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บทที่1 

พระศากยมุนีพุทธเจา 
บทที่1 พระศากยมุนีพุทธเจา 

ตอนที1่ 
พระพุทธประวัต ิ

ตอนที่ 1 พระพุทธประวัติ 
 
1. ชนชาติศากยะเดิมตั้งถิ่นฐานอยูที่ลุมแมน้ําโรหินี ซึ่งไหลผานหุบเขา
ตาง ๆ ทางตอนใตของเทือกเขาหิมาลัยดวยความสงบสุข มีพระเจาสุทโธท
นะผูทรงธรรมเปนมหาราชา ปกครองอยูที่กรุงกบิลพัสดุ 
 
 
 พระเจาสุทโธทนะทรงอภิเษกสมรสกับพระนางมายาพระราชธิดาใน
ราชตระกูลโกลิยวงศแหงกรุงเทวทหะ ซึ่งเปนพระประยูรญาติของพระองค
เอง 
 
 
 เวลาผานไปถึง 20 ป แตพระนางมายาก็มิไดทรงประสูติพระราช
โอรส หรือพระราชธิดาเลย จนกระทั่งวันหนึ่งพระนางทรงสุบินวา 
ชางเผือกเชือกหน่ึงไดเขามาในพระอุทรทางอุระดานขวาแลวพระนางก็ทรง
ครรภ ยังความปติยินดีเเกพระราชสวามีและพสกนิกรเปนอยางยิ่ง ครั้นใกล
กําหนดพระนางก็ออกเดินทางกลับไปเฝาพระชนกชนนี ณ กรุงเทวทหะเพื่อ
ประสูติ ณ ที่นั้นตามพระราชประเพณี เมื่อเสด็จถึงลุมพินีวันก็ทรงแวะ
ประทับพักผอนพระราชอิริยาบถ 
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 รอบ ๆ พระองคดารดาษไปดวยตนอโศกที่กําลังออกดอกงามสะพรั่ง 
ในขณะที่พระนางเอื้อมพระหัตถไปโนมกิ่งอโศก ก็ทรงประชวรพระครรภ 
ประสูติพระราชโอรส ณ ที่นั้น ซึ่งตรงกับวันที่ 8 เมษายน 

 
 
 
 
 
2. พระเจาสุทโธทนะทรงโสมนัสเปนอยางยิ่ง ทรงเฉลิมพระนามพระ
ราชกุมารวา “สิทธัตถะ” ซึ่งเเปลวา “สําเร็จสมปรารถนา” แตทามกลาง
ความปติยินดีนั้น พระนางมายาก็ทรงเสด็จสวรรคต พระราชกุมารจึงอยูใน
ความดูแลของพระนางประชาบดี ซึ่งเปนพระนานาง 

 
 
 
 
 
 ระหวางนั้น ดาบสรูปหนึ่งช่ือ อสิตดาบส บําเพ็ญพรตอยูที่ภูเขาใกล ๆ
แหงหนึ่ง ไดสังเกตเห็นรัศมีเรืองแสงอยูรอบ ๆ ปราสาทเปนนิมิตประจักษ 
จึงมาเขาเฝาและทํานายลักษณะของพระราชกุมารวา “ถาขึ้นครองราชยจะได
เปนมหาจักรพรรดิครองโลก ถาออกบรรพชาจะไดเปนมหาศาสดา” ตอน
แรกที่ทรงไดฟงคําทํานาย พระเจาสุทโธทนะทรงยินดีมาก แตตอมาไมชาก็
ทรงกลับเริ่มวิตกวา พระราชกุมารจะทรงละทิ้งทุกสิ่งทางโลกแลวออก
บรรพชาเสีย 
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 เมื่อพระราชกุมารเจริญวัยได 7 พรรษา ก็ทรงรับการศึกษาศิลปวิทยา 
ทั้งดานทหารและพลเรือน ซึ่งก็ทรงไดเปนเยี่ยมทุกเเขนง แตในพระทัยสวน
ลึกนั้นทรงคิดคํานึกถึงสิ่งอื่น ๆ อยูตลอดเวลา วันหนึ่งในฤดูใบไมผลิขณะ
ตามเสด็จพระราชบิดาไปทอดพระเนตรการทํานา ทรงทอดพระเนตรเห็น
นกตัวหนึ่งบินลงมาจิกเอาตัวหนอนขึ้นจากดินที่ชาวนากําลังไถอยู พระราช
กุมารทรงทรุดพระองคลงนั่งใตรมไม แลวรําพึงกับตนเองวา “อนิจจา ทําไม
สัตวโลกทั้งหลายจึงตองเขนฆาเอาชีวิตกันและกันเชนนี้หนอ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 พระราชกุมารผูสูญเสียพระราชมารดาตั้งแตยังทรงพระเยาวรูสึกเศรา
พระทัยกับทุกขภัยของสัตวโลกทั้งหลายเหลานี้มาก และนับวันก็ยิ่งเปนแผล
ลึกในพระทัยเหมือนดังรอยแผลเปนบนตนไมเล็ก ๆ ซึ่งเติบโตไปตามวัน
เวลา พระเจาสุทโธทนะทรงเห็นอาการเบื่อหนายในชีวิตของพระราชกุมารก็
ทรงวิตกกังวลมากเมื่อรําลึกถึงคําทํานาย จึงทรงพยายามหันเหความสนใจ
ดวยการสูขอพระราชธิดาของพระเจาสุปปพุทธแหงกรุงเทวทหะพระอนุชา
ของพระนางมายา พระนามวา ยโสธรา ใหอภิเษกสมรสเมื่อพระชนมายุได 
19 พรรษา 
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3. สิทธัตถะราชกุมารทรงสําราญพระราชอิริยาบถอยูในปราสาทตาง ๆ 
ที่สรางขึ้นใหเหมาะกับบรรยากาศทั้ง 4 ฤดูเเวดลอมดวยเสียงดนตรีขับกลอม 
และระบํารําฟอนอยางมีความสุข ตลอดมาเปนเวลา 10 ปแตพระองคก็ยัง
ทรงครุนคิดถึงปญหาเเหงความทุกขทั้งหลายและความหมายของชีวิตมนุษย 
 
 
 
 พระองคทรงคิดวา “ปราสาทที่โออา รางกายที่แข็งแรง ชีวิตเยาววัยที่
สุขสําราญเชนนี้มีความหมายตอชีวิตอยางไรหนอ สักวันหนึ่งเราก็จะตอง
เจ็บ แก เเละตองตายอยางหลีกเลี่ยงไมได ความหนุมเเนน พลานามัย และ
การมีชีวิตอยูในโลกนี้ เปนสิ่งที่ไมจริง ไมควรที่มนุษยเราจะยึดมั่นไว” 
 
 
 
 “มนุษยเราตองตอสูกับชีวิตเพื่อความคงอยูรอด แตหนทางการดํารง 
ชีวิตมีอยูเพียง 2 ทางเทานั้น คือ ทางที่ถูก กับทางที่ผิด หนทางที่ผิดก็คือ 
ความพยายามหลีกเลี่ยงความจริงที่มนุษยทุกคนไมอาจจะหนีพนได นั่นคือ 
การแก เจ็บ และตาย 
 
 
 
 หนทางที่ถูก คือ ผูที่มุงแสวงหาความจริงแหงชีวิต ยอมจะตระหนัก 
ถึงการแก เจ็บ และตาย ซึ่งเปนอนิจจังของชีวิต ชวยใหสามารถทําใจใหปลง
ตกได แตการดําเนินชีวิตของเราในขณะนี้ จัดอยูในหนทางที่ผิดอยาง
แนนอน” 
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4. สิทธัตถะราชกุมารทรงมีพระทัยเบื่อหนายในชีวิต ทรงเล็งเห็นโทษภัย 
และทุกขตาง ๆ ในโลกตลอดมา จนกระทั่งพระชนมายุได 29 พรรษา พระ
นางพิมพาก็ประสูติพระโอรส พระนามวา “ราหุล” พระองคจึงตัดสิน
พระทัยไดวา การออกบรรพชาเปนหนทางเดียวที่จะทําใหพนจากความทุกข
และความผูกพันในทางโลกได ดังนั้น คืนวันหนึ่ง พระองคจึงทรงมาช่ือ 
กัณฐกะ เสด็จออกจากพระราชวังไปพรอมกับนายฉันนะ มหาดเล็กคนสนิท 

 
 
 
 
 ระหวางทางพระองคตองผจญกับมารรายทั้งหลายที่พยายามขัดขวาง 
พระองค “เสด็จกลับพระราชวังดีกวา แลวโลกทั้งโลกก็จะเปนของพระองค”  
แตเจาชายสิทธัตถะทรงตอบวา “เจาทั้งหลายจงกลับไปเสียเถิด เพราะนั่น
ไมใชสิ่งที่เราแสวงหาอยู” แลวพระองคก็ทรงตัดพระเมาลี อธิษฐาน 
บรรพชาเปนบรรพชิต แลวเสด็จมุงลงไปทางใตเพื่อแสวงหาโมกขธรรม 

 
 
 
 
 พระองคไดไปศึกษาอยูในสํานักของอาฬารดาบส และอุทกดาบส ได
สําเร็จฌานสมาบัติจนครบ เเตทรงเห็นวา ลัทธิของดาบสทั้งสองนี้ ไมใช
หนทางหลุดพนจากความทุกขตามที่มุงหวังไว พระองคจึงเสด็จตอไปยัง
แควนมคธ จนถึงตําบลอุรุเวลา ซึ่งเปนปาที่มีธรรมชาตินารื่นรมย มีแมน้ํา
เนรัญชราไหลผาน จึงเสด็จประทับอยู ณ ที่นั้น 
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5. พระองคทรงเริ่มบําเพ็ญทุกรกิริยาอยางแรงกลา ต้ังพระทัยมั่นวา “ไม
วาในอดีต ปจจุบัน หรืออนาคต จะไมมีบรรพชิตใดที่จะบําเพ็ญทุกรกิริยา ซึ่ง
เปนกิจยากที่จะกระทําไดขนาดเราอีก” ทรงทรมานพระกาย จนถึงขั้นนี้แลว
จนเวลาลวงมาถึง 6 ป แตก็ไมทรงพบหนทางที่จะตรัสรูไดทรงเล็งเห็นวา ทุ
กรกิริยาไมใชหนทางแหงโพธิญาณ จึงทรงเลิก เเละเสด็จไปสรงที่แมน้ํา 
แลัวเสวยขาวมธุปายาสที่นางสุชาดานํามาถวายบํารุงรางกายจนกลับสมบูรณ
ดังเดิม 
 
 
 ระหวางเวลา 6 ปที่พระองคทรงบําเพ็ูทุกรกิริยาอยูนั้น มีพราหมณ 5 
คนไดติดตามมาคอยปรนนิบัติอยูดวยหวังจะมีสวนตรัสรูบาง แตเมื่อเห็น
พระองคทรงเลิกการบําเพ็ญทุกรกิริยากลับเสวยอาหารดังเดิม ก็เขาใจวา
พระองคกลับไปเปนผูมักมากเสียแลว จึงพากันทอดทิ้งพระองคไป 
 
 
 การที่ไดทรงประทับอยูโดยลําพังทําใหมีความสงบยิ่งขึ้น พระองค จึง
ทรงมุงบําเพ็ญเพียรทางจิตอธิษฐานในพระทัยวา “แมเลือดเนื้อในรางกาย
ของเราจะเหือดหายไป เหลือแตหนังเอ็นเเละกระดูกก็ตาม ถายังไมบรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณก็จะไมลุกขึ้นจากที่นี้เปนอันขาด” 
 
 
 พระองคทรงบําเพ็ญเพียรฟนฝาอุปสรรคทั้งหลายที่หมูมารกอขึ้นเพื่อ
ทําลายสมาธิของพระองคดวยความยากลําบาก ทรงระงับพระทัยไมให
กระสับกระสายและพิจารณากลลวงอยางสุขุม อดทน ปฏิเสธขอเสนอของ
หมูมารทั้งหลายจนสิ้น 
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 พระองคทรงกําหนดพระทัยไปตามวาระแหงกระแสจิต จนถึงรุงอรุณ
ของวันใหม พระองคก็ไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งตรงกับวันที่ 8 
ธันวาคม พระชนมายุได 35 พรรษา 

 
 
 
 
 
6. นับแตวันที่ไดทรงตรัสรูเปนตนมา พระองคก็เปนที่รูจักกันในพระ
นาม ตาง ๆ เชน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระผูรูเเจงโลก พระตถาคต 
พระศากยมุนี มหาบุรุษแหงศากยะ เปนตน 

 
 
 
 
 
 เมื่อตรัสรูแลว พระองคไดเสด็จไปที่ปามฤคทายวัน เมืองพาราณสีที่
อยูของปญจวัคคียที่เคยรับใชพระองคมาตลอด 6 ป เพื่อเเสดงพระสัจธรรมที่
ไดทรงตรัสรูใหฟง ตอนแรกปญจวัคคียพยายามหลีกเลี่ยงพระองค แตเมื่อได
ฟงพระธรรมที่ทรงโปรดเทศนาจนจบแลว ก็เกิดดวงตาเห็นธรรมไดบรรลุ
อรหัตผลทั้ง 5 คน ตอจากนั้นพระองคไดเสด็จไปที่กรุงราชคฤหของพระ
เจาพิมพิสาร พระสหายของพระองคแลวแสดงพระธรรมโปรดจนพระ
เจาพิมพิสารเลื่อมใส ประกาศตนเปนพุทธมามกะ หลังจากนั้นพระองค ก็ได
เสด็จไปยังที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ แสดงพระธรรมโปรดหมูชนโดยทั่วไป 
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 ไมวาที่ใดที่พระองคแสดงพระธรรมจะมีประชาชนมาชุมนุมกันเนือง
แนน เหมือนผูที่กระหายน้ําที่พากันมาแสวงหาน้ําดื่มหรือผูที่อดอยากหิว
โหยตองการอาหารฉันใดก็ฉันนั้น โมคคัลลานะและสารีบุตรพรอมดวย 
สหาย 2000 คนก็ไดพากันไปเฝาพระองคขออุปสมบทจนไดสําเร็จเปนพระ
อรหันต ซึ่งตอมาก็ไดรับยกยองเปนอัครสาวกเบื้องขวาและซายของ
พระพุทธเจา 

 ในตอนแรก พระเจาสุทโธทนะ ซึ่งไมเห็นดวยกับการออกบรรพชา 
ทรงเสียพระทัยเปนอนัมาก แตภายหลังก็ทรงหักพระทัยได พระเจาสุทโธท
นะรวมทั้งพระนางประชาบดี พระนานาง พระนางยโสธรา พระมเหสีและ
พระประยูรญาติแหงราชวงศศากยะทั้งหมดก็ไดถวายตัวเปนพุทธมามกะ 

 
7. พระพุทธเจาไดเสด็จทองเที่ยวไปเทศนาสั่งสอนประชาชนในที่ตาง ๆ 
เปนเวลา 45 ป จนพระชนมายุได 80 พรรษา  ระหวางที่กําลังเสด็จจากกรุง 
ราชคฤหเขาสูแขวงเมืองเวสาลี ก็ทรงประชวรหนัก และทรงปลงอายุสังขาร
วาจะเสด็จปรินิพพานในอีก 3 เดือนขางหนา แลวพระองคก็ทรงระงับอาการ
ประชวรเสีย เสด็จตอไปจนถึงปาวานคร ทรงรับอาหารที่นายจุนทะ 
ชางเหล็กนํามาถวายแลวก็ทรงประชวรมีพระอาการหนัก  แตก็ทรงแข็ง 
พระทัยเสด็จตอไปจนถึงเเขวงเมืองกุสินารา 

 
 พระองคทรงประทับสีหไสยาสนตะแคงขวาระหวางตนสาละคู ทรง
ขม ความเจ็บปวดดวยความอดทน ตลอดเวลาที่ทรงเเสดงธรรมเทศนาโปรด 
พระสาวกทั้งหลายเปนครั้งสุดทาย จนกระทั่งเสด็จเขาสูปรินิพพานดวย 
อาการสงบ 
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8. พระอานนทและบรรดาสาวกทั้งหลายไดนําขาวปรินิพพานไป
ประกาศ ใหทราบกันทั่วแลวมัลละกษัตริยพระสหายของพระองคก็ไดถวาย 
พระเพลิงพระพุทธสรีระ ณ เมืองกุสินารานั้นเอง 

 
 
 ขาวพุทธปรินิพพานไดแพรสะพัดไปทั่ว พระเจาอชาตศัตรู และ
กษัตริยจากแควนอื่น ๆ อีกรวม 7 แควน ไดสงทูตมาขอแบงสวนพระ
สารีริกธาตุ ในตอนแรกทางเมืองกุสินาราไมยอม แตโทณพราหมณ ซึ่งเปน
พราหมณผูใหญในเมื่องนั้นไดใหความเห็นวา ถาไมยอมผอนผันแบงใหไป 
อาจเกิดสงครามเพราะแยงพระสารีริกธาตุได ในที่สุดจึงตกลงยอมแบง
ใหแกแควนตาง ๆ ที่มาขอนั้นเทา ๆ กันพระอังคารที่เหลืออยูรวมท้ังทะนาน
ที่ใชตวงพระสารีริกธาตุก็แบงใหกษัตริยเเควนอื่นอีก 2 แหงนํากลับไปบาน 
เมืองของตน สรางสถูปใหญบรรจุแลวถวายการสักการะบูชา 

 
 

ตอนที่ 2 
ปจฉิมเทศนาของพระพุทธเจา 
ตอนที่ 2 ปจฉิมเทศนาของพระพุทธเจา 

 
1. ระหวางที่ทรงประทับสีหไสยาสนใตตนสาละคูที่เมืองกุสินารานั้น 
พระพุทธเจาไดทรงประทานโอวาทครั้งสุดทายแกบรรดาสาวกทั้งหลายวา
“จงเปนแสงสวางสองหนทางใหแกชีวิตดวยการประพฤติชอบ ใหพ่ึงตนเอง
อยางหวังพึ่งผูอื่น จงยึดถือพระธรรมเปนดวงประทีป อยาทําตามคําสอนของ 
ลัทธิศาสนาอื่น” 
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 “ราคะ โทสะ โมหะ เปนสาเหตุแหงทุกข ขออยาไดยึดมั่นในกิเลส
เหลานี้” 

 
 
 “สังขารทั้งหลายยอมมีเจริญ มีเสื่อม มีการสิ้นสลายไปเปนธรรมดา 
ขอใหทุกคนจงยังกิจทั้งปวงดวยความไมประมาทเถิด” 

 
 
 “ขอใหยึดพระธรรมของเราเสมือนตัวแทนของเราเมื่อสิ้นเราแลว ถา
ทําไดเชนนี้ ทานทั้งหลายก็จะประสบแตความสุขความเจริญ” 

 
 
2. “สาวกทั้งหลาย เราไดแสดงธรรมเทศนาทั้งหมดแกทานแลว ขอให 
ยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด อยาละเวนเพิกเฉยเสีย แลวทานจะประสบแต 
ความสุขตลอดไป” 

 
 
 “หลักสําคัญของพระธรรม คือ การทําจิตใจใหบริสุทธิ์ ดวยการมีขันติ 
เอาชนะใจตนเองดวยการขจัด ราคะ โทสะ โมหะใหหมดสิ้น ใหประพฤติ
ชอบไมเบียดเบียนใครทั้งทางกาย วาจา ใจ ตองรูจักบังคับใจตนเองไมให
หลงงมงายในกิเลสตัณหาทั้งปวง จะตองไมลืมวาสรรพสิ่งในโลกเปน*
อนิจจัง” 



พระศากยมุนีพุทธเจา 

–12– 

 “จิตใจของมนุษยจะบริสุทธิ์ผุดผองดังพระอรหันต หรือสกปรกเต็ม
ไปดวยกิเลสช่ัวรายก็ขึ้นอยูกับการบังคับใจตนเองไมไหลุมหลงไปในทางที่
ผิด” 
 
3. “ทานทั้งหลายควรใหความคารวะซึ่งกันและกัน ไมทะเลาะเบาะแวง 
แตกแยกกันเหมือนน้ํากับน้ํามัน แตใหมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเหมือน 
น้ํากับน้ํานม” 
 
 “จงรวมกันปฏิบัติตามคําสอนของเรา หมั่นศึกษาธรรมรวมกัน อยา
ปลอยใหเวลาเสียไปโดยเปลาประโยชน ใหเรงแสวงหาหนทาง แหงการ
ตรัสรู” 
 
 “สาวกทั้งหลายพระธรรมที่เราไดแสดงแกทานจนหมดสิ้นแลวนี้ เรา
ตรัสรูชอบดวยตนเอง ขอใหทานทั้งหลายยึดถือและปฏิบัติตาม อยาไดละ
เวน” 
 
 “ถาผูใดละเวนไมปฏิบัติตามธรรมของเรา ก็เทากับวาผูนั้นยังไมเห็น
เราทั้ง ๆ ที่อยูใกลเรา ตรงกันขาม ผูที่ปฏบิัติตามถึงจะอยูหางไกลจากเราก็
เหมือนอยูใกลเรา” 
 
4. “สาวกทั้งหลาย ชีวิตเราจวนถึงที่สิ้นสุดแลว ขอทานทั้งหลายอยาได
โศกเศรา เพราะชีวิตเปนของไมเที่ยง ไมมีใครหลีกเลี่ยงการดับของสังขาร
ไดดังเชนที่ทานกําลังจะไดเห็นจากเราวารางกายของมนุษย แหลกสลายได
เหมือนคันเกวียน” 
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 “ทานทั้งหลายอยามัวเศราโศกอยูเลย ใหเรงทําใจใหไดวา ทุกสิ่งทุก
อยางเปนอนิจจัง อยามัวยึดมั่นกับความไมจีรังยั่งยืนของชีวิต” 

 
 
 “กิเลสทั้งหลายเปนเครื่องลวงลอใจใหหลงงมงายในโลกียวิสัย
เปรียบเสมือนมีงูพิษอยูในหองถาทานประสงคจะนอนหลับอยางเปนสุขก็
จะตองขับไลงูรายไปใหพนเสียกอน” 

 
 
 “ทานจะตองตัดความผูกพันจากโลกียวิสัยและขับไลมันใหพนไป
เหมือนขับไลงูพิษราย เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ผุดผองของจิตใจ” 

 
 
5. “สาวกทั้งหลายเราใกลจะถึงวาระสุดทายแลว แตอยาลืมวาความตาย 
เปนเพียงการสูญสลายทางสรีระ ซึ่งบิดามารดาเปนผูใหกําเนิด ไดรับการ 
หลอเลี้ยงดวยโภชนาหารใหเจริญเติบโต จึงไมอาจหลีกเลี่ยงความเจ็บปวย 
และความตายได” 

 
 
 “ความเปนอรหันตไมใชสรีรภาพซึ่งมีอันตองสูญสลาย แตเปนการ
ตรัสรูเห็นแจงทางจิตวิญญาณจะดํารงอยูคูกับหลักธรรมและหนทางแหง
ธรรมชั่วนิรันดร” 
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 “ดังนั้น ผูที่มองเห็นแตตัวเรา ไมใชผูที่เห็นเราอยางแทจริง ผูที่
ประพฤติปฏิบัติตามธรรมเทานั้นจึงจะเปนผูเห็นเราอยางแทจริง” 
 
 
 “เมื่อสิ้นเราแลว พระธรรมจะเปนครูของทานตอไป จงปฏิบัติตาม
ธรรมเหมือนเชนที่ปฏิบัติตอเรา” 
 
 
 “ตลอดระยะเวลา 45 ปสุดทายของชีวิต เราแสดงธรรมเทศนาสั่งสอน
ทานทั้งหลายอยางครบถวน แจมแจง มิไดปดบังอําพรางสิ่งใดไว และนี่ก็
เปนการแสดงธรรมเทศนาครั้งสุดทายของเราแลว กอนที่จะเขาสู
ปรินิพพาน” 
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บทที่ 2 

พระพุทธศาสดาผูประเสริฐเเละเปนนิรันดร 
บทที่ 2 พระพุทธศาสดาผูประเสริฐเเละเปนนิรันดร 

ตอนที่ 1 
พระเมตตาและปฏิญญา 
ตอนที่ 1 เมตตาและปฏิญญา 

 
1. สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงเปนผูที่มีน้ําพระทัยเปยมไปดวยความ
เมตตากรุณา ทรงสละความสุขสําราญสวนพระองคทั้งหลายจนสิ้นและอุทิศ
พระองคดวยการหาหนทางที่จะชวยสัตวโลกทั้งหลายใหพนจากทุกขภัยทั้ง
ปวง 

 
 
 เหมือนความรักของมารดาที่มีตอบุตรของตน คอยเลี้ยงดูฟูมฟกให
เติบใหญ ไมทอดทิ้งไปไหนทรงกลาววา “ความทุกขของทานเปนความทุกข
ของเรา ความสุขของทานเปนความสุขของเรา” 

 
 
 น้ําพระทัยที่เปยมไปดวยความเมตตาของพระองคเกิดจากความรักที่
พระองคมีตอประชาชน และความเมตตานี้กอใหประชาชนเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธาในพระองค ความเลื่อมใสศรัทธาเปนหนทางนําไปสูการตรัส
รูเห็นแจง ความรักของพระองคเปรียบเสมือนความรักของมารดาซึ่ง
กอใหเกิดความรูสึกอบอุนปลอดภัยแกบุตรนั้น 
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 อยางไรก็ตามยังมีผูที่ไมสามารถเขาถึงพระองคที่ยังคงตกอยูใต
อิทธิพลของกิเลสมารตองไดรับความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นเพราะความโง
เขลา ความโลภ และความหลงในโลกียวิสัย จึงตองเวียนวายตายเกิดอยูใน
โลกแหงความมายานี้เรื่อยไป ไมมีวันหลุดพนไปได 
 
 
 
2. ความเมตตากรุณาของพระองคไมไดมีอยูเฉพาะชั่วชีวิตหนึ่งเทานั้น 
แตมีอยูช่ัวกัลปาวสาน ตราบเทาที่มนุษยโลกทั้งหลายยังเวียนวายตายเกิด กัน
อยูเชนนี้ 
 
 
 
 พระพุทธเจาทรงเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลก ในสภาพที่ประชาชนทุกคน 
สามารถเขาหาพระองคไดงาย และทรงมีวิธีสั่งสอนใหทุกคนมีดวงตาเห็น 
ธรรมตามดวยอุบายที่ชาญฉลาดและสุขุมที่สุด 
 
 
 
 พระองคทรงถือกําเนิดมาในวรรณะกษัตริยแหงศากยวงศ แตทรงสละ
ความสุขสวนพระองคทั้งสิ้น แลวอุทิศตนถือเพศบรรพชิต ทรงศึกษาคนควา
หาหนทางตรัสรู ซึ่งเปนทางชวยสัตวโลกทั้งหลายใหหลุดพนจากความทุกข
ทรมานตาง ๆ ทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเพื่อประโยชนสุขของชนหมู
มาก และในที่สุดก็ทรงชี้ใหเห็นถึงความไมจีรังยั่งยืนของสังขารดวยการ
เสด็จเขาสูปรินิพพาน 
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 เมือทรงตัดสินพระทัยที่จะสละชีวิตทางโลกนั้น พระองคไดทรงตั้ง
สัตยปฏิญาณไว 4 ขอ คือ 1. จะชวยสัตวโลกทั้งหลายใหพนทุกข 2. จะละ
เวนกิเลสทางโลกทั้งสิ้น 3. จะเรียนรูธรรมทั้งปวง 4. จะแสวงหาหนทางไปสู
การตรัสรูขั้นสุดยอด แลวพระองคก็ทรงบําเพ็ญเพียรเพื่อใหบรรลุผลตามที่
ไดต้ังสัตยปฏิญาณไว ดวยน้ําพระทัยที่เปยมลนไปดวยความเมตตากรุณาตอ
สัตวโลกทั้งหลายนั่นเอง 

 
3. พระองคทรงเริ่มบําเพ็ญเพียรโดยละเวนการฆาสัตวตัดชีวิต ดวยความ
มุงหวังวามนุษยทุกคนจะไดรูถึงคุณคาของความมีชีวิตที่ยืนนาน 

 
 ทรงละเวนจากการลักขโมย เพื่อใหมนุษยทุกคนไดทุกสิ่งที่ปรารถนา
สมดังใจหวัง 

 
 ทรงละเวนจากการประพฤติผิดในกาม โดยหวังวาผลบุญนั้นจะชวย
ใหมนุษยทุกคนมีจิตใจที่บริสุทธิ์ตัดขาดจากตัณหาราคะ 

 
 ทรงละเวนจากการพูดปดหลอกลวงผูอื่น เพื่อใหมนุษยทุกคนไดมี
โอกาสรูจักความสงบสุขที่เกิดจากการพูดแตสิ่งที่เปนความจริง 

 
 ทรงละเวนจากการพูดกลับกลอก เพื่อสอนใหทุกคนไดรูถึงคุณคาของ
มิตรภาพ 
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 ทรงละเวนจากการวารายผูอื่น เพื่อวาทุกคนจะไดอยูรวมกันอยางสันติ 

 
 
 ทรงละเวนจากการพูดเหลวไหล เพื่อวาทุกคนจะไดรูจักเห็นอกเห็นใจ
กัน 

 
 
 เพื่อที่จะไดบรรลุอรหัตผลพระองคทรงตัดขาดจากกิเลสแหงความ
โลภ เพื่อวาทุกคนจะไดมีจิตใจสงบ ไมกระวนกระวายเพราะความอยากได
โนนไดนี่ 

 
 
 ทรงตัดกิเลสแหงโทสะ เพื่อใหจิตใจของทุกคนเปยมไปดวยความ
เมตตาการุญ 

 
 
 ทรงตัดกิเลสของความลุมหลง โงเขลา เพื่อวาทุกคนจะไดมีดวงตาเห็น
ธรรม เกิดปญญาที่จะไมนําไปสูหนทางที่ผิด 

 
 
 จะเห็นไดวา พระเมตตาคุณของพระองคมุงแผอานิสงสใหแกสัตวโลก
ทั้งปวงใหมีความสุข ชวยใหพนจากความทุกข เหมือนความรักที่บิดามารดา
มีตอบุตรของตนฉันใดก็ฉันนั้น 
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ตอนที่  2 
วิถีทางท่ีทรงชวยใหพนทุกข 
ตอนที่ 2 วิถีทางที่ทรงชวยใหพนทุกข 

 
1. พระพุทธเจาทรงเล็งเห็นวา พระธรรมที่พระองคตรัสรูนั้นลึกซึ้งนัก
ยากที่จะทําใหผูอื่นที่ยังหลงวนเวียนอยูในทะเลแหงกิเลสตัณหาจะสามารถรู
ตามได ดังนั้นพระองคจึงทรงคิดหาอุบายที่จะสั่งสอนใหผูอื่น ไดมีโอกาสรู
ธรรมวิเศษนี้ดวยวิธีเลานิทานและยกตัวอยางอุปมาอุปไมยอยางเชน 

 
 
 “เกิดไฟไหมที่คฤหาสนของเศรษฐีผูหนึ่งในขณะที่เขาไมอยูบาน เมื่อ
กลับก็พบวา ลูก ๆ ของเขากําลังเลนกันเพลิน อยูในบาน ไมรูตัววาไฟกําลัง
ไหมอยู เศรษฐีจึงตะโกนรองเรียกวา “ไฟไหม  ไฟไหม รีบหนีออกมาเร็ว”
แตพวกลูก ๆ กําลังเลนกันเพลินจนไมไดยินเสียงของผูเปนพอ 

 
 
 เศรษฐีเห็นไมไดการ จึงรองตะโกนอีกวา “ลูก ๆ ทั้งหลาย พอซื้อของ
เลนแปลก ๆ มากมายมาฝากพวกเจา จงรีบออกมารับเร็ว ๆ เถิด” ซึ่งก็ไดผล
พวกลูก ๆ ของเศรษฐีรีบว่ิงออกมาจากบานที่กําลังไหม ไดทันทวงที” 

 
 
 โลกนี้เปรียบเหมือนบานที่กําลังไฟไหมแตไมมีใครทันรูตัววากําลังตก
อยูในอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นพระองคจึงตองทรงหาวิธีตาง ๆ ที่จะชวยดวย
ความเมตตาสงสาร 
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2. พระองคทรงตรัสวา “เราจะเลานิทานอีกเรื่องหน่ึงใหทานทั้งหลายฟง 
คือ ครั้งหนึ่ง มีบุตรของเศรษฐีผูมั่งคั่งผูหนึ่งไดเดินทางออกจากบานแลวไป
ตกระกําลําบากอยางแสนเข็ญ เศรษฐีผูเปนพอไดออกติดตามหาอยางไม
ลดละแตก็ไมพบ 
 
 
 
 หลายสิบปตอมาบุตรของเศรษฐีไดระเหเรรอนกลับมายังถิ่นที่อยูของ
ผูเปนบิดาอีกโดยบังเอิญ ในสภาพของยาจกนาเวทนา แตเศรษฐีก็สามารถจํา
บุตรของตนไดในทันทีที่เห็น จึงใหคนรับใชไปนําตัวมาพบ แตผูเปนบุตร
นั้น จําบิดาของตนไมได เขาใจผิดวาเปนการลอลวงจึงไมยอมไปพบ เศรษฐี
จึงใหคนรับใชนําเงินไปใหโดยวาจางใหเปนคนใชทํางานในบานของเศรษฐี
นั้นเขาจึงตกลงยินยอม 
 
 
 
 เศรษฐีผูบิดาคอย ๆ มอบหมายหนาที่ใหเขาดูแลทรัพยสินตาง ๆ ของ
ตน แตเขาก็ยังจําบิดาของตนไมได 
 
 
 
 เศรษฐีรูสึกยินดีในความซื่อสัตยของบุตรชายมาก วันหนึ่งเมื่อจวนจะ
สิ้นใจจึงเรียกบรรดาญาติมิตรทั้งหมดใหมาชุมนุมกันและประกาศความจริง
วา “นี่คือลูกของเราผูซึ่งเราไดติดตามหามาเปนเวลานาน บัดนี้เราไดพบแลว 
และเราจะยกทรัพยสมบัติทั้งหมดใหครอบครองตอไป” 
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 บุตรชายของเศรษฐีประหลาดใจมากเมื่อไดฟงคําพูดของผูเปนบิดา
กลาววา   “เราไดพบบิดาบังเกิดเกลาและยิ่งกวานั้นยังไดรับทรัพยสมบัติ  
มหาศาลดวย” 

 
 
 
 เศรษฐีในนิทานเรื่องนี้เปรียบไดกับพระพุทธองค และบุตรพเนจรก็คือ
บุคคลทั่วไป เมตตาจิตของพระองคเปรียบไดดังความรักของบิดาที่มีตอบุตร 
พระองคจึงเพียรพยายามอบรมสั่งสอนและชี้หนทางใหคนทั้งหลายไดมี
โอกาสพบธรรมวิเศษแหงการตรัสรู 

 
 
 
3. พระองคทรงแผเมตตาจิตโปรดผูคนทั้งหลายโดยถวนหนา เหมือน
น้ําฝนที่ตกลงมาใหความชุมฉ่ําแกพฤกษชาติทั้งปวง แตทรงใชวิธีการที่
แตกตางกันไปใหเหมาะกับบุคคลแตละประเภทเชนเดียวกับพันธุไมชนิด
ตาง ๆ ที่ผลิดอกออกผลไดไมเทากัน ทั้ง ๆ ที่ไดรับน้ําฝนอยางเดียวกัน 

 
 
 
4. ความรักของบิดามารดาที่มีตอบุตรทุกคนนั้นเหมือนกันทุกคน แตมัก 
จะแสดงออกมากตอบุตรที่ออนแอ พระพุทธเจาก็เชนเดียวกันทรงแผเมตตา
โปรดสัตวทั้งหลายเทา ๆ กัน แตทรงเพงเล็งผูที่หลงเมามัวอยูในทุกขกิเลส 
เปนพิเศษ 
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 พระองคเปรียบเสมือนดวงตะวันที่ทอแสงสวางขับความมืดใหพนไป
จากโลก พระเมตตาของพระองคคือดวงประทีปสองทางนําสัตวโลกทั้งปวง
ใหหลุดพนจากกิเลสเเละความลุมหลง นําทางใหไปสูการตรัสรูโดยชอบ 
 
 
 
 พระองคเปนบิดาแหงความเมตตา เปนมารดาแหงความรัก พระองค 
ทรงแผเมตตาโปรดสัตวโลกทั้งหลายใหพนจากความทุกขในโลก สัตวโลก 
ทั้งปวงคือบุตรที่ตองการความรักความเมตตาและความชวยเหลือจาก
พระองค 
 
 
 

ตอนที ่3 
พระพุทธเจาผูเปนนิรันดร 
ตอนที่ 3 พระพุทธเจาผูเปนนิรันดร 

 
1. คนทั่วไปเขาใจกันวาพระพุทธเจาทรงเกิดมาในวรรณะกษัตริยแลว
ออกผนวชถือเพศบรรพชิตจนไดตรัสรู แตความจริงแลว พระองคทรงเปน
นิรันดร ไมมีเกิด ไมมีดับช่ัวฟาดินสลาย 
 
 
 
 พระพุทธเจาทรงสถิตยอยูช่ัวนิรันดรเพื่อชวยบรรเทาทุกขภัยใหสัตว
โลกทั้งหลาย 
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 พระธรรมที่ทรงเทศนาสั่งสอนเปนธรรมวิเศษ เปนนิรันดร เพราะ
พระองคทรงเปนผูรูเเจงโลกทรงประกาศพระธรรมเพื่อประโยชนแก 
มหาชน 

 
 
 
 การหยั่งรูความเปนไปของโลกเปนสิ่งที่ยากจะทําได สิ่งที่คิดวาเปน 
ความจริงอาจเปนความเท็จ ที่คิดวาเท็จอาจเปนจริง มนุษยที่ยังลุมหลงอยูใน
โลกียวิสัยจะไมมีวันรูความเปนไปของโลกไดชัดแจงนอกจากพระพุทธเจา 
พระองคไมตรัสวา จริงหรือเท็จ ดีหรือช่ัว แตทรงแสดงใหเห็นสภาพที่
จะตองเปนไปในวัฏสงสาร 

 
 
 
 พระองคตองการจะสอนใหรูวา “มนุษยทุกคนพึงปลูกฝงคุณความดี
ปฏิบัติชอบดวยกาย วาจา ใจ” 

 
 
 
2. พระพุทธเจาไมไดสั่งสอนดวยวาจาเทานั้น แตยังทรงแสดงใหเห็น
ประจักษถึงความไมเที่ยงแทแนนอนในโลกดวยการเสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน เพื่อปลุกใหผูที่ยังหลงงมงายในกิเลสตัณหาลืมตาขึ้นมองความ
จริง 
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 ดังนิทานตัวอยางตอไปน้ี คือ นายแพทยคนหน่ึงมีลูกหลายคน วัน
หนึ่งขณะที่เขาไมอยู ลูกของเขาดื่มยาผิดขนานโดยอุบัติเหตุ เมื่อกลับมาพบ
อาการผิดปกติของลูก ๆ จึงใหดื่มยาเเกลูก ๆ ที่มีอาการไมรุนแรงยอมกินยา
แกจนหายดีเปนปกติ แตบางคนที่มีอาการสาหัสไมยอมกินยาแกพิษ 

 
 
 
 
 ผูเปนพอจึงคิดหาหนทางชวยชีวิตลูกดวยวิธีที่เด็ดขาดเพราะความรัก 
กลาวกับลูก ๆ วา “พอมีธุระตองเดินทางไปไกล พออาจสิ้นชีวิตระหวางทาง
ก็ไดเพราะพอแกมากแลว ถาพวกเจาไดขาววาพอตายเมื่อใดก็ใหกินยาที่พอ
จัดไวใหแลวก็จะหายเอง เพราะไมมีใครจะดูแลรักษาเจาใหหายไดนอกจาก
ยานี้เทานั้น” วาแลวเขาก็ออกเดินทางไป ไมนานเขาก็สงคนมาแจงขาวการ
ตาย พวกลูก ๆ เมื่อไดขาวก็เศราโศกเสียใจมากเพราะจะตองขาดที่พ่ึง ไมมี
ใครจะมารักษาพยาบาลใหอีกแลว ในที่สุดก็รําลึกถึงคําสั่งของบิดาไดและ
รีบดื่มยาตามที่บิดาบอกไวจนหายดี 

 
 
 
 
 การกลาวเท็จดังที่นายแพทยผูนี้ทําเปนสิ่งที่ไมดี แตพระพุทธเจาก็
เชนเดียวกับนายแพทยผูนี้ ดวยความรักที่มีตอปวงชนทําใหทรงปลงอายุ
สังขารเสด็จปรินิพพานเพื่อแสดงใหผูที่ยังหลงงมงายอยูในกิเลสทั้งหลายได 
เห็นวาการเกิดและตายนั้นเปนสิ่งที่ไมมีใครจะหลีกเลี่ยงพน 
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บทที่ 3 

รูปลักษณเเละคุณลักษณ 
บทที่ 3 รูปลักษณเเละคุณลักษณ 

ตอนที่ 1 
ไตรลักษณของพระพุทธเจา 
ตอนที่ 1 ไตรลักษณของพระพุทธเจา 

 
1. การที่จะเขาถึงพระพุทธเจา การแสวงหาพระองคหรือสัญญลักษณ
ของพระองคใหพบนั้นไมใชการเขาถึงที่แทจริง การตรัสรูเทานั้นคือหนทาง
เดียวที่จะเขาถึงพระพุทธเจา 

 
 
 
 ผูที่กลาววาเขาถึงพระพุทธเจาเพราะไดเห็นปรากฏพระองคในภาค
ตาง ๆ นั้น ไมไชการเขาถึงที่แทจริง แตเปนการมองดวยดวงตาที่เขลา 
พระพุทธเจาที่แทจริงนั้นไมมรีูปลักษณที่เราจะสามารถมองเห็น หรือ
บรรยายดวยคําพูดที่ถูกตองเหมาะสมได 

 
 
 
 ถึงแมวาเราจะพูดถึงพระองคในลักษณะตาง ๆ ก็ตามที พระพุทธเจา
ไมมีรูปลักษณที่กําหนดแนนอน แตทรงปรากฏพระองคในภาคตาง ๆ ที่ 
วิเศษที่สุดได 
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 ดังนั้นผูที่ไดเห็นพระพุทธองคในภาคหรือลักษณะตาง ๆ แตมิไดผูกใจ
กับลักษณะทางกายภาพของพระองค จึงนับไดวาเปนผูที่สามารถเขาถึง
พระพุทธเจา 

 
 
2. การตรัสรูคือหัวใจของพระพุทธเจาซึ่งเปนอมตะ ไมมีวันแตกดับหรือ 
เปลี่ยนแปลง เปนปญญาที่รูแจงโลก ซึ่งไมมีวันหว่ันกลัวหรือเจ็บปวยไมมี
การเปลี่ยนแปลงชั่วนิรันดร 

 
 
 ดังนั้นพระพุทธเจาจะไมมีวันสูญไปตราบเทาที่ปญญารูแจง คือ การ
ตรัสรูนั้นยังอยูเปนแสงประทีปสองทางใหผูคนทั้งหลายไดบรรลุถึง 
อรหัตผล 

 
 
 ผูที่ตรัสรูบรรลุเปนพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจาจะปฏิบัติพระ
ธรรมและประกาศพระธรรมสืบแทนพระองค เพราะไมมีอํานาจใดในโลก
จะมีความมหัศจรรยเทียมพระองคได 

 
 
3. พระพุทธเจาทรงมีตรีกาย (กาย 3 ) คือ ธรรมกาย สัมโภคกาย และ
นิรมาณกาย 
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 ธรรมกาย คือ พระธรรม ซึ่งเปนแกนของความจริงเปนหัวใจของ 
พระพุทธองคไมมีตัวตน ไมมีสีสัน ไมมีที่ไป ไมมีที่มา แตเหมือนกับทองฟา
กวางที่ครอบคลุมอยูเหนือสรรพสิ่งทั้งปวง 

 
 
 
 
 พระองคไมไดดํารงอยูเพราะคนทั้งหลายคิดวามีอยูหรืออันตรธานไป
เพราะถูกละลืม พระองคทรงอยู นอกเหนือความผันแปรในสภาพจิตของ
มนุษย 

 
 
 
 
 กายของพระพุทธองคแผไพศาลไปทั่วจักรวาลและชั่วกัลปาวสาน ไม
วาจะมีผูเช่ือถือหรือไม 

 
 
 
 
4. สัมโภคกายชี้ใหเห็นถึงธาตุแทของพระพุทธเจา นั่นคือความเมตตา
กรุณาและปญญาของพระองคที่จะชวยช้ีทางใหหลุดพนจากความทุกขดวย 
การแสดงสัญญลักษณของการเกิด การตาย ดวยการตั้งสัตยปฏิญาณดวยการ
ปฏิบัติและเปดเผยพระนามของพระองค 
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 สัมโภคกาย คือ พระเมตตาจิตซึ่งพรอมที่จะชวยปลดเปลื้องความทุกข 
ใหแกผูคนทั้งหลาย เหมือนดังเชนกองไฟที่กอไวจะไมมีวันดับจนกวาเชื้อ 
เพลิงจะมอดไหมหมดไป พระเมตตาจิตของพระองคก็เชนกันจะไมมีวัน
หมดไป จนกวากิเลสทั้งหลายในโลกจะสูญสิ้น พระเมตตาจิตชวยปดเปา
ทุกขใหแกมนุษยเหมือนลมที่พัดพาฝุนละอองไป 

 
 
 นิรมาณกาย คือ กายที่ทรงประสูติมาในโลกเพื่อที่จะชวยช้ีทางใหหลุด
พนทุกขภัยดวยการออกบรรพชา ตรัสรู แสดงใหเห็นถึงความไมแนนอน
ของชีวิตเชนการเจ็บ การตาย 

 
 
 อยางไรก็ตาม กายที่เปนหัวใจของพระพุทธเจาโดยแทจริงนั้น คือ
“ธรรม” พระองคตองปรากฏองคมาในลักษณะตาง ๆ ก็เนื่องจากมีบุคคลอยู
หลายประเภท แตหลักสําคัญของพระองคก็คือ “ธรรม” นั่นเอง 

 
 
 ถึงแมวาจะมีตรีกาย แตจุดมุงหมายก็มีเพียงสิ่งเดียวเทานั้น คือ การชวย
ใหสัตวโลกทั้งหลายพนทุกข 

 
 
 การปรากฏพระองคดวยการเสด็จอุบัติมาในชาติตาง ๆ นั้นไมใช 
พระพุทธเจา เพราะความเปนพระพุทธเจา คือ การตรัสรู ผูที่ตรัสรูความจริง
คือผูที่เห็นพระพุทธเจา 
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ตอนที2่ 
การจุติของพระพุทธเจา 

ตอนที่ 2 การจุติของพระพุทธเจา 
 
1. การจุติของพระพุทธเจามีไมบอยครั้งนัก เมื่อพระองคจุติมา พระองค 
จะตรัสรูและประกาศพระธรรมไขปญหาของใจ กําจัดกิเลสและความชั่วทั้ง 
หลาย พระองคเสด็จไปทั่วทุกหนทุกแหงโดยไมมีอะไรจะมาขวางกั้น 
พระองคไวได ไมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดในโลกจะเหนือกวาพระองค 

 
 
 พระองคทรงจุติมาในโลกเพื่อประกาศพระธรรมและชวยใหคน
ทั้งหลายไดรูความจริงแหงชีวิต พระองคไมทรงทอดทิ้งผูที่ตกอยูในความ
ทุกข 

 
 
 การที่จะประกาศพระธรรมในโลกที่เต็มไปดวยความอยุติธรรมและ 
กิเลสช่ัวรายนั้นไมใชของงาย แตดวยความรักความเมตตาพระองคก็มิได
ทรงยอทอ 

 
 
2. พระพุทธเจาทรงเปนมิตรที่ประเสริฐ เมื่อใดที่พระองคพบผูที่ตองทน
ทุกขแบกกิเลสนาเวทนา พระองคก็จะทรงชวยแบงเบาภาระนั้นดวยน้ํา 
พระทัยเมตตา ถาพระองคพบผูที่ตกอยูในความลุมหลงมัวเมา พระองคก็จะ
ชวยปดเปาความลุมหลงใหหมดไปดวยแสงสวางแหงปญญา  
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 ผูที่ไดฟงพระธรรมของพระองคจะไมอาจออกหางพระองคได เพราะ 
พระธรรมคําสอนของพระองคนําความสุขมาใหแกเขานั่นเอง เปรียบไดดัง
ลูกวัวออนที่ติดแมฉันใดก็ฉันนั้น 
 
 
 
 
 
 
3. เมื่อพระจันทรลับฟาไป คนที่จะพูดกันวาพระจันทรหายไปแลวและ
เมื่อพระจันทรปรากฏดวงขึ้นอีกก็จะพูดวาพระจันทรขึ้นมาอีก ซึ่งอันที่จริง
แลวพระจันทรไมไดหายไปไหน แตคงทอแสงอยูบนทองฟาตลอดเวลา 
พระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน พระองคไมไดหายตัวไปไหนแตพระองคทรงทํา
เชนนั้นก็เพื่อที่จะสั่งสอนประชาชนดวยความรักนั่นเอง 
 
 
 
 
 
 
 เราเรียกพระจันทรวา พระจันทรเต็มดวงบาง พระจันทรเสี้ยวบาง แต
ความจริงแลวพระจันทรเปนดวงกลมอยูตลอดเวลาไมแหวงไมเวาเหมือน
อยางที่เราเห็นดวยตาเปลา พระพุทธเจาก็เชนกัน ในสายตาของผูคนทั้งหลาย
ดูเหมือนวาพระองคกลับชาติมาจุติในภาคตางๆกัน แตความจริงไมใช
เชนนั้น 
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 ดวงจันทรปรากฏดวงใหเห็นทั่วทุกแหงหน เหนือเมือง เหนือหมูบาน 
เหนือขุนเขาและแมน้ํา ปรากฏดวงใหเห็นในสระ ในเหยือกน้ํา หรือแมแต
ในหยดน้ําคางบนใบไม ถาคนเราจะเดินทางเปนระยะทางไกลหลายรอยไมล 
ดวงจันทรก็จะตามติดไปตลอด และสําหรับคนเราแลวดวงจันทรดูเหมือนวา
มีปรากฏการณเปลี่ยนแปลง แตความจริง ไมใชเชนนั้น พระพุทธเจาก็
เชนเดียวกัน พระองคทรงติดตามพวกเราในลักษณะตาง ๆ กันใหเหมาะสม
กับสถานการณ แตในหลักการแลวพระองคไมไดเปลี่ยนแปลงเลย 

 
 
4 การมาปรากฏหรือหายองคไปนั้นไมใชเรื่องแปลกอะไร พูดงาย ๆ  ก็
คือ เมื่อมีเหตุการณที่พระองคจําเปนตองชวยเหลือผูคนที่ตกอยูในความทุกข 
พระองคก็จะมาปรากฏองค เมื่อไมจําเปนก็ไมปรากฏ 

 
 
 อยางไรก็ตาม พระองคดํารงอยูตลอดเวลา ผูที่รูความจริงนี้จะไม
หว่ันไหวหรือผูกพันกับความไมจีรังยั่งยืนของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก แต
จะพบหนทางที่นําไปสูการตรัสรู มีปญญาเห็นแจง 

 
 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววาพระพุทธเจาไมใชเรือนรางสังขาร แตเปน
ปญญารูเเจงคือการตรัสรู สังขารเปรียบเหมือนภาชนะ ถาภาชนะนั้นบรรจุ
ดวยปญญารูเเจงก็เรียกวาพระพุทธเจาได ดังนั้น ผูที่ผูกพันในเรือนราง
สังขารของพระพุทธเจา ทุกขโศกเมื่อพระองคลวงลับไป จะไมสามารถ 
เขาถึงพระองคได 
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 ตามธรรมดาโลกเมื่อเกิดยอมมีดับ มีไปมีมา มีดีมีช่ัว เปนของคูกัน 
เสมอ เปนสวนประกอบซึ่งกันและกัน แยกกันไมได 
 
 
 ผูที่มองเห็นความแตกตางของสิ่งเหลานี้คือผูที่มองในทางที่ผิด การ
มองเห็นองคพระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน องคพระพุทธเจาที่แทจริงไมมีการ
ปรากฏหรือหายสูญ 
 
 

ตอนที ่3 
พระพุทธคุณ 

ตอนที่ 3 พระพุทธคุณ 
 
1. พระพุทธเจาทรงไดรับความเคารพสักการะเพราะพระองคทรง
เพียบพรอมดวยคุณสมบัติ 5 ประการ คือ ทรงเปนเลิศในการบําเพ็ญตน ใน
การมองโลก ในสติปญญา ในการเทศนาสั่งสอน ในการชักจูงใจผูคนให 
ประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระองค 
 
 
 ยิ่งกวานั้นยังทรงมีคุณสมบัติอื่นอีก 8 อยาง คือ 1. ทรงนําความสุขมาสู
โลกมนุษย 2. ผูที่ทําตามคําสอนของพระองคจะเห็นผลทันในชีวิตนี้ 3. ทรง
ช้ีใหเห็นถูกผิดช่ัวดี 4. ทรงนําทางใหไปถึงการตรัสรู 5. ทรงโปรดสัตวโลก
ทั้งหลายอยางเสมอภาคกัน 6. ไมทรงหลงพระองค 7. ทรงปฏิบัติตามที่ตรัส
และตรัสสิ่งที่ทรงกระทําไป 8. ทรงบําเพ็ญเพียรจนสําเร็จถึงพรอมดังที่ต้ัง
พระทัยไว 
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 ดวยการบําเพ็ญเพียรทางจิต พระพุทธเจาทรงไดรับความสุขสงบทาง
จิต เปยมลนดวยความเมตตากรุณา ทรงชําระลางบาปและกิเลสในจิตใจนํา
ความสงบสุขทางดวงจิตมาสูผูคนทั้งหลายอยางเสมอภาคกัน 

 
 
 
2. พระพุทธเจาทรงเปนทั้งบิดาและมารดาของชาวโลก ผูที่เปนพอแม
จะตองพูดกับลูกของตนดวยภาษาทารกอยูประมาณ 16 เดือน หลังจากนั้น 
จึงคอย ๆ สอนใหพูดดวยกาษาแบบผูใหญ เชนเดียวกันพระพุทธเจาทรงสั่ง
สอนประชาชนดวยการผอนปรนตาม แลวจึงคอย ๆ ชักนําใหเห็นคลอยตาม
ไปในทางที่สงบสุขและปลอดภัย 

 
 
 
 สิ่งที่พระองคไดเทศนาสั่งสอนใวประชาชนทั้งหลายก็รับฟงและ
ตีความหมายไปเทาที่สติปญญาของตนจะทําไดดัวยความยินดีที่ไดฟงคําสั่ง
สอนจากพระองค 

 
 
 
 พระพุทธเจาทรงสามารถอานจิตใจของผูคนทั้งหลายไดวา ไมสามารถ 
จะสั่งสอนใหเขาถึงธรรมไดอยางถองแทดวยคําพูดธรรมดาแตจะสามารถทํา
ใหเขาใจความหมายไดดวยการยกตัวอยางอุปมาอุปไมย 
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 พระธรรมของพระองคเปรียบไดดังแมน้ําใหญที่มีเตา ปลาแหวกวาย
และชางมาย่ําขาม แตกระแสน้ําใสสะอาดก็ยังคงไหลเรื่อยไปอยางไมมีวัน
สิ้นสุด 

 
 
3. พระองคทรงมีปญญารูแจง ทรงเลือกดําเนินทางสายกลางซึ่งยากที่จะ
อธิบายใหถองแทไดดวยคําพูดพระองคทรงเปนผูรูแจงโลก ทรงอาน 
ความรูสึกนึกคิดของผูคนทั้งหลายไดในพริบตาเดียว 

 
 
 เหมือนทองทะเลกวางที่สะทอนแสงของดวงดาวทั้งมวลบนทองฟา 
ความรูสึกนึกคิดของคนทั้งหลายสะทอนอยูในปญญาของพระองคผูเปน 
โลกวิทู 

 
 
 พระพุทธปญญาชวยนําความชุมช่ืนมาสูจิตใจ ใหความสวางแกหน 
ทางชีวิต ช้ีใหเห็นความจริงของเหตุและผลที่เปนไปในโลก ถาปราศจาก
พระองคแลวจะมีผูใดเลาที่จะสามารถชี้ใหเห็นความจริงของโลกแกคน 
ทั้งหลายได 

 
 
4. พระพุทธเจาไมไดทรงปรากฏพระองคในรางของพระพุทธเจาเสมอ
ไป บางครั้งทรงปรากฏในรางของปศาจ ในรางสตรีเพศ เทพเจา กษัตริย
รัฐมนตรี หรือไมก็ปรากฏองคในเคหะของหญิงแพศยา หรือบอนพนัน 
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 ทามกลางโรคระบาด ทรงปรากฏพระองคในรางของแพทยมาชวย
รักษา ทามกลางสนามรบทรงสอนใหมีความอดกลั้นและแผเมตตาใหแกผูที่
ตกทุกขไดยาก ทรงสอนใหเห็นถึงอนิจจังของชีวิตแกผูที่หลงงมงายในกิเลส
ทรงปลุกใหต่ืนจากความเยอหยิ่งเห็นแกตัว ช้ีใหเห็นถึงอนัตตา คือการ
แตกดับของสังขาร ทรงช้ีใหเห็นทุกขและบาปแกผูที่ยังเมามัวอยูใน
โลกียวิสัยใหมีความละอายและรูจักเสียสละ 
 
 
 
 พระองคทรงทําหนาที่เผยแผพระธรรมดวยการปรากฏพระองคใน 
ลักษณะและโอกาสตาง ๆ กัน พระเมตตาจิตของพระองคหล่ังไหลมาจาก
ธรรมกาย มาชวยโปรดสัตวโลกอยางไมมีวันสิ้นสุด 
 
 
 
5. โลกเปรียบเสมือนบานที่ไฟกําลังไหมเต็มไปดัวยผูคนที่โงเขลางมงาย
อยูในกิเลส คือ รัก โลภ โกรธ หลง คนเหลานี้ตองการความชวยเหลือจาก
พระองคเหมือนทารกตองการมารดาฉันใดก็ฉันนั้น 
 
 
 
 พระพุทธเจาเปนบิดาของมนุษยทุกคนในโลก เปนอรหันตที่ยิ่งใหญ 
เหนืออรหันตทั้งหลาย มนุษยทุกคนที่ตกอยูในบวงกิเลสจะตองทนทุกข
ทรมานกับการเจ็บ การตาย ไมสามารถจะหลุดพนความทุกขในโลกได 
เพราะความโงเขลาเบาปญญา 
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 พระพุทธเจาทรงตระหนักดีวาโลกแหงความหลอกลวงนี้คือบานที่ไฟ
กําลังไหม ดังนั้นพระองคจึงละทิ้งทุกสิ่งทุกอยางเเลวออกแสวงหาความสงบ
สุขในปาแตลําพัง ทรงตรัสวา “โลกแหงกิเลสนี้เปนของเรา สัตวโลกที่หลง
งมงายอยูคือบุตรของเรา เราผูเดียวเทานั้นที่จะชวยปลดเปลื้องความทุกขให
ได” 
 
 
 
 พระพุทธองคทรงเปนเจาแหงธรรม ทรงเทศนาสั่งสอนพระธรรมแก
ประชาชนตามที่ไดต้ังพระทัยไว ทรงทองเที่ยวไปในที่ตาง ๆ เพื่อประกาศ
พระธรรมและชวยใหคนทั้งหลายพนทุกข แตผูที่มีกิเลสหนากลับไมใสใจ
ในคําสั่งสอนของพระองค 
 
 
 
 สวนผูที่รับฟงคําสั่งสอนนั้นก็จะสามารถพบหนทางแหงความหลุด
พน ทรงตรัสวา “ผูที่เช่ือถือเราจะสามารถเขาใจคําสอนของเรา ไมมีใครจะ 
สามารถพบหนทางแหงการหลุดพนโดยลําพังสติปญญาของตนเองได”
ดังนั้นเราจึงควรเชื่อฟงและปฏิบัติตามคําสอนของพระองค 



 

 

 
 
 
 
 

พระธรรม 

พระธรรม 
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บทที่1 

เหตุ 
บทที่1 เหตุ 
ตอนที่ 1 
อริยสัจ 

ตอนที่ 1 อริยสัจ 
 

1. โลกเต็มไปดวยความทุกข การเกิด แก เจ็บ และตาย เปนทุกขการพบ
คนที่เราเกลียดเปนทุกข การพลัดพรากจากคนที่เรารักเปนทุกข เมื่อไมไดรับ
สิ่งที่ตนตองการก็เปนทุกข ชีวิตที่ตองยึดมั่นผูกพันกับสิ่งเหลานี้เปนทุกข
โดยแท นี่เปนความจริงแหง “ทุกข” 
 
 
 ตนเหตุแหงทุกข เกิดจาก อะไร คาํตอบที่ไดก็คือ เกิดจากจิตใจที่ลุม
หลงในกิเลสตัณหานั่นเอง ถาจะหาตนตอของกิเลสตัณหาแลวจะพบวา มัน
หยั่งรากลึกอยูในสันดานที่ติดตัวมาต้ังเเตเกิด กิเลสตัณหาเปนบวงผูกมัดชีวิต
ทําใหไมมีอิสระ ไดเห็นอะไร ไดฟงอะไร ก็อยากไดไปเสียทุกอยาง จน
บางครั้งอยากไดแมกระทั่งความตาย นี่คือสาเหตุแหงทุกข หรือที่เรียกวา
“สมุทัย” 
 
 
 
 ถาเราสามารถกําจัดกิเลสตัณหาไดแลว เราก็จะไมตองทนทุกขทรมาน
อีกตอไป  ความจริงในการดับทุกขนี้ เรียกวา “นิโรธ” 



เหตุ 

–39– 

 เพื่อที่จะใหบรรลุถึงสภาวะแหงความหลุดพนจากความทุกขทั้งหลาย
จะตองปฏิบัติตามวิถีทางที่ชอบ 8 ประการ คือ “อริยอัฏฐังคิกมรรค” (มรรค
8) ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริชอบ วาจาชอบ กระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ 
พยายามชอบ ระลึกชอบ และตั้งจิตชอบ ซึ่งเปนมรรคอันประเสริฐของความ
จริงในการดับเหตุแหงทุกข 
 
 
 
 
 
 ดังนั้นเราควรจะตองจดจําและเขาใจในกฎแหงความจริงนี้ใหถองแท
เพราะโลกเต็มไปดวยความทุกข ถาผูใดอยากหลุดพนจากความทุกขก็จะตอง
ตัดขาดจากกิเลสตัณหาซึ่งเปนสาเหตุแหงทุกขใหได และวิธีที่จะไดเปน
อิสระจากกิเลสตัณหาและความทุกขไดก็มีอยูทางเดียว คือ การบรรลุหนทาง
ตรัสรู ซึ่งจะทําไดโดยการปฏิบัติตามมรรคอันประเสริฐ 8 ประการ ดังกลาว
เพียงอยางเดียว 
 
 
 
 
 
2. ผูที่กําลังแสวงหาหนทางตรัสรูจะตองทําความเขาใจกับความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ หรือ “อรยิสัจ 4 ” นี้ใหถองแท มิฉะนั้นแลวก็จะตอง
หลงวนเวียนอยูในโลกแหงโลกียวิสัยอยางไมมีที่สิ้นสุด ผูที่เขาใจอริยสัจ 4 
ประการนี้จะไดช่ือวาเปนผูที่สามารถมองเห็นหนทางแหงการตรัสรูแลว 
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 ดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาและมีความเขาใจ
ในอริยสัจ 4 ไมวาจะเปนยุคใดสมัยใด สัตบุรุษที่เปนสัตบุรุษที่แทจริงนั้น 
จะตองเปนผูที่เขาใจในอริยสัจ 4 ดวยตนเอง และทําการสั่งสอนใหผูอื่นรู
ตามดวย 

 
 
 
 เมื่อสามารถเขาใจอริยสัจ 4 อยางแจมแจงแลวก็จะสามารถตัดขาดจาก
กิเลสตัณหาได ไมมีความโลภไมมีความรูสึกขัดแยง ไมฆา ไมขโมย ไม
กระทําผิดประเวณี ไมหลอกลวง หรือกลาววาจาหยาบคาย ไมประจบ
สอพลอ ไมมีความริษยา หรือโกรธเคือง จะไมมีวันลืมความไมเที่ยงแทของ
ชีวิตและจะไมหลงทางอีกเปนอันขาด 

 
 
 
3. การปฏิบัติตามวิถีทางอันประเสริฐเปรียบเสมือนการเดินเขาสูหองมืด
โดยถือคบเพลิงไปดวย แสงไฟจากคบเพลิงจะชวยขับไลความมืดใหหมดไป 
ทําใหหองนั้นสวางไสว 

 
 
 
 พระพุทธเจาทรงมุงสั่งสอนอริยสัจ 4 แกคนทั่วไป ผูที่สามารถเขาใจ
ความหมายและปฏิบัติตามไดแลว จะเกิดปญญาที่จะนําไปสูหนทางแหงการ
ตรัสรู และจะสามารถเปนผูนําทาง เปนที่พ่ึงใหแกผูอื่นอีกดวย 
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 ผูที่เขาใจอริยสัจ 4 อยางถูกตอง จะสามารถกําจัด*อวิชชาซึ่งเปนบอ
เกิดของกิเลสตัณหาไดหมดสิ้น 
 
 จากการศึกษาอริยสัจ 4 พระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจาจะ
สามารถเขาใจพระธรรมคําสอนอื่น ๆ ทั้งหมดดวย จนเกิดปญญาบารมีที่จะ
สามารถเขาใจกฏเกณฑแหงความจริงตามธรรมชาติไดอยางแจมแจง และจะ
สามารถเทศนาสั่งสอนธรรมใหคนทั่วไปโดยลําพังปญญาของตนเองได 
 
 

ตอนที ่2 
เหตุ 

ตอนที่ 2 เหตุ 
 
1. ความทุกขของมนุษยมีเหตุกอใหเกิดเหมือนกับการตรัสรูซึ่งมีหนทาง  
โดยเฉพาะ ทุกสิ่งในโลกเปนผลที่เกิดมาจากเหตุ เเละจะสลายไปก็ตอเมื่อ
เหตุสูญสิ้น 
 
 ฝนตก ลมพัด ดอกไมบาน ใบไมรวง ฯลฯ เปนปรากฏการณที่เกิด
ขึ้นมาจากเหตุ และสลายไปเพราะเหตุเชนกัน 
 
 มนุษยเรามีเหตุเกิดมาจากบิดามารดา เจริญเติบโตเพราะไดรับอาหาร
เลี้ยงดู ไดรับการอบรมจิตใจจากการเรียนรู และประสบการณ 
 
 ทั้งรางกายและจิตใจมีเหตุเกื้อหนุนใหเจริญเติบโต และเปลี่ยนแปรไป
ในสภาพตาง ๆ เพราะมีเหตุเปนมูลการณอีกนั่นเอง 
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 ทุกสิ่งในโลกนี้มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันเหมือนตาขายที่ทําขึ้นมา
โดยการผูกปมเปนชวง ๆ ตอเนื่องกัน ถามีผูคิดวา แตละตาของตะขาย เปน
อิสระจากกัน ไมเกี่ยวเน่ืองกันละก็ เปนการคิดที่ผิด เพราะตาขายจะเกิดขึ้น
ไดดวยการผูกตอเนื่อง แตละตาของตะขายมีหนาที่ตอกัน และอาศัยกันและ
กัน 
 
 
 
