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พระเทพญาณมงคลสดดุกีวสีมุาลยั

พระ ชิโนรสล้ำ เกรียงไกร
เทพ รงุเรืองงามวไิล เพรศิแพรว
ญาณ สดุสดใส เลอเดน
มงคล มนุผีองแผว หนอเนือ้พทุธางกรู
พระ ธรรมนำสงให รงุเรือง
เทพ สุดปราดเปรื่อง แจมใส
ญาณ งามกระเดือ่ง ไตรภพ
มงคล วงศอรยิะ ลลุ้ำโพธญิาณ
พระ สงฆดำรงม่ัน ธรรมวนิยั
เทพ สถติวิมานชยั เจดิจา
ญาณ ผดุผองอำไพ โลกนาถ สบืแฮ
มงคล พนมกรทัว่หลา แซซองสาธุการ
พระ จอมบดนิทรไท พระราชทาน
เทพ โชติชชัวาล เกริกกอง
ญาณ แผไพศาล สพัพกจิ
มงคล นอมถวายอทุศิ ศาสนเจาพระพทุธา ฯ
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น้ำตาไหลปลืม้ใจเม่ือทราบขาว
ธ โปรดเกลาสมณศกัดิส์มอรรถา
แดพระสงฆอทุศิตนบรรพชา
๕ ธนัวา ฯ พอหลวงของปวงไทย

พระคณุทานเปนสงฆธำรงศาสน
พระจอมปราชญงดงามนาเลือ่มใส
เกียรตคิณุรงุเรืองกระเดือ่งไกล
ทกุเขตไซรแซซองสาธกุาร

พระคณุทานทำงานตรากตรำนกั
เพ่ือเผยหลกัพุทธธรรมงามวศิาล
ทกุตำแหนงสมฐานะสมการงาน
ทกุถิน่ฐานตางชืน่ชมสขุสมใจ

พระคณุทานปฏบิตัชิำระจติ
ทกุชีวติทานเมตตาและปราศรยั
จะยากดมีจีนแหงหนใด
ทกุคนไซรทานชวยเหลอืเอือ้อารี

นาม พระราชญาณวสิฐิ
ศรคีณสิสรสงัฆเวสนวเิศษศรี
หลวงพอสด อารามราษฎร ปราชญเมธี
ธ โปรดที ่พระเทพญาณมงคล
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นบัเปนบญุของเราชาวแวนแควน
ทกุถ่ินแดนทัว่หลานภาหน
นอมถวายพระพรดภีมูพิล
ใหพระองคเกษมสขุทกุเวลา

ในวโรกาสเปนมงคลอดุมยิง่
ขอนอมสิง่งดงามตามสรรหา
ยามขานอยยากจนไรมาลา
ขอบชูาดวยดวงจติสนทิใน

พระมหาฉตัรชัย ในนามศษิย
ขอนอมจติดวยกลอนสนุทรสมยั
เปนกวมีทุติาสมุาลยั
แดอาจารยใหญวิปสสนาปรีชาญาณ

ขออำนาจพระไตรรตันพพิฒันยิง่
จงเปนสิง่มพีลงัมหาศาล
ประทานใหพระคณุทานจติชืน่บาน
หมภูยัพาลใหพายแพแตแรกมา

ขออำนาจบารมหีลวงพอสด
จงชวยปกแผเกลาเกศเกศา
ใหทกุทานทีม่ารวมมทุติา
มปีญญาดับทกุขพบสขุเทอญ ฯ
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ควรมคิวรสดุแลวแตจะเมตตา

กระผม พระมหาฉตัรชัย ชยญาณเมธ ีป.ธ. ๙, พธ.ม.
(นาคหลวงในพระบรมราชปูถมัภ)

รองอาจารยใหญและเลขานกุารโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม
แผนกบาลปีระจำจงัหวดัราชบรุ ีแหงที ่๒

วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม
อำเภอดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุี

ประพนัธถวายเปนมทุติาสกัการะในนามศษิยานศุษิย
วนัที ่๕ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
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มทุติาสกัการะ

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ภมูพิลอดลุยเดชมหาราช องคเอกอคัรศาสนปูถมัภก ผทูรง
พระคณุอนัประเสรฐิ ทรงเจรญิพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ เลื่อนสมณศักด์ิหลวงพอพระ
ราชญาณวสิฐิ (เสรมิชัย ชยมงคฺโล) เปนพระราชาคณะชัน้เทพ
ฝายวปิสสนาธรุะ ที ่พระเทพญาณมงคล ว.ิ

ในอภลิกัขติสมยัอนัเปนมหามงคลนี ้ ศษิยานศุษิยของ
หลวงพอพระราชญาณวิสิฐ  ทั้งฝายบรรพชิตและคฤหัสถ
ลวนมคีวามปลาบปลืม้ปตยินิดอียางยิง่กันทัว่หนา

เปนทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปวา หลวงพอพระราชญาณวสิฐิ
(เสรมิชยั ชยมงคฺโล ป.ธ.๖) เปนพระนกัปฏบิตัแิละพระเผยแผ
พระสทัธรรม โดยใหการอบรมพระกมัมัฏฐานตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ทีพ่ระเดชพระคณุ พระมงคลเทพมนุ ี (สด จนทฺสโร) หลวงพอ
วดัปากน้ำ ไดปฏบิตัแิละไดถายทอดสัง่สอนไว ตามรอยบาท
พระพทุธองค ซึง่ทานไดดำเนนิตามปณธิานทีไ่ดตัง้ใจไวแตครัง้



[ 8 ]

กอตั้งสถาบันพุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย นั่นคือ การสราง
พระในใจคน เพ่ือสรางคนรักษาธรรม สงผลใหทานไดรับการ
แตงต้ังเปนเจาสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดัราชบรุ ีแหงที ่๑
(ตามมติมหาเถรสมาคม)  และไดรบัความไววางใจจากเจาสำนกั
ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ ใหเปนประธานศูนย
ประสานงานสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจังหวัดแหงประเทศไทย
(ศปท.) ถงึ ๒ วาระ

ในการนี ้  ศษิยานศุษิยทัง้ฝายบรรพชติและฝายคฤหสัถ
ไดรวบรวม “อมตวาจา” จากปาฐกถาและธรรมบรรยาย
ทีห่ลวงพอพระราชญาณวสิฐิไดแสดงไว ณ สถานทีต่างๆ เพือ่
มอบถวายเปนธรรมบรรณาการสำหรบัแจกจายแกศษิยานศุษิย
และทานที่มีความเคารพนับถือมารวมแสดงมุทิตาสักการะใน
มหามงคลสมยันี้

คณะศษิยานศุษิย
วัดหลวงพอสดธรรมกายาราม

อำเภอดำเนนิสะดวก จงัหวดัราชบรุี
๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔
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พระเทพญาณมงคล ว.ิ
เจาอาวาสวดัหลวงพอสดธรรมกายาราม
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ประวตั ิพระเทพญาณมงคล ว.ิ
เจาอาวาสวดัหลวงพอสดธรรมกายาราม

สถานะปจจบุนั
ชือ่ พระเทพญาณมงคล ว.ิ (เสรมิชัย ชยมงคฺโล-พลพฒันาฤทธิ)์
อายุ ๘๒ ป  พรรษา ๒๕   (เกิดวันที ่๖ เดือน มนีาคม
พ.ศ.๒๔๗๒)

วทิยฐานะ  น.ธ. เอก,  ป.ธ.๖
พ.ศ.๒๕๐๘ (๙ ธ.ค.) รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ

(เกียรตินิยม “ดี”) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ.๒๕๑๒ Cert. in Public Opinion Survey Research,

Institute of Social Research, the Univer-
sity of Michigan Ann Arbor, สหรฐัอเมรกิา.

พ.ศ.๒๕๓๗ เปรยีญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ.๒๕๕๐ (๑๘ พ.ค.) พทุธศาสตรดษุฎบีณัฑติ (กติตมิศกัดิ)์

สาขาการจดัการเชงิพทุธ มหาวทิยาลยัจฬุาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
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พ.ศ.๒๕๕๒ (๓๑ พ.ค.) ศาสนศาสตรดษุฎบีณัฑติ (กติตมิศกัดิ)์
สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏ-
ราชวิทยาลัย

บรรพชาอปุสมบท
๖ มนีาคม พ.ศ.๒๕๒๙  ณ พทัธสมีาวดัปากน้ำ

ภาษเีจรญิ กรงุเทพฯ  โดยมี
- เจาประคณุ สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย (ฟน ชตุนิธฺรมหาเถร

ป.ธ.๙) อดตีกรรมการมหาเถรสมาคม/อธบิดสีงฆวดัสามพระยา
เปน พระอปุชฌาย

- เจาประคณุ สมเดจ็พระพฒุาจารย (เก่ียว อปุเสณมหาเถร
ป.ธ.๙ เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เปนที ่พระพรหมคณุาภรณ)
ประธานคณะผปูฏบิตัหินาทีส่มเดจ็พระสงัฆราช กรรมการ
มหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนตะวันออก อธิบดีสงฆ
วดัสระเกศ ราชวรมหาวหิาร เปน พระกรรมวาจาจารย

- เจาประคณุ สมเดจ็พระมหารชัมังคลาจารย (ชวง วรปุญฺ
มหาเถร ป.ธ.๙ เม่ือครัง้ดำรงสมณศกัด์ิเปนที ่พระธรรมธรีราช
มหามนุี) กรรมการมหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนเหนอื
อธบิดสีงฆ วดัปากน้ำ ภาษเีจริญ เปนพระอนสุาวนาจารย
พระราชพรหมเถร (วรีะ คณตุตฺมมหาเถร) รองเจาอาวาสและ
พระอาจารยใหญฝายวปิสสนาธรุะ วดัปากน้ำ  ภาษเีจรญิ กทม.
เปนพระวปิสสนาจารย
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ปจจบุนัดำรงตำแหนง
พ.ศ.๒๕๓๔ (๙ กรกฎาคม) เจาอาวาสวัดหลวงพอสดธรรม

กายาราม ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๓๐

พ.ศ.๒๕๓๙ (๓๑ มกราคม) พระอปุชฌาย (สามญั)
พ.ศ.๒๕๔๒ (๒๐ ตุลาคม) ผูจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม

(แผนกบาลี) ประจำจังหวัดราชบุรี (แหงที่ ๒)
โดยมติมหาเถรสมาคม
รองประธานคณะกรรมการอบรมบาลีกอนสอบ
สนามหลวง ของคณะสงฆภาค ๑๕

พ.ศ.๒๕๔๔ (๓๐ มกราคม) เจาสำนกัและอาจารยใหญ  สำนกั
ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรี (แหงที่ ๑)
โดยมติมหาเถรสมาคม

พ.ศ.๒๕๔๙ (พฤษภาคม) ถึงปจจุบัน รองประธาน คณะ
กรรมการบริหาร หนวยวิทยบริการ คณะสงัคม-
ศาสตร มจร. ณ วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม

2006 Director, Wat Luang Phor Sodh Buddhist
Meditation Institute, an Affiliated Institu-
tion of the World Buddhist University.
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พ.ศ.๒๕๔๙ (๓๑ ตลุาคม) ประธานคณะอนกุรรมการดำเนนิงาน
หนวยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร มจร. ณ
วดัหลวงพอสดธรรมกายาราม

พ.ศ.๒๕๔๙ (๑๗ พฤศจิกายน) รองประธานคณะกรรมการ
บริหาร หลักสูตรประกาศนียบัตร การบริหาร
กิจการคณะสงฆ (ป.บส.) หนวยวิทยบริการ
คณะสงัคมศาสตร มจร. ณ วดัหลวงพอสดธรรม
กายาราม

พ.ศ.๒๕๕๐ ประธานสหภูมิชาวบุรีรัมย

พ.ศ.๒๕๕๑ รองประธาน คณะกรรมการบริหารครูสอน
ศลีธรรมในโรงเรยีน ของคณะสงฆภาค ๑๕

พ.ศ.๒๕๕๑ (๒๔ เมษายน) ประธานคณะกรรมการบริหาร
ศนูยประสานงานสำนกัปฏบิตัธิรรมประจำจงัหวดั
แหงประเทศไทย (ศปท.)

ตำแหนง/หนาทีก่ารงาน กอนอปุสมบท
- เปนพนกังานทองถิน่ของรฐับาลสหรฐัอเมรกิา ในตำแหนง

Research Specialist, U.S. Information Office, American
Embassy กรุงเทพฯ (ลาออกจากราชการรัฐบาลสหรัฐ
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กอนเกษยีณอาย ุ๓ ป เม่ือวนัที ่๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๙
เพ่ือบรรพชาอปุสมบทเปนพระภกิษุในพระพทุธศาสนา)

- เปนกรรมการผอูำนวยการและอาจารยใหญ (ฝายวปิสสนา)
สถาบนั/มลูนธิ ิพทุธภาวนาวชิชาธรรมกาย

- เปนผบูรรยาย สาขาวิชาระเบยีบวธิกีารวิจยั แกนกัศกึษา
ชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ และคณะวารสาร
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และแกนักศึกษาชั้น
ปรญิญาโท สาขาวชิาการวจิยั และประเมนิผลสือ่สารมวลชน
คณะวารสารศาสตร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร

สมณศกัด์ิ
พ.ศ.๒๕๔๑ ไดรบัพระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลาฯ พระราชทาน

สมณศักดิ์ เปนพระราชาคณะชั้นสามัญ เปรียญ
ฝายวปิสสนา ที ่พระภาวนาวสิทุธคิณุ สป.ว.ิ

พ.ศ.๒๕๔๗ ไดรบัพระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลาฯ พระราชทาน
เลือ่นสมณศกัดิ ์ เปนพระราชาคณะชัน้ราช
ฝายวปิสสนา ท่ี พระราชญาณวสิฐิ ว.ิ

พ.ศ.๒๕๕๔ ไดรบัพระมหากรณุาธคิณุโปรดเกลาฯ พระราชทาน
เลือ่นสมณศกัดิ ์ เปนพระราชาคณะชัน้เทพ
ฝายวปิสสนา ที ่พระเทพญาณมงคล ว.ิ
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๑
กรรม

กรรม คือ การทำงานที่ไดกระทำไปแลว
ตัง้แตอดตี นบัภพนบัชาตไิมถวน จนถงึปจจุบนั ทัง้ที่
เปน กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทีด่กีต็าม หรอืทีช่ัว่
กต็าม ยอมประทบัอยใูนจติสนัดานของผทูีก่ระทำกรรม
นัน้ๆ หรอืถาจะกลาวโดยหลกัธรรมปฏบิตั ิกว็า กรรมที่
กระทำไปแลว ยอมประทบัอยใูนธาตธุรรมเหน็-จำ-คดิ-
ร ูคอื ใจของผกูระทำกรรมตางๆ ไว เหมอืนเทปบนัทกึ
แสง เสยีงไว ฉนัใดกฉ็นันัน้ แลวกจ็ะตดิตามใหผล
ทัง้ในภพชาตปิจจบุนั และในสมัปรายภพ คอืในภพชาติ
ตอๆ ไป ตามหนาทีต่ามกาลเวลาทีเ่หมาะสมทีจ่ะใหผล
และตามความหนกัเบาของกรรมนัน้ ทีจ่ะใหผลกอนหรอื
หลงั และมากนอยตามลำดบั

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง
ประเทศไทย (สวท), ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๓๙)
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๒
กรรม ๑๒ ประเภท

ลกัษณะการใหผลของกรรมตามหนาที ่ตามกาล
เวลา และตามน้ำหนกั หรอืตามความแรงของกรรมนัน้
พระอนรุทุธาจารย ไดแสดงไวม ี๔ หมวด  แต ณ ทีน่ีจ้ะ
นำมาแสดงเพยีง ๓ หมวดทีส่ำคญั หมวดละ ๔ ลกัษณะ
ไว จงึมีรวม ๑๒ ลกัษณะ คอื

กรรมทีใ่หผลตามหนาที ่ ม ี๔ ลกัษณะ
๑. ชนกกรรม คอื กรรมทีแ่ตงหรอืนำใหเกดิ

ในภพภมูใิหม
๒. อปุตถัมภกกรรม คอื กรรมสนบัสนนุ หรอื

ซ้ำเตมิตอจากชนกกรรม เชนวา ผเูกดิเปนมนษุยทีเ่คย
กระทำปาณาตบิาต ฆาสตัวตดัชีวติมาแลว กำลงัติดตาม
รอใหผลอย ู ครัน้มนษุยผนูัน้ทำกรรมชัว่อกี  มกีารด่ืมสรุา
หรือเสพยาเสพติด เปนตน แลวขับรถไปดวยความ
ประมาทขาดสติ จึงเกิดอุบัติเหตุถึงตายหรือบาดเจ็บ
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สาหัส หรือบางคนเพียงแตเดินเปะปะไปดวยความ
เมามาย กต็กบอหรอืตกทอตายไปงายๆ กม็ี

๓. อปุปฬกกรรม คอื กรรมบบีคัน้ผลแหง
ชนกกรรม ใหเปลีย่นเปนบรรเทาเบาบางลง เชน ผทูี่
เคยบริจาคทานมาแตอดีตชาติ และทานกุศลนั้นเปน
ชนกกรรมใหมาเกิดในตระกูลที่ร่ำรวย ซึ่งมีโอกาสที่
เจริญรงุเรืองดวยโภคทรพัย แตเม่ืออยใูนกองเงนิกองทอง
อยางนัน้แลว กลบัประมาทหลงมวัเมาในชวีติ หลงตดิอยู
ในอบายมขุ เปนนกัเลงสรุายาเสพตดิ เปนนกัเลงผหูญงิ
เปนนกัเลงการพนนั ตดิเทีย่วกลางคนื คบคนชัว่เปนมติร
เปนตน ถายงัไมไดรบัมรดก กอ็าจจะถกูตัดจากกองมรดก
หรือถาไดรับมรดกแลวดำเนินกิจการงานในอาชีพอยู
ยอมประสบกบัความเสือ่มในโภคทรพัย ถงึหายนะลมจม
สิน้เนือ้ประดาตวัไปได ดงันีเ้ปนตน

๔. อปุฆาตกรรม เปนกรรมแรงฝายตรงกนัขาม
ที่เขาตัดรอนการใหผลของอุปตถัมภกกรรม และ
อปุปฬกกรรม ใหหยดุ คอื มใิหผลได เชน องคลุมีาลโจร
ทีอ่ดตีชาติกไ็ดเคยบำเพญ็บารมมีามาก เม่ือไดมาเกิด
เปนมนษุย กจ็งึเปนมนษุยทีเ่ฉลยีวฉลาด เม่ือไปเรยีนวชิชา
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กบัอาจารยทศิาปาโมกขทีต่กัสลิา กเ็ปนคนเรยีนเกง และ
เปนทีร่กัของอาจารย จนถกูเพ่ือนๆ อจิฉาแลวหาอบุาย
ยแุหยอาจารยใหแนะนำสัง่สอนผดิๆ วาถาอยากจะได
วชิชาชัน้สงูใหไดเปนจาวโลก กจ็งไปฆาคน ตดัเอานิว้มือ
มาใหได ๑,๐๐๐ นิว้   เปนอบุายลวงใหองคลุมีาล ไปเปน
โจรฆาคน และจะไดถกูพระมหากษตัรยิและเจาหนาที่
บานเมอืงฆาใหตาย  องคลุมีาลหลงเชือ่เพราะความซือ่
กไ็ปทำตามนัน้จนผทูีจ่ะถกูฆาคนที ่๑,๐๐๐ นัน้คอืมารดา
ของตน  พระพทุธเจาทรงทราบดวยพระญาณ จงึเสดจ็
ไปโปรดใหละความเหน็ผดิ ใหกลบัม ีความเหน็ถกูตอง ดวย
พระดำรสัตรสัสอนวา “หยดุ” คอื ใหหยดุทำความชัว่เสยี
องคลุมีาลโจรทีเ่คยไดสรางสม อบรมคณุความด ีเปนบญุบารมี
มากอน จงึไดสตวิางอาวธุ หยดุทำชัว่เสยี แลวจึงไดทลู
ขออปุสมบทกบัพระพทุธเจา กลายเปนผทูรงศลีทรงธรรม
จงึพนจากอปุปฬกกรรม คอืกรรมชัว่ทีฆ่าคนมามาก  และ
กำลงัจะฆาแมมารดาของตน เปนคนที ่๑,๐๐๐ ซึง่กำลงั
จะใหผลเปนกรรมบีบคั้น ใหการที่จะบรรลุมรรคผล
เปนไปไดยากขึน้ และถาไดกระทำมาตฆุาต คอื ฆามารดา
อกีดวยแลว  กจ็ะเปนกรรมตดัรอนมรรคผลในชาตนิีเ้ลย
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ทเีดียว สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไดทรงทราบเหตนุี้
ดวยพระโพธญิาณ จงึไดเสดจ็ไปโปรดใหองคลุมีาลโจร
ใหไดสติ และ ใหละกรรมชั่วนั้น แลวกลับตัวกลับใจ
ประกอบกรรมด ี เขาบวชเปนพระภกิษใุนพระพทุธศาสนา
เปนผทูรงศลี ทรงธรรม ปฏบิตัธิรรมจนถงึไดถงึบรรลมุรรค
ผลนพิพาน เปนพระอรหนัต อนัเปนกรรมดสีงูสดุ คอื
โลกตุตรธรรม  เขาตดัรอนอปุปฬกกรรม คอื กรรมช่ัว
ทีไ่ดเคยฆาคนมามาก อนัจะใหผลบบีคัน้การบรรลมุรรคผล
ใหเปนไปไดยากลำบากนั้น ใหสามารถบรรลุมรรคผล
นพิพานไดตอกาลไมนาน

กรรมทีใ่หผลตามกาลเวลาทีเ่หมาะสม ม ี๔
ลกัษณะ ไดแก

ทฏิฐธิรรมเวทนยีกรรม คอื กรรมทีใ่หผลใน
ภพชาตปิจจบุนันี ้ประการหนึง่

อปุปชชเวทนยีกรรม คอื กรรมทีจ่ะใหผลใน
ภพชาตทิีจ่ะไปเกดิใหมถดัไปจากชาตนิี ้ประการหนึง่

อปราปรยิเวทนยีกรรม คอื กรรมทีจ่ะใหผลใน
ภพชาตถิดัตอๆ ไป นีป้ระการหนึง่

อโหสกิรรม คอื กรรมทีเ่ลกิใหผล
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กรรมทีใ่หผลตามน้ำหนกัหรอืความแรงของ
 กรรม  ม ี๔ ลกัษณะ ไดแก

ครุกรรม คือ กรรมหนักที่ใหผลกอน เปน
อนนัตรยิกรรม ไดแก ฆาบดิามารดา ฆาพระอรหนัต
ทำรายพระพทุธเจา แมหอพระโลหติ และทำสงัฑเภท

พหลุกรรม คอื กรรมทีท่ำมามาก ทำบอยๆ
จนเคยชนิ ชำนาญ ทีใ่หผลรองลงมา

อาสันนกรรม คือ กรรมที่จวนเจียน หรือ
ใกลจะตาย ถาไมมกีรรม ๒ ขอขางตนอยกูอน กจ็ะให
ผล กอนกรรมอืน่ทีร่องลงไป

กตัตตากรรม คอื กรรมสกัวากระทำ  ไดแก
การกระทำทีม่เีจตนาออน  หรอืไมไดเจตนาทีจ่ะกระทำ
อยางนัน้ จะใหผลเมือ่ไมมกีรรมอืน่ๆ ขางตนใหผล

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท, ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๓๙)
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๓
ผลกรรมดแีละกรรมชัว่

กรรมด ีและกรรมชัว่ ทีต่ดิตามใหผลในลกัษณะ
ตางๆ เชนนี ้ ในสวนของกรรมดี กจ็ะใหผลเปนลาภ ยศ
สรรเสรญิ สขุ ในสวนของกรรมชัว่ กจ็ะใหผลเปนความ
เสือ่มลาภ  เสือ่มยศ  ความนนิทา  และ ความทกุข
อนัรวมเรยีกวา “โลกธรรม ๘” ประการ

โลกธรรมทัง้ ๘ ประการนี ้ กไ็มเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ
เปลีย่นแปลงไปตามเหตปุจจยั คอื เปนไปตามกรรมดี
กรรมชัว่ทีบ่คุคลกระทำไวแลวนัน่เอง  ตดิตามใหผล
ถาใครยดึถือดวยตณัหาและทฏิฐ ิ คอื ความเหน็ผดิ
วาเปนสขุ วาเปนของเรา เปนของเขา ทีเ่ทีย่งแทถาวร
หลงยนิดยีนิรายแลว ยอมเปนทกุข (ทกุขฺ)ํ ไปตามสวน
แหงความยดึถอืนัน้  เพราะโลกธรรมเหลานีไ้มเทีย่ง
ยอมเปลีย่นแปลงไปอยเูสมอ ตามเหตปุจจยั และสดุทาย
กห็มดสภาพเดมิของมนัไปทัง้ส้ิน (อนตตฺา) จะเหน็ได
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ชดัเจนทีส่ดุก็คอื ทกุคนตองตาย ตองพลดัพรากจากกนั
จากของรกัของหวงแหนทัง้ส้ิน แมตวัเราเองกร็กัษา
ตวัเองอยไูมไดตลอดไป  จะเปนเจาของอะไรไดนาน
ตลอดไปเลา มแีลวกลบัไมม ีไดเปนแลวกลบัไมไดเปน
ไดสขุแลวกลบัเปนทกุขเรือ่ยไป จนตายจากกนัไปแลว
กไ็ปมอืเปลาดวยกันทัง้นัน้ จะมตีดิตามตวัเองไปในภพ
ภมูใิหม กแ็ตกรรมดกีรรมชัว่ทีจ่ะตดิตามใหผลตอไปใน
สมัปรายภพ  ตราบใดทีย่งัไมถงึมรรคผลนพิพานทีส่ิน้สดุ
แหงทกุขทัง้ปวง กจ็ะยงัคงเปนเชนนัน้

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท, ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๓๙)
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๔
ทำดยีอมไดด ีทำชัว่ยอมไดชัว่

กรณทีีบ่คุคลกำลงัประกอบการงานสจุริตบาง
ทจุรติบาง หรอืดบีาง ชัว่บาง หรอืวา ชัว่มากกวาด ีแตยงั
กลบัไดเสวยลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุอย ู ไมเหน็วาจะได
รบัผลจากกรรมชัว่นัน้ กเ็นือ่งดวยสมบตั ิ ๔ ประการ
อนัเขาไดรบัผลจากกรรมดทีีไ่ดเคยกระทำไวแตอดตี กำลงั
ใหผลแกเขาอย ูสวนกรรมชัว่ยงัไมใหผลเปนวบิตั ิแกเขา
สมบตั ิ๔ ประการนัน้ คอื

๑. กาลสมบตั ิ คอื เปนระยะเวลาทีก่รรมดี
ทีเ่ขาไดเคยกระทำไวแตอดตีกำลงัใหผล สวนกรรม
ทีเ่ขากำลงักระทำอย ูยงัไมถงึเวลาใหผล เปรยีบดงั
ชาวนาทำนาไวตัง้แตฤดฝูน ครัน้ถงึฤดเูกบ็เกีย่ว กเ็กบ็
เก่ียวขาวไวเต็มยงุฉาง จงึไดมขีาวรบัประทานตลอดมา
แตตอมาเขาไดเปลีย่นไปปลกูพชืพนัธอุยางอืน่ แตยงัไม
ออกดอกออกผล ตราบใดที่ขาวยังไมหมดจากยุงฉาง
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เขาก็ยงัมีขาวรบัประทานไดตอไป ตอเมือ่ใดทีข่าวหมด
ยงุฉาง และพชืพนัธอุยางอืน่ทีเ่ขาปลกูไวในกาลตอมา
ออกดอกออกผล เขาก็ไมมขีาวรับประทาน แตกลบัจะได
เสวยดอกผลของพืชพันธุใหมที่เขาปลูกไว แลวใหผล
ในกาลตอมานัน้นัน่แหละ ฉนัใด ฉนันัน้ เหมอืนกนั

อนึง่ ผลจากกรรมดทีีเ่ขาไดเคยกระทำไวแลว นัน้
นั่นแหละ เปนชนกกรรมใหเขาไดมาบังเกิดในตระกูล
ทีม่ัง่คัง่ร่ำรวย หรอืในตระกลูทีม่ยีศถาบรรดาศกัดิส์งู ชือ่วา

๒. คติสมบตั ิ (เปนประการที ่๒)  ใหเขาได เสวย
ผลบญุจากกรรมดทีีเ่คยไดกระทำไว  ไดรบัความคมุครอง
ปองกนัการกระทำความชัว่ของเขา มใิหปรากฏผลหรอื
ใหไดรบัผลทีอ่อน และชวยอปุถมัภค้ำจุนชวีติของเขา
มใิหตกต่ำและใหดำรงอยไูด ตราบใดทีก่รรมชัว่นัน้ ไมหนกั
เกนิกวากำลงัฐานะของครอบครวัทีจ่ะรองรบั อปุถมัภค้ำจนุ
ไวได

๓. อปุธสิมบตั ิผลบญุจากกรรมดดีงักลาวแลว
ขางตน  ยงัชวยใหเขาไดรบัผลเปนอปุธสิมบตั ิ  ไดแก
เปนบุคคลที่มีบุคลิกดี มีบุคลิกของความเปนผูนำสูง
มพีลานามยัแขง็แรง และใหไดรบัผลเปน
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๔. ปโยคสมบัติ คือ เปนผูมีคุณสมบัติเปน
เครือ่งประกอบ ไดแก ความเปนผมูคีวามร ูความสามารถ
มอีำนาจเงนิ มอีำนาจพวกพองบรษิทับรวิารมาก มอีำนาจ
จากการไดรบัแตงต้ังตามกฎหมายทีพ่อคมุครองความเปน
ผขูาดคณุธรรมศลีธรรมประจำใจเชนนัน้ ใหดำรงคงอยู
ไดกอน

สมบตั ิ๔ ประการเหลานี ้คอื กาลสมบตั ิ ๑
คตสิมบตั ิ๑ อปุธสิมบตั ิ๑ และ ปโยคสมบตั ิ๑  อนัเปน
ผลแตกรรมดทีีไ่ดเคยทำไวแตเดิมกำลงัใหผล สวนกรรม
ชัว่ทีเ่ขาทำขึน้ใหมนัน้ยงัไมทนัใหผล เขาจงึดำรงอยไูดกอน

