชาติคือพระมหา 

กษัตริย์นี้เอง ก็ทรงน�าประชาชนชาวไทยต่อสู้ป้องกันศัตรูที่มารุกรานต่าง ๆ อุปถัมถ์

บ�ารุงประชาชนชาวไทยทั้งปวง เป็นที่รวมจิตใจให้มีความสามัคคีเอกีภาพ คือความ
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พร้อมเพรยีงเป็นอันหนึง่อันเดียวกนั แปลว่าความเป็นผูร่้วมทุกข์ร่วมสุขอยูก่บัประชาชน 

น�าประชาชน ประเทศชาติไทย มาสู่ความสุขสวัสดิ์โดยล�าดับ ทุกกาล ทุกสมัย มา

จนถึงบัดนี้

อนึ่งเล่า เมื่อชาติไทยเราได้รับนับถือพระพุทธศาสนาก็พระมหากษัตริย์นี้เอง

เป็นผูรั้บข้ึนก่อน และชักน�าให้ประชาชนรบันบัถือปฏบิตั ิส่วนพระมหากษตัรย์ิเองเล่า

กไ็ด้ทรงรบัหลกัธรรมของพระพทุธศาสนามาประพฤตปิฏบิตั ิดงัทีก่ล่าวกนัมาจนถงึใน

บดันีว่้าได้ทรงด�ารงอยู่ในทศพิธราชธรรม คอืธรรมของพระราชา ซึง่เป็นผูป้กครอง ๑๐ 

ประการ พระมหากษัตริย์ตั้งแต่ได้รับนับถือพระพุทธศาสนาก็ได้ทรงต้ังอยู่ในทศพิธ-

ราชธรรมดังกล่าวมานี้โดยล�าดับ จึงสมควรจะกล่าวหัวข้อของทศพิธราชธรรม

ข้อ ๑ ทาน การให้ คอืทรงเป็นผูใ้ห้ ให้ทรพัย์ ให้การช่วยเหลอืต่าง ๆ ตลอด

จนให้ปัญญาความรู้แก่ประชาชน ให้ตามต้องการ เมื่อประชาชนต้องการอะไรก็ให้สิ่ง

ที่ต้องการนั้น

ข้อ ๒ สีล คือความประพฤติดีงาม งดเว้นจากการท�าความชั่วที่เสียหาย  

ไม่ท�าอะไรเป็นการไม่เหมาะไม่ควร

ข้อ ๓ ปริจจาคะ การบริจาค คือ การยอมสละเพื่อประโยชน์ที่ยิ่งกว่า เช่น 

ยอมสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมคือความด�ารงอยู่ของชาติและ

พระพุทธศาสนา ดังที่เห็นได้ว่า พระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตกาลมาได้ทรงออกหน้าน�า

ทหารออกรบในสงคราม ดงัเช่นสมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเป็นต้น ยอมสละพระชนมชพี

เพื่อรักษาประเทศชาติ ประชาชน

ข้อ ๔ อาชชวะ ความเป็นคนตรง ไม่คดิคดทรยศต่อประเทศชาต ิประชาชน

ข้อ ๕ มัททวะ ความสุภาพอ่อนโยน ไม่แข็งกระด้างหยาบหมิ่น 

ข้อ ๖ ตปะ คือความเพียร ไม่เกียจคร้าน ปฏิบัติกรณียะนั้น ๆ 

ข้อ ๗ อโกธะ ความไม่โกรธ คือไม่ลุอ�านาจของความโกรธและกระท�าอะไร

ไปด้วยอ�านาจของความโกรธ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นการกระท�าที่ไม่ยุติธรรม
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ข้อ ๘ อวิหิงสา ไม่เบียดเบียน หมายความว่าไม่ท�าอะไรเป็นการเบียดเบียน

ประชาราษฎร มีกรุณาแผ่ไปในประชาชนทั่วไป เมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนบังเกิดขึ้น

ในทีใ่ด ก็จะต้องเสดจ็ฯ ไปหรอืทรงกระท�าการช่วยเหลอืในท่ีนัน้ แม้จะเป็นถ่ินทรุกนัดาร

ใดก็ตาม

ข้อ ๙ ขันติ ความอดทน คือมีความอดทนต่อปัจจัยที่จะน�าให้เกิดความโลภ 

ความโกรธ ความหลงทัง้หลาย อดทนต่อความล�าบากตรากตร�าทัง้ปวง อดทนต่อถ้อยค�า

ที่จาบจ้วงล่วงเกิน

ข้อ ๑๐ อวิโรธนะ ความไม่ผิด คือจะท�าอะไรก็ศึกษาพิจารณาไตร่ตรอง 

ให้มีความรู้ทั่วถึงรอบคอบ เพื่อให้เกิดความไม่ผิดพลาด แต่ให้ถูกต้องในเรื่องทั้งปวง

ธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี้ แม้เรียกว่าราชธรรม ก็มิได้หมายความว่าเป็นธรรม

ทีพ่ระราชาพระองค์เดียวพงึประพฤตปิฏบิตั ิแต่เป็นธรรมส�าหรบัปกครองแผ่นดนิของ

ทุก ๆ ฝ่าย ผู้รวมกันอยู่ในแผ่นดินตั้งแต่พระราชาลงมา ฉะนั้น ผู้ปกครองประเทศ

ชาติทุกระดับก็มีหน้าที่จะต้องตั้งอยู่ในทศธรรมเหล่านี้ด้วย แม้ประชาชนทั่วไปก็พึงตั้ง

อยู่ในทศธรรมเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน คือสมควรที่จะต้องมีทาน เป็นต้น 

ฝ่ายผูป้กครองคอืพระมหากษตัรย์ิและรฐับาล มทีานแก่ประชาชน ประชาชน

ก็พึงมีทานแก่พระมหากษัตริย์และรัฐบาล เช่นว่า เสียส่วยสาอากร ช่วยท�าการให้ใน

ทางต่าง ๆ ฝ่ายพระมหากษัตริย์และรัฐบาลมีศีลแก่ประชาชน ฝ่ายพระมหากษัตริย์

และรัฐบาลมีการบริจาค มีความตรง มีความอ่อนโยน มีความเพียร มีความไม่โกรธ 

หรอืไม่ลอุ�านาจของความโกรธ มีความไม่เบยีดเบยีน มคีวามอดทน มกีารกระท�าทีไ่ม่

ผดิแก่ประชาชน ประชาชนกพ็งึมบีรจิาค เป็นต้น ดงักล่าวแล้วต่อพระมหากษัตรย์ิและ

รัฐบาลเช่นเดียวกัน

ธรรมในพระพทุธศาสนาย่อมเป็นกลางอย่างนี ้แม้จะตัง้ชือ่ว่าทศพธิราชธรรม 

ซึง่เหมอืนว่าเป็นธรรมของพระราชาพระองค์เดียว แต่หาเป็นเช่นนัน้ไม่ แต่ในทางปฏบิตัิ

แล้วกเ็ป็นสิง่ทีพ่งึประพฤตด้ิวยกนัทกุฝ่าย ความเส่ือมโทรมท้ังหลาย ความวิบติัท้ังหลาย 
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ที่บังเกิดขึ้นแก่ประเทศชาติประชาชนในอดีตกาลมา เป็นครั้งคราวจนถึงในปัจจุบันนี้  

กเ็พราะว่าทุก ๆ ฝ่ายไม่ปฏิบตัตินในทศธรรมเหล่านี ้เช่นว่าในบางสมัยหรอืในบางคราว

พระมหากษัตริย์พระองค์เดียว หรือพร้อมด้วยท่านผู้อื่นเพียงท่านเดียว ดังเช่นใน 

บดันี ้กเ็ช่นสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ สมเดจ็พระบรมราชชนนี เป็นต้น 

ได้ทรงปฏบิติัทศพธิราชธรรมเพยีง ๒-๓ พระองค์ แต่ว่าถ้าคนอืน่ไม่ปฏบิตัก็ิเป็นไปไม่

ได้ ความสขุสวสัดจีะบังเกดิขึน้ไม่ได้ ต่อเมือ่พระมหากษตัรย์ิ รฐับาล ทกุระดบัปฏบิตัิ 

ทศธรรมทั้ง ๑๐ ประการนั้นต่อประชาชน และประชาชนเล่าก็ปฏิบัติทศธรรมเหล่านี้

ต่อพระมหากษตัรย์ิและรัฐบาลดงัเช่นท่ีกล่าวมาแล้ว คอืมทีานต่อกนั มศีลีต่อกนั ดงันี้

เป็นต้นแล้ว ความสขุสวสัดีกย่็อมบงัเกดิขึน้ ปรากฏว่าในประเทศชาตไิทยเรานีต่้างกไ็ด้

พยายามปฏิบัติตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันอยู่โดยล�าดับมาทุกฝ่าย ดังที่ได้ยก

เอาทศพิธราชธรรมที่กล่าวมานี้เป็นตัวอย่าง พระมหากษัตริย์และรัฐบาลก็พยายาม

ปฏบิตัทิศพธิราชธรรมต่อประชาชน ประชาชนนีก้ป็ฏบิตัทิศพธิราชธรรมนีต่้อพระมหา

กษตัรย์ิและรฐับาล เมือ่เป็นดงันี ้ความด�ารงอยู่อย่างผาสุก ความรอดพ้น ความสวัสดี 

จึงจะบังเกิดข้ึนได้ เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

ดงักล่าวนี ้พระสยามเทวาธริาชกค็อืทศพธิราชธรรมนีเ้อง แต่เมือ่จะกล่าวทางอาณาจกัร

ก็เรียกว่าพระสยามเทวาธิราช แต่เมื่อจะกล่าวทางพุทธจักรก็อาจจะกล่าวได้ว่า 

พระธรรมเทวาธิราชเจ้า อันได้แก่ทศพิธราชธรรมนั้นเอง 

สยามพระเทวาธริาช หรอืว่า พระธรรมเทวาธริาช ดังกล่าวมานี ้กไ็ม่ได้สถิต

อยู่ที่ไหน แต่สถิตอยู่ที่จิตใจและความประพฤติ ทางกาย ทางวาจา ทางใจของทุก ๆ 

คนนี้เอง กล่าวคือ สถิตอยู่ที่ทาน การให้ การช่วยเหลือแก่กันและกัน สถิตอยู่ที่ศีล 

คือความประพฤติชอบต่อกันและกัน สถิตอยู่ที่ปริจจาคะ คือความบริจาค ยอมสละ

ประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนใหญ่ เร่งรักษาประโยชน์

ส่วนรวมและประโยชน์ส่วนใหญ่ไว้ สถติอยู่ทีอ่าชชวะ ความเป็นผูม้คีวามตรง ไม่คดิคด

ทรยศต่อกัน สถิตอยู่ที่มัททวะ คือความอ่อนโยนละมุนละไม ความสุภาพต่อกันและ

กนั สถติอยูท่ีต่ปะ คอืความเพยีร ไม่เกยีจคร้านในอนับ�าเพญ็กรณยีะคอืหน้าทีข่องตน

และกจิการทีค่วรท�าทัง้หลาย สถติอยูท่ีอ่โกธะ ความไม่โกรธ คอืไม่ลอุ�านาจของความ
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โกรธ สถติอยูท่ีอ่วหิงิสา คอืความไม่เบยีดเบยีนกนัและกัน แต่มีความกรณุา สงเคราะห์

กัน ใครมีความทุกข์ร้อนบังเกิดขึ้นก็ช่วยเหลือกัน ไม่ดูดาย ไม่ใจแคบ ไม่ใจด�า สถิต

อยู่ที่ขันติ ความอดทน สถิตอยู่ที่อวิโรธนะ ความไม่ผิด คือพยายามศึกษาไตร่ตรอง

ในการงานท่ีจะกระท�าท้ังหลาย โดยไม่กระท�าให้ผิด ท�าให้ถูกต้อง ส่ิงใดที่ท�ามาและ

เห็นว่าผดิก็ไม่ดงึดนั พยายามแก้ไขละเลกิสิง่ทีผ่ดินัน้ กระท�าแต่สิง่ทีถ่กูต้องข้ึนอยู่เสมอ 

พระสยามเทวาธิราช หรือพระธรรมเทวาธิราช เมื่อกล่าวตามหลักธรรมทาง

ศาสนาแล้ว กส็ถติอยูใ่นจติใจในความประพฤตทิางกาย ทางวาจา ทางใจ ของประชาชน

คนไทยเรานี้เองทุก ๆ คน ซึ่งหลักธรรมเหล่านี้ได้ฝังอยู่ในจิตใจ ในสายเลือด เป็น 

ธรรมพันธุ์ พันธุ์ทางธรรม มาโดยล�าดับจนถึงบัดนี้ แต่แม้เช่นนั้น เราทั้งหลายก็ควร

จะไม่ประมาทว่ามพีอแล้ว แต่ว่าควรปฏบิตัริกัษาและอบรมเพิม่เตมิอยูเ่สมอ เพราะถ้า

ไม่รกัษา สิง่ท่ีมีอยู่แล้วก็จะเสือ่มลงได้ ไม่อบรมเพิม่เตมิขึน้กจ็ะไม่มคีวามเจรญิงอกงาม

ยิง่ข้ึน เพราะฉะนัน้ กค็วรมคีวามไม่ประมาท ควรรกัษาทศธรรมเหล่านี ้และเพิม่เตมิ

ทศธรรมเหล่านีใ้ห้มปีฏบิตักินัอยูท่กุระดับ ทัง้ฝ่ายปกครองและทัง้ฝ่ายผูอ้ยูใ่นปกครอง

หลักธรรมดังกล่าวนี้เอง เป็นเครื่องบริรักษ์อภิบาลรักษาโดยแท้จริง แม้จะมี

เหตกุารณ์อะไรรนุแรงโดยรอบ จะให้ซวนเซระส�า่ระส่ายเพยีงไรก็ตาม แต่ว่าหลกัธรรม

เหล่าน้ีเองเป็นแกนที่ยึดมั่นจิตใจ ความประพฤติของคนทั้งปวงที่รวมเป็นชาติไทยนี้  

ให้มีสามัคคีเอกีภาพคือความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ อันนี้แหละคือ 