2. ดอกไมบานเพราะมีเหตุทําใหบาน ใบไมรวงเพราะมีเหตุทําใหรวง 
ไมใชบานเองหรือรวงเอง ทุกสิ่งในโลกมีเหตุกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา และจะสูญสลายไปเพราะมีเหตุใหเปนไปเชนนั้น จะเห็นไดวา
“ความไมเที่ยงแทแนนอน เปนสิ่งที่แนนอน” เปนกฎธรรมชาติที่เปน ความ
จริง 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 3 
เหตุอาศัยกันเกิด 

ตอนที่ 3 เหตุอาศัยกันเกิด 
 
1. ความวิตกกังวล ความเศราโศก ความโทมนัส ความเจ็บปวด และ
ความทุกขทรมานทั้งหลายเกิดจากอะไร ไมใชเพราะความยึดมั่นผูกพันกับ
ความไมเที่ยงเหลานี้หรอกหรือ 
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 ความยึดมั่นในชีวิตที่มั่งคั่ง มีเกียรติยศ ช่ือเสียง ความสุขสําราญความ
รักตัวเอง ความยึดมั่นในสิ่งเหลานี้เปนบอเกิดแหงความทุกข 
 
 
 
 โลกนี้ต้ังแตเริ่มแรกก็เปนโลกที่เต็มไปดวยภัยธรรมชาติตาง ๆ 
ยิ่งกวานั้นแลวมนุษยเรายังตองเผชิญกับโรคภัยไขเจ็บ ความแก และความ
ตาย อยางหลีกเลี่ยงไมได โลกนี้จึงเปนโลกแหงความทุกขทรมาน 
 
 
 
 แตถาเราจะพิจารณาอยางรอบคอบถึงความจริงทั้งหมดแลว จะเห็นได
วา มูลเหตุแหงความทุกขทั้งมวลเกิดจากจิตใจที่ผูกพันยึดมั่นนั่นเอง ถาเรา
สามารถทําใจไมใหผูกพันกับความไมเที่ยงแทแนนอนของชีวิตได ก็จะไม
ตองทนทุกขทรมานอีกตอไป และถาจะพิจารณาดูตอไปอีกก็จะพบวาความ
ผูกพันเหลานี้เกิดขึ้นจากความโงเขลา (อวิชชา) และกิเลสตัณหาในจิตใจของ
เรานั่นเอง 
 
 
 
 อวิชชา เปนเครื่องบดบังดวงตาไมใหเห็นความผันเเปรไมเที่ยงของ
ชีวิต กิเลสตัณหา คือ ความโลภ อยากไดสิ่งนั้นสิ่งนี้ เมื่อไมไดจึงตองทุกข
อวิชชาและกิเลสตัณหาทําใหมนุษยเห็นความแตกตางของสิ่งทั้งหลาย ซึ่ง
ตามความเปนจริงแลวไมมีความแตกตางกันเลย ความดี ช่ัว ถูก ผิด นั้นเปน
สิ่งที่มนุษยคิดขึ้นเอง 
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 อวิชชาทําใหมนุษยเรามองเห็นอะไรผิด ๆ ทําใหยึดถือและเขาขาง
ตัวเองอยูเสมอ ชักนําใหประพฤติปฏิบัติในทางที่ผิด ชีวิตจึงตองหลง
วนเวียนอยูแตในโลกแหงความมายา 

 
 
 
 
 การกระทําของมนุษยเปรียบไดกับที่นา จิตใจที่ลําเอียง คือ เมล็ดพันธุ
ขาวที่หวาน อวิชชา คือ ดิน หลอเลี้ยงดวยฝนแหงตัณหา ระบายน้ําดวยการ
ทําตามอําเภอใจและรับเอาความคิดที่ผิด ๆ มา ผลเก็บเกี่ยวที่ไดก็ คือ ความ
ลุมหลงติดอยูในโลกแหงมายาที่เต็มไปดวยความทุกขทรมาน 

 
 
 
 
2. ดังนั้น จึงกลาวไดวา มูลเหตุที่กอใหเกิดความวิตกกังวล ความเศรา
โศก ความเจ็บปวด และความทุกขทรมานนั้นเนื่องมาจากจิตใจของเรา
นั่นเอง 

 
 
 
 
 โลกแหงความมายา เปนโลกที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่ถูกอวิชชาบดบังจน
มืดมัว แตโลกแหงการตรัสรู ก็สามารถเกิดขึ้นไดภายในจิตใจเดียวกันนี้เอง 
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3. ในโลกนี้มีทัศนคติที่ผิด ๆ อยู 3 ประการ ถามนุษยเราหลงเชื่อใน 
ทัศนคติเหลานี้แลว ก็คงจะตองปฏิเสธทุกสิ่งในโลกนี้ คือ 1. มีผูกลาววา
ประสบการณของมนุษยทุกคนขึ้นอยูกับโชคชะตา 2. มีผูกลาววาพระเจา
เปนผูสรางทุกสิ่งและควบคุมทุกสิ่งดวยพระองคเอง 3. มีผูกลาววาทุกสิ่งทุก
อยางจะเกิดขึ้นเองเมื่อถึงเวลา โดยไมตองอาศัยเหตุหรือปจจัยใดๆ 

 
 
 ถาโชคชะตาเปนเครื่องกําหนดทุกสิ่งแลว ทั้งการกระทําดี หรือการ
กระทําช่ัวก็ถูกโชคชะตากําหนดไวลวงหนาแลว ความสุข ความทุกขก็
เชนเดียวกัน ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับโชคชะตาทั้งหมด ถาเปนเชนนั้นจริง
แลว ความหวังและความพยายามของมนุษยที่จะทําความดี นําความกาว 
หนามาสูโลกก็จะไมมีความหมายอะไรเลย 

 
 
 ในทัศนคติที่ 2 และ 3 ก็เชนเดียวกัน ถาทุกอยางตกอยูในมือของพระ
เจาแลว มนุษยจะมีความหวังอะไร นอกจากยอมแพ หรือรอใหทุกสิ่งทุก
อยางเกิดขึ้นเองโดยไมยอมทําอะไรทั้งสิ้น ดังนั้นจึงไมเปนที่นาประหลาด
เลย ถามนุษยที่ยึดมั่นในทัศนคติเหลานี้จะหมดหวัง และละทิ้งความพยายาม
ที่จะกระทําความดีและหลีกหนีความชั่ว 

 
 
 เราจึงเห็นไดวา ทัศนคติทั้ง 3 นี้ไมถูกตอง เพราะทุกสิ่งในโลกจะเกิดมี
ขึ้นหรือสูญสลายไปนั้นตองมีเหตุปจจัยทําใหเปนเชนนั้น 
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บทที่ 2 

จิตใจและรางกาย 
บทที่ 2 จิตใจและรางกาย 

ตอนที่ 1 
อนิจจังและอนาตมนั 

ตอนที่ 1 อนิจจังและอนาตมน 
 
1.   ดังที่ไดกลาวมาแลววา ทุกสิ่งในโลกเกิดมาจาก*เหตุ รางกายและจิตใจ
ของเราเกิดมีขึ้น เพราะมีเหตุตาง ๆ มารวมกัน รางกายจึงไมไชตัวตนที่ถาวร 
แตเกิดจากการรวมตัวของธาตุตาง ๆ จึงเปนสิ่งไมเที่ยง 
 ถารางกายมีตัวตนที่ถาวรแลว รางกายจะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไดตามที่
ตองการ 
 
 พระเจาแผนดินผูมีอํานาจยิ่งใหญในแผนดินของพระองคจะพระราชทาน 
บําเหน็จรางวัลหรือลงโทษใครก็ไดตามที่พระองคเห็นชอบ แตพระองคก็ตอง
ทรงประชวร และแกชรา ทั้ง ๆ ที่พระองคไมทรงประสงคเชนนั้น 
 
 จิตใจก็เชนดียวกันไมมีความเปนตัวตนที่แนนอน จิตมนุษยเกิดจาก 
การรวมกันของเหตุและสภาวะตาง ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ไมหยุดนิ่ง 
 
 ถาจิตมีความเปนตวัตนแหงตนแลว จิตจะกระทําสิ่งใดก็ไดตามที่ตน 
ตัดสินแตมีบอยครั้งทีเดียวที่จิตหันเหไปจากสิ่งที่จิตคิดวาถูกตอง นึกคิดใน
สิ่งที่ช่ัว ทั้ง ๆ ที่จิตไมเต็มใจจะทําเชนนั้น จึงเห็นไดวาจิตไมสามารถจะทํา
อะไร ๆ ไดดังที่คิดเสมอไป 
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2. ถาจะถามวา “รางกายของคนเรานี้มีความจีรังยั่งยืนหรือไม” ทุก ๆ คน
ก็คงจะตองตอบวา “ไม” อยางแนนอน และถาจะถามตอไปวา “ความไมจีรัง
นี้เปนความสุขหรือทุกข” ก็คงตองไดคําตอบวา “ทุกคนที่เกิดมาจะตองแก 
ตองเจ็บและตองตาย ผูที่รูตัววา กําลังแก กําลังเจ็บ และกําลังจะตายนั้น
จะตองทนทุกขทรมานแนนอน” 

 
 
 การที่คิดวา ความไมเที่ยงแทจีรังนี้กอใหเกิดทุกขซึ่งมีความเปนตัวตน
เปนแกนสารนั้นเปนความคิดที่ผิด 

 
 
 จิตใจของมนุษยก็เชนเดียวกันไมมีความเที่ยงแทแนนอน เปนความ
ทุกข แตไมมีตัวตนถาวร 

 
 
 ดังนั้น รางกายและจิตใจของเราซึ่งประกอบกันขึ้นเปนชีวิตและมีโลก
ภายนอกแวดลอมอยูนั้นเปนสิ่งที่ไมเกี่ยวของกับความคิดในเรื่อง “ตน” หรือ 
“ของตน” 

 
 
 จิตใจที่ถูกครอบคลุมดวยอวิชชาเทานั้นที่จะยึดมั่นผูกพันอยูกับ ”ตน”
หรือ “ของตน” 
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 เพราะเหตุที่รางกายและสิ่งที่แวดลอมอยูภายนอกนั้นเกิดขึ้นจากการที่
เหตุตาง ๆ มารวมกัน จึงมีการเปลี่ยนแปรไปเรื่อย ๆ ไมมีที่สิ้นสุดไมหยุดนิ่ง
แมเพียงช่ัวขณะเดียว เหมือนสายน้ําไหลหรือเปลวเทียน หรือวานรซึ่งไมเคย
หยุดอยูนิ่งเลยแมช่ัวขณะเดียว 

 
 
 
 ผูที่มีปญญาจะมองเห็นและไดฟงเรื่องราวเกี่ยวกับความไมจีรังของ
ชีวิต จึงสามารถทําใจไมใหผูกพันกับสิ่งเหลานี้ และเมื่อรางกายรวมทั้งจิตใจ 
เปนอิสระ เมื่อนั้นเขาก็จะสามารถพบหนทางบรรลุถึงการตรัสรู 

 
 
 
3. ไมมีใครในโลกนี้ที่จะทําสิ่ง 5 ประการตอไปนี้ไดสําเร็จ คือ 1. หยุด 
ยั้งความชราในขณะที่รางกายยางเขาสูวัยชรา 2. หยุดยั้งความเจ็บปวยใน
ขณะที่กําลังปวย 3. หลีกหนีความตายในขณะที่กําลังจะตาย 4. ปฏิเสธความ
ดับสูญแหงสังขาร  5. ปฏิเสธความสิ้นสุดแหงชีวิต 

 
 
 
 สิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่มนุษยทุกคนจะตองเผชิญไมเร็วก็ชา ไมมีใคร
สามารถหลีกเลี่ยงพนและทําใหเปนทุกข แตผูที่ไดรับฟงคําสอนของ
พระพุทธเจา จะสามารถเขาใจความจริงเหลานี้ และจะไมเปนทุกขเลย 
เพราะถึงอยางไรก็ไมมีทางหลีกเลี่ยงพน 



จิตใจเเละรางกาย 

–49– 

 ในโลกนี้มีความจริงอยู 4 ประการ คือ 1. สิ่งมีชีวิตทั้งหลายมีกําเนิดมา
จากอวิชชา 2. สิ่งที่เปนความปรารถนาทั้งปวงไมมีความจีรัง และเปนทุกข   
3. สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายก็เชนกันไมมีความจีรัง ไมเที่ยง และเปนทุกข 4. ไมมี
สิ่งใดในโลกที่เรียกไดวา “ตน” หรือ “ของตน” 

 ความจริงดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา ทุกสิ่งในโลกไมมีความจีรัง
ไมเที่ยง และไมมีตัวตน ไมวาพระพุทธเจาจะเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลก 
หรือไมความจริงดังกลาวนี้ก็ไมเปลี่ยนแปลง เปนกฎธรรมชาติที่เที่ยงแท
แนนอน พระพุทธเจาทรงรูแจงในสิ่งเหลานี้จนไดตรัสรู และทรงสั่งสอน 
ผูคนทั้งหลายใหมีดวงตาเห็นธรรมตามดวย 
 

ตอนที่ 2 
จิตใจของมนษุย 

ตอนที่ 2 จิตใจของมนุษย 
1. ความหลงใหลหรือความรูแจงลวนมีบอเกิดในจิตใจ เหมือนสิ่งตาง ๆ 
ที่นักเลนกลเอาออกมาแสดงใหดู 

 จิตใจของมนุษยมีความผันแปรที่ไมมีขอบเขตจํากัดและไมมีที่สิ้นสุด
จิตใจที่มีมลทินกอใหเกิดสภาพแวดลอมที่สกปรก จิตใจที่บริสุทธิ์กอใหเกิด
สภาพแวดลอมที่สะอาด ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ภายนอก
ขึ้นอยูกับความผันแปรของจิต จึงไมมีขอบเขตจํากัดดวยเชนกัน 

 เหมือนภาพวาดที่วาดโดยจิตรกร สภาพแวดลอมตาง ๆ เกิดจาก
ความรูสึกของจิตใจ โลกที่พระพุทธเจาสรางขึ้นเปนโลกที่สะอาดบริสุทธ 
ปราศจากกิเลสตัณหา แตโลกที่มนุษยเราสรางขึ้นนั้นเปนโลกที่สกปรกเต็ม 
ไปดวยกิเลสตัณหา 
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 จิตใจของมนุษยเปรียบไดกับจิตรกรฝมือเยี่ยม สามารถวาดภาพโลก 
ภายนอกไดสารพัดอยาง ไมมีสิ่งใดในโลกที่จะไมไดสรางจากจิต
พระพุทธเจาก็เชนเดียวกับจิตใจ ทรงสรางโลกที่บริสุทธิ์ และคนเราก็เชนกัน
เปนผูสราง โลกแหงกิเลส ดังนั้นทั้ง จิตใจ พระพุทธเจา และมนุษยปุถุชน จึง
ไมมีความแตกตางกัน เพราะตางก็สรางโลกและสภาพแวดลอมของตนเอง 
 
 
 พระพทุธเจาทรงรูแจงวา ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากจิตใจ ดังนั้นผูที่รูความ
จริงขอนี้ ก็คือ ผูที่มองเห็นองคพระพุทธเจาอยางแทจริง 
 
 
2. อยางไรก็ตาม จิตใจของมนุษยถูกครอบงําดวยความกลัว ความเศรา 
โศก ความวิตกกังวล จนยากที่จะแกใหหายได กลัวแมกระทั่งสิ่งที่ผานไป
แลว และสิ่งที่ยังไมไดเกิด ทั้งนี้ก็เพราะมีอวิชชาและความยึดมั่นผูกพันเปน
โรครายอยูในใจนั่นเอง 
 
 
 จิตใจที่เต็มไปดวยความโลภและอวิชชานี้เปนบอเกิดของโลกแหง
ความมายา เปนสาเหตุของความยุงยากทั้งปวงในโลกแหงความมายา พูดงาย 
ๆ ก็ คือ ทุกสิ่งทุกอยางมีกําเนิดขึ้นในจิตใจของมนุษยนั่นเอง 
 
 
 การเกิดการตายก็เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจ ถาจิตใจที่ยึดมั่นอยูกับการ
เกิดการตายนี้ดับสูญไปไดละก็ ความหลงผิดในโลกแหงการเกิดการตายก็จะ
หมดไปดวย 
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 โลกแหงความมายาเกิดจากจิตใจ เพราะการมองดวยใจที่ลุมหลงจึงทํา
ใหโลกกลายเปนโลกแหงความมายา ถาเราไดรูความจริงวา การตัดขาดจาก 
จิตใจที่ลุมหลงได โลกแหงความมายาก็จะไมเกิดขึ้น เราจะสามารถเปน
อิสระจากกิเลสทั้งหลาย และบรรลุหนทางตรัสรู 

 
 
 จึงเห็นไดวา โลกนี้อยูใตอํานาจของจิตใจที่ ชักจูงและบังคับบัญชาให
เปนไปในสภาพตาง ๆ โลกที่เต็มไปดวยความทุกขทรมานก็เปนโลกที่เกิด
จากจิตใจที่หลงผิดนั่นเอง 

 
 
3. ดวยเหตุที่ทุกสิ่งทุกสิ่งเกิดจากการบัญชาของจิตใจซึ่งเปนเสมือนนาย
เมื่อทําตามบัญชาของนายหรือจิตใจที่สกปรกก็จะเกิดผลคือมีความทุกข
ตามมา เหมือนเกวียนที่แลนตามวัวเมื่อถูกวัวลาก 

 
 
 แตถามีจิตใจที่บริสุทธิ์เปนนาย และปฏิบัติตามแลว ก็จะไดรับแต
ความสุขสําราญเหมือนเงาตามตัว ผูที่กระทําความชั่ว จะตองไดรับผลกรรม
ช่ัวตอบสนองในชาตินี้ และยังจะตองชดใชกรรมนี้ในชาติตอไปดวย จะตอง
ทุกขทรมานทั้งในชาตินี้ เเละชาติหนา 

 
 
 สวนผูที่กระทําแตความดี ก็จะไดรับผลดีตอบสนองในชาตินี้ และจะ
ไดรับความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีกในชาติหนา 
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 ถาจิตใจสกปรกมีมลทิน ก็เหมือนกับเดินบนทางที่ขรุขระเปนหลุม
เปนบอ ตองหกลม ไดรับบาดเจ็บ แตถามีจิตใจที่บริสุทธิ์สะอาด ก็เหมือน
เดินบนหนทางที่ราบเรียบปลอดภัย 

 
 ผูที่มีความบริสุทธิ์ทั้งใจและกาย คือผูที่หลุดพนจากบวงกิเลสมารแลว
เดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจา ผูที่มีจิตใจสงบก็จะไดรับความสงบ
สุขมากขึ้นทําใหสามารถบําเพ็ญสมาธิไดทั้งกลางวันและกลางคืน 

 
 

ตอนที ่3 
ภาวะที่แทจริงของสิ่งท้ังหลาย 
ตอนที่ 3 ภาวะที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย 

 
1. โดยเหตุที่ทุกสิ่งในโลกลวนมีกําเนิดมาจากเหตุ จึงไมมีขอแตกตางกัน
การมองเห็นความแตกตางของสิ่งทั้งหลายเกิดจากการมองดวยใจที่ลําเอียง 

 
 บนทองฟากวาง ไมมีสิ่งใดแสดงใหรูวาเปนตะวันออกหรือตะวันตก
มนุษยตางหากที่เปนผูจําแนกใหเห็นความแตกตางวา นี่ เปนทิศตะวันออก
โนนเปนทิศตะวันตก 

 
 ตัวเลขก็เหมือนกันจากหมายเลข 1 ถึงจํานวนนับอสงไขย ก็เปนแต
เพียงตัวเลขเทานั้น ที่มากําหนดวาเลขตัวนี้มีจํานวนมาก หรือตัวนี้มีจํานวน
นอยนั้น มนุษยเราเปนผูกําหนดขึ้นเองเพราะความที่มีใจละโมบนั่นเอง 
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 โดยธรรมชาติแลว ถาไมมีการเกิดก็จะไมมีการตาย แตมนุษยจําแนก
ภาวะนี้วาเปนการเกิด หรือภาวะนั้นวาเปนการตายเอาเอง การกระทําของ
มนุษยก็เชนกัน ถาไมมี “ดี” ก็จะไมมี “เลว” การจําแนกความดี ความเลวนั้น
มนุษยเรากําหนดขึ้นเองตามอําเภอใจเพราะความมีใจที่ลําเอียง 
 
 
 
 
 พระพุทธเจาเปนผูที่ทรงหลุดพนจากความยึดมั่นที่ลําเอียงเหลานี้ โดย
สิ้นเชิง ทรงพิจารณาดูโลกเหมือนเมฆที่ลอยอยูหรือเหมือนภาพลวงตา ไมมี
สิ่งใดใหยึดมั่นผูกพัน หรือสลัดทิ้ง พระองคทรงอยูเหนือความคิดที่ลําเอียง
เหลานี้ 
 
 
 
 
2. มนุษยเรามักจะยึดมั่นในสิ่งที่คิดวาจะนําความสุขสบายมาให หรือ
สนองความตองการของตน เชน ความมั่งคั่ง ทรัพยศฤงคาร เกียรติยศ 
ช่ือเสียง และชีวิตของตน 
 
 
 
 
 ผูกพันอยูกับความคิดที่ลําเอียงวา มี ไมมี ดี เลว ถูก ผิด ฯลฯ  ทําให
ชีวิตตองตกอยูในความทุกขทรมาน 
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 ครั้งหนึ่ง มีชายผูหนึ่ง ไดเดินทางมาเปนระยะทางไกลจนกระทั่งมาถึง
แมน้ําสายใหญ เขาคิดในใจวาแมน้ําฝงนี้ดูทาทีจะมีอันตรายมาก แตฝงตรง
ขามดูปลอดภัยกวา คิดดังนั้นเเลว เขาก็ตอแพขึ้น และขามไปยังอีกฝงหนึ่ง
ไดโดยปลอดภัย เขารําพึงกับตัวเองวา “แพนี้ชวยใหเราขามแมน้ําไดโดย
ปลอดภัย มีคุณประโยชนแกเรามาก เราทิ้งมันไมลง เราจะแบกมันไปดวย” 

 
 
 ชายผูนี้ไดทําสิ่งที่สมควรจะทําตอแพของเขาแลวเชนนั้นหรือ เปลาเลย 

 
 
 นิทานเปรียบเทียบเรื่องนี้สอนใหเห็นวา “แมการกระทําที่คิดวาถูก ก็
ไมควรยึดมั่นไว เพราะถึงจะเปนการกระทําที่ดี แตเมื่อกลายมาเปนภาระที่
ไมจําเปนแลวก็ควรทิ้งไปยิ่งถาเปนสิ่งที่ไมดีไมถูกแลวก็ยิ่งตองทิ้งไปให
หมด” 

 
 
3. สิ่งทั้งหลายในโลกไมมีที่มาหรือที่ไป ไมมีเกิด ไมมีดับ เพราะฉะนั้น
จะไมมีการได หรือสูญเสีย 

 
 
 พระพุทธเจาทรงสอนวา “สิ่งทั้งหลายในโลกอยูเหนือสภาวะ มีหรือ 
ไมมี จึงไมมีเกิด ไมมีดับ” กลาวคือ ทุกสิ่งทุกอยางไมมีตัวตนแหงตน แต
เกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุและปจจัยมารวมกัน จึงกลาวไดวาอยูในภาวะ “ไมมี”
แตเมื่อมีเหตุและปจจัยมารวมกันก็กลาวไดวาอยูในภาวะ “มี” นั่นเอง 
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 ความยึดมั่นผูกพันเมื่อไดเห็นสิ่งใดเปนสาเหตุใหเกิดใจลุมหลง แตถา
มองดวยใจวางเฉยไมยึดมั่น ก็จะไมเกิดความลุมหลง การตรัสรูก็คือ การ
มองเห็นกฎแหงความจริงนี้อยางแจมแจง ตัดขาดจากใจที่ยึดมั่น 
 
 
 
 
 โลกนี้เปนเหมือนความฝนโดยแท และทรัพยสมบัติก็เหมือนสิ่งลวงตา
เหมือนการมองรูปภาพ เห็นระยะใกลไกล สูงต่ํา เเตมิไดมีจริง ทุกสิ่งทุก
อยางเปนเสมือนไอแดด 
 
 
 
 
4. การที่เช่ือในทฤษฎีแหงความถาวร วา ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากเหตุปจจัย 
ที่นับปริมาณมิได และจะอยูค้ําฟาตลอดไปนั้น เปนความเขาใจที่ผิด แตการ
ที่เช่ือในทฤษฎีของความไมมีอยูนั้น ยิ่งเปนความเขาใจผิดมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 ความเที่ยง ไมเที่ยง มี ไมมี ไมใชสภาวะที่แทจริงของสิ่งทั้งหลายแต
เปนสภาพที่เกิดจากการมองดวยสายตาที่มีความยึดมั่นผูกพัน สภาวะที่
แทจริงของสิ่งทั้งหลายอยูเหนือหรือเปนอิสระจากความผูกพันที่เกิดจากใจที่
เต็มไปดวยกิเลสของมนุษย 
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 เนื่องจากทุกสิ่งมีกําเนิดมาจากเหตุปจจัย จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ไมหยุดอยูกับที่ ตางกับสิ่งที่มีตัวตนถาวร และเพราะการที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางไมมีที่สิ้นสุดนี้เอง จึงเปนเสมือนภาพลวงตา และ ไอแดด
แตในขณะเดียวกันก็เปนสภาพที่ไมเปลี่ยนแปลง เปนความจริง กลาวคือ
ความเปลี่ยนแปลงอยางไมมีที่สิ้นสุดของทุกสิ่งเปนสิ่งที่ไมเปลี่ยนแปลง 
เปนนิรันดรนั่นเอง 
 
 
 
 เมื่อมนุษยเรามองดูแมน้ําก็จะเห็นวาเปนแมน้ํา แตสําหรับเปรตที่หิว
โหยจะมองเห็นน้ําเปนไฟ ไมเห็นเปนแมน้ํา ดังนั้น สําหรับผีเปรตแลว จะ
กลาววาแมน้ํานั้น “มี” ก็ไมได และสําหรับมนุษยเราจะกลาววา “ไมมี” ก็
ไมไดเชนกัน 
 
 
 
 เราจึงสามารถกลาวไดวา สรรพสิ่งทั้งหลายเปรียบเสมือนภาพลวงตา
จะยืนยันวา “มี” ก็ไมไดจะปฏิเสธวา “ไมมี” ก็ไมไดเชนกัน 
 
 
 
 อยางไรก็ตามถึงแมจะตัดขาดจากโลกที่เปนเสมือนภาพลวงตานี้ได 
แตโลกที่แทจริง เปนนิรันดร ไมเปลี่ยนแปลงนั้น ไมมีอยู ดังนั้นการที่มองดู
โลกนี้วาเปนเสมือนภาพลวงตา ก็เปนการมองที่ผิด และจะคิดวาเปนโลกที่
แทจริง ก็ไมถูกอีกเหมือนกัน 
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 แตเพราะความโงเขลา ไมรูความจริงของกฎธรรมชาติ จึงคิดวา มีโลก
แหงความลวงตา และโลกแหงความจริง เมื่อคิดวาโลกนี้เปนโลกแหงความ
ลวงตาแลว ก็มักเกิดใจอกุศลวา การกระทําทั้งหลายของมนุษยจะวา ผิด หรือ
ช่ัวก็ไมได 

 
 สวนผูที่มีปญญา รูเเจงในกฎธรรมชาติที่เปนความจริงนี้จะมองเห็นสิ่ง
ลวงตาเปนสิ่งลวงตาอยางแจมชัด จึงไมกอความผิดพลาดขึ้น 

 
 

ตอนที่ 4 
*ทางสายกลาง 

ตอนที่ 4 *ทางสายกลาง 
 
1. ผูที่บําเพ็ญเพียรเพ่ือหนทางแหงการตรัสรู จะตองหลีกเลี่ยงวิถีทาง
ดําเนินชีวิตไมควรกระทํา 2 ประการคือ หนึ่ง การใชชีวิตที่ตกเปนทาสของ
โลกียตัณหา สอง การทรมานรางกายและจิตใจของตนเองจนเกินกวาเหตุ 

 
 เราควรหลีกเลี่ยงการกระทําที่หยอนหรือตึงเกินไปทั้ง 2 อยางนี้ แลว
ดําเนินตามทาง*สายกลางที่จะนําไปสูปญญาและการตรัสรู 

 
 การดําเนินชีวิตตามทางสายกลางนี้ พึงปฏิบัติอยางไร คําตอบก็คือ พึง
ปฏิบัติตาม “มรรค” อันประเสริฐ 8 ประการ ไดแก ความเห็นชอบ ความดําริ
ชอบ วาจาชอบ กระทําชอบ เลี้ยงชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ต้ังจิต
ชอบซึ่งเปนหนทางที่ถูกตอง 
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 ดังที่ไดกลาวมาแลววาทุกสิ่งปรากฏขึ้นและสูญสลายไปเพราะมีเหตุ
ปจจัยทําใหเปนเชนนั้นไมเกี่ยวกับการมี หรือ ไมมีอยู ผูที่โงเขลา เทานั้นที่
เห็นวา มี หรือ ไมมี แตผูที่มีปญญาแลวจะไมยึดมั่นในความคิดนี้ แตจะมอง
ทุกสิ่งดวยความมีใจเปนกลาง 

 
2. สมมุติวามีทอนซุงทอนหนึ่ง ลอยอยูในแมน้ําสายใหญ โดยไมเขาไป
ชิดฝงซายหรือขวา ไมจมลงไป และไมเกยฝง ไมถูกคนจากเอาไป หรือถูก 
กระแสน้ําวนดูดไว และไมผุไมเนา ถาเปนอยูเชนนี้เสมอแลว ในไมชาก็จะ
ลอยมาจนถึงทะเลไดเปนแน 

 
 ชีวิตที่ดําเนินตามทางสายกลางเปรียบเหมือนกับทอนซุงที่ลอยอยู 
กลางแมน้ํานี้ ไมผูกพันยึดมั่นกับชีวิตที่หมกมุนในตัวเอง หรือสิ่ง ภายนอก
ไมยึดติดอยูในความคิดวา “มี” หรือ “ไมมี” “ถูก” หรือ “ผิด” ตัดขาดจาก
ความลุมหลงแตก็ไมคํานึงถึงการบรรลุถึงหนทางแหงการหลุดพน เเตฝาย
เดียว ผูที่ทําใจใหเปนกลางเชนนี้ได และประพฤติตามได เรียกวากําลังกาว
เดินมาตามทางสายกลางที่จะนําไปสูการบรรลุนิพพาน 

 
 การดําเนินชีวิตประจําวันโดยยึดทางสายกลาง ไมหมกมุนในสิ่งหนึ่ง 
สิ่งใดอยางรุนแรง เปนสิ่งสําคัญในการกาวไปสูหนทางบรรลุนิพพาน 

 
 เมื่อเรารูวา ทุกสิ่งในโลกไมมีการเกิด ไมมีการสูญ ไมมีลักษณะ
เฉพาะที่ควรยึดมั่น จึงไมควรหลงตัวเมื่อทําความดี แตควรมีจิตใจวางเฉยไม
ผูกพันกับสิ่งใดทั้งสิ้น 
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 การไมถูกกิเลสครอบงํา คือ การไมยึดมั่น ไมผูกพัน ผูที่แสวงหา
หนทางหลุดพน จะไมหว่ันไหวกับความตาย ไมปรารถนาการเกิด ไมมีจิตใจ
ลําเอียง แบงแยกวา มี ไมมี ดี เลว ถูก ผิด ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อใดที่ใจของเราเกิดผูกพันในสิ่งใด เมื่อนั้นก็เปนการเริ่มตนของ
ชีวิตที่ตองหลงทางติดอยูในกิเลส ดังนั้นผูที่กําลังกาวเดินไปสูหนทางบรรลุ
นิพพาน จะไมยึด ไมจับ ไมลังเล ไมเปดหนทางใหกิเลสเขาครอบงําได 

 
 
 
 
 
 
 
3. การบรรลุนิพพานไมมีรูปลักษณะที่มองเห็นหรือจับตองได เพราะมี
ความลุมหลง คือ อวิชชา จึงมี นิพพาน ถาไมมีอวิชชาก็ไมมีนิพพานในทาง
ตรงกันขามก็เชนเดียวกัน เพราะมีนิพพาน จึงมีอวิชชา ถาไมมี นิพพาน ก็ไม
มีอวิชชาดวย 
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 ดังนั้น ความยึดมั่นในความคิดที่วานิพพานมีอยู เหมือนสิ่งมีตัวตนจับ
ตองไดนั้น จะกลายเปนอุปสรรคขัดขวางไมใหพบหนทางบรรลุ เชนเดียวกับ
การที่มีความมืด ก็มีแสงสวาง ถาไมมีความมืด ความสวางก็จะไมมี  

 
 
 ผูที่แสวงหนทางบรรลุ จะตองมีใจที่ไมติดพันวา จะบรรลุใหถึง
นิพพาน เหมือนดังวานิพพานเปนสิ่งมีตัวตน ความยึดมั่นเชนนี้เปนความ
หลงผิด อยางหนึ่งเชนกัน 

 
 
 ถากําหนดจิตมาถึงขั้นนี้ไดและดําเนินมาตามกระแสที่ผานอวิชชามา ก็
จะสามารถบรรลุหนทางแหงนิพพานได เหมือนการพบแสงสวางในทาม 
กลางความมืด ถากําหนดกระแสจิตใหมั่นคง ไมถูกตัดตอน แตดําเนินเรื่อยไป 
จะบรรลุจุดหมายปลายทางคือ นิพพาน ซึ่งอยูทามกลางกิเลสตัณหาทั้งปวง 

 
 
4. สรรพสิ่งในโลก มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ไมมีอะไรแตกตางกัน
เนื่องจากความไมมีตัวตน ไมมีลักษณะถาวร ไมมีเกิด ไมมีดับ ไมสามารถจะ
บรรยายดวยคําพูดได เพราะทุกสิ่งมีสภาวะที่เปนศูนยที่เรียกวา “*ศูนยตา”
ซึ่งแปลวา “ความวางเปลา” นั่นเอง 

 
 
 สรรพสิ่งในโลกมีความสัมพันธกัน คืออาศัยกันและกันจึงเกิดมีขึ้นไม
มีสิ่งใดเกิดขึ้นไดโดยลําพังตัวเอง 
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 เหมือนกับแสงสวางกับเงามืด ความสั้นกับความยาว ขาวกับดํา ตองมี
อยูคูกันไป ถาขาดอยางหนึ่งอยางใดไปแลวก็ไมอาจดํารงอยูไดจึงเรียก
สภาวะนี้วา “อนาตมัน” ซึ่งแปลวา “ความไมมีตัวตน” 

 
 
 ดังที่ไดกลาวมาแลววา ถาไมมีอวิชชา ก็ไมมีนิพพาน ถาไมมีนิพพาน 
ก็ไมมีอวิชชา ทั้งสองสิ่งนี้ไมมีความแตกตางกันโดยเนื้อแท เพราะอาศัยกัน
เกิดขึ้น จึงมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
 
5. คนเรามักจะมองเห็นการเกิด การดับ ของสิ่งตาง ๆ ซึ่งอันที่จริงแลว 
ไมใชเชนนั้น เพราะทุกสิ่งทุกอยางไมมีการเกิด ไมมีการดับมาตั้งแตตนแลว 

 
 
 ผูที่มีดวงตามองเห็นสภาวะที่แทจริงดังกลาวของสิ่งทั้งหลายแลวจะ
สามารถเขาใจกฎธรรมชาติที่เปนความจริงวา ทุกสิ่งไมมีการเกิด ไมมีการ
ดับ แตเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

 
 
 การที่คนเรามีความยึดมั่นผูกพันในตัวเอง ก็เพราะคิดวา มี “ตน” ซึ่ง
อันที่จริงแลว หามีไม และสภาวะที่เรียกวา “ของตน” ก็ไมบังเกิดขึ้น การ
บรรลุนิพพาน คือการที่รูในความจริงขอนี้ 
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 คนเรามักจะคิดวามี ความสะอาด และความสกปรก แตความจริงแลว 
ถาไมมีความสะอาด ก็ไมมีความสกปรก ความคิดที่แยกวา ความสะอาด และ
ความสกปรก เปนคนละอยางกันนั้น เกิดจากใจที่มีความลําเอียงของคนเรา
นั่นเอง 
 
 
 
 เชนเดียวกัน เรามักคิดถึงความแตกตางระหวางความดี ความชั่ว แตผูที่
กําลังแสวงหาหนทางบรรลุจะตระหนักดีวา ความดี ความชั่ว แตเดิมไมใช
คนละสิ่งกัน 
 
 
 
 คนเรามักชังความทุกข ปรารถนาความสุข แตถาลองพิจารณาดวย
ปญญาแลว จะพบวาทามกลางความทุกข เราจะหาความสุขพบ ผูที่รูความ
จริงนี้ จะหลุดพนจากความผูกพันทั้งปวง เปนอิสระทั้งกายและใจ แตก็ไมใส
ใจในความเปนอิสระ หรือความผูกพันอีกเชนกัน 
 
 
 
 ดังนั้น เราจึงเห็นไดวา คําตรงกันขาม เชน มี ไมมี ความลุมหลงความรู
แจง จริง เท็จ ถูก ผิด ที่มักใชคูกันนี้ ความจริงแลวไมไดมีอะไรแตกตางกัน
เลย ไมมีรูปรางใหเห็นเปนตัวตน จับตองไมได พิสูจนใหเห็นจริงไมได ดวย
ตัวของมันเอง เราจึงไมควรยึดมั่นในความคิดที่เกิดจากความลําเอียง ของใจ
แตควรตระหนักถึงความจริงแหง “ศูนยตา” 
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6. เหมือนดอกบัวที่เจริญงอกงามและบานในหนองบึงที่มีโคลนตม
สกปรก แตไมงอกในที่ราบสูง หรือบนบกที่สะอาด การหลีกเลี่ยงความลุม
หลงไมใชการบรรลุ แตธาตุ หรือธรรมชาติแหงพุทธจะสามารถคนพบได 
ในทามกลางความลุมหลงและทัศนคติที่ผิด ๆ 
 
 
 
 
 
 ถาไมยอมเสี่ยงอันตรายดําลงไปใตทะเลลึก ก็จะไมมีโอกาสรูวามีขุม 
ทรัพยมหาศาลหาคามิไดอยูขางใต เชนเดียวกันถาไมฝาเขาไปในทะเลตม
แหงโลกียวิสัย ก็ไมสามารถคนพบจินดามีคาแหงการนิพพานได ผูที่เคยมี
ความยึดมั่นใน “ตน” และกิเลสโลกอยางไมลืมหูลืมตา ถาเพียงแตมีใจ
ศรัทธาในนิพพานเพียงนิดเดียวเทานั้น เขาก็จะสามารถแลเห็นหนทาง
ขางหนาที่จะนําไปสูการบรรลุนิพพานได 
 
 
 
 
 
 ในสมัยกอน มีนักบวชที่ปนปายกองดาบโดยไมบาดเจ็บ หรือเดินลุย
ไฟโดยไมรูสึกรอนหรือถูกลวกเพราะความที่มีจิตมุงมั่นที่จะแสวงหนทาง
หลุดพน แมจะตองปนขามกองดาบแหลมคมแหงความเห็นแกตัว และเดิน
ลุยเขาไปในกองไฟแหงความเกลียดชัง ก็จะพบวามีสายลมเย็นแหงการตรัส
รูพัดโชยมา ทําใหไมรูสึกเจ็บหรือรูสึกรอนแตอยางใดเลย 
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7. พระพุทธเจาทรงสอนใหละทิ้งทัศนคติที่มีความขัดแยงแยกเปน 2 ฝาย
เชน มี ไมมี ดี ช่ัว ถูก ผิด ฯลฯ เสีย ใหรูวานั่นไมใชสิ่งที่แตกตางกันและ
ถึงแมจะเลือกเอาฝายที่ดีในระหวาง 2 ฝาย คือ มี ดี ถูก ฯลฯ ก็ไมใชการ
กระทําที่ถูกอยูนั่นเอง 
 
 
 
 ถาเรายึดมั่นในความคิดที่วาสรรพสิ่งไมมีความเที่ยงแตเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา เปนความคิดที่ไมถูกตอง แตถาเชื่อวาทุกสิ่งไมมีการเปลี่ยน 
แปลง ก็ผิดอีกเหมือนกัน ถาคิดวามี “ตน” และยึดมั่นอยูในความคิดนี้เปนสิ่ง
ที่ผิด ทําใหไมสามารถหลุดพนความทุกขทรมานได เชนเดียวกัน ถายึดมั่น
ในความคิดวา “ไมมีตน” ก็ผิด เปนอุปสรรคขัดขวางการบรรลุนิพพาน 
 
 
 
 ถาเราจะยืนยันในความคิดที่วา ทุกสิ่งเปนทุกข ก็ผิด หรือยืนยันวา ทุก
สิ่งเปนสุข ก็ผิด พระพุทธเจาทรงสอนใหละทิ้งความคิดที่เอียงสุดและให
เลือกทางสายกลาง ซึ่งเปนทางที่ถูกที่ควร 
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บทที่ 3 

ธรรมชาติพุทธ 
บทที่ 3 ธรรมชาติพุทธ 

ตอนที ่1 
จิตบริสุทธ์ิ 

ตอนที่ 1 จิตบริสุทธิ์ 
 
1. มนุษยมีหลายประเภท บางคนมีกิเลสมาก บางคนก็มีกิเลสนอย มีคน
ฉลาดก็มีคนโง มีดีมีเลว บางคนก็อบรมสั่งสอนไดงายแตบางคนก็สอนยาก
เหมือนดอกบัวในสระที่มีสีและชนิดตาง ๆ กันทั้งสีฟา แดง เหลือง ขาว 
ดอกบัวเหลานี้เจริญงอกงามและเติบโตอยูในน้ํา ในระดับตาง ๆ กัน บางก็
อยูใตน้ํา บางก็อยูปริ่มน้ํา บางก็โผลขึ้นมาเหนือน้ํา มนุษยก็ เชนกันมีหลาย
ชนิดหลายเผาพันธุและยังมีหญิงมีชายอีก แตธาตุแทของมนุษยนั้นไมตางกัน
เลย ทุกคนไมวาหญิงหรือชาย ถาไดรับการชี้แจงอบรมในทางที่ถูกแลวก็จะ
มีโอกาสไดพบหนทางไปสูความเปนอรหันตไดเทา ๆ กัน 
 
 
 
 การฝกหัดเปนควาญชางนั้น นอกจากจะตองมีรางกายแข็งแรงมีความ
เช่ือมั่นในตัวเอง มีความขยันหมั่นเพียรและความจริงใจแลว ยังตองมีไหว
พริบปญญาเฉลียวฉลาดดวย การที่จะเขาใหถึงพระพุทธเจาก็เชนเดียวกันทั้ง
หญิงและชายถามีคุณสมบัติทั้ง 5 นี้แลวจะสามารถพบหนทางแหงการเปน
อรหันตได โดยไมตองใชเวลานาน เพราะทุกคนมีองคประกอบที่จะสามารถ
คนพบหนทางตรัสรูอยูแลว 
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2. การฝกตนใหไปถึงทางแหงอรหันตนั้น เราตองมองพระพุทธเจาดวย
ตาของเราเอง เช่ือพระองคดวยใจของตนเอง ดวงตาและดวงใจที่มองและ
เช่ือในพระพุทธองคนี้ก็เปนดวงตาและดวงใจดวงเดียวกันกับที่เคยหลงงม
งายอยูในโลกแหงการเกิดการดับ 

 
 
 
 ถากษัตริยจะปราบกองโจรที่มารุกราน สิ่งแรกที่จะตองทรงทําก็คือ 
การสืบหาซองโจรใหพบเสียกอนจึงจะจูโจมได มนุษยเราก็เชนกัน ถา
ตองการจะละเลิกกิเลสความมัวเมาในโลกียวิสัยก็จะตองคนหาตนกําเนิด
ของตาและใจนั้นเสียกอน 

 
 
 
 ถาเราอยูในหองและลืมตามองไปขางหนา เราจะตองเห็นสภาพภายใน
หองกอนแลวจึงจะเห็นทิวทัศนภายนอกผานทางหนาตาง ไมมีดวงตาใดที่จะ
มองเห็นแตทิวทัศนภายนอกโดยมองไมเห็นความเปนไปภายในหอง 

 
 
 
 ถาในรางกายของเรามีใจ เราควรจะตองรูความเปนไปภายในรางกาย
กอนสิ่งอื่น แตอันที่จริงแลวเรากลับรูเรื่องภายนอกเปนสวนใหญ หาไดรู
เรื่องภายในรางกายของตนไม 
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 ถาสมมุติวาใจอยูนอกรางกาย ใจและกายจะขาดความสัมพันธกันกาย
จะไมรูสึกสิ่งที่ใจรู ใจก็จะไมรับรูสิ่งที่กายรูสึก แตความเปนจริงแลวใจจะ
รับรูสิ่งที่กายรูสึกและกายก็รับความรูสึกของใจ เราจึงไมอาจกลาวไดวา ใจ
ของเราอยูนอกรางกาย และถาเปนดังนั้นแลวใจที่แทจริงอยูที่ใดเลา 

 
3. ชีวิตของเราถูกกําหนดมาดวยผลแหงกรรมตั้งแตชาติปางกอน และ 
เพราะความโงเขลาจึงไมรูถึงมูลเหตุ 2 อยางที่ทําใหตองหลงเวียนวายอยูใน
โลกแหงกิเลสนี้ 

 
 มูลเหตุที่หนึ่ง คือ หลงเชื่อวาใจที่รับรูการเกิดการตายนี้เปนธาตุแท
ของมนุษย 

 
 มูลเหตุที่สอง คือ หารูไมวาเบื้องหลังใจที่หลงงมงายนี้ ทุกคนมีใจ
บริสุทธิ์แหงความเปนพุทธซึ่งเปนใจที่แทจริงซอนเรนอยู 

 
 เมื่อเรากํามือชูขึ้น ตาจะเห็นและใจจะรับรู แตใจที่รับรูการกระทํานี้
ไมใชใจที่แทจริง 

 
 ใจที่รับความรูสึกเชนนี้เปนเพียงใจที่เกิดจากกิเลสและอารมณที่ 
แปรปรวนอยูตลอดเวลา แตเนื่องจากที่เราเชื่อวา มัน คือใจที่แทจริง จึงเปน
การเปดหนทางใหความลุมหลงเมามัวเขามามีอิทธิพลทําใหตองทนทุกข 
ทรมาน 



ธรรมชาติพุทธ 

–68– 

 เมื่อเรากางมือที่กําออก ใจก็รับรู แตสิ่งที่เคลื่อนไหวนั้นคืออะไรกัน
แน มือ หรือวา ใจ หรือไมใชทั้ง 2 อยาง ถามือเคลื่อนไหวใจก็รับรูและไหว
ตาม ถาใจไหวมือก็เคลื่อนตามไปดวย แตใจที่มีความรูสึกรับรูสิ่งเหลานี้เปน
เพียงความผิวเผิน ไมใชใจที่เปนธาตุแทของมนุษย 

 
 
 
4. อันที่จริงแลวคนเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินแตถูกบดบังดวย
กิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดลอมรอบตัว จิตใจที่ดางพรอยดวยกิเลสนี้
ไมใชธาตุแทของมนุษยเรา 

 
 
 
 เหมือนดวงจันทรที่ถูกเมฆบดบัง แตก็มิไดดางพรอยหรือถูกทําให
เคลื่อนลอยไป ดังนั้นคนเราจึงไมควรคิดวาจิตใจที่หมองมัวดวยกิเลสนั้น
เปนจิตสันดานแท ๆ ของตน 

 
 
 
 เราจึงควรตระหนักถึงความจริงขอนี้อยูเสมอ ดวยการปลุกใจตนเอง 
ใหต่ืนมาพบหนทางแหงความจริงคือการรูเเจง ถาใจของเรายังถูกครอบงํา 
ดวยกิเลสตัณหาทั้งหลายแลวเราก็คงยังตองเวียนวาย ทนทุกขทรมานอยูใน 
โลกแหงความมายาเรื่อยไป 



ธรรมชาติพุทธ 

–69– 

 ความมัวเมาและมลทินในจิตใจนั้นเกิดจากกิเลสและอิทธิพลที่ไดรับ
จากสิ่งแวดลอมตาง ๆ เปนสาเหตุ 
 
 
 
 
 จิตใจที่ไมหว่ันไหวหรือตกอยูใตอิทธิพลของสิ่งเหลานี้เปนจิตสันดาน
ที่แทจริง เปนเจาแหงตน 
 
 
 
 
 เมื่อแขกที่มาพักแรมกลับไปหมดแลว เราจะพูดวาโรงแรมหายไปยอม
ไมได เชนเดียวกัน เราไมสามารถจะกลาวไดวาเมื่อใจที่ถูกครอบงําดวยกิเลส
ตาง ๆ รอบตัวสูญสิ้นไป ความเปนตนที่แทจริงก็จะสูญไปดวยทั้งนี้ก็เพราะ
ใจที่ถูกรอบงําดวยกิเลสตัณหานั้นไมใชใจที่แทจริง 
 
 
 
 
5. ลองนึกภาพของหอประชุมใหญที่สวางเพราะมีแสงอาทิตยสองและ
กลับมืดลงเมื่อดวงอาทิตยลับไป เราอาจคิดไดวาความสวางสูญลับไปพรอม
กับดวงอาทิตยและความมืดมาพรอมกับราตรีกาล แตความสวางและความ
มืดในจิตใจของเรานั้นไมเหมือนกัน ไมอาจจะเปลี่ยนแปรเปนอื่นไปได
นอกจากหวนกลับไปสูจิตสันดานที่แทจริงของตนนั่นเอง 
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 ใจที่รับรูความสวางและความมืดเมื่อดวงอาทิตยขึ้นหรือตกนั้นไม 
เที่ยงแท ความรูสึกช่ัวครูช่ัวคราวของใจที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอตาม 
สภาพการณตาง ๆ ในชีวิตนั้นไมใชใจที่แทจริง แตปญญาที่รับรูความสวาง
และความมืดเทานั้นจึงจะเปนใจที่แทจริง 

 
 
 
 
 ความรูสึกดี เลว รัก เกลียด ซึ่งเกิดขึ้นช่ัวครั้งช่ัวคราวเพราะสาเหตุภาย
นอกนั้น เปนปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในใจที่มีกิเลสสะสมอยูนั่นเอง 

 
 
 
 
 แตเบื้องหลังใจที่เต็มไปดวยกิเลสตัณหานี้ ยังมีดวงใจที่บริสุทธิ์
ปราศจากมลทินซึ่งเปนดวงใจที่แทจริงแอบแฝงอยู 

 
 
 
 
 น้ําที่ใสอยูในภาชนะกลมจะมีรูปรางกลมและเปนสี่เหลี่ยมเมื่ออยูใน 
ภาชนะเหลี่ยม ลําพังน้ํานั้นหาไดมีรูปรางลักษณะอยางใดไม แตคนเรามักจะ
ลืมความจริงขอนี้ 
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 คนเรามองเห็นความดีความเลว รูสึกชอบและไมชอบ มีหรือไมมี
ผูกพันอยูกับสิ่งเหลานี้ จนไมสามารถจะหลุดพนไปจากความทุกขได ถา
คนเราสามารถตัดขาดจากความผูกพันทางโลกแหงมายานี้ไดและเอาหัวใจ
เดิมที่บริสุทธิ์กลับคืนมา เมื่อนั้นแหละทั้งใจและกายก็จะหลุดพนจากบาป
ทุกขทั้งปวง และพบความสงบสุขที่เกิดจากความหลุดพน 
 
 

ตอนที ่2 
จินดามีคาแหงความเปนพุทธ 
ตอนที่ 2 จินดามีคาแหงความเปนพุทธ 

 
1. จิตใจที่บริสุทธิ์ซึง่เปนใจที่แทจริงนี้ เรียกไดอีกอยางหนึ่งวา ธรรมชาติ
แหงความเปนพุทธ 
 
 
 เมื่อเราใชแวนขยายรับแสงอาทิตยใหตองวัสดุที่ใชเปนฉนวน ไฟจะ
ลุกไฟนั้นมาจากไหน ระยะทางระหวางดวงอาทิตยกับแวนขยายหางไกลกัน
มาก แตแวนขยายเปนตัวการทําใหไฟติด แตถาหากวัสดุที่ใชนั้นไมใชฉนวน
ติดไฟ ไฟก็จะไมเกิดขึ้น 
 
 
 ในทํานองเดียวกัน ถาแสงแหงปญญาของพระพุทธเจาสองตองใจ
มนุษย แสงแหงความเปนพุทธจะถูกจุดใหกระจางขึ้นในจิตใจกระตุนใหเกิด
ศรัทธาในพระพุทธเจา ซึ่งทรงเปนผูประทานแสงสวางแหงปญญาใหแก
สัตวโลก ผูเลื่อมใสในพระองค 
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2. คนเรามักจะลืมคํานึงถึงใจที่แทจริงแหงความเปนพุทธ และเพราะเหตุ
นี้เองจึงทําใหตองยึดติดอยูในกิเลสทางโลก ตองทนทุกขทรมานไมอาจจะ
พบหนทางหลุดพนได 

 
 
 
 เหตุไฉนคนเราซึ่งมีวิญญาณบริสุทธิ์จึงตองหลงเมามัวผูกพันและทน
ทุกขทรมานอยูในโลกแหงความมายานี้ ทั้ง ๆ ที่รอบตัวมีแสงสวางแหง
ปญญารูแจงอยูเชนนี้เลา 

 
 
 
 นานมาแลว มีชายคนหนึ่งไดสองกระจกเงาในเชาวันหนึ่ง แตไมเห็น
เงาของหนาและศีรษะของตนก็ตกใจมาก แตที่แทปรากฏวาเขาสองกระจก 
กลับดานกัน 

 
 
 
 ผูที่ตองการพบทางหลุดพนแตยังไมพบแลวมานั่งเปนทุกขนั้นเปนคน
โงเขลา และไมจําเปนเลยที่จะตองทําเชนนั้น เพราะหนทางที่จะนําไปสูการ
ตรัสรูนั้นถาเดินตามไปโดยดีแลวจะไมมีวันหลง แตที่มีคนหลงก็เพราะมัว
เสียเวลาอยูกับการหาทางหลุดพนดวยใจที่ยังผูกพันอยูกับกิเลสตัณหาซึ่งบด
บังไมใหเห็นใจที่บริสุทธิ์แทจริงนั่นเอง 
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 ดังนั้นถาสามารถกําจัดความเชื่อผิด ๆ เหลานี้ไปไดก็จะสามารถพบ
ทางหลุดพน แตสิ่งที่นาแปลกใจก็คือผูที่สามารถพบหนทางตรัสรูแลวนั้น 
มักตระหนักวา ถาหากไมมีความหลงผิดแลวก็จะไมมีการรูแจง คือ การตรัส
รูนั่นเอง 

 
3. วิญญาณแหงความเปนพุทธนั้นไมมีวันสูญ ถึงแมวาจะเกิดมาเปนสัตว
เดียรัจฉานหรือเปรตรายที่หิวโหยตองตกอยูในขุมนรกก็ตาม 

 
 ไมวาจะอยูในรางกายที่สกปรกโสมมหรือจมปลกัอยูในกิเลสช่ัวราย
เพียงใดก็ตาม แววแหงความเปนพุทธที่มีอยูในใจจะไมมีวันดับสูญไป 

 
4. มีนิทานเลาสืบกันมาเรื่องหนึ่งวา ชายผูหนึ่งไดไปหาสหายของเขาที่ 
บานและเมาหลับไป ระหวางนั้นสหายของเขาเกิดมีธุระดวนจําเปนตองออก 
เดินทางไปไกล แตก็เปนหวงวาเพื่อนของตนจะลําบาก จึงไดซอนจินดามีคา
เม็ดหนึ่งไวในเสื้อใหเพื่อนของเขาแลวจึงออกเดินทางไป เมื่อชายผูนั้นสราง
เมาตื่นขึ้นมาไมพบสหายก็เที่ยวตุรัดตุเหรซัดเซพเนจร ตกระกําลําบากอยู
เปนเวลานาน โดยหารูความจริงนั้นไมจนกระทั่งไดพบสหายเขาอีกครั้งหนึ่ง 
สหายไดบอกเขาเรื่องจินดาเม็ดนั้นและใหลองหาดูในเสื้อ 

 
 เหมือนคนเมาในนิทานเรื่องนี้ คนเราตองทนทรมานอยูกับการเกิดการ
ตาย โดยหารูไมวามีวิญญาณแหงความเปนพุทธซึ่งเปรียบเสมือนจินดาล้ําคา
ซอนอยูในตัว 
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 พระพุทธเจาทรงตระหนักดีถึงความจริงขอนี้วาถึงแมจะเปนคน
เลวรายหรือโงเขลาสักปานใดก็ตาม อยางนอยที่สุดเขาก็มีคุณความดีและ
ปญญา รูแจงของพุทธอยูในตัวซึ่งเปนสิ่งที่วิเศษที่สุด 
 
 
 
 
 ดังนั้นพระพุทธเจาจึงทรงปลูกฝงความเลื่อมใสและปลุกใหต่ืนจาก
ความโงเขลางมงาย ช้ีใหเห็นวิญญาณแหงความเปนพุทธในตนเองวาไมได 
แตกตางกับพระพุทธองคเลย 
 
 
 
 
5. ขอแตกตางระหวางพระพุทธเจา กับ คนทั่วไป มีอยูเพียงขอเดียว คือ 
พระพุทธเจาเปนผูที่บรรลุอรหันตภาพแลว แตคนทั่วไปเปนผูที่กําลังเพียรที่
จะบรรลุความเปนอรหันตนั่นเอง 
 
 
 
 
 แตถาหากเราจะคิดวาตนนั้นเปนผูรูแจงแลวก็จะเปนการหลอกตัวเอง
เพราะถึงแมวาเรากําลังมุงหนาไปสูหนทางแหงการตรัสรู แตก็ยังไปไมถึง
จุดหมายปลายทาง และแมวาจะมีธรรมชาติแหงความเปนพุทธแตถาขาด
ปญญาและความพากเพียรในการฝกฝนตน ก็ไมอาจบรรลุได 
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6. กาลครั้งหนึ่ง กษัตริยพระองคหนึ่งไดรวบรวมคนตาบอดมาใหลอง
สัมผัสชางดูและตรัสถามพวกเขาทีละคนวา ชางมีลักษณะอยางไร ชายตา
บอดคนแรกลูบคลํางาชางและตอบวาเหมือนหัวผักกาดยักษ อีกคนหนึ่ง
เผอิญสัมผัสหูชางจึงตอบวาเหมือนพัดขนาดใหญ อีกคนหนึ่งจับที่งวง ก็
ตอบวาเหมือนสาก คนที่จับที่ขาชัางตอบวาเหมือนครก คนที่จับหางตอบวา
เหมือนเชือก ไมมีใครสักคนที่จะตอบลักษณะของชางไดถูกตอง 
 
 
 
 การดูคนก็เชนเดียวกัน เปนการยากที่จะบรรยายธาตุแทหรือธรรมชาติ 
แหงความเปนพุทธของใครได นอกจากอุปนิสัยใจคอเพียงบางอยางเทานั้น 
 
 
 
 หนทางเดียวที่จะสามารถคนพบความเปนพุทธซึ่งความตายหรือกิเลส 
ทั้งหลายไมอาจทําลายไดก็คือ การมีศรัทธาในพระพุทธเจาและปฏิบัติตาม 
พระธรรมของพระองค 
 
 

ตอนที ่3 
*ธรรมชาติพทุธและอนาตมัน 
ตอนที่ 3 *ธรรมชาติพุทธและอนาตมัน 

 
 เราไดพูดถึงธรรมชาติของความเปนพุทธมาแลว ซึ่งบางคนอาจจะคิด
วาเปนอันเดียวกับคําวา “วิญญาณ” ในลัทธิศาสนาอื่นนั้นเปนการเขาใจผิด 
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  คําวา “ตน” อาจหมายถึง “ตัวเอง” ในความคิดของใจที่ผูกพันทาง
โลก แตสําหรับผูที่รูแจงแลวนั้นจําเปนตองละทิ้ง “ตัวเอง” และคนหา
ธรรมชาติแหงความเปนพุทธกอนอื่น คําวา “ธรรมชาติแหงความเปน
พุทธ” มีความหมายคลายกับคําวา “ตน” แตไมใช “ตน” ที่หมายถึง
“ขาพเจา”  หรือ “ของขาพเจา” 

 
 
 
 
 การที่คิดวา “มีตน” เปนความคิดที่ผิดเพราะตามความเปนจริงแลว 
“ไมมี” การไมยอมรับรู “ธรรมชาติแหงความเปนพุทธ” ก็เชนเดียวกันเปน
การปฏิเสธความจริงของสิ่งที่มีอยู 
 
 
 
 
 ยกตัวอยางเชนแมคนหนึ่งพาลูกที่ไมสบายไปหาหมอ หมอใหยาเด็ก
กินแลวกําชับแมวาอยาใหเด็กกินนมจนกวายาจะยอย 
 
 
 
 
 ผูเปนแมจึงใชสิ่งที่มีรสขมทาหัวนมไวลูกจะไดไมยอมดื่มนม เมื่อ
เวลาผานไปจนยายอยหมดแลว เธอจึงไดลางเตานมจนสะอาดแลวใหลูกดื่ม 
การกระทําของแมผูนี้แสดงใหเห็นถึงความรักที่ประเสริฐของแมตอบุตรนั้น 
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 พระพุทธเจาก็เหมือนกับผูเปนแมในเรื่องนี้ เพื่อที่จะขจัดความคิดที่ 
ผิดและตัดความผูกพันใน “ตน” ใหหมดไป พระองคจึงทรงสอนวา “ตน”
นั้นไมมี และเมื่อขจัดความเขาใจผิดไดแลว พระองคจึงไดทรงสอนใหรู
ความจริงวาใจที่แทจริง หรือใจแหงความเปนพุทธเทานั้นที่มีอยู 

 
 
 
 ความผูกพันใน “ตน” ทําใหคนตกอยูในความลุมหลง แตความศรัทธา
ในวิญญาณแหงความเปนพุทธจะนําไปสูการรูแจง 

 
 
 
 เหมือนกับผูหญิงในนิทานที่เลากันวาไดรับหีบสมบัติลํ้าคาเปนมรดก 
แตนางหารูไมวาภายในหีบนั้นมีทองคําบรรจุอยู นางจึงตองใชชีวิตอยาง
แรนแคน จนกระทั่งมีคนมาเปดหีบใหนางดู พระพุทธเจาก็เชนเดียวกัน
พระองคทรงเปดหัวใจของคนทั้งหลายและชี้ใหเห็นวิญญาณบริสุทธิ์แหง
ความเปนพุทธ 

 
 
 
2. ถาคนเราทุกคนมีวิญญาณแหงความเปนพุทธแลว ทําไมจึงตองทน
ทุกขทรมาน ตองหลอกลวงและเขนฆากันและกัน ทําไมจึงมีการแบงช้ัน
วรรณะ มียากดีมีจนดวยเลา 
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 มีเรื่องเลากันเรื่องหนึ่งวานักมวยปล้ําในราชสํานักคนหนึ่งใชเครื่อง 
ประดับหนาผากที่มีมณีมีคาประดับอยู วันหนึ่งที่เขาลงแขงขันหนาผากถูก 
กระแทก มณีเม็ดนั้นจึงฝงเขาไปในเนื้อ แตเขาไมรู คิดวาหลุดหายไป เมื่อเขา
ไปหาหมอเพื่อรักษาแผล หมอก็พบวามณีเม็ดนั้นฝงจมอยูในเนื้อที่มีเลือด
และฝุนเกรอะกรังปดมิดจนมองไมเห็น หมอจึงเอากระจกสองใหเขาดู 
 
 
 
 วิญญานแหงความเปนพุทธก็เหมือนกับมณีมีคาในเรื่องนี้ถูกปดบัง
ดวยฝุนธุลีของกิเลสจนเราคิดวาหายไปแลว แตพระพุทธเจาก็คนหาให เรา
จนพบ 
 
 
 
 วิญญาณแเหงความเปนพุทธมีอยูในตัวเราทุกคน ไมวาจะถูกปกคลุม
ดวยกิเลสตัณหาหนาแนนหรือถูกฝงลึกอยูใตบาปและกรรมที่ไดกอไวมาก 
มายเพียงใดก็ตาม วิญญาณแหงความเปนพุทธจะไมสูญหายหรือถูกทําลาย
ไป แตจะปรากฏเมื่อความลุมหลงเมามัวถูกกําจัดสูญสิ้นไปแลวนั่นเอง 
 
 
 
 เหมือนนักมวยปล้ําในเรื่องนี้ หมอช้ีใหดูมณีที่ฝงอยูในหนาผากของ
เขาดวยการใหกระจกสองดู วิญญาณแหงความเปนพุทธของคนเราก็
เหมือนกันถูกฝงจมอยูใตกิเลสตัณหาในโลก แตดวยบารมีของพระพุทธเจา
จึงมีโอกาสหาพบ 



ธรรมชาติพุทธ 

–79– 

3. วัวไมวาจะมีสีอะไรก็ตาม น้ํานมที่รีดออกมาจะมีสีขาวเหมือนกันหมด
เชนเดียวกัน ไมวาจะมีชีวิตอยูในสภาพแวดลอม หรือมีผลกรรมที่แตกตาง
กันอยางไรก็ตาม ทุกคนมีวิญญาณบริสุทธิ์แหงความเปนพุทธเหมือนกัน
หมด 

 
 
 มีนิทานอินเดียเรื่องหนึ่งเลากันวา ที่หุบเขาหิมาลัยมียาสมุนไพรมีคา
มากชนิดหนึ่งอยูในพงหญาทึบ ซึ่งไมเคยมีใครสามารถหาพบไดเลยแตชาย
ปญญาดีผูหนึ่งไดพยายามคนหาดวยการเดินตามกลิ่นไปจนพบแหลงของ
มัน เขาไดตอถังไมและสะสมสมุนไพรนี้ไวจนกระทั่งเขาตายไปยาที่เขา
สะสมไวจึงเนาอยูในถังซึ่งถูกทอดทิ้งอยูในหุบเขา เมื่อยานี้รั่วไหลไปในที่ใด
ก็มีรสเปลี่ยนไปตามที่ตาง ๆ 

 
 
 ธรรมชาติพุทธก็เชนเดียวกันถูกกิเลสตัณหาทางโลกบดบังจมอยู กน
บึ้งจนยากที่จะหาพบได แตพระพุทธเจาทรงหาใหเราจนพบ ธรรมชาติพุทธ
ของคนเราแตละคนเหมือนกนัหมด แตเนื่องจากถูกครอบงําดวยกิเลสตัณหา
มากนอยตาง ๆ กันจึงทําใหเรามีสภาพการดําเนินชีวิตที่แตกตางกันไป
เหมือนการลิ้มรส เราจะรูสึกหวานมากนอยตางกัน แลวแตล้ินของแตละคน 

 
 
4. ทรายและหินอาจถูกปนใหละเอียดเปนผงได แตเพชรเปนหินที่แข็ง 
แกรงที่สุดที่ไมสามารถจะทุบใหแตกได ธรรมชาติพุทธก็เหมือนกับเพชรที่ 
ไมสามารถจะทําลายใหแหลกสลายได 
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 ธรรมชาติของมนุษยก็เชนกัน ทั้งกายและใจมีวันแตกดับได แต
ธรรมชาติพุทธนั้นไมมีใครจะทําลายได ธรรมชาติพุทธเปนสิ่งที่ประเสริฐที่ 
สุดในธรรมชาติของมนุษย พระพุทธเจาทรงสอนวาแมวาธรรมชาติของ 
มนุษยทั้งหญิงชายจะมีขอแตกตางกันอยางมากมายนับไมถวน แตธรรมชาติ
พุทธนั้นไมมีความแตกตางกัน ไมวาหญิงหรือชายทุกคนมีโอกาสคนพบ 
ธรรมชาติพุทธไดเทา ๆ กัน 
 