เพราะฉะนัน้ เมือ่ไดพจิารณาใหลกึซึง้ ใหเหน็เหตุ
เหน็ปจจยัทีก่อใหเกดิผลดหีรอืผลชัว่แตละอยางๆ กจ็ะ
พบวา ผลเชนไรยอมมาแตเหตทุีไ่ดกระทำไวแลวเชนนัน้
แตเหตคุอืกรรมทีไ่ดกระทำมาแลวแตละภพชาตมิาจนถงึ
ปจจบุนันัน้มมีากมาย มทีัง้ดบีาง ชัว่บาง หนกับาง เบาบาง
คอืเปนกรรมดมีากบางนอยบาง เปนกรรมชัว่ หนกับาง
เบาบาง

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๓๙)
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๕
ทบทวนดกูรรมของตน

ผมูปีญญาจงึพงึพจิารณาทบทวนดกูรรม อนั
เปนเหตใุหไดรบัผลสำเรจ็ หรอืสมหวงัในชวีติ วาเพราะ
ทำการงานคอืกรรมดหีรอืไมดอียางไรจงึไดรบัผลสำเรจ็
ใหสมหวังในชีวิตไดอยางนี้ หรือกำลังจะบังเกิดผล
หรอืวา เพราะทำการงานคอืกรรมทีไ่มดอียางไร จงึไม
ไดรับผลสำเร็จสมหวังในปหนาหรือในกาลขางหนา
อยางไร ใหไดรบัความลมเหลวผดิหวงัในชวีติ  หรอืวา
ทำกรรมดไีมพอทีจ่ะใหบงัเกดิผลดไีด จงึไมประสบ
ความสำเรจ็เทาทีค่วร ดงันีเ้ปนตน

การไดรบัความสำเรจ็ในชวีติ อาจจะเกดิแต
การทำงานหรอืกรรมดีลวนๆ กม็ ีหรอือาจจะเกดิแต
การทำงานหรอืกรรมดีบาง ไมดบีางกไ็ด เชน การทำ
การงานดวยความเอาใจใส  ขยันขนัแขง็  อนัจดัเปน
กรรมที่ดี   แตเปนการงานทุจริตคดโกงผูอื่นเขา
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เรียกวา มกีารงานทีไ่มสะอาด หรอืไมโปรงใส อนัจดั
เปนกรรมทีไ่มด ี กอ็าจจะไมไดรบัความสำเรจ็ตามที่
ตนปรารถนา การพิจารณาผลของกรรมชั่วก็เปนไป
โดยนยัเดยีวกนั กจ็ะสามารถรเูหน็ผลของกรรมไดเชนกนั

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท, ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๓๙)
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๖
เกยีรตยิศยอมเจรญิ
แกผมูกีารงานสะอาด

ทานผูมีปญญาจึงพึงกระทำแตคุณความดี
หลีกหนีความชั่วและเลิกคบคนไมดีเสีย ก็จะไดรับผล
สำเรจ็ในชวีติทีด่ ีทีม่คีวามสขุความเจรญิ เปนบคุคลผมูี
“เกียรติยศ” ที่จะมีแตไดรับการยอมรับความยกยอง
นบัถอื และสรรเสรญิสขุยิง่ๆ ขึน้ไป ไมมเีสือ่ม สมดงั
พระพทุธดำรสั ท่ีตรัสไววา “เกยีรตยิศยอมเจรญิแกผขูยนั
มสีต ิมกีารงานสะอาด ไตรตรองแลวจงึทำ สำรวมแลว
เปนอยโูดยธรรม และไมประมาท”

อธบิายความวา คำวา “ขยัน” คอืไมเกียจคราน
ไมปลอยใหการงานคัง่คาง  ตองเอาใจใสทำกจิการงาน
ใหสำเรจ็ดวยดี

คำวา “มสีติ” คอืความระลกึไดดวยปญญาอนั
เหน็ชอบในบาปบญุคณุโทษ และในทางเจรญิทางเสือ่ม
แหงชีวติ
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คำวา “มกีารงานสะอาด” คอืการงานบรสิทุธิ์
ไมทจุริตคดิมิชอบ ไมคดโกงหรอืใชอำนาจอนัไมเปนธรรม
ตางๆ เปนตน

คำวา “ใครครวญแลวจึงทำ” ก็คือ พินิจ-
พจิารณาใหรอบคอบกอนคดิ-พดู-ทำ กจิการงานใดๆ ดวย
ขอมลูทีถ่กูตอง เชือ่ถอืได สมบรูณและตรงประเดน็

คำวา “สำรวมแลว” ไดแก การสำรวมระวงั
ในศลีและอนิทรยี

คำวา “เปนอยโูดยธรรม” คอืเปนผดูำเนนิชวีติ
ไปตามแนวทางทีถ่กูตองทำนองคลองธรรม คอืเปนผมูศีลี
มธีรรม

คำวา “ไมประมาท” คอืไมหลงมวัเมาในชวีติวา
ตนยงัมีอำนาจเงนิ อำนาจพวกพอง บรษิทั บรวิาร หรอื
ยงัมอีำนาจราชศกัดิ ์มสีขุภาพอนามยัด ีมอีายยุงันอย

เปนผมูสีตสิมัปชญัญะละความชัว่ ปฏบิตัติวัไป
ในทางทีด่ทีีช่อบ กจ็ะนำตนไปสคูวามเจรญิรงุเรอืง และ
สนัตสิขุ เปนคนม ี“เกยีรติยศ” ในกาลทกุเมือ่

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๓๙)
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๗
ทางแหงความเจรญิรงุเรอืง

และสนัตสิขุ

คำวา “ทาง” หมายถงึ ทางดำเนนิชวีติ คอื
ขอปฏบิตัใินการดำเนนิชวีติประจำวนั ตามพระสทัธรรม
คำสัง่สอนของพระพทุธเจาทีจ่ะนำไปสคูวามเจรญิรงุเรือง
และสนัตสิขุได

คำวา “เจรญิ” หมายถงึ ความงอกงาม ความ
เพิม่พนู มากข้ึน และคำวา “รงุเรอืง” กห็มายความถงึ
ความอดุมสมบรูณ เมือ่รวมคำวา เจรญิ และ รงุเรอืง
เขาดวยกนั เปน “ความเจรญิรงุเรอืง” แลว ณ ทีน่ี้
จงึหมายถงึ ความงอกงามไพบลูย ความเพิม่พนู ความ
อดุมสมบรูณ แหงมนษุยสมบตั ิเครือ่งปลืม้ใจของมนษุย
ไดแก รปูสมบตั ิ๑ นีร้วมทัง้บคุลกิภาพ กริยิามารยาท
ทีด่งีาม และยศถาบรรดาศกัดิด์วย เปนตน ทรพัยสมบตั ิ๑
ไดแก ทรพัยสนิเงนิทอง เครือ่งใชสอย เครือ่งอำนวย
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ความสะดวกทีช่อบใจ เปนตน บรวิารสมบตั ิ๑ ไดแก
พวกพอง บรษิทั บรวิาร ญาติมติร ทีด่ ีอกีดวย และ
คณุสมบตั ิ๑ คอืความร ูสตปิญญา ความสามารถ อกี
ประการหนึง่คอื อายสุมบตั ิไดแก ความเปนผมูอีายยุนื
มโีรคาพาธนอย และคณุธรรมใหเจริญถึงสวรรคสมบตัิ
ทีล่ะเอยีดประณตีกวามนษุยสมบตั ิ และใหถงึมรรคผล
นพิพาน ชือ่วา นพิพานสมบตัทิีส่ิน้สดุแหงทกุขทัง้ปวง
และทีเ่ปนบรมสขุ อกี ๑

คำวา “สนัตสิขุ” ณ ทีน่ีห้มายถงึ ความสุขที่
เปนไปกบัดวยความสงบ ไมระคนดวยความทกุข หรอื
ไมกลับเปนความทกุขเดอืดรอนในภายหลงัอกี “ความ
สนัตสิขุ” นีแ้หละ ทีเ่ปนความสขุทีม่ัน่คง

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๖ กมุภาพนัธ ๒๕๔๐)
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๘
เบญจศลี เบญจธรรม

หากชาวโลกทกุชาติทกุภาษาตางพากนัประพฤติ
ปฏบิตัธิรรม ใหมศีลีมธีรรมประจำใจ  อยางนอย เบญจศลี
คอื ศลี ๕ และ เบญจธรรม คอืปฏบิตัคิณุความด ี๕
ประการ โลกกจ็ะมแีตความเจรญิและสนัตสิขุ  คกุตาราง
กจ็ะรางจากนกัโทษ พศัดเีรอืนจำและผคูมุกจ็ะตกงาน
ตองหางานอาชพีใหม  ตำรวจ ทหาร อยัการ ผพูพิากษา
และทนายความ กจ็ะลดอตัรากำลงัและงบประมาณลง
ไดมาก  สามารถจะนำงบประมาณและบคุลากรสวนเกนินี้
ไปพฒันาประเทศดานอืน่ๆ ไดอกีมาก แตนัน่แหละคงเปน
ไดแตเพียงความฝน

เฉพาะประเทศไทยเรา ถารัฐบาล รฐัสภา องคกร
ทางการเมอืง  องคกรเอกชน  และสถาบนัการศกึษา
ทัง้หลาย จะไดรณรงคชกันำขาราชการ พนกังาน หรอื
บคุลากรทกุหมเูหลาทกุระดบั ใหไดศกึษาสมัมาปฏบิตัิ
ตามสมควรแกธรรม อยางนอยใหมคีณุธรรมขัน้พืน้ฐาน
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คอื เบญจศลี เบญจธรรม ใหเพ่ิมข้ึนกวาเดิม ประมาณวา
ในระยะเริม่แรกนีใ้หไดเพ่ิมข้ึนสกั ๕๐-๖๐% จากทีเ่ปนอยู
ในปจจุบนันี ้สงัคมประเทศชาตไิทยเรากจ็ะถงึความเจรญิ
และสันติสุขเพ่ิมขึ้นอยางทันตาเห็น เพราะคุณของ
การปฏบิตัธิรรมนีมี้มาก

รกัษาศีล ๕ คอื เบญจศลี และ ปฏบิตัคิณุธรรม
๕ ประการ คอื เบญจธรรม หรอื “เบญจกลัยาณธรรม”
คอื เปนผมูเีมตตากรณุาพรหมวหิาร ๑  เปนผปูระกอบ
สมัมาอาชวีะ และบรจิาคทาน ๑ มคีวามสนัโดษในคู
ครองของตน ๑ มสีจัจะ มคีวามจรงิใจ พดูแตคำพดูทีจ่ริง ๑
มสีติสมัปชญัญะดวยปญญาอนัเหน็ชอบ รอบรทูางเจรญิ
ทางเสือ่มแหงชีวติตามทีเ่ปนจรงิ ๑ ยอมดำเนนิชวีติ
ไปดวยด ีใหประกอบกจิการงานอาชพีถงึความสำเรจ็ ถงึ
ความเจรญิและสนัตสิขุอยางแทจรงิได บณัฑติผมูปีญญา
รคูณุของศลี รโูทษของความประพฤตผิดิศลี และรโูทษ
ของการตดิอยกูบับอบายมขุ จงึประพฤตปิฏบิตัตินอยใูนศลี
ในธรรม คอื เบญจศลี เบญจธรรม อนันำไปสคูวามเจรญิ
และสนัตสิขุแตสวนเดยีวได ดวยประการฉะนี้

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๒๑ กนัยายน ๒๕๔๖)
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๙
ปาณาตปิาตา เวรมณี

ปาณาตปิาตา เวรมณ ี เจตนางดเวนจากการ
ฆาสตัวตดัชวีติ

อานสิงสของการรกัษาศลีขอนี ้คอื ทำใหเปน
ผมูอีายยุนื ไมขีโ้รค-ออนแอ  เมือ่ไดปฏบิตัคิณุธรรม อนั
เปนตรงกนัขามกบัความประพฤตผิดิศลี (ขอนี)้ คอื
ความมีเมตตา ปรารถนาใหผอูืน่อยดูมีสีขุ และมกีรุณา-
ธรรม คือ ปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข มีความเห็นอก
เหน็ใจกนั ไมคดิประหตัถประหารกนั ยอมไดอานสิงส คอื
จะหลบั-จะตืน่ กเ็ปนสขุ ไมฝนลามก ยอมเปนทีร่กัของ
เทวดา มนษุย และอมนษุย เทวดายอมคมุครอง ยอม
ไมไดรบัอนัตรายจากศาสตราวธุ ไฟ และยาพษิ จติยอม
ตัง้มัน่ สหีนายอมผองใส  ไมหลงตาย  เม่ือยงัไมถงึความ
ตรสัรคูณุวเิศษ ตายแลวยอมเขาถงึพรหมโลก
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สวนผปูระพฤตผิดิศีลขอนี ้คอื ผมูกัเจตนา ฆา
สตัวตดัชีวติ   ยอมมผีลตอไปในภายหนาใหเปนคน อายสุัน้
ขีโ้รค ออนแอ เม่ือจะตายยอมเปนผหูลงตาย และถงึทคุติ
ไดแก ไปเกดิในนรก เปนตน

การเจตนาฆามนุษย ยอมผิดกฎหมายของ
บานเมอืง เม่ือถกูจบัความผดิไดยอมไดรบัโทษถงึประหาร
ชวีติ หรอืตดิคกุ

การเจตนาฆาสตัวตดัชีวติทกุชนดิ ยอมกอเวร
และผกูเวรใหคดิ-พดู-ทำ แตความจองลางจองผลาญชวีติ
ซึง่กันและกนัตอๆ ไป นบัภพ นบัชาตไิมถวน

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๒๑ กนัยายน ๒๕๔๖)
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๑๐
อทนินาทานา เวรมณี

อทนินาทานา เวรมณ ี เจตนางดเวนจากการ
เอาทรพัยสิง่ของทีเ่ขามไิดให ดวยอาการอยางขโมย
เชน การลกัฉอ ทจุริตคดโกงตางๆ

การรกัษาศลีขอนี ้มอีานสิงส คอื มผีลใหตอไป
ในภายหนา ทรพัยสมบตัทิีไ่ดมาโดยชอบธรรม กจ็ะไมวบิตัิ
เสยีหายดวยภยัตางๆ ไดแก ราชภยั โจรภยั ภยัสงคราม
และภยัธรรมชาต ิ ไดแก ไฟไหม น้ำทวม เปนตน และ
ปฏบิตัคิณุความดีทีต่รงกนัขามกบัความประพฤตผิดิศีล
(ขอนี)้ คอื ประกอบแตสมัมาอาชวีะ และบรจิาคทาน
ตามกำลงัและตามสมควรแกโอกาส  กจ็ะไดรบัอานสิงส
คอืเปนผลใหเปนผทูำมาหากนิขึน้และเจรญิดวยโภคทรพัย
ทำกจิการงานเปนพนกังานหรอืขาราชการ กจ็ะเจรญิ กาวหนา
ดวยด ีมอีปุสรรคนอย และเปนผมูฐีานะมัน่คง



๑๐๘ มงคลธรรม  23

ผปูระพฤตผิดิศลี (ขอนี)้ คอื ผมูกัเจตนาทจุรติ
กบฏ คดโกง เมือ่ถกูจบัไดยอมมโีทษตามกฎหมาย ทรพัย
สมบตั ิยอมเสยีหายดวยภยัพบิตัติางๆ มรีาชภยั โจรภยั
และภยัธรรมชาต ิภยัสงคราม เปนตน  และยอมจะทำมา
หากนิ ไมขึน้ ทำงานเปนขาราชการ เปนพนกังาน กไ็มเจริญ
คอื จะถงึความตกต่ำ และตอไปกจ็ะกลายเปนคนยากจน
ขนแคนได

รวมทัง้การจ้ี ปลน ขเูขญ็ เอาทรพัย แบลก็เมล
และการใชอำนาจอนัไมเปนธรรม ปลนอำนาจอธปิไตย
ของประชาชน ลมลางกฎหมายรฐัธรรมนญู ลมลาง
รฐับาล รฐัสภา และ/หรอื ลมลางอำนาจศาล โดย
ประการมชิอบ อนัเปนการ “กบฏ” ตามกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๑๓   หรอื แมหญงิผมูสีามี หรอื มเีจาของ
ขโมยผสัสะอนัเปนของควรไดของสามไีปใหชายอืน่
ชมเชย (เปนชกูบัชายอืน่) เปนตน

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๒๑ กนัยายน ๒๕๔๖)
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๑๑
กาเมส ุมจิฉฺาจารา เวรมณี

กาเมส ุมจิฉฺาจารา เวรมณ ีเจตนางดเวนจาก
ความประพฤตผิดิในกาม

เมือ่ประพฤตอิยใูนคณุความดี คอื มคีวาม
สนัโดษในคคูรองของตน ยอมมอีานสิงส คอื คคูรอง ยอม
มีความซื่อสัตย มีความจริงใจ และจงรักภักดีตอกัน
กอใหเกิดความสามคัคปีรองดองกนัและอยดูวยกนัดวย
ความสงบสขุ ครอบครวัไมแตกแยก ทรพัยสนิทีท่ำมา
หาไดรวมกัน กไ็มถกูแบงกระจดักระจาย  บตุรหลาน และ
สมาชกิในครอบครวักม็แีตความอบอนุรกัใครกลมเกลยีวกนั
มผีลใหการประกอบกจิการทำมาหาเลีย้งชพี เจรญิและ
มัน่คง บตุรหลานผเูปนทายาทสบืสกลุ กไ็ดตวัอยางทีด่จีาก
พอแมไปดำเนนิชวีติตนอยใูนคณุความด ีคอื มศีลีมธีรรม
ตามบดิามารดา ใหถงึความเจรญิและสนัตสิขุตอๆ ไป
อกีได
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สวนผปูระพฤตผิดิศีล (ขอนี)้ คอื มกัประพฤติ
ผดิในกาม มากชหูลายเมยี ไมสำรวมในกาม ไมมคีวาม
สนัโดษในคคูรองของตน  ยอมกอใหเกดิความไมไววางใจกัน
ไมจรงิใจตอกนั  พลอยใหขาดความเคารพนบัถอืกนั และ
กลบัทะเลาะเบาะแวง บางกรณถีงึตบต ีทำรายกนั ถงึ
ฆากันเพราะพษิรักแรงหงึ กม็มีาก หาความสนัตสิขุทีแ่ท
จรงิไมได ทรพัยสนิทีท่ำมาหาได กถ็กูแบงกระจดักระจาย
ไปอยางไรสาระประโยชน เปนเหตใุหครอบครวัแตกแยก
เดก็ๆ ขาดความอบอนุ และขาดการดแูลเอาใจใส อบรม
สัง่สอนใกลชดิ นำไปสวูฏัฏจกัรแหงปญหาสงัคม ดงัที่
ไดกลาวมาแลวขางตน และประการสำคญัคอื เปนความ
อปัมงคล ทำใหเสยีชือ่เสยีง ประกอบกจิการงานในอาชพี
กพ็ลอยขดัของ ไมเจรญิ  บางรายถงึตกต่ำลงไปเลยกม็มีาก

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๒๑ กนัยายน ๒๕๔๖)
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๑๒
มสุาวาทา เวรมณี

มสุาวาทา เวรมณ ี เจตนางดเวนจากการพดู
โปปดมดเทจ็ หลอกลวงผอูืน่ และประพฤตปิฏบิตัอิยู
ในคณุความดี  คอื ซือ่สตัยจรงิใจ พดูแตคำพดูทีจ่รงิ
ไมหลอกลวงผอูืน่ ยอมมอีานสิงส คอื เปนทีเ่ช่ือถอืนบัถอื
ของคนทัง้หลาย ไมมกีลิน่ปาก หรอืมกีแ็ตนอย

สวนผปูระพฤตผิดิศีล (ขอนี)้ คอื ผมูกัเจตนา
พดูจาโปปดมดเทจ็ หลอกลวงผอูืน่ ไมมสีตัย ไมมคีวาม
จรงิใจ รวมไปถงึ ผไูดเคยถวายสตัยปฏญิาณกอนเขา
รบัหนาทีร่าชการ แลวไมปฏบิตัติาม หรอื “ตระบดัสตัย”
ยอมไมเปนทีน่บัถอืเชือ่ถอืของคนทัง้หลาย  ปากมกีลิน่
เหมน็มากเปนประจำ การประกอบการทำมาหากนิใดๆ
กม็กัไมเจริญ เปนตน

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๒๑ กนัยายน ๒๕๔๖)
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๑๓
สรุาเมรยมชชฺปมาทฏฐานา เวรมณี

สรุาเมรยมชชฺปมาทฏฐานา เวรมณ ี เจตนา
งดเวนจากการเสพสิง่เสพตดิมนึเมาใหโทษ อนัเปน
ทีต่ัง้แหงความประมาททกุชนดิ ยอมมอีานสิงส คอื
ไมตองเสียสุขภาพกายสุขภาพจิต เพราะพิษสุรา
ยาเสพติด และไมตองเสียทรัพย เมื่อประกอบกับ
การประพฤตธิรรม คอื เปนผมูสีต ิรจูกัยบัยัง้ช่ังใจกอน
คดิ-พดู-ทำการสิง่ใด ดวยปญญาอนัเหน็ชอบ รอบรทูาง
เจรญิทางเสือ่มแหงชีวติตามทีเ่ปนจรงิ  กส็ามารถทำให
การดำเนนิชวีติ และ/หรอื การประกอบกจิการงานใน
อาชพี เปนไปแตในทางด ีใหถงึความสำเรจ็และความเจรญิ
สันติสุขแหงชีวิต ไมเปนไปในทางเสื่อมหรือเปนโทษ
เปนความทุกขเดือดรอน แตหากเผลอสติไปบาง ก็มี
สมัปชญัญะ รสูกึตวัวาทีก่ำลงัคดิ-พดู-ทำกจิการใดอยนูัน้
หรอืทีไ่ดทำไปแลวนัน้ผดิพลาด กก็ลบัตวักลบัใจใหมได
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การดำเนนิชวีติทีเ่คยผดิพลาดไป กก็ลบัฟนคนืสคูณุความ
ดคีวามถกูตองตามทำนองคลองธรรม กส็ามารถถงึความ
สำเรจ็ และถงึความเจรญิและสนัตสิขุตอไปอกีได

สวนผปูระพฤตผิดิศีล (ขอนี)้ คอื มกัเสพและ
ตดิสิง่เสพตดิมนึเมาใหโทษ เปนทีต่ัง้แหงความประมาท
ยอมเปนเหตใุหเสยีสขุภาพกาย-สขุภาพจติ และเสยีทรพัย
เปนเหตแุหงการทะเลาะววิาท เพราะขาดสตสิมัปชญัญะ
รผูดิชอบชัว่ดี จงึเปนทางใหประพฤตผิดิศลีขออืน่ๆ เชน
ประพฤตผิดิในกาม ถงึสำสอนในกาม เสีย่งตอโรคตดิตอ
รายแรง เชน โรคเอดส กามโรค และโรคอืน่ๆ อกีมาก
และนำไปสอูบายมขุตางๆ ทำใหเสยีชือ่เสยีง เปนความ
อัปมงคลใหชีวิตตกต่ำ ถึงความลมเหลวแหงชีวิตได
โดยงาย

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๒๑ กนัยายน ๒๕๔๖)
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๑๔
ผปูระพฤตธิรรมยอมอยเูปนสขุ

ผูประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรม
คำสัง่สอนของพระพทุธเจา ยอมไดรบัผลเปนความอยู
เยน็เปนสขุ ไมตองอยรูอนนอนทกุข ดวยวาพระธรรม
คำสัง่สอนของพระพทุธเจาทีไ่ดตรัสไวดแีลวนัน้ เปนสิง่
ที่ผูศึกษาและปฏิบัติตามดวยดีจะพึงรูเห็นผลไดดวย
ตนเอง (สนทฺฏิฐโิก) ๑ ปฏบิตัเิมือ่ใด ยอมปรากฏผลดี
เม่ือนัน้ (อกาลโิก) ไมเลอืกเวลา ๑ เปนสิง่ทีเ่รียกใหผอูืน่
มาดูได (เอหปิสสฺโิก)  คอื เปนคณุธรรมทีส่ามารถใหผอูืน่
ปฏิบัติพิสูจนเห็นผลไดจริง ๑ เปนสิ่งที่บุคคลพึงนอม
เขามาสตูน (โอปนยโิก) คอื เปนคณุธรรมทีบ่คุคลพงึ
ปฏบิตัเิพือ่ความเขาถงึ ไดร ูไดเหน็ และไดมอียใูนตนเอง
๑ และ (ปจจฺตตฺ ํ เวทติพโฺพ วิฺหู)ิ เปนคณุธรรมอนั
วญิชูน คอื ผรูดูรีชูัว่ทัง้หลายจะพงึรไูดเฉพาะตนอกี ๑
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พระพทุธองคจงึไดตรสัวา  “ธมมฺ ํ จเร  สจุรติํ
น น ํทจุจฺริต ํจเร” บรุพาจารยผรูภูาษาบาล ีทานแปลความ
วา “บคุคลพงึประพฤตธิรรมใหสจุริต ไมพงึประพฤตใิห
ทุจริต” อาตมภาพขอแปลใหฟงงายวา “บุคคลพึง
ประพฤตสิจุริตธรรม ไมพงึประพฤตทิจุริตธรรม” ซึง่
หมายถงึวา บคุคลพงึประพฤตปิฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบตาม
ทำนองคลองธรรม ทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาได
ตรัสสอนไวดแีลว ไดแก ประพฤตอิยแูตในกายสจุริต ๓
วจีสจุริต ๔ และ มโนสจุริต ๓ ดวยอาการ ๔ คอื ทำเอง
๑ แนะนำสัง่สอนใหผอูืน่ประพฤตปิฏบิตัดิวย ๑ ยนิดทีีผู่
อืน่ประพฤตปิฏบิตั ิ๑ และ ยกยองสรรเสรญิผปูระพฤติ
สจุริตธรรม ๑  และไมพงึประพฤตผิดิคดิมชิอบจาก
ทำนองคลองธรรม คอื ทีเ่ปนตรงกนัขามกบัสจุรติธรรม

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๔๙)
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๑๕
สจุรติธรรม

“สจุรติธรรม”  คอื  คณุธรรมของผปูระพฤติ
ปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบนัน้  ไดแก  กายสจุริต ๓  วจสีจุริต ๔
และมโนสจุริต ๓  รวมเรียกวา  “กศุลกรรมบถ ๑๐”

ผปูระพฤตปิฏบิตั ิ“สจุรติธรรม”  คอื ประพฤติ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทำนองคลองธรรมอันสมเด็จ
พระสมัมาสมัพุทธเจาไดตรัสสอนไวดแีลว เชนนีช้ือ่วา
“ผปูระพฤตธิรรม” ดงันี ้ยอมเปนผไูมกอใหเกดิเวรภยั
เปนเหตปุจจยัใหผลเปนความทกุขเดอืดรอนทัง้ในภพ
ชาตปิจจุบนั และในภพชาตหินาตอไปอกี และยอมเปน
ผกูอใหเกดิบญุกศุลคุณความดีอนัเปนเหตปุจจัยใหเกดิ
ผลด ี เปนความเจรญิและสนัตสิขุในชวีติอนัเนือ่งแต
กรรมด ีมทีานกศุล ศลีกุศล และภาวนากศุล เปนตน
คอยตดิตามใหผลทัง้ในภพชาตปิจจุบนัและในภพชาตติอๆ
ไป ดงัทีพ่ระพทุธองคไดตรสัวา “ยอมอยเูปนสขุทัง้ในโลก
นีแ้ละในโลกหนา” อยางแนนอน (สวท., ๑๗ ธ.ค. ๒๕๔๙)



32  พระเทพญาณมงคล ว.ิ

๑๖
กายสจุรติ ๓

กายสจุริต ๓ ไดแก เวนจากเจตนาฆาสตัวตดั
ชวีติ ๑  เวนจากเจตนาคดโกง และเวนจากการประกอบ
อาชพีทจุรติ ๑ และเวนจากการประพฤตผิดิในกาม ๑ เปน
ผมูปีกตปิระพฤตปิฏบิตัดิตีอผอูืน่ดวยจติเมตตา ปรารถนา
แตจะใหผอูืน่เปนสขุ และดวยกรณุาธรรม ปรารถนาแต
จะใหผมูทีกุขเดอืดรอนใหพนทกุข  มคีวามเหน็อกเหน็ใจ
ผอูืน่  ไมคดิประหตัประหารกนัใหผอูืน่เดอืดรอน ๑  มจีติใจ
เอือ้เฟอเผือ่แผ เสยีสละแบงปนความสขุสวนตน และ/
หรอืทรพัยสนิ เพ่ือชวยเหลอืเจอืจานอนเุคราะหสงเคราะห
ผอูืน่ ตามสมควรแกฐานะและโอกาส และประกอบการ
ทำมาหาเลี้ยงชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต ๑ มีความ
สนัโดษในคคูรองของตนและมคีวามสำรวมในกามอกี ๑
เปนตน นีช้ือ่วา “กายสจุริต ๓”

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๔๙)
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๑๗
วจสีจุรติ ๔

วจีสจุริต ๔  ไดแก  เวนจากการกลาววาจา
โปปดมดเทจ็ หลอกลวงเขา ๑ เวนจากการกลาววาจา
หยาบคาย ดาทอ ใหรายปายส ี๑  เวนจากการกลาววาจา
ยแุยก ใหเขาแตกสามคัคกีนั ๑  และเวนจากการกลาว
วาจาทีเ่พอเจอไรสาระประโยชน ๑  ยอมกลาวแตวาจา
ทีจ่รงิ ๑  กลาวแตวาจาทีส่ภุาพออนหวาน ๑ กลาวแต
วาจาประสานสามคัค ี๑  และกลาวแตวาจาสภุาษติ คอื
วาจาทีด่ทีีม่สีาระประโยชน ๑  นีช้ือ่วา “วจสีจุรติ ๔”

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๔๙)
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๑๘
มโนสจุรติ ๓