พระสยามเทวาธริาช พระธรรมเทวาธริาช คือธรรมท้ังหลายในส่วนรวมนีเ้อง มีสามัคคี-

เอกีภาพ ปฏิบัติธรรมอันชอบต่อกันอยู่ เมื่อเป็นดั่งนี้แล้ว จะมีความสวัสดีปราศจาก

ภัยตลอดไป ไม่มีภัยอันตรายใด ๆ จะมาคุกคามท�าลายได้ เพราะฉะนั้น จึงสมควรที่

เราทัง้หลายจะมคีวามระลกึรูถ้งึหลกัธรรมดงักล่าวมานี ้และมีความไม่ประมาท ปฏบิตัิ

รักษาอบรมเพิ่มเติมอยู่เสมอ

การปฏิบัตทิ�าจติตภาวนาพทุโธในวนันี ้กเ็ป็นการส�ารวมจติให้มสีมาธ ิมจีติตัง้

มั่นแน่วแน่ โดยอาศัยพุทธานุสสติ คือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ชักน�า

และจะปฏิบัติปรารภกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง เช่น อานาปานสติ ก�าหนดลมหายใจ 
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เข้า-ออก หรือกรรมฐานข้ออื่น เช่น ธาตุกรรมฐาน พิจารณากายนี้แยกออกเป็นธาตุ  

ซึ่งสักแต่ว่าเป็นธาตุ ไม่ใช่สัตว์บุคคล ตัวตน เรา เขา แม้ประการใดประการหนึ่งก็ได้  

รวมความว่า ปฏิบัติรวมจิตเข้ามาให้มีสติตั้งม่ันอยู่ในอารมณ์ท่ีสงบ เพื่อท�าใจให้สงบ

สงบอารมณ์ คือเรือ่งท้ังหลาย สงบนิวรณ์ เครือ่งกัน้จติทัง้หลาย อนัได้แก่ ราคะ โทสะ 

โมหะเป็นต้น 

การท�าจิตให้สงบ สงบอารมณ์ สงบเรื่องทั้งหลาย สงบกิเลสนิวรณ์ ทั้งหลาย

ดังกล่าวมานี้ ก็ย่อมอาศัยการรวมจิตเข้ามาก�าหนดอยู่ภายใน ก�าหนดกายอันนี้  

ก�าหนดเวทนาอันนี้ ก�าหนดจิตอันนี้ ก�าหนดธรรมคือเร่ืองราวอันนี้ ดังเช่นในบัดนี้ 

ก�าหนดธรรมในจิตใจที่ก�าลังปรารภถึงอยู่ ก�าลังคิดอยู่ ถ้าก�าลังฟังธรรมนี้ ธรรมนี้เอง

เป็นเรือ่งท่ีก�าลังอยูใ่นจติใจ ดงัท่ีได้แสดงมาว่า พระสยามเทวาธริาช พระธรรมเทวาธริาช 

ทศพธิราชธรรม เป็นเรือ่งธรรม เร่ืองธรรมน้ีก�าลงัอยูใ่นจติใจกใ็ห้รู้ ดจูติใจว่าเป็นอย่างไร 

จิตใจเด๋ียวนี้เป็นอย่างไร ก�าหนดรู้ไว้ ถ้าจิตใจฟุ้งออกไปก็ให้รู้ ถ้าจิตใจสงบก็ให้รู้  

รู้เวทนาว่าเป็นอย่างไร มีความสุขในการฟังนี้หรือไม่ หรือมีความทุกข์ในการฟัง ถ้ามี

ความสุขในการฟังก็ให้รู ้ มีความทุกข์ก็ให้รู ้ ดูกายเองว่าเป็นอย่างไร การนั่งอยู่ 

เป็นอย่างไร มีลักษณะเป็นอย่างไร กายที่ประกอบด้วยทุกขเวทนาก็เป็นกายที่ 

กระสับกระส่าย ถ้าเป็นกายท่ีประกอยด้วยกายสุขเวทนาก็เป็นกายที่สงบ ให้รู้กาย 

เวทนา รู้จิต รู้ธรรม คือเรื่องในจิตใจในปัจจุบันดังนี้ รวมใจเข้ามาให้รู้ 

ในการปฏิบัติกรรมฐานท�าจิตตภาวนาพุทโธ หากว่าจะเลือกก�าหนดเอาลม

หายใจเข้าออก หายใจเข้ากใ็ห้รู ้หายใจออกกใ็ห้รู้ และก�าหนดว่าพทุโธ หายใจเข้า พทุ 

หายใจออก โธ ดงัน้ีก็ได้ หรอืจะก�าหนดถึงอรรถคอืเนือ้ความว่าพทุโธ พทุธ ผูรู้ ้เพราะ

ฉะนั้น หายใจเข้าก็ให้รู้ รู้วิธีถึงพุทโธ หายใจออกก็ให้รู้ รู้ถึงวิธีพุทโธ ดังนี้ก็ได้ แต่ว่า 

พทุโธ นัน้ท่านรูม้ากกว่านี ้ดงัท่ีท่านแสดงว่าท่านรูถึ้งเกดิ-ดับ รูถ้งึอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ ทกุข์ 

สมุทัย นิโรธ มรรค รู้ถึงวิชชาวิมุตติ วิชชารู้แจ่มแจ้ง วิมุตติหลุดพ้น เพราะฉะนั้น  

ถ้าศกึษาพจิารณาไปโดยล�าดบัดงัน้ีก็ได้ เป็นการก�าหนดธรรมภายใน เมือ่ก�าหนดธรรม

ภายในดังน้ี จติกจ็ะรวมเข้ามาอยู่กบัความสงบ อยูก่บัความรูท่ี้สงบ รกัษาความรูท้ีส่งบ

นี้ไว้ภายในเสมอ และให้ก�าหนดว่าผู้รู้น้ีเองคือพุทโธ แต่ผู้รู้ความเป็นจริง ผู้หลงเป็น 
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สตัโต ผูข้้อง ผูต้ดิ ไม่ใช่เป็น พุทโธ ผูรู้ ้แต่ผูรู้ค้วามเป็นจรงิ ตัง้แต่รูล้มหายใจเข้า-ออก 

จนถึงรู้เป็นวิชชาวิมุตติ เป็นผู้รู้ที่เป็น พุทโธ ปฏิบัติก�าหนดเข้ามาภายในโดยล�าดับนี้ 

เป็นการปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธประการหนึ่ง ๆ 

เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ตั้งใจฟังพระสงฆ์ เพื่อจะ

สวดพระสูตรทางกรรมฐานตอนหนึ่ง และต่อจากนั้น ผู้ประสงค์ที่จะท�าจิตตภาวนา

พทุโธ กพ็งึอยูป่ฏิบตัสิบืต่อไปโดยประสงค์ มอีรรถาธบิายดังแสดงมาด้วยประการฉะนี้

ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจารึ

ฉตฺต� มหนฺต� วิย วสฺสกาเล

ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม

เหมือนอย่างร่มใหญ่ในกาลฝน

(ขุทฺ. ชา. มหาธมฺมปาล. ๒๗/๒๙๐)
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บดันี ้ท่านสาธชุนทัง้หลายได้มาประชมุกนัเพือ่ปฏบัิตกิระท�าจติตภาวนาพุทโธ 

ถวายพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

บรมบพิตร และเพื่อฟังพระธรรมเทศนา อันมีประจ�าวันอาทิตย์ คล้ายว่าวันนี้เป็น 

วนัอาทติย์ ซึง่ท่านผูต้้องการธรรมได้มาประชมุกนัฟังธรรมเป็นประจ�า และในวันอาทิตย์

นีน้บัว่าเป็นอภลัิกขติกาลพเิศษ ด้วยท่านสาธชุนทัง้ปวงผูป้ระสงค์ปฏบิติัท�าจติตภาวนา

พุทโธ ก็ได้มาประชุมกันเพื่อปฏิบัติกระท�าจิตตภาวนาพุทโธ ถวายพระราชกุศล และ

ถวายพระพรชยัมงคลดงักล่าว เนือ่งด้วยวนัที ่๒๑ ตุลาคมนีเ้ป็นวนัตรงกบัวนัพระราช

สมภพแห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บรมบพิตร แต่วันที่ ๒๑ นั้น ไม่ใช่

เป็นวนัหยดุ จงึได้ชกัชวนกนัมาปฏบิตัทิ�าจติตภาวนาพทุโธถวายในวันนี ้อนัตรงกบัวัน

ที่ ๑๙ ตุลาคม แม้ว่าจะเป็นวันก่อนวันตรงกับวันพระราชสมภพ แต่ก็มาประชุมกัน

ปฏบิตัถิวายได้ และสามารถทีจ่ะมาประชมุกนัปฏบัิติถวายได้มากคนกว่าในวนัทีไ่ม่ตรง

*   ทรงแสดงเนือ่งในวันพระราชสมภพ สมเดจ็พระศรนีครนิทรา บรมราชชนนี 

 วนัที ่ ๑๙ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะด�ารงสมณศกัดิท์ีส่มเดจ็พระญาณสงัวร
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กับวันหยุด ฉะนั้น ก็ให้ท่านสาธุชนทั้งปวงผู้มาประชุมกันในวันนี้ ด้วยมุ่งมาฟังเพียง 

พระธรรมเทศนาวันอาทิตย์ก็ดี มุ่งมาปฏิบัติกระท�าจิตตภาวนาพุทโธก็ดี ได้พร้อมกัน

ต้ังใจถวายพระราชกศุลและถวายพระพรชยัมงคลแด่พระองค์ ปรารภวนัพระราชสมภพ

อันจะเวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่งในวันที่ ๒๑ ตุลาคมนี้

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี บรมบพิตร ได้ทรงปฏิบัติพระราช 

กรณียะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่หมู่ชนเป็นอันมาก พระองค์มิได้ทรงหยุดอยู่เฉย ๆ  

แต่ได้ทรงขวนขวายปฏิบัติสิ่งที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ประชาชน

โดยไม่หยุดยัง้ มิได้ทรงค�านงึถงึความสขุส�าราญส่วนพระองค์ แม้ว่าพระองค์ทรงอยู่ใน

ฐานะที่ประทับพักผ่อนอยู่เฉย ๆ ได้ เพราะเหตุนี้ ที่มีพระชนมายุสูงกว่า ๖ รอบป ี

ขึน้ไปแล้ว คนส่วนมากเมือ่อายถุงึปนูนีก้ม็กัจะหยดุพกัผ่อนอยูเ่ฉย ๆ หรือืว่าประกอบ

กรณียะเพียงเล็กน้อย หรือปลีกตนออกปฏิบัติหาความสงบสุขเฉพาะตน แต่สมเด็จ

พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีบรมบพติร หาได้ทรงหยุดอยู่เฉย ๆ ดัง่นัน้ไม่ ได้ทรง

สละอุทิศพระราชทรัพย์ พร้อมท้ังพระราชวรกาย ก�าลังพระปัญญา ความคิด เพื่อ 

ประโยชน์สุขแก่ประชุมชน และโดยเฉพาะ แก่ประชุมชนผู้ที่อยู่ในถิ่นห่างไกลกันดาร 

ตลอดจนถึงพระราชทานอุปการะแก่ทหารต�ารวจผูป้ฏบิตัหิน้าทีอ่ยูใ่นท้องถิน่ทรุกนัดาร 

ทั้งล่อแหลมต่อภัยอันตรายทั้งปวง 

ได้ทรงขวนขวายจัดต้ังโรงเรียนชายแดน คือทรงขวนขวายจัดตั้งโรงเรียนขึ้น

ในท้องถ่ินชายแดนนั้น ๆ เพื่อให้เด็กได้มีท่ีเล่าเรียนศึกษา และในท่ีเป็นอันมากก็ได้

อาศยัเจ้าหน้าทีต่�ารวจชายแดนเป็นต้นนัน่แหละเป็นผู้ส่ังสอนเดก็ไปด้วย เป็นการกระชบั

ความคุน้เคยสนิทสนม กระชับไมตรจีติในระหว่างเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตัริาชการกบัประชาชน

ชาวท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยชนเหล่าต่าง ๆ อีกประการหนึ่งด้วย 

และได้ทรงจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยรับแพทย์พยาบาลผู ้อาสาสมัคร 

เคลื่อนที่ออกไปตรวจรักษาประชาชนในท้องถ่ินทุรกันดารนั้น ๆ ท้ังได้เสด็จพระราช 

ด�าเนนิออกไปประทับอยู่กบัประชาชนในภาคต่าง ๆ ของประเทศ เสดจ็ฯ ไปเยีย่มเยยีน

ประชาชน ท้ังท่ีเป็นคนไทยและคนเผ่าต่าง ๆ ถงึท้องถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของเขา ได้พระราชทาน

เสื้อผ้าและเครื่องใช้ทั้งหลายแก่ประชาชนในถิ่นนั้น ๆ พระราชทานเครื่องเล่าเรียน

ศึกษาแก่เด็กในท้องถิ่นนั้น ๆ 
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ได้เสดจ็ฯ ไปเย่ียมทหารต�ารวจผู้ปฏิบัตหิน้าทีอ่ยูใ่นถิน่ชายแดนถงึทีป่ฏบิตักิาร

งานของเขาด้วย ท�าให้เป็นที่อุ่นใจและเกิดก�าลังใจแก่เจ้าหน้าที่ท้ังหลายผู้ปฏิบัติงาน

เล้ียงชวิีตของตนอยูใ่นท้องถิน่ทรุกนัดารและประกอบด้วยอนัตรายทัง้ปวง ให้เกดิก�าลงั

ใจเข้มแข็งในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีของตน เพื่อรักษาชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์

และประชาชนท้ังปวง และท�าให้เกดิก�าลงัใจแก่ชาวท้องถิน่ทัง้ปวงทีเ่สดจ็ฯ ไปทรงเยีย่ม

อันท�าให้เป็นที่รู้สึกว่า แม้แต่บุคคลชั้นสูงสุดของประเทศคือ ทรงเป็นสมเด็จพระศรี- 

นครินทราบรมราชชนนซีึง่สงูพระชนมาย ุอนัควรทีจ่ะประทบัอยูพ่กัผ่อน แสวงหาความ

สงบสุขล�าพังพระองค์ แต่ก็ยังทรงได้มีพระราชหฤทัยถึงพสกนิกรทั้งปวง เจ้าหน้าที่

ราชการทั้งปวงซ่ึงอยู่ในถ่ินทุรกันดารและอันตราย ได้มาประทับอยู่เหมือนอย่างเป็น

เพือ่นบ้านเพือ่นท้องถ่ิน และได้พระราชทานพระกรณุาทรงเกือ้กลูอปุถมัภ์ในทางนัน้ ๆ 

โดยไม่มีเวลาหยุดยั้ง ดังปรากฏอยู่ทราบอยู่แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายแล้ว