 
 
 เมื่อจําแนกสารที่เจือปนอยูในแรทองออกไปหมดแลวก็จะไดทองคํา 
บริสุทธิ์ที่มีคามหาศาล เชนเดียวกันไมวาใครก็ตามถากําจัดกิเลสตัณหา ทั้ง
ปวงในจิตใจใหหมดไปได  ก็จะสามารถพบธรรมชาติพุทธของตนเอง 
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บทที่ 4 

กิเลส 
บทที่ 4 กิเลส 
ตอนที ่1 
โลกียวิสัย 

ตอนที่ 1 โลกียวิสัย 
 
1. ธรรมชาติพุทธถูกบดบังดวยกิเลส 2 อยาง คือ 

 
 
 1. กิเลสในปญญาหรือวิจารณญาณที่สับสน 2. กิเลสในอารมณที่
วุนวายไมสงบ 

 
 
 กิเลสทั้ง 2 ประเภทนี้เปนการเเบงอยางกวาง ๆ แตปฐมเหตุที่กอใหเกิด
กิเลสทั้ง 2 นี้ คือ 1. ความโงเขลา 2. ตัณหาราคะ ปฐมเหตุ 2 อยาง นี้เปน
ตัวการสําคัญที่กอใหเกิดกิเลสโลกทั้งปวง 

 
 
 เมื่อมีความโงเขลาเบาปญญา มนุษยก็ไมสามารถพิจารณาแยกเหตุผลดี
หรือช่ัวใหถูกตองได และเมื่อมีตัณหาในอารมณก็กอใหเกิดความโลภหลง
ผูกพันในทุกสิ่งทุกอยางที่ไดพบไดเห็น จนกระทั่งบางครั้งเกิดความหลง
ใฝหาแมกระทั่งความตาย 
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 ความโงเขลาและตัณหาเปนสาเหตุใหเกิดอารมณรัก โลภ โกรธ หลง
ริษยา กอใหเกิดการเขาใจผิด การหลอกลวง ความเยอยิ่ง ความเห็นแกตัว
ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
2. ความโลภเกิดขึ้นจากความยินดีพอใจสิ่งที่ไดพบเห็นในทางที่ผิดความ
โกรธเกิดจากความไมพอใจ สิ่งตาง ๆ ที่ไดพบเห็น หรือเกิดขึ้นรอบตัว
ในทางที่ผิดความโงเขลาเกิดขึ้นเพราะขาดวิจารณญาณตัดสินวาสิ่งใดควรสิ่ง
ใดไมควร สิ่งใดถูก สิ่งใดผิด หลงเชื่อในสิ่งที่ไมถูก เนื่องจากไดรับการสั่ง
สอนในทางที่ไมถูกตองนั่นเอง 

 
 
 
 
 
 
 โลภะ โทสะ โมหะ ทั้ง 3 อยางนี้เหมือนพระเพลิงเผาโลกไฟแหง
โลภะเผาใจคนใหเกิดความละโมบมากยิ่งขึ้น ไฟแหงโทสะเผาใจผูที่ขาด
ความยั้งคิด ไมรูจักระงับอารมณโกรธ ไฟแหงโมหะเผาใจผูที่ขาดปญญา
ขาดวิจารณญาณ และไมใสใจฟงคําสอนของพระพุทธเจา 
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 โลกเรานี้ชางเต็มไปดวยไฟกิเลสมากมายเหลือคณานับ ทั้งไฟแหง
ความรัก โลภ โกรธ หลง ความเห็นแกตัว ไฟแหงการเกิด แก เจ็บ ตาย ไฟ
แหงความทุกขโศก ความทรมาน ฯลฯ ไฟกิเลสเหลานี้โหมกระหน่ําไหมอยู
ทั่วทุกหนทุกแหงในโลก และไมไดเผาไหมแตเฉพาะตัวบุคคลนั้น ๆ เทานั้น
แตยังแผความรอนเผาผลาญลุกลามไปทั่ว กอใหเกิดความทุกขทรมานแก
บุคคลอื่น ๆ ดวย และเปนสาเหตุชักนําใหบุคคลเหลานี้ประพฤติปฏิบัติ
ในทางที่ผิดทั้งกาย วาจา ใจตามไปดวย บาดแผลที่เกิดจากไฟกิเลสเหลานี้จะ
เปนหนองเนา ถาใครไปถูกตองเขาก็จะติดเชื้อลุกลามตอ ๆ กันไป 
 
 
 
 
3. โลภะเกิดจากการไปพบของตองใจ โทสะเกิดจากความไมสบอารมณ
โมหะเกิดจากความคิดที่ไมถูกตอง ความเลวรายของความโลภไมคอยหนัก
หนานัก แตการกําจัดความโลภนั้นไมใชของงาย ความเลวรายของโทสะ นั้น
มีมากกวาก็จริงแตกําจัดงายกวามาก สวนความเลวรายของความหลง นั้น
ใหญหลวงนักและยากที่จะกําจัดใหสูญสิ้นไปได 
 
 
 
 
 ดังนั้น คนเราจึงควรพยายามดับไฟกิเลสเหลานี้ดวยการพิจารณาชอบ
วาอะไรคือสิ่งที่จะกอใหเกิดความพอใจที่แทจริง รูจักระงับสติเมื่อเผชิญกับ 
สิ่งไมสบอารมณดวยการแผเมตตา และคิดชอบดวยการรําลึกถึงคําสั่งสอน
ของพระพุทธองค ถาทําเชนนี้ไดคนเราก็จะสามารถหลุดพนจากโลกียวิสัย 
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4. โลภะ โทสะ โมหะ เหมือนพิษไข ถาคนเรามีไขเหลานี้อยูในตัว 
ถึงแมวาจะนอนอยูในหองที่แสนสุขสบายก็จะตองทนทุกขทรมาน นอนไม
หลับเพราะพิษไขนั้น 

 
 สวนผูที่ไมมีกิเลสทั้ง 3 อยางนี้ถึงแมวาจะตองนอนอยูบนที่นอนที่ปู
เพียงใบไมใบหญาในคืนที่อากาศหนาวเหน็บ หรือแมแตในหองคับแคบอับ
ลมในคืนที่อากาศรอน ก็จะสามารถนอนหลับอยางสุขสบายได 

 
 กิเลสทั้ง 3 อยางนี้กอใหเกิดความทุกขทรมานในโลกหนทางที่จะ
กําจัดใหหมดไปก็คือ การปฏิบัติตามวินัยคําสอน ฝกสมาธิ ทําใจใหมั่นคง
ไมวอกแวก และใชปญญาที่เฉลียวฉลาด การปฏิบัติตามวินัยคําสอนจะชวย
ขจัดความโลภ การฝกสมาธิทางใจจะชวยดับความโมโหโกรธา และปญญา
จะชวยขับไลความโงเขลาใหสูญสิ้นไป 

 
5. กิเลสตัณหาของมนุษยนั้นไมมีที่สิ้นสุด เหมือนคนกระหายน้ําที่ดื่ม
น้ําเกลือเขาไปไมอาจแกกระหายใหสมใจได และยิ่งดื่มก็ยิ่งกระหายมากขึ้น 

 
 คนเราก็เหมือนกัน ยิ่งพยายามที่จะสนองความพอใจใหตนเองก็ยิ่งจะ 
ทําใหเกิดความไมรูจักอิ่ม ไมรูจักพอมากขึ้น 

 
 ความโลภของคนเราไมสามารถจะทําใหถึงจุดอิ่มตัวได และเมื่อไมได
ดังใจก็จะกอใหเกิดความทุกขใจอยางสาหัส จนบางครั้งถึงกับทําใหเสียสติ
ได 
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 เพื่อที่จะสนองความตองการของตน ทําใหคนเราตองตอสูกัน กษัตริย
กับกษัตริย ขุนนางกับขุนนาง พอแมกับลูก พ่ีกับนอง เพื่อนกับเพื่อน ฯลฯ 
ตางคนตางก็จะแยงเอาสิ่งที่ตนตองการใหได จนบางครั้งถึงกับฆาฟนเอา
ชีวิต ซึ่งกันและกัน 

 
 
 
 
 คนเราทําลายชีวิตและอนาคตของตนเองเพื่อที่จะใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตน
ปรารถนาดวยวิธีการตาง ๆ เชนลักขโมย ฉอฉล หลอกลวง ประพฤติผิดสามี
ภรรยา เมื่อถูกจับไดก็ตองทนทุกขทรมานกับคําประณามและตองรับโทษ 

 
 
 
 
 กิเลสตัณหากอใหเกิดบาปกรรมทั้งกาย วาจา ใจ ทําใหตองรับความ
ทรมานขณะเมื่อมีชีวิตอยูในโลกนี้ และเมื่อตายแลวก็ยังตองทนทุกขทรมาน
ชดใชกรรมอยูในนรกอีกดวย 

 
 
 
 
6. ในบรรดากิเลสโลกทั้งหลาย ตัณหาราคะ เปนกิเลสที่แรงกลามากที่สุด 
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 ตัณหาเปรียบเสมือนพื้นดินอุดมที่เพาะใหกิเลสอื่นเจริญงอกงามขึ้น 
เหมือนปศาจรายที่เกาะกินความดีทั้งหลายในโลกจนสิ้น เหมือนงูเหาที่แฝง
กายอยูในสวนดอกไมและฉกกัดพนพิษใหแกผูที่มาแสวงหาแตความงาม
เหมือนเถากาฝากที่เลื้อยพันอยูบนตนไมใหญและดูดน้ําเลี้ยง จนกระทั่ง
ตนไมนั้นตองเหี่ยวเฉาตายไป ตัณหาเลื้อยพันอยูในจิตใจมนุษยและดูดน้ําใจ
แหงความดีจนเหือดแหง ตัณหาเหมือนเหยื่อที่ปศาจรายตกเบ็ดลอไวใหคน
โงเขลาเบาปญญามาติดแลวก็ชักลากใหตกจมลงไปในโลกแหงความชั่ว 
 
 
 
 ถาเอาเลือดทากระดูกแหงที่ไมมีเนื้อติดอยูใหสุนัข มันก็จะกัดแทะ
จนกระทั่งเหนื่อยไปเอง ตัณหาราคะก็เชนกัน ไมไดใหคุณคาอะไรกับจิตใจ
ของเราเลย เหมือนกับกระดูกแหงที่ใหแกสุนัขฉันใดก็ฉันนั้น 
 
 
 
 ถาโยนชิ้นเนื้อใหสัตวราย 2 ตัว มันก็จะตอสูแยงช้ินเนื้อกันจนไดรับ 
บาดเจ็บ คนโงที่ถือคบเพลิงเดินตานลมก็จะถูกไฟลวก ตัณหาราคะจะทําให
คนเราบาดเจ็บและถูกไฟลวกเหมือนสัตวรายและคนโง 
 
 
 
7. การปองกันรางกายภายนอกไมใหถูกศรพิษนั้นทําไดงายกวาการปองกัน
ไมใหใจถูกศรพษิ ความโลภ โกรธ หลง และความเห็นแกตัวเปรียบเสมอืนศร
พิษภายในจิตใจที่กอใหเกิดความทรมานเจบ็ปวดจนถึงแกชีวิต 
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 ถาใจของเราตกอยูใตอํานาจของความโลภ โกรธ หลง เราก็กลายเปน 
คนโกหก หลอกลวงและใชวาจาดาทอหยาบคายตลบแตลง ซึ่งจะนําไปสู
การประกอบอาชญากรรม ลักขโมย และประพฤติผิดในกาม 

 
 กิเลสช่ัวทางใจ 3 ทางวาจา 4 ทางความประพฤติ 3 ดังกลาวขางตนนี้
รวมกับเปนความชั่วราย 10 อยาง 

 
 เมื่อโกหกมุสาจนเคยตัวก็มักจะทําใหประพฤติช่ัว และเมื่อจะประพฤติ
ช่ัวก็มักจะตองโกหกมุสาและเมื่อโกหกมุสาแลวก็จะทําใหสามารถประพฤติ
ช่ัวไดอยางไมสะทกสะทานหรือละอายในบาป 

 
 โลภ โกรธ หลง ราคะ ความอับโชค ความทุกขทั้งปวงเกิดขึ้นจาก
ความโงเขลา ความโงเขลาเปนพิษรายที่สุดสําหรับมนุษยยากที่จะหาอะไร
มาเปรียบได 

 
8. จากกิเลสกอใหเกิดกรรม คือ การกระทํา จากกรรมกอใหเกิดผลแหง
ความทุกขทรมาน กิเลส กรรม ความทุกข เหมือนกงเกวียนกรรมเกวียนที่ 
หมุนเวียนไปมา 

 
 กงเกวียนกรรมเกวียนนี้หาจุดเริ่มหรือจดุจบไมได มนษยจึงไม
สามารถจะหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิด เมื่อตายไปแลวก็ตองเกิดใหม
เพื่อชดใชกรรมที่ทําไวในชาติกอนเรื่อยไปไมรูจบ ไมอาจหลุดพน 
วัฏสงสารได 
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 ระหวางที่เวียนวายอยูในวัฏสงสาร ถาเราจะสามารถรวมเถาและ
กระดูกของรางตนที่เผาแลวจะไดปริมาณสูงราวภูเขาลูกหนึ่งและถารวม
ปริมาณของน้ํานมของมารดาที่ใหเราดื่มแลวจะไดมากกวาน้ําในมหาสมุทร 

 ถึงแมวาทุกคนจะมีธาตุแหงพุทธ แตก็ถูกฝงลึกอยูภายใตกิเลสโลกจน
ยากที่จะงอกเงยขึ้นมาได จึงเปนสาเหตุใหชีวิตมีแตความทุกขทรมานไมมีที่
สิ้นสุด ไมวาจะเกิดใหมก่ีชาติตอก่ีชาติก็ตาม 
 
 

ตอนที ่2 
ธรรมชาติของมนุษย 

ตอนที่ 2 ธรรมชาติของมนุษย 
 
1. ธรรมชาติของมนุษยเหมือนพงหญาทึบที่หาทางบุกเขาไปถึงไดยาก 
ถาเทียบกับธรรมชาติของสัตวแลว ฝายหลังนี้ยังเขาใจไดงายกวา แตเราจะ
สามารถจําแนกธรรมชาติของมนุษยอยางคราว ๆ ไดตามลักษณะเดน ๆ 4
จําพวก คือ 

 จําพวกที่ 1 คือ พวกที่เช่ือฟงและปฏิบัติตามลัทธิที่ผิดดวยการทรมาน
ตัวเอง จําพวกที่ 2 คือ พวกที่ทําใหผูอื่นตองรับทุกขทรมานดวยการฆา ลัก
ขโมย หรือกดขี่ขมเหงดวยวิธีการตาง ๆ อยางเหี้ยมโหด จําพวกที่ 3 คือ พวก
ที่ทําใหผูอื่นตองไดรับทุกขทรมานไปพรอม ๆ กับตัวเองดวย จําพวกที่ 4 คือ
พวกที่ไมทรมานตัวเองและยังชวยผูอื่นใหพนจากความทุกขทรมานดวย 
พวกสุดทายนี้ คือ พวกที่ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค ไม
อยูใตอํานาจกิเลสแหงความโลภ โกรธ หลง ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมลักขโมย
แตใชชีวิตอยูอยางสงบสุขดวยการแผเมตตาและใชปญญา 
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2. เราสามารถแบงประเภทของมนุษยออกไดเปน 3 ประเภท คือ ประเภท
แรก ไดแกคนที่โกรธงายแตหายชา เหมือนกับตัวอักษรที่ถูกสลักอยูบนหิน
ไมลบเลือนไปงาย ๆ ประเภทที่สอง คือ คนที่โกรธงายหายเร็ว เหมือนอักษร 
ที่เขียนบนพื้นทราย ประเภทที่สาม คือ คนที่ไมสะทกสะทาน ไมใสใจตอ
การนินทาวารายหรือเรื่องไมสบอารมณตาง ๆ เหมือนกับอักษรที่เขียนลง
บนกระแสน้ําที่ไหลผานเรื่อยไปไมมีอะไรจะมาขวางกั้นรบกวนกระแส
อารมณที่บริสุทธิ์ได 
 
 
 
 นอกจากนี้แลว เรายังอาจจะแบงประเภทของมนุษยออกไดอีก 3
ประเภท คือ หนึ่ง ไดแกประเภทที่มีนิสัยเยอหยิ่งจองหอง ทําอะไรก็หุนหัน
พลันแลน ไมมีความพอใจอะไรงาย ๆ เปนประเภทที่ดูนิสัยออกไดงาย สอง 
เปนประเภทที่มีนิสยคอนขางเขาใจยากเพราะความเปนคนเงียบชางคิด และ
รอบคอบเหมือนน้ํานิ่งไหลลึก สาม ไดแกคนประเภทที่สามารถเอาชนะใจ
ตนเองไมใหตกเปนทาสของกิเลสตัณหาไดอยางเด็ดขาด เปนประเภทที่ไมมี
ใครจะสามารถเขาใจนิสัยไดเลย 
 
 
 
 เราอาจแบงมนุษยออกตามลักษณะตาง ๆ ไดหลายประเภทดังกลาว 
ขางตน แตถึงแมวาจะเปนคนที่เขาใจไดยากเพียงไรก็ตาม พระพุทธเจา
เทานั้นที่เปนผูทรงพระปรีชาสามารถอานนิสัยใจคอและเขาใจจิตใจของ
พวกเขารวมทั้งทรงสอนพระธรรมวิเศษใหเหมาะแกจริตของแตละคนดวย
พระปรีชาในอุบาย 
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ตอนที่ 3 
ชีวิตมนษุย 

ตอนที่ 3 ชีวิตมนุษย 
 

1. มีนิทานเปรียบเทียบเรื่องหนึ่งเลาถึงชีวิตมนุษยวา มีชายคนหนึ่ง
ลองเรือลงไปตามลําน้ําที่ไหลเชี่ยวกรากดวยความคะนอง คนที่อยูบนฝงคน
หนึ่งไดตะโกนหามวา “เลิกเลนสนุกดวยการแลนเรือไปตามลําน้ําที่มีแต
อันตรายเสียเถอะ เพราะทางขางหนามีที่ที่กระแสน้ําไหลเชี่ยวกรากและมี
น้ําวน นอกจากนี้ก็ยังมีสัตวรายเชนจระเขและปศาจอาศัยอยูดวย ถาไมเช่ือ
ยังขืนไปใหไดละก็จะไมรอดชีวิตกลับมาอีกแน” 
 
 นิทานเรื่องนี้เปรียบ “กระแสน้ําเชี่ยว” กับตัณหาราคะ “ความคึก
คะนองในการลองเรือ” กับการตกอยูใตอํานาจของอารมณ “ตรงที่มี
กระแสน้ําเชี่ยวกราก” หมายถึง ความโกรธเกลียด ความทุกขในชีวิต 
“น้ําวน”  หมายถึง ความยินดีในตัณหาราคะ “ที่ที่มีจระเขและปศาจอาศัยอยู” 
คือ ความหายนะและความตายซึ่งเปนผลกรรมที่เกิดจากการปลอยตัวใหหลง 
ระเริงอยูในกิเลสตัณหา สวน “คนที่รองเตือนอยูบนฝง” คือ พระพุทธเจา
นั่นเอง 
 
 นิทานอีกเรื่องหน่ึงเลาวา ชายคนหนึ่งทําความผิดจนตองหนีการ
ติดตามจับกุมของเจาหนาที่จนกระทั่งไปสุดทางที่ปากบอน้ําเกาแหงหนึ่ง 
เมื่อจวนตัวหมดหนทางหนี เขาจึงไตเถาวัลยปนลงไปหวังจะซอนตัวในบอ 
น้ํานั้น แตระหวางที่ไตลงไปนี้เขาเห็นงูเหาตัวหนึ่งกําลังแผพังพานอยูที่กน
บอเขาจึงหอยตัวเกาะเถาวัลยอยูอยางนั้น ตอมาอีกสักครูมีหนู 2 ตัว ตัวหนึ่ง 
ขาว ตัวหนึ่งดํา กําลังกัดแทะเถาวัลยที่เขาเกาะอยู 
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 ถาเถาวัลยขาด เขาจะตองตกเปนเหยื่องูเหาและถึงแกความตาย แต
ทันทีที่เขาเหลือบมองขึ้นไปขางบน เขาสังเกตเห็นรังผึ้งรังหนึ่งมีน้ําผึ้งไหล
หยดลงมาเขาปากของเขาโดยบังเอิญ รสหวานอรอยของน้ําผึ้งทําใหเขาลืม
อันตรายของตัวเองจนหมดสิ้น 

 
 
 
 “ผูชายคนเดียว” ในเรื่องหมายถึง คนเราซึ่งเกิดมาก็ตัวคนเดียว เวลา
ตายก็ตายคนเดียว “เจาหนาที่ที่ตามไล” หรือ “งูพิษ” ก็คือ รางของคนที่เต็ม
ไปดวยกิเลส “เถาวัลย” ก็คือ ชีวิตของคน “หนู 2 ตัวขาวกับดํา” หมายถึง วัน
และคืนที่ผานไป “หยดน้ําผึ้ง” คือ ความยินดีในความสุขเฉพาะหนา 

 
 
 
2. ยังมีนิทานอีกเรื่องหนึ่งเลาวา กษัตริยพระองคหนึ่ง ทรงเอางูพิษ 4 ตัว
ใสหีบแลวมอบใหคนเอาไปเลี้ยง กําชับวาถาคนเลี้ยงทําใหงูตัวใดตัวหนึ่ง
โกรธแมแตตัวเดียว จะตองถูกประหารชีวิต คนรับใชกลัวพระราชบัญชา
มากจึงทิ้งหีบแลวหนีไป 

 
 
 
 กษัตริยจึงสงเจาหนาที่ 5 คนออกติดตามจับ เจาหนาที่ทั้ง 5 คนได 
ปลอมตัวแลวแกลงเขาไปตีสนิทหวังจะจับเปนกลับไปถวายกษัตริย แตคน
รับใชรูทันจึงหนีไปหลบซอนที่หมูบานอีกแหงหนึ่ง 
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 แตมีเสียงกระซิบจากสวรรคบอกเขาวา หมูบานนี้ไมมีคนอาศัยอยู 
แลวและคืนนี้จะมีโจร 6 คนมาปลน เมื่อไดฟงดังนั้นเขาก็ตกใจมากจึงหนี
ตอไปอีกจนกระทั่งมาถึงที่ที่มีแมน้ําขวางกั้นหนาอยู การขามแมน้ําที่มี
กระแส น้ําเชี่ยวกรากเชนนี้ไมใชของงาย แตเมื่อนึกถึงอันตรายที่จะถูกจับ
เขาจึงตัดสินใจตอแพขามแมน้ําจนสําเร็จ แลวเขาก็ไดพบความปลอดภัยและ
ความสงบสุขในที่สุด 
 
 
 “หีบใสงูพิษ 4 ตัว” หมายถึง ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งรวมกัน
เปนเลือดเนื้อรางกาย และรางกายนี้ก็เปนแหลงกําเนิดของกิเลสตัณหาซึ่ง
เปนศัตรูของจิตใจ ดังนั้นเขาจึงพยายามหลีกหนีจากรางของกิเลสนี้ 
 
 
 “เจาหนาที่ 5 คนที่เขาไปตีสนิท” คอื เจตนารมณ สติสัมปชัญญะ
สัมผัส ฯลฯ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรางกายและจิตใจ 
 
 
 “ที่ซอนตัวที่ปลอดภัย” ก็คือ ประสาทสัมผัสทั้ง 6 “โจร 6 คน” คือ 
วัตถุที่ประสาททั้ง 6 สัมผัสรู ดังนั้น เมื่อชายผูนี้มองเห็นภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น
จากประสาทสัมผัสทั้ง 6 เขาจึงไดหลบหนีตอไปอีก “แมน้ําที่ไหลเชี่ยว” 
หมายถึง ชีวิตที่วุนวายอลวนเต็มไปดวยกิเลสตัณหา 
 
 
 เมื่อเขาตอแพแหงคําสอนของพระพุทธองคแลวขามแมน้ําแหงโลกีย
วิสัยสําเร็จ เขาก็พบความสุขสงบใจ 
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3. ในโลกนี้มีเหตุเภทภัย 3 อยางที่มารดาไมสามารถจะชวยชีวิตบุตร 
หรือบุตรจะชวยชีวิตของมารดาได คือ อัคคีภัย อุทกภัย และโจรกรรมภัย แต
เมื่อมีเหตุรายทั้ง 3 อยางนี้เกิดขึ้นโอกาสที่มารดาและบุตรจะชวยเหลือ ซึ่งกัน
และกันยังพอจะมีอยูบาง 

 
 
 
 แตในกรณีตอไปนี้คือเมื่อความเจ็บไขไดปวย ความชราภาพ และ
ความตายมาถึงตัว มารดาก็ไมสามารถจะชวยบุตรและบุตรก็ไมสามารถชวย
มารดาใหรอดพนไปได 

 
 
 
 บุตรนั้นไมสามารถจะแกชราแทนมารดาได เชนเดียวกันมารดาไม
สามารถจะเจ็บปวยแทนบุตรของตนได และเมื่อถึงเวลาตายก็ไมมีใคร
สามารถตายแทนกันไดถึงแมจะเปนแมลูกที่รักกันมากเพียงไรก็ตาม 

 
 
 
4. ครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งไดทําบาปไวมากในระหวางมีชีวิตอยูจึงตองตก
นรกและยมบาลไดถามเขาวา “ระหวางที่เจายังมีชีวิตอยู เจาไมไดพบเทวดา 
3 องคดอกหรือ” ชายผูนั้นทูลตอบวา “ขาแตพระผูเปนเจา ขาพระพุทธเจา
ไมไดพบใครดังที่พระองคตรัสมานี้เลยพะยะคะ” 
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 ยมบาลจึงตรัสถามวา “เจาไมไดพบชายชราหลังคอมเดินถือไมเทาบาง
ดอกหรือ” “พบพะยะคะ ขาพระพุทธเจาพบชายชราผูนั้นบอยทีเดียวพะยะ
คะ” เขาตอบ ยมบาลจึงตรัสกับเขาวา “เจาตองรับโทษทนทุกขทรมาน อยูใน
สภาพเชนนี้ก็เพราะเจาไมเฉลียวใจวาชายชราผูนั้นเปนทูตที่สวรรค สงมา
เตือนเจาใหเรงกลับตัวกลับใจมาประกอบกรรมดีกอนที่จะสายเกินการ 
เพราะเจาเองก็จะตองแกชราไปตามวันเวลาเหมือนกัน” 

 
 ยมบาลไดตรัสถามเขาตอไปวา “แลวเจาไมไดพบผูชายนาสงสาร ที่
นอนเจ็บอยูตัวคนเดียวบางดอกหรือ” “พบพะยะคะ ขาพระพุทธเจาพบผูชาย
ที่อยูในสภาพเชนนี้หลายตอหลายครั้งทีเดียว” เขาตอบ “เจาไดพบทูตจาก
สวรรคในสภาพของชายที่เจ็บปวยที่มาเตือนใหเจาเรงระวังตัว เพราะเจาก็
ตองเจ็บปวยเหมือนกันแตเจาก็ไมไดเฉลียวใจ เจาถึงตองมาตกนรกรับกรรม
อยูเชนนี้” 

 
 “เอา ถาอยางนั้นเจาไมไดพบคนตายบางดอกหรือ” ยมบาลถามตอไป 
“พบหลายครั้งพะยะคะ” เขาตอบ “เจาไดพบทูตสวรรคที่มาเตือนเจาใหรูวา 
วันหนึ่งเจาก็จะตองตายเชนกันใหเรงทําความดีเสียกอนที่จะสายเกินไป แต
เจาก็ไมเฉลียวใจเจาจึงตองรับกรรมอยูในนรกอยูเชนนี้แหละ” 

 
5. นานมาแลว มีหญิงผูหนึ่งช่ือ กีสาโคตมี นางเปนภรรยาของเศรษฐีมั่ง
คั่งผูหนึ่ง แตตองกลายเปนคนเสียสติเพราะเสียใจในความตายของบุตรนอย
เธออุมศพบุตรของเธอออกจากบานเที่ยวไปตามบานตาง ๆ ขอรองใหผูคน
ชวยชีวิตลูกของเธอ 
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 แตไมมีผูใดสามารถชวยเธอได ในที่สุดอุบาสกผูเลื่อมใสในพระพุทธ 
เจาผูหนึ่งไดแนะนําใหเธอไปเฝาพระพุทธเจาซึ่งขณะนี้ประทับอยูที่
อุทยานเชตวัน เธอจึงรีบอุมรางบุตรนอยไปเขาเฝาพระองคทันที 
 
 
 พระพุทธเจาทรงทอดพระเนตรดูนางอยูเงียบ ๆ สักครู จึงตรัสกับนาง
วา “โรคนี้ตองใชเมล็ดฝนรักษาถึงจะหาย เจาจงไปขอเมล็ดฝนมาจากใน
เมืองสัก 4-5 เมล็ด แตตองขอจากบานที่ยังไมเคยมีคนตายมากอนเลย” 
 
 
 เมื่อไดรับฟงดังนั้น ผูเปนแมจึงรีบเขาไปในเมืองเพื่อหาเมล็ดฝนซึ่งหา
ไดไมยาก แตเมล็ดฝนจากบานที่ยังไมมีใครตายมากอนเลยนั้นหาไมไดเลย
นางจึงกลับมาเฝาพระพุทธองคเมื่อนางไดเห็นความสงบในพระพักตรของ
พระองค นางก็ไดสติเริ่มเขาใจความหมายที่พระองคตรัสกับนาง นางจึงได
ทําพิธีฝงศพบุตรนอยแลวถวายตัวเปนสาวกของพระพุทธองค 
 
 

ตอนที ่4 
ชีวิตท่ีหลงอยูในโลกียวิสัย 

ตอนที่ 4 ชีวิตที่หลงอยูในโลกียวิสัย 
 
1. มนุษยในโลกนี้สวนมากเปนคนเห็นเเกตัว ไมมีความเห็นอกเห็นใจ
ใคร ไมรูจักเผื่อแผความรักและใหความเคารพซึ่งกันและกัน นอกจากจะ
ทะเลาะเบาะแวง แกงแยงชิงดีกันในเรื่องเล็ก ๆ ที่ไมมีสาระ จึงทําใหชีวิตไม
มีความสุขและเต็มไปดวยความทุกขทรมาน 
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 ไมวาจะรวยหรือจนทุกคนกังวลถึงแตเรื่องเงินทองทรัพยสิน คนไมมี
ก็เปนทุกขที่ไมมี คนที่มีมากก็เปนทุกขอยากจะมีใหมากขึ้นไปอีกเพราะ
ความโลภไมมีที่สุดนั่นเอง 
 
 
 
 
 คนรวยมีที่ดินก็เปนหวงที่ดิน มีบานก็เปนหวงบานและทรัพยสมบัติ
ทั้งหลายวาจะถูกไฟไหม จะถูกโจรปลน จะถูกจับตัวไปเรียกคาไถ ฯลฯ เปน
หวงทรัพยสินจนกระทั่งเวลาตาย แตเมื่อถึงเวลาตายเขาก็ตองเดินไปสู
หนทางแหงความตายตัวคนเดียว ไมมีใครจะติดตามไปเปนเพื่อนดวย 
 
 
 
 
 สวนคนที่จนก็ตองทนทุกขทรมานกับความมีไมพอ อยากไดโนนไดนี่ 
อยากไดบานไดที่ดินสารพัด เพราะความอยากจึงทําใหคิดมาก เมื่อไมไดดัง 
ใจก็เกิดทุกขตองทนทรมานทําใหชีวิตสั้น โลกทั้งโลกดูเหมือนวาจะเปน
ศัตรูกับเขา จนแมกระทั่งเวลาตายก็ตองตายอยางโดดเดี่ยว หนทางไปสูความ
ตายของเขาชางเปลาเปลี่ยวและไกลสุดหลาฟาเขียวทีเดียว 
 
 
 
 
2. ในโลกนี้มีความชั่วอยู 5 อยาง คือ 
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 หนึ่ง มนุษยหรือแมกระทั่งแมลงเล็ก ๆ ตางเขนฆากันและกันเพื่อ
ความอยูรอด 

 
 
 สอง พอแมกับลูก พ่ีกับนอง สามีกับภรรยา และญาติกับญาติ ทุกคน
ตางอยากเปนใหญในบาน มีความเห็นแกตัว เอารัดเอาเปรียบกัน หลอกลวง
กัน ปากกับใจไมตรงกัน หาความจริงใจไมได 

 
 
 สาม ความคิดและความประพฤตินอกลูนอกทางของชายและหญิง ซึ่ง
บางครั้งเปนสาเหตุใหเกิดการทะเลาะเบาะแวง การตอสู ความอยุติธรรม 
ความคด 

 
 
 สี่ คนเรามักจะไมคิดทําดีตอกัน แตกลับเอาอยางการกระทําช่ัวซึ่งกัน
และกัน เชน โกหกหลอกลวง วาราย นินทา ทํารายจิตใจซึ่งกันและกัน 
ไมใหความคารวะกัน และมักสําคัญตนวาเหนือกวาผูอื่นอยูเสมอ 

 
 
 หา คนเรามักจะเกียจครานและละเลยหนาที่การงาน ไมรูจักแมแตจะ
ทําความดี หรือมีความกตัญูรูคุณ แตถูกกระตุนดวยความโลภแตเพียงอยาง
เดียว กอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอื่น บางครั้งถึงกับกอกรรมชั่วที่นา
หวาดหว่ัน 
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3. คนเราควรจะรักเพื่อนมนุษยดวยกันและสงเคราะหกันและกัน แต
ตรงกันขามคนเรามักจะแกงแยงชิงดีกันเกลียดชังกันแมเพียงเพื่อ
ผลประโยชนเพียงเล็กนอย โดยหารูไมวาความเกลียดชังนี้นับวันก็ยิ่งเปน 
แผลลึกและกวางมากขึ้นทุกทีจนกลายเปนความอาฆาต 

 
 ความรูสึกเกลียดชังอาฆาตกันนี้ไมมีวันลบเลือนไปไดงาย ๆ มีแตจะ
กลับเพิ่มพูนทับถมและฝงลึกอยูในใจตลอดไปไมวาจะตายแลวเกิดใหมอีกกี่
ชาติตอก่ีชาติ 

 
 คนเราเกิดมาในโลกแหงกิเลสโลกียนี้แตเพียงคนเดียว เวลาตายก็ตาย
คนเดียว เมื่อตายแลวก็ตองรับโทษสนองกรรมชั่วที่ตนไดทําไวดวยตัวเองไม
มีใครจะมารับแทนใหได 

 
 กรรมดีและกรรมชั่วมีผลตอบสนองที่ตางกัน ผลของกรรมดีคือ
ความสุข แตผลของกรรมชั่วคือความทุกขทรมานจะเปนอื่นไปไมได 
ฉะนั้นผูที่ประกอบกรรมเชนใดก็มักจะไดรับผลตอบสนองเชนเดียวกัน 

 
4. เมื่อเวลาผานไปเราก็มักจะรูสึกถึงความรุนแรงของกิเลสและความ
ทุกขทรมานทั้งปวงมากขึ้น แตก็ไมสามารถจะหนีหรือกําจัดใหหมดไปได 
จึงกอใหเกิดความหงุดหงิด ไมสบายใจ ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการทะเลาะ
เบาะแวงและความยุงยากทั้งปวง จนไมสามารถที่จะกลับไปยังหนทางแหง
ความจริงได การที่ตองทนทุกขทรมานอยูในบวงบาปดังกลาว ทําใหไมอาจ
มีชีวิตที่ยืนยาวไดมักจะตายเสียกอนที่จะถึงเวลาอันสมควร 
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 ผลกรรมที่คนเรากอขึ้นนี้ผิดวิถีของธรรมชาติและผิดศีลธรรม จึงตอง
ไดรับผลรายตอบสนองทั้งในชาตินี้ขณะเมื่อยังมีชีวิตและเมื่อตายแลวใน
ชาติตอไป 

 
 
 เปนความจริงที่วาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ไมมีอะไรเที่ยงแทแนนอน
ไมมีอะไรที่จะใหเรายึดเหนี่ยวหรือเปนที่พ่ึงใหเราไดตลอดไป ทุกอยางเปน
อนิจจัง จึงเปนที่นาสลดใจมากถาคนเราลืมความจริงขอนี้เสีย แลวมัวหลง
เพลิดเพลินอยูกับโลกียวิสัยอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 
 
5. สภาพที่เต็มไปดวยกิเลสโลกียนี้เปนสภาพที่แทจริงของโลกเราผูที่ไม
รูจักทําความดีจะตองทนทุกขทรมานเพราะกรรมชั่วที่ตนไดประกอบไว 
ตองชดใชบาปกรรมที่ตามมาสนอง 

 
 
 คนเรามักทําตามใจตัวเองโดยไมเอื้อเฟอเผื่อแผผูอื่น ปลอยใหกิเลส
ตัณหาเขามามีอํานาจครอบงํา ทําใหตองทนทุกขทรมานอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 
 
6. ดังนั้นในขณะที่อายุยังนอยและแข็งแรงอยู เราจึงควรตัดขาดความ
ผูกพันในกิเลสทางโลกใหหมดสิ้นแลวเรงแสวงหาหนทางแหงการหลุดพน 
ซึ่งเปนหนทางเดียวที่จะนําความสุขที่แทจริงมาให 
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 อยางไรก็ตาม ยังมีคนอีกมากที่ไมเช่ือในเรื่องกฎแหงกรรมที่วาทําดีได
ดี ทําช่ัวไดช่ัว ไมเช่ือวาผลกรรมดีหรือช่ัวที่ทําไวในชาตินี้จะติดตามไป
สนองในชาติหนาดวย 

 
 
 คนเหลานี้มักจะรองไหคร่ําครวญกับความทุกขทรมานที่ตนประสบ
อยูเฉพาะหนาเทานั้นเพราะความหลงเขาใจผิด รูเทาไมถึงการณและความโง
เขลา จึงไมไดเฉลียวใจเลยวาความทุกขทรมานที่กําลังไดรับอยูนั้นเปนผล
กรรมที่ตนไดกอไวต้ังเเตชาติกอนนั้นเอง 

 
 
 ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ลวนเปนอนิจจัง มีเกิดมีดับ มีการเปลี่ยนแปลง
อยูตลอดเวลา ไมมีใครจะสามารถคาดการณลวงหนาได แตคนเรามักลืม
ความจริงขอนี้มัวแตหลงทุกขโศกเสียใจกับความไมแนนอนของชีวิต เพราะ
มีกิเลสแหงความโลภ ความโงเขลา เห็นแกตัว ไมเช่ือฟงคําสอนที่ถูก ไมเคย
คิดจะทําความเขาใจในคําสอนของพระพุทธองค นอกจากจะยอมเปนทาส
แหงกิเลสตัณหาเห็นแตประโยชนปจจุบันเทานั้น 

 
 
7. มนุษยเราตองเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารไมรูก่ีชาติตอก่ีชาติ
มาแลว และยังคงตองเวียนวายตายเกิดเชนนี้อีกตอไปอยางไมมีที่สิ้นสุด แต
เคราะหดีที่ในโลกนี้ยังมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหเราไดพ่ึงพิง
และชวยบรรเทาความทุกขใหแกเรา 
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 ดังนั้นเราจึงควรใชสติปญญาคิดพิจารณาใหดี ควรทําใจใหบริสุทธิ์
หลีกเลี่ยงความโลภและกิเลสช่ัวรายทั้งหลาย และมุงประกอบแตความดี 
 
 
 โชคดีที่พวกเรายังมีโอกาสไดรับฟงพระธรรมคําสอนของพระพุทธ 
องค เราจึงมีความศรัทธาและมีความหวังที่จะไปเกิดในดินแดนของพระองค  
และเมื่อเราไดรับฟงคําสอนของพระองคแลวเราก็ไมควรปลอยตัวใหตกเปน
ทาสของกิเลสตัณหาหรือความชั่วรายทั้งหลายและก็ไมควรจะเก็บงําความรู
ในพระธรรมคําสอนนั้นไวแตเฉพาะตน แตควรมุงปฏิบัติตามและถายทอด
ความรูนี้ตอไปใหผูอื่นดวย 
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บทที่ 5 

พุทธานุเคราะห 
บทที่ 5 พุทธานุเคราะห 

ตอนที ่1 
ปฏิญาณของพระอมิตาภพทุธเจา 
ตอนที่ 1 ปฏิญาณของพระอมิตาภพุทธเจา 

 
1. ดังที่ไดกลาวมาแลววา การที่จะตัดกิเลสตัณหาใหหมดสิ้นไปนั้นไมใช
สิ่งที่จะกระทําไดงาย ๆ ยิ่งกวานั้นยังมีผลกรรมที่ไดทําไวในชาติกอน ๆ 
สะสมอยูมากราวภูเขาเลากา เปนภาระที่จะตองสะสางใชหนี้กรรมกัน ดังนั้น
ถึงแมเราทุกคนจะมีธาตุแหงความเปนพุทธอยูในตัว ก็ไมใชของงายที่เราจะ
บรรลุถึงความเปนพุทธที่แทจริงได 
 
 พระพุทธเจาทรงตระหนักเห็นความจริงขอนี้ดี พระองคจึงไดจุติมาใน
ชาติของพระโพธิสัตว เพื่อโปรดสัตวโลกทั้งหลายใหพนจากความทุกข 
ทรมานทั้ง ๆ ที่มีอุปสรรคขวางกั้นมากมาย พระองคก็มิไดทรงยอทอ แตทรง
ต้ังปฏิญาณไว 10 ประการวาถึงแมวาพระองคเองจะบรรลุถึงซึ่งความเปน
พระพุทธเจาแลวก็ตาม แตถาพระองคไมสามารถปฏิบัติตามสัตยปฏิญาณทั้ง 
10 ประการนี้ใหสําเร็จลุลวงไปแลว พระองคก็ยังไมอาจพบหนทางแหง
ความหลุดพน คือ การตรัสรูเห็นแจงได 
 
 ปฏิญาณทั้ง 10 ประการนั้น คือ 
 (1) “ถาสรรพสัตวทั้งหลายที่ไดเกิดมาในดินแดนแหงพุทธ แตยังไม
อาจบรรลุถึงซึ่งความเปนพุทธ” 
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 (2) “ถาแสงแหงพระธรรมยังฉายรัศมีไปไมทั่วทุกมุมโลก” 
 
 
 
 (3) “ถาเราไมสามารถโปรดสัตวโลกทั้งหลายไดเปนจํานวนมากจน
นับไมถวนทั้ง ๆ ที่ใชเวลาตลอดชั่วชีวิต” 
 
 
 
 (4) “ถาพระพุทธเจาทั้งหลายที่สิงสถิตอยูทั่วสิบทิศยังไมแซซรอง
สรรเสริญนามของเรา” 
 
 
 
 (5) “ถาผูคนทั่วทั้งสิบทิศยังไมศรัทธาเลื่อมใส ไมเกิดความปรารถนา
ที่จะมาเกิดใหมในดินแดนแหงพุทธ และแมจะออกปากกลาว สรรเสริญนาม
ของเราสิบครั้งแลวก็ยังไมไดมาเกิดใหมในดินแดนของเรา” 
 
 
 
 (6) “จนกวาผูคนทั้งหลายตลอดสิบทิศจะเกิดศรัทธาแสวงหาหนทาง
แหงการตรัสรู ประพฤติและปฏิบัติชอบในคุณธรรมและปรารถนาที่จะมา
เกิดใหมในดินแดนแหงพุทธเมื่อถึงวาระสุดทายแหงชีวิตก็ไดประจักษใน
การปรากฏองคของพระโพธิสัตวทั้งหลายที่มาตอนรับใหมาสูดินแดน 
บริสุทธิ์แหงนี้” 
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 (7) “จนกวาผูคนทั้งหลายจะไดยินนามของเรา ใฝฝนปรารถนาที่จะ
มาเกิด ณ ดินแดนของเราดวยการสรางสมคุณความดีไวและไดมาเกิดใหม
สมตามความตั้งใจ” 

 
 (8) “จนกวาทุกคนที่จะเกิดมาในดินแดนบริสุทธิ์ของเราและมี
โอกาสที่จะไดบรรลุเปนพระพุทธเจาในภพชาติตอไป นอกเหนือจากนี้ พวก
เขาเหลานั้น ยังเปนผูต้ังมั่นอยูบนพื้นฐานของคําสัตยปฏิญาณของตน เปนผู
ที่สวมเกราะแหงมโนปณิธานอันยิ่งใหญเพื่อปวงชน มุงมั่นฝาฟนเพื่อ
ประโยชนและความสงบสุขของโลก ผูที่จะนําพามนุษยอีกนับไมถวนไปสู
การตรัสรูธรรมและปลูกฝงคุณความดีแหงความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ” 

 
 (9) “จนกวาผูคนทั้งหลายจะไดรับแสงสวางแหงคุณธรรม ความ
เมตตากรุณาของเราที่ชวยยอมใจและกายใหสงบบริสุทธิ์หลุดพนจากโลกีย 
วิสัย” 

 
 (10) “จนกวาผูคนทั้งหลายจะรูจักนามของเรา ไดเรียนรูถึงความจริง
แหงชีวิต คือ การเกิด การดับ มีปญญารูแจง มีจิตใจบริสุทธิ์สงบไมหว่ันไหว
ตอกิเลสและความทุกขทรมานที่เกิดขึ้นในโลก” 

 
 
 “เราไดต้ังสัตยปฏิญาณไวดังนี้และถาไมสามารถปฏิบัติตามปฏิญาณ 
ทั้งหมดนี้ใหลุลวงไปละก็ เราก็ไมอาจบรรลุถึงความเปนพระพุทธเจาได
ขอใหเราไดเปนเจาของแสงสวางแหงปญญาที่ไมมีขอบเขตจํากัด ที่จะชวย
ปลดเปลื้องความทุกขและชี้หนทางแหงพระธรรมวิเศษแกสัตวโลกทั้งหลาย” 



พุทธานุเคราะห 

–105– 

2. ดวยปณิธานอันแรงกลานี้ พระองคไดสรางสมคุณธรรมมาเปน
เวลานานเหลือคณานับ ทรงสรางดินแดนบริสุทธิ์แหงพุทธและสถิตยอยูใน
ดินแดนแหงความสุขสงบนี้ เพื่อชวยช้ีหนทางแหงความหลุดพนแกสัตวโลก 
ทั้งหลาย 
 
 
 ดินแดนบริสุทธิ์ที่ซึ่งไมมีความทุกขทรมานแหงนี้เปนดินแดนแหง 
ความสงบและสันติสุขที่แทจริง อาหาร เครื่องนุงหม และสิ่งสวยงามทุกสิ่ง 
จะปรากฏมาตามใจปรารถนา เมื่อกระแสลมพดัผานตนไมที่เต็มไปดวย 
เพชรนิลจินดาก็จะเกิดเสิยงกังวานแหงพระธรรมคําสอน ดังเสียงดนตรี
ไพเราะ ทําใหจิตใจของผูที่ไดรับฟงผองแผวบริสุทธิ ์
 
 
 ในดินแดนแหงนี้มีดอกบัวหลายหลากสีบานสงกลิ่นหอมกรุน ดอกบัว
แตละดอกมีกลีบดอกมากมายสองประกายรัศมีงดงาม รัศมีจากแตละดอกแต
ละสีลวนแตชวยสองใหปญญาและจิตใจสวางเห็นแจงในพระธรรมวิเศษ กอ
ใหบังเกิดความสุขสงบใจแกผูที่ไดพบเห็น 
 
 
3. ขณะนี้พระพุทธเจาทั้งหลายทั่วทั้งสิบทิศก็แซซรองกลาวสรรเสริญ 
พระนามของพระพุทธองค 
 
 
 ผูใดที่ไดยินพระนามของพระองคจะบังเกิดความปติยินดี เลื่อมใส 
ศรัทธาในพระองค และจะไดมาเกิดใหมในดินแดนมหัศจรรยของพระองค 



พุทธานุเคราะห 

–106– 

 ผูที่ไดมาเกิดใหมในดินแดนบริสุทธิ์จะมีชีวิตมียั่งยืนเปนอมตะจะมี
จิตใจที่เปยมไปดวยความเมตตากรุณาตอผูที่ตกทุกขไดยากเกิดความ 
ปรารถนาที่จะยื่นมือเขาไปชวยเหลือผูอื่นใหพนจากความทุกขทรมาน 
ดังเชนที่พระพุทธเจาทรงกระทําอยู 

 
 
 จิตใจที่เปยมลนดวยความเมตตากรุณาปรารถนาจะชวยผูอื่นใหพน
ทุกขนี้ จะชวยใหผูนั้นหลุดพนจากความผูกพันทางโลกและประจักษถึง 
ความไมเที่ยงแทแนนอน คือ อนิจจังแหงชีวิต ยอมเสียสละตนเพื่อ
ประโยชนสุขของมวลชนทั้งหลาย และในขณะเดียวกันเพื่อความสุขของ
ตนเองที่ไดหลุดพนจากบวงกิเลสและความผูกพันในโลกียวิสัย 

 
 
 เราจะตระหนักดีถึงความทุกขในโลก และในขณะเดียวกันก็รูวาพุทธา
นุเคราะหนั้นไมมีขอบเขตจํากัด จิตใจของผูที่ไดมาเกิดในดินแดนนี้จะเปน 
อิสระ ไมวาจะไปหรือมา จะหยุดอยูกับที่หรือจะกาวไปขางหนา ไมมีเขาไม
มีเรา แตมักจะผูกพันอยูกับผูที่ตกทุกขไดยากดังที่พระพุทธเจาทรงแผเมตตา
อยู 

 
 
 ดังนั้น ถาผูใดไดยินพระนามของพระองคก็จะบังเกิดศรัทธาที่จะเอย 
พระนามของพระองค และไดรับการแผเมตตาจากพระองค ถึงแมวาจะตอง
ฝาเปลวไฟที่ลุกโชนเผาโลกอยูเพื่อที่จะเขาไปฟงคําสอนของพระองคก็ตาม 
ก็ควรยินดีและศรัทธาพรอมที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนนั้น  
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 ถาคนเรามีความปรารถนาอยางแรงกลาที่จะบรรลุถึงการตรัสรูก็
จะตองยึดพุทธานุภาพเปนที่พ่ึง เพราะถาปราศจากพุทธานุภาพแลวสามัญ
ชนก็ไมอาจที่จะบรรลุถึงการตรัสรูได 
 
 
 
 
4. ขณะนี้พระพุทธเจา (พระอมิตาภพุทธเจา) ไมไดอยูหางไกลจากตัวเรา
เลย ถึงแมวาดินแดนแหงพุทธจะอยูไกลสุดหลาก็ตาม พระพุทธเจาทรงสถิต
อยูในใจของคนที่ระลึกถึงพระองคเสมอ 
 
 
 
 
 เมื่อใดที่เรานึกถึงพระองคก็จะปรากฏพระวรกายที่เปลงรัศมีสีทองงาม
รุงโรจน และแบงภาคใหเห็นถึง 8 หมื่น 4 พันภาค แตละภาคจะมีรัศมีแผ
กระจายโดยรอบถึง 8 หมื่น 4 พันรัศมี แตละรัศมีจะสองประกายสวางไสว
ไปรอบกายผูที่เอยพระนามของพระองคไมใหตกอยูในความมืด 
 
 
 
 
 ดวยการเพงมองพระพุทธรูป เราก็จะสามารถเขาถึงพระทัยของ
พระองคซึ่งเปยมลนไปดวยพระเมตตาคุณตอมนุษยทุกผูไมเวนแมแตผูที่โง
เขลาหรือผูที่หลงลืมพระองค 
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 ผูที่ศรัทธาในพระองคจะมีโอกาสบรรลุถึงพระองค เปนอันหนึ่งอัน
เดียวกับพระองค เพราะพระพุทธเจาทรงสถิตอยูทุกหนทุกแหง ใครก็ตามที่
รําลึกถึงพระองค พระองคก็จะเขามาสถิตในจิตใจของผูนั้นทันที 

 
 เมื่อใดที่ใครก็ตามรําลึกถึงพระพุทธเจาเขาผูนั้นจะมีจิตใจดังเชน
พระพุทธเจา คือมีความบริสุทธิ์และสงบ 

 
 ดังนั้น ผูที่มีจิตใจบริสุทธิ์และมีศรัทธาที่แทจริง ก็เทากับวา จิตใจของ 
เขาคือจิตใจของพระพุทธเจานั่นเอง 

 
5. พระพุทธเจามีรูปลักษณหลายอยาง จะปรากฏใหเห็นประจักษตาม แต
ความสามารถที่จะเขาถึงพระองคของแตละบุคคล 

 
 พระพุทธเจาสถิตอยูทั่วทุกหนทุกแหงในโลกและเปนนิรันดรทรง
ปรากฏพระองคใหประจักษแกสัตวโลกในปรากฏการณธรรมชาติ ในเวหา
หาว มาเขาดลใจ หรือปรากฏในรางของมนุษย 

 
 ใครก็ตามที่เพงจิตรําลกึถึงพระองคก็จะไดนมัสการพระองคสมดัง
ความปรารถนา พระองคจะปรากฏองคพรอมดวยพระโพธิสัตว 2 องค คือ
พระอวโลกิเตศวร (Avalokitesuara) และพระมหาสถามปราปตโพธิสัตว 
(Mahasthama-prapta) 
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 พระพุทธเจาทรงปรากฏองคในรางตาง ๆ อยูทั่วทุกแหงในโลก 
เพื่อใหผูที่เลื่อมใสศรัทธาในพระองคไดประจักษ แมเพียงแตคิดวาไดเห็น
รางแปลงของพระองคแลวเทานั้นก็จะบังเกิดความปติยินดี และเปยมลนดวย
ความสุข และถามีบุญพอสามารถเห็นและนมัสการรางที่แทจริงของ
พระองคแลวละก็จะยิ่งบังเกิดความสุขและสงบในดวงใจอยางหาที่เปรียบ
ไมได 
 
 
 
6. น้ําพระทัยของพระองคทรงเปยมดัวยพระเมตตาคุณและปญญาคุณอัน 
ยิ่งใหญที่สามารถโปรดสัตวทั้งปวงใหพนทุกขได 
 
 
 
 ผูที่ประกอบกรรมชั่วไปเพราะความโงเขลา มีหัวใจเต็มไปดวยกิเลส
แหงความโลภ โกรธ หลง ใชวาจาในทางที่ผิด คือ พูดปด หลอกลวง ดาทอ
ผูอื่น ทํารายรางกายผูอื่นจนถึงแกชีวิต ลักขโมย ประพฤติผิดในกาม ฯลฯ 
กรรมชั่วรายเหลานี้จะเปนบาปติดตัวไปใหตองทนทุกขทรมานอยางไมมีที่
สิ้นสุด 
 
 
 
 เมื่อถึงวาระสุดทายของชีวิต ถามีมิตรที่ดีมาแนะนําวา “ทานกําลัง
จะตองตายอยางทรมานจนไมมีแมแตกําลังใจที่จะนึกถึงพระพุทธเจา แต
ทาน ก็ควรจะเอยขานพระนามของพระองค” 
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 การสวดทองพระนามของพระองคดวยความจริงใจแตละครั้งนั้น จะ
ชวยใหบาปหนักที่ทําไวหมดสิ้นไป ชวยใหไมตองหลงเวียนวายอยูในโลก
แหงอเวจี 
 
 ถาเพียงแตการเอยปากสวดทองพระนามของพระองคจะใหผลถึงเพียง
นี้แลว การใหความนับถือศรัทธาพระองคดวยความจริงใจจะไดบุญกุศล
ยิ่งใหญเพียงใดเลา 
 
 ผูที่สามารถสวดทองพระนามของพระองค เมื่อตายแลวก็จะไดพบกับ 
พระโพธิสัตว 2 องค คือ พระโพธิสัตวแหงพระเมตตาคุณและพระโพธิสัตว
แหงพระปญญาคุณ ซึ่งจะมารับวิญญาณและนําทางไปสูดินแดนของ
พระพุทธเจาที่ซึ่งวิญญาณของเขาจะไดเกิดใหมอยางบริสุทธิ์ผุดผองดังสีของ
ดอกบัวขาว 
 
 ดังนั้น ทุกคนจึงควรทองจําบทสรรเสริญพระนามของพระองคใหขึ้น
ใจ และมีศรัทธาในพระองคผูประทานแสงสวางและชีวิตที่เปนอมตะดวย 
ความจริงใจ 
 

ตอนที ่2 
ดินแดนบริสุทธ์ิแหงพระพุทธเจา 
ตอนที่ 2 ดินแดนบริสุทธิ์แหงพระพุทธเจา 

 
1. พระพุทธเจาทรงสถิตอยูในดินแดนนี้เพื่อประกาศสัจธรรมโปรดสตัว
โลกทั้งหลาย ผูที่อยูในดินแดนบริสุทธิ์นี้จะไมรูจักความทุกข แตจะใช
ชีวิตอยูอยางสุขสําราญในวิมานสวรรคแหงนี้ 
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 ตอนกลางวิมานจะมีสระน้ําขนาดใหญสรางดวยมณี 7 ชนิด มีน้ําใส 
บริสุทธิ์ มีหาดทรายทองในสระจะมีดอกบัวขนาดใหญเทาลอเกวียนบาน
สะพรั่งสองประกายหลายหลากสี ประกายสีฟาจากดอกที่มีสีฟา ประกายสี
เหลืองจากดอกที่มีสีเหลือง ประกายแดง ขาวจากดอกแดงและขาว สงกลิ่น
หอมตลบอบอวลไปทั่ว 

 
 
 รอบ ๆ บริเวณสระน้ํามีพลับพลาอยูหลายหลังสรางดวยจินดามณี 4 
ชนิด คือ เงิน ทอง มณีสฟีา แกวผลึก มีบันไดหินออนทอดลงไปยังสระน้ํา
นอกจากนั้นยังมีศาลาที่ทอดยื่นไปในสระมีมานบังตาที่ประดับดวยมณี มีคา
นานาชนิด รอบ ๆ มีหมูไมดอกไมหอมนานาพันธุบานสะพรั่งสงกลิ่นหอม
ตลบ 

 
 
 นอกจากความงดงามบนพื้นดินแลว บนฟาก็มีเสียงดนตรีสวรรค
บรรเลงอยางไพเราะตลอดเวลาและยังมีกลีบดอกไมหลากสีที่โปรยปรายลง 
มาจากสวรรคถึง 6 ครั้งทั้งกลางวันและกลางคืน ผูที่อยูในดินแดนนี้ก็จะเก็บ
รวบรวมกลีบดอกไมนี้ใสพานไปบูชาพระพทธเจาที่สถิตอยูในดินแดนอื่น
ซึ่งมีจํานวนอีกนับไมถวน 

 
 
2. ในวิมานแหงนี้ยังมีนกนานาพันธุทั้งหงสขาว นกยูง นกแกว ฯลฯ และ
นกเล็ก ๆ อีกเปนจํานวนมาก ที่สงเสียงรองอันไพเราะสรรเสริญองค
พระพุทธเจาและประกาศพระธรรมของพระองค 
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 ผูที่ไดฟงเสียงรองอันไพเราะของนกเหลานี้แลวจะรําลึกถึงคําสอน
ของพระพุทธเจา เพิ่มความศรัทธาและบังเกิดความปติยินดีที่ไดรับฟงคํา
สอนนั้นอีก มิตรสัมพันธที่มีตอผูที่ไดรับฟงและศรัทธาในคําสอนเดียวกันที่
อยูในดินแดนตาง ๆ ก็จะยิ่งกระชับแนนแฟนขึ้นอีก 

 
 เมื่อกระแสลมพัดผานหมูไมมีคานานาพันธุไปกระทบกับมานที่
ประดับดวยแกวจินดาที่พลับพลาจะเกิดเสียงกังวานนาฟงดังเสียงดนตรี 

  
 ผูที่ไดยินเสียงดนตรีสวรรคที่สะทอนมาแผว ๆ นี้จะรําลึกถึง
พระพุทธเจาพระสัจธรรมของพระองคและพระสงฆสาวกทั้งหลาย สิ่งที่
ประเสริฐและมีความงดงามวิเศษสุดมีพรอมอยูที่ดินแดนแหงพุทธนี้ 

 
3. เหตุที่เรียกพระพุธเจาในแดนสุขาวดีนี้วา พระอมิตาภพุทธเจาซึ่ง
แปลวา พระผูมีแสงสวางหาประมาณมิได มีอายุนับประมาณมิไดก็เพราะ
พระองคทรงแสดงสัจธรรมวิเศษที่เปลงรัศมีใหแสงสวางสองไปทั่วทุก
สารทิศ และทรงมีพระเมตตาคุณมหาศาลไมรูที่สิ้นสุดไมวาพระองคจะเสด็จ
อุบัติขึ้นในโลกกี่ภพตอก่ีภพก็ตาม 

 
 นอกจากนั้นผูที่ไดไปเกิดในดินแดนของพระองคโดยไมกลับไปหลง 
เวียนวายในวัฏสงสารอีกนั้น ก็มีจํานวนหาที่ประมาณมิได 

 
 สวนผูที่พระองคทรงโปรดชวยใหรูสึกตัวต่ืนขึ้นจากความเมามัวและ
ไดพบกับชีวิตใหมนั้นก็มีจํานวนนับไมไดอีกเชนกัน 
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 ดังนั้นถาเราสามารถกําหนดจิตมุงระลึกถึงพระองคไมวาจะเปนเพียง
วันเดียวหรือตลอด 7 วันก็ตามไดโดยไมถูกทําลายสมาธิละก็ เมื่อถึงวาระ
สุดทายแหงชีวิตพระพุทธเจาและเทพยดาทั้งหลายจะประจักษใหเห็นและรับ
ดวงวิญญาณของผูนั้นใหไปเกิดใหมในดินแดนของพระองค 
 ใครก็ตามที่ไดยินพระนามของพระองคและเกิดความเลื่อมใสศรัทธา
ในพระองค เขาผูนั้นจะสามารถพบหนทางแหงการรูแจงหรือการตรัสรูได 



 

 



 

 

 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุหนทางแหงนิพพาน 

วิธีปฏิบัติเพื่อบรรลหุนทางแหงนิพพาน 
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บทที่1 

หนทางแหงนิพพาน 
บทที่1 หนทางแหงนิพพาน 

ตอนที่ 1 
การทําใจใหบริสุทธ์ิ 

ตอนที่ 1 การทําใจใหบริสุทธิ์ 
 
1. คนเรามักมีกิเลสธุลีเปอนติดอยูในใจ เปนสาเหตุใหตองหลงงมงาย
และทนทุกขทรมาน วิธีที่จะกําจัดกิเลสธุลีเหลานี้ใหหมดไปไดนั้นมีอยู 5 
ประการ คือ 

 
 หนึ่ง การเห็นชอบการมองในทางที่ถูก เขาใจแยกเหตุและผล รูวา
ความทุกขทรมานทั้งหลายมีสาเหตุมาจากกิเลสในใจ ถากําจัดกิเลสใหหมด
สิ้นไปได ผลคือ ความทุกขทรมานก็จะไมเกิดขึ้น 

 
 ถามองอะไรผิด ๆ แลวก็จะเกิด “ตน” การถือวาตัวตนมี ทําใหเกิด
กิเลส ทําใหลืมความจริง ในเรื่องกฎเกณฑของเหตุและผล เปนเหตุใหตอง
หลงเวียนวายอยูในวัฏสงสาร 

 
 สอง การรูสึกชอบ คนเราสามารถจะหลีกเลี่ยงการเห็นผิดดวยการ
ควบคุมจิตใจและอารมณ เมื่อจิตใจมีความบริสุทธิ์แลวก็สามารถตัดความ
อยากในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดกิเลสตัณหาใหหมด
สิ้นไปได 
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 สาม การดําริชอบ ความคิดที่มีตอปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต คือ
อาหาร เครื่องนุงหม วาไมใชบริโภคเพื่อความสุขสําราญหรือความฟุงเฟอ 
ควรบริโภคอาหารแตพอสมควรเพื่อใหรางกายแข็งแรงพอที่จะบําเพ็ญเพียร
เพื่อหาหนทางแหงการตรัสรู เครื่องนุงหมก็ใชประโยชนเพียงปองกันความ
รอนหนาวและปกปดรางกายเทานั้น ถาคิดชอบไดเชนนี้ก็จะไมเกิดกิเลส 
 
 
 
 
 
 
 
 สี่ มีความอดทนตอความรอนหนาว หิว กระหายรูจักอดกลั้นตอการดา
ทอ วาราย การถูกเหยียดหยาม ถาทําเชนนี้ไดก็จะไมเกิดกิเลสเผาไหมใน
อารมณ 
 
 
 
 
 
 
 
 หา รูจักหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเปนเหตุใหเกิดภยันตรายทั้งปวง คนฉลาดจะ
ไมเขาใกลมาพยศหรือสุนัขบา ไมคบคนชั่วและไมไปใกลสถานที่ไมบังควร
ไป  ถารูจักหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานี้ได ไฟกิเลสก็จะไมคุขึ้นอีก 
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2. ในโลกนี้มีตัณหาอยู 5 อยาง คือ ตัณหาที่เกิดจากตามองเห็นรูป ตัณหา
ที่เกิดจากลิ้นไดล้ิมรส ตัณหาที่เกิดจากจมูกไดกลิ่น ตัณหาที่เกิดจากหูไดยิน
เสียง ตัณหาที่เกิดจากกายไดสัมผัส 

 
 
* ประสาททั้ง 5 นี้เปนประตูเปดไปสูความอยากเพื่อความสุขสําราญ
เฉพาะตน 

 
 
 คนสวนมากหลงในความอยากสุขสบายโดยลืมนึกถึงผลรายที่จะ
ตามมา เหมือนกวางที่ติดบวงที่นายพรานดักลอไว ตัณหาทั้ง 5 นี้ก็คือบวง
กิเลส ที่ลอใหคนมาติด ทําใหไดรับความทุกขทรมาน ดังนั้น เราจึงควรรูจัก
วิธีหลีกเลี่ยงไมใหติดอยูในบวงตัณหาเหลานี้ 

 
 
3. วิธีที่จะหลีกเลี่ยงบวงตัณหานี้ไมไดมีเพียงวิธีเดียว ยกตัวอยางเชน ถา
เราจับงู จระเข นก สุนัข สุนขัจิ้งจอกและลิง ซึ่งแตละตัวเปนสัตวที่มี
สัญชาตญาณตางกัน เอามาผูกติดกันแลวปลอยไปสัตวทั้ง 6 ชนิดนี้จะหา
หนทางกลับที่อยูหรือรังของตนดวยวิธีตาง ๆ กันตามสัญชาตญาณ งูจะเลื้อย
หาพงหญา จระเขจะคลานไปสูที่มีน้ํา นกจะพยายามบินไปในอากาศ สุนัข
จะหาหมูบานที่มีคนอาศัยอยู สุนัขจิ้งจอกจะหาโพรงซอน สวนลิงก็จะหนี
เขาปาปนตนไม จึงตองเกิดการยื้อยุดตอสูกัน แตเมื่อมีเชือกผูกติดกันอยู ตัว
ที่มีพละกําลังมากที่สุดก็จะฉุดเอาตัวอื่นไปตามทางของตน 
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 เชนเดียวกัน คนเรามักจะถูกชักพาใหตกอยูใตอํานาจของสิ่งที่ตาเห็น
เสียงที่ไดยิน กลิ่นหอมที่มากระทบจมูก รสที่ล้ินไดล้ิม สัมผัสทางกายและ 
อารมณ อํานาจใดที่มีพลังมากที่สุดเราก็ตกเปนทาสของอํานาจนั้น 