มโนสจุริต ๓ ไดแก เวนจากเจตนาความคดิอาน
ดวยความโลภจดั และ/หรอื ดวยความเหน็แกตวัจัด  และ/
หรอืดวยตณัหาราคะจดั ๑  เวนจากเจตนาความคดิอาน
ดวยความโกรธ พยาบาท อาฆาต จองเวรกนั ๑ และ
เวนจากความหลงไมรบูาป-บญุ  คณุ-โทษ ตามความเปน
จรงิ อกี ๑   เปนผมูปีกตปิระพฤตปิฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ
ดวยเจตนาความคดิอานทีเ่ปนบญุกศุล มทีานกศุล ศลีกศุล
และภาวนากศุล เปนตน  นีช้ือ่วา “มโนสจุรติ ๓”

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๗ ธนัวาคม ๒๕๔๙)
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๑๙
สติ

คำวา “สต”ิ หมายถงึ ความระลกึได คอื จดจำ
ถอยคำหรอืเรือ่งราวทีผ่านมา แมนานแลวได สามารถ
ระลกึหรอืนกึขึน้ได นีอ้ยาง ๑ และหมายถงึ การควบคมุ
จติใจใหจดจออยกูบักจิทีท่ำ หรอืเรือ่งทีก่ำลงัเพงพิจารณา
อยไูด ไมพลัง้เผลอ นีอ้กีอยาง ๑

สติ เปนเจตสกิธรรมทีป่ระกอบกบัจติ ใหระลกึ
นกึถึงบาป-บญุ คณุ-โทษ ทางเจรญิ-ทางเสือ่ม แหงชีวติ
ตามทีเ่ปนจรงิได จงึชือ่วา เปนธรรมมอีปุการะมากแก
การดำเนนิชวีติไปสคูวามเจรญิและสนัตสิขุ

อนึง่ ในการศกึษาและปฏบิตัธิรรมเพือ่อบรม
กาย วาจา ใจ ของตนใหบรสิทุธิโ์ดยทางศลี สมาธ ิและ
ปญญา เปนตนนัน้ “สต”ิ ยงัเปนเครือ่งชวยใหระลกึนกึ
ถงึเหตใุนเหต ุไปถงึตนเหตแุหงทกุข รวมทัง้เหตใุนเหตแุหง
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ความเจรญิและสนัตสิขุ ดวยปญญาอนัเหน็ชอบได จงึช่ือวา
เปนธรรมมอีปุการะมากแกการปฏบิตัธิรรม ใหถงึความ
เจรญิและสนัตสิขุ และเพือ่ถงึความพนทกุข คอื มรรค
ผลนพิพาน ทีส่ิน้สดุแหงทกุขทัง้ปวง และทีเ่ปนบรมสขุ
ได

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๒)
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๒๐
สมัปชญัญะ

คำวา “สมัปชญัญะ” หมายความถงึ ความรสูกึ
ตวัพรอม หากเผลอสตกิร็ะลกึถึงข้ึนไดใหม  สมัปชญัญะ
จงึเปนคณุเครือ่งสงเสรมิสตใิหเจริญ ใหเต็ม ใหมัน่คง
ไมพลัง้เผลอ สมัปชญัญะจงึเปนเจตสกิธรรมทีม่าคกูบัสติ

กลาวโดยสรปุ สตกิบัสมัปชญัญะนัน้เปนธรรม
คกูนั คอืความระลกึนกึร ูหรอืพจิารณาเหน็ดวยปญญา
อนัเหน็ชอบ กอนคดิ-พดู-ทำ วาความคดิ หรอืคำทีจ่ะพดู
หรอืวากรรมทีก่ำลงัจะทำนัน้ดหีรอืชัว่ เปนบญุกุศลหรอื
เปนบาปอกศุล เปนทางเจรญิหรอืทางเสือ่ม นีช้ือ่วา “สติ”
แตเมือ่เผลอสตคิดิพดูหรอืทำไปกอนแลว โดยไมทนัระลกึ
นกึรไูด วาดหีรอืชัว่ แลวกลบัมาระลกึนกึรไูด หรอืรสูกึ
ตวัไดดวยปญญาอนัเหน็ชอบวา  ความคดิทีก่ำลงัเกิดวาจา
ทีก่ำลงัพดู และ/หรอื กรรมทีก่ำลงักระทำอยนูัน้ ถกูตอง
ตามทำนองคลองธรรมหรือวาผิดพลาด   เปนกุศล
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คณุความด ีหรอืวาเปนความชัว่ เปนทางเจรญิ ควรดำเนนิ
หรอืวาเปนทางเสือ่มไมควรดำเนนิ แลวเลอืกดำเนนิหรอื
ประพฤตปิฏบิตัไิปแตในทางเจรญิ งดเวนความประพฤติ
ปฏบิตัไิปในทางเสือ่ม นีช้ือ่วา “สมัปชญัญะ” แมสำนกึ
ไดภายหลงัทีไ่ด คดิ-พดู-ทำ ไปแลว กช็ือ่วา “สมัปชญัญะ”
เหมอืนกนั

สติกบัสมัปชญัญะ ดวยปญญาอนัเหน็ชอบนี้
จงึเปนธรรมทีม่อีปุการะมากแกการดำเนนิชวีติ ใหดำเนนิ
ไปแตในทิศทางที่ถูกที่ควร คือ ที่ถูกตองตามทำนอง
คลองธรรม กลาวคอื ทีเ่ปนบญุกุศลคณุความด ีอนัจะนำ
ชวีติไปสคูวามสำเรจ็และความเจรญิสนัตสิขุ และสงูสดุ
ใหถงึมรรคผลนพิพานทีส่ิน้สดุแหงทกุขทัง้ปวง และทีเ่ปน
บรมสขุอยางถาวรได

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๒)
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๒๑
การเคารพเปนมงคลอนัสงูสดุ

ผมูคีารวธรรม รจูกัสมัมาคารวะ รจูกัทีต่่ำทีส่งู
คอืรจูกัความสำคญัของบคุคล รจูกัขอธรรมะ และสิง่
ทีค่วรเคารพ นบัถอื บชูา ไดชือ่วา เปนผมูคีณุธรรมสงู
ที่จะนำบุคคลผูทรงคุณธรรมนี้ไปสูความเจริญรุงเรือง
และสนัตสิขุในชวีติ ไมเปนไปในทางเสือ่ม เปนโทษ หรอื
เปนความทกุขเดอืดรอน จงึเปน “มงคลอนัประเสรฐิ
สงูสดุ”

การเคารพบคุคล ขอธรรมะและสิง่ทีค่วรเคารพ
นัน้ ม ี๖ ประการใหญๆ  คอื พทุธคารวตา ความเคารพ
ในพระพุทธองค ๑, ธัมมคารวตา ความเคารพใน
พระธรรม ๑, สงัฆคารวตา ความเคารพในพระสงฆ ๑,
สกิขาคารวตา ความเคารพในการศกึษาอบรมตน ๑,
อปัปมาทคารวตา ความเคารพในความไมประมาท ๑,
และ ปฏสินัถารคารวตา คอืความเคารพในปฏสินัถาร ๑
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๒๒
ความเคารพในพระพทุธเจา

สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจานัน้ ทรงเปนผู
ตรัสรูพระธรรมวิเศษ ไดแก พระอริยสัจ ๔ คือ
ความจรงิอยางประเสรฐิในเรือ่งของทกุข เหตแุหงทกุข
สภาวะทีท่กุขดบัเพราะเหตดุบั คอื มรรคผลนพิพาน
ที่สิ้นสุดแหงทุกขและที่เปนบรมสุขอยางถาวร และ
หนทางปฏบิตัเิพือ่ความพนทกุข และถงึซึง่บรมสขุอยาง
ถาวรไดจรงิ กลาวโดยยอกค็อื ทรงเปนผตูรสัร ูคอื ทรง
รแูจง ทรงเหน็แจง กลาวคอื ทรงมพีระปญญาอนัเหน็
ชอบในทางเจรญิ  และทางเสือ่มแหงชีวติตามทีเ่ปนจรงิ
ดวยพระองคเอง ทรงเปนผมูคีวามประพฤตปิฏบิตัทิีด่ี
ทีช่อบ ทรงมพีระทยัทีบ่รสิทุธิผ์องแผวจากสรรพกเิลส
ตณัหา อปุาทาน โดยสิน้เชงิ และทรงมพีระเมตตาพระ
กรณุาคณุตอสตัวโลกทัง้หลาย จงึไมทรงเกบ็งำพระธรรม
วเิศษ ทีท่รงปฏบิตัไิดถงึบรมสขุไวเฉพาะพระองค ทรงเสยี
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สละกำลงัพระวรกายออกแนะนำสัง่สอนสตัวโลกทีพ่อมี
อปุนสิยัทีจ่ะรบัร ูเรียนร ูและรแูจงแทงตลอดในพระธรรม
ได ใหตัง้อยใูนสรณะ ๓ คอืมพีระรตันตรยัเปนทีพ่ึง่ข้ึนไป
จนถงึบรรลมุรรคผลนพิพานทีส่ิน้สดุแหงทกุขและทีเ่ปน
บรมสขุ ตามรอยบาทพระพทุธองค จงึทรงเปนผคูวร
เคารพ นบัถอืบชูา

ผูเคารพนับถือในพระพุทธเจา ยอมไดทั้ง
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เปนทีพ่ึง่อนัประเสรฐิ
นำตนไปสคูวามเจรญิรงุเรอืงและสนัตสิขุแตสวนเดยีว

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ กนัยายน ๒๕๓๙)
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๒๓
ความเคารพในพระธรรม

“พระธรรม” คำสัง่สอนของพระพทุธเจานัน้
เปนขอปฏบิตัใิหรแูจงเหน็จรงิในสจัธรรม วา นีค้อืทกุข
นีค้อืเหตแุหงทกุข นีค้อืสภาวะทีท่กุขดบัเพราะเหตดุบั
และนี้คือหนทางปฏิบัติเพื่อความพนทุกขไดจริงแท
แนนอน กลาวโดยยอกค็อื ขอปฏบิตัใิหถงึความเจรญิ
รงุเรอืงและสนัตสิขุ และขอหามมใิหปฏบิตัเิพราะเปน
ทางใหถงึความเสือ่มเปนโทษ เปนความทกุขเดอืดรอน
จึงทรงใหละเวนเสีย และวิธีชำระจิตใจใหผองใส
ใหสามารถพิจารณาเห็นแจงรูแจงในทางเจริญ
ทางเสือ่ม ดวยตนเอง จะไดดำเนนิชวีติไปสทูางเจรญิ
และสันติสุข แตสวนเดียว ไมไปทางเสื่อม เปนโทษ
เปนความทกุข เดอืดรอน ทัง้แกตนเองและผอูืน่ ใคร
ผใูดไดรบัร ู และไดเรยีนร ู  โดยการศกึษาและปฏบิตัิ
พระสทัธรรมของพระพทุธเจาดวยด ี กจ็ะไดรบัผลเปน
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ความเจรญิรงุเรอืง และสนัตสิขุในชวีติไดจริง และจะ
เหน็ผลไดดวยตนเอง ไมเลอืกกาลเวลา

พระสทัธรรมของพระพทุธเจา เปนขอปฏบิตัิ
ทีค่นมปีญญาจะพงึเคารพ นบัถอืบชูา คอื “รบัร”ู “เรยีนร”ู
ดวยความเอื้อเฟอเอาใจใสในการศึกษา และปฏิบัติ
พระสทัธรรม ไดแก การศกึษาอบรมในศลี สมาธ ิปญญา
ใหถงึอธศิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปิญญาสกิขา
จน “รอบร”ู คอืรทูัว่ ทัง้ใหรจูำ (สญัชานนะ) รแูจง
(วชิานนะ)  และรแูทงตลอด (ปฏเิวธะ)  กจ็ะเปนทางให
บรรลมุรรคผลนพิพานทีส่ิน้สดุแหงทกุขทัง้ปวง และทีเ่ปน
บรมสขุ ตามรอยบาทพระพทุธองคไดจริง

ความเคารพในพระธรรม   จงึเปนมงคลอนั
ประเสรฐิสูงสุด ดวยประการฉะนี้

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ กนัยายน ๒๕๓๙)
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๒๔
ความเคารพในพระสงฆ

พระสงฆ คอืหมชูน ไดแก หมพูระภกิษุสาวกของ
พระพทุธเจา ผศูกึษาและปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบ ปฏบิตัติรง
ตามพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่
ตรัสไวดแีลว มสีลีาจารวตัรทีง่ดงาม เปนแบบอยางทีด่ี
แกผูอื่น และไดแนะนำสั่งสอนสาธุชนผูสนใจในธรรม
ใหศกึษาและปฏบิตัธิรรมไดผลดตีาม

พระสงฆนี้นี่แหละที่เปนผูสืบบวรพระพุทธ-
ศาสนาดวยดีตอๆ มา จนถงึปจจุบนันี ้กน็บัเปนบคุคล
ผคูวรเคารพ นบัถอื เชือ่ฟง และปฏบิตัติาม เพราะมแีต
จะชกันำเราใหไดเขาใกลพระรตันตรยั ใหไดรบัร ูเรยีนรู
จนถึงรูแจงแทงตลอดในพระสัทธรรม และไดปฏิบัติ
พระสัทธรรมใหถึงความเจริญรุงเรืองและสันติสุข
สำหรบัตน ตามรอยบาทพระพทุธองคได ความเคารพ
ในพระสงฆ จงึเปนมงคลอนัประเสรฐิสงูสดุ
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๒๕
ความเคารพในสกิขา

ความเคารพในสกิขา คอื การเอือ้เฟอ เอาใจใส
ในการศึกษาอบรมตนในศีล สมาธิ และปญญา
รวมเรยีกวา “ไตรสกิขา” ใหเจรญิถงึอธศิลีสิกขา คอื
การศกึษาอบรมในศลีอนัยิง่ โดยการสงัวรระวงัในศลีและ
อินทรียใหความประพฤติปฏิบัติทางกายและวาจา
เรยีบรอยดไีมมโีทษ เปน “ศลีวสิทุธ”ิ คอืความหมดจด
แหงศลี อธจิติตสิกขา คอื การศกึษาอบรมในจติอนัยิง่
โดยการเจรญิภาวนาสมาธถิงึฌานจติอนัเปนธรรมปฏบิติั
เครือ่งกำจดักเิลสนวิรณออกจากใจ เปน “จติตวสิทุธ”ิ คอื
ความหมดจดแหงจติอนัจะเปนไปเพือ่การเจรญิปญญา
รแูจงในสภาวะธรรมและสจัธรรมตามทีเ่ปนจรงิ การอบรม
ปญญาใหเหน็แจงรแูจงในสภาวะธรรม ทัง้ทีป่ระกอบ
ดวยปจจัยปรุงแตง (สังขาร/สังขตธรรม) และทั้งที่
ไมประกอบดวยปจจยัปรงุแตง (วสิงัขาร/อสงัขตธรรม)
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และในอรยิสจัธรรม ตามทีเ่ปนจรงิ  ชือ่วา อธปิญญา-
สกิขา อนัมนียัอยใูนอรยิมรรคมีองค ๘ นี ้ เปนทาง
แหงความบรรลมุรรคผลนพิพาน ทีส่ิน้สดุแหงทกุข
ทัง้ปวง และทีเ่ปนบรมสขุไดอยางถาวร ตามระดบั
ภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

ในระหวางการปฏบิตัไิตรสกิขาอย ูแมจะยงัไมถงึ
ไดบรรลมุรรคผลนพิพาน เม่ือตัง้ใจศกึษาอบรมตนดวย
ความเอื้อเฟอเอาใจใสในการศึกษาอบรมตนมั่นคงอยู
และใหเจริญยิง่ๆ ขึน้ไปอยนูัน้ ยอมไดรบัผลเปนความ
เจริญรงุเรืองและสนัตสิขุในชวีติ ไมมเีสือ่มเลย

การเคารพในสกิขา คอื ในไตรสกิขา กลาวคอื
ในศลี สมาธ ิและปญญา อนัมนียัอยใูนอรยิมรรคมี
องค ๘ ยอมเปนมงคลอนัประเสรฐิสงูสดุ ดวยประการ
ฉะนี้

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ กนัยายน ๒๕๓๙)
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๒๖
ความเคารพในความไมประมาท

ความประมาท คอืความขาดสติ (ความระลกึ
ได) และสมัปชญัญะ (ความรสูกึตัวพรอม) ขาดความ
ยบัยัง้ช่ังใจ  พจิารณาเรือ่งราวหรอืเหตกุารณดวย
ปญญาอนัเหน็ชอบวา เรือ่งทีต่นกำลงัจะคดิ จะพดู
หรอืจะทำอะไรๆ วา ผดิหรอืถกู เปนคณุหรอืเปนโทษ
เปนทางเจรญิหรอืทางเสือ่ม เหมอืนเรอืไมมหีางเสอื
กอ็าจจะแลนไปเกยตืน้หรอืชนหนิโสโครก หรอืชนกนัเอง
กับเรืออื่น หรือแลนเขาไปสูคลื่นลมทะเลที่บาคลั่ง
ยอมจะประสบกบัความแตกสลายอปัปางลง เสยีหาย
หรอืตายได นีแ่หละทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาตรสัวา
“ความประมาทเปนหนทางแหงความตาย” และวา
“คนประมาทแลว เหมอืนคนทีต่ายแลว”

คำวา “ตาย” นัน้ พจิารณาได ๔ นยั คอื ตาย
จากความดี ๑, ตายคือวิบัติฉิบหายดวยผลของ
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กรรมชัว่และกเิลส ๑, ตายคอืสิน้ชวีติ ๑, และตายคอื
การเวยีนวายตายๆ เกดิๆ อยใูนกองทกุขตอๆ ไป
ไมมทีีส่ิน้สดุอกี ๑

ผไูมประมาทยอมดำเนนิชวีติดวยสติสมัปชญัญะ
ดวยปญญาอนัเหน็ชอบ คอื รผูดิ-ชอบ ชัว่-ด ีรทูาง
เจรญิ-ทางเสือ่ม ตามทีเ่ปนจรงิ ทัง้กอนและขณะ คดิ
พดู ทำ ยอมเลอืกทางดำเนนิชวีติในการคดิ พดู ทำ
แตเฉพาะทีเ่ปนคณุความด ีหลกีหนคีวามชัว่ ยอมพาตวั
ไปสทูางเจรญิรงุเรอืงและสนัตสิขุในชวีติ และถาใฝ
ปฏบิตัดิ ีปฏบิตัชิอบยิง่ๆ ขึน้ไป โดยทางศลี สมาธิ
ปญญา ถงึอธศิลี อธจิติ อธปิญญา อนัมนียัอยใูน
อรยิมรรคมอีงค ๘ กจ็ะยิง่ทำตนไปในทางพนทกุข
ถงึซึง่บรมสขุ คอื มรรคผลนพิพานอนัเปนอมตธรรม
คอื ธรรมทีไ่มตาย ไมตองมคีวามเกดิ คอืไมตองเวยีนวาย
ตายๆ เกดิๆ และแก เจบ็ ตาย เปนทกุขอกี กลบัมบีรมสขุ
ทีเ่ทีย่งและยัง่ยนื ตลอดไป

พระพุทธองคจึงตรัสวา “ความไมประมาท
เปนทางทีไ่มตาย” ผไูมประมาทในธรรม คอื สนใจ
ใฝใจ ในการศกึษาอบรม ปฏบิตัธิรรม ยอมเปนผไูมตาย
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คือ ยอมไมตายจากคุณความดี ยอมเปนผูทรงศีล
ทรงธรรม และยอมไมตายจากผลของกรรมดี คือ
ยอมไดรบัผลด ีจากกรรมดยีิง่ๆ ขึน้ไป จนถงึอมตธรรม
คอืมรรคผล นพิพาน ซึง่เปนธรรมทีไ่มตายจรงิๆ ดวย
ประการฉะนี้

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ กนัยายน ๒๕๓๙)
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๒๗
ความกตญัู

ความกตัญ ูนัน้ หมายถงึ การรพูระคณุทาน
ทีเ่คยมอีปุการคณุ หรอืทีเ่คยมบีญุคณุตอเรากอน แลว
ตอบแทนหรอืสนองพระคณุทานผมูอีปุการคณุนัน้

ผเูคยใหความอปุการะหรอืมบีญุคณุนัน้ ภาษา
พระทานเรียกวา “บุพพการี” ภาษาพูดโดยทั่วไปวา
“ผมูพีระคณุ” ผรูจูกัคณุทานผมูอีปุการคณุ แลวตอบแทน
คณุทานผมูพีระคณุนัน้ ชือ่วา “กตัญกูตเวที” มคีำ
เพ่ิมข้ึนมาอีกคำหนึ่ง คือ “กตเวที” หมายความวา
“ผูกระทำตอบแทนหรือทดแทน” เม่ือรวมสองคำนี้
เขาดวยกัน คือ “กตัญู” กับ “กตเวที” จึงเปน
“กตญักูตเวท”ี ซึง่มคีวามหมายรวมวา “ผรูคูณุและ
ตอบแทนคณุทานผมูอีปุการคณุ”

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ มนีาคม ๒๕๔๑)
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๒๘
กตญักูตเวทติาธรรม

คุณธรรมขอ “กตัญูกตเวทิตาธรรม” คือ
การรคูณุและตอบแทนคณุทานผมูอีปุการคณุนี ้จงึเปน
คณุธรรมหรอืขอปฏบิตัทิีค่กูบับญุคณุหรอือปุการะคณุ
ทีท่านไดทำอปุการคณุใหแลวกอน ไมวาทานผกูระทำ
อปุการคณุนัน้ จะมคีวามประพฤตปิฏบิตัอิืน่ทีด่หีรอืไม
เพยีงไรกต็าม กช็ือ่วา “บพุพการ”ี ของผไูดรบัอปุการคณุ
นัน้ ทีผ่เูคยไดรบัอปุการะคณุนัน้พงึรคูณุ พงึระลกึถึงและ
ตอบแทนพระคุณทานผูมีอุปการคุณนั้นตามกำลังและ
โอกาสจะอำนวยให  กจ็ะเปนอดุมมงคลแกผทูรงกตญั-ู
กตเวทติาธรรมนี ้ ใหถงึความเจรญิและสนัตสิขุในชวีติ
ไดเสมอ

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ มนีาคม ๒๕๔๑)
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๒๙
พระพรหมของลกู

พอแม เปน บพุพการ ีคอื ผมูพีระคณุอยาง
ยิง่ใหญของลกูๆ ดวยวา ทานเปนผใูหกำเนดิ ทะนถุนอม
กลอมเลีย้งลกูดวยความรกัดวยเมตตาและกรณุาธรรม
มแีตความปรารถนาจะใหลกูรักมีความสขุและความเจรญิ
ลูกมีทุกขก็ปรารถนาจะใหลูกพนทุกข  แมความทุกข
เดือดรอนของลูกนั้น มาตรวาพอแมจะรับหรือไถเอา
มาไวทีต่วัเองได พอแมกจ็ะทำเพือ่ลกู เม่ือลกูมีความสขุ
ความเจรญิ กไ็มคดิเบยีดเบยีนแยงความสขุของลกูมาไว
เฉพาะเพือ่ตน คอยเปนนายประกนัใหลกู เม่ือลกูผดิพลาด
ลวงเกนิ แมจะเจบ็ใจช้ำใจเพราะลกูช่ัวชาเพียงใด กม็แีต
อภยัใหลกูตลอดมา พอแมจงึชือ่วาเปน “พรหม” คอื
ผปูระเสรฐิของลกู

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ มนีาคม ๒๕๔๑)
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๓๐
พระอรหนัตของลกู

พอแมนั้นเปนผูใหคำแนะนำสั่งสอนลูกดวย
เจตนาทีจ่ะใหลกูไดรวูธิกีารดำเนนิชวีติทีด่ ีตามภมูปิญญา
ของทาน มาต้ังแตลกูเร่ิมเกดิมาจนเตบิใหญ ไมมเีจตนา
ที่จะแนะนำสั่งสอนใหลูกประพฤติปฏิบัติไปในทางที่จะ
เปนโทษหรือความทุกขเดือดรอน พอแมจึงช่ือวาเปน
“บรุพเทพ” ของลกู คอืเปนผชูีแ้สดงโลกนี ้คอืการดำเนนิ
ชวีติแกลกูกอนใครๆ ทัง้นัน้ และดวยเจตนาอนับรสิทุธิ์
ของพอแมเชนนัน้ พอแมจงึเปนเสมอืนวสิทุธเิทพ คอื
เสมือนพระอรหันตขีณาสพ ผูหวังแตความสุขความ
เจริญของชนทั้งหลาย โดยไมคำนึงถึงความเปนพาล
คอื กระทำผดิ หรอืการลวงละเมดิตอทาน ฉนัใด  พอแม
กป็ฏบิตัเิพ่ือประโยชนสขุของลกูโดยสวนเดยีว โดยไม
คำนงึถึงความผดิหรอืความละเมดิลวงเกินทีล่กูกระทำ
ตอพอแม ฉนันัน้
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เพราะเหตนุัน้ พอแมจงึเปน “อาหไุนย หรอื
ทกัขิไนยบคุคล” คอื เปนบคุคลทีค่วรแกการรบัทกัษิณา
บชูาสกัการะ  กระทำความกตญัูกตเวทติาธรรม  คอื
รคูณุและตอบแทนคณุของทาน

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ มนีาคม ๒๕๔๑)
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๓๑
รคูณุและตอบแทนคณุของทาน

กระทำความกตญัูกตเวทติาธรรม คอืรคูณุ
และตอบแทนคณุของทาน แลวลกูกตญัูเชนนัน้กจ็ะ
มแีตความสขุความเจรญิแตถายเดยีว

ลูกชายลูกหญิง เม่ือรูและระลึกถึงพระคุณ
ของพอแมแลว พึงปฏิบัติดีตอบแทนพระคุณทานโดย
ประการตางๆ เปนตนวา ชวยทำกจิของทานดวยความ
เต็มใจ ไมบดิพลิว้ หรอืคอยหลกีเลีย่ง ดำรงวงศสกลุ
ของทานไวใหดี ไมทำใหเสื่อมเสีย ประพฤติตนให
เหมาะสมกบัความเปนทายาทของทาน ปรนนบิตัแิละ
รักษาน้ำใจทาน ไมทำใหทานตองเสียน้ำตาเสียน้ำใจ
เพราะความประพฤต ิไมดขีองตน  ทานเลีย้งดเูรามาแลว
เมือ่เรามกีำลงัพอ กเ็ลีย้งดทูานตอบ ทานลวงลบัไปแลว
กท็ำบญุอทุศิให

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ มนีาคม ๒๕๔๑)
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๓๒
นำพอแมใหมศีรทัธาในพระรตันตรยั

ประเสรฐิกวา

บรูพาจารยมทีานพระสริมิงัคลาจารย เปนตน
ไดอรรถาธบิายขยายความในมงคลสตูร ปรากฏในหนงัสอื
ปกรณพเิศษ ชือ่ “มงัคลัตถทปีน”ี ขอ ๒๙๗ มคีวาม
เปรยีบเทยีบโดยยอวา  แมลกูจะอปุถมัภบำรงุพอแม
โดยประการวา วางแมไวอยบูนบาขวา วางพออยบูน
บาซาย ทานจะถายอุจจาระปสสาวะรด ก็ไมรังเกียจ
ประคบัประคองบำรงุทานแมตลอด ๑๐๐ ป กไ็มนบัวา
ไดตอบแทนคมุพระคณุของพอแม หรอืแมจะตัง้พอให
เปนพระเจาจกัรพรรด ิ ตัง้แมไวในความเปนพระมเหสี
พระเจาจักรพรรดิ บำรงุทานใหเสวยสขุอยจูนตลอดชวีติ
เชนนัน้ กย็งัตอบแทนไมคมุพระคณุของทาน นีเ้พราะ
เหตไุร?
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เพราะเหตวุา แมลกูชายลกูหญงิจะทำนบุำรงุ
พอแมดวยอปุการะอนัเปนโลกยิะอยเูชนนัน้จนตลอดชวีติ
ของทาน ทานกจ็ะไดรบัโลกยิสขุเพียงชาตเิดยีว แตถา
ทานยงัเปนผไูมรคูณุพระรตันตรยั คอืไมรคูณุพระพทุธ
คณุพระธรรม คณุพระสงฆ จงึไมรบูาป-บญุ คณุ-โทษ
ตามที่เปนจริง เปน “มิจฉาทิฏฐิ” คือ เปนผูมีความ
เห็นผิดทำนองคลองธรรม เม่ือแตกกายทำลายขันธ
คือตายไป ก็ไมพนอบายภูมิ คือไปเกิดในภพภูมิที่ไมดี
ทีไ่มเจริญ ไดแก ในภพภมูขิองเปรต สตัวนรก อสรุกาย
หรอืสตัวเดรัจฉาน ได

แตถาลูกชายลูกหญิงไดชักนำพอแมที่ยังไมมี
ศรทัธาในพระรตันตรยั ใหมาเรยีนรแูละศรทัธาในพระ
รตันตรยั มาประพฤตปิฏบิตัธิรรมสมควรแกธรรม ทีม่ี
ศรทัธานอยกใ็หมศีรทัธามากขึน้ ทีม่ศีรทัธามากอยแูลว
กใ็หเจรญิดวยศรทัธาอยางมัน่คงยิง่ๆ ขึน้ไป ไดศกึษาและ
ปฏบิตัธิรรมใหยิง่ข้ึนไป   ลกูชายลกูหญงินัน้จงึช่ือวา
ไดตอบแทนพระคณุพอแมคมุพระคณุพอแมแลว เพราะ
การที่พอแมไดมีศรัทธาในพระรัตนตรัยแลว ยอมไดมี
โอกาสศึกษาทำความเขาใจในพระสัทธรรมคำสั่งสอน
ของพระพทุธเจา ไดรบูาป-บญุ คณุ-โทษ ตามทีเ่ปนจรงิ
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กจ็ะไดเลกิละทฏิฐ ิคอื ความเหน็ผดิ และเลกิละความ
ประพฤตผิดิๆ นัน้เสยี แลวกลบัประพฤตปิฏบิตัธิรรม
ทีเ่ปนบญุเปนกศุล มทีานกศุล ศลีกศุล และภาวนากศุล
เปนตน ดำเนนิชวีติไปสคูวามเจรญิและสนัตสิขุถึงมรรค
ผลนพิพานทีส่ิน้สดุแหงทกุขและทีเ่ปนบรมสขุอนัถาวร
สบืตอไปได ดงัทีพ่ระสริมิงัคลาจารยไดยกพระพทุธดำรสั
ตรัสไวในมาตาปตุคุณสูตร ทุกนิบาต อังคุตตรนิกาย
(อง.ฺ ทกุ.๒๐/๘๗) มาแสดงไววา