เพราะฉะนัน้ จงึกล่าวได้ว่า อันความสงบสุขเรยีบร้อยส่วนหนึง่หรอืว่าส่วนมาก

อนัมาอยูใ่นท้องถิน่ชายแดนทัง้หลายโดยรอบประเทศไทยเรานี ้คือความทีเ่ป็นประชาชน

ทัง้คนไทยและคนไทยเผ่าต่าง ๆ ในท้องถิน่ทัง้ปวงนัน้มจีติใจเคารพรกัภกัดรีวมอยูอ่ย่าง

สงบในถิ่นประเทศไทยส่วนใหญ่น้ี ไม่มีจิตใจกระด้างกระเดื่องก่อความวุ่นวายขึ้นและ

เจ้าหน้าทีร่าชการทัง้หลายกพ็ากนัอทุศิชวีติร่างกายปฏบิติักรณียะเพ่ือรกัษาประเทศชาติ 

เป็นผลเนื่องมาจากพระราชกรณียะเป็นอันมากที่สมเด็จพระบรมราชชนนีบรมบพิตร

ได้ทรงปฏบิตัดิ�าเนนิเป็นการช่วยแบ่งเบาพระราชกรณยีะแห่งสมเดจ็บรมบพติรพระราช

สมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ท่ีได้ทรงปฏิบัติอยู่เป็นอันมาก และก็พึงกล่าวได้ว่า ทั้ง 

สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าท้ังสองพระองค์ ทั้งสมเด็จพระบรมราชชนนี 

บรมบพิตร ได้ทรงร่วมกันปฏิบัตพิระราชกรณยีะ เป็นไปเพือ่ประโยชนสุขแก่ประชาชน 

ตลอดจนถงึในท้องถิน่ทุรกนัดารประกอบด้วยอนัตรายทัง้ปวงโดยทัว่ไป ทรงร่วมกนัยัง

ให้บังเกิดผลเป็นความสงบสุขส่วนใหญ่ ทรงท�าให้ทุกคนทุกหมู่เหล่าได้มีจิตใจรวมกัน

อยู่ได้โดยที่มีที่ยึดเหนี่ยว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่แตกแยก

เพราะฉะนั้น จึงได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสืบเนื่องมาถึงเราทั้งหลาย 

ทุก ๆ คน แม้ซึ่งได้มาประชุมกันอยู่ในที่นี้ เพราะว่าถ้าหากว่าประเทศชาติบ้านเมือง



267สี่รอบพระนักษัตร

ซึ่งเปรียบเหมือนว่าเป็นเรือนกายระส�่าระส่าย พระศาสนาและการปฏิบัติพระศาสนา

อันเปรียบเหมือนอย่างเป็นเรือนใจก็ย่อมระส�่าระส่ายไปด้วย เราทั้งหลายทั้งปวง 

เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ก็ไม่อาจท่ีจะมานั่งปฏิบัติศาสนกิจปฏิบัติธรรมตามศรัทธา

ปสาทะอยูไ่ด้ ฉะน้ัน การท่ีเราท้ังหลายได้มีช่องโอกาสมาปฏบิติัศาสนกจิมาปฏบิตัธิรรม

ตามศรทัธาปสาทะของตน ๆ อยู่ได้ดัง่นี ้ก็เนือ่งด้วยเรอืนกายคือประเทศชาตบ้ิานเมอืง

มีความสงบสุข อันเป็นผลซึ่งเกิดมาจากพระราชอุตสาหะของทั้ง ๓ พระองค์เป็น 

ส่วนใหญ่ เป็นส่วนมาก ซึง่ได้ทรงอทุศิพระราชวรกาย อทุศิความสขุทัง้ปวง ทรงปฏบิตัิ

พระราชกรณียะทั้งปวง ได้เสด็จฯ ไปในถิ่นต่าง ๆ แม้อย่างเสี่ยงพระชนมชีพ แต่แม้

เช่นนั้น ก็หาได้ทรงย่อท้อ หวาดกลัวไม่ แต่ละพระองค์เมื่อได้ตั้งพระราชหฤทัยที่จะ

เสด็จฯ แล้วก็ต้องเสด็จฯ จนได้ ไม่ทรงทิ้งประชาชนให้ตกอยู่ในความทุกข์ยากล�าบาก 

ให้ตกอยู่ในความว้าเหว่อ้างว้าง ให้ตกอยู่เหมือนอย่างถูกทิ้งขว้าง ไม่เหลียวแล แต่ได้

เสด็จฯ ไปเอง ทรงให้คนทัง้ปวงเหน็ว่าได้ทรงเหลยีวแลไม่ทิง้ขว้างประชาชนทกุ ๆ คน  

ทรงช่วยเหลอืทกุ ๆ คนผูต้กอยูใ่นความทุกข์ยาก ทรงท�าให้บงัเกดิความรูสึ้กว่าได้ทรง

เป็นที่พึ่งทางจิตใจอย่างแท้จริง ทรงน�ากายน�าใจของเขาเหล่านั้นให้กลับมาสู่ความเป็น

คนไทยส่วนรวม ให้กลับมาสู่ประเทศชาติไทยส่วนรวม ไม่แตกแยกออกไป

ฉะนัน้ เมือ่มหามงคลสมัย อันตรงกบัวนัพระราชสมภพ เวยีนมาบรรจบครบ 

ถึงเข้า เราทั้งหลายก็ควรที่จะส�านึกรู้ในพระกรุณาธิคุณ และปฏิบัติตอบแทนตาม

สามารถ แม้ด้วยความตั้งใจฟังธรรม ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา ในขณะที่ฟังธรรมนี ้

ไปด้วย และตั้งใจท�าจิตตภาวนาพุทโธ ถวายพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล แด่

สมเด็จพระบรมราชชนนี บรมบพิตรพระองค์นั้น ด้วยตั้งจิตปรารถนาเพื่อให้ด�ารง 

พระชนมายุอยู่ยืนนาน ประกอบด้วยพระวรรณะ พระสุขะ พระพละ เพื่อจะได้เป็นที่

พึ่งทางจิตใจ ได้โปรดพระราชทานสุขประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหลายสืบต่อไป

ในการปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธในวันนี้ ก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งปวงได้ตั้งใจ 

สดับธรรมกถา ซึ่งจะแนะน�าแนวปฏิบัติโดยปริยายคือทางอันหนึ่ง ในการแสดง 

ธรรมกถานี้ ก็จะได้ขอกล่าวถึงเรื่องการบริหารทางจิต ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทรา 

บรมราชชนนี บรมบพิตรได้พระราชทานค�านี้ และทรงพระกรุณาโปรดให้จัดรายการ



268 พระพุทธศาสนากับสังคมไทย

หนึ่ง ซึ่งแสดงออกทางอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส. ในพระราชวังดุสิต ทุกวันอาทิตย์  

โดยเรยีกว่า “รายการบริหารทางจติ″ แบ่งออกเป็นรายการบรหิารทางจติส�าหรับผูใ้หญ่ 

รายการบรหิารทางจติส�าหรบัวยัรุ่น รายการบรหิารทางจติส�าหรบัเดก็เลก็ รายการย่อย

ทั้ง ๓ รายการนี้ใช้เวลารายการละประมาณ ๑๐ นาที การที่ได้ทรงพระกรุณาโปรด

ให้มีรายการบริหารทางจิตนี้ขึ้นก็ด้วยมีพระราชปรารภว่า จิตใจนี้เป็นส่วนส�าคัญยิ่ง

เพราะเป็นต้นเดมิของกรรมคือการงาน ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทีท่กุ ๆ คนกระท�า 

เป็นต้นเดิมของความสุขความทุกข์ทั้งปวง ฉะนั้น ถ้าได้มีการอบรมจิตใจให้เหมาะสม

ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ เพราะเมื่อจิตใจได้รับอบรมดีแล้วก็จะน�าให้

ความประพฤตเิป็นไปในทางทีด่ทีีเ่หมาะสม น�าให้เกดิความสขุ ความเจริญ ทัง้แก่ส่วน

ตัวทั้งแก่ส่วนรวม แต่ครั้นจะใช้ค�าว่ารายการกรรมฐาน ก็จะท�าให้เข้าใจว่าหนักไปใน

ทางพระพุทธศาสนา ในทางพ้นโลก 

ฉะนัน้ จึงได้ทรงพระกรณุาโปรดใช้ค�าว่า บรหิารทางจติ เพราะมพีระราชด�าริ

ว่า มุ่งอบรมจิตใจทั้งของเด็กของผู้ใหญ่ ผู้ที่ยังอยู่กับโลก กับครอบครัวบ้านเมือง มิได้

ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะให้อบรมคนทั้งปวงให้ออกจากครอบครัวบ้านเรือน ให้ออก

จากโลก แต่ทรงมพีระราชประสงค์ให้อยูใ่นโลก อยูใ่นครอบครวั บ้านเมอืงนีแ่หละ แต่ว่า

ให้เป็นผูม้จีติใจท่ีจะได้รบัการอบรมท่ีด ีเพือ่ท่ีจะให้มคีวามประพฤตดิ ีเมื่อเป็นเด็ก ก็จะ

ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยาของตนให้เจริญก้าวหน้าและท่ีจะปฏิบัติตนเป็นเด็ก 

ทีด่ ีเป็นนักเรยีนท่ีด ีเม่ือเป็นวยัรุ่นขึน้ จนถงึเป็นผูใ้หญ่ขึน้ กจ็ะได้ตัง้ใจเล่าเรยีนศกึษา

ยิ่งขึ้นไป หรือตั้งใจท่ีจะประกอบอาชีพการงาน เป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญที่จะ

ต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ ของชีวิตของการงาน และโดยตรงมีจิตใจเข้มแข็งกล้าหาญที่จะ

ต่อสู้กับความชั่วเสียหายเสื่อมทราม ตลอดจนถึงเครื่องชักจูงไปในทางที่ช่ัวที่ผิด 

ต่าง ๆ สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคศัตรูทั้งปวงได้ โดยที่มีจิตใจไม่อ่อนแอ ย่อท้อ  

แต่ท่ีจะกล้าเผชิญกล้าต่อสู้อุปสรรคอันตรายทุก ๆ อย่าง ในอันที่จะน�าตนเองตลอด

จนถึงส่วนรวมไปสู่ความสุขสวัสดีและความสุขความเจริญ ทรงมีพระราชประสงค ์

ดงัเช่นทีก่ล่าวมานี ้จงึได้ทรงพระกรณุาโปรดให้ใช้ชือ่ว่า รายการบรหิารทางจติ ฉะนัน้  

พระราชประสงค์นีจ้งึเป็นข้อท่ีทุก ๆ คนจะพงึค�านงึถงึ  และรบัการพจิารณาไตร่ตรอง

เป็นประการแรก เพราะว่าท่านสาธชุนท้ังปวงนัน้ส่วนมากกเ็ป็นผูอ้ยูใ่นครอบครัว อยูใ่น
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บ้านเรือน หรือว่าอยู่ในบ้านเมือง ยังมิได้สละโลกออกบวชเป็นบรรพชิต เพราะฉะนั้น 

จึงพึงร�าลึกถึงวัตถุประสงค์แห่งการบริหารทางจิตดังกล่าวนั้น คือความเป็นผู้ที่มีจิตใจ

เข้มแขง็ กล้าหาญ ในทางทีด่ ีในอนัทีจ่ะกล้าเผชญิอปุสรรคอนัตรายต่าง ๆ ในอนัทีจ่ะ

เอาชนะอุปสรรคอันตรายต่าง ๆ น�าตนเองและส่วนรวมไปสู่ความสวัสดี ความสุข 

ความเจริญ นี้เป็นวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญยิ่งที่ทุก ๆ คนจะร�าลึกถึง 

ในข้อนีก็้ขอให้ดูสมเด็จพระบรมราชชนน ีบรมบพติรนัน้แหละเป็นตัวอย่าง เป็น 

ทัศนะ เพราะดังที่กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นว่าไม่ทรงย่อท้อ อ่อนแอ ไม่ทรงค�านึงถึงว่า

สงูพระชนมายุ ไม่ทรงค�านงึถงึความผาสกุส่วนพระองค์ ไม่ทรงหวงรกัษาพระราชทรพัย์

ส่วนพระองค์ แต่ว่าทรงกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เสด็จฯ ออกไปปฏิบัติพระราชกรณียะ 

ดงักล่าวนัน้ โดยต้องทรงเสยีสละพระราชทรพัย์ส่วนพระองค์ ต้องเสียสละความผาสุก 

ตลอดจนถงึต้องเสีย่งพระชนมชีพ อันแสดงให้เห็นถึงว่าได้ทรงมกีารบรหิารทางจติส่วน

พระองค์ให้บรรลุถึงความเข้มแข็ง กล้าหาญ ไม่ย่อท้อต่อทางที่ดี เป็นอย่างดี สรุปเข้า

ในข้อส�าคัญประการหนึ่งว่าไม่ทรงหยุดท�าความดี แต่ทรงท�าความดียิ่งขึ้นต่อไป  

เพราะฉะนัน้ หลักการของการบรหิารทางจติจงึมุง่ผลดงักล่าวมานัน้ คอื นอกจากเพือ่

ความกล้าหาญ ไม่ย่อท้ออ่อนแอ ยงัเพือ่ให้เป็นผูไ้ม่หยดุท�าความด ีแต่ท�าความดยีิง่ขึน้

ต่อไปอีกด้วย

การบรหิารทางจตินัน้กค็อื การคุม้ครองรักษาจตินัน้เอง เมือ่กล่าวตามค�าทาง

คตธิรรมโดยตรง กไ็ด้แก่ การท�าจติตภาวนาคือการอบรมจติใจดงัท่ีเรยีกว่า จติตภาวนา-

พุทโธนี้แหละ ฉะนั้น ค�าว่าการบริหารทางจิตหรือจิตภาวนาพุทโธจึงเป็นค�ามีความ

หมายอย่างเดยีวกนั แม้ค�าว่าการบรหิารทางจติจะไม่มคี�าว่าพทุโธกต็าม แต่ว่าโดยความ 

ก็ต้องหมายความว่า การบริหารทางจิตตามหลักค�าส่ังสอนของพระพุทธเจ้านั้นเอง 

โดยตรงก็คือ การปฏิบัติท�ากรรมฐาน อันได้แก่สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน 