 
 
 ถาเราผูกสัตวทั้ง 6 ชนิดดังกลาวไวกับหลักแยกกัน ตอนแรกแตละตัว
ก็จะดิ้นรนเพื่อที่จะหนีกลับรังของตัวจนหมดแรงและเลิกราไปเอง 

 
 
 เชนเดียวกัน ถาคนเรารูจักสํารวมใจบําเพ็ญเพียรทางจิตได ตัณหาที่
ไดรับจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ก็จะไมเกิดขึ้น จะไดรับแตความสุขสงบทั้ง
ปจจุบันและอนาคต 

 
 
4. คนเรามักเห็นแกความสุขสวนตัว อยากไดลาภ ยศ สรรเสริญ
เหมือนกับธูปหอมที่จุดไวและมอดไหมหมดไปในที่สุด เชนเดียวกัน ถา
คนเรามุงแสวงหาแตลาภ ยศ สรรเสริญซึ่งไมใชหนทางแหงความจริงแลวก็
จะพบแตหนทางที่เต็มไปดวยอันตรายและจะตองเสียใจภายหลัง 

 
 
 ผูที่มุงแสวงหาแตลาภ ยศ สรรเสริญ ความมั่งมี ฯลฯ เปรียบไดดัง
ทารกที่ล้ิมรสน้ําผึ้งจากปลายมีด มัวเพลินอยูกับความหวานอรอยของน้ําผึ้ง
จนถูกมีดบาดลิ้น 
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 ผูที่ไมรูจักอิ่มในกิเลสตัณหาก็เหมือนกับคนที่ถือคบไฟวิ่งทวนลม 
ยอมตองถูกไฟลวกหนาลวกตัวนั่นเอง 

 
 ดังนั้น เราจึงไมควรปลอยใจใหตกเปนทาสของกิเลสทั้ง 3 อยาง คือ
โลภะ โทสะ และโมหะ เราตองรูจักควบคุมจิตใจใหมั่นคง 

 
5. ผูที่ปรารถนาหนทางตรัสรูจะตองดับไฟกิเลสใหหมด ผูที่แบกมัดหญา
แหงไวบนหลังจะตองหลีกเลี่ยงใหพนเมื่อเห็นไฟลามทุง ผูที่ปรารถนา
หนทางตรัสรูก็จะตองหลีกเลี่ยงใหพนจากไฟกิเลส 

 
 คนที่ควักลูกนัยนตาตนเองเพราะไมตองการหลงใหลในสิ่งสวยงามที่
ตาไดเห็นเปนคนโง เพราะถาสามารถควบคุมใจไดแลวก็จะไมหว่ันไหวกับ
สิ่งที่ตาไดเห็น 

 
 การแสวงหาหนทางตรัสรูเปนของยากลําบาก แตผูที่ไมมีจิตใจคิด
แสวงหาหนทางนี้จะยิ่งยากลําบากมากไปกวา เพราะจะตองประสบกับการ
เกิด แก เจ็บ ตายวนเวียนอยูเชนนี้ไมมีที่สิ้นสุด 

 
 ผูที่แสวงหาหนทางหลุดพนก็เหมือนกับโคที่บรรทุกสัมภาระหนักเดิน
ขามหนองน้ําที่มีโคลนตมดวยความลําบาก ถึงแมวาจะเหนื่อยเพียงไรก็
พยายามกาวเดินตอไปจนพนแลวจึงพักเอาแรง เชนเดียวกันหนองโคลนแหง
กิเลสตัณหานั้นลึกมากกวาหลายเทา แตถาสามารถควบคุมใจไดแลวก็จะ
สามารถขามพนเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได 
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6. ผูที่แสวงหาหนทางตรัสรูจะตองสลัดความเยอหยิ่งหลงตัวทิ้งไปและ
รับฟงคําสอนของพระพุทธเจาดวยหัวใจที่นอบนอม ไมมีทรัพยศฤงคารทาง
โลกอยางใดจะเปรียบไดกับปญญารูแจงในสัจธรรม 
 
 
 การที่จะมีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญรุงเรืองและความสงบสุขใน
ครอบครัวไดก็จะตองมีความสุขทางใจเสียกอน ถาทําใจใหเปนสุขสงบ และ
เต็มใจที่จะแสวงหาหนทางแหงการตรัสรูไดแลว ก็จะเกิดปญญารูแจงเห็น
จริงขึ้นเอง 
 
 
 มณีมีคาจะขุดพบไดจากดิน บุญกุศลจะเกิดจากคุณความดี ปญญาเกิด
จากจิตใจที่บริสุทธิ์สงบ หนทางแหงชีวิตของคนเราเปรียบเหมือนทุงกวาง
ใหญไพศาล การที่จะเดินไปโดยไมหลงทางตองอาศัยแสงแหงปญญา ชวย
สองทางและอาศัยคุณความดีเปนผูนําทางให 
 
 
 “จงละเวนจากกิเลสชั่วทั้ง 3 คือ โลภะ โทสะ โมหะ เสียเถิด” คําสอน
ของพระพุทธเจานี้เปนคําสอนที่ประเสริฐ ผูที่ปฏิบัติตามคําสอนนี้ไดจะพบ
แตความสุขในชีวิต 
 
 
7. คนเรามักจะทําตามที่ใจคิด ถาใจคิดอยากไดนั่นไดนี่ก็จะยิ่งเกิดความ
โลภมากขึ้น ถาใจเกิดอารมณโกรธ ความโกรธก็จะยิ่งทวีมากขึ้น ถาใจคิด
อาฆาตแคน ความอาฆาตก็จะยิ่งทวีมากขึ้น 
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 คนเลี้ยงวัวเมื่อถึงฤดูใบไมรวงจะตอนฝูงวัวมารวมกันแลวพาไปเขา
คอกขังไว เพื่อที่จะกันไมใหวัวไปย่ํายีพืชผลที่กําลังจะเก็บเกี่ยวหรือถูกจับ
ไปฆา 

 คนเราก็เหมือนกัน เมื่อเห็นวาอะไรไมดีที่จะเปนเหตุใหเกิดความทุกข 
รอนก็จะตองกําจัดใหหมดไปจากใจ โลภะ โทสะ โมหะเปนกิเลสชั่วรายจะ
กําจัดใหหมดไปไดโดยการทําจิตใจใหบริสุทธิ์เปยมไปดวยความเมตตา
กรุณา 

 เมื่อถึงฤดูใบไมผลิคนเลี้ยงวัวจะปลอยวัวใหออกไปหาหญากินอยาง 
อิสระตามทองทุงที่มีหญาออนสด ๆ แตเขาก็ตองคอยติดตามฝูงวัวอยูหาง ๆ 
เพื่อไมใหฝูงวัวหายไป คนเราก็เชนกันตองคอยเตือนใจตัวเองระวังไมให
หลงระเริงไปในทางที่ผิดไดเปนอันขาด 

8. ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจาทรงพํานักอยูที่กรุงโกสัมพี มีคนคิดราย 
ตอพระองคคนหนึ่งไดรวบรวมสมัครพรรคพวกที่เปบคนชั่วรายเหมือนกัน
แลวปลอยขาวลือผิด ๆ เกี่ยวกับพระองค เมื่อสาวกของพระองคเขาไปใน 
เมืองเพื่อบิณฑบาตก็ไมไดรับอะไรเลยนอกจากการถูกดาทอวาราย 

 พระอานนทจึงทูลพระพุทธเจาวา “เราไมควรอยูที่เมืองนี้อีกตอไปยังมี
เมืองอื่น ๆ อีกหลายแหงที่ดีกวานี้ เราควรไปเสียงจากเมืองนี้ดีกวาพะยะคะ” 

 พระพุทธเจาทรงตรัสตอบพระอานนทวา “สมมุติวาเมืองตอจากนี้ไปก็
เปนเชนเดียวกับเมืองนี้เลา เราจะทําอยางไร” 

 “เราก็ยายไปเมืองอื่นอีกไดพะยะคะ” พระอานนททูลตอบ 



หนทางเเหงนิพพาน 

–123– 

 “ไมไดหรอกพระอานนท” พระพุทธองคตรัส “การทําเชนนี้ไมใชทาง
แกปญหา เราควรจะอยูที่นี่ตอไปอยางอดทนจนกวาเรื่องสงบแลวเราจึงคอย
เดินทางไปยังเมืองอื่น ในโลกนี้มีกําไรก็มีขาดทุน มีการดูถูกก็มี เกียรติยศ มี
การติฉินก็มีการชมเชย มีทุกขยอมมีสุข ทั้ง 8 อยางนี้ไมอาจทําใหจิตใจเรา
หว่ันไหวไดสิ่งเหลานี้เมื่อเกิดขึ้นงายก็จะสูญไปในเวลาไมชาไมนาน
เชนกัน” 
 
 
 
 
 
 

 ตอนที่ 2 
การประพฤตชิอบ 

ตอนที่ 2 การประพฤติชอบ 
 
1. ผูที่ตองการแสวงหาหนทางหลุดพนจะตองรักษากาย วาจา และใจให
บริสุทธิ์ การทํากายใหบริสุทธิ์ คือ การไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมลักขโมย ไม
ประพฤติผิดในกาม การรักษาวาจาใหบริสุทธิ์ คือ ไมมุสา ไมกลาวราย ไม
ตลบแตลง ไมพูดพลอย การทําใจใหบริสุทธิ์ คือ ไมโลภ ไมโกรธ  ไมหลง 
 
 
 ถาจิตใจสกปรกเต็มไปดวยกิเลสธุลีก็จะทําใหประพฤติในทางที่มิชอบ
ดวย และเมื่อประพฤติมิชอบแลวก็จะกอใหเกิดความทุกขทรมานอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นเราจึงควรทําใจและกายใหสะอาดบริสุทธิ์ 
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2. ครั้งหนึ่งมีเศรษฐีนีหมายคนหนึ่งเปนที่รูจักกันดีวาเปนคนใจดีและไม
ถือตัว เธอมีสาวใชที่ขยันและฉลาดคนหนึ่ง 

 วันหนึ่งสาวใชของเธอรําพึงกับตนเองวา “นายของเราไดรับการ
กลาวขวัญชมเชยวาเปนคนดีมาก เราอยากรูเหลือเกินวาเธอเปนคนดี โดย
ธาตุแทหรือดีเพราะอยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่ดีกันแน ดีละ..เราจะลอง
ทดสอบหาความจริงใหได” 

 วันรุงขึ้นสาวใชจึงไมต่ืนขึ้นไปรายงานตัวกับนายจนกระทั่งเกือบเที่ยง
ทําใหนายโกรธมากและดุวา “ทําไมเจาจึงตื่นสายเชนนี้” 

 สาวใชก็ยอนวา “ถึงขาจะเกียจครานการงานไปสักวันสองวันก็จะ
เปนไรไปเลา ขาไมเห็นสาเหตุที่นายจะตองโมโหโกรธาถึงเพียงนี้เลย” เมื่อ
ไดฟงคําของสาวใชผูเปนนายก็ยิ่งโกรธมากขึ้น 

 วันตอมาสาวใชก็ทําเชนเดียวกันอีก เศรษฐีนีโกรธมากจนระงับไมอยู
จึงเห็นไปควาไมมาไลตีสาวใช เรื่องนี้เปนที่เลาลือรูกันไปทั่ว และตั้งแตนั้น
เปนตนมาชื่อเสียงของเธอก็เสื่อมเสียไป 

3. มีคนสวนมากที่เหมือนกับเศรษฐีนีในเรื่องนี้ เมื่ออยูในสภาพแวดลอม
ที่ตนพึงพอใจก็จะมีจิตใจอารมณดี ไมถือตัวและรักสงบ แตเมื่อสภาพแวด 
ลอมเปลี่ยนไปในทางตรงขามแลวจะยังคงรักษาความสงบสุภาพได
เหมือนเดิมหรือไมนั้น เปนปญหา 

 เมื่อไดยินไดฟงคําพูดที่ไมถูกหูหรือเผชิญกับการแสดงความไมเปน
มิตร หรือเวลาเกิดขาดแคลนอาหาร เครื่องนุงหม ไมมีที่อยูอาศัย แตก็ยังคง
รักษาความสงบเยือกเย็นไมหว่ันไหวทุกขรอนเเละยังคงประพฤติปฏิบัติ
ในทางที่ถูกที่ชอบไดละก็ จึงจะนับวาเปนคนดีจริง 
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 ดวยเหตุนี้ ถาจิตใจและความประพฤติดีเพียงเพราะอยูในสภาพแวด 
ลอมที่ดีเทานั้นละก็ จะเรียกวาเปนคนดีจริงไมได คนที่ดีจริง ๆ นั้นจะตอง
เปนผูที่ปกติยินดีเมื่อไดรับฟงพระธรรมคําสอนแลวประพฤติปฏิบัติตามดวย
กายและใจ มีความเยือกเย็นสงบและถอมตนอยูเสมอไมวาจะตกอยูใน
สภาพแวดลอมอยางใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
4. การใชคําพูดใหเหมาะสมนั้น บางครั้งตองดูวาถูกกับกาลเทศะหรือไม
จริงหรือเท็จ สุภาพหรือหยาบโลน ใหประโยชนหรือใหโทษ ใหความเห็น
อกเห็นใจหรือเกลียดชัง 

 
 
 
 
 
 
 ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังการใชคําพูดใหเหมาะสมไมใหคําพูดที่ไม
ดีผานปากออกไปทําใหคนโกรธและเกลียดเรา และเมื่อจิตใจมีความเมตตา
เห็นอกเห็นใจผูอื่นแลวก็จะไมเกิดอารมณโกรธเกลียดหรือสะทกสะทานเมื่อ
ไดยินคําพูดช่ัวราย 
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 ยกตัวอยางเชน มีชายคนหนึ่งเอาจอบและเสียมมาตั้งหนาตั้งตาจะขุด
ดินทิ้งไปใหหมด เขาขุดจนดินกระจายไปทั่วแตก็ไมอาจกําจัดดินใหหมด
สิ้นไปได เชนเดียวกับชายโงในเรื่องนี้ เราไมสามารถจะกําจัดคําพูดไมดี
ไมใหมาเขาหูเราได นอกจากการฝกใจของเราใหมีแตความเมตตาเห็นอก
เห็นใจผูอื่น อยูเสมอแลวเราก็จะไมหว่ันไหวกับคําพูดของผูอื่น 

 
 
 ยกตัวอยางเชน การจะใชสีน้ําเขียนรูปบนทองฟายอมทําไมได หรือจะ
ใชไฟจากไตที่ทําดวยหญาฟางเผาใหน้ําในแมน้ําใหญเหือดแหงหายไปหรือ
ใชแผนหนังที่ฟอกจนนุมแลวมาสีกันใหเกิดเสียงกรอบแกรบยอมทําไมได
เชนนี้ถารูจักทําใจไดแลวก็จะไมรูสึกหว่ันไหวไมวาจะไดรับฟงคําพูดชนิด
ใด ๆ ก็ตาม 

 
 
 เราจึงควรทําใจใหกวางเหมือนผืนเเผนดิน ไมมีขอบเขตจํากัดเหมือน 
ทองฟา ลึกเหมือนมหานทีเเละออนนุมเหมือนหนังสัตวที่ฟอกจนนุมแลว 

 
 
 ถาแมวาจะถูกศัตรูจับตัวไปทรมานและเกิดความรูสึกเคียดแคนละก็
แสดงวายังทําตามคําสอนของพระพุทธเจาไมได ดังนั้น ไมวาจะตกอยูใน
สถานการณเชนไรเราจะตองทําตามคําสอนของพระองคใหไดวา “ใจของ
เราจะไมหว่ันไหว วาจาโกรธเกลียดจะไมเล็ดลอดออกจากปาก แตจะ
เอาชนะใจศัตรูดวยการแผเมตตาและเห็นอกเห็นใจ” 
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5. มีชายคนหนึ่งไดพบจอมปลวกซึ่งตอนกลางวันมีไฟลุกไหมอยู พอตก
กลางคืนก็มีควันพลุงออกมา เขาจึงนําสิ่งที่เห็นนี้ไปถามผูรอบรูคนหนึ่งและ
ไดรับคําแนะนําวา “เจาจงเอาดาบขุดลงไปในจอมปลวกใหลึก” เขาก็ทําตาม
ตอนแรกไดพบลั่นดาลประตู ตอมาก็พบน้ําที่เปนฟองปุด ๆ ขึ้นมา ลึกลงไป
อีกก็พบสามงาม หีบ เตา มีดแลเนื้อ ช้ินเนื้อติดตอกันมา ทายที่สุดไดพบ
มังกร 

 
 
 
 เมื่อเลาเรื่องนี้ใหผูรอบรูฟงก็ไดรับคําแนะนําวา “จงทิ้งสิ่งที่ไดพบไป
ใหหมดยกเวนมังกรใหปลอยไวอยางนั้นอยาไดไปรบกวน” 

 
 
 
 “จอมปลวกในนิทานเรื่องนี้เปรียบไดกับรางกายของคน “ไฟที่ลุกใน
ตอนกลางวัน” คือเวลาที่ครุนคิดดวยความสมใจหรือเสียใจในสิ่งที่ไดกระทํา
ไปเมื่อตอนกลางวัน 

 
 
 
 “ผูชายในเรื่องนี้” ก็คอื ผูที่แสวงหาหนทางหลุดพน “ผูรอบรู” คือ
พระพุทธเจา “ดาบ” คือ ปญญาบริสุทธิ์ “การขุดใหลึกลงไป” ก็คือ ความ
เพียรพยายามที่จะตรัสรู 
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 “ล่ันดาลประตู” คือ ความโงเขลา “น้ําที่ปุดขึ้นมาเปนฟอง” คือ ความ
โกรธและความอาฆาต “สามงาม” คือ ความลังเล ความไมสบายใจ “หีบ” 
คือที่เก็บความโลภ หลง ความเกียจคราน ความแปรปรวน ความอาฆาต 
ความลวงหลอน “เตา” ก็คือ รางกายและจิตใจ “มีดแลเนื้อ” คือ ความอยากที่
เกิดจากประสาทสัมผัสทั้งหา “ช้ินเนื้อ” คือ กิเลสตัณหา สิ่งเหลานี้ลวนเปน
พิษเปนภัยแกเราทั้งสิ้น ดังนั้น พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหเรา “ทิ้งสิ่งเหลานี้
เสียใหหมด” 

 
 
 สิ่งสุดทายที่ชายผูนี้ไดพบคือมังกร ซึ่งหมายถึงจิตใจบริสุทธิ์ที่ตัดกิเลส
ไดหมดสิ้นแลัว ถาคนเราทุกคนเพียรพยายามขุดลึกลงไปใตดินดวยดาบแหง
ปญญาแลวยอมจะตองไดพบกับมังกรอยางแนนอน เมื่อเพียรขุดไปจนพบ
มังกรนี้แลว “ใหปลอยมังกรตัวนี้ไวแตลําพัง อยาไปรบกวนมัน” 

 
 
6. พระปณโฑลภารัทวาชะเถระสาวกคนหนึ่งของพระพุทธเจา หลังจาก
ไดตรัสรูแลวก็เดินทางกลับกรุงโกสัมพีบานเกิดเมื่องนอนของตนเพื่อไป
ทดแทนบุญคุณแกผูที่ไดเมตตากับตนดวยการเผยแพรพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาใหคนเหลานั้น 

 
 
 นอกชานเมืองโกสัมพีริมฝงแมน้ําคงคามีอุทยานเล็ก ๆ แหงหนึ่งรมรื่น
ดวยตนมะพราวเปนทิวแถวสุดตา 



หนทางเเหงนิพพาน 

–129– 

 วันหนึ่งในฤดูรอนขณะที่พระปณโฑลภารัทวาชะเถระกําลังนั่งสํารวม
จิตอยูใตรมไม พระเจาอุเทนเจาเมืองก็มาประพาสเลนพรอมดวยสนมกํานัล
และขาราชบริพาร หลังจากที่รองรําทําเพลงกันจนเหนื่อยแลวก็เอนกาย
พักผอนอยูใตรมไมอีกตนหนึ่งใกล ๆ 

 ระหวางที่บรรทมอยู สนมกํานัลทั้งหลายไดออกไปเดินเลนและพบ
พระปณโฑลภารัทวาชะเถระซึ่งกําลังนั่งวิปสนาอยูโดยบังเอิญ พวกนางจึง
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขอรองใหพระปณโฑลภารัทวาชะเถระแสดงธรรม
เทศนาใหฟง 

 เมื่อพระเจาอุเทนตื่นบรรทมไมพบขาราชบริพารก็ออกตามหา เมื่อ
พบวาพวกนางกําลังลอมฟงคําสอนของพระปณโฑลภารัทวาชะเถระอยูก็
เกิดความริษยาและกริ้วมาก จึงตรัสบริภาษวา “เหตุไฉนผูทรงศีลอยางเจาจึง
ไดมัวเพลินวิสาสะในเรื่องไรสาระกับอิสตรีอยูอยางใกลชิดเชนนี้เลา เจาเลว
มาก” แตพระปณโฑลภารัทวาชะเถระก็ไมไดโตตอบ ยังคงหลับตาเงียบเฉย
อยู 

 พระเจาอเุทนยิ่งกริ้วมากขึ้นทรงชักดาบออกมาจอที่ศีรษะของพระ
เถระ แตพระเถระก็ไมแสดงอากัปกิริยาโตตอบแตอยางใด ยังคงนิ่งเฉยไม 
สะทกสะทาน 

 พระเจาอุเทนทรงโกรธกริ้วถึงขีดสุดทรงฟาดรังมดแดงแตกกระจาย
ไปรอบตัวของพระเถระ แตพระเถระก็ยังคงนิ่งเฉยอยูดวยความอดทน 

 ในที่สุดพระเจาอุเทนรูสึกพระองคเกิดความละอายในความหยาบคาย
ที่พระองคไดทรงกระทําไป จึงตรัสขอโทษและยอมรับฟงพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจาที่พระปณโฑลภารัทวาชะเถระเทศนาใหฟงจนเกิดความ
เลื่อมใส กรุงโกสัมพีจึงกลายเปนศูนยกลางที่พระธรรมไดเผยแพรออกไป 
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7. หลายวันตอมาพระเจาอุเทนไดเสด็จมาพบพระปณโฑลภารัทวาชะ
เถระถึงในปาที่บําเพ็ญพรตอยูแลวตรัสถามปญหาวา “ดูกอนเถระ ชวยบอก
ขาหนอยเถิดวาพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจามีวิธีรักษาใจและกายให
บริสุทธิ์ ตัตกิเลสตัณหาใหหมดสิ้นไดอยางไรทั้ง ๆ ที่ยังหนุมแนนอยางนั้น” 
 
 
 
 พระปณโฑลภารัทวาชะเถระทูลตอบวา “พระพุทธเจาทรงสอนสาวก
ทั้งหลายใหปฏิบัติตออิสตรีดังนี้คือ ใหนับถือสตรีผูมีวัยสูงกวาตนเสมือน
มารดาบังเกิดเกลา ที่มีวัยคราวเดียวกันเสมือนนองสาว ที่มีวัยนอยกวาใหถือ
เสมือนเปนธิดาของตน ดังนี้ สาวกทั้งหลายถึงแมอายุยังนอยก็สามารถตัด
ขาดกิเลสและรักษาใจกายใหบริสุทธิ์ได” 
 
 
 
 “แตวาทานเถระ ถึงแมจะเปนสตรีรุนราวคราวแม คราวนอง หรือ
คราวลูกก็ตามที คนเราก็อาจคิดนอกลูนอกทางได สาวกทั้งหลายมีวิธีกําจัด
กิเลสตัณหานี้ไดอยางไรเลา” 
 
 
 
 “มหาราชา พระพุทธองคไดสอนใหพวกขาทั้งหลายมองเห็นความ
สกปรกในรางกายของคนที่มีทั้งเลือด หนอง เหงื่อไคล ไขมัน ฯลฯ แปด
เปอนอยู ดวยการคิดเชนนี้ทําใหสาวกทั้งหลายสามารถทําใจใหบริสุทธิ์อยู
ไดตลอดเวลา” 
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 “ขาแตทานเถระ การทําใจใหบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหานี้อาจเปนของ
งายสําหรับผูที่ไดรับการฝกฝนบําเพ็ญเพียรทั้งกาย ใจ และปญญาแลวเชน
บรรดาสาวกทั้งหลาย แตสําหรับผูที่ไมเคยฝกบําเพ็ญเพียรมากอนแลวนั้น
ไมใชของงายเลย เพราะถึงจะพยายามมองใหเห็นความสกปรกนาเกลียดใน
รางกาย แตก็มักจะถูกความสวยงามของรูปกายภายนอกดึงดูดใจใหหลงใหล
ได สาวกของพระพุทธเจาคงจะมีเคล็ดลับอยางอื่นไมใชหรือจึงสามารถทาํ
ใจและกายใหบริสุทธิ์อยูเชนนี้ได” 
 
 
 
 “มหาราชา พระพุทธองคทานทรงสอนใหระมัดระวังประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คือ ทางตาจะมองเห็นสีและรูปราง หูจะไดยินเสียง จมูกจะไดกลิ่น ล้ิน
จะไดล้ิมรส กายจะไดรับสัมผัส พระพุทธองคทรงสอนใหปดหนทางไมให
สิ่งเหลานี้ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เขามากระทบกระเทือนใจไดไมวาจะเปน
สิ่งที่พึงใจหรือไมพึงใจก็ตาม การปฏิบัติตามคําสอนนี้ทําใหสาวกทั้งหลาย
สามารถดํารงความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจได” 
 
 
 
 “ขาแตทานเถระ คําสอนของพระพุทธองคนี้ประเสริฐแท เพราะขาก็
เคยมีประสบการณเชนนี้มากอนเหมือนกัน คือ ถาไมระมัดระวังแตกลับ
ปลอยใจและกายใหเผชิญหนาสิ่งสวยงามและความบันเทิงเริงรมยแลวก็จะ
ตกเปนทาสของกิเลสตัณหาเหลานี้ทันที ดังนั้นการปดหนทางไมให
ประสาททั้ง 5 ไดสัมผัสกับสิ่งที่จะมาทําใหจิตใจและอารมณเกิดกิเลสมัว
หมองไดนั้น เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด” 
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8. เมื่อใดที่เราทําตามที่ใจคิด เมื่อนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบ เมื่อถูกใครดา
วาเราก็มักจะตอบโต หรือทําตอบเพื่อแกแคน เราจึงควรระมัดระวังปฏิกิริยา
โตตอบนี้ เพราะมันเปรียบเหมือนการถมน้ําลายรดฟา ซึ่งจะไมถูกผูอื่นแต
กลับมาถูกตัวเอง เหมือนกับการกวาดขี้ผงยอนทางลมผงจะไมมีวันหมดไป
แตกลับจะมาเปอนตัวเอง การตกเปนทาสของความอาฆาตคิดแคนมักจะ
นําไปสูความหายนะเสมอ 

 
 
 
9. เราควรจะเลิกเปนคนใจแคบ ควรมีใจกวางรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ
ยิ่งกวานั้นถามีความตั้งใจมั่นและมีศรัทธาในการตรัสรูแลวก็จะเปนการดี
ยิ่งขึ้นไปอีก 

 
 
 
 เราควรเลิกเห็นแกตัว ควรมีใจกรุณาใหความชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นให
มีความสุข ความสุขที่เราใหแกผูอื่นนั้นจะดลใหเกิดความสุขขึ้นตอ ๆ กันไป
เปนลูกโซ 

 
 
 
 ไฟจากคบเพลิงเพียงอันเดียวสามารถจุดไฟตอใหคบเพลิงอื่นไดเปน
พัน ๆ โดยที่เปลวไฟไมลดนอยลงเลย ความสุขก็เหมือนกันแมจะแบงให
ผูอื่นไปมากมายเทาไรก็ตามจะไมมีวันลดลงเลย 



หนทางเเหงนิพพาน 

–133– 

 ผูที่แสวงหาหนทางตรัสรูจะตองกาวเดินไปอยางระมัดระวังตั้งแตกาว
แรก ไมวาความหวังนั้นจะสูงยิ่งเพียงไรก็ตามก็ตองกาวเดินไปอยางมั่นคง
โดยไมลืมวาการดําเนินไปสูหนทางแหงการตรัสรูนั้นขึ้นอยูกับการประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
 
10. ในหนทางแหงการตรัสรูนั้น ตอนแรกจะมีอุปสรรคตาง ๆ ในโลกที่
เราจะตองเอาชนะใหไดอยูถึง 20 อยาง คือ 
 
 1. เปนการยากที่คนจนจะเปนคนใจบุญสุนทาน 2. เปนการยากที่คน 
เยอหยิ่งหลงตัวจะพบหนทางตรัสรู 3. เปนการยากที่จะแสวงหาหนทางตรัส
รูดวยการพลีชีวิตของตนเอง 4. เปนการยากที่จะเกิดมาในระหวางที่
พระพุทธเจายังทรงประทับอยูในโลก 5. เปนการยากที่จะไดรับฟงคําสอน
ของพระพุทธองค 6. เปนการยากที่จะทําใจใหบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส       
7. เปนการยากที่จะตัดความอยากไดในสิ่งที่สวยงามดึงดูดใจ 8.เปนการยาก
สําหรับผูที่มีพลังอํานาจที่จะไมใชพลังงานนั้นใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนตองการ   
9. เปนการยากที่จะไมโกรธตอบเมื่อถูกเหยียดหยามดูถูก 10. เปนการยากที่
จะทําใจไมใหของเกี่ยวกับสิ่งลอใจที่เกิดขึ้น 11. เปนการยากที่จะเรียนให
กวางและรูใหลึกซึ้ง 12. เปนการยากที่จะไมดูแคลนผูที่เพิ่งเริ่มตน 13. เปน
การยากที่จะเปนคนถอมตัว 14. เปนการยากที่จะพบผูที่เปนเพื่อนแท 15. 
เปนการยากที่จะเรียนรูหนทางปฏิบัติเพื่อจะไดไปสูหนทางตรัสรู 16. เปน
การยากที่จะไมหว่ันไหวเมื่อถูกแรงกระตุนจากสิ่งแวดลอม และสถานการณ
ภายนอก 17. เปนการยากที่จะหยั่งรูสติปญญาของผูอื่นเพื่อที่จะเทศนาจูงใจ
ใหรูตามในพระธรรม 18. เปนการยากที่จะไมโตแยงกันในเรื่องความถูก
หรือผิด  19. เปนการยากที่จะเรียนรูวิธีการที่ถูกตอง 
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20. คนดี คนชั่ว ตางกันดวยนิสัยสันดาน คนชั่วคือ คนที่ไมรูจักบาปกรรมจึง
ไมคิดเลิกการทําช่ัว และไมพอใจเมื่อถูกช้ีหรือเตือนถึงความชั่วนั้น คนดีคือ 
ผูที่รูจักแยกดีช่ัว รูวาอะไรดี อะไรไมดี เมื่อรูวาอะไรไมดีก็รูจักหลีกเลี่ยงไม
ทํา และรูสึกขอบคุณเมื่อมีผูมาเตือนเวลาทําผิด 
 
 
 
 คนชั่ว คือ คนโงที่ไมรูสํานึกในบุญคุณของผูที่วากลาวตักเตือนดวย
ความหวังดี 
 
 
 
 ตรงกันขาม คนดี คือ คนฉลาดที่รูคุณคนที่หวังดีตอตนและจะพยายาม
หาโอกาสตอบแทนบุญคุณ ดวยการแสดงความโอบออมอารีไมเฉพาะกับผู
ที่มีบุญคุณกับตนเทานั้นแตเผื่อแผแกคนทั่วไปดวย  
 
 
 

ตอนที ่3 
นิทานชาดกประกอบคําสอน 
ตอนที่ 3 นิทานชาดกประกอบคําสอน 

 
1. กาลครั้งหนึ่ง ประเทศแหงหนึ่งมีประเพณีแปลก คือ ใครก็ตามที่แก
เฒาชราภาพแลวจะถูกแยกออกไปทอดทิ้งใหอยูตางหากที่ภูเขาหางไกลจาก 
สังคม 
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 ขุนนางผูใหญคนหนึ่งไมเห็นดวยกับประเพณีนี้และไมอาจจะทําเชนนี้
กับบิดาบังเกิดเกลาของตนได เขาจึงสรางอุโมงคใตดินใหบิดาซอนตัวและ
ดูแลปรนนิบัติอยางใกลชิด 

 
 วันหนึ่งมีเทพยดามาปรากฏองคตอหนาพระพักตรของพระราชาและ
ต้ังปริศนาถาม ถาพระราชาไมสามารถตอบคําถามใหเปนที่พอใจไดแลว
ประเทศนี้จะตองประสบความหายนะ ปริศนามีวา “จงดูงู 2 ตัวนี้แลวทายซิ
วาตัวไหนเปนตัวผู ตัวไหนเปนตัวเมีย” 

 
 พระราชาและขุนนางขาราชบริพารทั้งหลายไมมีใครตอบได 
พระราชาจึงปาวประกาศหาผูที่ดูออกโดยจะใหรางวัลอยางงาม 

 
 ขุนนางคนนั้นจึงกลับไปถามความกับบิดาอยางลับ ๆ บิดาก็บอกไหวา
“งายนิดเดียว เจาจงเอางู 2 ตัวนั้นวางลงบนพรมนุม ๆ แลวก็ดูวาถางูตัวไหน
ดิ้นอาละวาดก็เปนตัวผู ถาตัวไหนสงบนิ่งอยูก็เปนตัวเมีย” 

 
 ขุนนางจึงนําคําตอบนี้ไปบอกใหพระราชาทายจนถูก เทพยดาก็ไมละ
เวนยังคงนําปริศนายาก ๆ มาถามพระราชาอยูเรื่อย ๆ ซึ่งก็ไมมีใครสามารถ
ตอบได ขุนนางคนเดิมจึงกลับไปถามบิดาแลวก็ไดรับคําตอบที่ถูกตองทุก
ครั้ง 

 
 ยกตัวอยางปริศนาหนึ่ง คือ “ใครคือผูที่ไดรับการขนานนามวาเปนผูที่
ต่ืนแลวทั้ง ๆ ที่กําลังหลับ และผูที่ต่ืนแลวถูกเรียกวากําลังหลับ” 
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 คําตอบคือ “ผูที่กําลังบําเพ็ญเพียรแสวงหาหนทางตรัสรูนั่นเองเขาเปน
ผูที่ต่ืนเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมใสใจในการตรัสรู แตเมื่อเปรียบเทียบผูที่ต่ืน
แลวนี้กับผูที่ตรัสรูแลวเขาก็ยังเปนผูที่หลับอยู” 
 
 “เราจะมีวิธีช่ังน้ําหนักชางสารตัวใหญไดอยางไร” 
 
 “วิธีช่ังก็คือ เอาชางใสเรือแลววัดดูวาเรือจมลงไปลึกแคไหน จากนั้น
เอาชางขึ้นจากเรือเอาหินใสลงไปแทนจนเรือจมลงไปไดระดับเดียวกันแลว
ก็ช่ังน้ําหนักของหินนั้น จะไดเทากับน้ําหนักของชาง” 
 
 “น้ําเพียงแคอุงมือชอนมีปริมาณมากกวาน้ําในมหาสมุทรนั้น
หมายความวาอยางไร” คําตอบคือ “น้ําบริสุทธิ์สะอาดเพียงแคอุงมือเดียวนั้น
มีคุณคาสําหรับบิดามารดาและคนเจ็บอยางมหาศาล เปนทานที่ไมมีวันชดใช
ใหหมดสิ้นได แตน้ําในมหาสมุทรใหญนั้นอาจจะเหือดแหงหมดสิ้นไปได 
ไมวันใดก็วันหนึ่ง” 
 
 ตอมาเทพยดาก็นําชายผูหนึ่งที่ผอมโซเหลือแตหนังกับกระดูกเพราะ 
ความอดอาหารมาใหดู แลใหชายผูนั้นพูดวา “ในโลกนี้จะมีใครอีกไหมที่
ตองอดอยากและตองทนทุกขทรมานยิ่งไปกวาขา” 
 
 “มีแนนอน ในโลกนี้ยังมีผูที่จิตใจเต็มไปดวยความเห็นแกตัว เต็มไป
ดวยกิเลสเพราะไมเช่ือในรัตนทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 
ไมทําบุญเกื้อกูลบิดามารดา ครูบาอาจารย ผูนั้นนอกจากจะตองอดอยาก  
เพราะความแลงน้ําใจแลวจะตองไดรับกรรมสนองตอบใหตกนรกเปนเปรต
ที่หิวโหยทนทุกขทรมานอยางไมมีที่สิ้นสุด” 
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 “นี่คือกระดานไมจันทน จึงดูซิวาปลายดานไหนคือดานโคน” คําตอบ 
ก็คือ “จึงเอาไมกระดานนั้นลอยในน้ําดูวาถาดานไหนจมมากกวา ดานนั้นก็
คือโคน” 

 
 
 “นี่คือมา 2 ตัวเหมือนกันทั้งขนาดและรูปราง จงทายซิวาตัวไหน เปน
แม ตัวไหนเปนลูก” 

 
 
 คําตอบคือ “จึงใหหญาแกมาทั้งสองนั้น ตัวที่แบงหญาใหอีกตัวหนึ่ง 
กินคือตัวแม” 

 
 
 คําตอบที่ถูกตองทั้งหมดนี้ทําใหเทพยดารวมทั้งพระราชาพอพระราช 
หฤทัยมาก เมื่อพระราชาไดทรงทราบวาขุมทรัพยแหงความรูนี้มาจากบิดา
ของขุนนางที่ซอนตัวอยูไนอุโมงคใตดินก็รูสึกตื้นตันมาก ต้ังแตนั้นมาทรง
รับสั่งใหเลิกประเพณีทอดทิ้งคนแกคนชรา ใหกลับมาไดรับการดูแล
ปรนนิบัติจากลูกหลานดวยความกตัญู 

 
 
2. มหารานีแหงแควนวิเทหะในประเทศอินเดียไดทรงสุบินเห็นชางเผือก 
6 งา พระนางอยากไดจึงทูลขอใหพระราชาจับชางนั้นมาใหนางดวยความ
รักพระมเหสี พระราชาไมอาจขัดพระทัยพระนางได จึงใหปาวประกาศหาผู
ที่รูแหลงที่อยูของชางนี้ โดยจะใหรางวัลอยางงดงาม 
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 เผอิญชางเผือก 6 งาดังกลาวนี้มีอยูจริงในปาลึกของภูเขาหิมาลัย เปน
ชางที่กําลังบําเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรูเปนพระพุทธเจา ชางตัวนี้ครั้งหนึ่งเคย
ชวยชีวิตของนายพรานคนหนึ่งไวใหพนจากอันตรายจนกลับมาถึงบานเกิด
เมืองนอนได เมื่อกลับมาแลวไดเห็นประกาศก็เกิดความโลภอยากไดรางวัล
จนลืมนึกถึงบุญคุณ จึงกลับเขาไปในปาอีกเพื่อฆาชางนั้นทั้ง ๆ ที่ชางเชือก
นั้นดีกับตน 
 
 
 
 
 นายพรานรูวาชางเผือกเชือกนี้กําลังแสวงหาหนทางตรัสรูจึงปลอมตัว
เปนพระเขาไปจนใกลและยิงชางดวยธนูพิษในขณะที่ชางเผลอ 
 
 
 
 
 เมื่อใกลจะสิ้นลม ชางเผือกเชือกนั้นรูวานายพรานผูที่ถูกกิเลสแหง
ความโลภในสินจางรางวัลครอบงําอยูก็เกิดความเวทนาสงสารวาจะถูกชาง
เชือกอื่นรุมฆาเพราะความแคนแทนตน จึงใชขาทั้ง 4 ปกปองซอนตัว
นายพรานไวใหพนอันตรายจากชางอื่น ๆ แลวก็ถามเหตุผลวาทําไมจึงกลา
เสี่ยงอันตรายทําสิ่งโง ๆ เชนนี้ เมื่อรูวานายพรานตองการงาทั้ง 6 ของตนจึง
ไดฟาดงากับตนไมจนหักแลวยกใหนายพรานไปทั้งหมด พลางกลาววา “ขา
ไดบําเพ็ญเพียรเพ่ือการตรัสรูจนครบบริบูรณแลวขาคงจะไดไปเกิดใหมใน
ดินแดนบริสุทธิ์แหงพุทธ และเมื่อใดที่ขาไดบรรลุเปนพระพุทธเจาแลว ขา
จะมาชวยถอนพิษธนูแหงกิเลสทั้ง 3 คือโลภะโทสะโมหะใหเจา” 
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3. ในปาทึบบริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีนกแกวตัวหนึ่งอาศัยอยูรวมกันกับ
สัตวปาและนกอื่น ๆ วันหนึ่งเกิดไฟไหมปาเพราะการเสียดสีกันของตนไผ
เนื่องจากลมพัดแรงมาก สัตวและนกทั้งหลายแตกตื่นหนีกันจาละหว่ันดวย
ความหวาดกลัว เมื่อนกแกวเห็นดังนั้นก็เกิดความเวทนาสงสารคิดจะตอบ
แทนบุญคุณที่ตนเคยไดรับเมื่ออาศัยอยูในปาไผ จึงพยายามหาทางชวยชีวิต
สัตวอื่น ๆ อยางสุดความสามารถดวยการจุมตัวในสระน้ําใกล ๆ จนตัวเปยก
แลวบินขึ้นไปเหนือไฟสลัดน้ําที่เปยกขนอยูเพื่อดับไฟครั้งแลวครั้งเลาดวย 
หัวใจที่เปยมไปดวยความเมตตาและรูคุณตอกอไผ 
 
 
 
 เมื่อการกระทําของนกแกวตัวนี้รูไปถึงเทพยดาบนสรวงสวรรค จึงได
เสด็จลงมาแลวตรัสวา “เจามีจิตใจที่ประเสริฐมาก แตเจาจะดับไฟกองใหญ
ดวยหยดน้ํานอยนิดเดียวที่สลัดจากปกเจาไดอยางไร” 
 
 
 
 นกแกวทูลตอบวา “ไมมีสิ่งใดที่จะเปนไปไมไดถาการกระทํานั้นเกิด
จากความกตัญูรูคุณและความเมตตา ขาจะทําเชนนี้ตอไปถึงแมวาขา
จะตองใชเวลาตลอดช่ัวภพหนาก็ตาม” 
 
 
 
 เทพยดาไดฟงก็ทรงตื้นตันใจมาก จึงทรงชวยนกแกัวดับไฟที่ไหมกอ
ไผอยูจนหมดสิ้น 
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4. ครั้งหนึ่งนานมาแลว มีนกสองหัวตัวหนึ่งอาศัยอยูในหุบเขาหิมาลัย 
วันหนึ่งหัวหนึ่งไดกินลูกไมหวานอรอย เมื่ออีกหัวหนึ่งเห็นดังนั้นก็เกิด
ความริษยาคิดวา “ดีละถาอยางนั้นขาจะกินลูกไมที่มีพิษ” วาแลวก็ทําดังที่คิด 
ผลสุดทายนกตัวนั้นถึงแกความตายทั้งสองหัว 
 
5. งูตัวหนึ่งหัวกับหางเกิดกินแหนงแคลงใจกันวาใครควรจะเปนคน
เดินหนา สวนหางพูดวา “นี่เจาหัวเจาเปนคนเดินหนาเสมอมา มันไม
ยุติธรรมเลย เจาควรจะใหขาไดมีโอกาสเปนคนเดินหนาบาง” 
 
 สวนหัวตอบวา “ธรรมชาติสรางขามาใหเปนฝายเดินหนา เจาจะมาให
ขาฝาฝนกฎธรรมชาติไดอยางไรเลา มันไมถูกเลย” 
 
 ทั้งหัวและหางทะเลาะกันเรื่องนี้เรื่อยมา จนกระทั่งวันหนึ่งสวนหาง
โกรธจัดจึงมวนพันตนไมไวแนนไมยินยอมใหสวนหัวเลื้อยไปไหน ยื้อยุด
กันอยูจนกระทั่งสวนหัวเหนื่อยจัดยอมแพแลว สวนหางจึงคลายตัวดวย
ความชะลาใจ งูทั้งตัวจึงตกลงไปในกองไฟถูกไฟเผาตาย 
 
 ในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอยางมีกฎเกณฑที่ธรรมชาติไดกําหนดไว ถา
กฎเกณฑนี้ถูกทําลายไปก็จะเกิดผลคือความหายนะ 
 
6. มีชายคนหนึ่งเปนคนใจรอนขี้โมโห วันหนึ่งมีชาย 2 คนมายืนนินทา
เขาอยูที่หนาบานของเขาเอง คนหนึ่งพูดวา “ชายเจาของบานนี้เปนคนดีก็
จริงแตเปนคนใจรอนโมโหโทโสงาย” เมื่อเขาไดยินคํานินทาก็โกรธจัดว่ิง
ออกไปหนาบานแลวเตะตอยทํารายรางกายชาย 2 คนนั้นทันที 
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 คนที่ฉลาด เมื่อถูกตักเตือนก็มักจะรูสํานึกและปรับปรุงตัวเอง แตคน
โงเมื่อถูกตักเตือนมักไมเช่ือฟงกลับดื้อรั้นและยิ่งทําผิดมากขึ้น 

 
 
7. ครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งร่ํารวยมากแตเปนคนโง เมื่อเขาเห็นบานของ 
คนอื่นเปนตึก 3 ช้ัน สวยงามก็เกิดความริษยาคิดวาจะสรางตึกสวย ๆ แบบ
นั้นบาง เพราะตัวเองก็ร่ํารวยเหมือนกัน เขาจึงเรียกชางกอสรางมาสั่งงาน 
ชางกอสรางไดรับคําสั่งแลวก็ลงมือทํางานทันที โดยการวางรากตึกกอนแลว
จึงสรางชั้นหนึ่ง ช้ันสอง ช้ันสามตามลําดับขึ้นไป เศรษฐีใจรอนทนไมไดก็
พูดวา“ขาไมตองการฐานบานหรือช้ันหนึ่ง ช้ันสอง ขาตองการเเตช้ันสาม
สวย ๆ เจาเรงสรางเร็ว ๆ” 

 
 
 เศรษฐีโงคนนี้ไมมีความพยายามและความอดทนที่จะรอผลที่ดี การ
สรางตึกช้ันที่สามโดยไมมีการสรางฐานและชั้นที่หนึ่งหรือช้ันที่สองนั้น
เปนไปไมได เชนเดียวกันการจะทําสิ่งใดโดยไมใชความอดทนและความ 
พยายาม ยอมหวังผลที่ดีไมได 

 
 
8. ชายโงคนหน่ึงกําลังเคี่ยวน้ําผึ้งอยูก็เผอิญมีเพื่อนสนิทมาหาจึงคิดจะ
เอาน้ําผึ้งมาเลี้ยง เขาไปเอาพัดมาโบกหวังจะใหน้ําผึ้งเย็นทั้ง ๆ ที่ไมไดยก
หมอลงจากเตา เชนเดียวกัน การที่จะแสวงหาน้ําผึ้งแหงปญญาบริสุทธิ์โดย
ไมกําจัดไฟโลกียกอนนั้นเปนสิ่งที่เปนไปไมได 
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9. ครั้งหนึ่งมีปศาจ 2 ตนทะเลาะกันเพื่อจะแยงหีบ ไมเทา และรองเทาคู
หนึ่ง ต้ังแตเชาจนเย็น ก็ยังลงเอยกันไมได จนกระทั่งชายคนหนึ่งผานมาพบ
เขาก็ถามวา “ทําไมเจาทั้ง 2 จึงทะเลาะกันเพื่อสิ่งเหลานี้ สิ่งเหลานี้มีคา
มหัศจรรยเพียงใดเลา เจาจึงไดแกงเเยงกันเชนนี้” 

 
 
 
 
 ปศาจทั้ง 2 ตนอธิบายวา “หีบใบนี้จะใหทุกสิ่งทุกอยางที่มันตองการ
ทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ของมีคา ไมเทาจะเปนอาวุธวิเศษสามารถปราบศัตรู
ใหราบคาบได และถาไดใสรองเทาคูนั้นแลวก็จะสามารถเหาะเหิน
เดินอากาศไดตามใจปรารถนา” 

 
 
 
 
 เมื่อชายผูนั้นไดฟงก็พูดวา “เจาทั้ง 2 คนไมตองทะเลาะกัน เจาจงแยก
ไปจากที่นี่สักครูแลวขาจะแบงของเหลานี้ใหเจาเทา ๆ กัน” 

 
 
 
 
 ปศาจทั้ง 2 ตนก็ยอมทําตามสวนชายคนนั้นก็หนีบกลองหีบ ถือไมเทา
แลวใสรองเทาวิเศษนั้นเหาะหนีไป 
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 ปศาจ 2 ตนในเรื่องนี้เปรียบไดกับคนนอกศาสนา กลองวิเศษ คือ ของ
ที่บริจาคเปนกุศล ปศาจทั้ง 2 หารูไมวาทานกุศลกอใหเกิดผลบุญมหาศาลหา
คาไมได สวนไมเทาหมายถึง การสํารวมฝกจิตใหมั่นคงซึ่งจะสามารถกําราบ
กิเลสตัณหาทั้งหลายใหราบคาบได รองเทาหมายถึง ความคิดที่บริสุทธิ์ 
ความประพฤติที่ถูกที่ควรซึ่งจะชวยนําใหพนจากความโลภและการขัดแยง
ทั้งหลาย ปศาจทั้ง 2 ไมรูความจริงนี้จึงทะเลาะและแกงแยงกัน 

 
10. ชายคนหนึ่งออกเดินทางทองเที่ยวไป จนกระทั่งค่ําวันหนึ่งเขาก็มาถึง
บานรางหลังหนึ่งจึงตัดสินใจพักแรมที่นั่น ตกเที่ยงคืนปศาจตนหนึ่งไดเอา
ศพคนตายมาวางไวที่พ้ืนหอง 

 
 ตอมาอีกสักครู ปศาจอีกตนหนึ่งก็เขามาแลวเกิดการวิวาทแยงศพกัน 
 
 
 
 ปศาจตนแรกจึงพูดวา 
 “ถาขามัวแตทะเลาะกับเจาอยูเชนนี้ก็คงไมเกิดประโยชนอะไรดีขึ้น 
เราไปหาคนกลางมาชวยตัดสินความดีกวา” 

 
 ปศาจอีกตนหนึ่งเห็นดวย ปศาจตนแรกจึงฉุดตัวชายที่ซอนตัวอยู ดวย
ความกลัวจนตัวสั่นสะทานออกมาแลวบอกใหตัดสินความ 

 
 ชายผูนั้นกลัวปศาจทั้ง 2 นี้มาก คิดวาถึงจะเขาขางปศาจตนใดตนหนึ่ง
ก็คงไมรอดชีวิตไปได จึงตัดสินใจพูดตามความจริงที่ตนไดเห็น 
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 เปนจริงดังที่ไดคาดไว ปศาจอีกตนหนึ่งโกรธมากควาแขนชายผูนี้มา 
หัก แตปศาจตนแรกก็เอาแขนจากศพมาตอใหใหม ปศาจตนที่สองยิ่งโกรธ
จัดจึงหักแขนอีกขางหนึ่งออก ปศาจตนแรกก็เอาแขนจากศพมาตอใหอีก
เปนเชนนี้เรื่อยไปจนกระทั่งขา หัว ตัวของชายผูนั้นถูกฉีกขาดออกหมด แลว
ปศาจตนแรกก็เอาจากศพมาตอให เมื่อปศาจสองตนเห็นรางกายสวนตาง ๆ 
ของชายคนนี้เกลื่อนกลาดกระจายอยูบนพื้นก็หยิบขึ้นมากินจนอิ่มทองแลวก็
จากไป 

 
 ชายเคราะหรายผูนาสงสารรูสึกหมดอาลัยตายอยากในชีวิตมาก เพราะ
สวนตาง ๆ ของรางกายที่ปศาจกินไปนั้นเปนสวนที่ไดรับมาจากบิดามารดา 
แตตอนนี้สวนตาง ๆ เหลานี้เปนของศพที่เขาไมเคยรูจักเจาของ “อนิจจา..
เราคือใครกันแน” เขาคิดวาวุนอยูเชนนี้ตลอดคืน จนกระทั่งรุงสางจึงเกิด
อารมณคลุมคลั่งเขาจึงออกจากบานรางนี้ไป ระหวางทางไดพบวัดแหงหนึ่ง
เขารูสึกยินดีมากจึงเขาไปนมัสการแลวเลาเรื่องทั้งหมดใหพระในวัดฟง
นิทานเรื่องนี้ช้ีใหคนเราเห็นความหมายที่แทจริงของ “อนาตมัน” คือความ
ไมมีตนที่ถาวร 

 
11. ครั้งหนึ่งมีผูหญิงสวยแตงตัวดวยอาภรณและเครื่องประดับงดงามมา
เยี่ยมเยือนที่บานแหงหนึ่ง เจาของบานถามนางวาเปนใคร นางก็ตอบวา 

 
 “เราเปนเทพเจาแหงความมั่งมี” 

 
 เจาของบานยินดีมากและไดรับรองนางเปนอยางดี 
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 ตอมาหญิงอีกคนหนึ่งหนาตานาเกลียดแตงตัวสกปรกก็มาปรากฏตัว
ขึ้น เจาของบานก็ถามวา นางเปนใคร นางตอบวา “เราเปนเทพเจาแหงความ
ยากจน” เจาของบานตกใจมากพยายามขับไลไหนางออกไปจากบาน แตนาง
ปฏิเสธและตอบวา “เทพเจาแหงความมั่งมีเปนพี่สาวของเราและเราสองคน
พ่ีนองไดสัญญากันไววาจะไมยอมแยกจากกัน ถาทานไลเรา พ่ีสาวของเราก็
จะออกไปจากบานนี้ดวย” แลวก็เปนจริงตามที่นางบอกเมื่อนางจากไปแลวก็
ปรากฏวาพี่สาวของนางคือเทพเจาแหงความมั่งมีก็หายตัวไปดวย 

 
 
 เมื่อมีเกิดก็มีตาย มีสุขก็มีทุกข มีดีก็มีช่ัวควบคูกันไปเสมอ เราจึงไม
ควรลืมความจริงขอนี้ คนโงเทานั้นที่หว่ันกลัวรังเกียจความทุกขเรียกรองหา
แตความสุข แตผูที่แสวงหาหนทางตรัสรูจะสามารถทําใจไมใหผูกพันกับสิ่ง
เหลานี้และเปนอิสระจากความผูกมัดทางโลกียวิสัยได 

 
 
12. ครั้งหนึ่งมีจิตรกรยากจนคนหนึ่งออกเดินทางไปแสวงหาโชคลาภโดย
ทั้งภรรยาไวที่บานแตลําพัง หลังจากที่ไดตอสูกับโชคชะตาดวยความ
ยากลําบากมาเปนเวลา 3 ป เขาก็ต้ังตัวไดสะสมเงินทองไดมากพอแลวจึง
เดินทางกลับภูมิลําเนา ระหวางทางไดเห็นพระสงฆเปนจํานวนมากกําลัง
ประกอบพิธีทําบุญทางศาสนา เขารูสึกเลื่อมใสศรัทธามากคิดรําพึงกับ
ตนเองวา “เรามัวแตคิดถึงเรื่องปจจุบันไมเคยคิดถึงความสุขในอนาคตเลย 
นับวาเปนโชคดีของเราที่ผานมาพบวัดแหงนี้เราจะถือโอกาสนี้หวานพืชผล
บุญเอาไว” คิคไดดังนั้นเขาก็อุทิศเงินทองที่สะสมไวทั้งหมดใหแกวัดแลว 
กลับบานมือเปลา 
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 เมื่อเห็นสามีกลับบาน มือเปลาภรรยาของเขาโกรธมาก เมื่อถูกซักไซ
ไลเลียง เขาก็ตอบวาทรัพยทั้งหมดนั้นไดเอาไปฝากไวในที่ที่ปลอดภัยแลว 
เมื่อนางซักตอไปวา ฝากไวที่ไหน เขาก็สารภาพวาทําบุญไวกับวัด ภรรยา
ของเขาไดฟงดังนั้นก็โกรธมากจึงยื่นเรื่องฟองรองตอศาล เมื่อถูกผูพิพากษา
ไลเลียงถามความจริง เขาก็ใหการวา 
 
 
 
 
 
 
 “ขาไดทํางานหาเงินมาดวยความยากลําบากและไมไดใชเงินนั้นใน 
ทางที่ผิด แตขาตองการหวานพืชผลบุญไวเพื่อความสุขในอนาคตดวยดวงใจ
ศรัทธาซึ่งขาไมเคยมีมากอน เมื่อขาไดอุทิศทรัพยสมบัติทําบุญไปแลวก็รูสึก
เหมือนวาไดกําจัดความโลภอยากไดและความตระหนี่ไปจากใจ รวมทั้งได
พบความจริงวาความมั่งคั่งที่แทจริงไมใชการมีเงินทองแตอยูที่การมีน้ําใจ” 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อฟงจบ ผูพิพากษาจึงกลาวสรรเสริญน้ําใจของจิตรกรคนนี้ ผูคนที่
ฟงอยูรอบ ๆ ก็รูสึกซาบซึ้งในความดีของเขาตั้งแตนั้นมาเขาก็ไดรับความ 
เช่ือถือ มีคนมาอุดหนุนผลงานของเขาจนร่ํารวยมีฐานะมั่นคงในที่สุด 
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13. ชายคนหนึ่งอาศัยอยูใกลปาชา คืนวันหนึ่งไดยินเสียงเรียกช่ือของตัว
ดังมาจากหลุมศพเเตเขาไมกลาลุกไปดูเพราะความกลัว วันรุงขึ้นเขานําเรื่อง
นี้ไปเลาใหเพื่อนฟง เพื่อนคนหนึ่งของเขาเปนคนใจกลาตองการจะพิสูจน
ความจริง 
 
 เมื่อไดยินเสิยงเรียกอีกในคืนตอมา ชายผูนั้นก็ตัวสั่นดวยความกลัว เเต
เพื่อนของเขาไดเดินตามเสียงนั้นเขาไปในหลุมศพเเลวถามเจาของเสียงนั้น
วา “เจาคือใคร” 
 
 
 เสียงนั้นตอบวา 
 “ขาคือทรัพยมีคาซอนอยูใตดิน ขาคิดวาจะใหมันกับคนที่ขาเรียกช่ือ 
แตเขาก็กลัวไมกลาเขามา เจาเปนคนใจกลาสมควรที่จะไดขาไปเชาพรุงนี้ ขา
กับผูติดตามอีก 7 คนจะไปที่บานเจา” 
 
 ชายใจกลาผูนั้นก็ถามวา ขาจะคอยเเตโปรดบอกขาหนอยซิวาขาควร
จะรับรองทานอยางไรบาง” 
 
 เสียงนั้นตอบวา “พวกขาจะไปในรางของบรรพชิต กอนอื่นเจาจะตอง
ชําระลางรางกายใหสะอาดหมดจด ทําความสะอาดหองหับ เตรียมที่นั่งไว 8 
ที่เตรียมน้ําเเละขาวตม 8 ชาม 
 
 หลังอาหารใหทานนําเราไปในหองที่ปดมิดชิดที่ละคนเเลวเราก็จะ
กลายรางเปนโถใสทองคํา” 
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 เชาวันตอมา เพื่อนใจกลาคนนั้นก็ทําตามเสียงบอกนั้นเเละบรรพชิต 8 
รูปก็มาปรากฏกายจริงตามคําบอก เขานําไปสูหองที่เตรียมน้ําเเละขาวตมไว 
หลังอาหารเขานําทานไปในหองที่ปดมิดชิด เเลวบรรพชิตทั้ง 8 รูปก็กลาย
รางเปนโถเต็มไปดวยทองคํา 

 
 
 
 
 
 มีชายที่มีนิสัยโลภมากอีกคนหนึ่งอาศัยอยูในหมูบานเดียวกัน เมื่อได
ยินขาวลือนี้ก็เกิดความโลภอยากไดทองคําบาง เขาจึงนิมนตพระมา 8 รูป
แลวทําพิธีอยางเดียวกัน เสร็จเเลวก็นําพระเเตละรูปเขาไปในหอง แตปรากฏ
วาแทนที่จะกลายรางเปนทองคํา พระทั้ง 8 รูปกลับโกรธแลวแจงให
เจาหนาที่มาจับ 

 
 
 
 
 
 สวนชายที่ขี้ขลาดเมื่อรูวาเสียงจากหลุมฝงศพนั้นไดนําความมั่งมีมาสู
เพื่อนใจกลาของเขาก็ไปหาที่บานแลวเอยปากขอเเบงทองคําดวยความโลภ
ยืนยันวามันเปนของตัวเพราะเสียงนั้นเรียกช่ือของเขากอน เมื่อเขาพยายาม
จะแยงเอาโถทองคําจากเพื่อนของเขาก็พบวา ทองในโถกลายเปนงูเต็มไป
หมดและพยายามจะฉกกัดเขา 
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 เมื่อพระราชาไดสดับฟงขาวนี้ทรงตัดสินวาโถทองคํานี้ควรเปนของ
เพื่อนผูมีใจกลาหาญแลวทรงรําพึงกับพระองคเองวา “โลกเราก็มักจะเปน
เสียอยางนี้แหละ คนโงมักหวังแตผลประโยชนที่จะไดรับ แตก็ขลาดเกินไป
ที่จะเผชิญหนาหรือตอสูเพื่อใหไดมา จึงตองประสบความลมเหลว
เชนเดียวกัน เมื่อไมมีศรัทธาและความกลาพอที่จะตอสูเอาชนะใจตนก็ไมได
รับความสงบสุขที่แทจริง” 
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บทที่ 2 

วิธีปฏิบัตเิพื่อหนทางแหงนพิพาน 
บทที่ 2 วิธีปฏิบัติเพื่อหนทางแหงนิพพาน 

ตอนที่ 1 
การแสวงหาหนทาง 

ตอนที่ 1 การแสวงหาหนทาง 
 
1. โครงสรางของจักรวาลเปนอยางไร จักรวาลไมมีที่สิ้นสุดหรือ 
จักรวาลกวางใหญไมมีขอบเขตจํากัดหรือ โครงสรางของสังคมเปนอยางไร 
สังคมที่เปนอุดมคติควรมีลักษณะอยางไร ฯลฯ ถาเรามัวแตคนหาคําตอบ
ของปญหาเหลานี้แทนที่จะมุงแสวงหาหนทางแหงนิพพานแลว ก็คงจะตาย
เสียกอนที่จะไดเริ่มลงมือปฏิบัติเพื่อจะไดไปสูหนทางแหงนิพพาน 
 
 
 
 
 ยกตัวอยางเชน ชายคนหนึ่งโดนลูกศรอาบยาพิษ ญาติมิตรของเขาจึง
รีบไปตามแพทยมาเพื่อทําการผาตัดรักษาบาดแผลให 
 
 
 
 
 แตชายผูนั้นกลับรองหามวา “ชากอนเถิด กอนที่จะดึงลูกศรนี้ออก เรา
อยากจะรูตัวคนยิงวา เปนใคร เปนหญิง หรือชาย มีกําพืดอยางไร คันธนูเปน
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อยางไร ใหญหรือเล็ก ทําดวยไม หรือดวยไผ สายธนูทําดวยหวายหรือเอ็น 
ลูกศรทําดวยหวายหรือกก ปลายศรใชขนนกอะไร เสียกอน จึงคอยดึงออก” 
ลองคิดดูซิวา อะไรจะเกิดขึ้น 

 
 
 
 ไมตองสงสัยเลยวา กอนที่จะรูคําตอบทั้งหมด ชายผูนี้ก็คงจะสิ้นใจ 
เสียกอนเพราะพิษยาจากลูกศรนั้น ในสถานการณเชนนี้ สิ่งที่จะตองทํา กอน
อื่นก็คือ ผาตัดเอาลูกศรออกเสียกอน และทําการเยียวยาไมใหพิษยา เเผซาน
ไปทั่วรางกายได 

 
 
 
 เมื่อถูกไฟเเหงกิเลสตัณหาคุกคาม ก็ควรจะหลีกเลี่ยงอันตรายจากเปลว
ไฟนี้ใหพนเสียกอนที่จะมัวพะวงถึงวา จักรวาลมีโครงสรางอยางไร หรือ 
สังคมในอุดมคติควรมีลักษณะเปนอยางไร 

 
 
 
 ปญหาที่วาจักรวาลมีที่สิ้นสุดหรือไม มีขอบเขตจํากัดหรือไมนั้นไม
สําคัญเทาการเกิด แก เจ็บ ตาย ความเศราโศก ความทุกขทรมานตาง ๆ ซึ่ง
เปนเสมือนเปลวไฟที่เผาไหมอยูรอบตัวเราใหเกิดความรุมรอนอยูตลอดเวลา
ดังนั้น กอนอื่น เราจึงควรหลีกหนีจากกองไฟที่ไหมคุกคามชีวิตเราอยูที่เสีย 
ดวยการแสวงหาหนทางแหงความหลุดพน 
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 พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจานั้นสอนใหเรารูสิ่งที่ควรรู สิ่งที่ไม
จําเปนตองรูจะไมกลาวถึงเลย สอนใหละทิ้งสิ่งที่ควรละทิ้ง และฝกฝนในสิ่ง
ที่ควรฝกฝนเพื่อที่จะไดบรรลุหนทางแหงการตรัสรู 
 
 
 
 ดังนั้น คนเราจึงจําเปนตองเลือกดูวา อะไรเปนปญหาสําคัูที่จะตอง
แกไขกอน อะไรที่เปนภัยคุกคามความสงบสุขของชีวิตมากที่สุด เมื่อรูแลวก็
พยายามเริ่มแกไขปญหานั้นดวยการฝกฝนจิตใจของตนกอนอื่น 
 
 
 
2. สมมุติวา มีคน ๆ หนึ่งเขาไปในปาเพื่อหาแกนไม แตกลับคิดวาถาเก็บ
ก่ิงและใบไมมาก็จะไดแกนของมัน เขาผูนี้เปนคนโงโดยแท เชนเดียวกับผูที่
มุงแสวงหาแกนไมแตกลับเก็บเอาเปลือกไมและเนื้อไมมาโดยสําคัญผิดวา
เปนแกนของมัน 
 
 
 
 ผูที่ปรารถนาจะหลุดพนจากการเกิด แก เจ็บ ตาย ความเศราโศก ความ
ทุกขทรมานทั้งปวง จะตองแสวงหาหนทางนี้ใหพบเสียกอน เพราะนี่เปน
แกนสําคัญ อยางไรก็ตาม ถาบังเกิดความพอใจในวิถีทางปฏิบัติไปสูหนทาง
แหงการหลุดพนที่เพิ่งเริ่มไปเพียงเล็กนอย หลงใหลในชื่อเสียงและการ
สรรเสริญเยินยอ และเกิดความอวดดี ยโส ยกตนขมทานแลว ก็ไมผิดกับการ
ที่เก็บเอากิ่งไมใบไมมา แตหลงคิดวาเปนแกนไมที่ตนตองการนั่นเอง 
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 สวนผูที่พอใจในผลจากความพยายามเพียงเล็กนอยที่ไดทําไปเเละ
หลงผิดคิดวาไดรับสิ่งที่ตนตองการแลว จึงเกิดความหลงตัว คิดวาตนเองมี
ความสําคัญเหนือผูอื่น ก็เทากับการเก็บเอาเปลือกนอกของตนไมมาแทนที่
จะไดแกนไมตามที่หวังไว 