“ภกิษุทัง้หลาย กบ็ตุรใดแล ยงับดิามารดาผไูมมี
ศรทัธา ใหสมาทานดำรงตัง้อยใูนสทัธาสมัปทา ยงับดิา
มารดาผทูศุลีใหสมาทานดำรงตัง้อยใูนสลีสมัปทา ยงับดิา
มารดาผตูระหนี ่ ใหสมาทานดำรงตัง้อยใูนจาคสมัปทา
ยงับดิามารดาผมูปีญญาทรามใหสมาทานดำรงตัง้อยใูน
ปญญาสมัปทา

ภกิษุทัง้หลาย ดวยเหตปุระมาณเทานีแ้ล กจินัน้
จงึช่ือวา เปนอนับตุรทำแลว ทำตอบแทนแลว และทำยิง่
แลวแกมารดาบดิา”

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ มนีาคม ๒๕๔๑)
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๓๓
กตญั ูรคูณุประเทศชาติ

ความกตญั ู  เปนมงคลอนัประเสรฐิสูงสุด
คอื เปนธรรมขอปฏบิตัทิีด่ทีีจ่ะนำใหผปูฏบิตัไิดประสบ
แตความเจรญิและสนัตสิขุเปนอยางด ี และเมือ่มผีศูกึษา
สัมมาปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นเพียงใด ก็จะยิ่งพลอยให
สังคมประเทศชาติบานเมืองมีความเจริญและสันติสุข
เรียบรอยดงีามมากขึน้ เพียงนัน้

กตญั ูรคูณุประเทศชาต ิคอื  หากประเทศ
ชาตบิานเมอืง คอื ประเทศไทยของเรานี ้มผีรูคูณุและ
ปฏบิตัติอบแทนคณุประเทศชาตขิองเราเองมากเพยีงไร
ประเทศชาตแิละประชาชนคนไทยเรากจ็ะมแีตความ
เจรญิสนัตสิขุดีมากยิง่ข้ึนเพยีงนัน้     แตในทางกลบักนั
ถาประชาชนในประเทศชาติไทยของเราไรคนดีมี
คณุธรรม คอื ไมมคีวามกตญัรูคูณุ กลับมแีตคน
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อกตัญูไมรูคุณประเทศชาติของเราเอง และกลับ
มพีฤตกิรรมอนัเปนโทษตอประเทศชาตขิองเราเองมาก
เพยีงไร ประเทศชาตไิทยของเรากจ็ะมแีตปญหาให
ประชาชนคนในประเทศชาตไิทยของเราตองเดอืดรอน
นอนเปนทกุขกนัมากขึน้ เพยีงนัน้

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๒)
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๓๔
คนพาล

คำวา “คนพาล” หมายถงึ บคุคลผโูงเขลา
เบาปญญา ไดแก บคุคลทีค่ดิแตความคดิทีช่ัว่ราย คอื
ดวยเจตนา ความคิดอานทางใจที่ชั่วราย กลาวคือ
ดวยจติใจ ดวยเจตนาทีก่อปรดวยกเิลส ๓ กองใหญ  คอื
ความโลภจัด ความเห็นแกตัวจัด หรือดวยตัณหา/
ราคะจดั นีป้ระการ ๑ ดวยความโกรธ/พยาบาท อาฆาต
จองเวร  หรอื ดวยความอจิฉารษิยาจดั  นีป้ระการ ๑
ดวยความหลงมัวเมาในอำนาจราชศักด์ิ และ/หรือ
ไมรบูาป-บญุ คณุ-โทษ ไมรผูดิ-ชอบ ชัว่-ด ีไมรสูิง่ที่
เปนแกนสารสาระ และสิง่ทีม่ใิชสาระ และไมรทูาง
เจรญิ/ทางเสือ่มแหงชวีติตามทีเ่ปนจรงิ นีอ้กีประการ ๑

อยางนี้แหละที่พระพุทธองคตรัสเรียกวา
“คนพาล” คอื บคุคลผโูงเขลาเบาปญญา แมจะมคีวามรู
ทางโลกสงูเพยีงไร แตเปนผมูพีาลนมิติและพาลาปาทาน
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คอื ลกัษณะทีแ่สดงออกใหเหน็ความเปนพาลอยางนี้
อยเูสมอ พระพทุธองคทรงสงเคราะหเขาในประเภท
“คนพาล” ปญญาโฉดเขลา ทัง้นัน้ และตรสัสอนวา
เปนบคุคลทีใ่ครๆ ไมควรคบคาสมาคมดวย คอืไมควร
เขาใกลชิดสนิทสนมดวย ไมควรยกยองสรรเสริญ
ไมควรเอาเปนเยีย่งอยาง และไมควรรบัเอาเขาพรรค
เขาพวกดวยเลย เพราะรงัแตจะนำความเสือ่มเสยี
ความหายนะ หรอืความทกุขเดอืดรอนมาสตูนและ
หมคูณะไดทกุเมือ่

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๒)
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๓๕
บณัฑติ

“บณัฑิต” หมายถงึ บณัฑิตโดยคณุธรรม ไมวา
จะเปนผมูคีวามรทูีไ่ดเลาเรยีนจากสถานศกึษาทางโลก
สูงๆ หรือแมจะเปนผูมีความรูทางโลกมานอยก็ตาม
แตถาเปนบคุคลทีแ่สดงอาการของบณัฑติอยางตอเนือ่ง
คอื เปนประจำหรอืเปนปกต ิ พระพทุธองคกต็รสัเรยีก
หรอื สงเคราะหเขาในบคุคลผเูปนบณัฑติ ซึง่หมายถงึ
บณัฑติโดยคณุธรรม ผมูสีตปิญญาอนัเหน็ชอบ รอบรู
บาป–บญุ คณุ–โทษ รผูดิ–ชอบ ชัว่–ด ี รอบรสูิง่ทีเ่ปน
แกนสารสาระ และที่มิใชสาระแหงชีวิต และรอบรู
ทางเจริญ-ทางเสื่อมแหงชีวิตตามที่เปนจริง ทานจึง
เปนผทูีค่ดิแตความคิดทีด่ ีดวยการศกึษาสมัมาปฏบิติั
ขดัเกลากเิลส ๓ กองใหญๆ   ไดแก  ความโลภจดั/เหน็
แกตวัจดั และ/หรอื ตณัหา/ราคะจดั ๑  ความโกรธจดั
พยาบาท จองเวร–อจิฉา รษิยา ๑  ความหลงมวัเมา
ในอำนาจราชศกัด์ิ  และไมร ูบาป–บญุ คณุ–โทษ
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ตามทีเ่ปนจรงิ ๑ ใหเบาบางลง  เปนผทูีก่ระทำแตกรรม
ทีด่ ีไดแก

ไมประพฤตปิาณาตปิาต คอื ปฏบิตัตินตอผอูืน่
ดวยเมตตา/กรุณาธรรม  เหน็อกเหน็ใจกนัไมเอาแตตาม
จองลางจองผลาญกนั มแีตเสรมิสรางและรกัษาความรกั
ความสามคัคปีรองดองกนัในระหวางหมคูณะ ๑

ไมประกอบอทินนาทาน ไมกบฏคดโกง
ประกอบแตอาชีพที่สุจริต มีแตจิตใจที่โอบออมอารี
และเสยีสละเพือ่อนเุคราะห/สงเคราะหผอูืน่ใหพนทกุข
และอยดูมีสีขุ ๑ และ

ไมประกอบวจทีจุริต เปนผกูลาวแตวาจา/แสดง
อาการหรอืเอกสารทีเ่ปนความจรงิทีถ่กูตองตามทำนอง
คลองธรรมและทีย่ตุธิรรม ๑ กลาวแตวาจาและกริยิา
อาการทีส่ภุาพออนหวาน ๑  กลาวแตวาจาทีป่ระสานไมตรี
๑  และกลาวแตวาจาหรอืเอกสารทีถ่กูตองตามทำนอง
คลองธรรม ทีถ่กูตองตามหลกัการ หรอืคำแนะนำสัง่สอน
ทีก่อใหเกิดคณุประโยชนและความเจรญิสนัตสิขุ ไมเปนไป
ในทางเสือ่มหรอืเปนโทษ และความทกุขเดอืดรอนเปนตน

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๒)
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๓๖
คบแตบณัฑติ ไมคบคนพาล
เปนมงคลอนัประเสรฐิ

บุคคลที่คิดดวยเจตนาความคิดอานที่ดี ๑
กระทำแตกรรมที่ดี ๑ และพูดแสดงอาการหรือ
เอกสารทีด่ ีทีถ่กูตองตามทำนองคลองธรรม ทีถ่กูตอง
ตามกฎหมาย และถกูตองตามหลกัการ ๑ อยางนี้
พระพุทธองคตรัสเรียกวา “บัณฑิต” พระองคทรง
ยกยองสรรเสรญิแตบณัฑติโดยคณุธรรมอยางนี ้ และ
ตรัสสอนใหคบ คือ ควรเขาใกลชิดสนิทสนมดวย
ควรแกการยกยองสรรเสรญิ และเขารวมเปนพรรค
เปนพวกกับบัณฑิตผูเชนนี้ และประการสำคัญ คือ
ควรแกการเคารพบชูา และควรเอาเปน “ทฏิฐานคุติ”
คอื ควรแกการเอาเปนเยีย่งอยางผเูปนบณัฑติโดย
คณุธรรม เชนนี้
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ผไูมคบคนพาล  คอื  ไมเขาใกลชดิสนทิสนม
ไมเขารวมพรรครวมพวก ไมยกยองสรรเสรญิ และ/หรอื
ไมสนบัสนนุคนพาล ๑  ผคูบแตบณัฑติ คอืเขาใกลชดิ
สนทิสนม  เขารวมพรรครวมพวก  ยกยอง สรรเสรญิ
และสนับสนุนแตบัณฑิต ๑ และผูเคารพบูชา คือ
สรรเสรญิและปฏบิตัติามเยีย่งอยางบคุคลทีค่วรบชูา
คอื บณัฑิตผมูทีัง้ความร ู  ความสามารถ  วสิยัทศัน
และทั้งคุณธรรมของบัณฑิต คือ ผูมีสติปญญาอัน
เหน็ชอบ รอบรบูาป–บญุ  คณุ–โทษ  รผูดิชอบ–ชัว่ดี
รอบรูสิ่งที่เปนแกนสารสาระและที่มิใชสาระ และ
รอบรูทางเจริญทางเสื่อมแหงชีวิตตามที่เปนจริง
อยางนี ้ยอมเปนมงคลอนัประเสรฐิสงูสดุ  คอื  เปนขอ
ปฏบิตัใิหดำเนนิชวีติไปถงึความเจรญิสนัตสิขุ  และถงึ
ความพนทกุขได ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิดแนนอน

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๒)
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๓๗
สาระธรรม

คำวา “สาระ” ตรงกับคำบาลวีา “สาโร”  แปล
เปนภาษาไทยวา “แกนสาร” ตรงกบัภาษาองักฤษวา
“Essence”  หรอื “Substance”

คำวา “ธรรม” ตรงกับคำบาลีวา “ธมฺโม”
แปลความตรงๆ วา “สภาพอนัสตัวควรทรง” อธบิายวา
หมายถงึ สภาพอนัสตัว ไดแก มนษุย  เปนตน ควรมไีว
โดยการปฏิบัติเพื่อความเขาถึง-ไดรู-ไดเห็น และ
ไดเปนไดมใีนตน

จริงอย ู คำวา “ธรรม”  โดยความหมายกวาง
หมายถงึ  ธรรมชาตทิีม่ทีัง้ธรรมชาตฝิายดีและฝายชัว่
หรอืทีไ่มด ีแต ณ ทีน่ี ้จะไดกลาวถงึ คณุของ “สาระธรรม
แหงชวีติ”  ซึง่หมายถงึ  ธรรมฝายดทีีเ่ปนแกนสารอนั
มัน่คงถาวร  ทีเ่ปนประโยชนสงูสดุแหงชวีติ  อนัมนษุย
หรอืสตัวโลกพงึมีไวในตน โดยการศกึษาใหรแูจง  และ
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โดยการปฏบิตัใิหเหน็แจงดวยตน   เพือ่ความบรรลุ
กลาวคอื เพือ่ความเขาถึง ไดร ู ไดเหน็ ไดเปน และ
ไดมไีวในตน  ดำรงอยกูบัตนตลอดไป  เพราะยอมยงั
ประโยชน และความสนัตสิขุอยางสงูสดุแกตน ตลอดไป

เม่ือจะกลาวถงึธรรมทีม่แีกนสารสาระประโยชน
แกชวีติของมนษุยหรอืสตัวโลกทัง้หลาย  พงึทำความ
เขาใจวา “สาระธรรม” นัน้มหีลายระดบัภมูธิรรมซึง่จะยงั
ประโยชนและความสนัตสิขุใหแกผศูกึษาและประพฤติ
ปฏบิตัหิลายระดบัภมูธิรรม ไดแก ระดบัมนษุยธรรม
อนัใหเจริญดวยมนษุยสมบตั ิระดบัเทวธรรมอนัใหเจรญิ
ดวยทิพยสมบัติ ระดับพรหมและอรูปพรหมธรรม
อันใหเจริญดวยพรหม/อรูปพรหมสมบัติ และสูงสุด
คือ ระดับพุทธธรรมอันใหเจริญดวยโลกุตตรสมบัติ
ไดแก มรรค ๔  ผล ๔ และนพิพาน ๑ อนัเปนสาระธรรม
ทีเ่ปนแกนสารแทจรงิ และทีย่งัประโยชนอยางสูงสุด
ยิง่

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ มถินุายน ๒๕๕๑)
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๓๘
สาระธรรมอนัเปนคณุธรรม

ในระดบัมนษุยธรรม

“คณุธรรม”  พระทานเรยีก  “กศุลธรรม”  คอื
ธรรมฝายด ีและมกัเรยีกรวมกนัวา  “ธรรมฝายบญุกศุล”
คอื ความดอีนัมนษุยพงึม ีพงึทรงไว ดวยการศกึษาเพ่ือ
เรยีนรแูละเขาใจ และพงึประพฤตปิฏบิตัเิพ่ือความบรรลุ
คณุความดใีนระดบัมนษุยธรรมนัน้ กจ็ะไดรบัอานสิงส คอื
ผลของคณุความดนีัน้  เปนความเจรญิและสนัตสิขุตาม
ระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด คณุธรรมนัน้ชือ่วา “สจุรติธรรม”
ไดแก กายสจุรติ ๓ วจสีจุรติ ๔ และมโนสจุรติ ๓ รวม
เปนสุจริตธรรม หรือกุศลกรรมบถ ๑๐ คือเปนขอ
ปฏบิตัทิีด่ ี๑๐ ประการ และนัน่กค็อื ตองงดเวนความ
ประพฤตปิฏบิตัทิีเ่ปน “ทจุริตธรรม”  ไดแก กายทจุริต ๓
วจทีจุรติ ๔ และมโนทจุรติ ๓  รวมเปนทจุรติธรรม หรอื
อกศุลกรรมบถ ๑๐  อนัเปนขอปฏบิตัทิีพ่งึงดเวนอกีดวย
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๓๙
สาระธรรมอนัเปนคณุธรรมในระดบั
เทวธรรม พรหม/อรปูพรหมธรรม

ผศูกึษาสมัมาปฏบิตัทิีส่งูยิง่ข้ึนไปอกี คอื เม่ือ
บุคคลปฏิบัติตนอยูในศีลในธรรมในระดับมนุษยธรรม
นีแ้ลว ยงัประกอบดวยหริ ิคอื ความละอายตอบาปอกศุล ๑
และ โอตตปัปะ คอื ความเกรงกลวัตอบาปอกศุล ๑
ไมกลาประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต
ปฏบิตัสิำรวม ระวงัอยแูตในกายสจุริต วจีสจุริต และ
มโนสจุริต ทัง้ในทีล่บัและทีแ่จง จดัเปนสาระธรรมใน
ระดบัเทวธรรม คอื คณุความดทีีจ่กัไดไปบงัเกิดในเทวโลก
เจริญรุงเรืองอยูดวยทิพยสมบัติ คือ สมบัติทั้งหลาย
ทีเ่ปนทพิย แมจะยงัมชีวีติอยใูนมนษุยโลก คอื ยงัเปน
มนษุยอย ูกเ็จรญิอยดูวยสขุสมบตัทิีล่ะเอยีดประณตียิง่
กวามนษุยสมบตัโิดยทัว่ไป
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และถาปฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบสงูยิง่ข้ึนไปอกี คอื
เจรญิดวยพรหมวหิารธรรม  ไดแก  เมตตาพรหมวหิาร
กรณุาพรหมวหิาร  มทุติาพรหมวหิาร  อเุบกขาพรหมวหิาร
จติสงบเปนสมาธอิยดูวยรปูฌาน  และ/หรอื  อยดูวย
อรปูฌานชัน้ใด  กเ็ปนสาระธรรมในระดบัพรหมธรรม/
อรปูพรหมธรรมในชัน้นัน้  ไดเสวยสขุทีล่ะเอยีดอยดูวย
รปูฌาน/อรปูฌานในระดบัชัน้นัน้ๆ  เม่ือทำกาละ คอื
ตายลง กไ็ดไปบงัเกดิเปนพรหมในพรหมโลก หรอืไปเกดิ
เปนอรปูพรหมในอรปูโลกชัน้นัน้ๆ ตามระดบัทีต่นประพฤติ
ปฏบิตัไิด  และทรงฌานอยเูมือ่กอนตายนัน้

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ มถินุายน ๒๕๕๑)
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๔๐
สาระธรรมไมแท

สาระธรรมในระดบัมนษุยธรรม เทวธรรม
พรหมธรรม และอรปูพรหมธรรม ทีแ่มใหสขุสมบตัิ
แกผูประพฤติปฏิบัติและไดดำรงอยูในคุณธรรมนั้นได
เพียงนัน้แมกจ็ริง แตกย็งัเปนโลกยิธรรมอนัใหสขุสมบตัิ
อยใูนระดบัโลกยิสมบตัดิงักลาวแลว เพียงในชัว่ระยะเวลา
ที่บุญกุศลคุณความดีนั้นใหผลอยู เปรียบดังชาวนา
ชาวสวน ปลกูขาวหรอืพชืพนัธธุญัญาหาร ยอมไดรบั
ผลผลิตจากตนขาวหรือจากพืชพันธุที่เจริญงอกงาม
ออกดอกออกผล ใหไดอยชูัว่ระยะเวลาหนึง่ กเ็สือ่มโทรม
ลง จงึใหผลนอยลง  และสดุทายขาวกลาหรอืพชืพันธนุัน้
ก็ตายลง ไมสามารถจะใหผลไดอีก ฉันใด บุญกุศล
คณุความด ี ทีเ่ปนสจุรติธรรม อนับคุคลหรอืสตัวโลกได
ประพฤตปิฏบิตั ิแลวดวยเจตนาอนับรสิทุธิแ์ละหนกัแนน
มากหรอืนอย  และตลอดระยะเวลายาวนานหรอืระยะสัน้
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เพียงใด กย็อมจะใหผลมากหรอืนอยและภายในระยะ
เวลายาวนาน หรอืในระยะเวลาสัน้เพยีงนัน้  ฉนันัน้

แตเม่ือหยดุทำความด ีหนักลบัไปประพฤตชิัว่
หรอืเปนบาปอกศุลอกี บาปอกศุลนัน้กก็ลบัใหผลเปนโทษ
และความทกุขเดือดรอนตอๆ ไปอกี ตามความหนกัเบา
แหงเจตนาความคิดอาน ที่กอปรดวยกิเลส ตัณหา
อปุาทาน ทีห่นาแนนหรอืเบาบางเพยีงไร กย็อมจะได
รับผลจากกรรมชั่วหรือบาปอกุศลที่รุนแรงมากหรือ
เบาบาง เพยีงนัน้

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ มถินุายน ๒๕๕๑)
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๔๑
สาระธรรมแท

สาระธรรมแท คอื พทุธธรรมอนัเปนคณุธรรม
ในระดบัโลกตุตรธรรม ชาวโลกปถุชุนผยูงัมีกเิลส ตณัหา
อปุาทาน หนาแนนอย ูเม่ือปฏบิตัสิจุริตธรรมอนัเปนสาระ
ธรรมอนัใหผลเปนความสขุสมบตัดิวยลาภ ยศ สกัการะ
สรรเสรญิ สขุ ในระดบัโลกยิธรรม แมกจ็ริง แตกย็งัอาจ
เปลีย่นพฤตกิรรมไปปฏบิตัทิจุริตธรรม อนัใหผลเปนความ
เสือ่มลาภ เสือ่มยศ/สกัการะ เปนความนนิทาวาราย และ
เปนความทุกขเดือดรอนไดอีก จึงเปนสภาพธรรมที่
ไมเทีย่ง ชือ่วา “อนจิจฺ”ํ  ใหผลอยเูพียงชัว่ระยะเวลาหนึง่
ทีก่รรมมีกำลงัใหผล แลวยอมเสือ่มไป ไมคงอยตูลอดไป
ไดชือ่วา “ทกุขฺ”ํ ลงทายหมดสภาพเดมิของมนัไป กลบั
ไมมีแกนสารสาระในความเปนของเทีย่ง ไมมีสาระใน
ความเปนสขุ  และไมมแีกนสารสาระในความเปนตวัตน
ทีเ่ทีย่งแทถาวรของใครผใูดทัง้สิน้ ชือ่วา “อนตตฺา”
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สจุริตธรรมในระดบัโลกยิธรรมจงึมิใชสาระ
ธรรมแท แตกเ็ปนพืน้ฐานแหงความประพฤตปิฏบิตัดิี
ปฏิบัติชอบที่สูงยิ่งข้ึนไป จากที่เปนบุญกุศลในระดับ
โลกยิธรรม ใหเจรญิแกกลาข้ึนเปนบารม ีไดแก ทานบารมี
ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยบารมี
ขนัตบิารม ี  สจัจบารม ี  อธษิฐานบารม ี  เมตตาบารมี
และอุเบกขาบารมี ใหเจริญแกกลาขึ้นเปนอุปบารมี
และปรมตัถบารม ีตามลำดบั ดวยการศกึษาสมัมาปฏบิติั
พทุธธรรม  อบรมกาย  วาจา และใจ โดยทางศลี สมาธิ
ปญญา ใหเจริญข้ึนเปนอธศิลี อธจิติ อธปิญญา เปน
ปฐมมรรค มรรคจติ และมรรคปญญา  อนัมรีายละเอยีด
อยใูนอรยิมรรคมอีงค ๘ เพ่ือเจรญิปญญาเหน็แจงใน
สภาวะธรรมและอรยิสจัธรรมตามทีเ่ปนจรงิ  เปนทางให
บรรลมุรรค ผล นพิพาน  อนัเปนบรมธรรม  กลาวคอื
เปน สาระธรรมแท  ทีพ่นโลก  ชือ่วา  “โลกตุตรธรรม”
ทีไ่มกลบัตกต่ำลงไปอกี  เปนสภาพธรรมทีเ่ปนแกนสาร
สาระประโยชนทีเ่ทีย่ง (นจิจฺ)ํ  ทีเ่ปนสขุ (สขุ)ํ และทีเ่ปน
ประโยชนสงูสุด (ปรมตถฺ)ํ เปนอมตธรรม คอื ธรรมที่
ไมตาย  ทีไ่มมคีวามเกดิ แก เจบ็ ตาย อกีตอไป

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ มถินุายน ๒๕๕๑)
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๔๒
บญุ

คำวา “บุญ” นั้นหมายถึง กุศลธรรม คือ
คณุความด ี กลาวคอื  ความประพฤตปิฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ
ทางกาย  ทางวาจา  และทางใจ  เปนคณุเครือ่งชำระ
จติสันดานฝายชัว่หรอืฝายบาปอกศุล ใหกลับบรสิทุธิ์
ผองใส และใหผลแกผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นไดถึง
ความสำเรจ็ในชวีติ และไดถงึความเจรญิสนัตสิขุทัง้ใน
ปจจุบนั และอนาคต

“บญุ” จงึมีลกัษณะทีต่รงกันขามกบั “บาป หรอื
อกศุลธรรม” คอื ความช่ัว กลาวคอื ความประพฤติ
ปฏบิตัทิีไ่มด ีทีไ่มชอบธรรม หรอืทีเ่ปนความทจุริต ทาง
กาย ทางวาจา และทางใจ เปนเครือ่งทำจติใจใหขนุมวั
เศราหมอง และใหผลแกผปูฏบิตัเิชนนัน้ ถงึความเสือ่ม
และความลมเหลวในชีวิต และใหไดรับความทุกข
เดอืดรอน ทัง้ในปจจบุนัและในอนาคต
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๔๓
หาบญุได ใชบญุเปน

การรจูกัหาบญุได ใชบญุเปน กค็อื
๑. การรจูกัดำเนนิชวีติ ประกอบกจิการงาน

และการอาชพี ดวยสตแิละปญญาอนัเหน็ชอบ รอบรู
ทางเจรญิทางเสือ่ม ตามทีเ่ปนจรงิ

๒. แลวเลือกประพฤติปฏิบัติตนอยูแตในบุญ
กศุลคณุความด ีและไมหลงสตปิระพฤตปิฏบิตัไิปในทาง
ชัว่หรอืบาปอกศุลอนัจะนำชวีติไปสคูวามเสือ่มเปนโทษ
เปนความทกุขเดอืดรอนนัน้นัน่แหละ  จงึจะนำชวีติตนไป
สคูวามสำเรจ็ ความเจรญิรงุเรือง และสนัตสิขุอยางม่ัน
คงได

๓. แลวหมัน่ระลกึนกึถึงบญุกุศลคณุความดทีี่
เราไดเคยกระทำบำเพญ็มาแลวอยเูสมอ ยอมไดรบัความ
ปติอิ่มเอิบในบุญกุศล ยอมเห็นผลจากการปฏิบัติดี
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ปฏบิติัชอบดวยตนเอง และมัน่ใจไดวาทำกรรมด ียอมได
รบัผลด ีในชวีติแนนอน แลว

๔. หมัน่เพิม่พูนบญุกุศลคณุความดใีหแกกลา
ขึน้เปนบารม ีเปนอปุบารม ีและปรมตัถบารม ีดงันีแ้ลว

๕. บุญบารมียอมสงผลเปนเสบียงเลี้ยงตัว
ใหไดรับความเจริญ และสันติสุข ดวยมนุษยสมบัติ
สวรรคสมบตัยิิง่ๆ ขึน้ไปและตอๆ ไปถงึนพิพานสมบตัิ
ไมมตีกต่ำ ตราบเทาเขาสปูรนิพิพานทีส่ิน้สดุแหงทกุข
ทัง้ปวง และทีเ่ปนบรมสขุอนัถาวร นัน่เอง

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗)
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๔๔
บญุบารมยีอมตดิตามใหผล

เปนเสบยีงเลีย้งตวั

ผรูจูกัหาบญุได และใชบญุเปน  ดวยการรจูกั
ดำเนนิชวีติ ประกอบกจิการงานและอาชพีทีด่ทีีช่อบ
กอปรดวยศลีธรรม คอืละเวนความประพฤตชิัว่ทางกาย
ทางวาจา และทางใจ ดวยการรกัษาศลี ชือ่วาสลีมัย
บญุสำเรจ็ดวยการรกัษาศลี

ดวยการประกอบคณุความดตีางๆ ตามพระ
สัทธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา ไดแก ทานมัย
บญุสำเรจ็ดวยการบรจิาคหรอืใหทาน รวมทัง้ ธรรมทาน
และ อภยัทาน ตัง้ใจประพฤตปิฏบิตัดิแีละละเวนความชัว่
เอง ทัง้ชกันำใหผอูืน่ประพฤตปิฏบิตัดิวย  และยนิดทีีผ่อูืน่
ประพฤตปิฏบิตัดิีละเวนความชัว่ ดังทีไ่ดกลาวมาแลว
ขางตนนี้
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แลวหมั่นระลึกนึกถึงบุญกุศลคุณความดี
ทีไ่ดกระทำไปแลว ทีก่ำลงักระทำอย ูและทีม่งุจะกระทำ
ตอไป เพื่อเพิ่มพูนบุญกุศลใหแกกลาข้ึนเปนบารมี
อปุบารม ีและปรมตัถบารม ีดงันีแ้ลว ยอมเปนทีม่ัน่ใจ
ไดวา บญุบารมทีีไ่ดสัง่สมมาดแีลวเชนนี ้ยอมตดิตาม
ใหผลเปนเสบยีงเลีย้งตวั ใหมคีวามเจรญิรงุเรอืง และ
สนัตสิขุในชวีติย่ิงๆ ขึน้ไป ไมมตีกต่ำ

และผลจากการเพิม่พนูบารมใีหแกกลายิง่ขึน้
เพยีงใด ยอมนำชวีติตนเขาสกูระแสธรรม มงุตรงตอ
มรรคผลนพิพานทีส่ิน้สดุแหงทกุข  และทีเ่ปนบรมสขุ
อยางถาวร ไดเพยีงนัน้

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗)
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๔๕
โลกยิทรพัย

โลกยิทรพัยทัง้หลาย อนัมทีรพัยสมบตั ิรปูสมบตัิ
บรวิารสมบตั ิไดแก บตุร ภรรยา ขาทาสบรวิาร เปนตน
เหลานั้นเปนเครื่องยังความปลาบปลื้มใจแกผูมีอยูใน
ครอบครอง และไดบรโิภคใชสอยเพือ่บำบดัทกุข บำรงุสขุ
แกตนเอง แกครอบครวัและหมคูณะ แมกจ็ริง แตโลกยิ-
ทรัพยหรือสมบัติทั้งหลายเหลานั้นอาจพินาศเสียหาย
เพราะเหตแุหงภยัพบิตัติางๆ ได อาทเิชน

ราชภยั คอื ภยัทีถ่กูทางการยดึทรพัยหรอืถกู
ปรบัเปนพินยัหลวง

โจรภยั คอื ภยัแตโจรผรูายหรอืภยัพบิตัจิาก
การถูกฉอโกง

ภยัจากสงคราม หรอืการจลาจล
อบุตัภิยั คอื ภยัจากอบุตัเิหตุ
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และภัยธรรมชาติตางๆ เชน วาตภัย คือ
ภยัจากลมพาย ุอคัคภียั คอื ภยัจากไฟไหม อทุกภยั คอื
ภยัจากน้ำทวม และปฐวภียั คอื ภยัจากแผนดนิไหว หรอื
แผนดนิถลม เปนตน

นอกจากนี้โลกิยทรัพย ยังอาจวิบัติเสียหาย
เพราะบุตรหลานหรือทายาทที่มีความประพฤติไมดี
ลางผลาญทรัพยหรือทำลายลางกันเอง เพราะแยง
ชงิทรพัยมรดก ดงัทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไดตรัส
(ส.ํ ส. ๑๕/  /๙) วา “ผมูบีตุรยอมเศราโศกเพราะบตุร
ผมูโีคยอมเศราเพราะโคเหมอืนกนั  นรชนมคีวาม
เศราโศก เพราะอปุธ ิ[กเิลส ตณัหา อปุาทาน] ผใูดไมมี
อปุธ ิผนูัน้ ไมตองเศราโศกเลย”

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗)
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๔๖
ผมูอีรยิทรพัยยอมไมยากจน

“อริยทรัพย” คอื คุณความดีอันประเสริฐ
กลาวคอื ทรพัย คอื ศรัทธาในบคุคลและขอปฏบิตัทิี่
ควรศรทัธา ไดแก ความศรทัธาเลือ่มใสในคณุพระพทุธ
คณุพระธรรม และคณุพระสงฆ ๑  ศลี ๑ และปญญา
อันเห็นแจงในสภาวธรรมและพระอริยสัจธรรม
ตามทีเ่ปนจรงิ ๑  เปนตนเหลานี ้ อนับคุคลไดปฏบิตัิ
สัง่สมอบรมใหเจรญิขึน้เปนอรยิทรพัยอยใูนจติสันดาน
ดแีลว ยอมไมมวีบิตัเิสยีหายดวยภยัพบิตัใิดๆ ชือ่วา
ตกน้ำไมไหล  ตกไฟไมไหม  ชวีติของผเูจรญิดวย
อรยิทรพัยนีย้อมไมเปลาประโยชน  คอื อรยิทรพัยนัน้
ยอมเปนเหตปุจจัยใหไดประสบความเจรญิและสนัตสิขุ
ในชวีติ ทัง้ในภพชาตปิจจุบนัและแมตวัจะตาย อรยิทรพัย
ทีต่นไดปฏบิตัไิดสัง่สมอบรมดแีลวนัน้  ยงัตดิตามใหผลเปน
ความเจรญิและสนัตสิขุ แกชวีติตนเองในภพชาตติอๆ ไป
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ตราบเทาถงึมรรคผลและพระนพิพานทีส่ิน้สดุแหงทกุข
และทีเ่ปนบรมสขุอยางถาวรตลอดไป

สมดังพระพุทธดำรัสที่ตรัสไวใน ธนสูตรที่ ๑
(อง.ฺ สตตฺก. ๒๓/๕/๕) วา ดกูรภกิษุทัง้หลาย ทรพัย ๗
ประการนี ้ ๗ ประการเปนไฉน? คอื ทรพัย คอื ศรัทธา ๑
ศลี ๑ หริ ิ๑ โอตตปัปะ ๑ สตุะ ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑
ดกูรภกิษุทัง้หลาย ทรพัย ๗ ประการนีแ้ล.