ฉะนัน้ จะได้แนะน�าวิธปีฏบิตัโิดยย่ออกีสกัหน่อยหนึง่ตามหลกัการท�าจติตภาวนา 

คือ จิตใจนี้มุ่งอบรมให้มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมถะหรือสมาธิประการหนึ่ง อบรมให้มี

ปัญญารูแ้จ้งเหน็จรงิ เป็นตวัปัญญาหรอืวปัิสสนาอกีประการหนึง่ อนัจติใจปกตินัน้ ย่อม

มีปัญญาสามัญคือความรู้สามัญอยู่ด้วยกัน แต่ว่าเป็นความรู้อย่างสามัญ หรือกล่าว
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ตามคตธิรรมกเ็ป็นความรูยึ้ด รูส้ิง่ใดกย็ดึถอืส่ิงนัน้ กค็อื ยึดถือนามรูปอนันีว่้าเป็นเรา 

เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา นี้เป็นปัญญาสามัญ ทางพระพุทธศาสนาต้องการให้

อบรมปัญญาสามญันีเ้ป็นความรูท่ี้ยิง่ขึน้ไป เป็นความรูท้ีเ่หนอื เป็นความรูท้ีพ้่นคอื พ้น

จากความยึดถือดังกล่าวมานั้น โดยเป็นความรู้ที่ปล่อยวาง โดยให้รู้สิ่งใดปล่อยวางสิ่ง

นัน้ ความรูดั้งน้ีเรยีกว่า อภญิญา แปลว่าความรูย้ิง่ พระพทุธเจ้าได้ทรงส่ังสอนไว้ ดัง่นี้

ข้อหนึ่ง ธรรม ๒ อย่างควรก�าหนดรู้ หรือควรท�าความรู้ให้รอบคอบด้วย

อภิญญาคือความรู้ยิ่ง ได้แก่ นาม ๑ รูป ๑ นามรูปก็คืออาการของใจและกาย อัน

ประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ นี้ ซึ่งโดยปกติเป็นที่ยึดถือ เป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตน

ของเรา ดังกล่าว เพราะฉะนั้น ก็ให้พิจารณาท�าความรู้ให้รอบคอบว่า มีเรา มีของเรา 

มีตัวตนของเราอยู่ที่ไหนในนามอันนี้ นามรูปก็เป็นนามรูป เป็นขันธ์ เป็นธาตุ เป็น

อายตนะ ดูนามให้เป็นนาม ดูรูปให้เป็นรูป ดั่งนี้ให้แน่ชัดลงไป ความเป็นสัตว์บุคคล

หายไปจากนามรปู ความเป็นนามรปูปรากฏชดัขึน้ ดัง่นีเ้รียกว่า ปรญิญา ความรูร้อบ

หรือความก�าหนดรู้ด้วยความรู้ยิ่ง ต่อจากนี้ ก็ได้ทรงสอนให้ก�าหนดพิจารณาว่า 

ข้อสอง ธรรม ๒ อย่างควรละ ด้วยอภิญญาคือความรู้ย่ิง ได้แก่ อวิชชา  

ความไม่รูสั้จจะคือความจรงิ และภวตณัหา ความดิน้รนทะยานอยากไปในภวคอืความ

เป็นน่ันเป็นนี่ ได้แก่ความเป็นเรา เป็นของเราดังกล่าวแล้วนั้นแหละ ก็ให้ก�าหนด

พิจารณาว่าเพราะความไม่รู้ในสัจจะคือความจริง ว่านามรูปเป็นทุกข์คือไม่เที่ยง ต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป ไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา เป็นตัวตนของเรา 

สรุปเข้าว่าเพราะไม่รูใ้นอรยิสจัจ์ทัง้ ๔ จงึมีความดิน้รนทะยานอยากไป เป็นเหตใุห้เกดิ

ความยึดถอืดงักล่าวนัน้ ฉะนัน้ อวชิชาและภวตณัหานีจ้งึควรละ ด้วยอภญิญาคือความ

รู้ยิ่ง เป็นปหานะ คือการละ ด้วยอภิญญา แต่ว่าการละได้ก็ต่อเมื่อได้พบวิชชาและ

วิมุตติ จึงได้มีค�าสอนต่อไป เป็นข้อที่สามว่า

ธรรม ๒ ข้อพึงกระท�าให้แจ้ง ด้วยอภิญญาคือความรู้ยิ่ง คือ วิชชา ความรู ้

แจ่มแจ้งตามความเป็นจริง และวิมุตติ ความหลุดพ้น เป็นสัจฉิกิริยา ความท�าให้แจ้ง

ด้วยอภญิญา แต่ว่าจะได้วชิชาและวมุิตตก็ิด้วยการปฏบิตัใินสมถวิปัสสนา จงึได้มธีรรม

ค�าสั่งสอนต่อไปว่า
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ธรรม ๒ ข้อควรอบรมให้มีขึน้ให้เป็นขึน้ ด้วยอภญิญาคอืความรูย่ิ้ง คือ สมถะ 

๑ วิปัสสนา ๑ เรียกว่า เป็นภาวนาด้วยอภิญญา สมถะนั้นก็ได้แก่ความที่มาอบรม

จิตใจให้สงบจากนิวรณ์ โดยตั้งม่ันอยู่ในอารมณ์ของสมถกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่ง  

วิปัสสนานั้นก็ได้แก่การพิจารณานามรูปน้ีแหละ ให้เห็นสัจจะคือความจริงว่าไม่เที่ยง 

เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป ไม่ควรท่ีจะยึดถือว่าเป็นเรา เป็นของเรา  

เป็นตัวตนของเรา สมถะและวิปัสสนานี้เป็นหลักปฏิบัติในกรรมฐานทั้งปวงจะน�าให้

ประสบวิชชาวิมุตติ

ฉะนั้น ก็ขอสรุป จิตตภาวนาพุทโธเข้าในหลักธรรมดังที่กล่าวมานี้ คือให้

ก�าหนดพจิารณานามรปู ให้เหน็นามรปูให้ชดัขึน้ เป็นปรญิญา ความก�าหนดรูห้รอืความ

รูร้อบคอบประการหน่ึง ให้ท�าการละอวชิชาและภวตณัหา ให้เป็นปหานะคอืการละด้วย

อภิญญาคือความรู้ยิ่งประการหนึ่ง ให้กระท�าให้แจ้งวิชชาและวิมุตติ เป็นสัจฉิกิริยา  

ให้แจ้งขึ้นด้วยอภิญญาคือความรู้ยิ่งประการหนึ่ง การปฏิบัติท�าสมถะและวิปัสสนา 

ให้มีขึ้นให้เป็นขึ้น เป็นการภาวนาคือการอบรมให้มีขึ้นด้วยอภิญญาคือความรู้ยิ่ง 

ประการหนึ่ง นี้คือจิตตภาวนาพุทโธ

ต่อไปนี ้กข็อให้ท่านสาธชุนทัง้หลายได้ตัง้ใจฟังสวดน�าในการปฏบิตัทิ�าจติตภาวนา-

พุทโธ และท่านผู้ประสงค์ก็ขอให้ท�าจิตตภาวนาพุทโธสืบต่อไป

สัมโมทนยีกถาหลังการท�าจติตภาวนาพุทโธ

ขออ�านวยพร ท่านสาธุชนทั้งหลาย

บัดน้ี ถึงเวลาท่ีจะปิดการประชุมปฏิบัติท�าจิตตภาวนาพุทโธถวายสมเด็จ 

พระศรนีครินทราบรมราชชนนี บรมบพิตร  

การท�าจิตตภาวนาพุทโธ ได้เริ่มตั้งแต่เมื่อเวลา ๙.๐๐ นาฬิกาเช้าวันนี้  

มาจนถงึบดันี ้ท่านสาธชุนทัง้หลายได้มาร่วมท�าจติตภาวนาพุทโธ ด้วยมาสดบัธรรมกถา

น�าการปฏิบัติและได้นั่งท�าจิตตภาวนาก�าหนดกรรมฐานตามพอใจตามถนัดของตน  
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การปฏบิตัทิ�าจติตภาวนานีก้ส็งเคราะห์กล่าวได้ว่าได้มาปฏบิตัอิบรมศลี สมาธ ิปัญญา 

ความส�ารวมกาย วาจา ใจ ในขณะท่ีมาปฏิบตัชิือ่ว่าเป็นศลี ความต้ังจติก�าหนดอารมณ์

ของกรรมฐาน อันเป็นฝ่ายสมถกรรมฐาน โดยสงบใจจากอารมณ์ภายนอกท้ังหลาย  

ได้ชื่อว่าปฏิบัติในสมาธิ และเมื่อมาก�าหนดพิจารณานามรูปหรือยกเอาขันธ์ อายตนะ 

ธาตุ ซึ่งก็เป็นอันเดียวกันนี้ ขึ้นพิจารณาให้เห็นสัจจะ คืออนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา 

ก็ช่ือว่าได้ปฏบิตัทิางปัญญาหรอืวปัิสสนา แม้ว่าจะมไิด้ก�าหนดอารมณ์ของสมถกรรมฐาน

โดยตรง แต่มาก�าหนดพจิารณานามรปูโดยไตรลกัษณ์ อนัเป็นไปทางวิปัสสนากรรมฐาน

โดยตรง แต่ความท่ีได้ตัง้จติก�าหนดลงไปทีน่ามรปูนัน้  กช่ื็อว่าเป็นการปฏบิตัใินสมาธิ 

เป็นสมาธิในวิปัสสนา อันน�าให้สัจจะปรากฏขึ้นเป็นตัวปัญญาต่อไป ฉะนั้น การท�า

จิตตภาวนาพุทโธ จึงชื่อว่าเป็นการปฏิบัติขัดเกลาจิต ท�าจิตให้บริสุทธิ์ผุดผ่อง

ในโอกาสนี ้กข็อให้ทุก ๆ ท่าน ได้น้อมจติทีบ่รสุิทธิผ่์องใสนี ้แผ่ถวายพระพร

ชัยมงคล แด่สมเด็จพระบรมราชชนนี บรมบพิตร เพื่อให้ทรงพระเกษมส�าราญ ทรง

ปราศจากภัยเวร ทรงเจริญพระชนมายุ พร้อมทั้งพระวรรณะ พระสุขะ พระพละ  

ทั้งทางพระราชหฤทัย ทั้งทางพระราชวรกาย เสด็จสถิตตลอดจิรกาล ความตั้งใจ 

แผ่ออกไปถวายพระพรชยัมงคลดัง่นี ้ชือ่ว่าเป็นการแผ่เมตตาจติ เมือ่ได้แผ่จติประกอบ

ด้วยเมตตาถวายพระพรชัยมงคล โดยเจาะจงดั่งนี้แล้ว ก็ขอให้ต้ังใจแผ่จิตประกอบ 

ด้วยเมตตาน้ีไปโดยเจาะจงและโดยไม่เจาะจงในสรรพสัตว์ทุกถ้วนหน้า ด้วยตั้งจิตคิด

ปรารถนาให้สัตว์ท้ังปวง บุคคลท้ังปวง ภูตะ ผู้เกิดเป็นอย่างใดอย่างหน่ึง ทุกชาติ 

ก�าเนดิทัง้ปวง ผู้ทีเ่นือ่งในอตัภาพทัง้ปวง ไม่มภียัไม่มเีวร มคีวามสขุ รกัษาตนให้สวสัดี 

ให้พ้นจากทุกข์ภัย อย่าให้วิบัติเสียหายจากสมบัติท่ีได้ และขอให้พากันละกรรมท่ีชั่ว

ประกอบกรรมที่ดี เพราะว่าทุก ๆ สัตว์ บุคคล ต่างมีกรรมเป็นของของตน ท�ากรรม

ดีจักได้ดี ท�ากรรมชั่วจักได้ชั่ว 

ความคิดแผ่ใจออกไปด่ังนี้ เรียกว่าแผ่ไปด้วยพรหมวิหาร ก็ขอให้แผ่ออกไป

ด้วยจิตประกอบด้วยพรหมวิหาร ในทิศเบื้องหน้า ในทิศเบื้องขวา ในทิศเบื้องหลัง  

ในทิศเบื้องซ้าย ในทิศเบื้องบน ในทิศเบื้องล่าง ในทิศเบื้องขวางโดยรอบ เมื่อได้ตั้งใจ

แผ่จิตออกไปด้วยพรหมวิหารดั่งน้ีแล้ว ก็ขอให้ตั้งใจถวายส่วนแห่งบุญกุศลที่ได้ปฏิบัติ
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ท�าจิตตภาวนาพุทโธนี้ก็ดี แห่งบุญกุศลอื่นใดท่ีได้ปฏิบัติมาแล้วก็ดี เป็นพระราชกุศล

แด่สมเด็จพระบรมราชชนนี บรมบพิตร และแผ่ส่วนบุญกุศลอันนี้แก่บุคคลและสัตว ์

ทั้งหลาย ทั้งที่ยังด�ารงชีวิตอยู่ และทั้งที่ล่วงไปแล้ว หรือที่ด�ารงอยู่ในก�าเนิดอันใด 

อนัหนึง่ เช่น ในโอปปาติกะ ก�าหนดภพใดภพหนึง่ ทกุถ้วนหน้า และขอให้ตัง้ใจอธษิฐาน 

ขอคุณพระรัตนตรัย  คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ และอ�านาจแห่งบุญกุศล 

อ�านาจแห่งเทพดาอารักษ์ทุกแห่งหน ได้อภิบาลรักษาประเทศชาติ ศาสนา พระมหา

กษตัรย์ิ กล่าวคือ สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้า พร้อมทัง้สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรสธิดา พร้อมทั้งสมเด็จพระบรมราชชนนี บรมบพิตร 

พร้อมทัง้พระราชวงศ์ คณะรฐับาล ทหาร ต�ารวจ พลเรอืน ประชาราษฎรทกุหมูเ่หล่า 

และพร้อมทั้งท่านสาธุชนทั้งหลายทุก ๆ ท่าน ให้ปราศจากทุกข์ ภัย โรค โศก ศัตรู 

อุปัทวันตราย ให้เจริญอายุ วรรณะ สุขะ พละ และส�าเร็จสิ่งที่ปรารถนาโดยชอบ

ประกอบด้วยธรรม จงทุกประการ

ในที่สุดนี้ พระสงฆ์จะได้สวดถวายพระพรและสวดอ�านวยพร สืบต่อไป

เย ธมฺมา อภิญฺญา ปริญฺเญยฺยา เต ธมฺเม อภิญฺญา ปริชานาติ

ธรรมเหล่าใดพงึก�าหนดรูด้้วยอภญิญา (ความรูย่ิ้ง) กก็�าหนดรูธ้รรมเหล่านัน้ 

ด้วยอภิญญา

เย ธมฺมา อภิญฺญา ปหาตพฺพา เต ธมฺเม อภิญฺญา ปชหติ

ธรรมเหล่าใดพึงละด้วยอภิญญา ก็ละธรรมเหล่านั้นด้วยอภิญญา

เย ธมฺมา อภิญฺญา สจฺฉิกาตพฺพา เต ธมฺเม อภิญฺญา สจฺฉิกโรติ

ธรรมเหล่าใดพงึท�าให้แจ้งด้วยอภญิญา กท็�าธรรมเหล่านัน้ให้แจ้งด้วยอภญิญา

เย ธมฺมา อภิญฺญา ภาเวตพฺพา เต ธมฺเม อภิญฺญา ภาเวติ

ธรรมเหล่าใดพึงอบรมด้วยอภิญญา ก็อบรมธรรมเหล่านั้นด้วยอภิญญา

(ส�. มหา. ๑๙/๗๗)



พระธรรมเทศนา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

เมตฺตาวิหารี โย ภิกฺขุ ปสนฺโน พุทฺธสาสเน 

อธิคจฺเฉ ปทํ สนฺตํ สงฺขารูปสมํ สุขนฺติ.