 
 ผูที่พยายามฝกจิตใจจนไดรับความสงบเยือกเย็นและมั่นคงขึ้นบาง
แลวบังเกิดความพอใจในสภาพเทาที่เปนอยูเพียงแคนี้ เกิดความหลงตัว ดูถูก
ผูอื่น ก็เทากับวา เขาเก็บเอาเปลือกช้ันในของตนไมมาแทนที่จะเปนแกนไม
อยางที่เขาตองการ 

 
 ผูที่ไดฝกฝนจนเริ่มประจักษเห็นความจริงกระจางขึ้นบางเเลว แตกลับ
ทําใหดวงตามืดมัวลงเพราะความหลงตนวาดีเลิศกวาผูอื่น ก็เทากับวา เขา
เก็บไดแตเพียงเนื้อไมเทานั้น หาใชแกนของมันอยางที่เขาเขาใจไมบุคคล
ประเภทตาง ๆ ที่ยกตัวอยางมาขางตนนี้ ลวนเปนผูที่หลงผลในความ
พยายามเพียงเล็กนอย ไมพยายามตอไปแตกลับเกียจครานละเลยการฝกฝน
ตน จึงทําใหตองพบกับชีวิตที่เต็มไปดวยความทุกขทรมานอีก 

 
 ผูที่แสวงหาหนทางที่แทจริงนั้น จะตองไมหวังในลาภยศ สรรเสริญ
ไมหลงในความสงบใจที่ไดรับจากความพยายามเพียงเล็กนอย การมีดวงตา
ประจักษเห็นความจริงเพียงเล็กนอยไมใชจุดมุงหมายที่แทจริง 

 
 สิ่งแรกที่คนเราทุกคนจะตองจดจําไวก็คือ กฎธรรมชาติแหงความจริง
ของการเกิด การตาย ที่ไมมีใครหลีกเลี่ยงได 
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3. โลกไมมีตัวตนในตัวของมันเอง เราจึงจําเปนตองขจัดจินตนาการที่ 
ผิด ๆ ใหหมดไปจากจิตใจ และแสวงหาวิถีทางไปสูการตรัสรูความลุมหลง
ไมไดมีสาเหตุเกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกแตเกิดจากจิตใจที่อยูภายใน 
 
 
 ความละโมบที่เกิดขึ้นในจิตใจเปนไฟเผาไหมใหเกิดความรุมรอน 
ทรมาน ความโงเขลาเปนสาเหตุใหตองตกอยูในความมืดมน ลุมหลงทุกข
ระทม เมื่อรูความจริงวา ความหลงผิดนั้นมีสาเหตุเกิดจากใจของเราเองแลว 
ผูที่แสวงหาหนทางแหงความหลุดพน จะตองตอสูเอาชนะจิตใจของตนให
ได 
 
 
4. “โอ ทําไมหนอ จิตใจของเราจึงไดลองลอย กระสับกระสายหาความ
สงบไมไดเชนนี้เลา” “ทําไมใจเราจึงสับสน หลงยึดมั่นผูกพันในสิ่งตาง ๆ 
เชนนี้เลา” 
 
 
 “ใจของเราเปนเสมือนคันไถที่แตกเปนช้ิน ๆ เสียกอนที่จะลงมือไถนา
การเวียนวายอยูในทะเลชีวิตแหงการเกิด การตาย ชาติแลวชาติเลา โดยที่
มิไดทําความดีอะไรไวเลย จะมีประโยชนอะไรถาจะตองตายและกลับมาเกิด
ใหมอีกหลาย ๆ ครั้ง” 
 
 
 “โอ ใจของเราที่ครั้งหนึ่งเคยทําใหเราเกิดมามีชีวิตอยางกษัตริยครั้ง
ตอมาก็ทําใหเกิดมา ในสภาพของยาจก ตองเที่ยวขอทานเขากิน 
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 บางครั้งก็ทําใหเราเกิดมาในสรวงสวรรคของเทพเจาทั้งหลาย มีชีวิตที่
เเสนสุขอยางเหลือลนเเละแลวก็ฉุดเราใหตกลงไปสูไฟนรก” 

 “อนิจจา เพราะความโงเขลา เจาจึงไดนําเราไปสูวิถีชีวิตตาง ๆ และเรา
ก็ยอมทําตามใจเจาโดยมิไดขัดขืนเลย แตตอจากนี้เปนตนไป เราไดกลับใจ
กลับตัวเปนผูที่เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลว  
เพราะฉะนั้นขอเจาอยาไดรบกวนสมาธิและขัดขวางเราอีกเลย ขอใหเจา
ปลดปลอยเราใหหลุดพนจากบวงของความทุกขทรมานและชวยกระตุนให
เราไดพบหนทางแหงการรูแจงโดยเร็วเถิด” 

 “โอ ถาเพียงแตเจาจะรูวา ทุกสิ่งในโลกไมมีตัวตนที่ถาวรแต
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาแลวเจาก็คงจะไมยึดมั่นผูกพันกับมัน ไมหลงคิด
วามันเปนของของตน และเมื่อตัดขาดจากความโลภ โกรธ หลงไดเเลว เจาก็
จะพบแตความสงบสุขอยางแนนอน 

 ถาเจาจะใชปญญาเปนคมดาบฟาดฟนเถาวัลยแหงกิเลสตัณหาใหขาด 
สะบั้น โดยไมพะวงถึงการไดเปรียบหรือเสียเปรียบ การสรรเสริญหรือ
ตําหนิติเตียน ฯลฯ เราก็จะมีชีวิตอยูไดอยางสงบสุข” 

 “แตทําไมหนอ เจาจึงกลับชักนําเราใหหลงกลับไปสูโลกแหงกิเลส
ตัณหา และความเริงรมยทําใหเรารุมรอน กระสับกระสายหาความสงบ
ไมไดอีกเชนนี้ ทั้ง ๆ ที่เจาเองมิใชหรือที่เปนคนแนะใหเราแสวงหาหนทาง
แหงการรูแจง” 

 “เจาไมมีตัวตนปรากฏใหเห็นแตเจาก็เที่ยวเตลิดไปในที่ตาง ๆ อยางไม
รูจักเหน็ดเหนื่อยและจนกระทั่งบัดนี้ เราก็ไดทําตามคําบัญชาของเจาตลอด
มา เพราะฉะนั้น ต้ังแตนี้เปนตนไปขอใหเจาทําตามความตองการของเราโดย
ชวยใหเราไดขามพนหวงมหรรณพไปสูฝงสุขาวดีดวยเถิด” 
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 “ตอแตนี้ไป เจาจะตองทําตามบัญชาของเรา ดวยการปฏิบัติตามธรรม
ของพระพุทธเจารวมกันกับเรา” 

 
 “ภูเขา แมน้ํา ทะเล และทุกสิ่งในโลกลวนเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เปนบอเกิดแหงความวิบัติหายนะ ในโลกนี้มีที่ใดบางเลาที่เราจะ
หาความสงบใจได เราอยามัวชักชาอยูเลย รีบปฏิบัติตามพระธรรมของ
พระพุทธเจาแลวหาทางขามไปสูฝงแหงการรูแจงโดยเร็วดีกวา” 

 
5. ผูที่ตองการแสวงหาหนทางไปสูการตรัสรูจะตองตอสูเอาชนะจิตใจ
ของตนเชนนี้ และปฏิบัติตนตามที่ไดตัดสินใจไวดวยความมั่นคงเด็ดเดี่ยว  
ถึงแมวาจะตองเผชิญกับการวารายดูหมิ่นดูแคลนจากผูอื่นก็ตามจะตองกาว
เดินตอไปอยางไมหว่ันไหวหรือสะทกสะทาน และจะตองมีความอดกลั้นไม
โกรธตอบ เมื่อถูกตอยดวยกําปน หรือถูกขวางดวยกอนหิน หรือถูกฟนดวย
ดาบ 

 
 แมศีรษะจะถูกตัดออกจากรางก็จะไมหว่ันไหว เพราะถาจิตใจเกิด 
ความหว่ันไหวเพราะเหตุตาง ๆ เหลานี้แลวก็จะเกิดความมัวหมอง บังเกิด 
ความทุกข เทากับวาไมไดปฏิบัติตามวิถีทางที่พระพุทธเจาสอนไว 

 
 จิตใจของเราจะตองมั่นคงไมหว่ันไหวตอคําสาปแชง ดาทอวารายไม
สะทกสะทานแมจะถูกทํารายรางกายดวยกําปน หอก ดาบหรือไมตะพด 
จะตองปลงใหไดวา สิ่งเหลานี้ นี่เเหละที่จะชวยทําใหจิตใจของเราเต็มเปยม 
ไปดวยคําสอนของพระพุทธเจา 



วิธีปฏิบัติเพ่ือหนทางเเหงนิพพาน 

–157– 

 เพื่อการบรรลุหนทางตรัสรู เราจะตองทําสิ่งที่คิดวายากยิ่งนักใหสําเร็จ
เเละอดทนในสิ่งที่ยากจะมีผูอดทนได บริจาคทุกสิ่งที่ยากจะบริจาคเปนทาน
ได 

 เพื่อการบรรลุหนทางตรัสรู เเมจะตองจํากัดอาหารเหลือเพียงขาววัน
ละหนึ่งเม็ด หรือจะตองเดินลุยไฟเขาไป ก็จะตองทําใหไดโดยไมลังเล 

 เเตไมวาจะเปนการบริจาคทาน หรือการกระทําใด ๆ ทั้งปวง ควร
เปนไปดวยความบริสุทธิ์ใจไมหวังผลตอบแทน ทําไปเพราะวาถูกตอง
สมควรจะทํา เหมือนมารดาที่ใหเสื้อผาและทุก ๆ อยางแกบุตรของตนเพราะ
ความรัก และพยาบาลรักษาเมื่อบุตรเจ็บไขไดปวยเพราะความเมตตาสงสาร 
ทําทุกอยางใหโดยไมเคยคิดถึงความสะดวกสบายของตนเลย 

6. ครั้งหนึ่งนานมาแลว มีกษัตริยพระองคหนึ่งที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ 
และมีน้ําพระทัยเมตตาทรงปกครองประชาชนดวยความรัก และทรงนํา 
ความมั่งคั่งและความสงบสุขมาสูประเทศ ยิ่งกวานั้นพระองคยังทรงเปนผูที่
มีศรัทธาในการแสวงหาหนทางแหงการรูแจงอยางแรงกลา พระองคทรง
เตรียมรางวัลไวพระราชทานใหแกผูที่สามารถแสดงธรรมเทศนาใหทรง
สดับทุกคน 

 ความเสื่อมใสศรัทธาอยางแรงกลาของพระองคไดรูไปถึงเทพยดาบน
สวรรคช้ันฟา ดังนั้นเพื่อพิสูจนความจริงนี้ เทพเจาองคหนึ่งจึงไดจําแลงองค
มาปรากฏในรางของปศาจและมายืนอยูที่หนาประตูวังประกาศวา 

 “ขารูพระธรรมศักดิ์สิทธิ์ที่จะแสดงถวายตอหนาพระพักตร ขอใหรีบ
นําไปทูลพระมหากษัตริยโดยเร็ว” 
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 เมื่อไดสดับเชนนั้น กษัตริยทรงปติยินดีเปนอันมาก ใหนําปศาจเขาเฝา
และตอนรับเปนอันดีเมื่อทรงขอรองใหแสดงพระธรรมใหฟง ปศาจกลับ
แยกเขี้ยวนากลัวใหดูแลวตอบวา 

 
 “ขาอดหยากมานาน จึงหิวโหยมาก ไมอาจจะแสดงธรรมเทศนาได
จนกวาจะไดกินอาหารจนอิ่มทองแลว” 

 
 กษัตริยจึงรับสั่งใหเตรียมอาหารมาเลี้ยง แตปศาจกลับบอกวา 

 
 “อาหารของขาจะตองเปนเลือดและเนื้อสด ๆ ของมนุษย” เจาชายรัช
ทายาทจึงไดสละชีวิตของพระองค แตปศาจก็ยังไมอิ่มหนํา พระมเหสีจึงได
สละชีวิตเปนคนตอมาแตปศาจก็ยังหาไดพอใจไมเรียกรองจะกินองค 
กษัตริยใหได 

 
 กษัตริยจึงตรัสวา “ขาไมเสียดายชีวิตหรอก แตกอนที่ขาจะตายขอให
ขาไดฟงธรรมเทศนาของเจาเสียกอนแลวขาจะมอบชีวิตของขาใหแกเจา” 

 
 เมื่อไดฟงดังนั้น เทพเจาในรางปศาจก็ไดกลาวคําสอนที่หลักแหลมวา 
“ความทุกขเวทนามีสาเหตุเกิดมาจากตัณหา ความกลัวก็มีสาเหตุเกิดจาก
ตัณหาเชนกัน ผูที่ปลดเปลื้องตัณหาได จะไมมีความทุกขทรมานและไมมี 
ความหว่ันกลัวในสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น” กลาวจบแลว ปศาจก็กลับคืนรางเปนเทพ
เจาดังเดิม และเจาชายกับพระมเหสีก็ฟนคืนชีวิตใหมอีก 
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7. ครั้งหนึ่ง มีชายผูหนึ่งไดบําเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหาหนทางแหงความ
จริงอยูในปาของเทือกเขาหิมาลัย เขาไมตองการทรัพยสมบัติมีคาสิ่งใดใน
โลก หรือความสุขสําราญในวิมานสวรรคของเทวดา สิ่งเดียวที่เขาตองการก็
คือ คําสอนที่จะชวยช้ีทางใหเขาหลุดพนจากบวงของกิเลสตัณหา 
 เทพยดาทั้งหลายรูสึกประทับใจในความตั้งใจจริงของชายผูนี้ จึงได
แปลงองคเปนปศาจลงมาทดสอบจิตใจของเขา โดยรองเพลงวา “สรรพสิ่ง
ในโลกมีการเปลี่ยนเเปลง เมื่อมีเกิดก็มีดับ” 
 เมื่อชายผูนี้ไดยินเนื้อเพลงนี้ก็บังเกิดความปติยินดีประหนึ่งผูที่
กระหายน้ําไดพบลําธารน้ําเย็นฉ่ําหรือนักโทษที่ไดรับการปลดปลอยใหเปน
อิสระรําพึงกับตัวเองวา นี่แหละคือความจริงที่เราแสวงหามาเปนเวลานาน 
เปนคําสอนที่เปนความจริงแท ใครหนอเปนผูรองเพลงนี้ เขาพยายามสอด
สายสายตามองหาที่มาของเสียงเพลงนี้เเละพบรางอันนาสะพรึงกลัวของ
ปศาจ เขาขมความกลัวเดินเขาไปใกลและถามวา “เจาใชไหมที่รองเพลงเมื่อ
ครูนี้ ถาใชละก็ ขาอยากจะขอใหเจารองตอนตอไปใหขาฟงอีกหนอยเถิด” 
 ปศาจก็ตอบวา “ใชแลว ขาเองที่เปนคนรองเพลงนั้น แตตอนนี้ขากําลัง
หิวมาก ถาไมไดกินอะไรเสียกอนขาก็ไมมีแรงจะรองอีก” 
 ชายผูนั้นก็ออนวอนตอไปอีกวา “ไดโปรดรองใหขาฟงอีกหนอยเถิด 
เพลงนี้ชางมีความหมายที่ลึกซึ้งนาเลื่อมใสแท เปนความจริงที่ขาไดแสวงหา
มาเปนเวลานานแลว และขาไดฟงเพียงตอนเดียวเทานั้น ขอใหขาไดฟงทาน
รองจนจบดวยเถิด” 
 ปศาจจึงตอบวา “ตอนนี้ขาหิวจนแทบจะทนไมไหวแลว ถาขาไดกิน
เนื้อและดื่มเลือดสด ๆ ของมนุษยแลว ขาก็คงมีแรงรองตอไปจนจบได” 
 เมื่อไดฟงดังนั้น ดวยศรัทธาอันแรงกลาที่จะฟงเพลงนั้นใหจบชายผู
นั้นจึงไดใหสัญญากับปศาจวา จะยอมมอบรางกายของตนใหเปน 
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อาหารของปศาจ เมื่อไดฟงเพลงนั้นจนจบแลว 
 ดังนั้น ปศาจจึงรองเพลงนั้นตอไปจนจบ มีความวา 
 “ทุกสิ่งในโลกไมเที่ยงแท มีแตเปลี่ยนแปร มีเกิดมีสลาย 
 ผูที่ไมยึดมั่นในสิ่งเหลานี้ จะพบความสงบสุขทั้งใจและกาย” 
 เมื่อไดฟงจนจบแลว เขาก็ไดจารึกเนื้อเพลงนี้ลงบนกอนหินและตนไม 
รอบ ๆ บริเวณนั้น ในที่สุดก็ปนขึ้นไปบนตนไมและทิ้งตัวลงมาตรงหนา
ของปศาจเพื่อจะเปนเหยื่อของปศาจตามสัญญา แตทันใดนั้นปศาจก็ไดกลับ
รางเปนเทพยดาและยื่นหัตถรองรับรางของชายผูนั้นไดอยางปลอดภัย 

8. ครั้งหนึ่ง มีชายผูที่มีศรัทธาในการแสวงหาหนทางแหงความจริงคน
หนึ่งช่ือ สาดาปรารุดิตา (Sadaprarudita) เขาสละทุกสิ่งที่เกี่ยวกับลาภยศ 
สรรเสริญและทรัพยสมบัติทั้งปวง มุงมั่นในการคนหาหนทางแหงความจริง
อยางใจจดใจจอ วันหนึ่ง เขาก็ไดยินเสียงรองเรียกมาจากสวรรควา 

 “ดูกอน สาดาปรารุดิตา เจาจงมุงหนาเดินไปทางตะวันออก โดยไม
เหลียววอกเเวกมองไปทางขางไหน จงอยาคํานึงถึงความรอนหนาว อยาใส
ใจกับคําสาปแชงหรือสรรเสริญ อยามีใจลําเอียงแบงแยกวานี่ดีนั่นเลว แตให
มุงตรงไปทางตะวันออกเพียงอยางเดียว แลวเจาจะไดพบพระศาสดาแหง
ความจริงที่จะนําทานไปสูการรูแจง” 

 สาดาปรารุดิตาดีใจมาก เขารีบปฏิบัติตามคําแนะนํานั้นทันที เขาออก
เดินทางมุงหนาไปทางทิศตะวันออก ตองนอนพักคางแรมในทุงหญาในปา
เขา ตองเผชิญกับภยันตราย และไดรับความอับอายนานาประการในดินแดน
ตางถิ่น เชน ครั้งหนึ่งเขาตองยอมขายตัวเปนทาสใชแรงงานแลก อาหารเพื่อ
ยังชีวิต แตในที่สุดเขาก็ไดพบพระศาสดาแหงความจริงและไดรับฟงคําสั่ง
สอนจากทาน 
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 ในโลกนี้ สิ่งที่ดีมีราคามักจะไดมายาก การทําความดีก็เชนกัน มักจะมี
อุปสรรคมาขัดขวางการเดินทางเพื่อแสวงหาความจริงของสาดาปรารุดิตาก็
เชนกัน เขาตองเผชิญอุปสรรคตาง ๆ และตอสูกับความลําบากนานาประการ 

 

 เขาตองขายแรงงานเพื่อจะไดมีเงินซื้อดอกไมและกํายานมาไหวครู แต
ก็ไมมีใครจางเขาไมวาเขาจะทําอะไรก็มีมือของมารรายคอยติดตามขัดขวาง
เขาอยูเสมอ การเดินทางไปสูวิถีทางแหงการตรัสรูนั้นชางยากลําเค็ญ นักจน
บางครั้งอาจจะตองแลกเอาดวยเลือดเนื้อและแมกระทั่งชีวิตของตน 

 
 เมื่อสาดาปรารุดิตาไดรังฟงคําสอนจากศาสดาจารยของเขาและ
ตองการจะจดบันทึกคําสอนนั้นไวก็ไมมีกระดาษ หมึกและพูกันสําหรับจะ
เขียนเขาจึงตองใชมีดกรีดขอมือของตัวเอง ใชเลือดแทนหมึกเพื่อจดคําสอน
ของอาจารย ดวยการทําเชนนี้เขาจึงมีโอกาสไดรับฟงคําสอนอันมีคาที่จะนํา
เขาไปสูการตรัสรู 

 
 
9. นานมาแลว มีเด็กชายคนหนึ่งช่ือ สุธน (Sudhana) เปนเด็กที่มีศรัทธา 
ปรารถนาที่จะหาหนทางแหงความจริง เขาไดเรียนรูเรื่องราวมหัศจรรยตาง 
ๆ ของทองทะเลจากชาวประมงหาปลา ไดเรียนรูความมีเมตตากรุณาตอผูอื่น
จากแพทยที่ทําการรักษาพยาบาลผูปวย ไดเรียนรูจากเศรษฐีที่มั่งคั่งวา ทุกสิ่ง
ทุกอยางแมจะเปนสิ่งเล็กนอยเพียงไรยอมมีคาในตัวของมันเอง 
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 เขาไดเรียนรูจากนักบวชที่กําลังบําเพ็ญฌานบารมีวา จิตใจที่สงบและ 
บริสุทธิ์มีพลังมหัศจรรยที่จะชวยซักฟอกจิตใจของผูอื่นใหบริสุทธิ์ตามไป
ดวย เขาไดพบสตรีที่มีจิตใจสูงสงคนหนึ่งและประทับใจในการประกอบ
กุศลเพื่อสาธารณะประโยชนของเธอ สุดทายเขาก็ไดพบชายผูหนึ่งที่ได
เรรอนเดินทางไปในที่ตาง ๆ เพื่อแสวงหาหนทางแหงการรูแจงดวยความ
มานะอดทนแมเลือดเนื้อและกระดูกจะปนเปนผุยผงก็ไมลดละความ
พยายามสุธนไดเรียนรูวาการแสวงหาหนทางแหงความจริงนั้นชาง
ยากลําบากนัก แมจะตองปนขึ้นเขาแหงกองดาบแหลมคมหรือตองเดินลุยฝา
กองไฟเขาไป ก็จะตองทําใหได 

 เราจะเห็นไดวา แมแตเด็กเล็ก ๆ อยางสุธน ถามีใจศรัทธาแลว ยอม
ตระหนักไดวา ทุกสิ่งทุกอยางที่ไดเห็น ไดยิน ไดฟงนั้นลวนเปนบทเรียนที่
เปนความจริงทั้งสิ้น 

 เขาไดเรียนรูวา แมหญิงที่มีรางกายออนแอก็เปนผูที่มีจิตใจเขมแข็งรู
แจงในธรรมดาโลกจึงใชชีวิตดวยความอดทน เขามองเห็นสภาพที่แทจริง
ของโลกจากหมูเด็ก ๆ ที่เลนกันอยางราเริงอยูตามถนน และเมื่อเขาไดพบผูที่
มีจิตใจออนโยน ก็เกิดปญญากระจางมีใจโอนออนตาม 

 แมในพิธีกรรมเผากํายานก็มีความเกี่ยวโยงกับคําสอนของพระพุทธ 
เจา หรือในพิธีจัดดอกไมก็มีคําพูดที่อางอิงถึงการตรัสรู วันหนึ่งขณะที่เขา
นั่งพักผอนอยูใตรมไมในปา เขาสังเกตุเห็นตนไมออนที่งอกขึ้นมาจากโคน
ของตนไมที่เฉาตายแลว ทําใหเขาตระหนักถึงความไมเที่ยงของชีวิต 

 ดวงอาทิตยที่สองสวางในเวลากลางวันและดวงดาวที่สองแสง
ระยิบระยับในเวลากลางคืนหมุนเวียนกันอยูเชนนี้ทุกวัน ๆ ทําใหจิตใจของ
เขาผองแผวบริสุทธิ์เหมือนมีน้ําฝนเเหงศรัทธามาชะโลมใจใหเขาใฝหา
หนทาง แหงการรูแจง 
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 ไมวาเขาจะไปที่ใหนเขาก็ไดถาม ไดฟงและไดพบความจริงแหงกฎ
ธรรมชาติที่ทําใหเขาเกิดปญญารูแจง 
 
 
 อันที่จริงแลวผูที่แสวงหาหนทางรูแจงนั้น จะตองคิดวาจิตใจของเขา
เปรียบเสมือนปราสาทที่ตองคุมกันรักษาใหพนจากการรุกรานของศัตรู และ
ตองประดับตกแตงใหสวยงาม เจาของปราสาทจะตองมีศรัทธาแกกลา
พอที่จะเปดประตูปราสาทเพื่อเช้ือเชิญพระพุทธเจาใหเขาไปสถิต ถวาย
ดอกไมแหงศรัทธาเเละเผากํายานแหงความปติยินดีถวายเปนพุทธบูชา สิ่ง
เหลานี้เปนสิ่งที่สุธนไดเรียนรูจากการออกเดินทางแสวงหาหนทางแหงการ
ตรัสรูของเขา 
 
 

ตอนที ่2 
วิถีทางปฏบิัตท่ีินําไปสูนิพพาน 
ตอนที่ 2 วิถีทางปฏิบัติท่ีนําไปสูนิพพาน 

 
1. ผูที่ตองการบรรลุหนทางแหงนิพพานจะตองเขาใจและปฏิบัติตาม 
ไตรสิกขาดังตอไปนี้ คือ รักษาศีล มีสมาธิ มีปญญา 
 
 
 ศีล คือ อะไร ทุก ๆ คนไมวาจะเปนคนธรรมดาสามัญหรือผูที่กําลัง
แสวงหาหนทางจะตองรูรักษาศีลสิกขาบททั้งใจและกาย รูจักระวังทวารของ
ประสาทสัมผัสทั้งหา มองเห็นอันตรายที่เกิดจากความชั่วแมจะเปนเพียง
ความชั่วเล็ก ๆ นอย ๆ และพยายามตั้งหนาทําแตความดีโดยไมลดละ 



วิธีปฏิบัติเพ่ือหนทางเเหงนิพพาน 

–164– 

 สมาธิ คือ อะไร สมาธิคือ การทําจิตใหมั่นคง สงบ และบริสุทธิ์
ปราศจากความละโมบ และอกุศลทั้งปวง 

 
 ปญญา คือ อะไร ปญญาคือ ความสามารถเขาใจในอริยสัจสี่อยางแจม
แจง รูขอเท็จจริงแหงทุกข รูสาเหตุแหงทุกข รูความจริงในการดับทุกข รู
วิถีทางแหงการดับทุกข 

 
 ผูที่ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขานี้ได จึงจะเรียกไดวาเปนสาวกของ
พระพุทธเจา 

 
 สมมุติวา มีลาตัวหนึ่ง เดินตามฝูงวัวมา แลวประกาศตนวา “ฉันก็เปน
วัวเหมือนกัน” ทั้ง ๆ ที่ไมมีรูปราง เสียงรอง หรือเขาอยางวัวเลยยอมไมมี
ใครเชื่อมันเปนแน เชนเดียวกัน ผูที่ประกาศตนวาเปนสาวกของพระพุทธเจา 
ทั้ง ๆ ที่มิไดเรียนรูและปฏิบัติตามไตรสิกขานั้น เปนเรื่องนาหัวเราะ 

 
 กอนที่ชาวนาจะเก็บเกี่ยวขาวในฤดูเก็บเกี่ยวนั้น กอนอื่นสิ่งที่เขา
จะตองทําในฤดูใบไมผลิก็คือ จะตองไถ หวาน ระบายน้ําเขานา กําจัดวัชพืช 
ผูที่แสวงหาหนทางไปสูการตรัสรูก็เชนเดียวกันจะตองปฏิบัติตามไตรสิกขา
นี้ใหได เมล็ดที่หวานในวันนี้จะไมงอกในทันทีจึงไมอาจหวังใหมันแตกรวง
ในวันรุงขึ้นและเก็บเกี่ยวในวันถัดไปไดฉันใด ผูที่แสวงหาหนทางตรัสรู ก็
ไมอาจที่จะตัดขาดจากกิเลสตัณหาไดหมดสิ้นภายในวันเดียวตัดความผูกพัน
ยึดมั่นผูกพันไดในวันรุงขึ้น และตรัสรูไดในวันถัดไปฉันนั้น 
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 เหมือนชาวนาที่หวานเมล็ดแลวตองคอยเอาใจใสดูแลพืชผลใหพน
จากภัยธรรมชาติตาง ๆ จนกระทั่งผลิดอกออกรวงและใหผลในที่สุดการ
ตรัสรูก็เชนกันจะตองหมั่นฝกฝนและปฏิบัติตามศีล สมาธิ และปญญา อยาง
สม่ําเสมอ แลวกิเลสตัณหาก็จะคอย ๆ หมดไปสามารถตัดความยึดมั่นผูกพัน
ได และในที่สุดก็จะบรรลุหนทางแหงการตรัสรูได 

 
 
2. การแสวงหาหนทางไปสูการตรัสรูทั้ง ๆ ที่ยังหลงใหลอยูในโลกียวิสัย
และจิตใจยังวาวุนหมกมุนอยูในตัณหาราคะนั้นเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก
เพราะการแสวงหาความสุขทางโลกกับการหาความสุขทางธรรมเปนคนละ 
อยางกัน 

 
 
 ดังที่ไดเคยกลาวมาแลววาจิตใจเปนบอเกิดของทุกสิ่ง ถาจิตใจยังคง 
หลงใหลอยูกับเรื่องทางโลก ก็จะกอใหเกิดความหลงผิดเเละความทุกข
ทรมาน ถาจิตใจใฝหาความสุขทางธรรมแลวก็จะไดล้ิมรสความอิ่มเอิบและ
สงบสุขใจที่เกิดจากการรูแจง 

 
 
 ดังนั้น ผูที่ตองการแสวงหาหนทางตรัสรูจะตองทําจิตใจใหบริสุทธิ์ 
ผุดผอง ปฏิบัติตามพระธรรมและรักษาศีล การรักษาศีลจะทําใหเกิดสมาธิ
มั่นไมวอกแวก กอใหเกิดปญญาสวาง ซึ่งจะนําไปสูการรูแจงคือ การตรัสรู
นั่นเอง 
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 การปฏิบัติตามไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา จะเปนหนทางนําไปสู
การตรัสรูที่แทจริง สาเหตุที่ทําใหคนเราตองหลงเวียนวายอยูในโลกแหง
ความมายาอยางไมมีที่สิ้นสุดก็เพราะไมปฏิบัติตามไตรสิกขานั่นเอง ผูที่
แสวงหาหนทางจะไมโตแยงกับผูใด จะสามารถกําหนดจิตใหสงบและ 
บริสุทธิ์ มุงหนาไปสูหนทางแหงการตรัสรูโดยไมรอชา 
 
 
 
 
3. ถาพิจารณาแจกแจงไตรสิกขาโดยละเอียดแลว จะไดหมวดธรรม 
ตามลําดับตอไปนี้ คือ มรรค 8 , สติปฏฐาน 4, ปธาน 4, อินทรีย 5, บารมี 6 
 
 
 
 
 มรรค 8 ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
 
 
 
 
 สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ เห็นถูกตองตามสภาวะที่เปนจริงเขาใจ
อริยสัจ 4 อยางแจมแจง มองเห็นความเปนไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดา
แหงเหตุปจจัยของมัน ไมบิดเบือนความจริง 
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 สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ คือ การมีความคิดในทางที่ถูกตอง ไม
โลภ ไมโกรธ ไมหลง ไมคิดช่ัว 

 

 สัมมาวาจา การมีวาจาชอบ คือ การละเวนจากการพูดปด พูด
เหลวไหลสอเสียดวาราย พูดปลิ้นปลอน 

 

 สัมมากัมมันตะ ประพฤติชอบ คือ การละเวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต
ลักโขมย และประพฤติผิดประเวณี 

 

 สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ การหาเลี้ยงชีพในทางที่ถูกที่ควร ไม
ประกอบอาชีพที่สังคมรังเกียจหรือเสื่อมเสีย 

 

 สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ ความเพียรพยายามในการกระทําที่
ชอบโดยไมลดละ หรือเกียจคราน 

 

 สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ความระมัดระวัง คอยยับยั้งปองกันจิตใจของ
ตนไมใหหลงเพลินไปตามความชั่ว แตคอยเตือนตนเองใหทําความดี 

 

 สัมมาสมาธิ ต้ังจิตชอบ คือ ความมีจิตตั้งมั่นไมฟุงซาน ซึ่งจะทําให 
เกิดปญญาสามารถเขาใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ไมโนม
เอียงไปในทางที่ผิด 
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4. สติปฏฐาน 4 คือ กายานุปสสนา การพิจารณากายวา เปนที่รวมของสิ่ง
สกปรกโสมมทั้งหลาย ไมควรผูกพันยึดมั่นไว เวทนานุปสสนา การพิจารณา
เวทนาวา ความรูสึกสุขก็ดี ทุกขก็ดี ลวนเปนบอเกิดแหงความทุกข จิตตา
นุปสสนา การพิจารณาจิตวา เปนสิ่งที่ไมหยุดอยูนิ่งแตเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ธัมมานุปสสนา การพิจารณาธรรม รูวาการเกิด การดับของสิ่ง
ทั้งหลายมีเหตุปจจัยเปนเครื่องอาศัยกันเกิดขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยาง 
ไมมีวันหยุดนิ่ง 

 
5. ปธาน คือความเพียร 4 ไดเเก 
 ความเพียรปองกันอกุศลธรรมอันเปนบาปที่ยังไมเกิด มิใหเกิดขึ้น 
 ความเพียรละทิ้งอกุศลธรรมอันเปนบาปที่เกิดขึ้นแลวใหเด็ดขาด 
 ความเพียรสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น 
 ความเพียรบํารุงรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวใหดํารงอยูและเจริญ 
ไพบูลยสืบไป 

 
6. อินทรีย 5 คือ ธรรมที่เปนเจาการในการกําจัดกวาดลางอกุศลธรรม ได
เเก 
 ศรัทธา คือ ความนับถือเช่ือมั่นในองคพระตถาคต 
 วิริยะ คือ ความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมและประกอบกุศลธรรมใหถึง
พรอม 
 สติ คือ การมีสติครองใจไวมั่นในสิ่งที่พึงทําพึงเกี่ยวของ 
 สมาธิ คือ ความมีใจตั้งมั่นแนวแน 
 ปญญา คือ การมีปญญาหยั่งรูแจงในอริยสัจ 4  
พลังทั้ง 5 อยางนี้เปนกําลังสําคัญที่จะนําไปสูการตรัสรู 
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7. บารมี 6 ไดแก ทาน ศีล ขันติ วิริยะ ฌาน และปญญา การปฏิบัติตาม
บารมีทั้ง 6 อยางนี้จะชวยใหสามารถขามพันหวงมหรรณพไปสูฝงแหง การ
ตรัสรู การบําเพ็ญทานบารมี จะชวยกําจัดความเห็นแกตัวใหหมดไป การ
บําเพ็ญศีลบารมี คือ การละเวนการกระทําช่ัว ประกอบแตความดี การ
บําเพ็ญขันติบารมี จะชวยใหมีความอดกลั้น ระงับความโกรธและความขุน
ของหมองใจได การบําเพ็ญวิริยบารมี คือ ความเพียรพยายามที่จะประกอบ
กุศลธรรมอยางไมยอทอ การบําเพ็ญฌานบารมี คือ การกําหนดจิตใหต้ังมั่น 
แนวแน ไมกระสับกระสาย การบําเพ็ญปญญาบารมี จะชวยกําจัดอวิชชาใน
จิตใจใหสูญสิ้น เกิดปญญารูแจงในธรรม 
 
 
 
 ทานและศีล เปรียบเสมือนฐานศิลาของปราสาท เปนรากฐานสําคัญ
ของการปฏิบัติธรรม ขันติและวิริยะเปรียบเสมือนกําแพงที่จะชวยปองกันมิ
ใหภยันตรายจากภายนอกเขามาได ฌานและปญญาเปรียบเสมือนอาวุธที่จะ
ชวยปองกันเราใหพนจากอันตรายของการเวียนวายตายเกิด เหมือนเปน 
เกราะคุมกันใหเราสามารถเผชิญหนากับศัตรูไดโดยไมหว่ันไหว 
 
 
 
 การที่เราใหทานเพราะมีขอทานมาขอนั้นก็เปนการทําทานอยางหนึ่ง 
แตก็ไมใชการทําทานขั้นสูงสุด การทําทานขั้นสูงสุด คือ การที่เรามีจิตใจ
พรอมที่จะทําทานเองโดยไมตองมีเหตุหรืออะไรมากระตุนเตือนใหทํา และ
การทําทานแตเพียงครั้งคราวก็ไมใชการทําทานขั้นสูงสุด การทําทานขั้น
สูงสุดจะตองทําอยางสม่ําเสมอ 
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 เมื่อใหทานไปเเลวเกิดความรูสึกเสียดายสิ่งที่ใหไป หรือเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ก็ไมใชการใหทานที่แทจริง การใหทานที่แทจริงจะตอง
เปนการใหดวยความเต็มใจ โดยไมนึกถึงตัวเองวาเปนคนให ไมจดจําวาให
ใคร และใหอะไรไป ใหแลวก็แลวกัน จึงจะเปนการใหทานที่แทจริง 

 
 การใหทานที่แทจริงจะตองเปนการใหโดยไมหวังผลตอบแทนใหดวย
ความเมตตาและบริสุทธิ์ใจ ใหดวยความปรารถนาวาตนเองและผูอื่นจะได
บรรลุนิพพาน 

 
 การใหทานที่แมกระทั่งคนยากจนก็สามารถจะกระทําไดที่อยู 7 ชนิด
ไดแก 
 1. การใหทานทางแรงกาย คือ ใหบริการดวยแรงงาน ซึ่งมีขั้นที่
สูงสุด  คือ ใหดวยชีวิตของตนเอง ดังจะกลาวตอไป 
 2. การใหทานดวยจิตใจ คือ การเอื้อเฟอเผื่อแผ และโอบออมอารี
ตอผูอื่น 
 3. การใหทานดวยสายตา คือ การมองผูอื่นดวยสายตาออนโยน 
เพื่อใหผูที่อยูโดยรอบมีความอบอุนใจ 
 4. การใหทานดวยสีหนา คือ การแยมยิ้มมีสีหนาแจมใสอยูเสมอ 
 5.    การใหทานดวยคําพูด คือ การเจรจาดวยวาจาที่สุภาพแสดงความ
มีน้ําใจตอผูอื่น 
 6. การใหที่นั่ง คือ การเสียสละที่นั่งใหผูอื่น  
 7. การใหที่พักพิง คือ การเอื้อเฟอใหผูอ่ืนไดอาศัยพักแรมที่เรือนตน 

ทานทั้ง 7 ชนิดดังกลาวขางตนเปนทานที่ทุก ๆ คนสามารถทําไดและ
เปนสิ่งที่ควรจะทําเปนประจํา 
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8. ครั้งหนึ่งนานมาแลว มีเจาชายองศหนึ่งนามวา สัตว (Sattva)ได
ออกไปเที่ยวเลนในปากับพระเชษฐาอีก 2 พระองค เผอิญไดเห็นแมเสือตัว
หนึ่ง กําลังจะกินลูกนอยทั้ง 7 ตัวของตนเพราะความหิวโหย 

 
 พระเชษฐาทั้ง 2 องคเสด็จหนีไปเพราะความกลัว แตเจาชายสัตวกลับ
ปนขึ้นไปบนหินผาแลวกระโดดลงมาใหเสือกิน เพราะความเมตตาหวังจะ
ชวยชีวิตของลูกเสือ และชวยบรรเทาความหิวของแมเสือตัวนั้น 

 
 จิตใจของเจาชายไมไดคิดถึงอะไรอื่นเลย นอกจากการแสวงหา
หนทางไปสูการตรัสรูเทานั้น “รางกายของเรานี้มีแตความไมถาวร 
เปลี่ยนแปลงไปไดงาย และเราก็ไมเคยรูจักการเสียสละใหทานอะไรมากอน
เลย เพราะความรักตัวเองแตอยางเดียว แตคราวนี้ถึงโอกาสแลวที่เราจะได
เสียสละชีวิตของเราเพื่อหนทางแหงการตรัสรู” 

 
 คิดไดดังนี้แลว เจาชายก็ไดใหทานดวยชีวิตเปนเหยื่อแกแมเสือตัวนั้น 

 
9. นอกจากนี้แลว ผูที่มุงแสวงหาหนทางแหงการรูแจงยังจะตองฝกฝน
จิตใจตาม อัปปมัญญา คือ ภาวนาที่หาประมาณมิไดเปนอารมณ 4 ไดแก
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เมตตา คือ การฝกจิตใจใหยึดมั่นในความ
เมตตาเพื่อจะไดขจัดความโลภใหหมดไปจากจิตใจ กรุณา คือ การฝกจิตใจ  
ใหยึดมั่นในความกรุณาเพื่อดับความโกรธใหสูญสิ้น มุทิตา คือ การกําจัด
ความทุกขดวยการยินดีเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข อุเบกขา คือ การมีใจยึดมั่น
ในความยุติธรรม ไมลําเอียงเลือกที่รักมักที่ชังวานี่เปนมิตร นั่นเปนศัตรู 
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 เมตตา คือ ความปรารถนาที่จะเห็นผูอื่นเปนสุข กรุณา คือ ความ
ปรารถนาที่จะชวยใหผูอื่นพนทุกข มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อเห็นผูอื่นเปนสุข
อุเบกขา คือ ความมีใจยุติธรรม ไมเลือกเขาเลือกเรา 

 
 การฝกจิตใหถึงพรอมดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขานี้ จะชวย
กําจัดความโลภ โกรธ ทุกข ความรักและชังใหหมดไปจากจิตใจ แตการ
กําจัดความชั่วรายใหหมดไปจากจิตใจนั้นยากเหมือนการฝกสุนัขใหเฝาบาน 
ความมีจิตใจที่ดีก็สูญเสียไปงายเหมือนกวางปาที่ปราดเปรียว จิตใจที่ช่ัวราย
เปรียบเหมือนตัวอักษรที่จารึกลงบนศิลาลบเลือนไดยาก สวนจิตใจที่ดีนั้นก็
เหมือนกับอักษรที่เขียนลงบนพื้นน้ําลบเลือนหายไปไดงาย ดังนั้นการฝกฝน
เพื่อที่จะบรรลุหนทางแหงการตรัสรูจึงเปนสิ่งที่ยากแท 

 
10. พระโสณะ (Srona) เปนสาวกองคหนึ่งของพระพุทธเจา เกิดในตระกูล
ที่ร่ํารวยแตมีสุขภาพออนแอ เขาเปนผูที่มีจิตใจเลื่อมใสมุงมั่นในการแสวง หา
หนทางรูแจง จึงไดเพียรพยายามอยางไมลดละ จนกระทั่งถึงกับไดรับบาดเจ็บ
ที่ใตฝาเทา มีโลหิตไหลนอง แตก็ไมอาจพบหนทางรูแจงไดพระพุทธเจา ทรง
ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็มีพระทัยเวทนาสงสาร ตรัสกับเขาวา 

 
 “โสณะเอย เมื่อครั้งที่เจายังอยูที่บาน เจาเคยหัดดีดพิณมิใชหรือ เจาคง
จะรูวา สายพิณที่ตึงเกินไป หรือหยอนเกินไป จะไมใหเสียงที่ไพเราะแตถา
สายพิณมีความตึงหยอนแตพอเหมาะแลว เมื่อนั้นจะบังเกิดเสียงอันไพเราะ
ฉันใดการแสวงหาหนทางตรัสรูก็ฉันนั้น ถาเกียจคราน ละความพยายาม 
หรือหมั่นเพียรจนเกินกําลัง ก็ไมอาจพบหนทางได เจาจึงควรยึดทางสาย
กลาง พิจารณาใหพอเหมาะพอสมควรแกกําลังของตนเถิด” 



วิธีปฏิบัติเพ่ือหนทางเเหงนิพพาน 

–173– 

 เมื่อโสณะไดรับฟงพระพุทธพจนนั้นก็สามารถเขาใจและปฏิบัติตาม
ในที่สุดเขาก็ไดบรรลุถึงจุดหมายปลายทางตามที่เขาปรารถนา 

 
 
 
11. นานมาแลว มีเจาชายองคหนึ่งทรงพระปรีชาสามารถมากในการใช
อาวุธตาง ๆ ถึง 5 ชนิด วันหนึ่งขณะที่ทรงเสด็จพระราชดําเนินกลับจากการ
ฝกหัดอาวุธ ก็ไดทรงพบกับปศาจตนหนึ่งซึ่งมีรางกายอยูยงคงกระพัน 

 
 
 
 ปศาจไดเปดฉากโจมตีเจาชาย เจาชายก็รับมือดวยการยิงลูกศรไปตอง 
แตเจาปศาจก็ไมสะทกสะทาน เจาชายจึงทรงใชหอก หลาว แหลน และดาบ
แตก็ไมสามารถจะทําอันตรายปศาจได 

 
 
 
 เมื่อหมดอาวุธแลว เจาชายจึงทรงใชเทาและกําปน รวมทั้งพระเศียร
กระแทกแตก็ไมไดผลอีก 

 
 
 
 ปศาจจึงกลาววา “เจาตกอยูในกํามือของขาแลว คราวนี้ถึงตาของขา 
บางละ ขาจะเขมือบเจาเสียเดี๋ยวนี้” แตเจาชายกลับทรงสรวลวา 
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 “เจาอาจจะคิดวาขาไมมีอาวุธแลว แตชากอน ขายังมีอาวุธเหลืออยูอีก
อยางหนึ่ง ถาเจากินขาละก็ ขาจะทะลวงกระเพาะของเจาใหทะลุออกมาขาง
นอก” 

 
 ดวยวาจาตอบโตอยางอาจหาญของเจาชายทําใหปศาจลังเล มันจึงถาม
เจาชายวา 
 “ทานจะทําเชนนั้นไดอยางไร” 
 เจาชายก็ตอบวา“โดยพลังอํานาจแหงความจริง” ปศาจไดฟงดังนั้น ก็
ปลอยเจาชาย และรับฟงคําสอนของเจาชาย ยอมกลับตัวเลิกกระทําช่ัวอีก 

 
12. ความไมรูจักอายตัวเอง เเละละอายผูอื่นจะนําโลกไปสูความหายนะ 
ถารูจักอายตัวเองและละอายผูอื่นแลัวจะชวยใหโลกพนจากความหายนะ ผูที่
มีความละอายในบาปมักมีใจเคารพนับถือบิดามารดา ครูบาอาจารย ผูที่มี
อาวุโสกวา สามารถคุมครองญาติพ่ีนองและวงศตระกูลได ความถอมตัว 
รูจักละอายตัวเอง และละอายเมื่อเห็นการกระทําของผูอื่น เปนสิ่งที่นายกยอง 

 
 ผูที่รูจักสํานึกผิด จะไมทําบาปกรรมนั้นซ้ําอีก แตผูที่ไมมีใจรูสํานึกผิด
ก็จะทําแตความชั่วซ้ําเเลวซ้ําเลามีบาปตรึงติดตัวตลอดไปไมมีวันหมดสิ้น 

 
 ผูที่ไดฟงคําสอนที่ถูกตอง สามารถเขาใจและคิดตาม ปฏิบัติตามแลว
คําสอนนั้นก็จะติดตัวตลอดไป ไมมีวันลืม แตผูที่รับฟงแลว ไมรูจักคิดตาม
ใหเขาใจ และปฏิบัติตาม ก็จะไมเกิดผลดีอันใดขึ้น 
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 ศรัทธา หิริ (ความละอายแกใจ) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวตอบาป)
วิริยะ (ความเพียร) และปญญา เปนพลังอันยิ่งใหญในโลก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งปญญานั้นเปนรากฐานสําคัญที่เช่ือมโยงพลังอื่น ๆ ทั้ง 4 อยาง 
 
 ในการฝกฝนตนเพื่อหนทางแหงการตรัสรู ถายังหลงติดอยูกับเรื่อง
ทางโลก พูดจาแตเรื่องเหลวไหลไรสาระ เอาแตนอนหลับสบายแลว ก็จะไม
มีโอกาสไดพบหนทางตามที่หวังไว 
 
13. ในการแสวงหาหนทางสูการตรัสรู บางคนอาจพบหนทางบรรลุไดเร็ว
และบางคนก็อาจชา ดังนั้น การที่เห็นคนอื่นบรรลุแลว แตตนเองยังไมบรรลุ
แลวเกิดความเสียใจ ทอแทที่จะพยายามตอไปนั้นไมใชหนทางที่ถูกตอง 
 
 ในการฝกหัดยิงธนู ตอนแรกจะยิงไดไมคอยถูกเปาหมายนัก แตถา
พยายามฝกยิงตอไปก็จะชํานาญขึ้น ยิงถูกเปาไดแมนยํามากขึ้นเอง สายน้ําที่
ไหลอยูเรื่อย ๆ ไมขาดสายก็เชนกันจะไหลลงสูทะเลในที่สุด ผูที่แสวงหา 
หนทางตรัสรูก็เชนกัน ถาไมเลิกลมความต้ังใจเสียกลางคัน ก็จะตองบรรลุ
หนทางตรัสรูไดในวันหนึ่งอยางแนนอน 
 
 ดังไดเคยกลาวมาแลววา ไมวาจะมองไปที่ใดจะตองไดเห็นบทเรียนที่
เปนความจริงอยูทุกหนทุกแหง โอกาสแหงการตรัสรูก็เชนกัน จะเกิดขึ้นได
เสมอไมวาจะอยูที่ใด 
 
 แมแตในการเผากํายาน ก็เคยมีผูที่ไดคิดวา กลิ่นหอมของกํายานไมอยู
ในสภาวะทั้งมีและไมมี ไมมีการไป ไมมีการมา ความไดคิดในสภาวะวาง
เปลาเชนนี้นําเขาไปสูการบรรลุหนทางตรัสรู 
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 ชายคนหนึ่งถูกหนามตําที่เทาในขณะที่เดินไปตามทาง เขารูสึกถึง
ความเจ็บปวดแปลบขึ้นในใจจึงไดคิดวา ความเจ็บปวดเปนเพียงปฏิกิริยา
โตตอบของจิตใจเมื่อมีเหตุปจจัยมากระทบ จิตใจเพียงอันเดียวนี้ ถาควบคุม
ไวไมไดก็จะตองหลงตกอยูในกิเลสตัณหา เเตถาสามารถควบคุมไวไดก็
สามารถพบหนทางแหงการรูแจง การที่เขาคิดไดเชนนี้เองทําใหเขาไดบรรลุ 
หนทางแหงการตรัสรู 
 
 ชายผูมีจิตใจละโมบคนหนึ่ง ไดใครครวญคิดถึงนิสัยใจคอที่ละโมบ
โลภมากของตน และฉุกคิดไดวา ความโลภเปนเพียงฟนที่จะตองมอดไหม
หมดไปถาไดจุดไฟแหงปญญาขึ้น การที่คิดไดเชนนี้ทําใหเขาไดบรรลุ
หนทางรูแจงในที่สุด 
 
 มีผูที่ไดฟงคําสอนที่วา “จงทําใจใหสมดุลย มีความยุติธรรม แลวโลก
ทั้งโลกก็จะมีแตความเสมอภาคกัน” เขาจึงปฏิบัติตามและไดคิดวา ความ
ลําเอียงนั้นเกิดจากจิตใจที่อยุติธรรม แบงแยกเขาแยกเรา เพราะความเห็นแก
ตัวนั่นเอง เเละเขาผูนั้นก็ไดบรรลุหนทางรูเเจง เราจะเห็นไดวาสาเหตุที่จะจูง
ใจคนเราใหไปสูการตรัสรูนั้นมีอยูรอบตัวเราโดยไมมีขอบเขตจํากัด 
 
 

ตอนที ่3 
ศรัทธา 

ตอนที่ 3 ศรัทธา 
1. ผูที่นับถือในพระรัตนตรัย อันไดแก พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ นั้นไดช่ือวาเปนพุทธมามกะ พุทธมามกะจะตองเปนผูที่ยึดมั่นใน
ศีลธรรม มีศรัทธา อุทิศทาน มีปญญา 
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 ผูที่เปนพุทธมามกะจะตองรักษาศีล 5 คือ ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมลัก
โขมย ไมลวงเกินหรือทําผิดประเวณี ไมพูดโกหก ไมดื่มสุรายาเมา 

 
 พุทธมามกะจะตองมีศรัทธาในปญญาที่รูเเจงโลกของพระพุทธเจาตัด
ขาดจากความโลภ และความเห็นแกตัวดวยการอุทิศทานใหผูอื่น มีปญญา
มองเห็นธรรมซึ่งเปนกฎธรรมชาติแหงความจริงที่วา สรรพสิ่งทั้งหลายใน
โลกอาศัยเหตุและปจจัยเกื้อหนุนกันเกิดขึ้น จึงไมมีความถาวรแต
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 
 ตนไมที่ลําตนโอนเอียงไปทางทิศตะวันออก จะตองลมโคนไปทางทิศ
ตะวันออกอยางแนนอน ผูที่เช่ือฟงในพระธรรมคําสอนและมีศรัทธาใน 
พระพุทธเจาก็เชนกัน ไมวาจะพบจุดจบของชีวิตเมื่อไร หรือในสภาพใดก็
ตาม ยอมจะไดไปเกิดในดินแดนอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา 

 
2. ดังที่ไดกลาวมาแลววา พุทธมามกะ คือ ผูที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย
อันไดแก พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ 

 
 พระพุทธเจา ทรงเปนผูที่ตรัสรูแจงโลก และทรงชวยโปรดสัตว
ทั้งหลายใหพนจากความทุกขทรมานดวยความเมตตาสงสาร พระธรรม คือ 
พระพุทธพจนที่ไดสั่งสอนแกคนทั้งหลาย พระสงฆ คือ พระสาวกของ
พระองคผูปฏิบัติตามคําสอนของพระองคและถายทอดคําสอนนั้นแกคนทั้ง 
หลาย 
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 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทั้ง 3 อยางนี้ รวมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน คือ พระพุทธเจาทรงเสด็จอุบัติมาในโลกเพื่อแสดงพระธรรมโปรด
สัตวโลกทั้งหลาย พระธรรมนั้นไดรับการปฏิบัติตามและถายทอดสืบตอกัน
มาโดยพระสงฆสาวก 

 ดังนั้น ความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมและพระสงฆก็เทากับ
เลื่อมใสศรัทธาในองคพระพุทธเจานั่นเอง และความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธเจาก็หมายถึงการเชื่อฟงและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนและนับ
ถือพระสงฆผูเปนสาวกของพระองค 

 การที่คนเรามีความเลื่อมใสศรัทธาในองคพระพุทธเจาอยางมั่นคง
เทานั้นก็จะชวยใหเราหลุดพนจากความทุกขทรมานทั้งหลายและสามารถ
บรรลุหนทางแหงการตรัสรูได พระพุทธเจาทรงรักและเมตตาทุก ๆ คน
เหมือนเปนบุตรของพระองคเอง ดังนั้นผูใดก็ตามที่นับถือพระองคเสมอ 
ดวยบิดามารดาของตนแลว ผูนั้นก็จะสามารถเขาถึงองคพระพุทธเจาได และ
รับการปลดเปลื้องใหพนจากความทุกขทรมานทั้งปวง 

 ผูที่เลื่อมใสในพระพุทธเจา จะอิ่มเอิบไปดวยแสงสวางแหงปญญาคุณ
และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค 

3. ในโลกนี้ไมมีอะไรจะมีคุณคาเสมอดวยการมีศรัทธาในพระพุทธเจา
การที่ไดฟงพระนามของพระองคเพียงครั้งเดียวแลวบังเกิดศรัทธา ปติยินดีมี
ความอิ่มเอิบใจแลวก็นับวาเปนสิ่งที่ประเสริฐสุดหาสิ่งมีคาอันใดมา
เปรียบเทียบมิได 

 แมจะตองเดินฝากองไฟที่เผาผลาญโลกทั้งโลกอยูเพื่อรับฟงคําสอน
ของพระองคก็ควรจะทําดวยความยินดีและมีศรัทธามั่น 
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 เปนความจริงที่วา การที่จะเขาถึงพระพุทธเจานั้นยากยิ่งนัก การที่จะ
ไดพบผูที่สามารถแสดงพระธรรมของพระองคใหเราฟงก็ยาก แตสิ่งที่ยาก
ที่สุดก็คือการเห็นเชื่อตามและเขาใจในพระธรรมคําสอนของพระองค 

 
 แตปจจุบันเราก็ยังมีโอกาสไดพบผูที่สั่งสอนพระธรรมและไดฟง 
พระธรรมของพระองคซึ่งเปนสิ่งที่หาไดยาก เราจึงควรดีใจและมีศรัทธาใน 
พระองค ไมควรปลอยใหสูญเสียโอกาสไปโดยเปลาประโยชน 

 
4. บนหนทางชีวิตที่ยาวนานของเรา ศรัทธาเปนเพื่อนที่ประเสริฐโดยแท
เปนทรัพยที่ไมมีสิ่งใดเสมอคาหรือเทียบเทาได 

 
 ศรัทธาเปรียบเสมือนมือที่บริสุทธิ์สะอาด ที่รองรับพระธรรม และ 
คุณธรรมความดีทั้งปวง ศรัทธาเปรียบเสมือนไฟที่เผาผลาญความสกปรก
โสมมในจิตใจของมนุษยใหสูญสิ้นเหลือแตความบริสุทธิ์ เเลวจูงใจใหไปสู
หนทางแหงการรูแจง ยิ่งกวานั้นยังเปนเสมือนไฟที่ลุกโชติชวงอยูในใจของ
ผูที่กําลังอยูในระหวางการแสวงหาหนทางนั้น 

 
 ศรัทธาทําใหคนเรามีจิตใจกวาง เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยกําจัดความโลภ
ความฟุงเฟอ อวดดีใหหมดไปจากจิตใจ ศรัทธาสอนใหเรารูจักถอมตัวให
ความเคารพนับถือผูอื่น ศรัทธาจะชวยใหเกิดปญญาสวาง ประพฤติถูกตอง
ไมยอทอเมื่อเผชิูกับความลําบาก ไมตกอยูใตอิทธิพลของสภาพแวดลอม
ภายนอก ศรัทธาทําใหเราเกิดพลังใจที่จะเอาชนะสิ่งเยายวนทั้งปวง 
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 ศรัทธาจะเปนแรงกระตุนใหเกิดกําลังใจในยามที่เราเกิดความทอแท 
เบื่อหนายในการดําเนินไปสูหนทางแหงการตรัสรูซึ่งเปนหนทางที่ไกลและ 
ยาวนาน 

 
 
 
 ศรัทธาจะทําใหเราเกิดความรูสึกเสมือนวาไดอยูตอหนาพระพักตร
ของพระพุทธเจา ไดรับการปกปองจากพระหัตถของพระองค ทําใหใจและ
กายของเราออนโยน นอบนอม มีความเปนมิตร รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น  

 
 
 
5. ผูที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธเจาไมวาจะไดยินไดฟงศัพทสําเนียงใดก็จะ
รูสึกเหมือนวาไดฟงคําสอนของพระพุทธเจา เกิดปญญาปติยินดีในรสพระ
ธรรม และเขาใจในกฎแหงความจริงที่วา ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากเหตุปจจัย 
เกิดปญญารูเเจงเห็นจริงและยอมรับความจริงนั้นแตโดยดี 

 
 
 
 ศรัทธาทําใหเราเกิดปญญารูแจงวา ปรากฏการณทุกอยางในโลกมี
ความผันแปรไมเที่ยงแท ความจริงอันนี้เปนสิ่งเดียวที่ไมมีวันเปลี่ยนแปลง
ช่ัวกัลปาวสาน เมื่อรูแจงในความจริงนี้แลว เราก็จะไมเกิดความเศราโศก
เสียใจเมื่อตองประสบกับการเกิดแกเจ็บตาย ความเจริญความเสื่อมของชีวิต 
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 ศรัทธามักแสดงออกมาในลักษณะ 3 อยาง คือ ความรูสํานึก ความปติ
ยินดี และปณิธาน ความรูสํานึก คือ การพิจารณาตัวเองเมื่อกระทําการในสิ่ง
ที่ไมเหมาะไมควร เปนบาป แลวรูสึกเสียใจสํานึกถึงความผิดนั้นความปติ
ยินดี คือ การยอมรับเเละชื่นชมในคุณความดีที่ผูอื่นทําและอนุโมทนาใน
คุณธรรมนั้น 
ปณิธาน คือ การตั้งความปรารถนาที่จะดําเนินตามรอยพระบาทของ
พระพุทธเจา ประพฤติปฏิบัติตามพระองค ใชชีวิตรวมกับพระองค 

 จิตใจที่มีศรัทธาเปนจิตใจที่มีความสัตยซื่อ จริงใจ ลึกซึ้ง เปนจิตใจที่
อิ่มเอิบปติยินดีพรอมเสมอที่จะรับการชักจูงจากพระองคใหไปสูอาณาจักร
แหงพุทธ 

 ดังนั้น การที่ไดยินพระนามของพระองคซึ่งไดรับการกลาวขวัญ
สรรเสริญอยูทั่วทุกหนทุกแหง แลวเกิดศรัทธา มีความปติยินดีแมเพียง
ช่ัวขณะเดียวก็ตาม เขาผูนั้นก็จะไดรับพลังอํานาจจากพระองคชวยชักจูงให
หลุดพนจากการหลงผิดและนําทางใหไดไปสูอาณาจักรของพระองค 

6. จิตใจที่มีศรัทธาในพระพุทธเจานี้ปรากฏขึ้นจากธาตุ หรือธรรมชาติ 
พุทธที่มีอยูในกนบึ้งของจิตใจมนุษยทุกคน ทั้งนี้ก็เพราะ ผูที่สามารถเขาถึง 
พระพุทธเจา เขาผูนั้นก็คือพระพุทธเจาโดยตัวเอง ผูที่มีศรัทธาใน
พระพุทธเจาจะตองมีความเปนพระพุทธเจาโดยตัวของเขาเองนั่นเอง 

 แตถึงแมคนเราจะมีธาตุพุทธอยูในตัว ถาหากวาธาตุพุทธนั้น ถูกฝงจม
อยูใตปลักตมแหงกิเลสตัณหาแลว ก็ไมอาจจะงอกเงยแตกหนอและมีดอก
เบงบานได ทําอยางไรผูที่ยังหลงมัวเมาอยูในความโลภ โกรธ หลง และ
กิเลสตัณหาทั้งปวง จึงจะสามารถทําใจใหบริสุทธิ์และหันหนาเขาหาพระ
พุทธองคไดเลา 
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 ภายในปาไมที่มีไมมีพิษช่ือ “อิรนัดา” (Eranda) ขึ้นอยูนั้น จะไมมีไม
จันทน ซึ่งเปนไมที่มีกลิ่นหอมขึ้นอยูเลย ถาไมจันทนสามารถขึ้นงอกงามได
ในทามกลางหมูไมอิรันดาแลวก็จะเปนเรื่องนาแปลกมหัศจรรยมาก
เชนเดียวกันถาศรัทธาในพระพุทธเจาเกิดขึ้นในจิตใจของใครก็ตาม ก็กลาว
ไดวาเกิดอัศจรรยขึ้นแกคนคนนั้น 
 
 
 ศรัทธาในพระพุทธเจาที่เกิดขึ้นในจิตใจมนุษยเชนนี้เรียกไดวาศรัทธา
ที่ไมมีรากเงา ซึ่งมีความหมายวา ภายในจิตใจของคนเรานั้นไมมีรากที่จะให
กําเนิดศรัทธาขึ้น แตภายในจิตใจที่เปยมไปดวยเมตตาธรรมของพระพุทธเจา
เทานั้นที่มีรากเงาแหงศรัทธาอยู 
 
 
7. ศรัทธา เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนบอเกิดแหงหนทางที่แทจริง เปนมารดา
แหงคุณธรรมความดีทั้งปวง อยางไรก็ตาม มีสาเหตุ 5 ประการที่เปน
อุปสรรคกีดขวางผูที่แสวงหาหนทางตรัสรูมิใหบังเกิดศรัทธาอยางสมบูรณ 
คือ 
 
 
 1. ความเคลือบแคลงสงสัยในปญญารูแจงของพระพุทธเจา 2. ความ
แคลงใจในคําสอนของพระองคที่วาดวยเหตุปจจัย 3. ความไมเช่ือใจในตัวผู
สั่งสอนพระธรรม 4. ความไมแนใจสงสัยวาวิธีปฏิบัติและหนทางที่ตนกําลัง
เดินอยูนั้นจะเปนหนทางไปสูการตรัสรูจริงหรือ 5. ความอวดดีหลงตัวที่
กอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในผูที่กําลังแสวงหาหนทางเชนเดียวกับ
ตน ทําใหจิตใจเกิดความหงุดหงิดไมสงบ 
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 ในโลกนี้ไมมีอะไรจะเปนสิ่งที่นากลัวเทากับการเกิดความสงสัย
เคลือบเเคลงใจ ซึ่งเปนเครื่องกีดขวางความเขาอกเขาใจกันของมนุษย
ทั้งหลาย เปนเสมือนยาพิษที่บอนทําลายมิตรภาพ เปนคมดาบที่บั่นทอนชีวิต
ของกันและกัน เปนหนามที่ทิ่มแทงจิตใจของกันและกันใหไดรับความเจ็บ 
ปวดทรมาน 

 
 ดังนั้นผูที่มีความศรัทธาพรอมในตน จะตองสําเหนียกไววา ศรัทธาที่
ตนไดรับนั้น มีเหตุเกิดมาจากพระเมตตาคุณของพระพุทธเจาที่ไดปลูกฝงไว
ต้ังแตชาติกอน ๆ แลว 

 
 เราจะตองไมลืมวา พระพุทธเจาทรงเปนผูที่จุดดวงประทีปแหงศรัทธา
ใหสองสวางขึ้นในจิตใจของเราเพื่อขับไลความมืดมนอนธกาลของอวิชชา
ใหหมดไป 

 
 ผูที่มีความปติยินดีในพระเมตตาคุณ และไดรับศรัทธาที่พระพุทธเจา
ทรงปลูกฝงไวใหต้ังแตชาติปางกอนนั้น แมจะใชชีวิตอยางธรรมดาสามัญใน
ชาตินี้ก็ตาม จะสามารถไปเกิดใหมในอาณาจักรแหงพุทธได 

 
 เปนความจริงที่วา การเกิดเปนมนุษยนั้นยาก การไดรับฟงพระธรรม
คําสอนก็ยากแตการที่จะสรางศรัทธาใหบังเกิดขึ้นนั้นยิ่งยากขึ้นไปอีก ดังนั้น
เราจึงตองมีความเพียรพยายามที่จะรับฟงพระธรรมคําสอนใหมากที่สุดที่จะ
มากได 
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ตอนที่ 4 
พระพุทธพจน 

ตอนที่ 4 พระพุทธพจน 
1. ผูที่เฝาคุมแคนอยูเสมอวา “เขาดาฉัน เขาหัวเราะเยาะฉัน เขาทําราย
รางกายฉัน” นั้นจะไมสามารถทําใหอารมณโกรธแคนสงบลงได 
 
 ความอาฆาตพยาบาทไมอาจลบลางไดดวยการอาฆาตพยาบาทตอบ
เมื่อใดที่ลืมความอาฆาตพยาบาทได เมื่อนั้นแหละอารมณคุมแคนก็จะสลาย
ไป 
 
 บานที่หลังคามุงไวไมดี มักจะมีฝนตกรั่วเขามา เชนเดียวกันกับจิตใจ
ของคนเรา ถาไมฝกฝนหรือควบคุมใหดี ก็มักจะ ตองตกเปนทาสของความ
โลภ 
 