ทรพัย คอื ศรทัธา ศลี หริ ิโอตตปัปะ สตุะ จาคะ
และปญญาเปนที ่๗  ทรพัยเหลานีม้แีกผใูด เปนหญงิ
หรอืชายกต็าม บณัฑติเรียกผนูัน้วา เปนผไูมยากจน ชวีติ
ของผนูัน้ไมเปลาประโยชน

เพราะฉะนัน้ทานผมูปีญญา เม่ือระลกึถึงคำสัง่สอน
ของพระพทุธเจา พงึประกอบศรทัธา ศลี ความเลือ่มใส
และการเหน็ธรรม เถิด

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗)
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๔๗
อรยิทรพัย คอื ศรทัธา

อริยทรัพยที่ ๑ คือ ความศรัทธาเลื่อมใส
ในบคุคล และขอปฏบิตัทิีค่วรศรทัธา

บคุคลทีค่วรแกการเลือ่มใสศรทัธา คอืคนด ีมศีลี
มธีรรม ผมูปีกตปิระพฤตปิฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ ผทูรงคณุธรรม
ประเสรฐิสงูทีส่ดุคอื

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงเห็น
แจงโลก กลาวคอื ผทูรงรทูรงเหน็ความเปนไปของสตัว
โลกทั้งหลายทั่วทั้งจักรวาล แสนโกฏิจักรวาล อนันต
จกัรวาล ไมมปีระมาณ

ผูตรัสรูพระอริยสัจ ๔ ดวยพระองคเอง
โดยชอบ คอืตรสัรคูวามจรงิอยางประเสรฐิ ๔ ประการ
ไดแก ทกุข เหตแุหงทกุข สภาวะทีท่กุขดบั เพราะเหตดุบั
คอื พระนพิพาน และหนทางปฏบิตัเิพ่ือความพนทกุข
ไดถงึบรมสขุอยางถาวร
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ผูทรงเปนพระอรหันต คือ ผูไกลจากกิเลส
และบาปธรรมทัง้ปวง  และ

ผูทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอสัตวโลก
ทัง้หลาย เม่ือไดตรัสรพูระธรรมวเิศษแลว กม็ไิดทรงเสวย
วิมุตติสุข อยูเฉพาะพระองคเองผูเดียว ไดเสด็จออก
เผยแผพระธรรมคำสัง่สอนแกเวไนยสตัว ผมูอีธัยาศยั
พอจะรธูรรมของพระองคได ใหไดศกึษาและปฏบิตัธิรรม
เพือ่บรรลโุมกขธรรม คอื ธรรมนำสตัวใหหลดุพนจากกเิลส
เหตแุหงทกุข ไดบรรลมุรรคผลนพิพานทีส่ิน้สดุแหงทกุข
และไดถงึบรมสขุอยางถาวรตามรอยบาทพระพทุธองค
ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

อกีประการหนึง่ ขอปฏบิตัทิีค่วรศรัทธา คอื
ขอปฏบิตัใิหถงึความพนทกุขและไดถงึบรมสขุตามรอยบาท
พระพทุธองคนัน้ คอื พระอรยิมรรคมอีงค ๘ ไดแก

สมัมาทฏิฐ ิความเหน็ชอบในพระอรยิสจั ๔ นี้
ประการ ๑ สมัมาสงักัปปะ ความดำรชิอบ คอื ความดำริ
ออกจากกเิลสเหตแุหงทกุข ประการ ๑
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สัมมาวาจา การกลาววาจาชอบ ๑ สัมมา
กมัมนัตะ การประกอบกจิการงานชอบ ๑  สมัมาอาชวีะ
การประกอบอาชพีชอบ ๑

สมัมาวายามะ ความเพยีรชอบใน ๔ สถาน ๑
สมัมาสต ิคอืความระลกึชอบ ๑ และสมัมาสมาธ ิคอื
การเจรญิสมาธชิอบ ๑

นี ้คอือรยิทรพัย ชือ่วา ทรพัย คอืความศรัทธา
เลือ่มใสในบคุคลและขอปฏบิตัทิีค่วรเลือ่มใสศรทัธา

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗)
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๔๘
อริยทรัพย คือ ศีล

อรยิทรพัยที ่๒ คอื ศลี อนัมนียัหรอืรายละเอยีด
อยใูนอรยิมรรคมอีงค ๓ ไดแก สมัมาวาจา การกลาว
แตวาจาทีช่อบ คอื วาจาทีจ่รงิ ไมโปปดมดเทจ็ วาจาที่
สภุาพ ไพเราะ ออนหวาน ไมหยาบคาย วาจาทีส่มานไมตรี
ไมยแุยกใหเขาแตกสามคัคกีนั และวาจาสภุาษติ ไมเพอเจอ
เหลวไหล ไรสาระ นีป้ระการ ๑

สมัมากมัมันตะ การกระทำกจิการงานโดยชอบ
ไดแก ความเปนผเูวนจากเจตนาฆาสตัวตดัชวีติ และเวน
จากเจตนาประทษุรายหรอืผจญสตัวทีม่ชีวีติใหเดือดรอน
เวนจากการลกัฉอ เวนจากการประพฤตผิดิในกาม และ
เวนจากการเสพสิง่เสพตดิมึนเมาใหโทษ เปนทีต่ัง้แหง
ความประมาททั้งหลาย เปนตน และโดยความหมาย
อยางกวาง หมายความรวมถงึการเวนจากอบายมขุตางๆ
ไดแก เวนจากการพนนั การติดเทีย่วกลางคนื การหมกมนุ
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ในกาม ไมสำรวมในกาม การคบคนชัว่เปนมติร และเวน
จากความเกยีจครานในกจิการงาน อนัเปนปากทางแหง
ความเสือ่มเสยีทรพัยสนิ เสือ่มเสยีเกยีรตยิศ ชือ่เสยีง
และอาจเสือ่มเสยีถงึชวีติ เลอืดเนือ้ได เปนตน

สัมมาอาชีวะ การประกอบอาชีพชอบ คือ
ไมหลอกลวงเขาเลีย้งชวีติ เชน การปลอมแปลงสนิคา
หรอืการโกงตาชัง่ เปนตน ไมประกอบอาชพีทีเ่ปนการ
ทำลายชวีติและทรพัยสนิผอูืน่ เชน การผลติการจำหนาย
สิ่งเสพติดมึนเมาใหโทษ เปนที่ตั้งแหงความประมาท
การผลติและจำหนายอาวธุยทุธภณัฑ ยาพษิ และ/หรอื
เชื้อโรคเพื่อใชทำลายลางชีวิตและทรัพยสินของผูอื่น
และโดยความหมายอยางกวาง  รวมถึงการไมประกอบ
อาชพีทีม่อมเมาประชาชน เชน การต้ังบอนการพนนั
หรอืแหลงบนัเทงิเรงิรมยทีเ่ปนลามกอนาจาร เปนตน

อรยิมรรค ๓ ประการนี ้พระพทุธองคไดทรง
สงเคราะหเขาในศลีขันธ คอืกองแหงศลี หรอืศลีสกิขา
คอืการศกึษาอบรมกายและวาจาใหสงบ และเรยีบรอย
ดไีมมโีทษ โดยการปฏบิตัศิลี นีค้อื อรยิทรพัย ชือ่วา
ทรพัย คอื ศลี



90  พระเทพญาณมงคล ว.ิ

๔๙
อรยิทรพัย คอื หริแิละโอตตปัปะ

อรยิทรพัยที ่๓ และ ๔ คอื หริ ิและโอตตปัปะ
ความละอายและเกรงกลวัตอบาปอกศุล กลาวคอื ความ
ละอายเกรงกลวัตอกายทจุริต วจีทจุริต และมโนทจุริต
เปนตน

อรยิทรพัย คอื หริโิอตตปัปะ ๒ ประการนีแ้หละ
และที่เปนเหตุใกลแหงศีล กลาวคือ บุคคลจะมีศีล
ก็เพราะมีจิตสำนึกละอายตอความประพฤติผิดศีล
และเกรงกลัวตอผลจากการทำบาปอกุศล สมดังที่
พระพทุธโฆษาจารยไดอรรถาธบิายในคมัภรีพระวสิทุธมิรรค
สลีนเิทศ มคีวามวา

“แทจริง ในเมือ่หริโิอตตปัปะ ละอาย แตบาป
กลวัแตบาปมอียแูลว ศลีกบ็งัเกดิมี ศลีกต็ัง้อยู

เมือ่หริโิอตตปัปะ ละอายแตบาป กลวัแตบาป
ไมมแีลว ศลีกม็ไิดบงัเกิด ศลีกม็ไิดตัง้อยู
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เพราะเหตุการณดังนั้น ศีลจึงมีหิริโอตตัปปะ
เปนอาสนันเหต”ุ

นีค้อื อรยิทรพัย ชือ่วา ทรพัย คอื หริ ิโอตตปัปะ
ไดแก ความละอาย และความเกรงกลวัตอบาปอกศุล

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗)
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๕๐
อรยิทรพัย คอื สตุะ

อรยิทรพัยที ่๕ สตุะ หรอื พหสูตู กลาวคอื
เปนผเูคยไดสดบัตรบัฟง หรอืเปนผไูดเคยเรยีนร ูและ/หรอื
เปนผมูปีระสบการณจากการไดเรียนรแูละไดฝกฝนศลิปะ-
วทิยา มามาก โดยเฉพาะอยางยิง่ คอืการเรยีนรหูลกัธรรม
และปฏบิตัธิรรมมามาก ยอมชวยใหเจรญิปญญารบูาป-บญุ
คณุ-โทษ รทูางเจรญิทีค่วรดำเนนิ รทูางเสือ่มทีไ่มควรดำเนนิ
ปญญารอบรสูงูข้ึนไปถงึรแูจงเหน็แจงสภาวะธรรม และ
อรยิสจัธรรมตามทีเ่ปนจรงิ เปนปญญาสองสวางแนวทาง
ดำเนนิชวีติไปสคูวามเจรญิและสนัตสิขุ อยางสงูถึงมรรค
ผลนพิพานทีส่ิน้สดุแหงทกุขและทีเ่ปน บรมสขุอยางถาวร
ไดแนนอน  นีค้อื อรยิทรพัย ชือ่วา ทรพัย คอื สตุะ หรอื
พหสูตู

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗)
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๕๑
อรยิทรพัย คอื จาคะ

อรยิทรพัยที ่๖ จาคะ คอืความเปนผปูราศจาก
ความตระหนี่ หรือเห็นแกตัวจัด เปนผูยินดีในการ
เสยีสละกำลงักาย สตปิญญา/ความสามารถ และเสยี
สละกำลงัทรพัยเพือ่อนเุคราะห สงเคราะห เอือ้เฟอ
ชวยเหลอืผอูืน่ใหอยดูมีสีขุและใหพนทกุข

อนึ่ง พึงสังเกตวา เหตุใกลความยินดีในการ
เสยีสละ เพือ่อนเุคราะหสงเคราะหผอูืน่นัน้ กค็อื เมตตา
พรหมวหิาร ๑ กลาวคอื ความรกัในเพือ่นมนษุยและ/
หรอืสตัวโลกทัง้หลาย ปรารถนาใหเขาอยดูมีสีขุ และ
กรณุาพรหมวหิาร ๑ คอืความเวทนาสงสารเพือ่นมนษุย
หรอืสตัวโลกทัง้หลายปรารถนาใหเขาพนทกุข จงึเสยีสละ
กำลงักาย กำลงัทรพัย เปนตน เพือ่อนเุคราะห สงเคราะห
ผอูืน่โดยไมเสยีดาย
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อานสิงสของผยูนิดใีนการเสยีสละโดยการบรจิาค
หรอืใหปนทรพัยสิง่ของนัน้ สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา
ไดตรัสวา เมือ่ใหทานในวตัถอุนัเลศิ บญุอนัเลศิ อายุ
วรรณะ ยศ เกยีรติ สขุ  และกำลงัอนัเลศิ กย็อมเจรญิ
(ข.ุ อติ.ิ ๒๕/๒๗๐/๒๙๙).

นี้คือ อริยทรัพย ชื่อวา ทรัพย คือ จาคะ
กลาวคอื ความเปนผปูราศจากความตระหนี ่หรอืเหน็แก
ตวัจัด เปนผยูนิดใีนการเสยีสละเพือ่อนเุคราะหสงเคราะห
ชวยเหลอืผอูืน่ใหอยดูมีคีวามสขุและใหพนทกุข

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗)



๑๐๘ มงคลธรรม  95

๕๒
อรยิทรพัย คอื ปญญา

อรยิทรพัยที ่๗ ปญญา ณ ทีน่ี ้หมายถงึ ปญญา
อนัเหน็ชอบ ขัน้พืน้ฐาน คอืปญญารผูดิ-ชอบ ชัว่-ด ีรบูาป-
บญุ คณุ-โทษ รทูางเจรญิ-ทางเสือ่มแหงชวีติทีค่วรดำเนนิ
และรูทางเสื่อมแหงชีวิตที่ไมควรดำเนินตามที่เปนจริง
ขัน้สงูคอืปญญารอบรกูองสงัขาร  รสูภาวะทีเ่ปนเอง หรอื
สามญัญลกัษณะของธรรมชาตทิีป่ระกอบดวยปจจัยปรงุ
แตงทีม่ชีวีติมีวญิญาณครอง อยางเชน มนษุยและสตัว
โลกอืน่ทัง้หลาย รวมเรียกวา “อปุาทนินกสงัขาร” และ
ทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง ไดแก ทรพัยสิง่ของตางๆ
ชือ่วา “อนปุาทนินกสงัขาร”  ตามทีเ่ปนจรงิวา เปนสภาพ
ทีไ่มเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ ไมคงทนอยใูนสภาพเดมิไดนานตลอดไป
(ทกุขฺ)ํ และตองเสือ่มสลายหมดสภาพเดมิของมนัไป ใน
ทีส่ดุ ไมมอีะไรเปนแกนสารสาระในความเปนตวัตน บคุคล
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เรา-เขา ของเรา-ของเขา หรอื ของใคร อยางถาวร
ตลอดไปไดเลย (อนตตฺา)

ปญญารอบรกูองสงัขารดงักลาวนี ้ นำไปสู
ปญญาอนัเหน็แจงในพระอรยิสัจ ๔ คอืความจรงิอยาง
ประเสรฐิในเรือ่งของทกุข เหตแุหงทกุข สภาวะที่
ทกุขดบัเพราะเหตดุบั และหนทางปฏบิตัเิพือ่ความ
พนทกุข ไดถงึบรมสขุอยางถาวร อนัเปนทางใหไดบรรลุ
มรรคผลนิพพานที่สิ้นสุดแหงทุกข และถึงบรมสุข
อยางถาวร ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๘ มกราคม ๒๕๔๗)
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๕๓
หลกัการครองตน

การครองตน  ณ ทีน่ีห้มายถงึ การสำรวมระวงั
รกัษาตนใหดำรงอยแูตในคณุความด ี เพือ่ใหการดำเนนิ
ชวีติของตนไปในทางทีด่ทีีช่อบ กอปรดวยสาระประโยชน
เพ่ือใหถงึความสำเรจ็ ความเจรญิรงุเรอืง และสนัตสิขุ
แหงชวีติยิง่ๆ ขึน้ไป (และถาจะกลาวถึงเปาหมายชวิีต
สงูสดุกค็อืถงึมรรคผลนพิพานทีส่ิน้สดุแหงทกุขทัง้ปวง
และเปนบรมสขุอยางถาวร) มใิหตกไปในทีช่ัว่ คอืมใิห
เปนไปในทางทีไ่มดไีมชอบ และทีไ่มประกอบดวยสาระ
ประโยชน อนัจะเปนเหตใุหถงึความเสือ่มหรอืถงึความ
ลมเหลวแหงชวีติ และจะเปนเหตใุหเปนโทษ เปนความ
ทกุขเดือดรอนในภายหลงัได

การสำรวมระวงัตน นีก้ห็มายถงึ การสำรวม
ระวังความประพฤติตน ทางกาย ทางวาจา และ
ทางใจ คอื เจตนาความคดิอานของตน ใหเปนไปแต



98  พระเทพญาณมงคล ว.ิ

ในทางทีด่ ีทีช่อบ ตามทำนองคลองธรรม และกฎหมาย
ของบานเมอืง รวมทัง้ตามกฎระเบยีบขอบงัคบัตางๆ
ทีอ่อกหรอืตราขึน้ไว ตามทำนองคลองธรรม หรอืตาม
กฎหมาย ใหเหมาะสมกบักาลสมยั สถานการณแวดลอม
กบับคุคล และสถานที ่๑ และเปนความประพฤตปิฏบิติั
ทีม่สีาระประโยชน  ไมเปนเรือ่งเหลวไหลไรสาระ ๑

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๒๐ สงิหาคม ๒๕๔๓)
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๕๔
หลกัการครองคน

หลกัการครองคน ณ ทีน่ีห้มายถงึ หลกัธรรม
ประจำใจที่จะผูกใจผูอื่นใหสมัครรักใครนับถือกัน
สนทิสนมกลมเกลยีวกัน  ใหมคีวามสมัพนัธทีด่ตีอกนั
ตามฐานะ และโดยธรรม

ทีก่ลาววา ใหมคีวามสมัพนัธทีด่ตีอกนัตามฐานะ
ก็หมายถึง ตามฐานะของคนในสังคมตางๆ ไดแก
ในสงัคมครอบครวัและเครอืญาต ิ๑ ในสงัคมวงงาน ๑
ในสงัคมมิตรสหายและสมัพนัธชนโดยทัว่ไป ๑

ทีก่ลาววา ใหมคีวามสมัพนัธทีด่ตีอกนัโดยธรรม
ก็คือใหผูกสัมพันธกันดวยคุณความดี ดวยความมี
อธัยาศยัไมตรทีีด่ตีอกนั อนัจะเปนเครือ่งผกูสมัพนัธที่
ยัง่ยนื มัน่คง ดกีวาความผกูสมัพนัธกนัดวยผลประโยชน
หรอื ดวยกเิลสตณัหาราคะ อนัเปนเครือ่งผกูพนัธทีไ่ม
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ยัง่ยนื และอาจกลบักลายเปนโทษ หรอือาจนำไปสู
ความทกุขเดอืดรอนไดในภายหลงั

หลักธรรมปฏิบัติประการแรกที่จะเปนเครื่อง
ยดึเหนีย่วใจผอูืน่ไวไดคอื สงัคหวตัถุ ๔ อยาง ไดแก ทาน
การใหปนสิง่ของๆ ตน แกผอูืน่ทีค่วรใหปน ๑ ปยวาจา
เจรจาวาจาทีส่ภุาพออนหวาน ๑ อตัถจริยา ประพฤติ
สิง่ทีเ่ปนประโยชนแกผอูืน่ ๑ และ สมานตัตตา ความ
เปนผมูตีนเสมอ ไมถอืตวัอกี

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๗ กนัยายน ๒๕๔๓)



๑๐๘ มงคลธรรม  101

๕๕
หลักการครองงาน

“หลกัการครองงาน” ณ ทีน่ีห้มายถงึ หลกั
ธรรม คอืขอปฏบิตัติามคำสัง่สอนของสมเดจ็พระสมัมา-
สมัพุทธเจา ใหถงึความสำเรจ็ ความเจรญิกาวหนา และ
ความมัน่คงในหนาทีก่จิการงานโดยชอบ และ/หรอื
ในการประกอบสมัมาอาชวีะ ซึง่ยอมยงัผลใหผปูฏบิตัิ
ไดถงึความเจรญิ และสนัตสิขุในชวีติ

หลกัการครองงานทีไ่ดผลดีทีส่ดุ กค็อืความ
เปนผมูศีลี มกีลัยาณธรรม และมอีทิธบิาทธรรม เปน
คณุธรรมประจำใจ  บคุคลใดหรอืหนวยงานใด มบีคุคล
ผมูศีลี มคีณุธรรม คอื มกีลัยาณธรรม คอื คณุธรรม
ของคนด ีไดแก ความเปนผมูเีมตตากรุณาธรรม ๑  ไม
ลกัฉอ /คดโกง และประกอบแตสมัมาอาชวีะ รจูกัเสยี
สละ ให หรอืแบงปน ๑ มคีวามสนัโดษในคคูรองของตน
และ สำรวมในกาม ๑  มสีจัจะและความจรงิใจตอกนั ๑
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และมสีตสิมัปชญัญะ รผูดิ-ชอบ  ชัว่-ด ี  รทูางเจรญิ/
ทางเสือ่มแหงชีวติ ๑  และมอีทิธบิาทธรรม  คอื ฉนัทะ
ความรกังาน  วริยิะ ความขยนัหมัน่เพยีรในการทำงาน
จิตตะ ความเอาใจใส มีใจจดจออยูกับงานในหนาที่
รบัผดิชอบ และ วมิงัสา ความรจูกัพจิารณาเหตสุงัเกต
ผลในการทำงาน เปนคณุธรรมประจำใจอยเูพยีงไร
การทำกิจการงานในหนาที่รับผิดชอบ หรือการ
ประกอบอาชีพโดยชอบธรรมของบุคคลนั้น หรือ
หนวยงานนัน้ ยอมถงึความสำเรจ็และยอมถงึความ
เจรญิกาวหนาและมัน่คงไดเพยีงนัน้ และบคุคลนัน้หรอื
หนวยงานนัน้ ยอมถงึความเจรญิรงุเรอืงและสนัตสิขุ
ในชวีติได  ไมมเีสือ่มเลย

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ ตลุาคม ๒๕๔๓)
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๕๖
หลกัการครองเรอืน

“การครองเรอืน” ณ ทีน่ีห้มายถงึ การมแีละ
การดำเนนิชวีติครอบครวัโดยความตกลงใจอยกูนิรวมกนั
ฉนัสามภีรรยา ไมวาจะโดยพฤตนิยั และ/หรอืโดยนตินิยั
กต็าม รวมทัง้การมีและการปกครองดแูลบตุรและบรวิาร
ในครอบครวั อกีดวย

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสขอควร
ปฏบิตัดิตีอกนัระหวางสามภีรรยา มปีรากฏในสงิคาลสตูร
(ท.ี ปาฏ.ิ ๑๑/๒๐๑/๒๐๔)  วาดังนี้

ดกูอนคฤหบดบีตุร ภรรยาผเูปนทศิเบือ้งหลงั
อนัสามพีงึบำรงุดวยสถาน ๕ คอื ดวยยกยองวาเปน
ภรรยา ๑ ดวยไมดหูมิน่ ๑ ดวยไมประพฤตนิอกใจ ๑
ดวยมอบความเปนใหญให ๑ ดวยใหเครือ่งแตงตัว ๑

ดกูอนคฤหบดบีตุร ภรรยาผเูปนทศิเบือ้งหลงั
อนัสามพีงึบำรงุดวยสถาน ๕ เหลานีแ้ลว ยอมอนเุคราะห
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สามดีวยสถาน ๕ คอื จดัการงานด ี๑  สงเคราะหคน
ขางเคยีงของสามดี ี๑ ไมประพฤตนิอกใจสาม ี๑ รกัษา
ทรพัยทีส่ามทีำมาหาได ๑ ขยันไมเกยีจครานในกจิการ
ทัง้ปวง ๑

ดกูอนคฤหบดบีตุร ภรรยาผเูปนทศิเบือ้งหลงั
อนัสามบีำรงุดวยสถาน  ๕  เหลานีแ้ลว  ยอมอนเุคราะห
สามดีวยสถาน ๕ เหลานี ้ ทศิเบือ้งหลงันัน้ชือ่วา อนัสามี
ปกปดใหเกษมสำราญ ใหไมมภียั ดวยประการฉะนี้

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๔๓)
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๕๗
หลกัธรรมาภบิาล

หลักการปกครองการบริหารแบบบูรณาการ
(Integration) ของหัวหนาฝายบริหาร (CEO-Chief
Executive Officer) ขององคกรตางๆ ไมวาจะเปนองคกร
ของทางราชการในสวนกลาง องคกรปกครองสวนทองถิน่
กด็ ีองคกรรัฐวิสาหกจิ และองคกรธรุกิจเอกชนกด็ ีองคกร
ทางการศาสนา และองคกรสาธารณะอืน่ๆ กด็ ีทีจ่ะให
บงัเกดิผลสำเรจ็ดวยด ีมปีระสทิธภิาพสงู ชือ่วา การ
บริหารการปกครองที่ดี (Good Governance) นัน้
ประมวลรวมยอลงใน “หลกัธรรมาภบิาล” ๔ ประการ
เหลานีค้อื หลกัความถกูตอง (Accuracy or Valid),
หลักความเหมาะสม (Appropriate or Proper)
หลกัความบรสิทุธิห์รอืโปรงใส (Purity or Transparency)
และ หลกัความยตุธิรรม (Justice)
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หลกัธรรมาภบิาล ๔ ประการ นี ้ยอมเปน
หลกัสำคญัสำหรบัผปูกครอง ผบูรหิารทกุระดบัสามารถใช
เปนแนวทางในการปกครองบังคับบัญชาดูแลผูอยูใต
บงัคบับญัชา และใชในการบรหิารจดัการโครงการตางๆ
ขององคกรใหประสบความสำเร็จ และใหบรรลุผลดี
มปีระสทิธภิาพสงูไดอยางแนนอน

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๙๗)
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๕๘
หลกัความถกูตอง

การบริหารการปกครองที่ดีตองเปนไปดวย
ความถูกตองตามกฎหมายของบานเมือง ๑ ถูกตอง
ตามหลกัวิชาการ ๑ ถกูตองตามความตองการ และ/หรอื
ไดรบัความพงึพอใจของประชาชนทีเ่ก่ียวของทกุฝาย ๑
และถกูตองตามหลกัศลีธรรม ๑ ดงัตอไปนี้

ถกูตองตามกฎหมายของบานเมอืง รวมความ
ถงึระเบยีบ กฎขอบงัคบั ขององคกรทีอ่อกตามกฎหมาย
ของบานเมอืง

ถกูตองตามหลกัวิชาการ หมายถงึ หลกัวิชา
การที่ไดศึกษาวิเคราะหขอมูลอันจำเปนที่เช่ือถือได
(Reliable) ทีถ่กูตอง (Accurate/Valid) ทีต่รงประเดน็
(Relevant) และสมบูรณพอ (Perfect/Sufficient)
ประมวลวางเปนหลกัปฏบิตั ิ หรอืเปนทฤษฎขีึน้ ตามวิธี
การทาง วทิยาศาสตร (Scientific Method) ไวดแีลว
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ถกูตองตามนโยบาย และใหสมัฤทธิผ์ลตาม
วตัถปุระสงค หรอืเปาหมายขององคกร