บัดนี้ จักแสดงศาสนธรรม ธรรมคือค�าสั่งสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา  

เพือ่ให้ส�าเรจ็ประโยชน์แห่งการฟังธรรมตามสมควรแก่วนัธรรมสวนะอนัเวยีนมาถงึเข้า

ศาสนธรรม ธรรมคือค�าสั่งสอนนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาได้ทรงแสดงไว้ 

เป็นไปเพือ่ประโยชน์เกือ้กลู เพือ่สขุ แก่โลก อนัเน่ืองมาถึงเราทัง้หลายในบดันี ้ เพราะ

เมือ่ได้สดบัฟังศาสนธรรม ธรรมคอืค�าสัง่สอน ปฏบัิตติามศาสนธรรมนัน้ กย่็อมได้รบั

ผลเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุข ฉะนั้น ศาสนธรรมทั้งสิ้นจึงเป็นค�าสั่งสอนเป็น

ไปเพ่ือสคุต ิคือความไปด ีความถงึด ีเพราะพระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงเป็นสคุโต คอื

เป็นผู้ไปดี เป็นผู้ถึงดี ฉะนั้น ในเบื้องต้นจึงสมควรท่ีจะระลึกถึงพระพุทธคุณบทว่า 

สุคโตนี้

*   ทรงแสดง ในวนัมหาปวารณา วนัที ่ ๒๐ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะด�ารงสมณศกัด์ิท่ี  

 สมเดจ็พระญาณสงัวร



275สี่รอบพระนักษัตร

พระสมัมาสมัพทุธเจ้าได้ทรงเป็น สุคโต ผูเ้สดจ็ไปดแีล้ว ผูถึ้งดแีล้ว โดยปรยิาย

คอืทางอนัหน่ึง ก็เพราะได้ทรงเป็นผูเ้สด็จไปทรงบรรลถึุงสันตบิท คือบทแห่งสันตคิวาม

สงบระงบั หรือสนัตบท บทท่ีสงบระงบั อันเป็นทีเ่ข้าไปสงบระงบัสงัขาร คอืความปรงุแต่ง 

เครื่องปรุงแต่ง สิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย บทที่สงบซึ่งทรงบรรลุถึงแล้วนี้เป็นบทที่สงบอย่าง

ที่สุด เป็นบรมสุข คือ เป็นสุขอย่างย่ิง และสันติคือความสงบ หรือว่าบทอันสงบนี ้

ก็คือสงบระงับสังขารดังกล่าว 

อนัธรรมดาว่าสงัขารเคร่ืองปรงุแต่งหรอืส่ิงปรงุแต่งทัง้หลายนัน้ ย่อมประกอบ

ด้วยสังขตลักษณะคือลักษณะแห่งสิ่งที่ปรุงแต่ง ได้แก่ อุปฺปาโท ปญฺญายติ ความเกิด

ขึ้นปรากฏ วโย ปญฺญายติ ความเสื่อมสิ้นไปปรากฏ ิตสฺส อญฺญถตฺต� ปญฺญายติ 

เมื่อยังต้ังอยู่ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นปรากฏ บรรดากิเลสเครื่องเศร้า

หมองใจทัง้หลายเป็นต้นว่า ตณัหา ความด้ินรนทะยานอยากของใจ หรอืว่าราคะความ

ตดิความยนิดี โลภะ ความโลภอยากได้ โทสะ ความโกรธแค้นขดัเคอืง โมหะ ความหลง 

หรือกล่าวโดยต้นเค้า ก็ได้แก่ อวิชชาคือความไม่รู้ อันหมายถึงไม่รู้ในสัจจะคือความ

จรงิแม้จะเป็นความรูก็้เป็นความรูท่ี้ไม่จรงิ จงึเรียกว่า ความไม่รู ้ทัง้หมดนีก็้เป็นสังขาร

คอืสิง่ทีผ่สมปรงุแต่ง ต้องมีความปรุงแต่งจงึเกดิเป็นกเิลสขึน้ ยกตวัอย่างเช่น ความดิน้รน

อยากได้ ใจก็จะต้องปรุงกับอารมณ์คือเรื่อง ได้แก่ ต้องคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ อันเป็นที่ตั้ง

ของความอยากได้นั้น เมื่อเป็นดั่งนี้ จึงปรากฏเป็นความอยากได้บังเกิดขึ้น โมหะคือ

ความหลง ก็เป็นความปรุงแต่ง เช่น ความหลงกลัว ยกตัวอย่าง ความกลัวผี ใจคิด

ปรุงผีขึ้น แล้วก็กลัวผีท่ีใจปรุงขึ้นน้ัน สงบความปรุงเสียได้ก็หายกลัว บรรดากิเลส 

ทั้งปวงจึงเป็นความปรุงแต่งทั้งนั้น 

กรรมคือการงานที่กระท�า ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ก็เป็นสังขารคือ 

ความปรุงแต่งหรือเป็นของปรุงแต่ง จะต้องมีการท�าประกอบด้วยเจตนาคือความจงใจ 

อาศัยกาย วาจา ใจ ท�าขึ้นคือปรุงแต่งขึ้น จึงปรากฏเป็นกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง  

วิบากคือผลของกรรมก็เป็นความปรุงแต่ง นับตั้งแต่ขันธ์คือวิบากขันธ์ ได้แก่กายและ

ใจของทุก ๆ คน นี้เรียกว่าเป็นวิบากขันธ์ ก็เป็นความปรุงแต่ง กายก็ปรุงแต่งขึ้นจาก

ธาตุทั้งหลายมีธาตุดิน ธาตุน�้า เป็นต้น ใจก็เกิดขึ้นจากความปรุงแต่ง จึงปรากฏเป็น
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อาการทางใจ เช่น ปรากฏเป็นเวทนา ความรู้สึกเป็นทุกข์เป็นสุขหรือเป็นกลาง ๆ  

ไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นสัญญาคือความจ�าหมาย เป็นสังขารคือ ความคิดปรุงหรือความ 

ปรงุคดิ เป็นวญิญาณคือความรูส้กึเหน็รปูได้ยนิเสียง เป็นต้น ก็เป็นสังขารคอืเป็นความ

ปรุงแต่งหรือเป็นของปรุงแต่งท้ังนั้น และบรรดาสังขารดังกล่าวมานี้ก็เป็นเหตุบ้าง  

เป็นผลบ้าง อาศัยกนัเป็นไป เช่นว่า กเิลสเป็นเหตใุห้กระท�ากรรม กรรมทีเ่ป็นผลของ

กิเลส แต่ว่ากรรมเองก็เป็นเหตุ ให้ส่งวิบากคือผล วิบากก็เป็นผลของกรรม แต่วิบาก

เองก็เป็นเหตุอีก คือเป็นเหตุให้เกิดกิเลสขึ้นอีก กิเลสก็กลายเป็นผลของวิบาก และ

กิเลสเองก็กลับเป็นเหตุให้กระท�ากรรม ก็วนกันไป เป็นเหตุเป็นผล เป็นผลที่เป็นเหตุ 

สืบกันไปเป็นวงกลมดั่งนี้ นี้เป็นสังขารคือความผสมปรุงแต่งหรือส่ิงผสมปรุงแต่ง  

ซึ่งจะต้องมีความเกิดความดับและความแปรปรวนไปทั้งนั้น เพราะฉะนั้น จึงเป็นทุกข์

คือเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป ต้องถูกความแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป 

บีบคั้นอยู่เสมอ แม้ว่าจะมีความสุขอยู่ในระหว่าง ๆ ก็เป็นเพียงแค่ความสุขเวทนาที่

บงัเกิดข้ึนในระหว่างทกุขเวทนา ทีทุ่ก ๆ คนประสบอยู ่จึงไม่ใช่เป็นความสขุอนัแท้จรงิ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงเป็นสุคโต คือ เป็นผู้เสด็จไปดี ทรงถึงดีแล้ว  

ก็เพราะได้ทรงปฏิบัติจนถึงบทท่ีสงบระงับสังขารสิ่งปรุงแต่งหรือความผสมปรุงแต่ง 

ทัง้เหตทุัง้ผลท้ังหมด เพราะฉะนัน้ จงึทรงบรรลถุงึบรมสุขคอืความสุขอย่างยิง่ และกไ็ด้

ทรงแสดงธรรมสัง่สอน เพ่ือให้บคุคลบรรลถุงึบทอนัสงบด้วยพระมหากรณุา เพราะฉะนัน้ 

เสด็จไปทีไ่หน จงึเป็นการเสดจ็ไปโปรดในทีน่ัน้ เพือ่ให้คนทัง้ปวงบรรลบุทอนัสงบตาม

ภูมิชั้น จึงกล่าวได้ว่า ธรรมคือค�าสั่งสอนของพระองค์ล้วนเป็นค�าสั่งสอนที่จะให้บรรลุ

ถึงบทอันสงบ แต่ว่าบทอันสงบนี้ก็มีเป็นขั้น ๆ ความบรรลุถึงบทอันสงบคือสงบระงับ

สังขารทั้งปวงตามที่ทรงบรรลุนั้นเป็นบทสงบอันสูงสุด แต่ว่าก่อนที่จะบรรลุถึงบทสงบ

อนัสงูสดุน้ัน กต้็องบรรลถุงึบทสงบชัน้ต้นชัน้ต�า่ขึน้ไปก่อน ตัง้ต้นแต่สงบกาย สงบวาจา 

สงบใจ อนัเป็นข้ันศลี สงบอารมณ์และนวิรณ์ทีก่ัน้จติใจอนัเป็นขัน้สมาธ ิและสงบกเิลส

และวิบากทั้งปวง อันเป็นขั้นปัญญา

ฉะนั้น บรรดาธรรมปฏิบัติทุกขั้นดังกล่าว จึงเป็นบทอันสงบทั้งนั้น อันจะพึง

เห็นได้ว่าผูป้ฏบิตัใินศลีย่อมได้ความสงบกาย สงบวาจา สงบใจ ในขัน้ศีลนีก้เ็ป็นอนัว่า
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ได้พบความสงบระงบัสงัขาร คือความปรงุแต่งกเิลส กรรม วิบาก ชัน้หยาบ ความปรงุ

แต่งกิเลส กรรม วิบาก ชั้นหยาบนั้นก็คือโลภ โกรธ หลง ชั้นหยาบที่เป็นอกุศลมูล 

กรรมชั้นหยาบก็คือการฆ่าเขาบ้าง การลักเขาบ้างเป็นต้น อันเกิดจากกิเลสชั้นหยาบ

นัน้ วบิากชัน้หยาบ ก็คอืผลของการฆ่าเขาบ้าง การลกัเขาบ้าง ตัง้ต้นแต่ท�าให้ผูก้ระท�า

เป็นคนบาป แม้ว่าจะยังไม่มีใครลงโทษกล่าวหา แต่ว่าผู้กระท�านั้นเองก็กลายเป็น 

คนบาปไปตั้งแต่เมื่อกระท�าบาปแล้ว อันเป็นผลของการกระท�าบาปนั้น เพราะฉะนั้น 

ศีลจึงเป็นเครื่องสงบระงับสังขารฝ่ายชั่วอย่างหยาบ คือกิเลส กรรม วิบาก ชั้นหยาบ 

ดังกล่าวนั้น ส่วนสมาธิและปัญญาก็เป็นเครื่องระงับสังขารฝ่ายชั่วอย่างกลางและ 

อย่างละเอียดคือ กิเลสกรรมวิบากอย่างกลาง และกิเลสกรรมวิบากอย่างละเอียด 

ไปโดยล�าดับ และแม้ศีล สมาธิ ปัญญานั้นเอง ก็เป็นสังขารเหมือนกันคือเป็น 

ความปรุงแต่ง แต่ว่าเป็นความปรุงแต่งในทางที่ดี เพราะว่าเป็นศีลขึ้นมาก็ต้องปฏิบัติ

ในศีล ต้องมีวิรัติเจตนาความตั้งใจงดเว้น ต้องมีหิริโอตตัปปะเป็นต้นประกอบกัน  

จงึจะส�าเรจ็เป็นศีลขึน้มา สมาธกิต้็องปรุงแต่งคอืต้องมกีารปฏบิตั ิต้องมคีวามพากเพยีร 