 ความเกียจครานเปนหนทางแหงความหายนะ ความขยันหมั่นเพียร
เปนหนทางแหงการครองชีวิต คนโงเขลาเบาปญญามักใชชีวิตอยางเกียจ
ครานแตคนฉลาด จะใชชีวิตดวยความขยันหมั่นเพียร 
 
 ชางทําลูกธนูจะเหลาไมทําลูกธนูใหตรง คนฉลาดก็เชนกันเขาจะทําใจ
ใหซื่อตรงอยูเสมอ 
 
 การควบคุมจิตใจมิใหกระสับกระสาย หงุดหงิดนั้นเปนสิ่งที่ยากที่จะ
กระทํา แตถาควบคุมไวไดแลวก็จะไดรับความสงบสุขใจ 
 
 จิตใจของมนุษยเองที่เปนบอเกิดแหงความชั่วทั้งปวง หาใชอริหรือ
ศัตรูไมที่กอใหเกิดความอาฆาตพยาบาท 
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 ผูที่สามารถรักษาใจไมใหตกเปนทาสของความโลภ โกรธ หลง และ
ความชั่วทั้งหลายได จะไดรับความสงบสุขที่แทจริง 
 
2. ความประพฤติที่ไมสอดคลองกับวาจาไพเราะ เปรียบเสมือนดอกไมสี
สวยที่ไรกลิ่น 
 
 ดอกไมจะไมหอมทวนลม แตเกียรติยศช่ือเสียงของคนเราจะหอม
ทวนกระแสลมกระจายไปไดทั่วทุกหนทุกแหง 
 
 คนที่นอนไมหลับจะรูสึกถึงความยาวนานของเวลากลางคืน ผูที่
เหนื่อยออนแรงจะรูสึกวาหนทางไกล ผูที่ไมรูจักคําสอนที่ถูกตองจะตอง
หลงวนเวียนอยูในโลกแหงมายาเปนเวลานาน 
 
 ในการเดินทางเราควรมีเพื่อนรวมทางที่มีจิตใจเหมือนกันหรือดีกวา
เรา หรือมิฉะนั้นก็ควรเดินทางคนเดียว ดีกวาที่จะตองรวมทางไปกับคนโง
เขลา 
 
 การคบมิตรช่ัวนั้นนากลัวและมีอันตรายยิ่งกวาสัตวราย เพราะสัตวราย
ทําอันตรายเราแตเพียงรางกาย แตมิตรช่ัวนั้นจะทําอันตรายแกจิตใจของเรา 
 
 คนโงมักคิดอยูเสมอวา “นี่เปนลูกของเรา นี่เปนทรัพยสมบัติของเรา”
แลวเกิดความหวงแหนยึดมั่น แตคนฉลาดมักคิดไดวา “แมแตตัวเอง ก็ไมใช
ของของตนแลวไฉนจึงกลาวไดเลาวานี่เปนลูกของตนหรือเปนสมบัติของ
ตน” 
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 คนโงที่รูตัวเองวาโงนั้น ยังดีกวาคนโงที่คิดวาตัวเองฉลาด 
 
 
 คนโงที่คบคากับคนฉลาดจะไมสามารถเขาใจคําสอนของคนฉลาด
เหมือนชอนยอมไมรูรสอาหารที่ตัก 
 
 
 นมสดแข็งตัวยากฉันใด ผลของกรรมชั่วก็ฉันนั้นจะไมปรากฏ
ผลตอบสนองในทันที แตจะเปนเสมือนถานไฟที่มีขี้เถากลบอยู จะคอย ๆ คุ
อยูเงียบ ๆ และในที่สุดก็จะลุกโพลงขึ้น 
 
 
 คนโงมักกระหายอยากไดช่ือเสียง ผลประโยชน และสิทธิอํานาจความ
โลภในสิ่งเหลานี้ทําใหตองตกอยูในความทุกขทรมาน 
 
 
 ผูที่ช้ีใหเราเห็นถึงความผิดตําหนิและตักเตือนเมื่อเรากระทําสิ่งที่ไม
ถูกตองนั้น เปรียบเสมือนผูที่ช้ีแหลงขุมทรัพยมีคาใหเรา ควรที่เราจะยกยอง
และสํานึกในบุญคุณ 
 
 
3. ผูที่เกิดปติยินดีเมื่อไดฟงพระธรรมคําสอน จะมีจิตใจที่ผองแผว
บริสุทธิ์ สามารถนอนหลับอยางเปนสุข เพราะพระธรรมจะชวยชะลาง
มลทินใหหมดสิ้นไปจากจิตใจ 
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 ชางไมจะไสไมใหตรง ชางทําลูกธนูจะทําใหลูกธนูไดสวนสัด ชางทํา
ทอระบายน้ําจะทําทอที่ระบายนํ้าใหดี คนฉลาดจะควบคุมจิตใจของตนให
ดําเนินไปตามทางที่ถูกที่ควร 

 
 หินผาแข็งแกรงยอมไมไหวสั่นไปตามแรงลมฉันใด จิตใจของคน
ฉลาดก็ไมหว่ันไหวกับการสรรเสริญหรือการนินทาวารายฉันนั้น 

 
 การเอาชนะตนเอง เปนชัยชนะที่ยิ่งใหญกวาการเอาชนะขาศึกเปน
ลานในสนามรบ 

 
 การไดรับฟงคําสอนที่ถูกตองและมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว ยังดีกวาการมี
ชีวิตอยูเปนรอย ๆ ปโดยไมมีโอกาสไดรับฟงคําสอนที่ถูกตอง 

 
 ไมวาใครก็ตาม ถามีความรักตัวเองแลว จะตองคอยปองกันตัวเองให
พนจากความชั่วทั้งหลาย ไมวาจะเปนวัยหนุมสาว วัยกลางคน หรือวัยชรา 
ควรพิจารณาถึงความจริงขอนี้ แมเพียงครั้งเดียวในตลอดชั่วชีวิตก็ตาม 

 
 โลกนี้เปรียบเสมือนกองไฟที่ลุกโหมอยูดวยไฟแหงโลภะ โทสะ  
โมหะ เราจึงควรรีบหลีกหนีใหพนจากอันตรายของไฟกิเลสนี้แตโดยเร็ว 

 
 โลกเรานี้มีสภาพเหมือนฟองสบู เหมือนหยากไย หรือเหมือนกับไห
สกปรก ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังรักษาจิตใจของเราใหบริสุทธิ์ปราศจาก
มลทินอยูเสมอ 
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4. พระพุทธเจาทรงสอนใหคนเราทุกคน ละเวนการกระทําช่ัว หมั่นทํา
แตความดี และรักษาจิตใจใหบริสุทธิ์อยูเสมอ 
 
 
 การฝกฝนตนใหถึงพรอมดวยความอดทนนั้นเปนการฝกที่ยากมาก
อยางหนึ่ง แตผูที่มีความอดทนดีเทานั้นที่จะไดรับชัยชนะในที่สุด 
 
 
 เราจะตองขจัดอารมณแคนเมื่อเกิดความแคน ขจัดความเศราโศกใน
ยามที่ตองตกอยูในความเศราโศก ขจัดความโลภเมื่อเกิดความโลภ เราพึงใช
ชีวิตอยูดวยความบริสุทธิ์ ไมยึดถือสิ่งใดวาเปนของของตนแมแตสิ่งเดียว 
 
 
 ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ ความสันโดษเปนทรัพยอัน
ประเสริฐ ความไววางใจเปนมิตรภาพอันประเสริฐ การตรัสรูเปนความสุขที่ 
ประเสริฐ 
 
 
 ผูที่หลีกหนีความช่ัว ทําจิตใจไดสงบ เกิดปติอิ่มเอิบในรสพระธรรม ผู
นั้นจะไมมีความกลัวหรือหว่ันไหวกับสิ่งใดทั้งสิ้น 
 
 
 เราจะตองไมสรางปฏิกิริยาโนมเอียงหรือยึดมั่นในใจวา ชอบ ไมชอบ
ถูกใจ ไมถูกใจ เพราะความลําเอียงเชนนี้เปนบอเกิดของความทุกขโศก 
ความกลัว และความผูกพันอยางถอนตัวไมขึ้น 
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5. สนิมเหล็กเกิดจากเหล็ก และกัดกรอนเหล็กใหผุ ความชั่วก็เชนกันเกิด
จากจิตใจของมนุษย และทําลายมนุษยใหยอยยับ 
 
 ผูที่มีคัมภีรแตไมอาน คัมภีรก็จะมีฝุนจับสกปรก ถามีบานแตไมดูแล
รักษา หรือคอยซอมแซม บานก็จะชํารุดทรุดโทรม รางกายของคนแราก็ 
เหมือนกัน ถามัวแตเกียจครานไมใชงานก็จะเสื่อมเสียสมรรถภาพ 
 
 คนที่ประกอบแตกรรมชั่ว ก็เปนเพียงเดนคน ความตระหนี่ถ่ีเหนียว
เปนอุปสรรคขัดขวางการใหทาน ความชั่วจะสงผลใหเห็นทันตาทั้งในโลกนี้ 
และชาติหนา 
 
 อยางไรก็ตาม ความชั่วรายที่นากลัวที่สุดในบรรดาความชั่วราย
ทั้งหลายนั้นก็คือ อวิชชา ถาเราไมสามารถกําจัดอวิชชาใหหมดไปจากจิตใจ
เราก็ไมอาจมีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินได 
 
 การใชชีวิตที่ไมละอายตอบาป หนาดานเหมือนอีกา ทําความ
เดือดรอนใหผูอื่นโดยไมเคยรูสึกสํานึกในความผิดนั้น งายกวาการทําความดี 
 
 การใชชีวิตอยางสมถะถอมตน รูจักการมีสัมมาคารวะ ตัดขาดจากการ
ยึดมั่นผูกพันในทุกสิ่ง ประพฤติตนใหถูกตองตามทํานองคลองธรรมมี
ปญญาหยั่งรูแจงนั้น ทําไดยากยิ่งนัก 
 
 เรามักมองเห็นความผิดของผูอื่นแตมองไมเห็นความผิดของตนเอง 
เรามักพูดเปดโปงความชั่วของคนอื่นใหรูกันทั่ว แตพยายามซอนความชั่ว
ของตัวเองเหมือนนักเลนการพนันซอนลูกเตา 
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 บนทองฟาจะไมมีรองรอยของนกหรือควันหรือพายุเหลือไวใหเห็น
เชนเดียวกัน คําสอนที่ไมถูกตองจะไมนําไปสูการตรัสรู ทุกสิ่งทุกอยางใน
โลกไมมีความเที่ยงแทถาวร แตจิตใจที่บรรลุการรูแจงแลวจะไมหว่ันไหว
กับความแปรปรวนใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. เราจะตองปองกันตัวของเราเองใหพนจากความชั่วรายทั้งหลายไมให 
เกิดขึ้นทั้งภายในจิตใจและภายนอกรางกาย เหมือนทหารที่รักษากําแพง
ปราสาทใหพนจากการรุกรานของขาศึก เราจึงตองคอยระแวดระวังจิตใจ
ของตนเองตลอดเวลาดวยความไมประมาท 

 ตัวเราเองเทานั้นที่เปนนายของตนเอง เปนที่พ่ึงของตนเอง ดังนั้นกอน
อื่นเราจะตองควบคุมตัวเองใหได 

 การควบคุมจิตใจของตนเอง พูดแตนอย คิดไตรตรองใหมาก เปนกาว
แรกของการตัดขาดจากความยึดมั่นผูกพันกับกิเลสทางโลกทั้งปวง 

 ดวงอาทิตยสองสวางในเวลากลางวัน ดวงจันทรทอแสงกระจางใน
เวลากลางคืน นักรบงามสงาเมื่อสวมเครื่องแบบเต็มยศ ผูที่แสวงหาหนทาง 
รูแจงจะปรากฏความสงางามนาเลื่อมใสในขณะที่บําเพ็ญฌานบารมีอยาง
เงียบ ๆ  

 ผูที่ไมสามารปองกันทวารทั้ง 5 ของสังขาร อันไดแก ตา หู จมูก ล้ิน
กาย ของตนใหพนจากสิ่งเยายวนภายนอกนั้น ไมใชผูที่แสวงหาหนทางที่
แทจริง ผูที่ฝกฝนตนเพื่อหนทางแหงธรรมนั้นจะตองคอยระมัดระวังทวาร
ของประสาททั้ง 5 อยางเขมงวดกวดขัน และบําเพ็ญเพียรทางจิตดวยความ
สงบ 
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7. ผูที่ตกเปนทาสของจิตใจที่ยึดมั่น มีความลําเอียง จะไมสามารถ
มองเห็นสภาวะที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย เมื่อใดที่สามารถสลัดความผูกพัน
และความลําเอียงทิ้งไปได เมื่อนั้นจึงจะมีดวงตามองเห็นสภาวะที่แทจริง  
ดังนั้น จิตใจที่เปนอิสระจากความยึดมั่นผูกพันจะรูสึกวาทุกสิ่งทุกอยางดู
แปลกใหมและมีชีวิตชีวาตางกับที่ไดเคยรูสึกมากอน 
 
 ที่ใดมีทุกขก็ยอมมีสุข ที่ใดมีสุขก็ยอมจะมีทุกขตามมา ถาสามารถ
กําจัดความลําเอียงใจแยกความแตกตางระหวางสุข ทุกข ดี ช่ัว แลว จิตใจ
ของเราก็จะเปนอิสระจากความผูกพันทั้งปวง 
 
 ความกังวลถึงเรื่องในอนาคตที่ยังไมมาถึง และคร่ําครวญถึงอดีตที่
ผานมา จะทําใหชีวิตเหี่ยวแหงอับเฉาเหมือนตนออที่ถูกตัดทิ้งเเละปลอยให
แหงไปเปลา ๆ โดยไมใชประโยชนอันใด 
 
 ถาเราไมมัวคร่ําครวญถึงอดีต ไมกังวลกับอนาคต ไมยอทอกับความ
ยากลําบาก แตใชชีวิตในปจจุบันอยางมีความหมายแลว เราก็จะมีสุขภาพดี
ทั้งใจและกาย 
 
 จงอยาปลอยใหชีวิตจมอยูในความคิดคํานึงของอดีต อยารอคอยเพอ
ฝนถึงอนาคต แตจงใชชีวิตอยางเขมแข็งเผชิญหนากับเหตุการณในปจจุบัน 
เทานั้น 
 
 จงอยาผลัดวันประกันพรุง การทํางานตามหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปใน
แตละวัน เปนวิถีทางดํารงชีวิตที่คุมคากับวันเวลาที่ผานพนไป 
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 ศรัทธาเปรียบเสมือนเพื่อนรวมทาง ปญญาเหมือนผูนําทางใหเราหลุด
พนจากความมืดมนอนธกาลของชีวิตที่เต็มไปดวยความทุกขทรมาน และพา
ใหไปพบแสงสวางแหงการรูแจง 

 
 ผูสั่งสมผลบุญดวยการหมั่นประกอบกุศลกรรมนับเปนยอดของการ
กระทํา ศรัทธาจะเปนทรัพยหาคามิไดของเขา และความจริงใจจะทําใหชีวิต
ของเขาหวานชื่น เราจึงควรประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนทั้งใจและ
กาย เพื่อความสงบสุขของชีวิต 

 
 บนหนทางชีวิตที่ยาวนาน ศรัทธา คือ เสบียงกรังเลี้ยงชีวิต คุณธรรม
ความดี คือ ที่พักพิงอาศัย ปญญา คือ แสงสวางสองทาง ความคิด คํานึงที่
ถูกตอง คือ ยามเฝาในเวลากลางคืน ผูที่ใชชีวิตอยางบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน
นั้น จะไมมีวันอับจนหรือเสื่อม ผูที่มีความเปนไท เปนอิสระแกตัวเอง คือ ผู
ที่สามารถเอาชนะความละโมบไดโดยเด็ดขาด 
 

 เพื่อความสุขของครอบครัว เราจะตองไมนึกถึงตัวเอง เพื่อ
ผลประโยชนของหมูบานเราจะตองไมนึกถึงแตครอบครัวของตน เพื่อ
ผลประโยชนสวนรวมของประเทศ เราจะตองไมนึกถึงแตหมูบานของตน 
และเพื่อจะไดพบหนทางตรัสรู เราจะตองละทิ้งความผูกพันในทุกสิ่ง 

 
 สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไมมีความเที่ยงแทแนนอน เมื่อมีเกิดยอมมี
ดับ เมื่อใดที่เราสามารถหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดได เมื่อนั้นแหละ  
เราจึงจะไดพบความสงบสุขอยางแทจริง 



 

 

 
 
 
 
 

ภราดรภาพในหมูพุทธศาสนิกชน 

ภราดรภาพในหมูพทุธศาสนกิชน 
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บทที่ 1 

หนาที่ของพุทธศาสนิกชน 
บทที่ 1 หนาที่ของพุทธศาสนิกชน 

ตอนที ่1 
พระสงฆ 

ตอนที่ 1 พระสงฆ 
 
1. ผูที่ปรารถนาจะเปนสาวกของเราจะตองละทิ้งทุกอยางทั้งบานชอง
ครอบครัว ทรัพยสมบัติ และทุกสิ่งทุกอยางทางโลกดวยความเต็มใจ ผูที่สละ
ทุกสิ่งทางโลกไดและพรอมที่จะปฏิบัติตามพระธรรมจึงจะนับวาเปนสาวก
ของเรา เปนผูที่ไรที่อยูคือความผูกพันกับทางโลกทั้งกายและใจ 
 
 
 
 ถึงแมวาจะเดินตามรอยเทาของเราแลวหมกาสาวพัสตรของเรา แตถา
ใจของผูนั้นยังถูกรบกวนดวยกิเลสตัณหาเขาผูนั้นก็ยังอยูหางไกลจากเรา
ถึงแมวาจะอยูในรางของสงฆแตไมยอมรับพระธรรมคําสั่งสอนของเรา เขาผู
นั้นจะไมอาจเห็นเราได 
 
 
 
 แตถาเขาผูนั้นสามารถขจัดกิเลสตัณหาใหสูญสิ้นไปจากใจ มีแตความ
บริสุทธิ์สงบในดวงใจแลว เขาก็เขาถึงเราทั้ง ๆ ที่รางกายจะอยูหางกันหลาย
พันโยชนก็ตาม เขาจะมองเห็นเรา 
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2. สาวกทั้งหลาย ผูที่สละเรือนแลวจะตองรักษาวินัย 4 ขอในการ 
ดําเนินชีวิต คือ 
 หนึ่ง ตองนุงหมดวยผาที่เกาขาดเเลว 
 สอง ตองรับอาหารที่ไดจากการบริจาคทาน 
 สาม ที่พักอาศัยคือที่ที่จะหาไดเมื่อถึงเวลาพลบค่ําแลว เชน 
  ใตตนไมหรือบนหินผา 
 สี่ ใชยารักษาโรคเฉพาะที่เปนยาซึ่งทําจากปสสาวะที่หมัก 
  เนาไว 

 
 
 การประคองบาตรออกเที่ยวภิกขาจารนั้นเปนการกระทําดวยความเต็ม
ใจของตนเองไมใชถูกใครบังคับ และเปนเพราะมีศรัทธาเชื่อวาการทําเชนนี้
จะชวยใหสามารถหลีกเลี่ยงความทุกขทรมานหลุดพนหนทางแหงความลุม
หลงได 

 
 
 การสละเรือนออกบวชเปนบรรพชิตดังกลาวนี้ ถาไมสามารถตัดขาด
จากโลภะ โทสะ โมหะและปดหนทางรับเขามาทางประสาท สัมผัสทั้งหา ก็
จะไมบังเกิดผลดีอยางที่คาดหวังไว 

 
 
3. จะตองมีความศรัทธาเชื่อมั่นวาตนเปนผูครองเพศบรรพชิตสละแลว 
ซึ่งครัวเรือน เมื่อถูกถามก็สามารถพูดไดเต็มปากวาตนเปนบรรพชิตและ
สามารถตอบไดวา 
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 “ขาจะรักษาวินัยที่บรรพชิตพึงปฏิบัติอยางเครงครัด ขาจะตอบแทน
บุญคุณผูที่อนุเคราะหดวยการทําทานใหไดพบความสุขอยางยิ่งยอดดวย การ
ปฏิบัติหนาที่ของสมณเพศใหลุลวงสมตามความมุงหมาย” 

 
 
 
 สิ่งที่ผูที่ออกบวชถือเพศบรรพชิตจะตองปฏิบัติก็คือ บรรพชิตตองเปน
ผูรูจักมีความละอาย รูรักษากาย วาจา ใจ และการดํารงชีวิตใหบริสุทธิ์ผุด
ผอง รูรักษาประสาทสัมผัสทั้งหาและอารมณไมใหลุมหลงในความสุข 
ความสนุกช่ัวครั้งช่ัวคราว จะตองไมเกียจครานหรือเห็นแกการนอนหลับ
พักผอนนาน ๆ 

 
 
 
 เวลาเย็นควรจะตองนั่งเจริญภาวนาสมาธิสํารวมจิตหรือเดินจงกรม
กอนจะเขาพักผอน และควรนอนตะแคงขวาเทาซอนกัน ความคิดคํานึง
สุดทายกอนหลับคือ กําหนดเวลาที่จะตื่นขึ้นในเชาวันตอไป ในยามรุงเชา
ของวันตอมาควรจะตองบําเพ็ญสมาธิทางจิตและเดินจงกรมอีก 

 
 
 
 ตลอดระยะเวลาวันหนึ่งจะตองรักษาจิตใจไมใหวอกเเวกดัวยการนั่ง
บําเพ็ญเพียรในที่ที่สงบสํารวมกายและจิตใจตอตานความโลภ โกรธ หลง 
ความงวง ความใจลอย ความอาฆาต ความสงสัย และตัณหาราคะทั้งหลาย 
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 การเพงจิตฝกสมาธิเชนนี้จะกอใหเกิดปญญาวิเศษที่สามารถกําจัด
กิเลสตัณหาใหสูญสิ้นแลวนําไปสูหนทางตรัสรู 

 
 
4. ถาผูถือเพศบรรพชิตลืมตัวหลงระเริงตกอยูภายใตความโลภ โกรธ
หลง ริษยา หลอกลวง หลงตัว ไมจริงใจก็เหมือนกับการเหน็บดาบสองคม
อยูกับตัวนั่นเอง สมณเพศไมใชเปนเพียงผูสละครัวเรือนหรือออกบิณฑบาต
ทองบทสวดมนตไดแตกฉานเทานั้น ถาเปนเชนนี้ก็เทากับการเปนแคเปลือก
นอกไมมีความหมายอะไรเลย 

 
 
 การเปนสมณเพศเฉพาะลักษณะภายนอก แตจิตใจไมอาจตัดขาดจาก
กิเลสโลกียไดก็เหมือนกับใหทารกนุงหุมจีวรสงฆ ไมอาจเรียกวาบรรพชิต
ได 

 
 
 ผูที่สามารถเพงจิตใหต้ังมั่น รูเเจงในปญญา ตัดขาดจากกิเลส และมุง
ดําเนินไปสูหนทางตรัสรูเทานั้นจึงจะเปนพระสงฆสาวกที่แทจริงของ
พระพุทธเจา 

 
 
 ผูที่ทําใจไดวาถึงแมจะเสียโลหิตหยดสุดทาย กระดูกจะปนเปนผงก็
ตามที จะไมเลิกลมความเพียร พยายามที่จะบรรลุใหถึงจุดหมายปลายทาง
เทานั้นจึงจะประสบความสําเร็จสมกับเปนพระสาวก 
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5. หนาที่ของพระสาวกคือ การกระจายแสงสวางแหงสัจธรรมของพระ
พุทธองค ประกาศธรรมเทศนาและปลุกบุคคลทั่วไปใหต่ืนขึ้นมีดวงตาเห็น
ธรรม ชวยแกความเขาใจผิดใหถูก ยอมเสียสละความสุขสวนตัว แมกระทั่ง
ชีวิตเพื่อการเผยแพรพระสัจธรรมแกคนทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 หนาที่ของพระสาวกไมใชสิ่งที่จะปฏิบัติใหลุลวงไปไดงาย ๆ ดังนั้น ผู
ที่ประกาศพระธรรมจึงเปนผูที่หมกาสาวพัตรและเจริญรอยตามพระพุทธเจา
ดวยการปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระองคอยางเครงครัดเสมือน
ไดนั่งบนอาสนะของพระองคและดําเนินเขาไปสูอาศรมของพระองค 

 
 
 
 
 
 
 การหมกาสาวพัตรของพระองค หมายถึง การถอมตนและบําเพ็ญ
เพียรการนั่งบนอาสนะของพระองค คือ การมองทุกสิ่งทุกอยางดวยจิตวาง
ไมผูกพัน การเขาไปสูอาศรมของพระองค คือการแผเมตตาตอคนทั้งหลาย
เยี่ยงพระพุทธองค 
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6. ผูที่จะเผยแพรพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค จะตองรําลึกถึงสิ่ง
ตอไปนี้ คือ 1. จะตองระมัดระวังความประพฤติของตนเอง 2. จะตองระวัง 
คําพูด 3. จะตองไมลืมเจตนารมณและจุดมุงหมายที่ไดต้ังไว 4. จะตองมี
เมตตาคุณ 

 
 
 การจะเปนผูสอนธรรมที่ดีได จะตองมีคุณสมบัติดังนี้  คือ 
 
 (1) มีขันติ คือ ความอดทน มีความถอมตัว ไมหยาบคาย ตองมองทุก
สิ่งทุกอยางดวยจิตวางไมผูกพันยึดมั่นในสิ่งใด ถาทําไดเชนนี้ไดจึงจะนับวา
ประพฤติชอบถูกตองทั้งกายและใจ 

 
 
 (2) มีความระมัดระวัง ในการคบหากับบุคคลประเภทตาง ๆ ตอง
รูจักหลีกหางผูมีอํานาจหรือคนที่มีสันดานชั่วรายและไมเขาใกลเพศตรงขาม 
ฝกสมาธิในสถานที่เงียบสงบ และตองไมลืมวาทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากเหตุ
และสภาพแวดลอมภายนอก จึงไมควรตําหนิติเตียนเหยียดหยาม หรือช้ี
ความผิดในลักษณะดูแคลนหรือทําใหไดอาย 

 
 
 (3) ตองรักษาใจของตนใหสงบ รําลึกถึงพระพุทธองคเสมือนบิดาใน
ดวงจิต นับถือพระสาวกของพระองคและผูกําลังเพียรฝกเพื่อหนทางตรัสรู
เสมือนครู มองผูคนทั้งหลายดวยสายตาที่เปยมไปดวยเมตตาธรรม และสอน
ทุกคนดวยความเสมอภาคไมลําเอียง 
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 (4) ตองแผเมตตาคุณมหาศาลดังเชนที่พระพุทธองคทรงทํา
โดยเฉพาะอยางยิ่งตอผูที่ไมรูจักหนทางแหงการตรัสรู ดวยความหวังวา วัน
หนึ่ง เขาผูนั้นจะเปลี่ยนใจหันมาศรัทธาเชื่อฟงคําสอนนั้นโดยใชความ
พยายามทุกวิถีทาง 
 
 
 

ตอนที ่2 
ฆราวาส 

ตอนที่ 2 ฆราวาส 
 
 
1. ดังไดกลาวมาแลววาคฤหัสถผูเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา คือ ผูที่มี
ศรัทธาในพระรัตนตรัยอันไดแก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ 
 
 
 
 การที่จะเปนฆราวาสที่ดีไดนั้นเราจะตองมีความเช่ือมั่นในพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆอยางไมมีความเคลือบแคลงสงสัย เช่ือฟงคําสั่งสอน 
และปฏิบัติตามพระธรรมอยางเครงครัด 
 
 
 
 ฆราวาสพึงรักษาศีลหา คือ ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมลักขโมย ไมมุสา ไม
ประพฤติผิดในกาม และไมดื่มสุรายาเมา  
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 นอกจากจะเชื่อถือในพระรัตนตรัยและปฏิบัติตามศีลหาดวยตนเอง
แลว ควรชักจูงใหญาติมิตรและผูอื่นเกิดศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆเพื่อวาพวกเขาทั้งหลายจะไดมีสวนรับพระเมตตาคุณของพระพุทธ
องคดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 ฆราวาสควรจะระลึกอยูเสมอวาความเชื่อถือพระรัตนตรัยและปฏิบัติ
ตามศีลหานั้น จะชวยใหสามารถบรรลุถึงหนทางตรัสรูได ถึงแมวาชีวิต
ความเปนอยูยังเกี่ยวของอยูในโลกแตก็ไมควรผูกพันกับความตองการทาง
โลกจนถอนตัวไมขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
2. ถาฆราวาสไดฟงคําสอนของพระพุทธเจาและเกิดความเลื่อมใส
ศรัทธาแลวก็จะเกิดความปติยินดีและความสงบในจิตใจขึ้น 
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 ใจที่มีศรัทธานี้บริสุทธิ์และออนโยน มีขันติและความอดทน ไมมีการ
โตแยงตอบ ไมกอทุกขใหผูใด แตมักรําลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยูเสมอจิตใจ 
จึงมีความสงบสันติพบแสงแหงปญญารูแจงทุกหนทุกแหง 

 
 
 
 
 ดวยศรัทธาในองคพระพุทธเจา ทําใหสามารถสลัดความเห็นแกตัวละ
ทิ้งความยึดมั่นในสิ่งที่เปนของตัว จึงไมมีความหว่ันกลัวในชีวิตหรือวิตกกับ
การวิพากษวิจารณ 

 
 
 
 
 ดวยความเชื่อวาเมื่อตายแลวจะไดัไปเกิดใหมในดินแดนแหงพุทธะ ก็
จะไมกลัวความตาย ดวยความเชื่อในสัจธรรมวิเศษทําใหมีความเชื่อมั่นใน
ตัวเอง ไมเกรงกลัวกับการเผชิญหนาใคร 

 
 
 
 
 ดวยความมีเมตตาธรรมเปนที่ต้ัง ทําใหไมเกิดอารมณรักหรือเกลียดชัง
ตอผูใด และเมื่อดวงใจมีความสะอาดบริสุทธิ์ก็พรอมที่จะประกอบกรรมดี
อยูเสมอ 
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 ไมวาจะตกอยูในสภาพเชนใดทั้งยามมีและยามจน ถาเราไมเสื่อม
คลายความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธองค ยังคงมีความละอายตอบาป
ประพฤติตามที่ไดล่ันวาจาไว และพูดจริงตามที่ไดปฏิบัติไป ตรองทุกสิ่งทุก
อยางดวยปญญา มีจิตใจมั่นคงดังขุนเขา จะสามารถมุงหนาไปสูหนทางแหง
การตรัสรูไดอยางราบรื่น 

 
 
 ถึงแมวาจําเปนตองตกอยูในภาวะยุงยากทามกลางผูคนที่มีจิตใจ
สกปรกก็ตามที ศรัทธาในพระพุทธเจาจะชวยใหรอดพนจากสภาพที่ไมพึง
ประสงคเชนนี้แลวชักนําใหเรงกระทําความดีมากขึ้น 

 
 
3. ดังนั้น ไมวาใครก็ตามพึงรับฟงพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค
ดวยตนเองเสียกอน ถึงแมวาการฟงคําสอนนั้น จะตองลุยฝากองไฟเขาไปก็ 
ตามที่ตองเต็มใจที่จะลุยเขาไป 

 
 
 การลุยฝากองไฟแหงกิเลสโลกเขาไปเพื่อฟงพระธรรมของพระองค
จะชวยใหผูนั้นไดพบหนทางแหงการหลุดพน 

 
 
 การฟงพระธรรมคําสอนดวยตัวเองแลวประพฤติปฏิบัติตามดวยการ
เอื้อเฟอเผื่อแผแกผูอื่น ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว แสดงความเคารพตอผูที่
สมควรเคารพ รับใชผูที่ควรรับใช ไมทําตามใจตัวเอง 



หนาที่ของพุทธศาสนิกชน 

–204– 

 การเชื่อฟงเเละมีศรัทธาในคําสอนเชนนี้ทําใหจิตใจไมเกิดอารมณ
ริษยา ไมหว่ันไหวกับคําพูดหรือการกระทําของผูอื่น ไมเกิดความคิดฟุงซาน 
นอกจากการฝกบําเพ็ญเพียรทางสมาธิเพื่อจิตใจบริสุทธิ์เทานั้น 

 
 
 ผูที่ไมมีศรัทธาในพระพุทธเจามักจะเปนผูที่คิดถึงแตเรื่องของตัวเองมี
จิตใจคับแคบ หงุดหงิด ไมมีความสงบสุขอยูตลอดเวลา แตผูที่มีศรัทธาใน
พระพุทธเจาจะเกิดปญญาสวางมีเมตตาจิตเกื้อหนุน ทําใหมีจิตใจกวางขวาง
ไมหว่ันไหวกับเรื่องไรสาระ 

 
 
4. ผูที่ไดฟงพระธรรมแลวจะตระหนักถึงความไมเที่ยงของชีวิต และเห็น
วาสังขารเปนมูลที่กอใหเกิดความทุกขทรมาน เปนที่เกิดของความชั่วรายทั้ง
ปวง จึงไมผูกพันกับมัน 

 
 
 อยางไรก็ตาม ตองไมลืมที่จะบํารุงรักษาสังขาร ไมใชเพื่อหวัง
ความสุขสําราญทางกาย แตเพื่อการแสวงหาหนทางแหงความหลุดพน คือ 
การตรัสรูและเผยแพรสัจธรรมแกผูอื่นตอไปนั่นเอง 

 
 
 ถาเราไมรักษารางกายใหแข็งแรง เราก็ไมอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวเพื่อ
การปฏิบัติธรรมและประกาศพระธรรมใหแพรหลายได 
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 เชนเดียวกับผูที่จะขามแมน้ําใหญจะตองดูแลซอมแซมแพ คนที่ตอง
ใชมาในการเดินทางก็จะตองดูแลรักษามาเปนอยางดี 

 
 
 ผูที่เปนสาวกของพระพุทธเจาจะตองนุงหมแตพอควรพอเหมาะเพื่อ
ปองกันความรอนหนาว และกันความอายเทานั้น ไมใชปรุงแตงประดับ
ประดาเพื่อความงาม 

 
 
 การรับประทานอาหารก็ไมใชเพื่อความเอร็ดอรอย แตเพื่อการ
ดํารงชีวิตอยูสําหรับการรับฟงและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม 

 
 
 บานที่อยูอาศัยก็เหมือนกันไมไชเพื่อความโกมีหนามีตา แตควรอาศัย
อยูในบานแหงปญญารูแจง ซึ่งชวยปองกันโจรแหงกิเลสตัณหาและพายุแหง
ความชั่วรายทั้งหลายไมใหเขามาขางในได 

 
 
 ดังนั้น เราจึงควรบริโภคปจจัยตาง ๆ เทาที่จําเปนแกการดํารงชีวิตที่มุง
อุทิศเพื่อการแสวงหาหนทางตรัสรู ไมควรผูกพันกับมันเพื่อความสุขสวนตัว
หรือเพราะความเห็นแกตัว นอกจากเพื่อการถายทอดสัจธรรมใหบุคคล
ทั้งหลายไดมีโอกาสพบหนทางแหงการหลุดพนดวย 
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 ดวยเหตุนี้ถึงแมเราจะยังใชชีวิตอยูกับครอบครัว แตจิตใจก็ไมควร
วางเวนที่จะรําลึกถึงคําสอนและเผื่อแผความเมตตาแกสมาชิกในครอบครัว
อยางทั่วถึงดวยการชี้หนทางและชักจูงใจทุกคนใหเกิดศรัทธาเห็นธรรมตาม
ไปดวย 

 
5. ฆราวาสเลื่อมใสในพระองคมีหนาที่ที่จะตองเรียนรูวิธีการทดแทน
บุญคุณของบิดามารดา การปรนนิบัติครอบครัว การฝกใจตนเอง และรับใช 
พระพุทธองค 

 
 การรับใชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดานั้นทําไดโดยการดูแลและ 
บํารุงรักษาใหทานมีความสงบสุขและมีอายุยืนยาว 

 
 การที่จะทําใหชีวิตครอบครัวมีความสุขไดนั้นจะตองไมเห็นแกตัณหา
ราคะ และความสุขสวนตัวแตเพียงถายเดียว 

 
 เวลาฟงดนตรีก็ใหนึกถึงดนตรีแหงพระธรรม เวลาอยูใตชายคาบานก็
ควรฝกสมาธิทางจิตไมใหเกี่ยวของกับกิเลสธุลีและความยุงยากวุนวายทาง
โลก 

 
 เวลาทําทานอุทิศสวนกุศลใหผูอื่นก็ควรทําจิตใจใหปลอดโปรง
ปราศจากความโลภ เวลาอยูทามกลางฝูงชนหมูมากก็ควรคิดวาอยู ทามกลาง
หมูผูที่เจริญรอยตามพระพุทธเจา เมื่อประสบเคราะหกรรม สิ่งใดก็ไม
หวาดหว่ันสะทกสะทาน แตคงรักษาความสงบและมั่นคงในจิตใจได 
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 การพึ่งพระพุทธองค คือ การแสวงหาหนทางแหงการหลุดพน 

 
 
 การพึ่งพระธรรม คือ การสดับฟงพระธรรมเพื่อใหเกิดปญญารูแจงที่
กวางใหญไพศาลปานมหาสมุทร 

 
 
 การพึ่งพระสงฆ คือ การแสวงหามิตรภาพและสันติสุขโดยไมเห็นแก
ประโยชนสวนตัว 

 
 
 เวลาใสเสื้อผาก็ไมควรลืมสวมอาภรณแหงความดีและความละอายใน
บาปดวย 

 
 
 แมเวลาขับถายก็ควรนึกถึงการกําจัดอารมณโลภ โกรธ หลง และ
ความสกปรกใหหมดไปจากใจดวย 

 
 
 เวลาไตขึ้นไปตามทางภูเขาที่สูงชันก็ควรรําลึกวากําลังไตขึ้นไปตาม
ทางที่จะนําไปสูการตรัสรู และเวลาเดินลงมาตามทางลาดที่เดินสบายก็ควร
คิดวาเปนโอกาสดีที่จะเดินใหลึกเขาไปสูหนทางแหงความเปนอรหันตได 
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 เมื่อเห็นสะพานก็ควรคิดวาจะตองสรางสะพานแหงพระธรรมใหคน
ทั้งหลายไดขาม 
 
 เมื่อไดเห็นคนที่โศกเศราเสียใจก็ควรทําใจใหปลงในความไมเที่ยงแท
แนนอนของชีวิต 
 
 เมื่อเห็นคนโลภ ควรทําใจใหหลุดพนจากความผูกพันกับชีวิตที่เต็มไป
ดวยมายา และเพียรพยายามไปใหถึงทางหลุดพน 
 
 เมื่อไดรับอาหารโอชารสควรรูจักระมัดระวังใจไมใหเกิดความโลภ
ความลุมหลงในความฟุมเฟอย เมื่อไดรับอาหารไมอรอยก็พึงหวังวาความ
โลภจะไมหวนกลับมาหาตัวอีก 
 
 ในฤดูรอนที่อากาศรอนจัดควรคิดถึงการหลีกเลี่ยงใหพนจากความ
รอนของไฟโลกีย แลวแสวงหาความรมเย็นของการตรัสรู ในฤดูหนาวที่
อากาศหนาวจัดก็ใหระลึกถึงความอบอุนในพระเมตตาของพระองค 
 
 เวลาสวดมนตพึงระลึกอยูเสมอวาจะปฏิบัติคําสอนทั้งหมดโดยไม
หลงลืม 
 
 เมื่อนึกถึงพระพุทธองค ใหต้ังความปรารถนาวา ขอใหมีดวงตาเห็น
ธรรมเยี่ยงพระองค 
 
 เวลานอน ควรทํากาย วาจา ใจใหบริสุทธิ์ เมื่อต่ืนขึ้นมาในตอนเชา
จิตใจจะไดผองใสปลอดโปรงมองเห็นธรรมไดงายขึ้น  
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6. ผูที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ยอมรูวาทุกสิ่งทุกอยางมีความเปน
“ศูนย” จึงยอมรับสภาพของทุกสิ่งทุกอยางดวยความสุขุมและพยายามปรับ
ใหเหมาะกับการแสวงหาหนทางตรัสรู 

 
 
 เราไมควรคิดวาโลกนี้เปนโลกแหงความวุนวายไมมีสาระและโลก 
แหงการตรัสรูเปนโลกแหงความสงบ แตควรคิดวาเราจะมีโอกาสพบหนทาง 
แหงการหลุดพนไดไนทามกลางโลกแหงความวุนวายและไมสงบนี้เอง 

 
 
 ถามองโลกนี้ดวยดวงตาโงเขลา จะเห็นวาเปนโลกที่ไมมีความหมาย
เต็มไปดวยความชั่วรายหลอกลวง แตถามองดวยดวงตาของคนมีปญญาแลว
ก็จะแลเห็นวาเปนโลกแหงการตรัสรู 

 
 
 อันที่จริงแลว การมองโลกดวยสายตาที่แบงความแตกแยกกันวา มี
ความหมายหรือไมมีความหมาย ดีหรือช่ัวนั้นเปนเพียงเพราะความลําเอียง 
แยกเขาแยกเราของคนทั่วไปนั่นเอง ซึ่งเปนการมองที่ผิด 

 
 
 แตถามองดวยสายตาที่เปนธรรม คือ มองดวยปญญาบริสุทธิ์แลวจะ
เห็นวาโลกนี้มีอยูเพยีงโลกเดียวและเปนโลกที่เต็มไปดวยความหมาย 
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7. ผูที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีศรัทธาในพระพุทธเจา จะมองโลกนี้
เปนหนึ่ง ไมลําเอียงเเละมีความเห็นอกเห็นใจพรอมที่จะชวยเหลือผูอื่นอยาง
ไมถือตัว 

 
 
 ดังนั้น ผูที่เช่ือถือในพระพุทธศาสนาจะมีจิตใจที่ไมรูจักความโกรธ แต
กลับถอมตัวพรอมที่จะชวยเหลือ ใหความเห็นอกเห็นใจผูอื่นเหมือนพื้นดิน
ที่อุดมสมบูรณซึ่งเลี้ยงดูพืชผลทั้งหลายอยางเทาเทียมกันไมลําเอียง และ
ปลูกฝงศรัทธาในจิตใจของผูที่ยากไร 

 
 
 จิตใจที่เปยมไปดวยความเมตตาเห็นอกเห็นใจผูที่ยากไรนี้เปนเสมือน 
มารดาที่คอยเลี้ยงอบรมจิตใจของบุตร ในขณะเดียวกันก็ใหความคารวะตอ
บุคคลเหลานี้เหมือนเชนบิดามารดาของตน 

 
 
 ดวยเหตุนี้ ถึงแมวาจะถูกคนอีกเปนจํานวนมากที่วางตนเปนศัตรูมุง
รายหมายบอนทําลายผูที่เลื่อมใสในพระพุทธองคก็ตาม พวกเขาเหลานี้ก็ไม
อาจจะทําอะไรได เหมือนกับยาพิษหยดเดียวไมสามารถจะทําใหน้ําใน
มหาสมุทรใหญกลายเปนน้ําพิษได 

 
 
8. ผูที่เช่ือถือพระพุทธศาสนาจะบังเกิดความปติยินดีซาบซานดวยความ
สงบสุขที่เกิดขึ้นในดวงใจ ทั้งนี้เพราะดวยบารมีของพระพุทธองค 
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 ในทามกลางโคลนตมแหงกิเลสโลกียที่ไมเคยมีเมล็ดพืชพันธุแหง
ความศรัทธามากอนเลย ก็อาจหวานความศรัทธาใหงอกงามขึ้นมาไดดวย
แรงอํานาจแหงพระเมตตาจิตของพระพุทธองค ซึ่งจะชวยฟอกลางจิตใจ
ผูคนใหบริสุทธิ์ผุดผองและเกิดศรัทธาเลื่อมใสพระองคขึ้น 

 
 
 
 ดังที่เคยกลาวมาแลววาตนไมจันทนหอมไมอาจงอกงามแพรพันธุได
ในปาไม Eranda ซึ่งเปนไมมีพิษ ความศรัทธาในพระพุทธองคก็ควรจะเปน
เชนเดียวกัน คือ ไมอาจเกิดขึ้นไดในใจที่เต็มไปดวยกิเลส 

 
 
 
 แตอันที่จริงแลวบุปผาแหงศรัทธาอาจบานไดในดวงใจที่มีกิเลส
ตัณหาที่เปนเชนนั้นไดเพราะรากของมันไมไดอยูที่นั่นแตอยูที่อื่น คือ อยูที่
ดวงใจของพระพุทธเจาเอง 

 
 
 
 ถาผูที่เลื่อมใสในพระพุทธเจาเผลอใจหรือหลงลืมตัวตกเปนทาสของ
ความโลภ โกรธ หลงแลว จิตใจของเขาก็จะหมองมัวสกปรกเกิดความอิจฉา
ริษยา เกลียดชัง มุงราย แตถาเขาหันกลับไปหาพระพุทธเจาตามเดิม เขาก็จะ
สามารถรับใชงานในศาสนาไดอยางดี ซึ่งนับวาเปนเรื่องนาอัศจรรยมาก 
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ตอนที่ 3 
วิถีแหงการดําเนินชีวิต 

ตอนที่ 3 วิถีแหงการดําเนินชีวิต 
 

1. การที่คิดวาความอับโชคเกิดจากเหตุภายนอกนั้นเปนความคิดที่ผิด แท
ที่จริงมันเกิดขึ้นจากใจของตนเอง จึงเปนการโงที่จะระแวดระวังแตเหตุ
ภายนอกโดยไมควบคุมจิตใจของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 ในสมัยกอนมีประเพณีวาเมื่อต่ืนเชาลางปากลางหนาแลวตอง 
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทิศตาง ๆ ทั้งเหนือ ใต ออกตก เบื้องบนและเบื้อง
ลาง อธิษฐานขออยาใหเกิดเคราะหรายจากทิศเหลานี้และขอใหวันนั้นไมมี
เหตุรายแรงอะไรเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 พระพุทธศาสนาไมไดสอนเชนนั้น แตสอนใหแสดงคารวะตอทิศแหง
ความจริงทั้ง 6 และประพฤติในทางที่ชอบดวยปญญา 
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 การที่จะพิทักษมิใหความชั่วรายเขามาจากทิศทั้ง 6 เราตองละเวน
ความประพฤติช่ัว 4 ควบคุมจิตใจไมใหคิดช่ัว 4 และหลีกเลี่ยงอบายมุข ทั้ง 6 
ซึ่งเปนเหตุใหตองสูญเสียที่อยูอาศัยและทรัพยสมบัติ 
 
 
 ความประพฤติช่ัว 4 คือการฆาสัตวตัดชีวิต การลักขโมย การประพฤติ
ผิดในกาม การพูดปด 
 
 
 ความคิดช่ัว 4 คือ โลภ โกรธ หลง กลัว 
 
 
 อบายมุขทั้ง 6 ซึ่งเปนทางรั่วไหลของทรัพยสินคือการเสพสุรา การ
เที่ยวกลางคืน หลงระเริงในการรองรําทําเพลง มั่วสุมในการพนัน คบมิตร
ช่ัว เกียจครานการงาน 
 
 
 การละเวนความประพฤติช่ัว 4 คิดช่ัว 4 ปดหนทางอบายมุข 6 และ
แสดงคารวะตอทิศทั้ง 6 ซึ่งไดแก 
 
 
 ทิศตะวันออก หมายถึง บิดามารดากับบุตร ทิศใต หมายถึง ครูบา
อาจารยกับศิษย ทิศตะวันตก หมายถึง สามีกับภรรยา ทิศเหนือ หมายถึง  
มิตรสหาย ทิศเบื้องลาง หมายถึง บริวารคนรับใช ทิศเบื้องบน หมายถึง 
พระสงฆสาวกของพระพุทธเจา 
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ประการแรก คือขอพึงปฏิบัติของบิดามารดาและบุตรในทิศ
ตะวันออก บุตรควรบํารุงบิดามารดาดวยขอพึงปฏิบัติ 5 ประการดังนี้คือ 
เลี้ยงดูบิดามารดา ชวยทํากิจการงานของบิดามารดา ดํารงรักษาวงศสกุล สืบ
ทอดทรัพยสินและมรดกของครอบครัว ทําบุญอุทิศสวนกุศลใหเมื่อทาน
ลวงลับไปแลว 
 ในทางกลับกัน บิดามารดาควรอนุเคราะหบุตรดวยขอพึงปฏิบัติ 5 
ประการ ดังนี้คือ หามปรามไมใหประพฤติช่ัว สงเสริมสนับสนุนใหทําความ
ดี ใหบุตรไดศึกษาหาความรูและความชํานาญ หาคูครองที่เหมาะสมให 
มอบทรัพยสมบัติใหในโอกาสอันสมควร หากทําตามขอพึงปฏิบัติทั้ง 5 
ประการนี้ บิดามารดาและบุตรในทิศตะวันออกก็จะดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขและปราศจากความเศราโศก 
 
 ประการถัดไป คือขอพึงปฏิบัติของครูอาจารยและศิษย ศิษยควรลุก
ตอนรับเมื่ออาจารยมาถึง เขาพบอาจารยเพื่อชวยดูแลอยางใกลชิด ควรตั้งใจ
ฟงคําสั่งสอนของอาจารย ไมละเลยในการปรนนิบัติอาจารย นอมรับคําสั่ง
สอนดวยความเคารพ 
 ในทางกลับกัน ครูบาอาจารยควรแนะนําสั่งสอนใหศิษยประพฤติดี
ประพฤติชอบ สั่งสอนทุกสิ่งที่ตนเองไดเคยเรียนรูอยางถูกตอง เตรียม
หนทางเพื่อใหศิษยไดรับการยกยองสรรเสริญตลอดจนไดรับประโยชนและ
การยอมรับนับถือในทุกสถาน เมื่อเปนเชนนี้ ครูบาอาจารยและศิษยในทิศใต
จะสามารถดําเนินชีวิตอยางมีความสุขและปราศจากความเศราโศก 
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 ประการถัดไป คือ ขอพึงปฏิบัติของสามีภรรยาซึ่งอยูในทิศตะวันตก 
สามีควรบํารุงเลี้ยงดูภรรยาดวยความเคารพ สุภาพและซื่อสัตยตอภรรยา
มอบความเปนใหญในการตัดสินใจให มอบของขวัญให  
 ภรรยาควรดูแลงานบานเปนอยางดี สงเคราะหหมูญาติทั้งหลาย 
ซื่อสัตยตอสามี รักษาทรัพยสมบัติของครอบครัว และทํากิจการของ
ครอบครัวใหเปนไปดวยดี เมื่อเปนเชนนี้ สามีภรรยาผูอยูในทิศตะวันตกจะ
สามารถดาํเนินชีวิตอยางมีความสุขและปราศจากความเศราโศก 
 
 ประการถัดไป คือขอพึงปฏิบัติตอมิตรผูอยูในทิศเหนือ กลาวคือ 
ชวยเหลือเกื้อกูลดวยสิ่งที่มิตรขาดแคลน  พูดจามีน้ําใจตอกัน  รักษาผล 
ประโยชนของมิตร เห็นอกเห็นใจกันอยูเสมอ และปฏิบัติตอกันดวยความ
ซื่อสัตยจริงใจ 
 มิตรพึงเพียรพยายามปกปองมิตรไมใหตกไปสูหนทางที่ผิด ชวยรักษา
ทรัพยสมบัติของมิตรในยามที่มิตรประมาทพลาดพลั้ง รับฟงเรื่องกังวลใจ
เมื่อมิตรประสบปญหา ยื่นมือเขาชวยเหลือในยามทุกขยากลําบาก และ
ชวยเหลือสนับสนุนหมูญาติของมิตรเมื่อคราวจําเปน เมื่อเปนเชนนี้ มิตร
สหายจะสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขและปราศจากความเศราโศก 
 
 ประการถัดไป คือ ขอพึงปฏิบัติของนายจางและลูกจางผูอยูในทิศ
เบื้องลาง นายจางปฏิบัติตอลูกจางดวยขอพึงปฏิบัติ 5 ประการดังนี้ จัดการ
งานใหทําตามกําลังความสามารถ จัดหาการกินอยูที่ดีและใหคาตอบแทน
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อยางเพียงพอ ดูแลเอาใจใสใหอาหารการกินที่เลิศรส ใหหยุดพักผอนหยอน
ใจตามโอกาสอันสมควร 
 ในทางกลับกัน ลูกจางควรปฏิบัติตอนายจางดวยขอพึงปฏิบัติดังนี้ ต่ืน
นอนกอนนายจาง เขานอนทีหลังนายจาง ตองซื่อสัตยตอนายจางตลอดเวลา
เช่ียวชาญในหนาที่การงานของตน ไมทําใหนายเสื่อมเสียช่ือเสียง เมื่อเปน
เชนนี้ นายจางและลูกจางจะสามารถดํารงชีวิตอยางมีความสุขและปราศจาก
ความเศราโศก 
 
 ประการถัดไป คือขอปฏิบัติตอพระสงฆผูเทศนาสั่งสอนและอยูในทิศ
เบื้องบน พึงปฏิบัติตอพระสงฆผูเทศนาสั่งสอนดวยความเคารพ ทั้งทางกาย 
วาจา ใจ พึงตอนรับพระสงฆดวยความเต็มใจ ฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอน
ของทาน พึงอุปฏฐากบํารุงทานเหลานั้น 
 ประการถัดไป คือขอพึงปฏิบัติตอพระสงฆผูเทศนาสั่งสอนและอยูใน
ทิศเบื้องบน ควรปฏิบัติตอพระสงฆผูเทศนาสั่งสอนดวยความเคารพ ทั้งทาง
กาย วาจา ใจ ควรตอนรับพระสงฆดวยความเต็มใจ ฟงและปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของทาน ควรอุปฏฐากบํารุงทานเหลานั้น 
 การแสดงคารวะตอทิศทั้ง 6 ไมใชกระทําเพราะตองการหลีกเลี่ยง 
ภยันตรายจากภายนอก แตทําเพื่อปองกันตัวมิใหเกิดภัยอันตรายขึ้นภายใน
จิตใจ 

2. คนเราควรรูจักเลือกคบเพื่อนใหถูกวาคนไหนควรคบ คนไหนไมควร
คบ  
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คนที่ไมควรคบเปนเพื่อน คือ คนฉลาด พูด ประจบสอพลอ สุรุยสุราย 
 
 
 คนที่ควรคบเปนเพื่อน คือ คนที่ชวยเหลือเราทั้งในยามมีและยาม
ยากจน ใหคําแนะนําตักเตือนเห็นอกเห็นใจเพื่อนดวยความจริงใจ 
 
 
 มิตรแท คือ ผูที่ตักเตือนเรามิใหหลงผิด เปนหวงเปนใยทั้งตอหนา 
และลับหลัง เมื่อประสบเคราะหกรรมก็คอยปลอบโยนใหคลายทุกขให
ความชวยเหลือดวยความเต็มใจเมื่อถึงคราวจําเปน รักษาความลับให
คําปรึกษาและชักจูงไปในทางที่ถูก 
 
 
 การที่จะหามิตรแทเชนนี้ไมใชของงาย และการที่ตัวเราจะเปนมิตรแท
เองก็ไมใชของงายเชนเดียวกัน ความเปนมิตรแทเปรียบเสมือนแสงตะวันที่
สองแสงสวางใหแกโลกทั้งโลก 
 
 
3. บิดามารดาเปนผูที่มีบุญคุณมหาศาลที่เราไมอาจจะทดแทนไดหมดสิ้น
ไมวาจะใชเวลานานสักกี่รอยปที่จะทูนบิดามารดาไวบนไหลทั้งสองขางก็
ตาม เราก็ไมอาจชดใชหนี้บุญคุณของทานใหหมดสิ้นได 
 
 
 แมวาเราจะเฝาชําระรางกายใหทานดวยเครื่องหอมเปนเวลารอย ๆ  ป
ประพฤติตัวเปนลูกที่อยูในโอวาท สรางบัลลังกใหนั่ง แสวงหาทรัพย 
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สมบัติมีคาทั้งหลายในโลกมาใหทั้งหมดก็ไมอาจตอบแทนบุญคุณอัน 
มหาศาลของทานไดหมด 

 
 
 แตเมื่อใดที่เราแนะทางนําทานใหไปสูหนทางแหงธรรมจนทานเกิด
ศรัทธาเลื่อมใส ตัดขาดจากหนทางแหงโลกียวิสัยไดหมดสิ้นและบังเกิด 
ความปติสุขในดวงใจ เมื่อนั้นแหละจึงจะพูดไดวาเราไดสนองคุณทานแลว
หรือจะยิ่งกวาก็ได 

 
 
4. ครอบครัว คือ สถานที่ที่จิตใจของสมาชิกทุกคนมารวมกัน สามัคคี 
กลมเกลียวกัน ถาทุกคนในครอบครัวมีความรักและเขาอกเขาใจกัน บานก็
จะมีบรรยากาศเหมือนสวนดอกไมงดงาม แตเมื่อใดที่เกิดความแตกแยกไม
ลงรอยกันขึ้นก็เหมือนเกิดพายุรายที่พัดกระหน่ําในสวนดอกไม 

 
 
 ถาเกิดความขัดแยงขึ้นในครอบครัว เราไมควรตําหนิติเตียนผูอื่น แต
ควรสํารวจตัวเองกอนแลวดําเนินไปตามทางที่ถูก 

 
 
5. นานมาแลว มีชายผูมีศรัทธาแกกลาผูหนึ่ง บิดาของเขาตายตั้งแตยังเด็ก
อยู เขาอาศัยอยูกับมารดาเรื่อยมาดวยความสุข จนกระทั่งเขาสมรสกับภรรยา 
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 ในตอนแรกก็อยูดวยกันอยางสงบสุข ตอมาเกิคความเขาใจผิดดวย
เรื่องเล็ก ๆ ระหวางมารดากับภรรยาของเขาจนตางเกลียดชังซึ่งกันและกัน
ในที่สุดมารดาของเขาก็ออกจากบานไปทิ้งใหสามีภรรยาอยูกันตามลําพัง 

 
 เมื่อมารดาของเขาออกจากบานไปแลวเขาก็มีบุตรคนหนึ่งและมีขาว
ลือที่ลูกสะใภวาจนไปเขาหูมารดาวา “เมื่ออยูดวยกันแมผัวมักจะกอเรื่อง
กวนใจเราจนไมมีความสุข แตเมื่อแยกกันอยูอยางนี้แลว เราก็มีแตเรื่อง
นายินดี” 

 
 เมื่อผูเปนมารดาไดยินขาวลือนั้นก็โกรธมาก ตะโกนกองวา “ถาคนที่
เปนแมถูกเฉดหัวออกไปจากบานแลวยังมีเรื่องที่เปนศิริมงคลเกิดขึ้นในบาน
ไดละก็ โลกคงจะเกิดความวิปริตขึ้นเปนแน” 

 
 วาดังนั้นนางก็ไปที่หลุมศพแลวตะโกนรองเหมือนคนเสียสติวา “เรา
ตองทําพิธีเผาเจาความถูกตองนี้เสีย” 

 
 เมื่อทาวสักกะไดสดับฟงเรื่องนี้จึงมาปรากฏองคแลวซักถามเรื่องราว
และปลอบใจใหนางหายโกรธ แตก็ไมเกิดผลอันใด 

 
 ทาวสักกะจึงตรัสวา “ถาเชนนั้น เราจะฆาและเผาลูกสะใภกับหลาน
ของเจาเสียใหตายจะสมใจเจาไหม” 
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 เมื่อไดฟงเชนนั้นก็คิดไดรีบขอโทษในความผิดที่นางไดทําไปเพราะ 
ความโกรธ พรอมกับรองขอชีวิตของลูกสะใภและหลาน ในขณะเดียวกันลูก
ชายและสูกสะใภก็รูสํานึกในความผิดของตนไดออกติดตามหานาง ทาว
สักกะไดไกลเกลี่ยขอบาดหมางใจให หลังจากนั้นเปนตนมา ครอบครัวนั้นก็
อยูรวมกันดวยความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 
 สัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจาจะไมมีวันสูญไปตราบเทาที่เราไม 
ละทิ้งความเชื่อมั่นในทางที่ถูก แตบางครั้งบางทีดูเหมือนวาคําสอนนั้นไมถูก
ไมจริง ทั้งนี้ก็เพราะหัวใจของเราสูญเสียความเชื่อมั่นในทางที่ถูกไปนั่นเอง 
 
 
 
 
 ความผิดใจกันเปนสาเหตุกอใหเกิดเรื่องยุงยากทั้งปวง ดังนั้นชีวิต
ครอบครัวจึงควรระมัดระวังใหดีไมวาจะเปนเรื่องเล็กนอยเพียงใดก็ตาม 
 
 
 
 
6. ในชีวิตครอบครัว มีสิ่งสําคัญที่เราควรสําเหนียกไว คือ ความขยัน
ทํางานเหมือนมดและมีความมุมานะเหมือนผึ้ง ไมควรหวังพึ่งแรงหรือหวัง
ความชวยเหลือจากคนอื่น 
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 ขณะเดียวกัน เราไมควรคิดวาทรัพยสินที่หามาไดดวยความ
ขยันหมั่นเพียรนี้เปนของตนคนเดียว นอกจากบางสวนที่เก็บเอาไวเผื่อใน
เวลาฉุกเฉินแลวควรเผื่อแผใหผูอื่นดวย โดยการบริจาคใหสวนรวม และเพื่อ
บํารุงพระพุทธศาสนา 

 
 เราควรระลึกอยูเสมอวาไมมีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะเปน “ของตน” ทุกสิ่ง
ทุกอยางในโลกนี้เกี่ยวของกับบุคคลแตละคนก็เพราะดวยกฎแหงกรรมและ
สภาวะ ทรัพยสมบติัที่อยูในครอบครองเปนของนอกกายจะอยูกับเรา 
เพียงช่ัวคราวเทานั้น ดังนั้น เราจึงไมควรใชมันเพื่อประโยชนของตนเองฝาย
เดียวแตควรใชดวยความระมัดระวังและใหเกิดประโยชนแกสวนรวม 

 
7. เมื่อพระอานนทไดรับผา 500 พับที่พระนางสามาวดี มเหสีของพระ
เจาอุเทนนํามาถวายก็รับดวยความยินดี 

 
 พระเจาอุเทนจึงทรงเคลือบแคลงสงสัยวาพระอานนทจะรับถวายดวย
จิตใจที่มีกิเลสแหงความโลภจึงตรัสถามพระอานนทวา 
 “ทานจะเอาผาถึง 500 พับนี้ไปทําอะไรเลา” 
 พระอานนทก็ทูลวา “มีพระสาวกเปนจํานวนมากครองจีวรเกาขาดวิ่น
ขาพุทธเจาจะเอาไปแจกใหพระสาวกเหลานั้น” 
 พระเจาอุเทนตรัสถามตอไปวา 
 “แลวทานจะทําอยางใรกับจีวรเกา ๆ เหลานั้น” 
 “ขาพุทธเจาจะเอาไปทําผาลาดอาสนะ” 
 “แลวผาลาดอาสนะเกาจะเอาไปทําอะไรเลา” 
 “จะเอาไปทําปลอกหมอนพระเจาขา” 
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 “ถางั้นทานจะเอาปลอกหมอนเกาไปทําอะไร” 
 “จะเอาไปทําผาเช็ดเทา” 
 “แลวผาเช็ดเทาเกาเลา จะเอาไปทําอะไร” 
 “จะเอาไปทําผาเช็ดพื้น” 
 “แลวผัาเช็ดพื้นเกาเลา จะเอาไปทําอะไร” 
 “ขาพระพุทธเจาจะเอาไปฉีกเปนช้ินเล็ก ๆ ผสมกับโคลน แลวเอาไป
ทํากําแพงบานพระเจาขา” 

 
 
 ของทุกอยางควรไดรับการใชอยางทะนุถนอมและใชอยางคุมคาควร
คิดวาไมใช “ของของตน” แตเปนของที่รับฝากไว 

 
 
8. ความสัมพันธระหวางสามีภรรยาไมไดเกิดขึ้นเพราะเพื่อผลประโยชน
ของแตละฝาย หรือเพราะความสัมพันธทางกายเทานั้น แตควรผูกพันกัน
เพราะมีความเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกัน 

 
 
 สามีภรรยาคูหนึ่งมีอายุมากแลว ไดมาพบพระพุทธเจาและทูลถามวา
“ขาแตพระผูเปนเจา ขาทั้งสองเปนเพื่อนสนิทกันมาตั้งแตเล็ก เมื่อโตแลวก็
ไดเเตงงานกันและอยูดวยกันเรื่อยมาดวยความสุขไมเคยมีเรื่องบาดหมางขุน
เคืองใจกันเลย กรุณาบอกขาหนอยเถิดวาทําอยางไรชาติหนาขาทั้งสองจะได
พบกันและอยูรวมกันเยี่ยงสามีภรรยาเหมือนในชาตินี้อีก” 
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 พระพุทธองคทรงตอบวา“ถาเจาทั้งสองมีความเชื่อมั่นในสิ่งเดียวกัน
ไดฟงพระธรรมคําสั่งสอนเดียวกัน ทําบุญดวย เกิดปญญารูเเจงในสิ่ง
เดียวกันแลวไซร ชาติหนาเจาทั้งสองก็คงจะมีหัวใจตรงกันและไดอยูรวมกัน
อีกเปนเเนแท” 

 
9. การแสวงหาหนทางแหงการตรัสรูนั้นไมมีการแบงแยกเพศ ผูหญิง ถา
เกิดศรัทธาแลวก็สามารถเปนผูแสวงหาหนทางตรัสรูได 

 
 นางมัลลิกาเปนราชธิดาของพระเจาประเสนชิตกษัตริยแหงอโยธยา
เปนผูหนึ่งที่แสวงหาหนทางตรัสรูนี้ ดวยความเลื่อมใสศรัทธา นางไดใหคํา
สัตยปฏิญาณตอหนาพระพุทธองคไว 10 ประการวา 

 
 “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา นับแตนี้ไปจนกวาขาพุทธเจาจะรูแจงใน 
สัจธรรม ขาพุทธเจาจะปฏิบัติตามสิ่งตอไปนี้ คือ 

 
 (1) ไมประพฤติผิดคําสอน 
 
 (2) ไมเยอหยิ่งจองหอง กาวราวผูที่มีอาวุโสกวา 
 
 (3) ไมแสดงอารมณโกรธแคนผูใด 
 
 (4) ไมอิจฉาริษยาในความงามหรือทรัพยสินของใคร 
 
 (5) จะไมเปนคนเห็นแกตัวหรือเปนคนใจแคบ 
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 (6) ไมสะสมทรัพยไวโดยเฉพาะตน ทุกอยางที่หามาไดจะเผื่อแผ
แบงปนใหคนที่ยากไรทั้งหลายเพื่อชวยใหพวกเขามีความสุขดวย 
 
 (7) จะปฏิบัติตอทุกคนอยางเสมอภาคกันดวยการทําทาน ใชถอยคํา
สุภาพ คิดถึงผลประโยชนของคนอื่นกอนผลประโยชนของตนเอง 
 
 (8) ถาไดพบคนไรญาติขาดมิตร นักโทษคุมขัง คนเจ็บ หรือคนที่ตก
อยูในความทุกขทรมานตาง ๆ ก็ควรยื่นมือเขาไปใหความชวยเหลือแบงเบา
ทุกขของพวกเขาดวยการชี้แจงสาเหตุและผลของกฎแหงกรรมใหเขาใจ ชวย
ปลอบโยนใหพวกเขาคลายทุกขลงบาง 
 