ถกูตองตามความตองการ หรอืความพงึพอใจ
(Satisfaction) ของผบูงัคบับญัชา ของผปูฏบิตังิาน
ทุกระดับ และถูกตองตามความตองการหรือความ
พงึพอใจของประชาชนโดยสวนรวม

ถกูตองตามหลกัศลีธรรม ในฐานะทีป่ระเทศไทย
เปนเมอืงพทุธ ประชากรสวนใหญ (๙๕%) เปนพทุธ-
ศาสนิกชน และพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา
ยอมบงัเกดิผลดแีกผปูฏบิตัติามในกาลทกุเมือ่ การบรหิาร
งานทีด่ ี คอืทีถ่กูตองตามหลกัศลีธรรม จงึชวยใหการ
บรหิารทกุองคกรไดผลด ีมปีระสทิธภิาพสงู

ศลี เปนขอหาม ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน
ทุกระดับพึงมีศีล อยางนอยศีล ๕ (เบญจศีล) ไดแก
ไมเจตนาฆาสัตว ๑ ไมเจตนาลกัฉอคดโกง หรอืคอรปัชัน่
๑ ไมเจตนาประพฤติผิดในกาม ๑ ไมเจตนาโกหก
หลอกลวง ๑ และไมเสพสิ่งเสพติดมึนเมาใหโทษ
เปนทีต่ัง้แหงความประมาท ๑
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ธรรม เปนขอปฏบิตั ิอยางนอยเบญจธรรม คอื
คณุธรรมของคนด ี๕ ประการ ไดแก ความมีเมตตา กรุณา
เหน็อกเหน็ใจกนั ไมคดิประหตัประหารกนั ๑ การ
ใหปน การเสยีสละกำลงักาย สติปญญา เวลา และ
กำลงัทรพัย เพือ่อนเุคราะหสงเคราะหผอูืน่ ๑ มคีวาม
สันโดษในคูครองของตน มีความสำรวมในกาม ๑
มคีวามซือ่สตัยความจรงิใจ ๑ และมสีติสมัปชญัญะ
รผูดิชอบ ชัว่-ด ีรบูาป-บญุ คณุ-โทษ รทูางเจรญิ-ทางเสือ่ม
แหงชีวติตามทีเ่ปนจรงิ ๑ เปนตน

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๙๗-๙๙)
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๕๙
หลกัความเหมาะสม

หลกัความเหมาะสม (Appropriate / Proper)
หมายถงึ ความรจูกับรหิารจดัการองคกร หรอืหนวยงาน
และปกครอง ดูแลผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความ
เหมาะสมกบัเหตผุล เหมาะสมกบับคุคล กบัชมุชน
กบักาลเวลาสถานที ่และใหเหมาะสมกบัสถานการณ
แวดลอม

เมือ่ยามจำเปนกใ็หรจูกัยดืหยนุ (Flexible)
หรอืประนปีระนอม (Compromise) โดยไมเสยีหลกัการ
ใหการปฏบิตังิานสำเรจ็อยางไดผลดทีีส่ดุ ใหมสีวน
เสียหายนอยที่สุด หรือใหไมเสียหายเลย ความ
แขง็กราว หรอืแขง็กระดาง ดวยมานะ ทฏิฐ ิชนดิ
“ยอมหกั ไมยอมงอ” มใิชอบุายทีด่ ีทีจ่ะใหประสบผล
สำเรจ็ได ตลอดไป
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ทัง้นี ้พงึอาศยัหลกัสัปปรุสิธรรม ๗ ประการ
ทีส่มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาไดตรสัไวดแีลว คอื

ธมมฺฺตุา รจูกัหลกัวิชา หรอืรจูกัเหต ุ๑
อตถฺฺตุา รจูกัความหมาย หรอืรจูกัผล ๑
อตตฺฺตุา รจูกัตน ๑
มตตฺฺตุา รจูกัประมาณในการบรโิภค

ใชสอยทรพัย ๑
กาลฺตุา รจูกักาลเวลาอนัควรทีจ่ะปฏบิตัิ

หรอืดำเนนิการใหไดผลด ี๑
ปรสิฺตุา รจูกัชมุชน ๑
ปคุคฺลฺตุา รจูกับคุคล ๑ เปนตน

เปนหลกัในการวางตวัในวงงาน ในวงสงัคมทกุระดบั และ
ในการปกครองบงัคบับญัชาผอูยใูตบงัคบับญัชาไดอยาง
เหมาะสม

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๙๙)
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๖๐
หลกัความบรสิทุธิ์

หลกัความบรสิทุธิ/์โปรงใส (Purity/Trans-
parency) หมายถงึ การบรหิารการปกครอง การตัดสนิใจ
หรอืการวนิจิฉยัสัง่การใดๆ กเ็ปนไปดวยความบรสิทุธิใ์จ
คอื ดวยเจตนาบรสิทุธิ ์มงุตรงตอความสำเรจ็อยางไดผลดี
มปีระสทิธภิาพสงูขององคกร  และมงุตรงตอประโยชน
และความสนัตสิขุ โดยสวนรวมของประชาชน เปนสำคญั
จงึเปนการบรหิารทีส่จุรติ มคีวามโปรงใส (Transparent)
ตรวจสอบได

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๐๐)
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๖๑
หลกัความยตุธิรรม

หลกัความยตุธิรรม (Justice) หมายถงึ การ
บรหิารการจดัการกิจกรรม และ/หรอืโครงการตางๆ
ขององคกร อยางมปีระสทิธภิาพ (High Efficiency)
กลาวคอื ใหบรรลผุลสำเรจ็ดวยดี มปีระสทิธผิล (Effec-
tiveness)  และใหไดรบัความพงึพอใจ (Satisfaction)
โดยธรรม จากชนผเูกีย่วของทกุฝาย อยางสงู ตอคา
ลงทนุ (Investment Costs)  ไดแก  กำลงังบประมาณ
กำลงับคุลากรและทรพัยากรและระยะเวลาทีใ่ชในการ
บรหิารจดัการ ทีต่่ำ คอื อยางประหยดั และคมุคา

และหมายถงึ การปกครองบงัคบับญัชา ดแูล
ปฏบิตัติอผอูยใูตบงัคับบญัชา ดวยความเปนธรรม คอื
ไมอคต ิ ดวยความรกั (ฉนทฺาคต)ิ หรอื เหน็แกตวั
เหน็แกพวกพองหมเูหลาจัด ๑, ไมอคต ิดวยความโกรธ
หรือเกลียดชัง (โทสาคติ) ๑, ไมอคติ ดวยความ
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เกรงกลวั (ภยาคต)ิ ๑ และ ไมอคต ิดวยความหลง
(โมหาคต)ิ เพราะหเูบา หรอืไมรขูอมลู ทีถ่กูตอง เปนจรงิ
ทีเ่ช่ือถอืได ทีต่รงประเดน็ และทีส่มบรูณ พออกี ๑

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๐๐-๑๐๑)
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๖๒
คณุธรรมของคนดี

สปัปรุสิธรรม คอื คณุธรรมของสตับรุษุ คอื
คนดมีศีลีธรรม ใหรจูกัเหต ุรจูกัผล ใหรเูขา-รเูรา แลว
ใหรจูกัวางตัวใหเหมาะสมกบักาละ เทศะ บคุคล สงัคม
และสถานการณ

สปัปรุสิธรรม คอื  คณุธรรมของสตับรุษุ ๗
ประการ (ท.ี ปาฏ.ิ ๑๑/๓๓๑/๒๖๔) มดีงัตอไปนี ้คอื

๑. ธมัมญัตุา รจูกัเหต ุ ไดแก ปญญารเูหตุ
แหงทางเจรญิและทางเสือ่ม เปนตน

๒. อตัถัญตุา รจูกัผล ไดแก ปญญารผูล
ทีเ่ปนมาแตเหต ุหรอืปจจัยใหเกิดผลตางๆ ตามทีเ่ปนจรงิ

๓. อตัตญัตุา รจูกัตน คอื รภูมูธิรรม ภมูปิญญา
และฐานะของตนตามทีเ่ปนจรงิ แลววางตนใหเหมาะสม
แกฐานะ
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๔. มัตตัญุตา รูจักประมาณ ปฏิบัติตน
วางตนใหเหมาะสมแกฐานะ และรจูกัประมาณในการ
บรโิภค ใชสอยทรพัยทีม่อีย ูและตามมตีามได

๕. กาลัญตุา รจูกักาล คอื รจูกัเวลา หรอื
โอกาสทีค่วรและไมควรพดู หรอืกระทำการตางๆ

๖. ปรสิญัตุา รจูกัชุมชน วามอีธัยาศยัใจคอ
ฐานะความเปนอยแูละขนบธรรมเนยีมประเพณขีองหมชูน
ตางๆ เพ่ือใหรจูกัวางตัวใหเหมาะสม

๗. ปคุคลัญตุา  รจูกับคุคล  วามอีธัยาศยั
ใจคอ มภีมูธิรรม ภมูปิญญา และมฐีานะอยางไร เพือ่
ปฏบิตัติน หรอืวางตนใหเหมาะสมตามฐานะของเราและ
ของเขา

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๑๔)
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๖๓
ความเจรญิรงุเรอืงในชวีติและ

หนาทีก่ารงาน

ถาประสงคจะมคีวามเจรญิรงุเรอืงในชวีติและ
ในหนาทีก่จิการงาน กจ็งอยาทำใหมติรตองกลายเปน
ศตัรู แตจงทำศตัรูใหเปนมติร และจงรกัษาน้ำใจมติร ดวย
คณุธรรม มสีงัคหวตัถ ุและพรหมวหิารธรรม เปนตน

ถาประสงคจะมเีกยีรติ จงรจูกัลดมานะละทฏิฐิ
และใหเกยีรตแิกผอูืน่ และ

ถาปรารถนาจะไดรบัความรกั นบัถอื และการ
ใหอภัยจากผูอื่น ก็จงรูจักเคารพนับถือผูอื่นตามฐานะ
รจูกัเอาใจเขามาใสใจเรา และรจูกัใหอภยัผอูืน่ ผปูระมาท
พลาดพลัง้หรอืลวงเกนิ ดวยเมตตากรณุาธรรม ชวีติจะ
ราบรืน่และมแีตความเจรญิสนัตสิขุ แล

(จากหนงัสอืคมูอืบาลไีวยากรณ, หนา [๗])
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๖๔
สงัคหวตัถธุรรม

สงัคหวตัถธุรรม ๔ ประการ (อง.ฺ จตกุกฺ. ๒๑/
๑๒/๔๒) คอื

๑. ทาน รูจักใหปนสิ่งของของตนแกผูอื่น
ทีค่วรใหปน

๒. ปยวาจา  รจูกัเจรจาออนหวาน คอื กลาว
แตวาจาทีส่ภุาพออนโยน

๓. อตัถจริยา รจูกัประพฤตสิิง่ทีเ่ปนประโยชน
แกผอูืน่

๔. สมานตัตา เปนผมูตีนเสมอ คอื ไมถอืตวั
เยอหยิง่ จองหอง อวดดี

คณุธรรม ๔ ประการนีเ้ปนเครือ่งยดึเหนีย่ว
จิตใจของผูอื่นไวได และยังความสามัคคีใหเกิดขึ้น
ระหวางกันและกันดวย หรือจะเรียกวาเปน “หลัก
มหาเสนห” กไ็ด

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๑๘)
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๖๕
พรหมวหิารธรรม

พรหมวหิารธรรม ๔ ประการ คณุธรรมเครือ่ง
อยขูองผใูหญ ๔ ประการ (อภ.ิ วภิงคฺ. ๓๕/๗๔๑/๗๔๑)
คอื

๑. เมตตา คอื ความรกั ปรารถนาทีจ่ะใหผอูืน่
อยดูมีสีขุ

๒. กรณุา คอื ความสงสาร  ปรารถนาใหผมูี
ทกุขเดอืดรอน ใหพนทกุข

๓. มทุติา คอื ความพลอยยนิดทีีผ่อูืน่ไดดี
ไมคดิอจิฉารษิยากนั

๔. อเุบกขา คอื ความวางเฉย ไมยนิดยีนิราย
เมือ่ผอูืน่ถงึซึง่ความวบิตั ิ โดยทีเ่ราเองกช็วยอะไรไมได
กต็องปลอยวางใจของเราเองดวยปญญา ตามพระพทุธ-
พจนวา “สตัวโลก เปนไปตามกรรม”
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พรหมวหิาร ๔ ประการนี ้เปนคณุธรรมเครือ่ง
อยูของผูใหญ ผูนำคน ใหเปนคนเที่ยงธรรม รูจัก
เหน็อกเหน็ใจผอูืน่ โดยเฉพาะอยางยิง่ ใหรจูกัเหน็ใจ
รจูกัเขาใจ เอน็ดผูนูอย หรอืผอูยใูตบงัคบับญัชา ให
“รจูกัเอาใจเขามาใสใจเรา”  กจ็ะยงัความนาเคารพ
นบัถอื เลือ่มใส ศรทัธา ใหเกดิแกหมชูนทกุฝายได

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๗๙)
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๖๖
ประมขุศลิป

คณุลักษณะความเปนผนูำทีด่ ี(Good Leadership)
นัน้ นยิมเรยีกวา “ประมขุศิลป” นบัเปนคณุสมบตัทิีด่ี
ทีส่ำคญัของผนูำหรอืผปูกครองหมคูณะ หรอืหวัหนา
ฝายบริหาร ตลอดลงมาถึงหัวหนางานทุกระดับให
สามารถปกครองดูแลหมูคณะและบริหารองคกรที่
ตนรบัผดิชอบ ใหดำเนนิไปถงึความสำเรจ็อยางไดผลดี
มปีระสทิธภิาพสงู และใหถงึความเจรญิ และสนัตสิขุ
อยางม่ันคง ในกาลทกุเมือ่ ไมกลบักลายเปนความทกุข
เดอืดรอนอกีไดในภายหลงั

คุณลักษณะความเปนผูนำที่ดีนั้นประกอบดวย
คณุสมบตัดิงัตอไปนี้

๑. เปนผมูบีคุลิกภาพทีด่ ี(Good Personality)
คอืเปนผมูสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ี
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๑.๑ มีสุขภาพกายที่ดี คือเปนผูมีสุขภาพ
อนามยัทีด่ ีมทีวงทากริยิา รวมทัง้การแตงกายทีส่ภุาพ
เรียบรอยดงีาม สะอาด และดสูงางามสมฐานะ

๑.๒ มสีขุภาพจติทีด่ ีคอืเปนผมูอีธัยาศยัใจคอ
ทีง่าม เปนคนดมีศีลีธรรม เปนผทูรงคณุธรรมเปนเหตแุหง
ความเจรญิ ไดแก ศรทัธา ศลี สตุะ จาคะ และปญญา
กบัทัง้มกีลัยาณมิตรธรรม คอืมคีณุธรรมของคนด ีกลาว
คอื ผมูคีณุธรรมของมติรทีด่ ี๗ ประการ (พระสตูรและ
อรรถกถาแปล ขทุทกนกิาย อทุาน เลมที ่๔๔ มหามกฏุ
ราชวิทยาลยั, พ.ศ.๒๕๒๖, หนา ๓๘๘-๓๘๙) คอื

(๑) เปนผนูารกั คอืเปนผมูจีติใจกอปรดวย
เมตตากรณุา พรหมวหิาร ไมผกูพยาบาท ไมผกูใจเจบ็
หรอืเจาเคยีดเจาแคน ไมเกร้ียวกราด รจูกัใหอภยั เปนที่
สบายใจแกผเูขาไปพบหา หรอืผอูยใูนปกครอง

(๒) เปนผนูาเคารพบชูา คอืเปนผทูีส่ามารถ
เอาเปนทีพ่ึง่อาศยั เปนทีพ่ึง่ทางใจ อบอนุใจแกผอูยใูน
ปกครอง และ/หรอื ศษิยานศุษิย ได จงึเปนผนูาเทดิทนู
และนาเคารพบชูา
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(๓) เปนผนูานบัถอื นาเจรญิใจ ดวยวาเปน
ผไูดฝกฝนอบรมตนมาดแีลว  ควรแกการยอมรบัและ
ยกยองนบัถอื เอาเปนเยีย่งอยางได เปนผอูนัใครๆ เอย
อางถงึไดอยางสนทิใจและภาคภมูใิจวา ทานผนูีเ้ปนผบูงัคบั
บญัชา หรอืเปนครอูาจารยของเรา

(๔) เปนผรูจูกัพดูจาโดยมเีหตผุลและหลกัการ
รจูกัช้ีแจงแนะนำใหผอูืน่เขาใจด ีแจมแจง เปนทีป่รกึษาทีด่ี
เปนครผูสูอนทีด่ ีแกศษิยานศุษิย แกผอูยใูตบงัคบับญัชา
หรอืผไูดมาคบคาสมาคมดวย ตามฐานะ

(๕) เปนผอูดทนตอถอยคำทีล่วงเกนิ วพิากษ
วจิารณ ซกัถาม หรอืขอปรกึษาหารอืขอคำแนะนำ
ตางๆ ได

(๖) สามารถแถลงชี้แจงเรื่องที่ลึกซึ้งหรือ
เรือ่งทีย่งุยากซบัซอน ใหเขาใจอยางถกูตองและตรง
ประเดน็ได เปนพระภกิษุหรอืนกับวชกส็ามารถแนะนำ
สัง่สอนพระธรรมวนิยัทัง้ทีต่ืน้และทีล่กึซึง้ใหเขาใจ และ
ใหสามารถนำไปปฏบิตัใิหเหน็ผลดจีรงิได
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(๗) ไมชกันำในอฐานะ คอืไมชกัจงูไปในทาง
เสือ่ม หรอืไปในทางทีเ่หลวไหลไรสาระ หรอืทีเ่ปนโทษ
เปนความทกุขเดอืดรอน

๒. เปนผปูระกอบดวย หลกัธรรมของนกัปกครอง
นักบริหารที่ดี (Good Governance) คือหลัก
ความถกูตอง หลกัความเหมาะสม หลกัความบรสิทุธิ์
และหลกัความยตุธิรรม

๓. เปนผูประกอบดวย สัปปุริสธรรม คือ
คณุธรรมของสตับรุษุ คอืคนดมีศีลีธรรม ใหรจูกัเหตุ
รจูกัผล ใหรเูขา-รเูรา แลวใหรจูกัวางตัวใหเหมาะสม
กบักาลเทศะ บคุคล สงัคม และสถานการณ

๔. รจูกัหลกัปฏบิตัติอกนัดวยด ีระหวางผบูงัคับ
บญัชากบัลกูนอง หรอืผอูยใูตบงัคบับญัชา ตามหลกัธรรม
ของพระพทุธเจา ชือ่ “เหฏฐมิทศิ” ๑ ในทศิ ๖ (ท.ี ปาฏ.ิ
๑๑/๒๐๓/๒๐๕) มเีนือ้ความวา “เหฏฐมิทศิ” คอื ทศิเบือ้ง
ต่ำ เจานาย หรอืผบูงัคบับญัชา พงึบำรงุบาวหรอืผอูยใูต
บงัคบับญัชา ดวยสถาน ๕ คอื ดวยการจดังานใหตาม
กำลงั ๑ ดวยการใหอาหารและบำเหนจ็รางวัล ๑ ดวย
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การรักษาพยาบาลในยามเจบ็ไข ๑ ดวยแจกของมรีส
ดแีปลกๆ ใหกนิ ๑ ดวยปลอยในสมยั (เชน การไดรบั
การพกัผอน) ๑

๕. เปนผมูมีนษุยสัมพนัธ (Human Relations)
ทีด่ ีดวยคณุธรรม คอืพรหมวหิารธรรม และสงัคหวตัถุ

๖. รจูกัปกครองดแูลผอูยใูตบงัคับบญัชาดวย
หลกั “ออนนอก แขง็ใน” โดยวธิกีาร ๙ ป. ไดแก ปลกุ
ปลอบ ปน ปก ปอง ปรบั ปรงุ ปราม และปราบ

๗. เปนผรูจูกัวธิกีารพฒันาบคุลากร โดยการ
แนะ นำ สัง่ สอน อบ รม บมนสิยัผอูยใูตบงัคบับญัชา
ใหเปนคนด ีมคีณุภาพ มคีณุธรรมอยเูสมอ

๘. เปนผมูคีวามคดิรเิริม่ (Initiatives) ดวย
ความคดิสรางสรรค (Creative)

๙. มีความคิดพัฒนา (Development) คือ
เปนนักพัฒนา ปรับปรุงแกไขสิ่งที่ลาหลัง หรือขอ
บกพรองในการทำงานใหดขีึน้อยเูสมอ

๑๐.เปนผมูสีำนกึในภาระหนาทีค่วามรับผดิชอบ
(Sense of Responsibilities) สงู คอืมสีำนกึในความ
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รบัผดิชอบตอตนเอง โดยการศกึษาหาความร ูเพิม่พนู
ศกัยภาพ และสำนกึในการสรางฐานะของตน และมี
สำนกึในหนาทีค่วามรับผดิชอบตอสวนรวม คอื ตอ
ครอบครวั ตอองคกรและหมคูณะ ทีต่นรบัผดิชอบอยู
และตอสงัคมประเทศชาต ิใหเจรญิสนัตสิขุและมัน่คง

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๐๓-๑๒๖)
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๖๗
ทศพธิราชธรรม

หลกั “ธรรมาภบิาล” นี ้ เมือ่กระจายเปนขอ
ปฏบิตัดิ-ีปฏบิตัชิอบ สำหรบัพระราชามหากษตัรยิทีท่รง
ใชปกครองพระราชอาณาจกัร ใหอาณาประชาราษฎรอยู
เยน็เปนสขุ ชือ่วา “ทศพธิราชธรรม”

นอกจากนีย้งัมหีลกัธรรมอืน่ๆ อนัโบราณบณัฑติ
ไดกลาวแสดงไวโดยปรยิายอกี ไดแก ราชสังคหวตัถุ
จกัรวรรดวิตัร และพละ คอื กำลงัของพระมหากษตัรา-
ธริาชเจา เปนตน เหลานีก้น็บัรวมอยใูนหลกัธรรมาภบิาล
อันผปูกครอง/ผูบรหิารประเทศชาตทิุกระดบั และแม
ผบูรหิารองคกรอืน่ๆ ไดแก องคกรธรุกจิเอกชน องคกร
ทางศาสนาและสงัคมตาง  ๆจะพงึใชประกอบการปฏบิตังิาน
ของตน ใหบรรลคุวามสำเรจ็ตามเปาหมาย เพ่ือประโยชนสขุ
แกประชาชนโดยสวนรวม ไดเปนอยางดี
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“ทศพธิราชธรรม” อนัพระบาทสมเดจ็พระเจา
อยหูวั ผทูรงคณุประเสรฐิของเรา ไดทรงถอืเปนหลกั
ปฏบิติัในการปกครองพระราชอาณาจกัร ใหพสกนกิร
ของพระองค อยเูยน็เปนสขุ เปนทีป่ระจกัษตา ประจกัษใจ
แกชนชาวโลกเสมอมานัน้ ม ี๑๐ ประการ ตามพระพทุธ
ภาษติ (ข.ุ ชา. ๒๘/๒๔๐/๘๖) ดงัตอไปนี ้คอื

ทาน ํการให ๑ สลี ํการสงัวรระวงักายและวาจา
ใหเรียบรอยดีไมมีโทษ ๑ ปริจฺจาคํ การเสียสละ ๑
อาชชฺว ํความซือ่ตรง ๑  มททฺว ํความสภุาพออนโยน ๑
ตป ํความเพยีรเพงเผากเิลส ๑  อกโฺกธ ํความไมโกรธ ๑
อวิหึสฺจ การไมเบียดเบียนผูอื่นตลอดทั้งสัตวใหได
ทกุขยาก ๑  ขนตฺิจฺ ความอดทน ๑  อวโิรธน ํความ
ประพฤติปฏิบัติที่ไมผิดทำนองคลองธรรม และดำรง
อาการคงที ่ไมหวัน่ไหวดวยอำนาจยนิดยีนิราย ๑

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๓๔-๓๕)
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๖๘
ทาน

ทาน คอื การใหนัน้ หมายถงึการแบงปน ให
ทรัพยสิ่งของ เพื่ออนุเคราะหสงเคราะหผูอื่นดวยจิต
เมตตา ปรารถนาทีจ่ะใหผรูบัอยดูมีสีขุ และ/หรอืกรณุา-
ธรรม ปรารถนาที่จะใหผูประสบความทุกขเดือดรอน
ใหพนทกุข ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจาอยหูวัไดทรงแบง
พระราชทรพัยสวนพระองค อนเุคราะห สงเคราะหอาณา
ประชาราษฎรของพระองคดวยพระราชหฤทยัอนัเปยม
ดวยพระเมตตากรุณาธรรม เพื่อชวยใหพสกนิกรของ
พระองคไดอยูเย็นเปนสุขพนจากทุกขภัย นี้เปนสวน
“อามิสทาน” คือทานที่ใหดวยทรัพยสิ่งของ ไดแก
ปจจัย ๔ เปนตน และยงัมีสวน “ธรรมทาน” คอืการให
ธรรมเปนทาน  ไดแก  พระบรมราโชวาทและพระราชดำรสั
ทีพ่ระราชทานแกพสกนกิรของพระองคในโอกาสตางๆ
เชน  เนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา ในวนัขึน้ปใหม และ
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ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วุฒิบัตร และเข็ม
วทิยฐานะแกผสูำเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัตางๆ
จากวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร ฯลฯ เปนตน
ลวนสงเคราะหเขาในหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมา
สมัพทุธเจาได อนันบัเปนการใหธรรมเปนทานทัง้สิน้

อนึง่ ยงัมทีานทีส่งูยิง่ขึน้ไปอกีคอื “อภยัทาน”
ดังที่มีมาในอาคตสถานวา “อริยสาวก ยอมใหอภัย
(อภย ํเทต)ิ” เปนตน นีเ้ปนทานทีเ่ปน “วริตั”ิ คอื เจตนา
งดเวน การเบยีดเบยีนตนเองและผอูืน่  ชือ่วา  “ศลี”
มเีบญจศลี เปนตน นัน้เอง

อานสิงสของทานนัน้มมีาก กลาวโดยยอ คอื
ใหผลแกผมูปีกตใิหดวยใจศรทัธา ใหเปนผเูจรญิดวยมนษุย
สมบตั ิไดแก ทรพัยสมบตั ิรปูสมบตั ิบรวิารสมบตั ิและ
คณุสมบตั ิเปนตน ใหเจรญิถงึสวรรคสมบตั ิและ เมือ่เจรญิ
แกกลาเปนทานบารม ีทานอปุบารม ี และเปน ทาน
ปรมตัถบารม ี ยอมตดิตามใหผลเปนพระนพิพานสมบตัไิด

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๓๖-๓๗)



๑๐๘ มงคลธรรม  131

๖๙
ศลีธรรม

ศลี คอื การสำรวมระวงักาย และวาจา ให
เรยีบรอยด ีไมมโีทษ กลาวคอื เจตนางดเวนจากความ
ประพฤตปิฏบิตัทิีเ่ปนการเบยีดเบยีนตนเอง และผอูืน่
ใหเดอืดรอนเสยีหาย เปนทีท่ราบกนัดวีา ศลี นัน้คกูบั
ธรรม

ศลี เปนขอหาม สวนธรรมเปนขอปฏบิตั ิดงัเชน
เบญจศลี คอื ศลี ๕ เปนขอหามประพฤตปิฏบิตัอินัเปน
การเบยีดเบยีนตนเองและผอูืน่ ๕ ขอสำหรบัฆราวาส
ผคูรองเรอืน ไดแก หามฆาสตัวตดัชวีติ ๑ หามลักฉอ
หรอืคดโกง ๑  หามประพฤตผิดิในกาม ๑  หามพดูปด
๑ และหามเสพสรุาและสิง่เสพตดิมึนเมาใหโทษเปนที่
ตัง้แหงความประมาท ๑
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นีค้กูบั เบญจกลัยาณธรรม คอืขอปฏบิตัอินัเปน
คณุธรรมของคนด ี๕ ขอ ตรงกันขามกับความประพฤติ
ผดิศลี  ไดแก

ความเปนผมูเีมตตา กรณุาธรรมตอผอูืน่ ไมคดิ
ประหตัถประหารกนั ๑

การใหทาน และการประกอบสมัมาอาชวีะ ๑
ความมีสนัโดษในคคูรองของตน ๑
การกลาวแตวาจาทีจ่รงิ ๑
การมสีตสิมัปชญัญะ รผูดิชอบชัว่ด ีรบูาป-บญุ

คณุ-โทษ รทูางเจรญิ-ทางเสือ่ม แหงชีวติตามทีเ่ปน
จริง ๑

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๓๘-๓๙)
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๗๐
การเสยีสละ

ปรจิจาคะ แปลตรงศพัทบาลวีา “สละรอบ”
แปลอยางไทยๆ วา “เสยีสละ” คอืกริยิาอนัเปนไปดวย
กศุลเจตนากอปรดวยสตปิญญาอนัเหน็ชอบ ทีเ่สยีสละ
ประโยชนสขุสวนตนเพือ่ประโยชนสขุแกชนสวนรวม
หรอื เสยีสละประโยชนสขุสวนนอย เพือ่ประโยชนสุข
ทีย่ิง่ใหญ อนัเปนไปเพือ่บรรเทากเิลส คอืความตระหนี่
ความเหน็แกตวั แกพวกพองหมเูหลาของตนจดั และ/หรอื
ทีเ่ปนไปเพือ่เพิม่พนูบญุบารมธีรรม คอืคณุความดอียาง
ยิง่ยวดสงูข้ึนไป ๓ ระดบั กลาวคอื ระดบับารม ีอปุบารม-ี
และปรมตัถบารม ีใหแกกลาเตม็สวนตามอธษิฐานบารมี
เพือ่เปนพลวปจจยัใหไดบรรลมุรรคผลนพิพานตามฐานะ
แหงสาวกบารมญีาณ (ในกรณผีปูรารถนาความบรรลพุระ
อรหนัตสาวก) หรอื พระโพธญิาณ (ในกรณผีปูรารถนา
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ความบรรลพุระอรหนัตปจเจกพทุธเจา หรอื พระสพัพัญู
พทุธเจา) เปนตน