ต้องมีการกระท�าประกอบด้วยองค์สมบัติทั้งปวงอันจะท�าให้จิตใจเป็นสมาธิขึ้น ปัญญา

กต้็องปรงุแต่งคือต้องอบรม อาศยัการฟังนกึคิดพิจารณาการปฏบัิติอบรมต่าง ๆ ปัญญา

จึงจะมีขึ้นได้ แต่ว่าเป็นสังขารคือความปรุงแต่งในทางที่ดี ความปรุงแต่งในทางที่ด ี

นี้เป็นไปเพื่อความสงบสังขารคือความปรุงแต่งในทางที่ชั่ว

ฉะนัน้ ธรรมคือค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้ากล่าวได้ว่าเป็นค�าส่ังสอนให้ปรงุแต่ง

ในทางทีด่ ีรวมเข้ามากค็อืว่าปรงุแต่งสนัตบท คอืบทอนัสงบระงบันัน้เอง แม้ว่าจะเป็น

ความปรุงแต่ง ก็เป็นความปรุงแต่งเพื่อความสงบระงับ สงบระงับอะไร ก็สงบระงับ

สังขารคือความปรุงแต่งในทางที่ชั่ว และเมื่อปรุงแต่งในทางท่ีดีนั้นจนบรรลุถึงจุดสุดดี

สดุชัว่ด่ังนีแ้ล้ว กเ็ป็นอนัว่าสงบระงบัความปรงุแต่งด้วยประการทัง้ปวง ดงัทีพ่ระสมัมา-

สมัพทุธเจ้าได้ทรงบรรลถุงึ ดงัพระนามว่าสคุโตนัน้ โดยปรยิายคือทางอนัหนึง่ ได้ทรง

แสดงธรรมส่ังสอนให้เป็นผู้มีปกตอิยู่ด้วยเมตตาเป็นต้น ดงัพระพทุธภาษิตในธรรมบท

ที่ตรัสไว้ว่า

เมตฺตาวิหารี โย ภิกฺขุ เป็นอาทิ
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ซึง่แปลความว่า ภกิษุใดมีเมตตาเป็นวหิารธรรม ธรรมเป็นเครือ่งอยู ่เล่ือมใส

แล้วในพระพทุธศาสนา ภิกษุน้ันพึงบรรลุถึงบทอนัสงบ อนัเป็นทีเ่ข้าไปสงบระงบัสังขาร

ให้เกิดสุข ดั่งนี้

พระพุทธภาษิตน้ีแม้ว่าจะยกภิกษุเป็นที่ตั้ง แต่เป็นค�าส่ังสอนทั่วไปแก่บุคคล

ทัง้ปวง คอื ผูใ้ดกต็ามมีเีมตตาวหิารธรรม เลือ่มใสในพระพทุธศาสนา ผูน้ัน้กพ็งึบรรลุ

ถึงบทอันสงบดังกล่าวนั้นได้

ฉะนั้น ก็พึงท�าความเข้าใจตามพระพุทธภาษิตในบทนี้ว่า ทางที่จะให้บรรลุถึง

บทอันสงบที่ทรงยกขึ้นในพระพุทธภาษิตนี้ ก็คือ

หนึ่ง เมตตาวิหารธรรม

สอง เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

เมตตาวิหารธรรมนั้น วิหารแปลว่าที่อยู่หรือเครื่องอยู่ มี ๒ อย่าง วิหารของ

กายและวิหารของใจ วิหารของกายนั้น ได้แก่ ที่อยู่อาศัยของร่างกาย เช่น บ้านเรือน  

กุฏิ วิหาร ที่อยู่ของใจนั้น ได้แก่ เรือนใจ กุฏิวิหารของใจ จิตอยู่กับอะไรอันนั้นแหละ 

เป็นวิหารของใจ เมื่อจิตใจอยู่กับโทสะพยาบาท โทสะพยาบาทก็เป็นวิหารของใจ  

อันโทสะพยาบาทนั้นเป็นของร้อน เท่ากับว่าเป็นเรือนไฟ ฉะนั้น เมื่ออยู่ในเรือนไฟ 

ก็ต้องร้อน จะพึงเห็นได้ว่าในขณะที่ใจมีโทสะพยาบาทนั้นมีความเร่าร้อนเพียงใด  

เท่ากับว่าตกนรกทั้งเป็น พิจารณาดูให้ดีก็จะเห็นได้ว่า นรกนั้นมีอยู่ในปัจจุบันนี้แหละ  

มอียู่ทีก่เิลสวิหารท่ีจติใจอาศัยอยู่ เพราะจะต้องเร่าร้อน ร้อนน้อยหรอืร้อนมาก แล้วแต่

ระดับของกิเลส ฉะน้ัน จึงพึงเห็นได้ว่า เมื่ออยู่ในเรือนกิเลสแล้วจะพบกับความสงบ 

ไม่ได้ พบกบัความสขุไม่ได้ ต้องเป็นทกุข์ ต้องเร่าร้อน ฉะนัน้ จงึได้ตรสัสอนให้ทกุ ๆ 

คนพากันสร้างวิหารของจิตใจคือเมตตา อันเรียกว่า เมตตาวิหาร 

เมตตานัน้ก็คอื ความมจิีตใจรกัใคร่ ปรารถนาให้เป็นสขุ มคีวามมุง่ดี ปรารถนาดี 

อนัมลีกัษณะตรงกนัข้ามกบัโทสะพยาบาท เมตตานีก้ต้็องสร้างข้ึนเหมอืนกนั กเ็หมอืน

อย่างการสร้างบ้านสร้างเรอืน สร้างวหิาร สร้างวัดวาอาราม ต้องมีการสร้าง กล่าวคอื 

ตั้งใจอบรมบ่มปฏิบัติ หัดแผ่ใจออกไปด้วยเมตตา ปรารถนาความสุข ปรารถนาความ
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ไม่มีภัย ไม่มีเวร แก่บุคคล แก่สัตว์โดยเจาะจง หรือแก่บุคคล แก่สัตว์โดยไม่เจาะจง 

คือแผ่ทั่วไป ความท่ีตั้งใจหัดแผ่ใจออกไป ด้วยความมุ่งดี ปรารถนาสุขดังกล่าวน้ี  

ก็เหมือนกับตนที่มีความมุ่งดี มีความปรารถนาสุข ให้แก่ตนเอง ฉันใด ก็พึงมุ่งดี 

ปรารถนาสุข ให้แก่ผู้อื่น ฉันนั้น หัดใจแผ่ออกไปดังนี้

ในเบือ้งต้น กห็ดัแผ่ออกไปแก่บคุคลทีเ่ป็นทีร่กัใคร่นบัถอืกนัอยูแ่ล้ว ซึง่มคีวาม

มุ่งดี ปรารถนาดีกันอยู่เป็นพื้นแล้ว ซึ่งท�าไม่ยาก ต่อไป ก็หัดให้แผ่ออกไปแก่บุคคลที่

เป็นกลาง ๆ ต่อไป กห็ดัแผ่ออกไปตลอดถงึคนทีเ่ป็นศตัรกูนัไม่ชอบกันเกลยีดหน้ากนั 

ก็หัดแผ่ใจออกไปถึงผู้นั้น ให้ผู้น้ันมีความสุข ไม่มีภัย ไม่มีเวร ให้มคีวามสขุสวสัดี  

เช่นเดียวกับตนเองปรารถนาให้ตนเองมีความสุขไม่มีภัย ไม่มีเวร รักษาตนให้สวัสดี  

ความหดัแผ่ใจออกไปอยูบ่่อย ๆ ดัง่นีเ้ป็นสิง่ทีต้่องสร้างขึน้ต้องท�าขึน้ เหมอืนอย่างการ

สร้างกุฏวิหารบ้านเรือนดังกล่าวมานั้น

ในการสร้างนั้นก็จะต้องอาศัยเรี่ยวแรงก�าลัง ที่น้อยบ้าง มากบ้าง การหัดแผ่

เมตตาออกไปก็เช่นเดียวกัน หัดแผ่ออกไปในคนที่ชอบกันอยู่แล้วในคนที่เป็นกลาง ๆ  

กไ็ม่ยากนกั แต่ในคนท่ีไม่ชอบหน้ากันน้ีเป็นการยากกว่า แต่ว่าเม่ือพยายามหัดแผ่ออก

ไปแล้วก็จะท�าได้ และเม่ือท�าได้แล้วก็จะเป็นความสงบโทสะพยาบาทในใจของตนเอง

ลงไปก่อน เพราะว่าเมื่อมีคนที่ไม่ชอบกันเกลียดกัน ก็หมายความว่ามีโทสะพยาบาท 

มีความผูกโกรธอยู่ในใจของตนเอง เท่ากับว่าอยู่ในเรือนของโทสะพยาบาท เป็นความ

เร่าร้อนไม่สงบอยู่แล้ว เมื่อหัดแผ่เมตตาออกไปได้ ก็จะท�าให้สงบโทสะพยาบาทนั้น 

เรือนโทสะพยาบาทในใจของตนก็จะพังทลายไป ตนเองก็จะได้อาศัยอยู่ในเรือนใหม่ที่

สร้างข้ึนคอืเรอืนเมตตาหรอืเมตตาวหิาร และเม่ือเป็นดัง่นี ้กจ็ะพบกบัความสงบ สงบ

ใจตนเองนี่แหละก่อน คือสงบโทสะพยาบาท เมื่อสงบโทสะพยาบาทลงได้แล้ว ก็สงบ

ความปรุงแต่งในทางชั่วเพราะโทสะพยาบาทลงได้ ด้วยว่าเมื่อมีโทสะพยาบาทเป็นเจ้า

เรือนอยู่แล้ว ก็จะต้องคิดปรุงคิดแต่งว่าท�าไมจะท�าให้คนนั้นเสียหายไปอย่างนั้น เป็น

ทุกข์ไปอย่างนี้ได้ คอยปรุงคอยแต่งอยู่เสมอ ดั่งนี้ นี้เป็นสังขาร เป็นสังขารที่ชั่วร้าย  

ทีเ่ผาใจตนเอง แต่ครัน้สงบลงได้ เข้ามาอยูใ่นเรอืนเมตตาเป็นเมตตาวหิารแล้ว กย่็อม

จะมีความสุข
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เพราะฉะนั้น ความมีเมตตาวิหารธรรมจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ทุก ๆ คนสมควรจะ

อบรมบ่มเมตตา สร้างเมตตาขึ้นให้เป็นวิหาร เป็นเรือนใจของตน เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็จะ

พบกับสนัตบทหรอืสนัตบิทเป็นประการแรก และเมือ่มคีวามเลือ่มใสในพระพทุธศาสนา

ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิบัติอยู่ในศีล สมาธิ ปัญญาท่ีย่ิง ๆ ขึ้นไป  

กย่็อมจะได้พบกบัสนัตบททีย่ิง่ ๆ ขึน้ไปโดยล�าดบั ดงักล่าวมาข้างต้น จนถงึกบัพบกบั

สันตบทอย่างสูงสุด ดังท่ีตรัสไว้ว่าพึงบรรลุถึงสันตบท อันเป็นที่สงบระงับสังขารด้วย 

ประการฉะนี้

วนันี ้เป็นวนัมหาปวารณาออกพรรษา ซึง่พระภกิษสุงฆ์ผูจ้�าพรรษาอยูใ่นอาวาส

นั้น ๆ จะกระท�าปวารณา โดยขอให้อาศัยความเมตตาอนุเคราะห์ว่ากล่าวตักเตือน 

ซึ่งกันและกัน ด้วยได้เห็นก็ดี ได้ยินก็ดี ได้รังเกียจสงสัยก็ดี เป็นปวารณาสังฆกรรมที่

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้ภิกษุสงฆ์กระท�าแทนอุโบสถสังฆกรรมใน 

วันมหาปวารณาออกพรรษานี้ 

และวันมหาปวารณาออกพรรษายังเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษอีกส่วนหนึ่ง ด้วย

เป็นวนัอนัตรงกบัวนัพระบรมราชสมภพและวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเดจ็พระปรเมนทร-

มหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเป็นผู้ฟื้นฟูพระพุทธ-

ศาสนาขึน้ ได้ทรงเป็นบุพการแีห่งวดับวรนเิวศวิหารนี ้แห่งคณะสงฆ์ และแห่งพทุธศาสนกิชน

ทัว่ไป เพราะได้ฟ้ืนฟพูระพทุธศาสนาขึน้เป็นแนวทางให้พระมหากษตัรย์ิและพระมหา-

เถรานเุถระต่อ ๆ มาได้ด�าเนนิการปรบัปรงุฟ้ืนฟูพระพทุธศาสนาขึน้โดยล�าดบัจนถึงใน

บดันี ้เพราะฉะนัน้ กข็อให้ทกุ ๆ ท่านน้อมจติถวายส่วนกศุลแด่สมเดจ็พระปรเมนทร-

มหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นในโอกาสนี้

แสดงพระธรรมเทศนายุติลง เอว� ก็มีด้วยประการฉะนี้
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อานสิงส์เมตตาภาวนา ๑๑ ประการ

๑.  สุข� สุปติ

 ย่อมหลับเป็นสุข

๒. สุข� ปฏิพุชฺฌติ

 ย่อมตื่นเป็นสุข

๓. น ปาปก� สุปิน� ปสฺสติ

 ย่อมไม่ฝันร้าย

๔. มนุสฺสาน� ปิโย โหติ

 ย่อมเป็นที่รักแห่งมนุษย์ทั้งหลาย

๕. อมนุสฺสาน� ปิโย โหติ

 ย่อมเป็นที่รักแห่งอมนุษย์ทั้งหลาย

๖. เทวตา รกฺขนฺติ

 เทวดาทั้งหลายย่อมรักษา

๗. นาสฺส อคฺคิ วา วิส� วา สตฺถ� วา กมติ

 ไฟ ยาพิษ หรือศาสตรา ย่อมไม่กล�้ากรายได้

๘. ตุวฏ� จิตฺต� สมาธิยติ

 จิตย่อมตั้งมั่นโดยรวดเร็ว

๙. มุขวณฺโณ วิปฺปสีทติ

 สีหน้าย่อมผ่องใส

๑๐. อสมฺมุโฬฺห กาล� กโรติ

 เป็นผู้ไม่หลงใหลท�ากาละ (คือเสียชีวิต)

๑๑. อุตฺตรึ อปฺปฏิวิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกูปโค โหติ

 เมื่อไม่แทงตลอดคุณอันยิ่ง ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก

(องฺ. เอกาทสก. ๒๔/๓๗๐)