 (9) ถาไดพบคนที่กําลังฆาสัตวตัดชีวิต หรือทํารายทารุณตอสิ่งที่มี
ชีวิตทั้งหลายแลว จะพยายามขัดขวางเทาที่จะสามารถทําไดดวยการทําโทษ
ใหรูสํานึกตัว หรือตักเตือนวากลาวใหเลิก ไมกระทําความผิดเชนนั้นอีก 
 
 (10) จะไมลืมที่จะรับฟงพระธรรมคําสั่งสอน เพราะผูที่ลืมพระสัจ
ธรรมคําสอนมักจะหลงหางออกไปจากหนทางแหงความจริง ทําใหไม
สามารถพบหนทางที่จะนําไปสูการตรัสรูได” 
 
 “เพื่อที่จะชวยผูที่ตกอยูในความทุกขทรมานใหพนทุกข หมอมฉันจะ
ปฏิบัติตามความตั้งใจ 3 ประการ คือ 
 
 (1) หมอมฉันจะพยายามทําใหทุกคนที่ไดพบมีความสุข เพราะ
ความสุขนําไปสูการทําความดี กอใหเกิดปญญาเขาใจในคําสอนที่ถูกตองได
ลึกซึ้งไมวาจะเกิดมาในชาติใดก็ตาม 
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 (2) ดวยปญญาที่ไดรับจากการฟงคําสอนที่ถูกตอง หมอมฉันจะไม
เบื่อหนายที่จะเผยแพรพระธรรมคําสอนแกคนทั้งหลาย 
 
 (3) หมอมฉันจะรักษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด
แมวาจะตองเสียสละรางกาย ชีวิตและทรัพยสมบัติที่มีอยูทั้งสิ้น” 
 
 ความหมายของครอบครัวที่แทจริงก็คือการมุงหนากาวเดินไปสู
หนทางแหงการรูเเจงในสัจธรรมรวมกัน ถาจิตใจเกิดศรัทธาขึ้นแลว มีความ
ปรารถนาอันยิ่งใหญก็สามารถเปนสาวกแนวหนาของพระพุทธองคได
เหมือนนางมัลลิกา 
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บทที่ 2 

การสรางอาณาจักรแหงพุทธ 
บทที่ 2 การสรางอาณาจักรแหงพุทธ 

ตอนที่ 1 
ความสามัคคีในหมูพุทธศาสนิกชน 
ตอนที่ 1 ความสามัคคีในหมูพุทธศาสนิกชน 

 
1. ลองหลับตานึกวาดภาพทองทุงกวางใหญไพศาลที่ตองตกอยูในความ 
มืดมนตอนธกาล ณ ที่นั้นมีสิ่งมีชีวิตนับจํานวนไมถวนอาศัยอยูอยางเปลา
เปลี่ยวและหวาดระแวงภัยเพราะไมอาจแลเห็นกันและกันได เปนสภาพที่นา
เวทนานัก 

 
 แตในทันใดนั้นก็ปรากฏรางของสัตบุรุษผูหนึ่งถือคบเพลิงสองสวาง
มาชวยขับไลความมืดไปจากทองทุงนั้น 

 
 สิ่งมีชีวิตตาง ๆ ที่ตองมะงุมมะงาหราอยูในความมืดมา จนกระทั่ง
บัดนี้ ตางรูสึกตื่นเตนดีใจที่มองเห็นกันและกัน และพบวามีพวกพองของตัว
อยูมากมาย ตางก็ว่ิงเขาไปรวมกลุมกับพวกพองของตัวและสงเสียงแสดง
ความตื่นเตนยินดีกันระเบ็งเซ็งแซ 

 
 ทองทุงกวางนี้เปรียบไดกับโลกของมนุษยที่ตกอยูในความโงเขลาเบา
ปญญา ผูที่ไมมีแสงสวางในดวงใจตางก็ไมรูจักที่จะมาคบคาหาสูกัน จึงตอง
มีชีวิตอยูอยางเปลาเปลี่ยวเดียวดายไปจนตลอดชีวิต 
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 “สัตบุรุษผูถือคบเพลิงมาปรากฏตัว” หมายถึงพระพุทธเจา ซึ่งทรงนํา
แสงสวางแหงปญญามาสูมนุษยโลก ดวยแสงแหงปญญานี้ทําใหมนุษยเรา
สามารถคนพบตัวเอง และในขณะเดียวกันก็สามารถพบผูอื่นดวย กอใหเกิด
มิตรสัมพันธอันดีงาม มีการรวมแรงรวมใจกันสรางชาติบานเมืองขึ้น 

 
 
 ถาแมวาจะมีคนอาศัยอยูรวมกันเปนจํานวนมากแตตางก็ไมรูจักกัน 
และกัน ไมมีการรวมมือรวมใจกันสังคมก็จะไมเกิดขึ้น 

 
 
 สังคมที่แทจริง คือ สังคมที่มีปญญาเปนดวงประทีป มีความเชื่อถือซึ่ง
กันและกัน มีความสามัคคีกลมเกลียวเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 
 
 ความสามัคคีกลมเกลียวกันเปนรากฐานสําคัญของสังคม 

 
 
2. สังคมในโลกนี้มีอยู 3 ประเภทคือ 
 1. สังคมที่มีผูมีอํานาจในการปกครอง และเศรษฐกิจเปนผูนํา 
 2. สังคมที่เกิดจากกลุมชนที่มีความพรอมใจกัน ตางมีผลประโยชน
รวมกัน ไมขัดแยงกัน 
 3. สังคมที่เกิดจากชุมชนที่มีความเชื่อถือศรัทธาในหลักการหรือคํา
สอนเดียวกัน 
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 ในบรรดาสังคมทั้ง 3 ประเภทนี้ สังคมประเภทที่ 3 นับวาเปนสังคมที่
แทจริง เพราะทุกคนใชชีวิตรวมกันโดยมีสิ่งยึดเหนี่ยวใจอันเดียวกันเปน
ศูนยรวมที่กอใหเกิดคุณธรรมความดีทั้งหลายในสังคมเชนนี้จะมีแตความ
สงบสุข 

 
 
 
 
 ฝนที่ตกบนภูเขาจะไหลชะลงมากอใหเกิดหุบหวยลําธาร ซึ่งจะคอย ๆ  
ขยายใหญเปนแมน้ําแลวจึงไหลลงสูทะเลใหญ 

 
 
 
 
 น้ําฝนแหงพระธรรมก็เชนเดียวกัน ตกลงมาชะโลมจิตใจของผูคนที่
คอย ๆ มารวมกันจากกลุมชนเล็ก ๆ มาเปนสังคมที่คอย ๆ ขยายใหญขึ้นจน
ในที่สุดก็มารวมกันอยูในหวงสมุทรแหงการตรัสรู 

 
 
 
 
 จิตใจของผูคนในสังคมนั้นจะผสมผสานเขากันไดดีเหมือนน้ํากับ
น้ํานม เกิดเปนสังคมของพุทธศาสนิกชน 
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 คําสอนที่ถูกตองเปนรากฐานสําคัญของสังคมที่แทจริง เปนเสมือน
แสงสวางนําทางใหคนทั้งหลายไดมาพบกัน เปนศูนยรวมความคิดและจิตใจ
ของผูคนใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
 
 สังคมที่มีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนรากฐานนี้ เรียกวา
สังคมแหงพุทธศาสนิกชน 
 
 
 ในสังคมเชนนี้ ทุกคนจะตองปฏิบัติตามธรรมและฝกจิตใจของตนให
สอดคลองตองกัน ถาวาตามทฤษฎี สังคมของพุทธศาสนิกชนหมายถึง
มนุษยทุกคนในโลกนี้ แตตามความเปนจริงแลว หมายถึงทุก ๆ คนที่มี
ศรัทธาเชื่อถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน 
 
 
3. พุทธศาสนิกชนแบงเปน 2 กลุม คือ พระสงฆผูที่สั่งสอนบรรดา
ฆราวาส และฆราวาสผูที่อุปฏฐากดวยการใหอาหาร เครื่องนุงหม แก
พระสงฆเพื่อใหสามารถดําเนินการเผยแพรพระธรรมไดตลอดไป 
 
 
 สังคมของพุทธศาสนิกชนจะเปนสังคมที่สมบูณไดจะตองอาศัยความ
รวมมือกันในสิ่งตอไปนี้ คือ พระสงฆจะตองแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอน
ฆราวาส ฝายฆราวาสจะตองรับฟงและปฏิบัติตามคําสอนนั้นดวยความ
ศรัทธา ถาทําไดดังนี้ ความสัมพันธระหวางสงฆกับฆราวาสก็จะมีความ
สมดุลยกัน 
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 สมาชิกในสังคมพุทธศาสนิกชนควรคบคากันดวยความสามัคคี 
ปรองดองกัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความสุขที่ไดอยูในสังคมเดียวกัน 
รักษาความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 

 
4. มีหลักสําคัญอยู 6 ประการที่จะชวยใหเกิดความสมดุลยกันในหมู 
พุทธศาสนิกชน คือ 
 1.    ใชวาจาสุภาพตอกัน 
 2. ประพฤติดีตอกัน 
 3. มีความจริงใจตอกัน 
 4. แบงปนสิ่งของที่ไดรับมาใหกันและกัน 
 5. ปฏิบัติตามคําสอนเดียวกัน 
 6. มีความเห็นที่ถูกตองสอดคลองกัน 

 
ในบรรดาหลักทั้ง 6 ประการนี้ การมีความคิดเห็นที่ถูกตองสอดคลองกันนี้ 
เปนหลักที่สําคัญที่สุด เปนเสมือนแกนกลางที่มีหลักอื่น ๆ อีก 5 หลักหอหุม
ไว 

 
 นอกจากนี้แลว ยังมีหลักปฏิบัติอีก 2 หลักใหญ ๆ ที่แยกออกเปนขอ
ยอย ๆ อีกไดอยางละ 7 ขอ คือหลักที่ 1 ไดแก 
 ก. หมั่นชุมนุมกันเพื่อฟงและสนทนาธรรมกัน 
 ข. ใหความนับถือกันและกันตามลําดับอาวุโส 
 ค. ใหความเคารพในพระธรรมคําสอนอยางเครงครัด ไมดัดแปลง 

หรือเปลี่ยนแปลงคําสอนนั้น 
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 ง. ทั้งผูใหญและผูนอยควรปฏิบัติตอกันดวยความสุภาพออนโยน 
 จ. ควรแสดงความคารวะนับถือกันดวยความจริงใจ 
 ฉ. ควรทําใจใหสะอาดบริสุทธิ์ดวยการฝกสมาธิในสถานที่สงบโดย

ใหโอกาสผูอื่นกอน 
 ช. ควรรักเพื่อนมนุษยดวยกัน ตอนรับผูที่มาเยือนดวยความเต็มใจ

ใหการรักษาพยาบาล ผูปวยดวยความเมตตาการุณ 
 
 
หลักที่ 2 ไดแก 
 ก. ควรรักษาใจใหบริสุทธิ์ไมเรียกรองสิ่งใดเกินสมควร 
 ข. ควรเปนคนมีสันโดษ ไมโลภ 
 ค. มีความอดกลั้น ไมโตแยง 
 ง. เปนคนสงบ ไมพูดพลาม 
 จ. ปฏิบัติตามคําสอนโดยดี ไมเยอหยิ่ง 
 ฉ. เช่ือถือในศาสนาเดียว ไมทําตามคําสอนของศาสนาอื่น 
 ช. มีความมัธยัสถ ไมฟุมเฟอย 
 
 
หมูพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติตามนี้ไดจะประสบแตความรุงเรือง ไมมีวันเสื่อม 
 
 
5. ดังที่ไดกลาวมาแลววาความสามัคคีกลมเกลียวเปนสิ่งสําคัญที่จะนํา
ความเจริญมาสูหมูคณะถาไมมีความสามัคคีกลมเกลียวกันก็ไมอาจเรียกได
วาเปนพุทธศาสนิกชน ถาหากเกิดเหตุขัดแยงกันขึ้นก็จะตองรีบแกไขปญหา
ขัดแยงนั้นโดยเร็ว 
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 เราไมอาจะลางเลือดดวยเลือด ไมอาจลบลางความขุนเคืองใจดวยการ
ขุนเคืองตอบนอกจากจะรีบลืมมันเสียโดยเร็ว 
 
 
6. มีกษัตริยพระองคหนึ่งไดสมญาวา “กษัตริยแหงความหายนะ” 
หลังจากพายแพสงครามตกเปนเมืองขึ้นของประเทศขางเคียงซึ่งมีพระเจา
พรหมทัตกษัตริยผูชอบทําสงครามปกครองอยูแลวพระองคก็ไดหลบหนีไป
ซอนตัวพรอมกับมเหสีและเจาชาย แตในที่สุดก็ถูกจับตัวได แตโชคดีที่
เจาชาย หนีรอดไป 
 
 
 เจาชายพยายามหาโอกาสชวยชีวิตพระราชบิดา แตไมไดผล 
จนกระทั่งถึงวันประหารจึงไดปลอมแปลงพระองคเขาไปจนใกลลาน
ประหาร แตก็ไมสามารถจะทําอะไรได นอกจากจะเฝาดูการประหารดวย
ความอาดูร 
 
 
 กษัตริยผูเปนบิดาทอดพระเนตรเห็นเจาชายในรางปลอมก็จําได จึง
แสรงตรัสพึมพํากับพระองคเองวา “จงอยาคนหาอีกตอไป อยาทําอะไร
บุมบาม เวรยอมระงับดวยการไมจองเวร” 
 
 
 หลังจากนั้นเจาชายก็พยายามทุกวิถีทางที่จะแกแคนแทนพระราชบิดา
ในที่สุดก็ไดโอกาสเขาไปเปนมหาดเล็กรับใชในวังจนเปนที่โปรดปรานของ
พระเจาพรหมทัต 
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 วันหนึ่งพระเจาพรหมทัตเสด็จออกลาสัตว เจาชายเห็นเปนโอกาสดี 
จึงพยายามหลอกลอนําพระเจาพรหมทัตใหเสด็จออกหางไปจากหมูทหาร
รักษาพระองค จนกระทั่งเหลือเพียงสองตอสองในปาเปลี่ยว ในที่สุดพระเจา
พรหมทัตทรงเหนื่อยออน ประทับบรรทมหลับอยูบนพระเพลาของเจาชาย
เพราะความไววางพระทัย 
 
 
 เจาชายเห็นเปนโอกาสจึงชักพระแสงออกมาจอที่พระศอของพระเจา
พรหมทัตหมายจะฆาแตก็ยั้งไว เพราะนึกถึงคําพูดที่พระราชบิดาตรัสกอน
สิ้นพระชนมได พระองคทรงพยายามใหมแตก็ไมอาจจะฆาได ทันใดนั้น 
พระเจาพรหมทัตก็รูสึกองค ลืมพระเนตรขึ้นแลวทรงตรัสวา พระองคทรง
สุบินเห็นเจาชายโอรสของกษัตริยแหงความหายนะกําลังจะฆาพระองค 
 
 
 เจาชายจึงเงื้อพระแสงขึ้นจับพระเจาพรหมทัตไวมั่น แลวประกาศ
พระองควา เปนโอรสของกษัตริยแหงความหายนะและนี่เปนโอกาสดีที่
พระองคจะไดลางแคนแทนพระราชบิดาแลว แตเมื่อตรัสจบ เจาชายกลับลด
มือที่เงื้องาไวปลอยใหพระแสงตกลงกับพื้นแลวทรุดองคคุกเขาตอหนาพระ
เจาพรหมทัต 
 
 
 เมื่อพระเจาพรหมทัตไดฟงเรื่องราวทั้งหมด ตลอดจนคําพูดที่กษัตริย
แหงความหายนะไดตรัสกอนสิ้นพระชนมแลวก็บังเกิดความตื้นตันและ
สํานึกผิด ไดทรงขอโทษเจาชายและคืนอาณาจักรที่ยึดมาให ต้ังแตนั้นมา ทั้ง
สองประเทศก็มีสัมพันธไมตรีอันดีตอกันเรื่อยมา 
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 พระดํารัสของกษัตริยแหงความหายนะกอนสิ้นพระชนมที่วา “จงอยา
คนหาอีกตอไป” หมายความวา อยาเก็บความอาฆาตแคนไวนานและ “อยา
ทําอะไรบุมบาม” หมายความวาอยาใหมิตรภาพขาดสะบั้นลงในเวลาอันสั้น 
 
 ความขุนแคนเคืองใจนั้นจะระงับไดดวยการไมทําตอบ แตตองรีบลืม
มันเสีย 
 
 มิตรภาพในหมูพุทธศาสนิกชนก็เชนเดียวกันจะยั่งยืนอยูไดถายึดคติคํา
สอนของนิทานเรื่องนี้ แมในชีวิตประจําวันของคนทั่วไปก็ควรถือคติพจนนี้
เปนคติพจนประจําใจดวย 
 
 

ตอนที ่2 
อาณาจักรแหงพุทธ 

ตอนที่ 2 อาณาจักรแหงพุทธ 
 
1. ดังที่ไดกลาวมาแลววา พุทธศาสนิกชนจะตองมีความสามัคคีกลม 
เกลียวกันเปนหลักในการเผยแพรพระธรรมคําสอนใหแพรหลาย ถาทําได 
ดังนี้ หมูพุทธศาสนิกชนก็จะขยายวงกวางออกไปและพระธรรมก็จะแพร 
หลายไปทั่ว 
 
 เมื่อพระธรรมแพรหลายก็จะมีผูที่ตองการแสวงหาหนทางตรัสรูเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งก็หมายความวา อวิชชาและกิเลสตัณหาทั้งหลายที่ครอบคลุมโลก
ของเราอยู  จะถูกกําจัดใหสูญสิ้นไป ปญญาและแสงแหงศรัทธา  และ
ความปติยินดีจะเขามาแทนที่ 
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 ลองนึกวาดภาพดินแดนแหงความชั่วที่เต็มไปดวยความโลภ ความมืด
การตอสูและโลหิต เต็มไปดวยความอิจฉาริษยา ความเกลียดชัง การ
หลอกลวง ประจบสอพลอ ความลับ การบริภาษ ดาทอกัน เเตในทันใดนั้น  
เองก็มีแสงสวางแหงปญญารูแจงสองสวางขึ้น มีฝนแหงความเมตตาโปรย
ปรายจนชุมฉ่ําไปทั่ว รากแหงความศรัทธาก็หยั่งลึก ดอกไมแหงความยินดี
บานสะพรั่ง ดินแดนแหงความชั่วรายก็เปลี่ยนเปนดนิแดนแหงพุทธใน
พริบตานั้นเอง 

 
 
 
 
 
 เหมือนสายลมเอื่อยและดอกไมที่เริ่มบานบอกการมาเยือนของฤดู
ใบไมผลิ เมื่อมีผูที่บรรลุถึงการตรัสรูเกิดขึ้น บรรดาดอกไม ตนไม ใบหญา
แมน้ําลําธาร พ้ืนแผนดิน ทุกสิ่งทุกอยางจะสดชื่นมีชีวิตชีวา และงดงาม
เหมือนเปนอาณาจักรแหงพุทธ 

 
 
 
 
 
2. จิตใจของผูคนที่อยูในดินแดนที่มีพระธรรมคําสอนสถิตอยูจะบริสุทธิ์
ผองเเผวและสงบเพราะไดรับพระเมตตาคุณอันมหาศาลของพระองคชวย
ขจัดลางกิเลสธุลีที่แปดเปอนอยูในจิตใจใหหมดไป 
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 จิตใจที่บริสุทธิ์นี้เปนที่ปลูกฝงความศรัทธาที่จะแสวงหาหนทางแหง 
สัจธรรม พรอมที่จะอุทิศทาน รักษาศีล มีความอดทน มีความสงบใจ เกิด
ปญญา มีเมตตา พรอมที่จะชักนําผูอื่นใหใดพบหนทางแหงการตรัสรูดวย 
เปนจุดเริ่มตนของการสรางอาณาจักรแหงพุทธ 

 
 เรือนของคฤหัสถที่มีครอบครัวคือ บุตรภรรยารวมอาศัยอยูจะ
กลายเปนครอบครัวที่มีพระพุทธเจาสถิตอยูดวย แมประเทศที่มีการแบงช้ัน 
วรรณะในสังคมก็จะกลายเปนประเทศที่มีพระพุทธเจา เปนกษัตริยปกครอง
จิตใจ 

 
 พระราชวังสวยงามที่สรางขึ้นโดยผูที่มีจิตใจเต็มไปดวยกิเลสตัณหา 
นั้นไมใชที่สถิตของพระพุทธเจา ตรงกันขาม ในกระทอมนอยที่หลังคามี
แสงเดือนสองลอดเขามาแตเจาของบานเปนผูที่มีจิตใจบริสุทธิ์สะอาด
เทานั้น จึงจะเปนที่ที่พระพุทธเจาสถิตอยูดวย 

 
 เมื่อดินแดนแหงพุทธไดกอกําเนิดในดวงใจของคนคนหนึ่ง ก็จะชวย 
ชักนําผูที่มีศรัทธาเหมือนกันใหมาอยูรวมกันและขยายจํานวนเพิ่มมากขึ้น
เรื่อยไป จากครอบครัว เปนหมูบาน เปนเมืองเปนนครและเปนประเทศ
ตามลําดับ จนในที่สุดกลายเปนอาณาจักร กวางใหญแผขยายอาณาเขตไปทั่ว
ทุกมุมโลก 

 
 ดังนั้นการเผยแพรพระธรรมของพระพุทธเจา จึงเปนการขยายอาณา
เขตของอาณาจักรแหงพุทธใหกวางขวางออกไป 
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3. โลกเรานี้ถามองอีกแงหนึ่งแลวก็จะเห็นไดวาเปนโลกแหงความชั่วราย
เปนโลกแหงกิเลสที่เต็มไปดวยโลหิตจากการสูรบ ในโลกแหงความชั่วราย
นี้ ผูที่มีศรัทธาในพระพุทธเจาจะเปนผูเปลี่ยนโลหิตใหเปนน้ํานม เปลี่ยน
ความโลภใหเปนความเมตตา เปลี่ยนโลกแหงความชั่วใหเปนอาณาจักรแหง
พุทธ 

 
 การที่จะใชกระบวยตักน้ําวิดน้ําจากมหาสมุทรใหญใหหมดสิ้นนั้น
ไมใชสิ่งที่จะทําไดงาย ๆ แตถามีความตั้งใจจริงแลว ไมวาจะตองใชเวลากี่
ชาติตอก่ีชาติก็ไมละความพยายามที่จะทําใหสําเร็จนั้นเปนความหวังของผูที่
มีศรัทธาในองคพระพุทธเจา 

 
 พระพุทธเจาทรงรอเราอยูที่ฝงตรงขามซึ่งเปนฝงของโลกแหงการตรัส
รู เปนโลกที่ไมมีความโลภ โกรธ หลง หรือความทุกขทรมาน แตเปนโลกที่
มีแตแสงสวางแหงปญญา และฝนแหงเมตตาธรรมหลอเลี้ยงใหชุมช่ืนอยูช่ัว
นิรันดร 

 
 ในอาณาจักรเเหงพุทธจะมีแสงสวางที่ไมมีวันสิ้นสุดและมีชีวิตที่เปน
อมตะ ผูที่มาถึงดินแดนแหงนี้เเลว จะไมมีวันหลงกลับไปในโลกแหงกิเลส
อีกเปนอันขาด 

 
 ณ ที่นี้ จะมีแตความสงบสุข ความอิ่มเอิบในรสพระธรรม ดอกไมจะ
สองประกายแหงปญญา นกทั้งหลายจะรองเพลงสรรเสริญพระธรรม นับวา
เปนดินแดนปลายทางแหงสุดทายที่มนุษยทุกคนควรพยายามมาใหถึง 
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4. อยางไรก็ตาม ดินแดนแหงนี้ไมใชสถานที่สําหรับการใชชีวิตอยูอยาง
เกียจคราน แตเปนสถานที่พักผอนเพียงช่ัวครู เตียงที่ทําดวยดอกไมหอม 
ไมใชที่สําหรับนอนเลนสบาย ๆ เทานั้น แตเปนที่พักผอนรางกายใหหาย
เหนื่อยเพื่อใหมีกําลังแข็งแรง และสดชื่นดังเดิมจะไดเผยแพรพระธรรมที่จะ
นําผูอื่นใหไดพบหนทางตรัสรูเชนเดียวกับตนตอ ๆ ไปอีก 

 
 การประกาศพระธรรมของพระพุทธเจา เปนงานที่ไมมีวันสิ้นสุด
ตราบเทาที่ยังมีมนุษยและสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในโลก และตราบใดที่จิตใจ
ของมนุษยทั้งหลายยังเต็มไปดวยกิเลสตัณหา ตราบนั้นการประกาศพระ
ธรรมของพระองคก็จะคงดําเนินอยูสืบไป 

 
 ผูที่เจริญรอยตามพระพุทธเจาและไดขามไปสูฝงตรงขามแลว จะ
กลับมาสูโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง ดัวยผลบุญที่ทําไวเพื่อชวยประกาศพระสัจธรรม
ของพระพุทธเจา 

 
 ไฟจากคบเพลิงเพียงอันเดียวสามารถจุดตอใหคบเพลิงอื่น ๆ ไดนับ
จํานวนไมถวน แสงแหงพระเมตตาจิตของพระพุทธเจาก็เชนกัน จะถายทอด
ไปสูจิตใจของมนุษยคนแลวคนเลา ไมมีวันดับมอดไปไดตราบชั่ว
กัลปาวสาน 

 
 ผูที่เจริญรอยตามพระพุทธเจา จะรับชวงงานประกาศพระธรรม คํา
สอนตอจากพระองคแลวชวยถายทอดตอ ๆ กันไปอยางไมหยุดยั้งจนกระทั่ง
หยั่งรากลึกลงในจิตใจของคนทั่วไป กอใหเกิดความรุงเรือง และเกียรติคุณ
แดอาณาจักรแหงพุทธ 
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ตอนที่ 3 
ผูท่ีไดไปจุตใินดินแดนแหงพทุธ 
ตอนที่ 3 ผูท่ีไดไปจุติในดินแดนแหงพุทธ 

 
 
1. พระนางสามาวดี (Syamavati) พระมเหสีของพระเจาอุเทนทรงเปนผูที่
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจาเปนอันมาก 

 
 
 
 พระนางประทับอยูแตในพระมหาราชวัง ไมเสด็จออกไปไหน แตทรง
ใชใหนางอุตรา (Uttra) นางพระกํานัลหลังคอม ซึ่งเปนผูมีความจําดี ไปฟง
พระธรรมที่พระพุทธเจาเทศนาแลวกลับมาทูลถวายพระนางอีกตอหนึ่งดวย
วิธีนี้พระนางจึงมีความรูในพระธรรมอยางลึกซึ้ง และมีศรัทธาในพระพุทธ
องคเปนอันมาก 

 
 
 
 มเหสีฝายซายของของพระเจาอุเทนเชื่อพระนางมากัณธิยา มีความ
ริษยาพระนางสามาวดีมากพยายามหาทางกําจัดดวยการเพ็ดทูลใสรายตาง ๆ 
นานา จนพระเจาอุเทนหลงเชื่อตัดสินพระทัยจะประหารชีวิตพระนางสามา
วดี แตพระนางสามาวดีก็มิไดทรงสะทกสะทาน ตรงกันขามพระนางกลับ
สงบเยือกเย็นจนพระเจาอุเทนไมอาจจะประหารนางได เมื่อไดคิดก็ทรง
กลาวขอโทษพระนางในความหูเบาของพระองค 
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 พระนางมากัณธิยาจึงยิ่งกริ้วมากขึ้น หาโอกาสในขณะที่พระเจาอุเทน
ไมเสด็จอยู จางคนรายใหลอบเขาไปจุดไฟเผาปราสาทของพระนางสามาวดี 
แตพระนางสามาวดีก็มิไดทรงตระหนกหรือหวาดหวั่นแต ประการใดกลับ
สงบเยือกเย็นและปลอบโยนนางสนมกํานัลที่แตกตื่นหนีไฟ ใหสงบสติลง
แลวทรงแสดงพระธรรมที่จดจํามาจากพระพุทธองคใหนางกํานัลทั้งหลาย
ฟง แลวพระนางพรอมดวยนางอุตราหลังคอม และขาราชบริพารก็สิ้นชีวิต
อยางสงบในกองเพลิงนั้น 
 พระนางสามาวดีไดรับยกยองวาเปนอุบาสิกาที่มีพระทัยเมตตาเปน
เยี่ยม และนางอุตรากํานัลหลังคอมก็ไดรับยกยองวามีความทรงจําเปนเลิศ 
 
 
2. เจาชายมหานามะแหงราชวงศศากยะ พระภาดา (ลูกพี่ลูกนอง) ของ
พระพุทธเจา เปนผูที่เลื่อมใสในพระองคมาก ไดถวายตัวเปนอุบาสก 
รับใชพระองคตลอดมา 
 เมื่อพระเจาวิรูฒกกษัตริยผูเหี้ยมโหดแหงแควนโกศลไดยกทัพมา
ทําลายกรุงกบิลพัสดุ เจาชายมหานามะไดเสด็จออกไปพบพระเจาวิรูฒกขอ
ประทานชีวิตชาวเมืองแตพระเจาวิรูฒกไมทรงยินยอมเจาชายมหานามะ จึง
ทรงยื่นขอเสนอวา พระองคจะทรงมุดดําน้ําอยูในสระใกล ๆ ระหวางนั้น
ขอใหปลอยชาวเมืองเปนอิสระ 
 พระเจาวิรูฒกตกลง เพราะทรงคิดวาระยะเวลาที่เจาชายมหานามะ จะ
ทรงอยูใตน้ําไดนั้นคงไมนานนักเมื่อเจาชายมหานามะทรงมุดดําลงไปใน
สระแลว ประตูเมืองก็เปดออก ชาวเมืองตางพากันหนีเอาชีวิตรอดดวยความ
ยินดี เวลาผานไปนาน แตเจาชายมหานามะก็มิไดทรงเสด็จกลับขึ้นมาอีก 
พระองคทรงเสียสละชีวิตโดยใชพระเกศาผูกติดกับรากตนหลิวจน
สิ้นพระชนม เพื่อชวยชีวิตราษฎรใหพนภัย 
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3. พระอุบลวรรณาเถรี เปนหนึ่งในบรรดาอัครสาวิกาของพระพุทธเจา
ไดรับยกยองวา มีปญญาเลิศเทียบเทาพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้อง
ซาย นางเปนหัวหนาของบรรดาสาวิกาทั้งหลายและเปนผูที่ไมเคยยอทอที่จะ
ประกาศพระธรรมของพระพุทธเจา 

 
 
 
 
 พระเทวทัตเปนผูที่มีจิตใจช่ัวราย ไดยุยงพระเจาอชาตศัตรูใหแข็งขอ 
ตอพระพุทธเจา แตภายหลังพระเจาอชาตศัตรูกลับพระทัยได ทรงตัดไมตรี
กับพระเทวทัตและกลายมาเปนพุทธมามกะที่เลื่อมใสในพระพุทธเจามาก 

 
 
 
 
 ครั้งหนึ่งพระเทวทัตไดมาขอเฝาพระเจาอชาตศัตรูเเตไมสามารถผาน
ประตูปราสาทเขาไปได พระอุบลวรรณาเถรีไดออกมาพบ ทําใหพระเทวทัต
โกรธมากถึงกับทํารายรางกายพระอุบลวรรณาเถรีถึงบาดเจ็บสาหัส แตนางก็
กัดฟนอดทนตอความเจ็บปวดกลับไปจนถึงอารามที่พํานักบรรดาสาวิกา
ทั้งหลายตางตกใจมาก นางจึงปลอบวา “ดูกอนทานทั้งหลาย ชีวิตของคนเรา
นั้นไมมีความเที่ยงแทเเนนอน ทุกสิ่งทุกอยางไมมีความจีรังและไมมีตัวตน
แนนอน โลกแหงการตรัสรูเทานั้นที่จะเปนโลกแหงความสงบขอใหทาน
ทั้งหลายจงพยายามแสวงหาหนทางนี้ใหพบโดยเร็วเถิด” เมื่อกลาวจบแลว
นางก็สิ้นใจอยางสงบ 
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4. องคุลีมาล เปนมหาโจรใจชั่วไดฆาคนลมตายเปนจํานวนมาก แตดวย
พระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจา จึงกลับตัวไดและกลายมาเปนสาวกที่
เลื่อมใสในพระพุทธองค แตเนื่องจากไดทํากรรมชั่วไวมาก ทําใหตองไดรับ
การแกแคนจากชาวบานชาวเมืองในเวลาออกบิณฑบาตในเมือง 

 
 
 วันหนึ่งที่ออกไปบิณฑบาตในเมื่องก็ถูกผูคนที่เกลียดชังแคนเคือง ทํา
รายจนเลือดโชกตัวเมื่อกลับไปถึงที่พักสงฆ ก็กราบแทบพระบาทของ
พระพุทธเจาแลวกลาวคําขอบพระทัยที่พระองคทรงชวยใหไดมีโอกาส
ชดใชผลกรรมที่ไดทําไวในอดีตวา “ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพุทธเจา 
เดิมมีนามวา “ไมเปนภัย” แตเพราะความโงเขลาจึงไดทําลายชีวิตมนุษยเปน
จํานวนมาก แลวตัดนิ้วมือคนที่ตายแลวคนละนิ้วมารอยเปนพวงมาลัยแขวน
คอ ขาพุทธเจาจึงไดช่ือวา องคุลีมาล” 

 
 
 “แตดวยพระมหากรุณาธิคุณ ขาพุทธเจาจึงเกิดปญญา และศรัทธาใน
องคพระรัตนตรัย การฝกชางมา วัวควาย จําเปนตองใชแส เชือกหรือตะขอ 
แตพระองคไมไดทรงใชสิ่งเหลานี้เลยในการฝกจิตใจของขาพุทธเจาใหยอม
สยบ” 

 
 
 “วันนี้ ขาตองทนทรมานรับกรรมที่ไดเคยกอไว แตขาก็มิไดวิตกถึง
ความเปนหรือความตาย ขาจะคอยวินาทีสุดทายดวยความสงบ” 
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5. พระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเปนอัครสาวกผูยิ่งใหญของ 
พระพุทธเจา เมื่อพวกนอกศาสนาทั้งหลายเห็นวา พระธรรมของพระองค
ไดรับการเผยแพรไปอยางกวางขวาง ไหลซอกซึมไปในจิตใจของผูคน
เหมือนน้ําบริสุทธิ์เย็นฉ่ําก็เกิดความริษยา หาทางกลั่นแกลง ขัดขวางการ
ประกาศพระธรรมตาง ๆ นานา 
 
 
 
 เมื่อไมอาจยับยั้งการประกาศพระธรรมของทานได ก็วางแผนจะตัด
มือ และเทาของพระโมคคัลลานะหลายครั้ง ครั้งแรกและครั้งที่สองไมเปน
ผลสําเร็จ พอถึงครั้งที่สาม พระโมคคัลลานะถูกพวกนอกศาสนาหลายคน 
รุมลอมไวและถูกทํารายจนถึงแกชีวิต แตทานก็ยอมรับการกระทํานั้นอยาง
สงบไมตอสู จนกระทั่งกระดูกแหลก เนื้อหนังฉีกขาด และสิ้นใจอยางสงบ
ดวยจิตใจที่มุงมั่นในหนทางตรัสรู 
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 ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผูหนึ่งไดถือกําเนิดขึ้นมาในโลกเพื่อประโยชนสุขของคนทั้ง
ปวง เปนผูที่เปยมลนดวยเมตตาคุณมหาศาล ทรงกําเนิดมาเพื่อนําประโยชนสุขมาสู
เทวดาและชาวโลก บุคคลผูนี้คือใคร แนนอนทีเดียว บุคคลผูนี้จะเปนใครอื่นไปไมได 
นอกจาก พระตถาคตผูเปนอรหัต เปนโลกวิทู คือ เปนผูรูแจงโลก 
 
 ภิกษุทั้งหลายกําเนิดของบุคคลที่หาไดยากมากในโลกนี้ คือใคร คือ พระตถาคต ผู
เปนอรหัต เปนโลกวิทู นั่นเอง 
 
 ภิกษุทั้งหลาย ความตายของบุคคลหนึ่งที่ยังใหเกิดความอาดูรแกชนทั้งปวง คือ
ความตายของใคร ของพระตถาคต ผูเปนอรหัต เปนโลกวิทู นั่นเอง 
 
 ภิกษุทั้งหลายบุคคลผูประเสริฐสุดหาผูใดมาเปรียบ หรือเทียบเทาไมได บุคคล ผู
นั้น คือ ใคร คือ พระตถาคต ผูเปนอรหัต เปนโลกวิทู นั่นเอง 
 
 ภิกษุทั้งหลาย การปรากฏตนขึ้นมาในโลกของบุคคลผูหนึ่งเปนเสมือนผูมี
ทิพยจักษุ เปนดวงประทีป และฉายรัศมีอันยิ่งใหญใหกระจายสองสวางไปทั่ว บุคคลผู
นั้น คือ ใคร คือ พระตถาคต ผูเปนอรหัต เปนโลกวิทู นั่นเอง 

อังคุตรนิกาย 
(อังคุตตรนิกาย  I – 13 ) 

(อังคุตตรนิกาย :หมวดพระสูตรที่รวบรวมไวตามจํานวนองคธรรม) 
 



 

 

 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 

บรรณานุกรม 
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อักษรยอ: ท.น. – ทีฆนิกาย 
 ม.น. – มัชฌิมนิกาย 
 ส.น. – สังยุตตนิกาย 
 อ.น. – อังคุตตรนิกาย 

 
 
 

ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
พระพุทธ 

บทที่ 1 
1 2 1 พระสูตรตาง ๆ 
 5 1 อ.น. 3-38, สุขุมาลาสูตร 
 5 10 ม.น. 3-26, อริยปริเยสนสูตร 
 6 1 พระสูตรตาง ๆ 
 7 1 ม.น. 9-85, โพธิราชกุมารสูตร 
 7 8 พระสูตรตาง ๆ 
 7 12 สุตตนิบาต 3-2, ปาทานสูตร 
 7 16 พระสูตรตาง ๆ 
 8 4 วินัย, มหาวรรค 1 
 9 11 ท.น. 16, มหาปรินิพพานสูตร 
2 10 14 ท.น. 16, มหาปรินิพพานสูตร 
 11 7 ปรินิพพานสูตร 
 13 3 ปรินิพพานสูตร 
 13 8 ท.น. 16, มหาปรินิพพานสูตร 

บทที่ 2 
1 15 1 อมิตายุรธยานและวิมลกีรตินิรเทศสูตร 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
 15 5 ศรังคมสูตร 
 15 8 วิมลกีรตินิรเทศและมหาปรินิพพานสูตร 
 16 5 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 16 
 17 1 มหายานชาดก จิตภูมิปริกษสูตร 
 17 7 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
2 19 1 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 3 
 20 1 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 4 
 21 7 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 5 
3 22 11 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 16 
 
 
 

บทที่ 3 
1 25 1 อวตัมสกสูตร 5 
 26 4 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 26 7 อวตัมสกสูตร 
 26 13 สุวรรณประภาโสตมราชสูตร 3 
 
 
2 29 1 อวตัมสกสูตร 
 29 6 อวตัมสกสูตร 34, คัณฑวยูหะ  
 29 8 สุขาวดียูหสูตรเล็ก ๆ 
 29 11 อวตัมสกสูตร 
 30 1 ส.น. 35-5 
 30 4 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
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ตอน หนา บรรทัด  ที่มา 
3 32 8 ม.น. 8-77 มหาสกลูทยิสูตร 
 33 4 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 33 9 ลังกาวตารสูตร 
 34 4 อวตัมสกสูตร 32 
 34 14 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 25 
 35 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 35 10 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 2 
 35 13 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 2 
 
 
 

พระธรรม 
บทที่ 1 

1 38 1 วินัย, มหาวรรค 1-6 และส.น. 56-11-12, 
   ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 
 39 12 อิติวุตตกะ 103 
 40 5 ม.น. 2, สัพพาสวสูตร 
 40 10 พระสูตรยี่สิบสองตอน 18 
 41 3 ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร 
3 42 13 อวตัมสกสูตร 22, ทศภูมิกะ 

บทที่ 2 
1 46 1 ม.น. 4-35, จูฬสัจกสูตร 
 48 8 อ.น. 5-49, รชมุณฑสูตร 
 48 12 อ.น. 4-185, สมณสูตร 
 49 5 อ.น. 3-134, อุปปาทสูตร 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
2 49 12 ลังกาวตารสูตร 
 49 14 อวตัมสกสูตร 2 
 50 1 อวตัมสกสูตร 16 
 50 12 อวตัมสกสูตร 22, ทศภูมิกะ 
 51 1 ลังกาวตารสูตร 
 51 5 อ.น. 4-186, อมมัคสูตร 
 51 8 ธรรมบท 1,217,18 
 52 1 ส.น. 2-1-6, กามทสูตร 
 
3 52 9 อวตัมสกสูตร 16 
 52 14 ลังกาวตารสูตร 
 53 9 ม.น. 3-22, อลคัททูปมสูตร 
 54 8 ลังกาวตารสูตร 
 54 12 ลังกาวตารสูตร 
 
4 57 9 วินัย, มหาวรรค 1-6 
 58 1 ลังกาวตารสูตร 
 58 5 ส.น. 35-200, ทารุกขันธสูตร 
 58 15 ลังกาวตารสูตรเเละอื่น ๆ (และสูตรอื่น ๆ) 
 60 1 ลังกาวตารสูตร 
 60 11 ลังกาวตารสูตร 
 61 7 วิมลกีรตินิรเทศสูตร 
 63 11 อวตัมสกสูตร 34, คัณฑวยูหะ 
 64 1 ลังกาวตารสูตรและอื่น ๆ 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
บทที่ 3 

1 65 1 วินัย, มหาวรรค 1-5 
 65 9 วินัย, จูฬวรรค 5-21 
 66 1 ศูรังคมสูตร 
2 71 8 ศูรังคมสูตร 
 73 5 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 73 9 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 7 และศูรังคมสูตร 
 74 1 อวตัมสกสูตร 32 
 74 4 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 74 7 พรหมชาลสูตร 
 75 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
3 75 14 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 

บทที่ 4 
1 81 1 ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร 
 82 3 อ.น. 2-11 
 82 8 อิติวุตตกะ 93 
 83 1 วินัย,มหาวรรค 
 83 9 อ.น. 3-68, อัญญาติฏฐิกสูตร 
 84 1 อ.น. 3-34, อาฬวกสูตร 
 84 12 ไวปุลยสูตร 
 84 17      วินัย,มหาวรรค 1-6, ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร 
 85 1 ม.น. 2-14,  จูฬทุกขขันธสูตร 
 85 11 มหาปรินิรวาณสูตร 
 86 14 อิติวุตตกะ 24 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
2 88 13 ม.น.6-51, กันทรกสูตร 
 89 1 อ.น.3-130 
 89 8 อ.น.3-113 
3 90 1 อิติวุตตกะ 100 
 90 14 สัมยุกตรัตนปฏกสูตร 
 91 10 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 93 1 อ.น.3-62 
 93 11 อ.น.3-35, เทวทูตสูตร 
 94 17 เถรีคาถา อรรถกถา 
 95 14 สุขาวดีวยูหสูตร เลม 2 

บทที่ 5 
1 102 1 สุขาวดีวยูหสูตร เลม 1 
 105 14 สุขาวดีวยูหสูตร เลม 2 
 107 4 อติมายุรธยานสูตร 
2 110 17 สุขาวดีวยูหสูตรเล็ก ๆ 
 

ทางปฏิบัติ 
บทที่ 1 

1 116 1 ม.น. 2, สัพพาสวสูตร 
 118 1 น.น. 3-36, อริยปริเยสนสูตร 
 118 10 ส.น. 35-206, ฉปานสูตร 
 119 9 พระสูตรสี่สิบสองบท 41-2 
 121 15 ม.น. 2-19, ทวีธาวิตักกสูตร 
 122 11 ธรรมบทอรรถกถา 
2 123 9 อ.น. 3-117 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
 124 1 ม.น.3-21 กกจูปมสูตร 
 127 1 ม.น.3-23,วัมมีกสูตร 
 128 12 ชาดก 4-497, มาตังคชาดก 
 132 1 พระสูตรสี่สิบสองบท 9 
 132 7 พระสูตรสี่สิบสองบท 11 
 133 5 พระสูตรสี่สิบสองบท 13 
 134 1 อ.น.2-4, สมจิตตสูตร 
 
3 134 12 สัมยุกตรัตนปฏกสูตร 
 144 16 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 145 13 สัมยุกตรัตนปฏกสูตร 
 
 

บทที่ 2 
1 150 1 ม.น. 7-63, จูฬมาลุงกยสูตร 
 152 7 ม.น. 3-29, มหาสาโรปมสูตร 
 154 1 มหามายาสูตร 
 154 9 เถรคาถา อรรถกถา 
 156 7 ม.น. 3-28, มหาหัตถิปโทปมสูตร 
 156 16 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 157 11 อวทานชาดก 
 159 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 160 9 ปญจวิมศติสาหัสริกาปรัชญาปารมิตาสูตร 
 161 14 อวตัมสกสูตร 34, คัณฆวยูหะ 
2 163 12 อ.น. 3-88 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
 164 6 อ.น. 3-81 
 164 8 อ.น. 3-82 
 165 6 ปรินิพพานสูตร เลม 2 
 166 6 ม.น. 14-141, สัจวิภังคสูตร 
 168 1 ปรินิพพานสูตร เลม 2 
 168 14 อ.น. 5-16, พลสูตร 
 169 1 อวตัมสกสูตร 6 
 170 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 170 8 สัมยุกตรัตนปฏกสูตร 
 171 1 สุวรรณประกาสสูตร 
 171 13 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินพิพานสูตร) 
 172 11 เถรคาถาอรรถกถา 
 173 3 ชาดก 55, ปญจาวุธชาดก 
 174 9 อิติวุตตกะ 39 และ 40 
 174 18 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 175 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 175 4 อ.น. 5-12 
 175 7 ปรินิพพานสูตร 
 175 15 ศูรังคมสูตร 
3 176 19 ส.น. 55-21 และ 22, มหานามสูตร 
 177 12 อ.น. 5-32, จุนทีสูตร 
 178 1 วิมลกีรตินิรเทศสูตร 
 178 15 ศูรังคมสูตร 
 178 21 สุขาวดีวยูหสูตร เลม 2 
 179 1 ส.น. 1-4-6 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
 179 9 อวตัมสกสูตร 33 
 180 7 อวตัมสกสูตร 24 
 181 1 สุวรรณประภาสสูตร 4 
 181 8 อมิตายุรธยานสูตร 
 181 11 สุขาวดีวยูหสูตร 
 181 15 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 182 10 ม.น. 2-16, เจโตขิลสูตร 
 183 6 สุขาวดีวยูหสูตร เลม 2 
4 184 1 ธรรมบท 
 192 1 ส.น. 1-4-6 
 192 13 อ.น. 
 192 17 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 

พระสงฆ 
บทที่ 1 

1 194 1 อิติวุตตกะ 100 และม.น. 1-3, ธัมมทายาทสูตร 
 194 5 อิติวุตตกะ 92 
 195 1 วินัย, มหาวรรค 1-30 
 195 16 ม.น.4-39, มหาอัสสปรุสูตร 
 197 7 ม.น.4-40, จูฬอัสสปุรสูตร 
 198 1 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 19 
 198 5 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 19 
 199 1 สัทธรรมปุณฑรกีสูตร 14 
2 200 7 ส.น. 55-37, มหานามสูตร 
 201 1 อ.น. 3-75 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
 201 5 ส.น. 55-37, มหานามสูตร 
 201 5 ส.น. 55-54, คิลายนังสูตร 
 201 9 อวตัมสกสูตร 22 
 203 9 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 206 5 อวตัมสกสูตร 7 
 209 1 มหามายาสูตร 
 210 1 อวตัมสกสูตร 21 
 210 15 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 
3 212 1 ท.น. 31, สิงคาโลวาทสูตร(สิงคาลกสูตร) 
 217 11 อ.น. 2-4, สมจิตตสูตร 
 218 9 อ.น. 3-31 
 218 15 ชาดก 417, กัจจานีชาดก 
 220 12 ท.น. 31, สิงคาโลวาทสูตร 
 221 5 ธรรมบทอรรถกถา 1 
 222 10 (อรรถกถาฉบับพมา) 
 223 5 ศรีมาลาเทวีสิงหนาทสูตร 
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ตอน หนา บรรทัด ที่มา 
บทที่ 2 

1 226 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 227 10 อ.น. 3-118, โสเจยยังสูตร 
 229 10 ส.น. 
 230 4 วินัย, มหาวรรค 10-1 และ 2 
 230 10 ท.น.16, มหาปรินิพพานสูตร 
 231 16 วินัย, มหาวรรค 10-1 และ 2 
2 234 11 ส.น. 
 235 8 ซูอินสูตร (The Chuin-Kyo Sutra ของญี่ปุน) 
 235 12 วิมลกีรตินิรเทศสูตร 
 237 1 มหาปรินิรวาณสูตร(มหาปรินิพพานสูตร) 
 237 14 สุขาวดีวยูหสูตรยอย 
 238 1 สุขาวดีวยูหสูตร 
 238 13 วิมลกีรตินิรเทศสูตร 
3 239 1 ธรรมบทอรรถกถา 1 
 239 8 อ.น. 34-2 
 240 10 ธรรมบทอรรถกถา 
 241 1 อ.น. 57 
 241 5 สรรพาสติวาท สังฆเพทกวัสตุ 10 
 242 1 ม.น. 9-86, อังคุลิมาลสูตร 
 243 1 อ.น. 26 

 



 

 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก 
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ประวัติพระพุทธศาสนาโดยสังเขป 
- จากประเทศอินเดียไปสูประเทศญี่ปุน - 

1.ประเทศอินเดีย 
1. ประวัติพระพุทธศาสนาโดยสังเขป 

 เหตุการณที่สําคัญที่สุดเหตุการณหนึ่งที่ชี้ไหเห็นถึงการเขาสูยุคใหมของประวัติ 
ศาสนาก็คือการที่ “ดวงประทีปแหงเอเซีย” (Light of Asia) ซึ่งหมายถึงพระพุทธเจาได 
เสด็จอุบัติขึ้นเปนประทีปสองสวางในภาคกลางของประเทศอินเดีย กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ 
“สายธารแหงปญญาและเมตตาคุณ” (The Spring of Great Wisdom and Compassion) ได
หล่ังไหลมาหลอเลี้ยงและชะลางจิตใจมนุษยใหสะอาดบริสุทธิ์อยูเปนเวลาหลายรอย 
ศตวรรษเร่ือยมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 พระพุทธโคดม ซึ่งเปนที่รูจักกันในหมูพุทธมามกะในพระนาม “ศากยมุน”ี หรือ
“อริยบุรุษแหงราชวงศศากยะ” ไดสละซึ่งราชสมบัติทั้งปวง ออกผนวชถือเพศบรรพชิต
และเสด็จมุงหนาลงไปทางใตสูแควนมคธ ทรงบําเพ็ญเพยีรจนไดตรัสรูบรรลุอรหัตผลใต
ตนศรีมหาโพธิ์ในเวลา 500 ปกอนคริสตกาล หลังจากนั้น พระองคไดทรงเสด็จไปในที่
ตาง ๆ เพื่อเทศนาสัง่สอนพระสัจธรรมแหงปญญาเมตตาแกคนทั้งหลายอยูเปนเวลาถึง 45 
ปโดยมิไดทรงยอทอ จนกระทั่งเสด็จเขาสูมหาปรนิิพพานยังผลใหอาณาจักรแหง
พระพุทธศาสนามีรากฐานตั้งมั่นและแผขยายอาณาเขตไปทั่ว ครอบคลุมประเทศและชน
เผาตาง ๆ ตลอดภาคกลางของอินเดีย 
 ระหวางรัชสมัยของพระเจาอโศก แหงราชวงศเมารยะ (268-232 กอนคริสตกาล)
คําสั่งสอนของพระพุทธโคดมไดแผขยายไปทั่วอินเดยีและยังขามเลยไปสูดนิแดน
ตางประเทศอีกดวย 
 ราชวงศเมารยะ เปนราชวงศทีย่ิ่งใหญวงศแรกในบรรดาราชวงศทั้งหลายของ
อินเดียในสมัยของพระเจาจันทรคุปตปฐมกษัตริยของราชวงศนี้ (317-293 กอน 
คริสตกาล) ไดครอบครองอาณาจักรกวางใหญ มีอาณาเขตตั้งแต เทือกเขาหิมาลัยทาง
เหนือไปจนจรดอาวเบงกอล ทางตะวนัออกจรดภูเขาฮินดูกูช ทางตะวันตก เร่ือยไปจนถึง
เทือกเขาวินตก ทางใต พอถึงสมัยพระเจาอโศก พระองคไดทรงแผขยายอาณาเขตตอไป
ไดครอบครองเเควนกลิงค และแควนอื่น ๆ อีกเปนจํานวนมาก เร่ือยไปจนถึงที่ราบสูงเด
คขาน 
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 พระเจาอโศกเดิมมพีระอุปนิสัยพาลพาโลมาก จนไดรับการขนานนามจาก
ประชาชนวา “จันทโศก” (จาณฺฑาโศก) แปลวา พระเจาอโศกผูดุราย แตพระอุปนิสัยของ
พระองคไดเปลีย่นไปในทางที่ดีขึ้น หลังจากที่ไดทรงเห็นสภาพความหายนะที่เกิดจาก
การสูรบในสงครามแผอํานาจครอบครองแควันกลิงค พระองคทรงกลายมาเปนผูที่
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาผูยิง่ใหญ ทรงบําเพ็ญประโยชนเพื่อบํารุงพระพุทธ 
ศาสนาหลายประการ ที่สําคัญ ๆ สมควรจะกลาวถึงในที่นี้มี 2 ประการ คือ 

 
 ประการแรก ไดทรงบัญชาการใหจารึกหลักพระธรรมและประกาศคําสอนลงบน
เสาศิลาและแผนศิลาไวเปนจํานวนมากตลอดจักรวรรดิของพระองค ยังผลใหคําสั่งสอน
ของพระพุทธโคดมเผยแพรไปอยางกวางขวาง  

 
          ประการที่สอง ไดทรงสงทูตไปทําการเผยแพรพระสัจธรรมยังประเทศตาง ๆ 
ตลอดจตุรทิศไกลถึงซีเรีย อียิปต คีเรเน (Kyrene) มาเซโดเนียเอเปรอส (Epeiros) และ
เลยเขาไปในประเทศทางตะวันตกดวยนอกนั้นยังไดสงพระมหินทราชโอรส เปน
ราชทูตไปยังประเทศศรีลังกา และประสบความสําเร็จอยางงดงามในการสถาปนา
ศูนยกลางของพระพุทธศาสนาลงในดินแดนลังกาทวีป เกาะลังกาจึงกลายเปน
ศูนยกลางของการเผยแพรพระพุทธศาสนาทางภาคใตตั้งแตนั้นมา 

 

2. กําเนิดของนิกายมหายาน 
 
 พุทธศาสนิกชนรุนหลัง ๆ มักจะพูดกันวา “พระพุทธศาสนามุงหนาสูทิศ 
ตะวันออก”แตความจริงแลว ในระยะเวลากอนคริสตกาล พระพุทธศาสนาเดิมมีแนว 
โนมที่มุงไปสูทางทิศตะวันตกมากกวา พระพุทธศาสนาเพิ่งจะเริ่มแพรมาทางตะวันออก 
เมื่อสมัยกอนเร่ิมหรือหลังคริสตกาลเพียงเล็กนอยเทานั้นอยางไรก็ตาม มีสิ่งสําคัญที่ควร 
จะกลาวถึงกอน คอื มีเหตุการณเปลี่ยนแปลงครั้งใหญเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนานั่นคือ 
กําเนิดของ “นิกายมหายาน” (พาหนะใหญ) ซึ่งเปนนิกายใหมที่มีบทบาทนําหนานิกาย 
พุทธศาสนาอื่น ๆ ในเวลานั้น 
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 พุทธศาสนานิกายใหมนี้ เกิดขึ้นเมื่อไร อยางไร ใครเปนตนคิด ไมมีใครตอบได 
แนชัด แตที่ทุกคนรูจักกันดีก็คือ หนึ่ง นิกายนี้ไดรับแนวความคิดมาจากบรรดาพระเถระ
ที่มีหัวคิดกาวหนาในสมัยนั้น สอง ในระหวางระยะหนึ่งหรือสองรอยปกอนคริสตกาล
จนกระทั่งถึงศตวรรษแรก ไดมีคัมภีรสําคัญ ๆ ของนิกายมหายานเกิดขึ้นแลว ตอมาเมื่อ
พระนาคารชุนไดแตงคัมภีรเลมหนึ่ง โดยอาศัยแนวความคิดจากคัมภีรมหายานของเดมินี้
เปนหลัก ก็ยิ่งทําใหพระพุทธศาสนานิกายมหายานมีผูนิยมเลื่อมใสมากขึ้นเปน
ประวัติการณ 
 
 พุทธศาสนานิกายมหายานมีบทบาทมากในประวัติศาสตรอันยาวนานของพุทธ
ศาสนา ปจจุบันพุทธศาสนาของหลายประเทศเชน จีน และญ่ีปุนก็ไดพัฒนาโดยไดรับ
อิทธิพลจากหลักคําสอนของนิกายมหายาน ซึ่งไมเปนเร่ืองแปลก เพราะนิกายมหายานมี
แนวความคิดที่สรรเสริญพระโพธิสัตว ซึ่งเปนพระผูชวยขนสรรพสัตวใหพนทุกข 
ยิ่งกวานั้นนักปราชญนิกายมหายานยังไดนําผลแหงแนวความคิดวาดวยความเปนอยูของ 
มนุษยและจิตวิทยาซึ่งเปนแนวความคดิที่วิเศษสุดมาใชสนับสนุนแนวความคิดของนิกาย
มหายานดวย การเชื่อมโยงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธโคดมเขากับแนวความคิด
ใหม ๆ ที่ยึดหลักปญญาและเมตตาเชนเดียวกันนี้เอง ทําใหพุทธศาสนากลายเปนศาสนาที่
มีพลังแรงกลาและเจริญรุงเรืองมากในประเทศทางทิศตะวันออกเหมือนกับสายน้ําที่ไหล
ลงสูแมน้ําใหญ 
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3.เอเชียกลาง 
 

ชาวจีนเริ่มหันมาสนใจศึกษาพุทธศาสนาโดยผานทางเอเชียกลาง กอนที่จะ
กลาวถึงการเผยแพรพุทธศาสนาจากประเทศอินเดียไปสูประเทศจีนนั้น จําเปนจะตอง
กลาว ถึง “Silk Road” ซึ่งเปนถนนแหงเศรษฐกิจที่สําคัญมากในสมัยนั้นเสียกอน คือ ใน
ระหวางสมัยของจกัรพรรดิวู แหงราชวงศฮ่ัน (140-87 กอนคริสตกาล) ไดมีการสราง
เสนทางพาณิชยขึ้น เร่ิมจากดินแดนอันกวางใหญของทวีปเอเซยีกลางไปเชื่อมตอกับ
ดินแดนทางดะวันตกและตะวันออก ในสมัยนั้นราชวงศฮ่ันไดแผขยายอาณาเขตไปทาง
ตะวันตกถึงเมืองเฟอรกานา (Ferghana) ซากเดียนา (Sagdiana) ตุขาระ (Tukhara) และ
ปารเธีย (Parthia) เมืองเหลานี้เปนเมืองที่เจริญรุงเรืองและตื่นตัวในการคามาตั้งแตสมัย
ของพระเจาอเล็กซานเดอร มหาราชแลว ในการคาขายติดตอกับประเทศทางตะวันตก
เหลานี้ สินคาผาไหมของจีนมีบทบาทสําคัูที่สุดเสนทางพาณิชยนี้จึงไดชือ่วา “ทางสาย
ไหม” (Silk Road) ในระยะกอนหรือหลังคริสตกาลประเทศอินเดยีและจีนไดเร่ิมมี
สัมพันธไมตรีตอกันในดานวัฒนธรรมโดยผานเสนทางพาณชิยสายนี้ จึงกลาวไดวา ทาง
สายนี้เปนเสนทางของพุทธศาสนาเชนกัน 
 
 

4.ประเทศจีน 
 

ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน เร่ิมขึ้นเมื่อชาวจีนยอมรับคัมภีรพุทธศาสนา 
และไดแปลเปนภาษาจีนออกเผยแพร ผลงานเกาแกที่สุดกลาวไดวา เปนพระสูตร 42 บท 
ซึ่งเปนพระพุทธพจน (Sutra in Forty-two Sections Spoken by Buddha) แปลโดยพระกา
ศยปมาตังคะ (Kásyapamátanga) และคณะ ในระหวางสมัย Ying-p’ing (ค.ศ.58-76) ของ
จักรพรรดีหมิงแหงราชวงศฮ่ัน เเตปจจุบัน คัมภีรนี้เปนเพียงตํานานทางประวัติศาสตรที่
ยังสงสัยกันอยู สวนคัมภีรที่มีหลักฐานยืนยันเชื่อถือได คือ คัมภีรที่อํานวยการแปลโดย 
An-Shih-Kao ที่นครโลยาง (Lo-Yang) เมื่อประมาณ ค.ศ.148-171 จนกระทั่งถึงสมัยของ
ราชวงศซุง (Northern Sung Dynasty ค.ศ. 960-1129) งานแปลพระคัมภีรก็ยังคงดําเนิน
ตอไปเปนเวลานับไดเกือบ 1000  ป 
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 ตอนตนคริสตกาล พระสงฆจากประเทศในภาคกลางของทวีปเอซียเปนผูที่มีบท 
บาทมากในการนําเอาคัมภีรพุทธศาสนามาสูประเทศจีนเเปลคัมภีรเหลานี้ออกสูพากยจีน 
เชน An-Shih-Kao จาก Parthia, K’ang-sêngkai จากสมารกันต (Samarkand) ไดเดินทาง
มาสูนครโลยางเมื่อประมาณศตวรรษที่ 3 และไดแปล“สุขาวตีวฺยูหสูตร(Sukhávativyúha) 
นอกจากนั้นพระธรรมรักษ (Dharmaraksha หรือ Chu-fa-hu) ซึ่งเปนที่รูจักกันดีวาเปนผู 
แปล “สัทธรรมปุณฑรีกสูตร” (Saddharmapundarika) ก็มาจากแควนตุขาระและพํานัก 
อยูที่นครโลยาง (เชียงอาน) ราวปลายศตวรรษที่ 3 จนถึงตนศตวรรษที่ 4 ในราวตน
ศตวรรษที่ 5 เมื่อพระกุมารชีพ (Kumárajiva) ผูมาจากแควนกุฉา (Kucha) ไดทําใหงาน
แปลพระคัมภีรพุทธศาสนาเจริญรุงเรืองขึ้นถึงจุดสุดยอด 
 
 นับแตนั้นเปนตนมา พระสงฆจากประเทศจีนก็ไดเดินทางไปยังอินเดยีเพือ่ศึกษา 
ภาษาสันสกฤตและพระพุทธศาสนา พระสงฆผูบุกเบิกหนทางนี้ เชน หลวงจีนฟาเหียน 
(Fa-hsien ค.ศ.339-420) ไดเดินทางจากเชียงอานไปพํานกัอยูที่ประเทศอินเดียเปนเวลาถึง
15 ป จึงไดเดินทางกลับ ในบรรดาพระสงฆจีนที่เดนิทางไปประเทศอนิเดียนั้น มี
พระสงฆที่มีชื่อเสียงเดนที่สุด คือ พระสมณะเฮี้ยนจัง (Hsuan-chuang ค.ศ.602-664) ได
อยูที่อินเดยีเปนเวลา 19 ป (ค.ศ.627-645) นอกจากนั้นก็ยังมีสมณะอี้จิง (I-ching ค.ศ.635-
713) ไดเดินทางไปอินเดียโดยทางเรือในป ค.ศ.671 และหลังจากเวลาผานไปถึง 25 ป
แลว จึงไดเดินทางกลับโดยทางเรือเชนกัน 
 
 พระสงฆเหลานี้ไดเดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อศึกษาภาษาสันสกฤตและเลือก 
นําเอาพระคัมภีรคาํสอนของพระพุทธเจากลับไปยังประเทศจีนดวย อีกทั้งมีบทบาท
สําคัญในการแปลคัมภีรเหลานี้ดวยสมณะเฮี้ยนจังไดแสดงความสามารถในดาน 
ภาษาศาสตรอยางเดนชัด และดวยพลังความสามารถอนัปราดเปรื่องของทาน งานแปล
พระคัมภีรพุทธศาสนาเจริญถึงจุดสุดยอดอีกคร้ังหนึ่ง 
 
 นักปราชญที่ศึกษาพุทธศาสนาในยุคตอมาไดกลาวถึงผลงานแปลในสมัยกอนซึ่ง
มีพระกุมารชีพเปนตัวแทนแหงสมัยวา เปน “งานแปลสมัยเกา” ฉันใด ผลงานแปลใน
สมัยหลัง เชน ผลงานสมณะเฮี้ยนจัง กเ็ปน “ผลงานแปลใหม” ฉันนั้น 
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 การที่พวกพระสงฆจีนเหลานี้ไดัแปลคัมภีรพุทธศาสนาเปนจํานวนมากมายมหา- 
ศาลนี้เองทําใหแนวความคิดและหลักปฏิบัติธรรมทางศาสนาของพวกเขาคอย ๆ มีแนว 
โนมที่แสดงความเปนเอกลักษณของจนีมากขึ้นทีละนอย ๆ ทั้งในดานอปุนิสัย ความ
ตองการและความเชื่อมั่นในตนเอง ตอนแรกพวกเขาเคยมี แนวความคิดที่เอนเอียงไปทาง 
ดานอภิปรัชญาที่วาดวย “ศูนยตา” แตในที่สุดพวกเขาก็หันหลังใหนิกายหินยาน และมุง
ใหความสนใจในนิกายมหายานเปนสวนใหญ ยิ่งกวานั้น แนวโนมนี้ยังคอย ๆ กลายมา
เปนนิกายเทนได (Tendai Sect) และในที่สุดก็กาวไปถึงจุดสุดยอดของกําเนดิแหง “นิกาย 
เซน” (Zen Sect) 

 
 
 ชวงหลังของศตวรรษที่ 6 พระสมณะเจา Chih-i (ค.ศ.538-597) ซึ่งเปนสงัฆปริ
นายกองคที ่ 3 ไดทําใหนิกายเทนไดบรรลุความสําเร็จสุดยอดในประเทศจนี พระสมณะ
เจา Chih-i เปนยอดนักปราชญผูเชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาที่เดนมากที่สุดคนหนึ่งของ
สมัยนั้น ไดจําแนกพระพุทธพจนออกเปนหมวดหมูเชน “ศีล 5” และ “มรรค 8” ซึ่งเปน
หลักคําสอนที่สําคญัและมีอิทธิพลอยางมากตอพุทธศาสนาในประเทศจีนและญี่ปุนมา
จนทุกวันนี้ 

 
 