คำวา “ปรจิจาคะ” คอืความเสยีสละนี ้จงึมีความ
หมายทีก่วางกวาคำวา “ทาน” ซึง่หมายถงึ การให และ
วตัถุหรอืสิง่ทีใ่ห เพ่ืออนเุคราะหสงเคราะหผอูืน่ ไดแก
การใหวตัถุสิง่ของหรอืปจจัย ๔ และ/หรอืใหวชิาความรู
ในการประกอบการอาชพีแกผอูืน่ นีช้ือ่วา “อามสิทาน”
๑ การใหศลีใหธรรม ใหคำแนะนำในการปฏบิตัดิ ีปฏบิตัิ
ชอบ ชือ่วา “ธรรมทาน” ๑ และการใหอภยัแกผลูวงเกิน
ชือ่วา “อภยัทาน” นีอ้กีประการ ๑ การใหโดยนยัทัง้ ๓ นี้
ยอมมทีัง้ ผใูห (ทายก/ทายกิา) ๑ สิง่ทีใ่หเรยีกวา ทาน
(อามสิทาน/ธรรมทาน/อภยัทาน) ๑ และมผีรูบัโดยตรง
(ปฏคิาหก) อกี ๑

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๖๐-๖๑)
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๗๑
ความซือ่ตรงตอตนเอง

ความซื่อตรงตอตนเอง คือมีความจริงใจ
ตอตนเอง ไมหลอกตนเอง ไดแก เวลาทีต่นเองกระทำ
กรรมดีหรือกรรมชั่ว ถูกหรือผิด ก็รูดีรูชั่ว รูผิดรูถูก
ตามทีเ่ปนจรงิเอง ไมหลอกตนเอง

ความซือ่สตัยตอตนเองเชนนีเ้ปนคณุธรรมชัน้สงู
ของผูไดศึกษาปฏิบัติธรรม รูเหตุและผลของกรรมดี
กรรมช่ัว ตามทีเ่ปนจรงิ ดวยสตแิละปญญาอนัเหน็ชอบ
กลาวโดยยอกค็อื เปนคณุธรรมของผมูศีลีมธีรรมจาก
การไดศกึษาและปฏบิตัธิรรมโดยทางศลี สมาธ ิปญญา
อันมีรายละเอียดอยูในอริยมรรคมีองค ๘ มาดีแลว
พอสมควร เปนผมูปีกตกิลาววาจาชอบ กระทำกจิการงาน
โดยชอบ และประกอบอาชีพชอบ เปนสัมมาทิฏฐิ
กลาวคอื เปนผมูคีวามเหน็ชอบในอรยิสจั ๔ ชือ่วาเปน
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“บณัฑิต” คอื ผรูทูางเจรญิและทางเสือ่มแหงชีวติตาม
ทีเ่ปนจรงิดวยปญญาอนัเหน็ชอบนัน่เอง

เพราะเหตนุัน้บณัฑติจงึเปนผไูมประมาท ยอมมี
“สต”ิ พจิารณาความประพฤตปิฏบิตัขิองตนอยเูสมอ
หากพลาดพลัง้ไป กม็ ี“สมัปชญัญะ” รบีรสูกึตัว รเูทาทนั
กิเลสของตน แลวตำหนิและเตือนตนดวยตนเองอยู
ตลอดเวลา

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๖๔-๖๕)
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๗๒
ความซือ่ตรงตอกจิการงานอาชพี
และหนาทีก่ารงานทีร่บัผดิชอบ

ผปูระกอบวชิาชีพอสิระ ไดแก อาชพีนกักฎหมาย
หรือทนายความ การแพทย สื่อสารมวลชน เปนตน
กซ็ือ่ตรงตอวชิาชีพของตน ไมลวงละเมดิจรรยาบรรณ
วิชาชีพของตน พอคา นักธุรกิจ ก็ซื่อตรงตอลูกคา
ไมปลอมปนสนิคา ไมโกงการชัง่ตวงวดั เปนตน

พอคาทกุระดบั ตัง้แต พอคาปลกี พอคาสง
ตลอดถงึผสูงสนิคาออก ถาไมซือ่ตรงตอลกูคา มกีาร
ปลอมปนสนิคาหรอืโกงการชัง่ตวงวดั เม่ือลกูคาจับได
กอ็าจถกูปรบัหรอืถกูคนืสนิคา ลกูคายอมไมเชือ่ถอืและ
ไมสัง่สนิคาอกีตอไป ยอมมผีลกระทบตอกจิการงานอาชพี
ของตนใหตกต่ำ หาความเจรญิรงุเรอืงมไิด

สำหรบันกัการเมอืง ทัง้ระดบัประเทศและระดบั
ทองถิน่ ผอูาสาเขามารบัใชประชาชน และ/หรอืมาทำ
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หนาที่แทนประชาชน ฝายนิติบัญญัติก็ดี ฝายบริหาร
ราชการแผนดนิกด็ ีเมือ่ไดรบัเลอืกตัง้เขามาแลวกป็ฏบิตัิ
หนาทีใ่นความรบัผดิชอบของตนโดยสจุรติ ดวยความ
บรสิทุธิใ์จ ไมคดิพดูและกระทำการใดๆ ทีไ่มซือ่ตรงตอ
ประชาชนและประเทศชาต ิมคีวามจรงิใจตอประชาชน
ปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบของตน โดยมุงตรงตอ
ความเจรญิสนัตสิขุของประชาชนและความมัน่คงของ
ประเทศชาตเิปนสำคญั

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๖๖-๖๗)
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๗๓
ความซือ่ตรงยอมเจรญิแกกลา

เปนสจัจบารมี

ความซือ่ตรงนี ้ เมือ่บคุคลเจรญิใหมาก ยอมแกกลา
ขึน้เปน “สจัจบารม ีสจัจอปุบารม ีและสจัจปรมตัถบารม”ี
หนึง่ในบารม ี๑๐ ประการ เปนคณุธรรม ทำใหถงึความ
บรรลมุรรคผลนพิพานได

สวนผทูีม่กัประพฤตไิมซือ่ตรง ไรสจัจะ ไมจรงิใจ
เพราะกเิลส คอื โลภ โกรธ หลง ยอมพอกพนูกเิลสเปน
อาสวะเครือ่งหมกัดองในจติสนัดานใหจติใจเศราหมอง
เปนนติย และดลจติใจใหประพฤตปิฏบิตัผิดิศลีผดิธรรม
รวมเรยีกวา อกศุลกรรม ทีจ่ะคอยตดิตามใหผลแกผมูกั
ประพฤตไิมซือ่ตรงนัน้ ใหไดรบัผลเปนโทษ เปนความทกุข
เดือดรอนตอไปในกาลขางหนา ทัง้ในภพชาตปิจจุบนั และ
ในภพชาตติอๆ ไปอกีนบัไมถวน

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๖๘)
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๗๔
ความสภุาพออนโยน

คณุธรรม คอื ความสภุาพออนโยน นี ้หมาย
ความถงึ  ความเปนผมูอีธัยาศยัใจคอและมกีริยิาวาจา
ทีส่ภุาพออนโยน งดงาม ตามฐานะ ตามเหตผุลที่
ควรดำเนนิ ไมแข็งกระดางดือ้ดงึดวยความเยอหยิง่ ถอืตวั
ถอืตน (มานะ) และ/หรอื ดวยความดือ้รัน้ (ถมัภะ) ๑

ความเปนผมูวีาจาออนหวาน (สาขลยะ) ๑
ความเปนผูรูจักเคารพ นับถือ เกรงใจ

(สมัมานะ) ผอูืน่ อยางสงูคอื รจูกัเคารพ นบัถอื บชูาคณุ
พระศรรีตันตรยั ไดแก คณุพระพทุธ คณุพระธรรม และ
คณุพระสงฆ ๑

นอกจากนี ้มทัทวธรรม คณุธรรม คอื ความ
สุภาพออนโยนนี้ยังหมายความรวมถึง ความเปนผู
ประพฤติออนนอมถอมตน มีสัมมาคารวะตอผูใหญ
โดยชาต ิ(ชาตวิฒุ)ิ ตอผใูหญโดยวยั (วยัวฒุ)ิ และตอผใูหญ
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โดยเปนผทูรงความรแูละทรงคณุธรรม (คณุวฒุ)ิ อกีดวย
ความประพฤตอิอนนอมถอมตนนีช้ือ่วา “อปจายนธรรม”

มัททวธรรม คุณธรรม คือ ความสุภาพ
ออนโยน นัน้เปนเครือ่งแสดงออกซึง่ความเมตตาและ
ไมตร ีเปนคณุธรรมทีเ่ก่ียวเนือ่งและเปนเหตใุหสงัคหวตัถุ
๔ คอื ทาน การให  ปยวาจา เจรจาออนหวาน อตัถจรยิา
ประพฤติสิ่งที่เปนประโยชนแกผูอื่น และสมานัตตตา
ความเปนคนมตีนเสมอ ไมถอืตวั เกิดและเจรญิข้ึน

สวน อปจายนธรรม นัน้ เปนธรรมเครือ่งกำจดั
มานะ คอื ความเยอหยิง่ ถอืตวั ถอืตน วาเปนนัน่เปนนี่
และเปนธรรมเครือ่งกำจดัถัมภะ (Stubborn) คอืความ
ดื้อรั้นไมยอมฟงเหตุผลของใครเสียได จึงมีผลใหทั้ง
ผใูหญผมูฐีานะเสมอกนัและทัง้ผนูอยทีอ่ยรูวมกันในสงัคม
และในวงงาน รจูกันบัถอืกนัและกนั ปฏบิตัติอกนัดวยดี
มสีามคัคธีรรม

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๗๐-๗๑)
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๗๕
ตปธรรม

ตปธรรม  คอื  คณุธรรมเครือ่งเผาผลาญกเิลส
ไดแก การประกอบความเพยีร ๑  ขนัต ิความอดทน
อดกลัน้ตอความยากลำบาก ๑  ศลี การสำรวมระวงักาย
และวาจาใหสงบเรยีบรอยดไีมมโีทษ ๑ ธดุงค ขอปฏบิติั
เขมงวดเปนเครือ่งกำจดักเิลส ๑ อนิทรยีสงัวร การ
สำรวมอนิทรยี คอื สำรวมระวงัตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ
ทีเ่ม่ือมรีปู เสยีง กลิน่ รส และสิง่สมัผัสทางกายมากระทบ
กไ็มหลงสยบในอารมณทีน่ารกั และไมหลงเคยีดแคนชงิชงั
ในอารมณทีไ่มนารกั ๑  หริ ิความละอายตอบาปอกศุล ๑
โอตตปัปะ ความกลวัตอบาปอกศุล ๑ เปนตนเหลานี้
ชือ่วา “ตปธรรม” คณุธรรมเครือ่งเผาผลาญกเิลส

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๗๔)
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๗๖
ความไมโกรธ

อกัโกธะ คอืกริยิาทีไ่มแสดงความโกรธใหปรากฏ
ตลอดทัง้ไมผกูโกรธพยาบาทอาฆาตมงุรายผอูืน่ แมจกั
ตองลงโทษทัณฑแกผูกระทำผิดก็กระทำตามเหตุผล
ทีส่มควรตามหลกักฎหมาย และ/หรอืกระทำตามระเบยีบ
วนิยัทีไ่ดกำหนดไวดแีลว ไมกระทำดวยอำนาจความโกรธ
ผกูพยาบาท และแมมเีหตใุหโกรธกส็ามารถขมความโกรธ
เสยีไดดวยขนัตธิรรม ดวยเมตตากรณุาธรรม และดวย
สตปิญญาอนัเหน็ชอบ คอืรโูทษของความโกรธอนันำไป
สูความผูกโกรธ อาฆาตพยาบาท และรูคุณของการ
ละความโกรธ ไมผกูโกรธพยาบาท ตามทีเ่ปนจรงิ

ความโกรธนั้นมีโทษมากแกบุคคลผูมักโกรธ
เจาอารมณฉนุเฉยีว เปนตนวา คนมกัโกรธยอมมผีวิกาย
เศราหมอง ไมผองใส
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คนโกรธยอมไมรอูรรถ คนโกรธยอมไมเหน็ธรรม
กลาวคอื บคุคลทีถ่กูความโกรธครอบงำแลว ยอมเปนคน
ขาดสติปญญารอบคอบ จึงกลายเปนคนไรเหตุผล
สามารถทีจ่ะพดูหรอืกระทำความประทษุรายผอูืน่ แมแต
พอ-แมผมูพีระคณุ และ/หรอืแมแตตนเองกป็ระทษุรายได

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๗๗)
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๗๗
ความไมเบยีดเบยีน

อวหิงิสา ความไมเบยีดเบยีนผอูืน่ใหลำบาก คอื
ความไมกอความทกุขยากใหแกบคุคลอืน่ ตลอดทัง้สตัว
อืน่ทัง้หลาย

บคุคลผถูอืหลกั “อวหิงิสา” ประจำใจ ยอมไม
ประพฤตเิบยีดเบยีนใคร ไมรกุราน ไมกดข่ีขมเหงใคร
ไมรังแก-ไมบีบบังคับใครใหเดือดรอนโดยไมเปนธรรม
เปนบคุคลผเูปยมดวยพรหมวหิารธรรม คอื คณุธรรม
เครือ่งอยขูองผใูหญ ไดแก เมตตาพรหมวหิาร ปรารถนา
แตจะใหผอูืน่อยดูมีสีขุ  กรณุาพรหมวหิาร ปรารถนา
ทีจ่ะใหผอูืน่พนทกุข มทุติาพรหมวหิาร พลอยยนิดทีีผ่อูืน่
ไดด ี ไมอจิฉารษิยากนั และอเุบกขาพรหมวหิาร มใีจ
มธัยสัถเปนกลางวางเฉยเมือ่ผอูืน่ตกต่ำหรอืถงึความวบิตัิ
อนัตนชวยอะไรไมได
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บคุคลผมูคีณุธรรม คอื “อวหิงิสา” และกอปร
ดวยพรหมวหิารธรรมเชนนี ้ จงึควรแกการเปนผบูรหิาร
เปนผปูกครอง เปนผนูำหมคูณะ และ/หรอื เปนหวัหนา
สงัคม ตัง้แตสงัคมยอย คอื สงัคมครอบครวั ตลอดถงึ
สงัคมในวงงาน และสงัคมใหญระดบัประเทศชาต ิและ
ระดบัโลก เพราะเขายอมเปนผสูามารถบรหิารปกครอง
หรอืนำสงัคมหมคูณะใหดำเนนิไปโดยความสนัตสิขุสวสัดี
ดวยความรักความสามัคคีปรองดองและดวยความ
เอือ้อาทรตอกนั

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๗๙-๘๐)
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๗๘
ความอดทน อดกลัน้

ขนตฺ ิคอืความอดทน อดกลัน้ ไดแก
๑. ธติขินตฺ ิ คอื อดทนตอความยากลำบาก

ตรากตรำในการประกอบกจิการงานในอาชพี และ/
หรอื ในหนาทีร่บัผดิชอบตอตนเอง และตอผอูืน่

๒. อธวิาสขนตฺ ิคอื ความอดทนตอทกุขเวทนา
หรือความเจ็บไข เม่ือถึงคราวเจ็บไขไดปวยก็อดทน
อดกลัน้ตอทกุขเวทนา ไมบน ไมรองไห ดวยเหน็สจัธรรม
วาสังขารหรือรูปนามทั้งหลายยอมมีทุกขประจำ คือ
ยอมมคีวามเกดิ แก เจ็บ และตาย อยเูองโดยธรรมชาติ
และยอมเปนสภาพทีไ่มเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ
และไมมแีกนสารสาระในความเปนตวัตน บคุคล เรา-เขา
ของเรา-ของเขา หรอืของใครผใูดทีเ่ทีย่งแทถาวรทัง้สิน้
(อนตตฺา) เมือ่เหน็สภาวะธรรมและสจัธรรมดวยปญญา
อนัเหน็ชอบอยางนี ้ยอมขมทกุขเวทนาไดดวยสตสิมัปชญัญะ
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อนัสมัปยตุดวยสมาธแิละปญญาอนัเหน็ชอบตามระดบั
ภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด

๓. ตีติกฺขาขนฺติ คือ ความอดทน อดกลั้น
ตอถอยคำเสยีดสี นนิทาวาราย กาวราว ลวงเกนิตางๆ
จากผอูืน่ กอ็ดทน อดกลัน้ อดใจ หรอืหยดุใจไวได ดวย
การฝกฝนอบรมจิตใหสงบ และเจริญปญญาเห็นแจง
ในสภาวะธรรมและอรยิสจัธรรมตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ

๔. อดทนตอความมุงม่ันกระทำคุณความดี
ละเวนความชัว่เพือ่เจรญิบญุกศุลคุณความดใีหสงูย่ิงๆ
ขึน้ไป เปนบารม ี คอื คณุความดีอยางยิง่ยวด เปน
อปุบารม ีและปรมตัถบารม ีครบสมบรูณทัง้ ๑๐ ประการ
รวมเปนบารม ี๓๐ ทศั อนัเปนพืน้ฐานสำคญัใหสามารถ
บำเพ็ญสมณธรรมถึงความบรรลุมรรคผลนิพพาน
ทีส่ิน้สดุแหงทกุขทัง้ปวง และทีเ่ปนบรมสขุอยางถาวร
ตอไปในทีส่ดุ แมในระหวางทีบ่ำเพญ็บญุบารมตีัง้แต
ระดบัตนๆ และสงูย่ิงข้ึนไปเปนลำดบันัน้ กย็งัเปนทาง
ใหผปูฏบิตัธิรรมนัน้ไดถงึความเจรญิและสนัตสิขุตอๆ ไป
ทกุภพทกุชาต ิไมตกต่ำ ตราบเทาถึงปรนิพิพาน

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๘๓-๘๔)
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๗๙
ความไมคลาดธรรม

ความไมคลาดจากธรรม นัน้คอืเปนผปูระพฤติ
ปฏบิตัอิยแูตในแนวทางทีด่ทีีช่อบ ทีถ่กูตองตามทำนอง
คลองธรรม ทีถ่กูตองตามกฎหมาย ตามระเบยีบ กฎขอ
บงัคบั นโยบายและแบบแผน ในการบรหิารการปกครอง
บานเมอืง ตลอดจนประเพณอีนัดงีามของสงัคมประเทศชาติ
เปนผมูคีวามสำรวมระวงัความประพฤตปิฏบิตัติน มใิห
ผดิพลาดคลาดเคลือ่นจากทำนองคลองธรรม ใหดำรง
อยแูตในคณุความด ีมศีลีมธีรรม

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๘๖)
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๘๐
ความเปนผคูงที่

ความเปนผคูงที ่(ตาทติา) คอื มัน่คงอยใูนธรรม
ตามความหมายทัว่ไปหมายความถงึวา  แมตองประสบ
กบัความยนิด ี (อฏิฐารมณ) หรอืความยนิราย (อนฏิ-
ฐารมณ) จากกระแสสังคมและสิ่งแวดลอม หรือเมื่อ
ประสบกบัโลกธรรมตางๆ ไดแก เมือ่ไดลาภ ยศ สกัการะ
สรรเสรญิ สขุ หรอืเมือ่ประสบกบัความเสือ่มลาภ เสือ่ม
ยศ นนิทาวาราย และความทกุข กไ็มหวัน่ไหว คลอนแคลน
ไปตามกระแสโลกกระแสธรรมนัน้ๆ กลาวคอื ไมหวนกลบั
ไปประพฤตผิดิทำนองคลองธรรมอกี คงดำรงมัน่อยแูต
ในคณุความด ี ไมคลาดเคลือ่น ดงัพระบาล ีพทุธภาษติ
(ข.ุ ธ. ๒๕/๑๖/๒๖) วา

สเุขน ผฏุฐา อถวา ทกุเฺขน
น อจุจฺาวจํ ปณฑฺติา ทสสฺยนตฺิ
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แปลความวา บณัฑิตทัง้หลาย ผอูนัสขุหรอืทกุขถกูตอง
แลว ยอมไมแสดงอาการสงูๆ ต่ำๆ

ตามความหมายอยางสูงในพระพุทธศาสนา
หมายถงึ พระอรยิเจาผสูิน้อาสวะกเิลสแลว ผบูรสิทุธิ์
ผองใส ปราศจากกเิลส ตณัหา อปุาทาน จงึไมมเีหตปุจจยั
ใหตองเวียนวายตายเกิดเปนทุกขอีกแลว เปนผูคงที่
คอื มัน่คงในธรรม ไมคลอนแคลนหวัน่ไหวในโลกธรรม
แลว ไมมคีวามเกดิ แก เจ็บ ตาย อกีตอไปแลว สมดงั
พระพทุธดำรสั (ข.ุ ธ.  ๒๕/๑๗/๒๗) ตรสัวา

ปฐวสีโม โน วริชุฌฺติ
อนิทฺขลีปูโม ตาท ิสพุพฺโต
รหโทว อเปตกททฺโม
สสํารา น ภวนตฺ ิตาทโิน

แปลความวา พระอรยิเจาผมูอีาสวะสิน้แลว มใีจเสมอ
ดวยแผนดนิ ผคูงที ่เปรยีบดงัเสาเขือ่น มวีตัรดี บรสิทุธิ์
ดจุหวงน้ำ ปราศจากตมสงสาร (การเวยีนวายตายเกดิ)
ทัง้หลาย ยอมไมมแีกพระอรยิเจาผมูอีาสวะสิน้แลว
ผคูงทีน่ัน้

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๘๖-๘๗)
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๘๑
ปญญารอบรสูภาวะธรรม

และอรยิสจัธรรม

ปญญารอบรสูภาวะธรรมและอรยิสัจธรรม
ตามทีเ่ปนจรงินัน้ หมายถงึ ปญญารอบรกูองสงัขาร
อนัเปนธรรมชาตทิีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตงทีม่ชีวีติ
มวีญิญาณครอง (อปุาทนินกสงัขาร) ดงัเชนมนษุยและ/
หรอืสตัวโลกทัง้หลาย ตามสภาพทีเ่ปนจรงิวา เปนของ
ไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ เพราะตองเปลีย่นแปลงไปตามเหตปุจจัย
เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ เพราะเปนของทนไดยาก คอื ทนอยใูน
สภาวะเดมิไมไดถาวรตลอดไป ใครยดึถอืดวยตณัหาและ
ทฏิฐิ คอื ความหลงผดิวาเปนบคุคล ตวัตน เรา-เขา
ของเรา-ของเขา ที่เที่ยงแทถาวรแลวเปนทุกข และ
สดุทายสงัขารธรรมทัง้หลายทัง้ปวง ทัง้ทีม่วีญิญาณครอง
(อปุาทนินกสงัขาร) กด็ ีทีไ่มมวีญิญาณครอง (อนปุาทนินก
สงัขาร) กด็ ียอมตองเสือ่มสลายแตกดบัหมดสภาพเดมิ
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ของมนัไปดวยกนัหมดทัง้สิน้ ไมมอีะไรเปนแกนสารสาระ
ในความเปนตวัตน บคุคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา หรอื
ของใครๆ อยางเที่ยงแทถาวรตลอดไปไดเลย ชื่อวา
เปนอนตัตา (อนตตฺา)

ปญญาอนัเหน็แจงในสงัขารธรรมทัง้หลาย
วา เปนของไมเทีย่ง เปนทกุข และเปนอนตัตา นีเ้อง
ทีเ่ปนพืน้ฐานนำไปสปูญญาอนัเหน็แจงในอรยิสจั ๔ คอื
ความกำหนดรคูวามจรงิแทในเรือ่งของทกุข เหตแุหงทกุข
สภาวะทีท่กุขดบัเพราะเหตดุบั วามีไดเปนไดจริงอยางไร
และหนทางปฏบิตัเิพือ่ความพนทกุข ใหถงึความเจรญิ
และสนัตสิขุ ถงึเปนบรมสขุอยางถาวร วามอียางไร

ผศูกึษาและปฏบิตัธิรรมตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ทีพ่ระพทุธองคไดสัง่สอนไวดแีลวอยางจรงิจัง กจ็ะพฒันา
ปญญาเครือ่งรใูหเหน็แจงแทงตลอดในพระอรยิสจั ๔
คอื ทกุขสจั ๑ สมุทยัสัจ ๑  นโิรธสจั ๑  และมรรคสัจ ๑
นี ้ดวยญาณ ๓ คอื

สจัจญาณ กำหนดรคูวามจรงิแทในเรือ่งของทกุข
เหตแุหงทกุข สภาวะทีท่กุขดบัเพราะเหตดุบั และหนทาง
ปฏบิตัเิพือ่ความพนทกุข วามจีรงิอยางไร นีป้ระการ ๑
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กจิจญาณ กำหนดรวูา ควรจะปฏบิตัอิยางไร
กบัสจัจะทัง้ ๔ นี ้กลาวคอื กำหนดรวูา “ทกุข” ควรกำจดั
อยางไร “เหตแุหงทกุข” ควรละอยางไร “สภาวะทีท่กุข
ดบัเพราะเหตดุบั มไีดจริง” นัน้ ควรทำใหแจงอยางไร
และ “หนทางปฏบิตัเิพือ่ถงึความพนทกุข ใหถงึความ
สนัตสิขุ ถงึบรมสขุอยางถาวร” นัน้ ควรทำใหเจรญิ
อยางไร นีป้ระการ ๑

กตญาณ กำหนดรวูา “ทกุข” กำจดัไดแลว
เพียงไร “เหตแุหงทกุข” ละไดเพยีงไร “นโิรธ” ทำใหแจง
ไดแลวเพยีงไร และ “มรรค คอื ทางปฏบิตัเิพือ่ความ
พนทกุข” นัน้ ไดทำใหเจริญแลวเพยีงไร รวมเปนญาณ
เครือ่งกำหนดร ู๓ มอีาการ ๑๒ นีเ้ปนปญญาสองสวาง
ทางดำเนนิไปสมูรรคผลนพิพานทีส่ิน้สดุแหงทกุข และ
ทีเ่ปนบรมสขุอยางถาวรของบณัฑติผมูปีญญา

(จากหนังสือหลักธรรมาภิบาล,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๘๘)
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๘๒
หลกัการบรหิารวดัทีด่ี

หลกัการบรหิารโดยทัว่ไป ทีค่วรใชประกอบการ
บรหิารงานวดัใหไดผลด ี มปีระสทิธภิาพสงู คอื ใหได
ประสทิธผิลสงูดวยคาลงทนุต่ำ คอื ประหยดัและคมุคา
ไดแก

๑. การรจูกักำหนดวตัถปุระสงค ทัง้วัตถุประสงค
หลกั และวตัถุประสงครอง การวางนโยบายเพือ่ปฏบิตังิาน
ใหบรรลวุตัถปุระสงคดวยดมีปีระสทิธภิาพสงู

๒.การรูจักริเริ่มโครงงานที่เปนแกนสาร
อันจะยังสาระประโยชนแกตนเองและหมูคณะ และ
การรูจกัจดัลำดบัความสำคญัเรงดวน ในการดำเนนิ
โครงงานตางๆ ใหพอเหมาะกับงบประมาณ และ
ทรัพยากรที่มีและ/หรือที่คาดวาจะมีจะได (อยางใกล
เคยีงทีส่ดุ) ใหเหมาะสมกบักำลงัคนและกาลเวลา
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๓. การรจูกัวางแผนโครงการเพือ่ปฏบิตังิาน
ตามนโยบายทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว

๔. การรจูกัแบงงานและการมอบหมายอำนาจ
หนาที่การงาน แกบุคคลหรือคณะบุคคลหนวยรอง
ลงไป ใหปฏบิตักิจิกรรมหรอืดำเนนิโครงการตางๆ ตาม
ความเหมาะสมแกสตปิญญา ความสามารถ ความถนดั
และตามอธัยาศยัใจคอของแตละทาน หรอืแตละกลมุ
บคุคล (Put the Right Man on the Right Job)

๕. รจูกัประสานความสามคัคี และประสาน
ประโยชนรวมกันของหมูคณะ ใหเกิดความสามัคคี
ปรองดอง ใหเหน็แกประโยชนโดยสวนรวม คอื พระ
พุทธศาสนารวมกัน ใหสำนึกในหนาที่รับผิดชอบตอ
ตนเอง และความรับผิดชอบตอสวนรวมคณะสงฆใน
พระธรรมวนิยันี ้รวมกนั  และใหมคีวามรวมมอืประสาน
งาน และชวยเหลอืซึง่กันและกนั

๖. รจูกัปกครอง บงัคบับญัชา มกีารวนิจิฉยั
สั่งการดวยความถูกตองเหมาะสม บริสุทธิ์ และ
ยตุธิรรม
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๗.รูจักติดตาม และประเมินผลงาน และ
การรายงาน เพือ่ใหทราบผลการปฏบิตังิานในแตละ
โครงงานของแตละบุคคล และ/หรือ คณะบุคคล
ผรูบัมอบหมายอำนาจหนาที ่รบัผดิชอบไปปฏบิตังิาน
ในระดบัตางๆ เปนระยะๆ เพ่ือใหสามารถทราบปญหา
และเพื่อพิจารณาวินิจฉัยขอหรือวิธีแกไขปญหาใน
ปจจบุนั และวธิปีองกนัปญหาในอนาคต

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๒๘๑-๒๘๒)
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๘๓
นกับรหิารวดัทีด่ี

 “นกับรหิารทีด่”ี กค็อื “นกัปองกนัแกไขปญหา
ทีด่”ี นัน่เอง จะตองเปน “นกัเผชญิปญหา” ไมใชเปน
“นกัหนปีญหา” หรอื “นกัหมกปญหา” กลาวคอืจะตอง
คอยสดบัตรบัฟง รบัทราบปญหาจากผรูบัมอบหมาย
อำนาจหนาทีก่ารปฏบิตังิานโครงการตางๆ โดยวธิกีาร
ตดิตามประเมนิผลงาน และรบัทราบรายงานผลการ
ปฏบิตังิาน ปญหา และทัง้ขอเสนอแนะจากผใูตบงัคบั
บญัชาดวยด ีแลวจงึพจิารณาวนิจิฉยัจากการรายงาน
ขอมลูทีถ่กูตอง  ทีเ่ชือ่ถอืได  ทีต่รงประเดน็ และที่
สมบรูณ เพือ่ทำการตดัสินใจสัง่การโดยธรรม คอื โดย
ชอบดวยเหตผุล หลกัการ และหลกัธรรม กฎหมาย
กฎระเบยีบขอบงัคบัของหนวยงานนัน้