พระธรรมเทศนา*

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ

กาเมสุ นาภิคิชฺเฌยฺย  มนสานาวิโล สิยา

กุสโล สพฺพธมฺมานํ  สโต ภิกฺขุ ปริพฺพเชติ

บดันี ้จกัถวายวสิชันาพระธรรมเทศนา ฉลองพระเดชพระคณุประดบัพระปัญญา

บารมีในการพระกุศล การกุศล ที่บพิตรพระนัดดา พร้อมทั้งอุบาสิกาอุบาสกได้ทรง

บ�าเพ็ญได้บ�าเพ็ญถวายแด่สมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  

ในวันมหาปวารณา ซึ่งตรงกับวันพระบรมราชสมภพและเสด็จสวรรคต แห่งพระบาท

สมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น

เนือ่งด้วยบพติรพระนดัดา พร้อมทัง้อบุาสกอบุาสกิาได้ระลกึถงึพระคณุปูการ  

ซึง่ได้ทรงปฏบัิตกิระท�าแก่วดับวรนเิวศวหิาร แก่การพระศาสนา ตลอดถงึประเทศชาติ 

บ้านเมือง ยังให้เกิดความด�ารงมั่นสถิตสถาพรแห่งประเทศชาติ พร้อมทั้งพระศาสนา

และพระราชวงศ์ ส่งผลถึงความผาสุกแห่งประชาชนทั้งปวงสืบมาจนถึงบัดนี้ จึงนับได้

ว่าทรงเป็นพระราชบุพการขีองวดั พระศาสนาและของประเทศชาต ิฉะนัน้ เมือ่วนัตรง

*   แสดงในการถวายพระราชกศุล พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในวันพระบรมราชสมภพ 

 และวันสวรรคต วนัที ่๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ ขณะด�ารงสมณศกัดิท์ี ่สมเดจ็พระญาณสงัวร
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กับวันพระบรมราชสมภพและวันเสด็จสวรรคตแห่งพระองค์ท่านโดยจันทรคติได้เวียน

มาบรรจบ จงึเป็นเครือ่งกระตุน้เตอืนพระหฤทยัและกระตุน้เตอืนใจให้ทรงบ�าเพญ็และ

บ�าเพ็ญน้อมจติอุทิศถวาย อันเป็นทางทีจ่ะพงึกระท�าได้ในฐานะพทุธศาสนกิชนผูน้บัถอื

พระพุทธศาสนา ฉะนั้น ในโอกาสนี้ จึงสมควรที่จะได้ถวายวิสัชนาถึงพระราชประวัติ

และพระราชคณุปูการบางประการ เพือ่เป็นพระราชคณุานสุสติ อนัจะพงึน�าให้บงัเกดิ

ปสาทจิตและให้ได้ซาบซึ้งถึงพระราชคุณูปการแต่เพียงบางประการนั้น ๆ ด้วย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมี 

พระราชสมภพ ณ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๔ ค�่า เดือน ๑๑ ปีชวด จุลศักราช ๑๑๖๖ 

พุทธศักราช ๒๓๔๗ อันเป็นวันมหาปวารณา ตามปักขคณนาวิธี พระองค์ได้ทรงเป็น

พระเชษฐปิโยรสชั้นเจ้าฟ้า ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ 

ทรงด�ารงอยู่ในฐานะเป็นองค์รัชทายาทโดยพระชาติ จึงได้ทรงรับความอบรมและ 

ความยกย่องด้วยดโีดยควรแก่พระอิสรยิศักดิม์าโดยล�าดบั ปรากฏในพระราชประวัตว่ิา

ขณะเมื่อมีพระชนมายุได้ ๕ พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงน�าเข้า

เฝ้าฯ พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาลที ่๑ พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลก ทรงแสดง

ว่าได้ทรงจ�าได้ เมื่อมีพระชนมายุได้ ๙ พรรษา ทรงรับพระราชพิธีตั้งพระนามเจ้าฟ้า 

ครั้นเมื่อมีพระชนมายุได้ ๑๒ พระพรรษา ได้ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้เสด็จออกไป

รบัครัวมอญทีจ่งัหวดักาญจนบุร ีเมือ่มพีระชนมายุได้ ๑๓ พระพรรษาได้มพีระราชพธิี

โสกนัต์ อนัจดัเป็นงานใหญ่ตามพระราชอสิริยยศ เม่ือมีพระชนมายุได้ ๑๔ พระพรรษา

ได้ทรงพระผนวชเป็นสามเณร ทรงด�ารงอยู่ในภาวะเป็นสามเณรเป็นเวลา ๗ เดือน 

ครั้นมีพระชนมายุได้ ๒๑ พระพรรษาก็ได้ทรงพระผนวชเป็นพระภิกษุ และเมื่อทรง

พระผนวชได้ไม่นานนัก สมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า-

นภาลยั กไ็ด้เสด็จสวรรคต จงึเปล่ียนรชักาล พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วัได้

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัได้ทรงพระด�ารเิหน็ว่า สมควรทีจ่ะทรง

ผนวชศึกษาพระพุทธศาสนาให้แตกฉานลึกซึ้งสืบไป จึงได้ตกลงพระราชหฤทัยทรง 

พระผนวช และกไ็ด้ทรงจบัศกึษาพระพทุธศาสนา ด้วยทรงจบัศกึษาภาษาบาลอีนัเป็น
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ภาษาที่จารึกพระธรรมวินัยพุทธวจนะแห่งพระบรมศาสดา จนถึงพระบาทสมเด็จพระ

น่ังเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดให้เข้าแปลถวายหน้าพระท่ีนั่ง อันนับว่าเป็นการสอบไล่ 

ทรงแปลได้ ๕ ประโยค แล้วก็ทรงหยุดเพียงเท่านั้น แต่ว่าความศึกษาที่ทรงได้ความรู้

น้ันแตกฉานยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมากนัก เพราะปรากฏว่าได้ทรงรจนาเรื่องเป็นภาษาบาลี

หลายเรื่อง เป็นต้นว่า สมณสาสน์ ที่มีไปยังลังกาทวีป ได้ทรงรจนาเป็นภาษาบาลี 

บันทึกเรื่องราวต่าง ๆ และพระธรรมวินัย เช่น เรื่องสีมาวิจารณ์ เป็นต้น ได้อย่าง

ถี่ถ้วนพิสดาร และได้ทรงพระกรุณาโปรดให้ทรงเป็นพระราชาคณะเม่ือประทับ ณ  

วัดราชาธิราส และต่อมาจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดให้อัญเชิญเสด็จมาประทับ ณ  

วัดบวรนิเวศวิหารนี้ ขณะเมื่อมีพระชนมายุได้ ๓๓ พระพรรษา โดยทรงพระกรุณา

โปรดให้จัดขบวนแห่จากวัดราชาธิวาสมาสู่วัดบวรนิเวศวิหารนี้อย่างขบวนแห่พระมหา

อปุราช เหมอืนอย่างทรงประกาศให้ปรากฏว่า ทรงเป็นองค์อปุราชรชัทายาทโดยพฤตนิยั

ขณะเม่ือทรงพระผนวชอยู่น้ี ครัน้ได้ทรงศกึษาภาษาบาล ีทรงมคีวามรูเ้ชีย่วชาญ 

ได้ทรงอ่านบาลีพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎก พร้อมทั้งคัมภีร์อรรกถา ฎีกา บรรดา

ทีม่อียู ่กไ็ด้ทรงจดัปรบัปรงุความเหน็พระพทุธศาสนาในส่วนทีผ่ดิพลาดบกพร่องนัน้ ๆ 

ให้ถูกต้องตามพระพุทธพจน์ท่ีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก จึงได้เกิดมีคณะสงฆ์ซึ่งเป็น

ผู้ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด ได้ทรงแสดงธรรมน�าอุบาสกอุบาสิกาให้มีความ

เข้าใจถูก เห็นถูก ปฏิบัติถูก และได้ทรงวางขนบธรรมเนียมประเพณีในการปฏิบัติ

พิธีกรรมต่าง ๆ ทรงรจนาบทท�าวัตรเช้า ท�าวัตรค�่า เป็นต้นขึ้นไว้ ซึ่งในบัดนี้ ก็ได้ใช้

กนัทัว่พระราชอาณาจกัร พระองค์ได้ทรงปฏบิตัฟ้ืินฟปูรบัปรงุพระพทุธศาสนา ปรากฏ

เป็นผลให้ได้มีการปฏิบัติพระธรรมวินัยอันถูกต้อง และท�าให้ได้ฟังได้รู ้ได้เห็นค�า 

สั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันประกอบด้วยสัจจะ คือความจริงตามเหตุและผล เมื่อเป็น

เช่นนี้ จึงท�าให้บุคคลผู้ที่มีความต้องการประพฤติปฏิบัติถูกธรรมวินัยได้มาปฏิบัติตาม 

ที่ทรงฟื้นฟูเพิ่มขึ้นเป็นอันมาก ต่อมาในสมัยหลัง พระมหาเถรานุเถระ มีสมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นต้น ก็ได้ปฏิบัติปรับปรุงฟื้นฟู

พระพทุธศาสนาสบืต่อมา เป็นผลให้การคณะสงฆ์การพระศาสนาดขีึน้ ทัง้ในด้านการ

ศกึษาเล่าเรยีนและการปฏบิติัดงัทีป่รากฏอยู่ในทกุวันนี ้นีเ้ป็นผลเนือ่งมาจากการฟ้ืนฟู

ปรับปรุงแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น
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พระองค์ได้เสด็จทรงพระผนวชอยู่ จนถึงเมื่อมีพระชนมายุ ๔๘ พระพรรษา 

ได้ทรงลาพระผนวชเพ่ือเสดจ็ออกไปเถลิงถวลัยราชสมบตัติามค�ากราบบังคมทลูอญัเชิญ 

เพราะพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูหั่วได้เสดจ็สวรรคต พระองค์ได้ทรงพจิารณา

เห็นความจ�าเป็นท่ีจะเสด็จออกไปทรงปกครองประเทศชาติ ได้ทรงรับอัญเชิญและ 

ก็เสด็จออกไปเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ ๔ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียะยัง

ให้เกิดความวัฒนาสถาพรแก่ประเทศชาติตามควรแก่ยุคสมัยเป็นอันมาก 

ในรัชสมัยของพระองค์นั้น ได้มีนักประวัติศาสตร์ทั่วไปกล่าวยกย่องเป็นอัน

เดียวกันว่าได้ทรงเริ่มเปิดรับยุคใหม่แห่งการปกครองแห่งวัฒนธรรมทั้งปวง โดยที่ได้

ทรงมีพระราชวิจารณญาณทรงทราบอย่างถ่องแท้ถึงความจ�าเป็นในอันที่จะเปิดการ

คบหาสมาคมกับนานาประเทศ โดยเฉพาะในประเทศทางตะวันตก และปรับปรุง

ประเทศไทยน้ีให้วัฒนะตามแบบอันสมควร โดยที่เลือกสรรจากนานาประเทศนั้น ๆ 

อนัการทีจ่ะปิดประตอูยูแ่ต่ผูเ้ดยีวและไม่ปรบัปรงุอะไร ๆ ขึน้ให้เหมาะสมแก่กาลสมัย

นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่ควรท�า ก็เพราะทรงใช้เวลาในขณะที่ทรงพระผนวชอยู่

นัน้ศกึษาภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาทางตะวนัตก คบหาสมาคมกบัชาวต่างประเทศ 

ทั้งที่เป็นครู เป็นนักบวช ทั้งที่เป็นหมอ ทั้งที่เป็นข้าราชการเป็นต้น ผู้ทรงความรู้ใน

ทางนัน้ ๆ ได้ทรงศกึษาทราบวชิาการและเหตกุารณ์เรือ่งราวทีเ่กดิขึน้ในนานาประเทศ 

ทั้งใกล้ทั้งไกล เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงทรงสามารถที่จะด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขปฏิบัต ิ

พระราชประศาสโนบายให้เหมาะแก่กาลสมัย จึงเป็นเหตุให้ประเทศชาติด�ารงอยู่ได้

ด้วยด ีมคีวามเจรญิยัง่ยืนสบืต่อมา เพราะฉะนัน้ พระราชคณุปูการของพระองค์จงึเป็น

ไปอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งในทางพุทธจักรและในทางราชอาณาจักร

พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหามกฏุพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสดจ็สวรรคต

เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๑๑ ปีมะโรง จุลศักราช ๑๒๓๐ พุทธศักราช 

๒๔๑๑ ซ่ึงตรงกับวันมหาปวารณาโดยจันทรคติ พระชนมายุ ๖๔ พระพรรษาถ้วน  

นับเรียงปีได้ ๖๕ พระพรรษา ฉะนัน้ เม่ือวาระแห่งวนัพระบรมราชสมภพและวนัเสดจ็

สวรรคตเวยีนมาถงึเข้าเช่นนี ้ความระลกึถงึพระราชคณุปูการทีไ่ด้ทรงมทีัง้แก่พทุธจกัร

ทัง้แก่ราชอาณาจักรจงึเป็นส่ิงท่ีควรกระท�า อนัจะน�าให้ไม่ลมืพระคุณของผูท้ีม่พีระคณุ
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แก่ตน แม้ว่าจะเสดจ็สวรรคตมาเป็นเวลานานปีแล้วกต็าม แต่ว่าชาตศิาสนายงัด�ารงอยู่ 

ซึง่เป็นผลมาจากความปฏบิตัริกัษาทะนบุ�ารงุให้ด�ารงอยู่ของพระองค์ท่านด้วยเป็นส่วน

ส�าคัญในกาลสมัยนั้น เป็นเหตุให้บุคคลรุ่นปัจจุบันนี้ได้รับความมั่นคง ความผาสุก  

มีแผ่นดินอยู่อย่างอิสระเสรี มีพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องเป็นที่นับถือ และมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขสืบต่อมา ด�ารงความเป็นคนไทยและเป็นพระพุทธศาสนาดังที่

ปรากฏอยู่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์นั้น

ได้ทรงฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนา ได้ทรงปฏิบัตพิระพทุธศาสนาด้วยพระองค์เองตามสมควร