 หากพิจารณาดูใหดีแลวจะเห็นวาคัมภรีพระสูตรตาง ๆ ที่นักปราชญจีนนํามาแปล
นั้น ทํากันโดยมิไดคํานึงถึงลําดับกอนหลัง คือ ไดฉบับไหนมากอนก็แปลกอนจึงเกิด
ปญหาวา จะทําความเขาใจในตนกําเนิดของพระสูตร และวิวฒันาการของแนวความคิด
ในพระสูตรที่มีอยูมากมายมหาศาลไดอยางไร ทางเดียวที่จะเเกปญหานี้ไดก็คือ จําเปน
จะตองเขาใจพุทธศาสนาอยางกวาง ๆ ทั้งหมดและใชความสามารถในการตีความหมาย
ตามเเนวความเขาใจของตนเองใหได การตีความหมายของพระสูตรจึงเปนงานคนควาที่
สําคัญของนักปราชญจีนในสมัยนั้น ในบรรดานักปราชญเดน ๆ ของจีน สมณะ Chih-i
เปนปราชญที่สามารถแจกแจงจัดลําดับพระสูตรและมีวิธีอธิบายที่แจมชัด มีเหตุผลจูงใจ
แตปจจุบันผลงานของทานไดเสื่อมอิทธิพลไปเกือบหมดสิ้นแลวเมื่อเทียบกบัการศึกษา
คนควาพุทธศาสนาในแนวใหม 
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 ตามประวัติพุทธศาสนาของจีน นิกายเซน (Zen Sect) เปนนิกายที่เกิดขึ้นทหีลังสุด
ผูใหกําเนิดนิกายนี้กลาวกันวาคือ พระสมณะโพธิธรรม (Bodhi dharma ค.ศ.528) ซึ่งเปน
ชาวตางประเทศ แตผลงานที่ทานไดหวานเมล็ดไวเพิ่งมาออกดอกผลงดงามเพียงหลัง
สมัยของ Hui-nêng (ค.ศ.638-713)  ซึ่งเปนสังฆปรินายก องคที ่6 หลังศตวรรษที่ 8 จีนได
สงพระภิกษุสงฆผูเชี่ยวชาญไปทําการเผยแพรนิกายเซนยงัที่ตาง ๆ ทําใหนิกายเซน
เจริญรุงเรืองติดตอกันมาเปนเวลาหลายศตวรรษ 

 
 
 เราจะเห็นไดวามีแนวความคิดใหม ๆ เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา และไดหยั่งลึก
ลงไปในจิตใจของชาวจีน พูดงาย ๆ ก็คือ มีการผสมแนวความคิดทางปรัชญาแบบจีน
รวมเขาไปในพระพุทธพจนของพระพุทธโคดม เกิดเปนพุทธศาสนาที่มีเอกลักษณเปน
ของจีนเอง เหมือนสายน้ําใหญที่มีกระแสน้ําสายอื่นไหลมาบรรจบรวมกันจนกลายเปน
แมน้ําใหญ ไหลไปหลอเลี้ยงประ เทศตาง ๆ ทางตะวันออกใหชุมฉ่ําตั้งแตนั้นมา 
 

5.ญ่ีปุน 
 
 ประวัติพุทธศาสนาของญี่ปุนเร่ิมตนในศตวรรษที่ 6 ราว ค.ศ.538  เมื่อกษัตริยแหง
ประเทศเกาหลี ไดสงราชทูตไปถวายพระพุทธรูปและมวนคัมภีรพระสูตรแกจักรพรรดิ 
Kinmei นับตั้งแตนั้นเปนตนมาประวัติศาสตรพุทธศาสนาก็ไดดําเนินติดตอกันเรื่อยมา
จนกระทั่งทุกวันนี้เปนเวลากวา 1400  ปแลว 

 
 
  ในประวัติศาสตรอันยาวนานนี้ มีขอควรสังเกตสําคัญ ๆ 3 ประการคือ ประการ
แรก โดยประมาณอยางคราว ๆ แลว พุทธศาสนาของญีปุ่นเร่ิมตนในราวศตวรรษที่ 7-8 
หลักฐานที่สนับสนุนขอสันนิษฐานนี้คอื มีการสรางวัดโฮริวจิ (Horyuji ค.ศ.607) และ
วัดโทไดจิ (Todaiji ค.ศ.752) เมื่อมองยอนกลับไปในสมยันั้นสิ่งหนึ่งที่ไมควรมองขาม
ไปก็คือ ความจริงที่วา อารยธรรมทางตะวันออกไดเจรญิและแผขยายไปทั่วทวีปเอเซยี 
ในขณะที่อารยธรรมตะวันตก ตกอยูในยุคแหงความมืดมวั ในประเทศจีน 



 

–265– 

 ภาคกลางของเอเชีย อินเดีย และประเทศแถบทะเลใต ความเคลื่อนไหวตื่นตัวใน
ดาน ความคิด ศาสนา และศิลปะไดพฒันากาวหนาไปอยางรวดเร็วนาอัศจรรย ควบคูไป
กับความเคลื่อนไหวเหลานี้ พระพทุธศาสนาไดแพรหลายเขามามอีิทธิพลตอผูคนทาง
โลกตะวันออกดวย การกอสรางวัดโฮริวจิและโทไดจิที่สวยงามเลอเลิศนีเ้ปนประจักษ
พยานที่แสดงใหวากระแสแหงวัฒนธรรมใหมนี้ไดรับแรงดลใจจากพุทธศาสนาที่ไดแผ
ขยาย ปกคลุมไปทั่วอาณาบรเิวณอันกวางใหญของทวีปเอเซยีจนสดุแดนดานทิศ
ตะวันออก การที่ญ่ีปุนไดรับวัฒนธรรมอันยิ่งใหญแหงยุคเขามา นับวาเปนการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีที่ทาํใหประเทศญี่ปุนเปนที่รูจักแกชาวโลกในสมัยนั้นมากยิ่งขึ้น กลาว
ไดวาปจจัยสําคัญทีท่ําใหวัฒนธรรมของญี่ปุนเจริญรุงเรืองถึงขีดสุดก็คือ พระพุทธศาสนา
นั่นเอง วัดในพุทธศาสนากลายมาเปนศูนยรวมทางสังคมที่สําคัญมาก และพระสงฆก็เปน
ผูนําในการศึกษาแนวใหมนี้ นี่คือสภาพที่แทจริงของพุทธศาสนาในระยะแรกที่ไดรับการ
ปลูกฝงในประเทศนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในศตวรรษที่ 9 พระสงฆที่มีชื่อเสยีง 2 รูป คือ ไซโจ (เคนเกียวไดชิ ค.ศ. 767-822)
และคูไค (โคโบไดชิ ค.ศ. 774-835) ไดแตงตั้งนิกายพุทธศาสนาของญี่ปุนโดยเฉพาะ คือ
พุทธศาสนา “เฮอนั” (Heian Buddhist) โดยใชหลักธรรมและระเบียบปฏิบัติดั้งเดิมมา
เปนรากฐานของแบบ“เฮอัน” และไดสรางวัดที่เขา “ฮิเอ” (Mt. Hiei) และ“โคยะ” (Mt. 
Koya) ซึ่งเปนที่สงบเหมาะสําหรับการบําเพ็ญเพียรแทนที่จะสรางที่เมืองหลวงอยางที่เคย
เปนมาเพราะวัดในเมืองทั้งหลายมักจะกลายเปนที่ที่พวกราชตระกูลและชนชั้นสูงมา
ชุมนุมกันเพื่อฆาเวลาเทานั้น นิกายเทนไดและนิกายชินกอนซึ่งเปนนิกายที่ไซโจและคูไค
กอตั้งขึ้นนี้ไดรับความเชื่อถือเลื่อมใสจากบรรดาราชวงศและขุนนางชั้นสูงของสมัยนั้น
ตลอดมาเปนเวลาประมาณ 300 ป 
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 ขอควรสังเกตประการที่สองคือระหวางศตวรรษที่ 12-13 มีพระสงฆที่ยิ่งใหญอีก
หลายรูป เชน โฮเนน (Honen ค.ศ.1133-1212) ชินรัน (Shinran ค.ศ.1173- 1262) โดเกน
(Dogen ค.ศ.1200-1253) และนิชิเรน (Nichiren ค.ศ.1222-1282) เปนตน เมือ่พูดถึงพุทธ
ศาสนาในญี่ปุนเราไมอาจละเลยที่จะไมกลาวถึงนามของพระสงฆผูยิ่งใหญเหลานี้เพราะ
เหตุใดในชวงศตวรรษนี้จึงไดมีพระสงฆผูยิ่งใหญหลายทานเกิดขึ้นเลาเหตุผลก็คือ พวก
เขาตองเผชิญปญหารวมกัน หากจะถามตอไปวา ปญหารวมกันนั้น คืออะไร ก็อาจจะ
ตอบไดวา ชาวญ่ีปุนยอมรับพระพุทธศาสนาแตเฉพาะที่เปนแบบอยางของชาวญี่ปุนเอง
เทานั้น 

 
 
 
 อาจมีผูสงสัยวา พทุธศาสนาไดเผยแพรเขาสูญ่ีปุนเปนเวลานานกอนหนานี้แลวมิ 
ใชหรือ ถาพิจารณาตามประวัติศาสตรแลวจะเห็นวาเปนจริงตามนั้น แตระยะเวลากวาที ่
ชาวญ่ีปุนจะสามารถรับเขามายอยและปรับ จนกระทั่งเปนวัฒนธรรมซึ่งมีเนื้อหาที่มี 
ลักษณะเปนของญีปุ่นเองโดยแทนั้นจําเปนตองใชเวลานานหลายรอยป จนกระทั่งถึง 
ศตวรรษที่ 7-8 นั่นเอง พุทธศาสนาของญี่ปุนจึงเร่ิมเปนตัวเปนตน มีความมัน่คงขึ้น และ
ในระหวางศตวรรษที่ 12-13 ดวยผลแหงความพยายามของพระสงฆผูปรีชาสามารถ
ทั้งหลาย พระพุทธศาสนาก็ไดแพรหลายไปทั่วประเทศ 

 
 
 
 หลังสมัยของพระสงฆผูเปนปราชญที่ยิ่งใหญเหลานี้แลวพระพุทธศาสนาของ 
ญ่ีปุนก็มิไดรุงเรืองขึ้นกวาเดิมอีกเลยแตมีขอควรสังเกตขอหนึ่ง คือ มีผลงานการคนควา
เกี่ยวกับพุทธศาสนาดั้งเดิมดวยในการศึกษาวิชาพุทธศาสนายุคหลัง ๆ 

 
 
 
 นับตั้งแตที่ชาวญ่ีปุนเร่ิมยอมรับนับถือพุทธศาสนาเปนตนมาก็ไดรับอิทธิพลจาก 
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พุทธศาสนานิกายมหายานของจีน โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากกําเนิดของพระสงฆผูเปน 
ปราชญที่ยิ่งใหญเหลานั้น ในศตวรรษที่ 12-13 แลว การเผยเพรคําสั่งสอนของนิกาย 
มหายานกลายเปนรากฐานสําคัญที่กอใหเกิดผูคนคิดนิกายอื่น ๆ ขึ้นมาใหมหลายนิกาย 
จนกระทั่งถึงสมัยเมอิจิยุคกลาง (Mid Meiji) จึงไดเร่ิมมีการศึกษาพุทธศาสนาในเเนว 
ดั้งเดิม ผลจากการศึกษาพุทธศาสนาในแนวเดิมนี้เองทําใหพุทธศาสนิกชนญี่ปุนทั้งหลาย
สํานึกไดวานอกเหนือจากพระสงฆผูตั้งนิกายตาง ๆ แลว ยังมีพระพุทธโคดม ผูทรงเปน
พระศาสดาของพุทธศาสนาอยู และทําใหผูที่สนใจแตนิกายมหายานไดตระหนักถึงหลัก
พระธรรมคําสอนซึ่งเปนพระพุทธพจนของพระพุทธเจาดวย แตแนวโนมใหมนี้ยังจํากัด
อยูในขอบขายของการศึกษาเทานั้น ไมมีอิทธิพลที่จะกระตุนใหเกิดความศรัทธาอยาง
แรงกลาในศาสนาขึ้นใหม อยางไรก็ดีก็มีผลทําใหความรูเกี่ยวกับพุทธศาสนาของชาว
ญ่ีปุนคอย ๆ เปลี่ยนไปไมนอยทีเดยีว ผูเขียนจึงใครที่จะใหแนวความคดินี้เปนขอสังเกต
ประการสุดทาย 
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ประวัติการเผยแพรของพระพุทธศาสนา 
2. ประวัติการเผยแพรของพระพุทธศาสนา 

 พุทธศาสนาเปนศาสนาที่กําเนิดขึ้นจากพระธรรมคําสั่งสอนของพระศากยมนุี 
(Shakyamuni)โดยที่พระองคทรงเทศนาสั่งสอนธรรมจนตลอดพระชนมชีพของพระองค 
เปนเวลาถึง 45 ป ดังนั้นคําพูดที่พระองคทรงใชในการเทศนาสั่งสอนจึงมีอทิธิพลในทาง 
ศาสนาอยางมาก โดยจะเห็นไดจากความจริงที่วา มีธรรมสถาน (Dharma gates) 84,000 
แหงและมีโรงเรียนสอนธรรมอีกเปนจํานวนมาก การสอนของธรรมสถานและโรงเรียน
เหลานี้เกี่ยวของกับพระธรรมของพระศากยมุนี หนังสือชื่อ “อิสไซเคียว” หรือ “ไดโซ
เคียว” (Issaikyo or Daizokyo) เปนหนังสือที่รวบรวมจารึกคําสอนของพระพุทธเจาที่
สมบูรณเลมหนึ่ง 

 
 พระศรีศากยมุนีทรงเนนความสําคัญในความเสมอภาคของมนุษย พระธรรมของ
พระองคจึงใชคําพดูงาย ๆ ที่ใชกันอยูประจําวัน เพื่อใหทุกคนสามารถเขาใจคําสอนของ
พระองคไดทั้งหมด ทรงแสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปน
จํานวนมากมายมหาศาล โดยไมทรงหยุดพักเลยแมแตวันเดียวตราบจนกระทั่งเสด็จ 
ปรินิพพานเมื่อพระชนมายุได 80 พรรษา 

 
 หลังจากที่พระองคทรงเสด็จปรินิพพานแลว พระสาวกทั้งหลายก็ไดเทศนาสั่ง
สอนพระธรรมที่ไดรับฟงมาจากพระองคตอไป แตในขณะที่คําสอนไดถกูถายทอดและ
บอกเลาตอ ๆ กันไปนั้น ก็อาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นโดยมิไดตั้งใจ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ความคิด การไดยนิหรือความเขาใจของสาวกแตละคนนัน่เอง อยางไรก็ตามพระพุทธ
พจนควรจะตองไดรับการถายทอดและเผยแพรอยางถูกตอง และทั่วถึงประชาชนทุกคน 
ไมลําเอียง หรือเลือกที่รักมักที่ชัง ดังนั้นบรรดาพระเถระชั้นผูใหญจึงไดมาประชุมกันเพื่อ
ทําการสังคายนาพระธรรม ดวยการนําสิ่งที่ไดยินไดฟงจากพระพุทธองคมาบอกเลาซึ่ง
กันและกัน และซักถามย้ําความเขาใจกันวาถูกตองหรือไม เมื่อสอบทวนกันเปนที่
แนนอนแลวก็ทําการจารึกไวเปนลายลักษณอักษร การสังคายนานี้ใชเวลาหลายเดือน
ทีเดียวจึงสําเร็จลุลวง ตอมาไดมีการเพิ่มเติมอรรถาธิบาย 
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และคําวิจารณโดยพระเถระผูใหญลงไปดวย และรวมเรียกจารึกที่เพิ่มเตมินี้เขากับพระ
สูตรและพระวินัยวา “Sanzokyo” หรือ “ไตรปฎก” ในภาษาสันสกฤต “Sanzokyo”  
ประกอบดวย Kyozo (พระสูตร) Ritsuzo (พระวินัย) เเละRonzo (พระอภิธรรม)  “Zo” 
แปลวาภาชนะที่รองรับหรือบรรจุ “Kyo” แปลวาคําสอนของพระพุทธเจา “Ritsu” 
แปลวาระเบียบวินยัหรือสิกขาบทของสงฆ “Ron” แปลวา อรรถาธิบายและบทวิจารณที่
พระเถระผูใหญไดเพิ่มเติมเขาไป 
 เกือบทุกนิกายไดทาํการเก็บรักษาคัมภีรของตน(สนัสกฤต : Tripitaka, บาลี : 
Tipitaka) แตมีคัมภีรที่หลงเหลืออยูครบถวนบริบูรณอยูเพยีงชุดเดยีว คือคัมภีร
พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลีซึ่งเปนของนิกายเถรวาท คัมภีรพระไตรปฎกภาษาบาลีนี้มี
บทบาทที่สําคัญและไดรับการจารึกอยางแพรหลายในหมูประเทศที่นับถือศาสนาพุทธซึ่ง
อยูในแถบเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 
 ตามตํานานกลาวกันวา พุทธศาสนาไดรับการนําเขามาเผยแพรในประเทศจีนเปน 
คร้ังแรกเมื่อ ค.ศ. 67 ระหวางรัชสมัยของพระเจาหมิง (King Ming) แหงราชวงศฮ่ัน 
(Latter Eastern Han Dynasty) แตแทที่จริงเเลวไดมีการนําเอาพระคัมภีรของพระพุทธเจา 
เขามาและแปลเปนภาษาจีนเมื่อ 87 ปตอมาคือราว ๆ ค.ศ. 151 ในรัชสมัยของพระเจา 
Huan แหงราชวงศเดียวกัน ในชวงเวลานั้นพุทธศาสนามหายานไดกอกําเนิดขึ้นใน
ประเทศอินเดยี คัมภีรพระพทุธศาสนายุคตนและคัมภีรมหายานจึงไดสืบทอดมาถึง
ประเทศจีนโดยปราศจากการแบงแยก หลังจากนั้น ความพยายามในการแปลคัมภีรก็
ยังคงดาํเนินสืบตอกันมากวา 1,700 ป นับจํานวนไดถึง 1,440 บทธรรม หรือ 5,586 เลม
สมุด และความพยายามในการสงวนรักษาพระธรรมที่แปลแลวนี้ไดเร่ิมทํากันในตน
ราชวงศ Wei แตไดกระทําการตีพิมพในสมัยราชวงศซุง (Northern Sung Dynasty) ซึ่ง
เปนเวลาเดยีวกันกบัที่มีการเพิ่มเติมงานของพระเถระผูใหญของจีนรวมเขาไป พระคัมภีร
ที่ไดรับการเพิ่มเติมนี้จึงไมเหมาะที่จะเรียกวา “Sanzokyo” อีกตอไป เมื่อถึงสมัย Suei จึง
ไดเปลี่ยนชื่อเปน“Issaikyo” ซึ่งแปลวา รวมพระธรรมฉบับสมบูรณ พอถึงสมัยถังก็
เปลี่ยนมาเรียกวา“Daizokyo” 
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 สวนทางทิเบตนั้นไดรับพระพุทธศาสนาเขาไปเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 7  
และระหวางคริสตศตวรรษที่ 9-11 นับเปนเวลากวา 150 ปที่มีการเเปลคัมภรีพุทธศาสนา
จนเกือบหมดสิ้น 
 
 นอกจากภาษาเกาหลี ญ่ีปุน สิงหล เขมร ตุรกี เเละภาษาตะวันออกเกือบทั้ง
หมดแลว ยังมีการแปลเปนภาษาลาติน ฝร่ังเศส อังกฤษ เยอรมัน และอิตาลีดวย จะเห็นได
วาพุทธาภาพของพระศากยมุนีไดแผขยายไปทั่วทุกมุมโลก 
 
 อยางไรก็ตามหากจะพิจารณาถึงวิธีการแปลแลวจะเห็นไดวา ทั้ง ๆ ที่การพฒันา
ของพุทธศาสนามีอายุมาถึง 2,000 กวาป และมีหนังสือพระธรรมที่แปลแลวถึง 10,000 
เลมหรือมากกวาก็ตาม การที่จะดึงเอาความหมายที่แทจริงพระพุทธพจนออกมานั้นเปน
เร่ืองยากทีเดียวเเมวาจะมีหนังสือ “Daizokyo” เปนแนวทางใหคนควา ผูศึกษาจําเปนตอง
ใชความสามารถและความเชือ่มั่นในตนเองประกอบดวยในการตีความหมายของพระ
พุทธพจน 
 
 หัวใจของพระพุทธศาสนา คือ พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งเปนคําสอน
ที่มีความสัมพันธอยางใกลชิดกับชีวิตประจําวันของเรา ไมเชนนั้นแลวก็ไมอาจจูงใจหรือ
โนมนาวจิตใจของคนทั่วไปใหหันมาเชื่อถือได ดังนั้นอยางนอยที่สุด พระธรรมที่เราควร
จําติดตัวไวควรมีความเรียบงาย มีความเปนกลาง มีเนื้อหาสาระ มีความถูกตอง ใชคํางาย 
ๆ ที่ใชกันอยูในชีวิตประจําวัน 
 
 หนังสือ “พระธรรม” เลมนี้ เปนหนงัสือที่เรียบเรียงขึ้นโดยดํานึงถึงความสําคัญ 
ดังกลาวเพื่อถายทอดพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาซึง่มีอายุมากวา 2,000 ปแลว ให
สืบตอไป อยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้ยังมีขอบกพรองที่จะตองแกไขอยูอีกมากมาย  
เพราะพระพุทธพจนนั้นมีความหมายลึกซึ้งมาก และพระพุทธคุณนั้นก็หาขอบเขตจํากัด
มิได ยากที่ปุถุชนทัว่ไปจะสามารถเรียนรูหรือเขาใจใหถองแทถูกตองทั้งหมดได 
 
 คณะผูจัดทําไดตั้งความหวังวา หนังสือเลมนี้จะไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น
ตามลําดับ ทั้งในดานเนื้อหาที่เชื่อถือไดและคุณคาตอชีวิต ในการจัดพิมพคร้ังตอ ๆ ไป 
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ประวัติของหนังสือ “คําสอนของพระพุทธเจา” 
3. ประวัติของหนังสือ “คําสอนของพระพุทธเจา” 

 หนังสือเลมนี้ไดปรับปรุงเเกไขและรวบรวมมาจากตนฉบับภาษาญี่ปุน คือ “ชิน
ยาคุ บุคเคียว เซอิเตน” (คัมภีรพระพุทธศาสนาฉบบัเเปลใหม) ซึ่งตีพิมพเมื่อเดอืน 
กรกฎาคม พ.ศ.2468 โดยสมาคมสงเสริมการเผยแพรพระพุทธศาสนา ซึ่งมีสมณะเจา 
มุอัน คิซึ เปนประธานกรรมการ  
 ฉบับพิมพคร้ังแรกเปนภาษาญี่ปุน รวบรวมโดยมีศาสตราจารย ชิวกาคุ ยามาเบ 
และศาสตราจารย ชิเซน อะคะนุมะ เปนหัวหนา และไดรับความรวมมือจากคณาจารย 
ผูเชี่ยวชาญทางพระพุทธศาสนาหลายทาน ใชเวลาประมาณ 5 ป จึงสําเร็จเปนรูปเลม 
ออกมา  
 องคการสงเสริมพระพุทธศาสนาจึงขอแสดงความขอบคณุตอสมณะเจา มุอนั คิซ ึ 
และคณาจารยทั้งหลายที่ไดใหความรวมมือในการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ไว ณ ที่นี้ ดัวย     

เมื่อสมัยโชวะ (พ.ศ.2496-2532) ทางสมาคมไดจัดพิมพหนังสือ “คัมภีร
พระพทุธศาสนา ฉบับประชาชน” ออกจําหนาย และไดรับความนิยมอยางกวางขวาง  
 ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2477 มีการจัดการประชุมของกลุมยุวพุทธศาสนิกชน
แหงภาคพื้นแปซิฟคขึ้นที่ประเทศญี่ปุน จึงไดมีการแปล “คัมภีรพระพุทธศาสนา ฉบับ 
ประชาชน” เปนภาษาอังกฤษ และพิมพแจกเปนอนุสรณในนามของสมาคมยุว-
พุทธศาสนิกชนแหงญ่ีปุน ใหชื่อหนังสือวา “The Teaching of Buddha” โดยไดรับความ
รวมมือในการแปลจาก Mr. D. Goddard  
 ในป พ.ศ. 2505 เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปที่พระพุทธศาสนาไดเผยแพรเขาไป
ในญี่ปุน นายเยฮัน นุมะตะ ผูกอต้ังบริษัท มิตสุโตโย จึงไดพิมพ “คําสอนของ
พระพุทธเจา”ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นอีก  
 ในปพ.ศ. 2508 เมื่อนาย เยฮัน นุมะตะ ไดจัดตั้งมูลนิธิ องคการสงเสริม 
พระพุทธศาสนาขึน้แลว ก็ไดมีการจัดพิมพหนังสือ “คําสอนของพระพทุธเจา” ฉบับ 
ภาษาอังกฤษออกเผยแพรไปทั่วโลก  
 ตามโครงการนี้ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแกไขหนังสือเลมนี้ขึน้ในป
พ.ศ. 2509  มีสมาชิก คือ บรรดาศาสตราจารยผูเชี่ยวชาญหลายทาน ไดแก ศ.จ. คะซึโยช ิ
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คิโน ศ.จ. ซิวยู คะนะโอคะ ศ.จ.เฃนโน อิชิกามิ ศ.จ. ชินโค ซะเยคิ ศ.จ.โคโด มัตสุนามิ 
ศ.จ.โชจุน บันโด ศ.จ. ทาเคมิ ทาคาเซ นอกจากนี้แลวก็ยังมี ศ.จ. ฟุมิโอ มาสุทานิ มิสเตอร
N.A.Waddell และนาย โตซิซึเคะ ชิมิสึ รวมอยูดวยและไดจัดพิมพ “คําสอนของ
พระพุทธเจา” ขึ้นในแนวใหมเปนภาคภาษาญี่ปุน-อังกฤษ  
 ในปพ.ศ. 2515 ศ.จ.ชิวยู คะนะโอคะ ศ.จ.เซนโน อิชิกามิ ศ.จ.โชยู ฮานายามา  
ศ.จ.ควานเซอิ ทามรูะ และศ.จ. ทาเคมิ ทาคาเซ ไดเเกไขขอบกพรองเกี่ยวกับการพิมพ
บางอยางในหนังสือและรวบรวมพิมพฉบับภาษาอังกฤษขึ้นมาใหม  
 ปพ.ศ. 2516 ไดมีการแกไขตัวอกัษรจีนและขอบกพรองตาง ๆ หลายแหงโดย
คณาจารยหลายทาน คือศ.จ. เรียวทัตสึ ชิโอะอิริ ศ.จ. ทาเคมิ ทาคาเซ ศ.จ. ฮิโรชิ ทาชิคาวา 
ศ.จ. ควานเซอิ ทามุระ ศ.จ.โชจุน บันโค ศ.จ.โชย ู ฮานายามา และจัดพิมพฉบับ 
ภาษาญี่ปุนขึ้นใหม  
 ปพ.ศ. 2517 เนื่องจากคําแปลในภาคภาษาอังกฤษบางตอนมีสํานวนที่ไมถูกตอง 
เหมาะสมจึงไดมีการแกไขปรับปรุงกันอีกคร้ังหนึ่งโดยมี ศ.จ. โคโด มัตสุนามิ ศ.จ.โชจุน  
บันโด ศ.จ. ชินโค ซะเยคิ ศ.จ. โดยู โทคุนางา ศ.จ.ควานเซอิ ทามุระ และศ.จ.โชยู ฮานายา
มา ซึ่งเปนหัวหนากองบรรณาธิการ และไดรับความรวมมือจากมิสเตอร Richard K. 
Steiner คราวนี้ไดรวมพิมพภาคภาษาญี่ปุนเขาไปดวย เปนฉบับองักฤษ-ญ่ีปุน  
 ปพ.ศ. 2521 มีศ.จ. ชิเกโอะ กามะตะ และศ.จ. ยาสอุาคิ นารา เขารวมเปน
บรรณาธิการ ตอมาในปพ.ศ. 2543 การรวบรวมเนื้อหาไดถูกเรียบเรียงใหมโดยสมาชิก
ดังตอไปนี้ ศ.จ. เซนโน อิชิกามิ ศ.จ. ยาสุอาคิ นารา  ศ.จ. โคโด มัตสุนามิ ศ.จ. โชจุน  บัน
โด ศ.จ. เคนเนท ทานากะ ศ.จ. โชโกะ วาตานาเบะ ศ.จ.โยชิยาสุ โยเนซาวะ และ ศ.จ. 
เซนกาคุ มาเอดะ(ทาํหนาที่หัวหนาบรรณาธิการ)  
 นอกจากนี้แลว ไดมีการปรับปรุงแกไขอีกเพื่อใหอานงายขึ้นโดยการใหนักเรียน
ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาของญี่ปุนและอเมริกาอานหนังสือเลมนี้โดยตลอด หลังจาก
นั้นกองบรรณาธิการก็ไดพบปะเพื่อและเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอแนะจาก
นักเรียนเหลานี้และจัดการปรับปรุงแกไข จัดพิมพ “คําสอนของ 
พระพุทธเจัา” ฉบับภาษาอังกฤษ-ญ่ีปุน ขึ้นมาใหม  
 สวนหนังสือ “คําสอนของพระพุทธเจา” ฉบับเเปลภาคภาษาไทยนี้ แปลโดย
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อาจารยจินตนา ยาสุคาวา แหงมหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาตางประเทศ (Tokyo-University 
of Foreign Studies) โดยไดรับคําแนะนําและตรวจทานจากศาสตราจารย โอซามุ มัตสุยา
มา อาจารยผูทรงคุณวุฒิแผนกภาษาไทยแหงมหาวิทยาลัยเดียวกัน นอกจากนั้นยังไดรับ
คําอธิบายตาง ๆ เกีย่วกับหลักพุทธปรัชญาของลัทธิมหายานซึ่งมีแนวความคดิแตกตางไป
จากแนวความคิดของลัทธิหินยานที่แพรหลายอยูในประเทศไทย จากศาสตราจารย โชยู
ฮานายามา ศาสตราจารย ควานเซอิ ทามุระ แหงองคการสงเสริมพระพุทธศาสนา 
 และในฉบับปรับปรงุ ปพ.ศ.2555 นี้ ไดรับความชวยเหลือจาก พระมหาชัฏพงศ 
กตปฺุโ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพระพุทธศาสนา แหงมหาวิทยาลัยโตโย
(Toyo University) ในการแปลเนื้อหาเพิ่มเติมตามฉบบัปรับปรุงภาคภาษาอังกฤษและ
ภาษาญี่ปุน รวมทั้งปรับปรุงแกไขคําแปลและเนื้อหาบางสวนเพื่อใหเขาใจงายและมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 มิถุนายน 2555 
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ดรรชน ี
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา 

ชีวิตมนุษย หนา บรรทัด 
ความหมายของชวีติ ·················································································· 5 10 
สภาวะที่เเทจริงของโลก·········································································· 96 13 
วิถีทางดําเนินชีวิตที่ทุกคนปรารถนา ····················································· 235 12 
การมองชีวิตในทัศนะที่ผิด······································································ 45 1 
ความเขาใจในชีวิตที่ถูกตอง ···································································· 41 9 
ชีวิตที่มีอคติ ···························································································· 57 9 
แดผูที่ยังตกอยูในความลุมหลง (ชาดก)················································· 127 1 
ชีวิตคน (ชาดก) ······················································································· 90 14 
ถามนุษยดําเนินชีวติอยูดวยตัณหาราคะ (ชาดก)······································ 90 1 
คนแก คนเจ็บ และคนตาย สอนใหรูถึงอะไร (นิทาน) ···························· 93 11 
ความตายเปนสิ่งทีห่ลีกเลี่ยงไมได (นทิาน) ············································· 94 17 
สิ่งที่ไมมีใครในโลกนี้ทําสําเร็จ 5 อยาง··················································· 48 8 
อริยสัจ 4·································································································· 49 1 
ความหลงผิดและความรูแจง ลวนมีกําเนิดจากจิตใจ ······························· 49 12 
หลัก 20 ประการที่ยากแตมีคายิ่งควรทีปุ่ถุชนจะพึงกระทําใหสําเร็จ····· 133 5 

4. ดรรชนี 
 

 
ศรัทธา 

ศรัทธา คือ ความเชือ่ถืออยางแรงกลา···················································· 179 7 
ศรัทธามีหลักสําคัญ 3 ประการ ····························································· 181 1 
ศรัทธา คือ การแสดงออก ····································································· 182 1 
ศรัทธาเกิดขึ้นจากความจริงใจ······························································· 181 8 
การคนหาความจริงยากเหมือนคนตาบอดพยายามอธิบายลักษณะ 
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 หนา บรรทัด 
ที่แทจริงของชางจากการสัมผัส (ชาดก) ·················································· 75 1 
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาแสดงใหเห็นวาธรรมชาติพุทธ 
อยูที่ไหน (ชาดก) ···················································································· 78 1 
ธรรมชาติพุทธถูกบดบังดวยตัณหาราคะ (ชาดก) ···································· 73 9 
ความสงสัยคลางแคลงใจเปนอุปสรรคตอศรัทธา·································· 182 10 
พระพุทธเจาเปนบดิาของทุกสิ่งในโลกและมนุษยทุกคน 
เปนบุตรของพระองค·············································································· 35 13 
ปญญารูเเจงของพระพุทธเจากวางและลึกดังมหาสมุทรอันกวางใหญ ···· 34 7 
พระพุทธเจาทรงมีน้ําพระทัยที่เปยมไปดวยความเมตตา 
อยางใหญหลวง ······················································································· 15 1 
ความเมตตาของพระพุทธเจาไมมีที่สิ้นสุด ·············································· 16 5 
พระพุทธเจาไมมีรูปลักษณ······································································ 13 12 
พระพุทธเจาทรงเทศนาสั่งสอนตลอดชีวิตของพระองค ························· 23 11 
พระพุทธเจาทรงใชนิยายเกี่ยวกับชีวิตและความตาย 
ในการสอนเพื่อจูงใจประชาชน······························································· 23 11 
พระพุทธเจาทรงชวยประชาชนใหไดพบหนทางหลุดพนจาก 
ความทุกขทรมานในโลกโดยเลานิทานประกอบการสอน ······················ 20 1 
โลกแหงความรูแจงในสัจธรรม ···························································· 237 10 
ความเปนผูมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรม และพระสงฆ····················· 178 1 
การศึกษาวิธีรักษาศีล ฝกจิตใจใหมั่นคง และประพฤติตน 
ดวยความฉลาดสุขมุ·············································································· 163 12 
มรรค 8 ·································································································· 166 9 
หนทางทั้ง 6 ที่จะนําไปสูการบรรลุอรหัตผล ········································ 169 1 
การปฏิบัติที่ถูกตอง 4 ประการ ······························································ 168 8 
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 หนา บรรทัด 
ขอควรสําเหนียก 4 ประการ ·································································· 168 1 
พลังอํานาจ 5 ประการที่จะนําไปสูหนทางแหงการตรัสรู ····················· 168 14 
สภาวะจิตที่ไมมีขอบเขตจํากัด 4 สภาวะ ··············································· 171 13 
ผูที่สามารถเขาใจอริยสัจ 4 ······································································ 39 12 
ความตายและความไมจีรังของชีวิต························································· 12 16 
ผูที่เชื่อในพระอมิตาภพุทธจะไดไปเกดิในดินแดนบริสุทธิ์ของพระองค 
·············································································································· 113 1 
ทําตัวทานใหเปนเสมือนแสงประทีปและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ········· 10 16 
 
 
 
 
 
 

การฝกสมาธิ 
บุคคลควรคํานงึวาสิ่งที่สําคัญที่สุดสาํหรับตน คือ อะไร 
(นิทาน อุปมาอุปไมย) ··········································································· 150 6 
จงระวังกาวแรกของทาน······································································· 133 1 
จงอยาลืมสิ่งที่ทานแสวงหา (นิทาน อุปมาอุปไมย)······························· 152 7 
การที่จะบรรลุผลสําเร็จในสิ่งใดได จะตองมีความอดทน 
ตอความลําบาก (นทิาน)········································································ 159 1 
จงเขมแข็งแมวาจะประสบแตความลมเหลวซ้ําแลวซ้ําเลา (นิทาน)······· 173 3 
จงควบคุมจิตใจไมใหหวั่นไหวแมจะตกอยูในภาวะที ่
ไมพึงปรารถนา (นิทาน) ······································································· 124 1 
ผูที่เขาใจและปฏิบตัิธรรมเปรียบเสมือนกําลังเดินอยูในความมืดโดย 
มีแสงสวางนําทาง ··················································································· 40 10 
เราจะพบคําสอนเกีย่วกับชีวิตไดทุกหนทุกแหง (นิทาน) ······················ 161 14 
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 หนา บรรทัด 
มนุษยมีแนวโนมที่จะกาวไปในทิศทางที่จิตใจตองการ ························ 121 15 
หลักสําคัญของพระธรรมคําสอนก็คือ การควบคุมจิตใจของตนเอง ······· 11 8 
จงควบคุมจิตใจของทานเปนกรณีแรก ·················································· 212 1 
ถาทานควบคุมจิตใจของทานได ··························································· 122 1 
สภาวะตาง ๆ ของจติใจ (ชาดก) ···························································· 118 10 
“จิตใจ” ไมใช “ตน” ················································································ 46 11 
อยาตกเปนทาสของจิตใจ ········································································ 11 1 
จงเอาชนะจิตใจของทานเอง·································································· 154 9 
จงเปนนายของจิตใจของทานเอง ···························································· 11 10 
ความชั่วรายทั้งหลายเกิดจาก กาย วาจา ใจ ·············································· 87 4 
วาจากับใจ ····························································································· 125 6 
รางกายของคนเราไมใชอะไรอื่น นอกจากเปนสิ่งที่ยืมมา (นิทาน) ······· 143 7 
รางกายเต็มไปดวยความไมบริสุทธิ์ทกุชนิด ·········································· 130 14 
จงอยาโลภ······························································································· 11 1 
จงรักษากาย วาจา ใจ ใหบริสุทธิ์อยูเสมอ ·············································· 123 9 
จงมีความยุติธรรมและความมานะอดทน (นิทาน) ································ 172 11 
 
 
 
 
 
 

ความทุกขของมนษุย 
ความทุกขของมนษุยเกิดจากจิตใจที่ผูกพัน ············································· 42 13 
ทําอยางไรจึงจะไมเกิดทุกข ····································································· 13 3 
ความลุมหลงและอวิชชานําไปสูหนทางแหงการตรัสรู··························· 59 7 
ทําอยางไรจึงจะหลดุพนจากความทุกข ················································· 116 1 
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 หนา บรรทัด 
เราจะพบหนทางแหงการหลุดพนไดเมื่อไฟแหงกิเลสตัณหา 
ดับมอดลง ····························································································· 141 14 
ราคะเปนมูลเหตุแหงมายาทั้งปวง ··························································· 85 11 
ตัณหาราคะเปรียบเสมือนงูพิษที่ซอนตัวอยูในสวนดอกไม ···················· 86 1 
จงอยาผูกพันอยูกับบานที่กําลังไฟไหม (ชาดก) ······································ 19 14 
ตัณหาเปนมูลเหตุของความชั่วราย ························································ 118 6 
โลกนี้ตกอยูในทามกลางกองเพลิง ·························································· 83 1 
หากเรามุงแสวงหาแตชื่อเสียงเกียรติยศก็เทากับกําลัง 
กําลังเผาตัวเอง······················································································· 119 9 
หากเรามุงแสวงหาแตความมั่งคั่งและตัณหาราคะ 
ก็เทากับกําลังทําลายตัวเอง ···································································· 119 13 
คนฉลาดและคนโงเเตกตางกันตามสันดานเดิม ···································· 134 1 
คนโงจะมองไมเห็นความผิดของตนเอง (ชาดก) ··································· 141 1 
คนโงมักอิจฉาเมื่อเห็นผูอื่นไดดี เพราะมองแตผลลัพทที่ได·················· 141 3 
สิ่งที่คนโงมักจะกระทํา (ชาดก)····························································· 147 1 
 
 
 
 
 
 

ชีวิตประจําวัน 
จงใหทานโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ························································ 170 1 
การใหทาน 7 ประเภททั้ง ๆ ที่ยากจน ··················································· 170 8 
หนทางไปสูความมัง่คั่ง (นิทาน) ··························································· 145 13 
หนทางไปสูความสขุ············································································· 132 10 
อยาลืมบุญคุณที่เคยไดรับ (นิทาน) ························································ 139 1 
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 หนา บรรทัด 
มนุษยมีหลายประเภท ············································································· 89 1 
คาามหายนะมักบังเกิดขึ้นแกผูมีใจอาฆาตแคน ····································· 132 1 
วิธีระงับอารมณขุนเคือง (นิทาน) ·························································· 232 3 
จงอยาหวั่นไหวกับคําติฉินนินทาของผูอื่น (นิทาน) ······························ 122 11 
ทานไมไดมีชีวิตอยูเพื่อเสื้อผา อาหาร หรือที่อยูอาศัย ··························· 205 6 
อาหารและเครื่องนุงหมไมไดมีไวเพื่อปรนเปรอความสุข····················· 117 1 
สิ่งที่ควรคํานึงถึงในเวลารับประทานอาหาร ········································· 208 7 
สิ่งที่ควรคํานึงถึงในเวลานุงหม ····························································· 207 6 
สิ่งที่ควรคํานึงถึงในเวลานอน ······························································· 208 17 
สิ่งที่ควรคํานึงถึงในเวลารอนหรือหนาว ··············································· 208 10 
สิ่งที่ควรคํานึงถึงในชีวิตประจําวัน························································ 206 10 

 

เศรษฐกิจ 
การใชสิ่งของใหถูกวิธี(นิทาน)······························································ 221 10 
ไมมีทรัพยสินใดที่จะเปนของตนเองตลอดไป ······································ 221 1 
ไมควรสะสมทรัพยสินเพื่อประโยชนของตนผูเดียว ····························· 223 12 
ทําอยางไรจึงจะประสบความมั่งคั่ง (นทิาน) ········································· 145 13 

 

ชีวิตครอบครัว 
ครอบครัวเปนศูนยรวมจิตใจของสมาชิกทุกคน ···································· 218 9 
สิ่งที่จะบอนทําลายครอบครัว································································ 213 7 
วิธีที่ลูกจะตอบแทนหนี้บุญคุณอนัยิ่งใหญของพอแม ··························· 218 3 
สิ่งที่บุตรพึงปฏิบัติตอบิดามารดา ·························································· 214 1 
วิธีปฏิบัติที่เหมะสมระหวางสามีและภรรยา·········································· 215 1 
สามีภรรยาควรมีศรัทธาในสิ่งเดียวกัน (นิทาน)····································· 222 13 



 

–280– 

วิถีทางครองชีวิตของสมณะ หนา บรรทัด 
สมณะที่แทจริงไมใชเปนเพียงผูที่นุงจีวรและสวดทอง 
พระธรรมเทานั้น ··················································································· 197 8 
สมณะไมใชผูสืบมรดกของวัดและทรัพยสินของวัด····························· 194 1 
คนโลภ เปนสมณะที่แทจริงไมได························································· 194 5 
การดําเนินชีวิตที่แทจริงของสมณะ ······················································· 196 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังคม 
ความหมายของสังคม············································································ 227 8 
สภาพที่แทจริงของสังคมในโลก····························································· 96 13 
ชุมชน 3 ประเภท ·················································································· 227 11 
การอยูรวมกันในสังคมที่แทจริง ··························································· 228 1 
แสงประทีปที่ขับไลความมดื································································· 226 5 
มนุษยสัมพันธ ······················································································· 228 10 
สิ่งที่จะชวยทําใหเกดิความสมดุลยในสงัคม·········································· 230 4 
ชุมนุมสงฆในอุดมคติ ··········································································· 229 4 
สังคมของพุทธศาสนิกชนในอุดมคติ ···················································· 237 1 
การทําลายระเบียบและกฎเกณฑของสงัคมเปน 
มูลเหตุแหงความหายนะ (ชาดก)··························································· 140 5 
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 หนา บรรทัด 
ความริษยาและการทะเลาะเบาะเเวงเปนเหตุแหงความพินาศ (ชาดก)··· 140 5 
จงแสดงความคารวะตอผูสูงอายุ (นิทาน)·············································· 134 12 
อาจารยและศิษยควรปฎิบัติตอกันอยางไร············································· 214 12 
วิถีทางแหงมิตรภาพ ·············································································· 215 8 
วิธีเลือกมิตร ·························································································· 216 19 
นายและบาวควรปฏิบัติตอกันอยางไร··················································· 215 17 
วิธีปฏิบัติตอนักโทษหรือผูตองหา························································· 224 5 
สิ่งที่ผูสั่งสอนธรรมควรสําเหนียกไว····················································· 199 1 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

5. อธิบายศัพทสันสกฤต 

อธิบายศัพทสันสกฤต (เรียงตามลําดบัอักษร) 
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กรรม (karman) 
 ตามความหมายที่แทจริง หมายถึงการกระทํา แตตามความหมายที่เกี่ยวของกับ 
เหตุและผล หมายถึง ผลของการกระทํา คือการกระทําหนึ่ง ๆ มักจะสงผลดี ชั่ว ลําบาก
หรือสบายตามมา ผลของการกระทํานั้น เรียกวา กรรม ยกตัวอยางเชน ในชาติกอนเคยทํา
ความดีสะสมไวมากมาย ผลแหงกรรมดีนั้นก็จะตามมาเกื้อหนุนใหประสบแตความสุข
ในชาติ ตอ ๆ ไป อนึ่ง กรรม มี 3 ประเภทคือ กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม 
 
กิเลส (kleśa) 
 คือ เคร่ืองหรือสิ่งที่ขัดขวางมนุษยไมใหพบหนทางแหงความจริง คือการตรัสรู 
เปนเครื่องผูกมัดจิตใจคนเราใหติดอยูในความทุกขทรมาน ความวุนวายไมสงบ มีราก คือ
ตัณหาราคะ โลภะ โทสะ โมหะ ฝงลึกอยู เปนเครื่องรบกวนจิตใจใหขุนมัว เศรา หมอง 
กระวนกระวาย เปนสิ่งกีดขวางหนทางสูการตรัสรู เราจึงตองพยายามกําจัดกเิลสใหหมด
สิ้นดวยการฝกปฏิบัติธรรม 
 
ธรรม (dharma) 
 สัจธรรมที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู และเทศนาสั่งสอนสืบมา แบงเปน 3 หมวด คือ  
พระสูตร หมายถึง พระพุทธพจนที่เปนคําสั่งสอนทั้งสิ้นของพระพุทธเจา  
พระวินัย หมายถึง ขอบัญญัติหรือสิกขาบทของสงฆ  
พระอภิธรรม หมายถึง คําสอนของพระพุทธเจาอันวาดวยอภิปรัชญา และอรรถาธิบาย
ตาง ๆ เกี่ยวกับพระสูตรและพระวินัย  

ธรรมทั้ง 3 หมวดนี้รวมเรียกวา พระไตรปฎก 
 
นิพพาน (nirvāṇa) 
 ในภาษาสันสกฤต แปลวา “เปาใหดับ” เปนภาวะที่กเิลสธุลีและตัณหาในมนุษย 
ทุกคนถูกขจัดใหหมดไป เหมือนการเปาเทียนใหดับ ผูที่เพียรพยายามมาถงึขั้นนี้เรียกวา 
เขาสูนิพพาน เมื่อพระพุทธเจาทรงตรัสรู บรรลุอรหัตผลเมื่อพระชนมาย ุ35 พรรษาก็อาจ 
กลาวไดวาทรงบรรลุสภาวะนิพพานเมือ่พนขั้นนิพพานแลวจะเรียกวา“พุทธ” และเมื่อ
พระพุทธเจาสวรรคตก็เรียกวา“เสด็จเขาสูปรินิพพาน”ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความคิดที่วาไฟ
กิเลสจะดับมอดลงไดก็ตอเมื่อสังขารสูญสิ้นแลว  
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บรรพชา (pravrajana) 
 การสละชีวิตครอบครัวออกบวชเปนบรรพชิต เพื่อปฏิบัติตามหนทางแหงธรรม 
เพียงอยางเดียว ตามประเพณีอินเดียการละทิ้งครัวเรือนเพื่อใชชีวติของนักบวชทาง 
ศาสนานั้นเปนของธรรมดาพระโคดมสิทธัตถะก็เชนเดียวกัน ทรงสละละทิ้งราชสมบัติ 
ทั้งปวงแลวออกผนวชจนไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พระศาสดาของ
พระพุทธศาสนา อนึ่ง การจําแนกขอแตกตางระหวางผูสละเรือน ถือเพศบรรพชิตกับ
ฆราวาสผูครองเรือน ตามธรรมเนียมของคณะพุทธศาสนิกชนนั้น ในญี่ปุนนับวาไม
เครงครัด 
 
บารมี(pāramitā) 
 บารมีหรือคุณธรรมที่ทําใหถึงฝง คือ ขามพนจากฝงเเหงวัฏสังสารไปสูฝงแหง 
การตรัสรูเปนพระพุทธเจา มี 6 อยาง คือ ทานบารมี ขันตบิารมี วิริยบารมี ฌานบารมี และ
ปญญาบารมี ญ่ีปุนมีเทศกาล “HIGAN” ในฤดูใบไมผลิ และใบไมรวง เปนโอกาสให
พุทธศาสนิกชนบําเพ็ญบารมีเหลานี้เพื่อจะไดขามพนหวงมหรรณพไปสูฝงเเหงการตรัสรู
คือ ดินแดนสุขาวดนีั่นเอง 
 
ปฏิจจสสมุปบาท (pratītyasamutpāda) 
 คือการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกัน จึงเกิดมี เปนความคดิหลักของพุทธศาสนาทุกสิ่งทุก
อยางมีความสัมพันธกัน ในภาษาญี่ปุนจึงมีสํานวนวา “Okage-Samade” ซึ่งแปลวา “ดวย
ความชวยเหลือเกื้อกูลของทานจึง....” เปนคําพูดแสดงความขอบคุณ และชักนําใหมีการ
ตอบแทนบุญคุณนอกจากนั้น คํานี้ยังมีความหมายที่วิวัฒนาการไปอยางลึกซึ้งในแง
ปรัชญา และเปลี่ยนไปใชในความหมายที่เกี่ยวกับมูลการณหรือกําเนิดของวัดวาอาราม
พระพุทธรูป หรือตํานาน เปนตน บางครั้งก็ถูกนําไปใชในความหมายที่เกี่ยวกับโชคลาง
อยางไรก็ตามเราไมควรลืมความหมายตามศัพทดั้งเดิม 
 
ปริณามา (pariṇāma) 
 คือการอุทิศให หมายถึงการกระทําความดี สรางกุศลไวสําหรับตัวเอง เพื่อจะได 
เปนบุญหนุนใหไดพบหนทางตรัสรูในภายหนา และหมายถึงการอุทิศสวนกุศลใหผูอื่น 
ดวย ปจจุบัน นิยมใชกันในความหมายที่วา ดวยความปรารถนาที่จะลบลางบาปกรรมชั่ว
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ที่ผูตายไดกอไวเมื่อยังมีชีวิตอยูใหหมดไปจะไดมีโอกาสไปเกิดใหมในสุคติ ดังนั้นในพิธี
งานฌาปนกิจศพ จึงมีการสวดเทศนและการทําบุญกรวดน้ําอุทิศสวนกุศลไปใหผูตาย 
 
ปญญา (prajñā) 
 ความหมายทางพุทธศาสนา หมายถึง ความรูแจงเห็นจริงที่จะเขาใหถึง 
พระนิพพานในที่สุดตางกับคําวา ปญญา ที่ใชในความหมายทั่วไป ผูที่มีปญญารูเเจงเรียก
วา “พุทธ” ผูที่บําเพ็ญเพียรทางปญญาเพื่อตรัสรูเปน “พุทธ” เรียกวา “บําเพ็ญปญญา
บารมี” 
 
พระโพธิสัตว (bodhisattva) 
 เดิมแปลวาการบําเพ็ญเพียรในขั้นกอนที่จะบรรลุเปนพระพุทธเจา หมายถึงผูที่
แสวงหาหนทางตรัสรูเมื่อนิกายมหายานเกิดขั้นแลว ไดมีการตีความหมายของคํานี้
ออกไปอยางกวางขวาง เชน มีความหมายถึง พุทธศาสนิกชนผูเลื่อมใส ในนิกายมหายาน 
เปนผูที่มุงมั่นปรารถนาที่จะไปสูจุดหมายปลายทาง คือ การตรัสรู และขณะเดยีวกันก ็
เพียรพยายามชักจูงสั่งสอนผูอื่นใหแสวงหาหนทางตรัสรูดวยเชนเดยีวกับตน ผูที่ปฏิบัติ
เชนนี้ เรียกวา พระโพธิสัตว นอกจากนั้นยังหมายถึงผูที่ไดรับพระเมตตาคุณและพระ
ปญญา คุณสวนหนึง่ของพระพุทธเจา เปนตัวแทนของพระองคไปปรากฏองคในที่ตาง ๆ 
ที่มีความเดือดรอนเกิดขึ้น ยกตัวอยางเชน พระอวโลกเิตศวรโพธิสัตว พระมัญชุศรี-
โพธิสัตวเปนตน 
 
พุทธ (Buddha) 
 แปลตามศัพทสันสกฤตหมายถึง “ผูที่ตรัสรูแลว” หมายถงึพระโคตมพุทธ ซึ่งเปน
พระศาสดาของพุทธศาสนา 

ในนิกายมหายานหลังจากที่พระโคตมพุทธในประวัติศาสตรพุทธศาสนาเสด็จ
ปรินิพพานแลวไดมีการใหอรรถาธิบายวามีพระพุทธเจาผูเปนนิรันดรอื่น ๆ อยูมากมาย 
หลายองค และมีการสรางพระพุทธรูปของพระพุทธเจาทั้งหลายเหลานี้ไวบูชาตามความ 
นับถือของเเตละนกิาย เชน พระอมิตาภพุทธ พระไวโรจนพุทธ พระไวสัจยกุรุ 
 อนึ่ง ภาษาญี่ปุน เรียกผูที่ตายไปแลวทุกคนวา “HOTOKE” เปนแนวความคดิของ
นิกายสุขาวดีที่เชือ่วา เมื่อตายแลวจะไดไปเกิดใหม เปน “HOTOKE” ในแดนสุขาวด ี
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พุทธตา (buddhatā,buddhatva) 
 “เมล็ดพันธุแหงความเปนพุทธ” หมายถึงธรรมชาติ หรือธาตุแหงความเปน 
พระพุทธเจาเปนความเชื่อที่มีความสามารถในการตรัสรูนั้นมีปรากฏอยูในทุกสิ่งทุกอยาง 
ไมวาจะเปนมนุษยหรือสัตว ไมจํากัดเพศหรือชนชั้นวรรณะ ผูที่สามารถคนพบ 
ธรรมชาติหรือธาตุแหงพุทธในตน เรียกวา “พุทธ” (HOTOKE) 
 
มัชฌิมาปฏิปทา (madhyamā pratipad) 
 คือ การปฏิบัติเปนกลาง การมองทุกสิ่งดวยความไมลําเอียง มีความคิดเปนกลาง 
ไมเอนเอยีงไปขางฝายใด ปฏิเสธความมี และไมมี เปนการคิดในเเนวตรรกวิทยา 
 
เมตตา กรุณา (maitrī karuṇā) 
 เปนหลักพื้นฐานของพระพุทธศาสนา เมตตา คือ การทําใหผูอื่นเปนสุข กรุฌา  
คือการชวยเหลือใหผูอื่นพนทุกข ผูที่ปฏิบัติตามนี้ไดโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง เรียกวา 
“เปนผูตื่นแลว” คือเปน “อรหันต” เชน พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว (กวนอิม) พระกษิติ-
ครรภโพธิสัตว (Jisō) พูดงาย ๆ ความเมตตากรุณา ก็คือ ความยินดีเมื่อเห็นผูอื่นเปนสุข 
เปนทุกขดวยเมื่อเห็นผูอื่นตกอยูในความทุกข อยากจะชวยเหลือใหพนทุกขนั่นเอง 
 
วิชญาปติมาตรตา (vijñaptimātratā) 
 นิกายมหายาน ถือหลักวา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกเกิดขึ้นจาก “ปฏิสนธิจิต”  “จิต”
เทานั้นเปนของจริงเเทที่มีอยู จิตทั้ง 8 เปนมูลฐานแหงสรรพสิ่งในโลก พฤติภาพของจิตที่
รับรูอารมณที่ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รับเขามา 6 และจิตที่ 7 และ 8  (อาลยวญิญาณ) เปน
มูลฐานของกําเนิดแหงสรรพสิ่งทั้งหลาย 
 
วิมุกติ -วิโมกษ (vimukti, vimokṣa) 
 คือความหลุดพน หมายถึงความหลุดพนจากโลกแหงการเวียนวายตายเกิดเพื่อ
เขาถึงกระแสสูนิพพาน ผูที่หลุดพนจากบวงวัฏสังสารนี้ไปไดและเขาถึงภาวะแหง 
นิพพานแลว เรียกวา “พุทธ” คือ เปนผูที่เปนอิสระ พนแลวจากกิเลสตัณหาที่เปนเครื่อง
รอยติดไวกับภพ 
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ศูนยตา (śūnyatā) 
 คือความวางเปลา ความคิดที่วาสิ่งทั้งหลายไมมีตัวตน แตเปนเพียงสิ่งที่อาศัยกัน 
และกันเกิดขึ้น ไมมีสิ่งใดที่อยูนิ่งหรือคงที่ ดังนั้นจึงไมควรยึดมั่นในความมอียูหรือไมมี 
อยูปรากฏการณทั้งหลายรวมทั้งมนุษยเปนของสัมพันธกนั คือ อิงอาศยัปรากฏการณ อัน
อื่นเกิดขึ้น จึงไมควรยึดถือความคงอยูหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่งโดยเฉพาะแตอยางเดียว นี่
เปนความคดิมูลฐานของคัมภีรพระพทุธศาสนามหายานสายปญญา(ปรัชญา) 
 
สงฆ (saṇgha) 
 หมายถึงกลุมชนผูที่ปวารณาตนเพราะมีศรัทธาเลื่อมใสในคําสอนเดียวกัน 
โดยทั่วไปหมายถึงผูที่เทศนาสั่งสอนธรรมแกปุถุชนทั่วไป และหมูปุถุชนที่รับฟงคําสอน 
นั้นดวยใจศรัทธาอยางไรก็ตามความหมายตามรูปศัพทเดมิ หมายถึง ผูทื่สละเรือนออก
บวชถือเพศบรรพชิต ภายหลังเมื่อเกิดนิกายมหายาน คํานี้มีความหมายถึง ผูที่มีศรัทธาใน
พระโพธิสัตว ไมวาจะเปนบรรพชิตหรือฆราวาสก็ตาม รวมกลุมกันเปนคณะ ปจจุบันมี
ความหมายถึงนิกายใดนิกายหนึ่งหรือลัทธิใดลัทธิหนึ่ง 
 
สงสาร (saṃsāra) 
 คือการเวียนวายตายเกิด ติดตอกันเปนวงจร จากชาติกอนมาชาตินี้และตอไปชาติ
หนาเร่ือย ๆ วนเวียนอยูเชนนี้ไมมีที่สิน้สุด ตราบใดที่เรายังไมอาจพบหนทางตรัสรู เราก็
จะตองเวียนวายตายเกิดอยูในโลกทั้ง 3 ของนรก เปรต เดียรัจฉาน และในภพทั้ง 6 ซึ่งมี
อสูร มนุษยและเทวดา รวมอยู ผูที่สามารถขามพนวัฏสงสารไปได เรียกวาบรรลุสภาวะ
เปนพระพุทธเจา  
 
เหตุปจจัย (hetu-pratyaya) 
 เหตุ คือ สิ่งหรือเร่ืองที่ทําใหเกิดผล ปจจัย คือเคร่ืองสนับสนุนเหตุ ทุกสิ่งทุกอยาง
ในโลกนี้เกิดมีขึ้นไดเพราะเหตุปจจัย การยอมรับกฎธรรมชาติขอนี้เปนหลักสําคัญในการ
เขาใหถึงพระพุทธศาสนา คํานี้บางครัง้มีผูนํามาใชในความหมายที่ไมดี ทําใหความหมาย
ของคําเพี้ยนไปจากเดิมจึงควรระมัดระวังในเวลาใชดวย 
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อนาตมัน (anātman) 
 คือความไมมีตัวตน เปนหลักความคิดขั้นมูลฐานของพุทธศาสนาหลักหนึ่ง ที่เชื่อ
วา ทุกสิ่งในโลกไมมีตัวตน ตางกับลัทธิศาสนาตาง ๆ ของอินเดีย ซึ่งเชื่อในหลัก  
ความคิดทีเ่กี่ยวของกันกับ “ตน” หรือ “อาตมัน” วาเปนนติย เปนนิรันดร ไมแตกสลาย มี
แกนสาร ตรงกันขามกับพุทธศาสนาที่ปฏิเสธ “อาตมัน” วามิใชเปนตัวตนที่เปนนิรันดร 
แตเปน “อนาตมัน” หรือ “อนัตตา” คือ ไมมีตัวตนเปนแกนสาร  เปนของไมเที่ยงแท   ไม
จีรัง อนึ่ง คําวา “อาตมัน” คือ “ตน” นั้น ในศาสนาอื่นหมายถึง “วิญญาณ” ก็มี 
 
อนิจจัง (anitya) 
 คือความไมเที่ยง ไมถาวร ทุกสิ่งในโลกไมอยูคงที่ แตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู 
ตลอดเวลา เปนหลักมูลฐานอันหนึ่งของพุทธศาสนาที่แตกตางจากศาสนาอื่น ๆ เชื่อวา 
ทุกสิ่งทุกอยางมีการเกิด การเติบโต การเปลี่ยนแปลง ทายสุดก็มีการดับสูญ สิ่งเหลานี้ 
เปนสาเหตุแหง“ทุกข”การรูจักมองสิ่งที่กอใหเกิดทุกขเหลานี้ดวยใจที่ไมผูกพันยึดมั่น
ดวยการประพฤติปฏิบัตธิรรมนั้นเปนสิ่งสําคัญ ความคิดเชนนี้เปนหลักของอภิปรัชญา
ชั้นสูง ไมใชการมองแตในแงราย (pessimism) หรือคิดในทางทําลาย (nihilism) แตชี้ให 
เห็นวา วงจรของชวีิตนั้นหมุนเวียนแปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไมหยุดนิ่งอยูกับที่ 
 
อวิชชา  (avidyā) 
 ความไมรูจริง หรือรูอยางลาง ๆ มัว ๆ เพราะความโงเขลา คํานี้มีการตีความทาง
หลักวิชาการไปตาง ๆ อยางไรก็ตามความหมายตามรากศัพท ก็คือ กิเลสแหงอวิชชา เปน
มูลเหตุกอใหเกิดกิเลสอื่นตามมา แมในหลักปฏิจจสมุปบาท ซึ่งมีองคประกอบทั้งหมด 
12 หัวขอ ก็ไดยกเอา “อวิชชา” ไวเบื้องตน “อวิชชา” อาจแปลวา ความปรารถนาอยากให
ตัวตนที่หลงวา “มี” นั้น “เปน” หรือ “ไมเปน” ปรารถนาใหตัวตนคงที่ถาวร อยูในรูปที่
ตองการใหมีใหเปนอยางใดอยางหนึ่ง เพราะความตระหนักรูในความจริงของวิถีแหง
ธรรมชาติอยางมัว ๆ ลาง ๆ นั่นเอง 
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ประวัติความเปนมาขององคการสงเสริมพระพุทธศาสนา 
ประวัติความเปนมาขององคการสงเสริมพระพุทธศาสนา 

 เมื่อกลาวถึงองคการสงเสริมพระพุทธศาสนา เราก็ไมอาจละเลยที่จะไมกลาว 
ถึง นาย เยฮัน นุมะตะ ซึ่งเปนผูกอต้ัง บริษัท มิตสุโตโย คอรปอเรชั่น 
 
 กิจการของบริษัท มิตสุโตโย คอรปอเรชั่นไดเจริญรุงเรืองมานับตั้งแตปพ.ศ. 
2477  จนกระทั่งถึงปจจุบัน ทั้งนี้ก็เพราะนาย เยฮัน มุมะตะ มีความเชื่อมั่นวา
ความสําเร็จในกิจการทั้งปวงจะเกิดขึ้นไดเมื่อมีความสมดุลยระหวางสวรรคโลกและ
มนุษย การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีจะตองควบคูไปกับการพัฒนาทางดานจิตใจที่
ประกอบดวยปญญา เมตตาและความกลาหาญ โลกจะมีสันติสุขไดก็ตอเมื่อมนุษยมี
จิตใจที่ไดรับการพัฒนาแลวอยางสมบูรณโดยอาศัยความศรัทธาในศาสนาคือ
พระพุทธศาสนานั่นเอง 
 
 ดวยความเชื่อมั่นนี ้ นาย เยฮัน นุมะตะ จึงไดับริหารกิจการบริษัทของเขาอยู
ควบคู ไปกับการเผยแพรพระพุทธศาสนาในดานดนตรี ภาพเขียนเกี่ยวกับพุทธ
ศาสนาและ พระธรรมคําสอนใหแพรหลายตามแนวการสมัยใหม เร่ือยมาจนกระทั่ง
ปพ.ศ. 2508 ในเดือนธันวาคม เขาก็ไดสละเงินทุนสวนตัวบริจาคเขาสมทบในการ
กอตั้งมูลนิธิ องคการสงเสริมพระพุทธศาสนาขึ้นดังที่ทานเห็นอยูทุกวนันี้เพื่อเปน
กําลังในการสรางสันติสุขแกชาวโลกทั้งปวง 
 
 นับแตนั้นมามูลนิธิ องคการสงเสริมพระพุทธศาสนา จึงไดเปนองคการ
เผยแพรพระพุทธศาสนาของสาธารณชน มีจุดมุงหมายที่จะเผยแพรพระธรรมคํา
สอนของ พระพุทธเจาใหกวางไกลออกไปทุกมุมโลกเพื่อใหชาวโลกทั้งปวงไดมี
โอกาสรับแสงสวางแหงปญญาและเมตตาคุณอันมหาศาลของพระพุทธเจา 
 
 มูลนิธิองคการสงเสริมพระพทุธศาสนาจะรักษาอุดมการณและปฏิบัติตามจุดมุง 
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หมายของผูกอตั้ง โดยรับชวงงานเผยแพรพระพุทธศาสนาใหรุงเรืองตอไปชัว่นิจ
นิรันดร 
 
 กิจการงานที่องคการสงเสริมพระพุทธศาสนาดําเนินการอยู ก็คือ การเผยแพร 
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาใหแพรหลายออกไปใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
 
 ถาพิจารณาดูประวัติศาสตรอันยาวนานของญี่ปุนเเลว จะเห็นไดวาชาวญี่ปุนมี
ความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมตาง ๆ ที่มีรากฐานกําเนิดจากพระพุทธศาสนาอยาง
มากมาย แตกลับไมมีคัมภีรพระพุทธศาสนาที่เปนของตนเองเลย ดวยเหตุผลดังกลาว
นี้เอง ทางองคการจึงไดจัดพิมพคัมภีรเลมนี้ขึ้น 
 
 คัมภีรเลมนี้จัดพิมพขึ้นเพื่อใหผูอานทกุทานสามารถเขาถึงพระพุทธเจาได
เสมือนไดพบพระองคอยางแทจริง เพื่อใหเปนโภชนาหารทางจิตใจสําหรับทุกคน 
ไมวาจะเก็บไวที่โตะทํางานหรือนําติดตัวไปไหนมาไหน 
 
 องคการสงเสริมพระพุทธศาสนาจึงไดพยายามเผยแพรพระคัมภีรเลมนี้ไปสู 
ครอบครัวตาง ๆ ใหมากที่สุดที่จะมากได ดวยความหวังวา สักวันหนึ่งมนุษยทุกคน
จะมีโอกาสไดรับแสงสวางแหงพระธรรมของพระพุทธเจาอยางเสมอภาคถวนหนา
กัน 

สาธุคุณ 
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