แก่ภาวะ พระราชประวัติเป็นอันมากแสดงว่าได้ทรงเป็นนักปฏิบัติธรรม ทั้งที่เป็น 

ส่วนศีลธรรมทั่วไปและทั้งที่เป็นส่วนกรรมฐาน จึงสมควรที่จะถวายวิสัชนาด้วย 

พระบาลีบรรหารที่ได้ยกขึ้นไว้ ณ เบื้องต้นนั้น ซึ่งแปลความว่า 

“บุคคลไม่พึงติดอยู่ในกามทั้งหลาย พึงเป็นผู้ไม่ขุ่นมัวด้วยใจ พึงเป็นผู้ฉลาด 

 รู้ธรรมทั้งปวง เป็นผู้มีสติ เห็นภัยในวัฏฏะ พึงเว้นโดยรอบ″ ดั่งนี้

ตามพระพุทธบรรหารนี้ เป็นพระพุทธบรรหารที่ได้ตรัสตอบค�าถามของ 

อชิตมานพว่า “บุคคลเหล่าใดผู้มีธรรมอันพิจารณาเห็นแล้ว บุคคลเหล่าใดเป็นเสขะ 

คือเป็นผู้ที่ยังศึกษาอยู่ในพระธรรมวินัยนี้เป็นอันมาก พระองค์ผู้ทรงมีปัญญารักษา  

อันข้าพระองค์ถามแล้ว ขอได้ตรัสตอบความเป็นไปแห่งบุคคลทั้ง ๒ จ�าพวกนั้น″  

ดั่งนี้

พระพุทธบรรหารตอบนั้น เป็นค�าตอบที่กล่าวโดยสรุปคลุมไว้ทั้ง ๒ จ�าพวก 

คอื บคุคลทีเ่ป็นจ�าพวกทีม่ธีรรมทีพ่จิารณาเห็นแล้วนัน้คอืเป็นท่านผูเ้สรจ็กจิแล้ว ได้แก่

พระอรหันตขีณาสพท้ังหลาย ส่วนบุคคลซึ่งเป็นจ�าพวกที่ยังศึกษาอยู่นั้น ก็หมายถึง

พระเสขบุคคลทั้งปวง ค�าถามนั้นถามถึงว่า ความเป็นไปของบุคคลทั้ง ๒ จ�าพวกนั้น

เป็นอย่างไร จึงมีพระพุทธบรรหารตอบโดยรวมกันไปว่า ไม่มีติดอยู่ในกามทั้งหลาย  

มีใจไม่ขุ่นมัว ฉลาดรู้ธรรมทั้งปวง มีสติเห็นภัยในวัฏฏะ พึงเว้นโดยรอบดั่งนี้ เพราะ

บุคคลทั้ง ๒ จ�าพวกนั้น จ�าพวกหนึ่ง คือ พระอรหันตขีณาสพย่อมเป็นผู้ไม่ติดอยู่ใน
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กามทัง้หลายแล้ว ส่วนพระเสขะบุคคลย่อมเป็นผูป้ฏบิตัเิพือ่ความไม่ตดิในกามทัง้หลาย

ดั่งนี้

อีกแห่งหนึ่ง ได้มีพระพุทธด�ารัสถามท่านพระสารีบุตรและท่านพระสารีบุตร

ได้กราบทลูตอบ คือ ได้มีพระพทุธปจุฉาถามท่านพระสารบุีตร ยกเอาค�าถามดังกล่าว

นัน้ถงึบคุคลทัง้ ๒ จ�าพวก และให้ท่านสารบีตุรตอบว่าความเป็นไปของบคุคล ๒ จ�าพวก

น้ันเป็นอย่างไร พระสารีบุตรในชั้นแรกได้น่ิง เพราะว่าไม่ทราบในพระพุทธอัธยาศัย 

ว่าจะให้โปรดตอบโดยยกเอาข้ออะไรมา เพราะข้อทีจ่ะยกขึน้ตอบมเีป็นอันมาก ยกขันธ์

ขึ้นมาก็ได้ ยกเอาอายตนะก็ได้ ยกธาตุก็ได้ จึงมีพระพุทธด�ารัสตรัสแนะให้แก่ท่านว่า 

ยกเอาภูตะ สิ่งที่เป็นแล้ว คือ ขันธ์ ๕ ท่านพระสารีบุตรจึงได้กราบทูลตอบว่า บุคคล

ผู้มีธรรมอันพิจารณาเห็นแล้ว คือ พระอรหันตขีณาสพนั้น ย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็น

ด้วยปัญญาเห็นชอบว่านี้ภูตะ คือขันธ์ ๕ อันได้แก่ นี้รูป นี้เวทนา นี้สัญญา นี้สังขาร 

น้ีวญิญาณ ครัน้รู้ด้วยปัญญาอนัชอบแล้ว กเ็ป็นผูว้มุิตหลดุพ้นแล้วจากภตูะคอืขนัธ์นัน้ 

เพราะมีความหน่าย สิ้นติด สิ้นยินดีและมีความดับในขันธ์ ๕ นั้น

อนึ่ง ท่านเห็นด้วยปัญญาอันชอบถึงสมภพคือความเกิดข้ึนของขันธ์ว่า 

เพราะอาหาร โดยความก็คืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรมเป็นต้น ฉะนั้น จึงเป็น 

ผู้วิมุตหลุดพ้นแล้ว เพราะหน่าย สิ้นติด สิ้นยินดี ดับอาการอันเป็นเหตุสมภพแห่ง 

ขันธ์นั้น ท่านเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่า เพราะอาหารดับ ขันธ์ก็ดับ จึงเป็นผู้วิมุต  

หลดุพ้น เพราะหน่าย สิ้นติด สิ้นยินดี ดับธรรมท่ีมีความดับเป็นธรรมดานั้นเสียได้ 

ท่านผู้มีธรรมอันพิจารณาเห็นได้แล้ว ย่อมเป็นผู้วิมุตหลุดพ้นแล้ว ส่วนท่านที่ยังเป็น

เสขะคือผู้ท่ีปฏิบัติเข้าขั้นแล้ว ยังไม่เสร็จกิจถึงที่สุด ก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญา

เห็นชอบ และปฏบิตัเิพือ่หน่าย เพือ่สิน้ตดิ ส้ินยินด ีเพือ่ดบัภตูะ ดบัความสมภพแห่ง

ขันธ์ ๕ เพราะอาหาร ดับอาหารจึงเป็นอันดับธรรมซึ่งมีความดับเป็นธรรมดานั้น 

เสียด้วย ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหน่าย เพื่อความสิ้นติด สิ้นยินดี เพื่อดับ ดั่งนี้ 

ตามนัยแห่งพระพุทธภาษิตนี้ ส�าหรับผู้ที่ยังเป็นผู้ปฏิบัติอยู่ ยังไม่ถึงขั้นเสขะ 

คือเป็นข้ันกัลยาณปุถุชนท้ังหลาย ก็พึงปฏิบัติอนุวัตรค�าตอบส�าหรับเสขบุคคล โดย

ความพงึจับเอาข้อส�าคญัอยู่ทีห่มัน่ใช้พิจารณา โดยใช้ปัญญาท่ีพิจารณาเป็นสมัมปัปัญญา 
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คอืปัญญาชอบ ไม่ใช่เป็นมิจฉปัปัญญา ปัญญาผดิ อนัมจิฉัปปัญญา ปัญญาผิดนัน้ย่อม

ไม่มองเห็นขันธ์ ย่อมไม่มองเห็นสมภพของขันธ์เพราะอาหาร ไม่มองเห็นความดับ 

ของขนัธ์นัน้เพราะดบัอาหาร แต่ว่าย่อมมองเหน็ความเป็นสตัว์ บคุคล ตัวตน เรา เขา  

ย่อมมองเห็นความเกิดขึ้นของสิ่งที่น่าปรารถนาพอใจทั้งหลายที่เรียกว่ากาม ยังไม่พบ

กับความดับอันเป็นความดับทุกข์ 

เมื่อมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่ีทรงชี้แจงแสดงให้มองเห็นอยู่เนือง ๆ ใน

ขันธ์ ๕ ว่านี้รูป นี้เวทนา นี้สัญญา นี้สังขาร นี้วิญญาณ รูปเวทนาสัญญาสังขาร 

วิญญาณเป็นอนิจจะ ไม่เที่ยง ต้องเกิดดับ เป็นทุกข์ ต้องแปรปรวน เปลี่ยนแปลงไป  

เป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน เพราะไม่เป็นไปตามความบังคับตามที่ต้องการปรารถนา  

จึงเป็นสิง่ทีไ่ม่ควรจะถอืเอาว่านีเ่ป็นของเรา เราเป็นนี ่นีเ่ป็นตวัตนของเรา หมัน่พจิารณา 

เนือง ๆ ตามพระพุทธานุศาสนีที่ทรงสั่งสอนไว้เป็นอันมากดั่งนี้ เมื่อเป็นดั่งนี้ ก็ย่อม

จะได้สัมมัปปัญญา ความรู้ที่ถูกชอบว่า นี้คือขันธ์ นี้รูป นี้เวทนา นี้สัญญา นี้สังขาร  

นี้วิญญาณ ไม่ใช่ว่าน้ีคือเรา นี้คือของเรา นี้คือตัวตนของเรา เพราะมีแต่รูปเวทนา

สัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดขึ้นและดับไปอยู่ นี้เป็นสัมมัปปัญญาประการหนึ่ง 

ยิ่งขึ้นไปกว่านั้น ก็ให้รู้ว่าสมภพคือความเกิดขึ้นของรูปเวทนาสัญญาสังขาร

วิญญาณเหล่านี้ เพราะอาหารคืออวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม หรือยกขึ้นมาเพียง

ข้อเดยีวว่าตณัหาเป็นอาหาร เป็นสมทุยัของรปูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ มีความรู้

ดั่งน้ี นี้เป็นสัมมัปปัญญาอีกขั้นหนึ่ง อีกขึ้นหนึ่ง อบรมปัญญาให้เป็นมรรคปัญญา 

ยิ่งขึ้น มีความรู้ถึงความดับของอาหาร ก็คือดับตัณหานั้นเอง เมื่อดับตัณหา ภูตะคือ

รปูเวทนาสญัญาสงัขารวิญญาณกด็บั กเ็ป็นสมัมปัปัญญาอกีขัน้หนึง่ สมัมปัปัญญาตาม

ภาษิตนี้จึงเป็นญาณปัญญาในอริยสัจจ์นั้นเอง ได้แก่ ญาณปัญญาในทุกข์ ในเหต ุ

เกดิทกุข์ ในความดบัทกุข์ ในการปฏบิติัให้ถึงความดับทกุข์ ความปฏิบตัอิบรมปัญญา

ให้บังเกิดข้ึนเสมอดังนี้ ย่อมเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นไปเพื่อความหน่าย  

ความสิ้นติดสิ้นยินดี เป็นไปเพื่อความดับคือความดับทุกข์ในที่สุด ด้วยประการฉะนี้
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พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้น 

ได้ทรงปฏิบัติพระพุทธศาสนาจนมาถึงวาระสุดท้าย ดังที่ปรากฏว่าในขณะที่จะเสด็จ

สวรรคต ก็ทรงบริกรรมภาวนาว่า พุทโธ พุทโธ ส้ินพระสุรเสียงก็ปรากฏว่าสิ้น 

พระอัสสาสะปัสสาสะ เสด็จสวรรคตด้วยทรงบริกรรมภาวนาว่าพุทโธนั้น อันแสดง

ถึงว่าได้ทรงเป็นนักปฏิบัติกรรมฐาน แม้ว่าเสด็จออกไปเถลิงถวัลยราชสมบัติได้ทรง

ปฏิบัติพระราชกรณียะต่าง ๆ เป็นอันมาก ก็ยังไม่ทรงท้ิงกรรมฐาน ได้ทรงปฏิบัติ

กรรมฐานจนถงึได้ทรงทราบวาระสดุท้ายของพระองค์นัน้ จงึก�าหนดวนัทีเ่สดจ็สวรรคต

ได้ถูกต้อง และทรงปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างแห่งนักปฏิบัติธรรมโดยทั่วไป

ฉะนั้น การที่บพิตรพระนัดดา พร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกามาระลึกถึงพระราช

คุณูปการ และได้มาบ�าเพญ็พระกศุลบ�าเพญ็กศุลถวายเป็นพระราชกศุลในอภลิกัขติสมยั

พเิศษนี ้ซึง่ว่าได้ทรงแสดงและแสดงความกตญัญกูตเวทแีด่พระองค์ผูท้รงเป็นพระราช

บุพการีโดยถูกต้องทุกประการ

ขออ�านาจพระกศุลและกศุลทีไ่ด้ทรงบ�าเพญ็และบ�าเพญ็ถวายครัง้น้ี จงเป็นผล

สมัฤทธิ ์เป็นไปเพือ่พระราชหติสขุแด่พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหามกฏุพระจอมเกล้า

เจ้าอยูหั่วพระองค์น้ัน และขออ�านาจคุณพระศรีรตันตรยัและอ�านาจบญุกศุลโปรดอภบิาล

รกัษาบพิตรพระนดัดาและอบุาสกอบุาสิกาท้ังหลาย ให้ทรงเจรญิและเจรญิด้วยจตพิุธพร 

ถึงความเจริญสถาพรในพระบวรพุทธศาสนายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ถวายวสิชันาพระธรรมเทศนายุตลิง เอว� กมี็ด้วยประการฉะนี ้ขอถวายพระพร

อาตุรสฺมิมฺปิ เม กาเย  จิตฺต� น เหสฺสตาตุร�

เอว� สิกฺขามิ พุทฺธสฺส  สาสนานุคตึ กร�

เมื่อกายของข้าพเจ้าแม้กระสับกระส่าย

จิตจักไม่กระสับกระส่าย

ข้าพเจ้าศึกษาปฏิบัติอยู่อย่างนี้

กระท�าไปตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
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นตฺเถต� โลกสฺมึ ย� อุปาทิยมาน� อนวชฺช� อสฺส

สิ่งใดที่เข้าไปยึดถืออยู่ จะพึงหาโทษมิได้ สิ่งนั้นไม่มีในโลก

วิสุทฺธิ สพฺพเกฺลเสหิ โหติ ทุกฺเขหิ นิพฺพุติ

ความบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองใจท้ังหมดเป็นความดับทุกข์

ทั้งปวง

(พระราชนิพนธ์ ร. ๔)



.



.



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