อนึง่ นกับรหิารนกัปกครองทีด่ ีพงึปกครองดแูล
ผูใตบังคับบัญชาดวยความถูกตองตามพระธรรมวินัย
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กฎหมาย และบทบญัญัตแิหงกฎมหาเถรสมาคม ดวย
ความเหมาะสม ดวยความบรสิทุธิใ์จ และดวยความ
ยตุธิรรม โดยถอืหลกัพรหมวหิารธรรม ซึง่กลาวโดยยอ
คอื เอาใจเขามาใสใจเรา และยงัจะตองชวยปกปองคนดี
คนมคีวามร ู ความสามารถ และมคีณุธรรม จากการ
ถกูเบยีดเบยีนโดยไมเปนธรรม และยังจะตองชวย
สนบัสนนุ อปุถมัภค้ำจนุ ใหเขาสามารถปฏบิตังิาน
ในหนาที่รับผิดชอบโดยสะดวก และปลอดภัยจาก
ฝายอธรรมทกุรูปแบบ พจิารณาโดยรอบคอบแลว
กลาตำหนคินทีค่วรตำหน ิกลาชมเชย ยกยอง คนดี
ทีค่วรยกยอง ตามทีเ่ปนจรงิ ในโอกาสอนัควร กจ็ะ
ยงัความเจรญิรงุเรอืง และสนัตสิขุอยางม่ันคง แก
หนวยงานทีบ่รหิารนัน้ ฉนัใด การบรหิารวดักฉ็นันัน้

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๒๘๒)
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๘๔
สีด่ี

พระเดชพระคณุ หลวงพอวดัปากน้ำ พระมงคล
เทพมนุ ี(สด จนทฺสโร) ไดเคยกลาวไวแกศษิยานศุษิย วา
วดัจะเจรญิดี มคีวามมัน่คง และสนัตสิขุ กด็วยเหตปุจจัย
๔ ประการ คอื

มีสมภารดี คือ มีพระภิกษุเจาอาวาส หรือ
พระอปุชฌายอาจารย ผไูดอบรมตนตามพระธรรมวนิยัดี
ตัง้ตนอยใูนคณุอนัสมควร มสีตปิญญา สามารถปกครอง
ดแูล รกัษาพระภกิษุ สามเณรในวดัใหปฏบิตัอิยใูนพระธรรม
วนิยัด ี๑

มธีรรมด ีคอืมกีารศกึษาอบรมทัง้ปรยิตัสิทัธรรม
ปฏบิตัสิทัธรรม คอื ปฏบิตัไิตรสกิขาด ีเพือ่ความถงึปฏเิวธ
สทัธรรม ๑

มพีระด ีมเีจดยี คอื ปชูนยีวตัถทุีส่ำคญั ไดแก
พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ และแม
รปูเหมอืนของบรุพจารย ผทูรงคณุธรรมสงู เปนตน ๑
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มวีดัดี คอื มบีรเิวณทีต่ัง้วัด ทีจ่ดัเปนระเบยีบ
เรยีบรอย สะอาด สงบ รมรืน่ สปัปายะ เหมาะแกทีจ่ะ
เปนศนูยกลางของสาธชุนผปูระสงคจะมาศกึษาหาความรู
มาบำเพญ็กศุลคณุความด ีไดแก ทานกศุล ศลีกศุล และ
ภาวนากศุล ใหเกดิความสงบสขุทางใจ

ถาวัดใดมีเหตุปจจัยที่ดี ครบ ๔ ประการนี้
กน็บัวาดีเลศิ คอื ยอมมคีวามเจรญิ รงุเรอืง สนัตสิขุ
และมัน่คงดทีีส่ดุ แตถาขาดหยอนเหตปุจจยัทีด่ ีดงักลาว
ขางตน  เพียงใด  ความเจรญิรงุเรอืง สนัตสิขุ และความ
มัน่คงกจ็ะลดหยอนลงตามเพยีงนัน้

และถาจะกลาวโดยสรปุรวบยอดแลว วัดจะ
เจรญิดมีคีวามม่ันคง และสนัตสิขุกข็ึน้อยกูบัคณุสมบตัิ
ของสมภารเจาวดั คอื เจาอาวาส พระอปุชฌาย อาจารย
นั่นแหละเปนสำคัญ วา จะเปนผูมีความรู ความ
สามารถและคุณธรรมที่จะบริหารตนและหมูคณะ
คอื พระภกิษ ุสามเณร ในความปกครอง, มหีลกัการบรหิาร
ทีจ่ะดำเนนิกจิกรรมทีเ่ปนแกนสาร ยงัสาระประโยชน
ตนประโยชนทานใหสำเรจ็ดวยดี และทีจ่ะจดัการดแูล
รกัษาจบัจายใชสอยทรพัยสนิของวดัถูกตอง ใหเหมาะสม
และใหเกดิผลด ีมปีระสทิธภิาพสงู เพยีงใด

(จากหนงัสอืการบรหิารวดั, หนา ๒๘๒-๒๘๓)
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๘๕
วธิสีรางพระในใจตน

วธิสีรางพระในใจตน กค็อืการศกึษาสมัมา-
ปฏบิตั ิอบรมกายและวาจาใหเรียบรอยด ี ไมมโีทษโดย
ทางศลี ใหถงึอธศิลี คอืศลีอนัยิง่ การศกึษาอบรมจติใจ
ใหสงบจากกเิลสนวิรณเครือ่งเศราหมองแหงจติใจ อนัจะ
เปนอปุสรรคขวางกัน้ปญญาโดยทางสมาธ ิ ใหถงึอธจิติ
คอืจติอนัยิง่ และการศกึษาอบรมปญญาใหเหน็แจงรแูจง
สภาวะของธรรมชาตแิละสจัธรรมตามทีเ่ปนจรงิ ชือ่วา
อธปิญญา คอืปญญาอนัยิง่ เหลานีร้วมเรยีกวา ไตรสกิขา
คอืการศกึษาอบรมกาย วาจา และใจ โดยวธิ ีการปฏบิติั
๓ อยาง ไดแก ศลี สมาธ ิปญญา ใหเจรญิ แกกลาขึน้
เปน อธศิลี อธจิติ และอธปิญญา อนัมนียัอยใูนอรยิมรรค
มอีงคแปด นัน้เอง

(ปาฐกถาธรรม ออกอากาศทาง สวท., ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๔๑)
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๘๖
อธศิลีสิกขา

อธศิลีสกิขา คอื ความประพฤตปิฏบิตัตินทาง
กายกด็ ีทางวาจากด็ ีใหเรยีบรอยด ีไมมโีทษ คอื ไมให
เปนการเบยีดเบยีนตนเองและผอูืน่ ใหถงึความหมดจด
แหงศลี ชือ่วา “สลีวสิทุธ”ิ อนัเปนไปเพือ่ถงึความหมดจด
แหงจติ ชือ่วา “จติตวิสทุธ”ิ อนัจะเปนไปเพือ่ปญญา
รแูจงเหน็แจงในสภาวะธรรมคอืสงัขารและวสิงัขาร คอื
พระนพิพาน และพระอรยิสจั ๔ ตามทีเ่ปนจรงิ

ศลีเปนคณุเครือ่งทำความบรสิทุธิแ์หงกายและ
วาจา อนัเปนเหตใุหถงึความบรสิทุธิห์มดจดแหงจติและ
ปญญานั้น ชื่อวา “จตุปาริสุทธิศีล” คือศีลเปนเหตุ
บริสุทธิ์ ๔ ประการ ไดแก ปาฏิโมกขสังวรศีล ๑
อนิทรยิสังวรศีล ๑ อาชวีปารสิทุธศิลี ๑ และ ปจจย-
สนันสิติศีล ๑

ปาฏิโมกขสังวรศีล  คือ  ความสำรวมใน
พระปาฏโิมกข เวนขอทีพ่ระพทุธเจาทรงหาม กระทำตาม
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ขอที่พระพุทธเจาทรงอนุญาต เม่ือพระภกิษุมศีีลสงัวร
ขึน้เพยีงไร ยอมเปนฐานรองรบัการอบรมสตปิฏฐาน ๔
ใหไดผลดียิ่งข้ึนเพียงนั้น

อนิทรยีสงัวรศลี คอื ความสำรวมตา ห ูจมกู
ลิน้ กาย และใจ เมือ่เหน็รปู ไดยนิเสยีง ดมกล่ิน
ลิม้รส ไดสมัผัสส่ิงสัมผัสทางกาย และรธูรรมารมณ
ทางใจ กไ็มยนิดยีนิราย กลาวคอื เหน็สกัแตวาเหน็
ไดยนิสกัแตวาไดยนิ ไดกลิน่สกัแตวาไดกลิน่ ลิม้รสสกั
แตวาลิ้มรส สัมผัสสักแตวาสัมผัสเทานั้น ไมใหเกิด
ความปรงุแตงทางใจใหเกิดความยนิดยีนิราย เปนชอง
ใหอกศุลเจตสกิธรรม คอื กเิลส อวชิชา ตณัหา อปุาทาน
ดลจิตดลใจใหปฏิบัติตามอำนาจของมัน เปนโทษ เปน
ความทกุขเดือดรอน (วปิปฏสิาร) ได

อาชวีปารสิทุธศิลี  คอื การเลีย้งชวีิตดวย
สมัมาอาชวีะ ละเวนการประกอบ “มจิฉาอาชวีะ”

ปจจยสนันสิสติสลี คอื ศลีอนัการพจิารณา
โดยแยบคายกอนแลวจึงบรโิภคปจจัย

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๕๕-๖๖)
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๘๗
อธจิติตสกิขา

อธจิติตสกิขา คอื การศกึษาวิธกีารอบรมจติ
ใหสงบ หยุด นิ่ง เปนสมาธิแนบแนนมั่นคง ไดแก
สมถกมัมัฏฐาน หรอื สมถภาวนา นัน่เอง เพราะมี
ความหมายอยางเดยีวกนั คอื การทำจติใหสงบตัง้มัน่

อุบายวิธีอบรมจิตใจใหหยุดใหนิ่ง เปนสมาธิ
แนบแนนมัน่คงเพือ่กำจดักิเลสนวิรณเครือ่งกัน้ปญญา
ทำจิตใจใหบริสุทธิ์ผองใสจากกิเลสนิวรณ นี้ชื่อวา
“สมถกมัมัฏฐาน” หรอื “สมถภาวนา”

คำวา สมถะ แปลวา การทำใจใหสงบระงบั
หรอืธรรมเปนเครือ่งทำจติใจใหสงบระงบั คอืธรรม
ที่ทำจิตใจใหสงบระงับจากกิเลสนิวรณ (นิวรณ คือ
อุปสรรคเครื่องขวางกั้นปญญา) หรือ นิวรณูปกิเลส
(อุปกิเลส คือ อกุศลธรรมที่ทำใจใหเศราหมองขุนมัว
ไมผองใส)
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คำวา “กมัมัฏฐาน” แปลวา ทีต่ัง้แหงการงาน
ทางจติใจ หมายถงึ อารมณเปนทีต่ัง้แหงการงานของใจ
หรอือบุายวธิอีบรมจติใจใหสงบเปนสมาธแินวแนมัน่คง

คำวา “ภาวนา” แปลวา ทำใหเกดิขึน้ ใหเจรญิขึน้
หมายถงึ การบำเพญ็การอบรมจติใจใหเกิดเปนความสงบ
ใหหยดุใหนิง่ เปนสมาธแินวแนมัน่คง

กลาวโดยสรปุ คำวา “สมถกัมมัฏฐาน” และ
“สมถภาวนา” กม็คีวามหมายเปนอยางเดยีวกนั คอื
อบุายวธิอีบรมจติใจ ใหสงบ ใหหยดุ ใหนิง่ ใหจติใจ
บรสิทุธิผ์องใสจากกเิลสนวิรณเครือ่งกัน้ปญญา เปน
“จิตตวิสุทธิ” ออนโยนควรแกงานวิปสสนา และ
เจรญิวชิชา ดวยวา เมือ่นวิรณเหลานี ้แมแตอยางใด
อยางหนึง่ ปรากฏขึน้หรอืมอียใูนจติใจแลว การที่
ผูบำเพ็ญเพียรจะพิจารณาเห็นสภาวะธรรมตาม
ธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ ยอมเปนไปไมได  คอืไมชดัแจง

เพราะเหตนุัน้ สมถกมัมฏัฐาน หรอืสมถภาวนา
จงึเปนอปุการะสำคญัของวปิสสนา ในฐานะที ่เปนอบุาย
วธิชีำระจติใจใหบรสิทุธิ ์เปน “จติตวสิทุธ”ิ  อนัเปนธรรม
เครือ่งดบัอวชิชามลูรากฝายเกดิทกุขทัง้ปวง

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๗๘)
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๘๘
องคแหงฌาน

ธรรมเครือ่งกำจดักเิลสนวิรณ

องคแหงฌาน ธรรมเครือ่งกำจดักิเลสนวิรณ
องคคณุ คอื ธรรมเครือ่งกำจดักิเลสนวิรณ

ชือ่วา องคแหงฌาน ม ี๕ ประการ ซึง่เปนธรรมคแูขง
หรอืคปูรบักเิลสนวิรณ  มดีงัตอไปนี้

วติก (ความตรกึ) คปูรบั ถนีมทิธนวิรณ  คอื
 ความงวง จติใจหดห ูทอถอย

วจิาร (ความตรอง) คปูรบั วจิกิจิฉานวิรณ  คอื
 ความลงัเลสงสยัในธรรมปฏบิตัิ

ปต ิ(ความอิม่ใจ) คปูรบั พยาบาทนวิรณ  คอื
ความหงดุหงดิ ขดัเคอืงใจ

สขุ (ความสบายใจ) คปูรบั อทุธจัจกุกกุจจ-
นวิรณ คอืความฟงุซาน หรอืกงัวลหวงใย
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เอกคัคตา (ใจมีอารมณเลศิ เปนหนึง่ คอื ความ
ทีใ่จหยดุนิง่สนทิอยใูนอารมณเดยีว) คปูรบั กามฉนัทนวิรณ
คอืความยนิดพีอใจยดึติดในกามคณุ ๕ ไดแก  รปู เสยีง
กลิน่ รส โผฏฐพัพะ

องคแหงฌานนี ้จะปรากฏเกดิมีขึน้ เจรญิขึน้
เมือ่พระโยคาวจรเจรญิสมถภาวนา อบรมจติใจใหหยดุ
ใหนิง่ เปนสมาธแินบแนนมัน่คง ถอืเอาปฏภิาคนมิติ
(นมิติติดตา ตดิใจ) ได กจ็ะปรากฏองคแหงฌานทัง้ ๕
คอื วติก วจิาร ความตรกึตรองประคองนมิติ  ปต ิสขุ
และเอกคัคตา (จติใจสงบ หยดุนิง่สนทิ เปนหนึง่อยใูน
อารมณเดยีว) อนัเปนธรรมเครือ่งกำจดักิเลสนวิรณ
ทั้ง ๕ ใหหมดสิ้นไป ในเบื้องตน นี้เปนสมาธิระดับ
“ปฐมฌาน”

เม่ือพระโยคาวจรอบรมจิตใจใหหยุดนิ่งสนิท
เปนสมาธแินวแนละเอยีดยิง่ข้ึนไปอกี จนละองคแหงฌาน
ทีห่ยาบ คอื วติก วจิาร เสยีได คงแต ปต ิสขุ และ
เอกคัคตา นีเ้ปนสมาธขิัน้ “ทตุยิฌาน”
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เมือ่เจรญิภาวนาอบรมใจใหหยดุนิง่สนทิ ละเอยีด
ยิง่ข้ึนไปอกี ถงึละปต ิเสยีได คงแต สขุ กบั เอกคัคตา
นีเ้ปนสมาธขิัน้ “ตติยฌาน”

เมือ่เจรญิภาวนาสมาธใิหใจหยดุนิง่สนทิละเอยีด
ยิง่ข้ึนไปอกี จนละอารมณ สขุ/ทกุข เสยีได คงแต
เอกคัคตา เปนอเุบกขานิง่อย ูนีเ้ปนสมาธขิัน้ “จตตุถฌาน”

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๗๙)
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๘๙
คณุของสมัมาสมาธิ

เปนไปเพือ่การเจรญิวชิชาและปญญา

การเจริญสมถภาวนา อบรมจติใจใหหยดุนิง่เปน
สมาธิแนบแนนมั่นคง จนปรากฏองคคุณคือองคฌาน
เปนฌานจติ ตัง้แต ปฐมฌาน ขึน้ไป ถงึทตุยิฌาน ตติยฌาน
และจตุตถฌาน อนัเปนธรรมเครือ่งกำจดักเิลสนวิรณ
เครือ่งกัน้ปญญา ทำใหจติใจผองใสควรแกงาน คอืการ
เจรญิวชิชา ธรรมเครือ่งดบัอวชิชามูลรากฝายเกดิทกุข
ทัง้ปวง และการเจรญิปญญาจากการเหน็แจง รแูจงใน
พระสัจธรรมตามที่เปนจริง นี้ชื่อวา “สัมมาสมาธิ”
หนึง่ในอรยิมรรคมอีงค ๘

ดังที่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสถึง
คณุของ “สมัมาสมาธ”ิ  ทีเ่ปนไปเพือ่เจรญิวิชชา ธรรม
เครือ่งกำจดัอวชิชา และทีเ่ปนไปเพือ่เจรญิโลกตุตรปญญา
จากการทีไ่ดเหน็แจงและรแูจงพระอรยิสจัทัง้ ๔ ดงัตอไปนี้
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[วาดวยวิชชา ๓]

“ภกิษนุัน้ เมือ่จติเปนสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผองแผว
ไมมกีเิลส ปราศจากอปุกเิลส ออน ควรแกการงาน
ตัง้มัน่ ไมหวัน่ไหว อยางนี ้  ยอมโนมนอมจติไปเพือ่
ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ เธอระลกึชาตทิีเ่คยอยอูาศยั
กาลกอนไดเปนอันมาก คือระลึกไดหนึ่งชาติบาง
สองชาตบิาง...ระลกึชาตทิีเ่คยอยอูาศยัในกาลกอนได
เปนอนัมาก พรอมทัง้อาการ พรอมทัง้อเุทส ดวย
ประการฉะนี้

เปรยีบเหมอืนบรุษุออกจากบานของตนไปสู
บานอืน่ ออกจากบานแมนัน้ไปสบูานอืน่ ออกจากบาน
แมนัน้แลวกลบัมาสบูานของตนตามเดมิ เขาจะพงึ
ระลกึไดวา เราออกจากบานของตนไปสบูานโนน  ใน
บานนัน้ เราไดยนือยางนัน้ ไดนัง่อยางนัน้ ไดพดูอยางนัน้
ไดนิง่อยางนัน้ ออกจากบานแมนัน้ไปสบูานโนน แมใน
บานนัน้ เรากไ็ดยนือยางนัน้ ไดนัง่อยางนัน้ ไดพดูอยางนัน้
ไดนิง่อยางนัน้ ออกจากบานแมนัน้แลว กลับมาสบูาน
ของตนตามเดมิ ดงันี ้ ฉนัใด
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ภกิษกุฉ็นันัน้แล ยอมระลกึชาตทิีเ่คยอยอูาศยั
ในกาลกอนไดเปนอนัมาก คอืระลกึไดหนึง่ชาตบิาง
สองชาตบิาง ... ระลกึชาตทิีเ่คยอยอูาศยัในกาลกอน
ไดเปนอนัมาก พรอมทัง้อาการ พรอมทัง้อเุทส ดวย
ประการฉะนี”้

ภกิษนุัน้  เมือ่จติเปนสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลส ออน ควรแกงาน
ตัง้ม่ัน ไมหวัน่ไหวอยางนี ้ ยอมนอมโนมจิตไปเพือ่รจูตุิ
และอบุตัขิองสตัวทัง้หลาย (จตุปูปาตญาณ)  เธอเหน็
หมสูตัวทีก่ำลงัจุต ิกำลงัอบุตั ิเลว ประณตี มผีวิพรรณดี
มผีวิพรรณทราม ไดด ีตกยาก ดวยทพิพจกัษอุนับรสิทุธิ์
ลวงจกัษุของมนษุย ... ยอมรชูดัซึง่หมสูตัวผเูปนไป
ตามกรรม

เปรยีบเหมอืนปราสาทหลงัหนึง่ ตัง้อยสูีแ่ยก
ทามกลางพระนคร บรุษุผมูตีาดยีนือยบูนปราสาทนัน้
พงึเหน็หมมูนษุยกำลงัเขาสเูรือนบาง กำลงัออกจากเรอืน
บาง  กำลงัเดนิไปบาง กำลงัเดนิมาบาง กำลงัเทีย่วไปบาง
ฉนัใด  ภกิษุยอมเหน็หมสูตัวทีก่ำลงัจุต ิกำลงัอบุตั ิเลว
ประณตี มผีวิพรรณด ีมผีวิพรรณทราม ไดด ีตกยาก
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ดวยทพิพจกัษุอนับรสิทุธิ ์ลวงจกัษุของมนษุย  ... ยอม
รชูดัซึง่หมสูตัวผเูปนไปตามกรรม ฉนันัน้ เหมอืนกนัแล

ภกิษนุัน้  เมือ่จติเปนสมาธ ิบรสิทุธิ ์ผองแผว
ไมมกีเิลส  ปราศจากอปุกเิลส  ออน  ควรแกงาน
ตัง้มัน่ ไมหวัน่ไหวอยางนีแ้ลว ยอมโนมนอมจติไปเพือ่
อาสวกัขยญาณ  เธอยอมรชูดัตามความเปนจรงิวา
นีท้กุข นีท้กุขสมุทยั นีท้กุขนโิรธ นีท้กุขนโิรธคามนิปีฏปิทา
เหลานีอ้าสวะ นีอ้าสวสมทุยั นีอ้าสวนโิรธ นีอ้าสวนโิรธ
คามนิปีฏปิทา

เมื่อเธอรูเห็นอยูอยางนี้ จิตยอมหลุดพน
แมจากกามาสวะ แมจากภวาสวะ แมจากอวชิชาสวะ
เมือ่จติหลดุพนเลว กม็ญีาณหยัง่รวูา หลดุพนแลว
รชูดัวาชาตสิิน้แลว พรหมจรรยอยจูบแลว กจิทีค่วรทำ
ทำเสรจ็แลว  กจิอืน่เพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดมอีกี

เปรยีบเหมอืนหวงน้ำบนยอดภเูขามนี้ำใสสะอาด
ไมขนุมวั บรุษุผมูตีาด ียนือยทูีข่อบหวงน้ำนัน้ พงึเหน็
หอยกาบบาง หอยโขงบาง กอนกรวดบาง กระเบือ้ง
บาง และฝงูปลาบาง หยดุอยบูาง เคลือ่นทีไ่ปบาง
เขามคีวามดำรวิา หวงน้ำนีม้นี้ำใสสะอาด ไมขนุมวั
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มหีอยกาบบาง หอยโขงบาง กอนกรวดบาง กระเบือ้ง
บาง และฝงูปลาบาง หยดุอยบูาง เคลือ่นทีไ่ปบาง
ฉนัใด

ภกิษุยอมรชูัดตามความเปนจรงิวา นีท้กุข
นีท้กุขสมุทยั... รชูดัวา ชาติสิน้แลว พรหมจรรยอยู
จบ แลว กจิทีค่วรทำไดทำสำเรจ็แลว กจิอืน่เพือ่ความ
เปนอยางนีม้ไิดอกี ฉนันัน้ เหมอืนกนัแล

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๘๑-๘๓)
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๙๐
ปญญาสกิขา

ปญญาสกิขา คอืการเจรญิปญญาอนัเหน็แจง
รูแจงในสภาวะของสังขารที่ประกอบดวยปจจัย
ปรงุแตง (สงัขตธรรม) และในสภาวะของวสิงัขาร
ทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง (อสงัขตธรรม) คอื
พระนพิพาน และปญญาอนัเหน็แจงในพระอรยิสัจ ๔
ตามธรรมชาตทิีเ่ปนจรงิ

ความจรงิการเจรญิปญญานัน้ ยอมเจรญิไดดวย
การไดยนิ ไดฟง พระธรรมเทศนา หรอืธรรมบรรยาย
และดวยการอานคมัภรีพระธรรมตางๆ อนัมคีมัภรีพระ
ไตรปฎก ซึง่ถอืวาเปนคมัภรีหลกั และคมัภรีพระอรรถกถา
ซึง่อธบิายพระพทุธพจนหรอืพระธรรม ทีพ่ระอรยิเจา
ไดแสดงไวดแีลวเปนตน ชือ่วา “สตุมยปญญา”

แลวคดิไตรตรองดวยความรอบคอบดวยตนเอง
ชือ่วา “จนิตามยปญญา” ซึง่เปนปญญาทีร่ดูวยธรรมชาติ
อนัมกีริยิาใหร ูคอื สญัญาและวญิญาณ
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ปญญาอนัเหน็แจงรแูจงในสภาวะของสงัขาร-
ธรรม (สงัขตธรรม) ทัง้ปวง ดวย “วญิญาณ” วา
มสีามัญญลกัษณะทีเ่ปนอนจิจัง ทกุขัง และอนตัตา
อยางไร ชือ่วา “วปิสสนาปญญา” นัน้ ยงัไมสามารถ
เกือ้หนนุใหถงึมรรคผลนพิพานได  แตกเ็ปนอปุการะ
ใหสามารถเจรญิสมถวปิสสนากมัมัฏฐานหรอืภาวนา
ตอไปใหเหน็แจงรแูจงดวยทัง้ในสภาวะของสงัขารธรรม
ทัง้ปวง และทัง้ในวสิงัขารธรรม คอืพระนพิพานธาตุ
อนัเปนอสงัขตธรรม และอรยิสัจ ๔ ดวย “ญาณ”
จากการเจรญิสมถวปิสสนาภาวนา เปน “ภาวนามย
ปญญา” ชือ่วา “โลกตุตรปญญา” จงึจะเกือ้หนนุให
พระโยคาวจรนัน้ บรรลมุรรคผลนพิพานทีส่ิน้สดุแหง
ทกุขทัง้ปวง และทีเ่ปนบรมสขุ ตามระดบัภมูธิรรมที่
ปฏบิตัไิด

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๘๗)
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๙๑
การบำเพญ็บารมเีพือ่บรรลุ

เปาหมายสงูสดุ คอื พระนพิพาน

การทีส่ตัวโลกจะสามารถบรรลเุปาหมายสงูสดุ
คอื พระนพิพาน ไดนัน้  จกัตองบำเพญ็กศุลคอืคณุความ
ด ีทีต่องบำเพญ็อยางยิง่ยวด ๑๐ ประการ จนแกกลาเปน
“บารม”ี “อปุบารม”ี และถงึ “ปรมตัถบารม”ี โดย
สมบรูณหมดทัง้ ๑๐ ประการนัน้ ในภพชาตใิด กจ็ะสามารถ
ปฏบิตัธิรรมกระทำทีส่ดุแหงทกุข กลาวคอื บรรลมุรรคผล
นพิพาน เปนพระอรหนัตขณีาสพในภพชาตนิัน้ ตามศกัด์ิ
แหงอธษิฐานบารม ีกลาวคอื ตามศกัด์ิและสทิธิแ์หงบารมี
ของพระอรหนัตสาวก สงูข้ึนไปเปนบารมขีองพระอรหนัต
ปจเจกพทุธเจา และพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจา ซึง่จะมี
ระยะเวลาการบำเพญ็บารมจีากนอยไปหามากตางกัน
ตามลำดบั

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๒๑)
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๙๒
การบำเพญ็บารมเีพือ่

เปนพระอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจา

เฉพาะพระอรหนัตสมัมาสมัพุทธเจาก็ยงัมีระยะ
เวลาของการบำเพญ็บารมแีตกตางกนัโดยประเภท ดงัมี
ปรากฏใน “ชนิกาลมาลปีกรณ” (ข.ุ อป. ๒๖๗-๒๖๙) วา

พระโพธสิตัว ม ี๓ ประเภท คอื (๑) ปญญา-
ธกิโพธสิตัว มีศรัทธาออน มีปญญากลาแข็ง, (๒)
สทัธาธกิโพธสิตัว มปีญญาปานกลาง มศีรทัธากลาแขง็
และ (๓) วริยิาธกิโพธสิตัว มศีรทัธาและปญญาออน
มีความเพียรกลาแข็ง

ทัง้ ๓ ประเภทนี ้มคีวามแตกตางกนั ๕ อยาง
คอื แตกตางระยะกาลบำเพญ็บารม ี๑  แตกตางอายกุาล ๑
แตกตางระยะกาลบพุนมิติทีป่รากฏ ๑ แตกตางระยะ
วยั ๑  แตกตางระยะกาลบำเพญ็ความเพยีร ๑

เฉพาะระยะกาลบำเพ็ญบารมีนั้น มีความ
แตกตางดงันี ้คอื (๑) ปญญาธกิโพธสิตัว บำเพญ็บารมี
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๔ อสงไขยแสนกปั, (๒) สทัธาธกิโพธสิตัว บำเพญ็บารมี
๘ อสงไขยแสนกปั และ (๓) วริยิาธกิโพธสิตัว บำเพญ็
บารม ี๑๖ อสงไขยแสนกปั

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา ของเราทัง้หลาย
นี้ ไดทรงบำเพ็ญบารมีเปนพระปญญาธิกโพธิสัตว
มาแลว ๔ อสงไขยแสนกปั จงึไดสำเรจ็เปนพระพทุธเจา
ดวยกำลงัพระปญญนิทรยีแรงกลามาก

พระโพธสิตัวเจาของเรานี ้ ไดทรงทำความ
ปรารถนาเปนสมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา ดวยพระทยั
มรีะยะกาลตัง้แตศาสนาพระพรหมเทวะ จนถงึศาสนา
พระตถาคตศากยมนุอีงคกอนแลว ๗ อสงไขย ไดทรง
กระทำความปรารถนาดวยพระวาจา ตัง้แตพระตถาคต
ศากยมนุอีงคกอน ถงึพระสมัมาสมัพุทธเจาทปีงกรอกี
๙ อสงไขย แลวจึงไดทรงกระทำความปรารถนา
ทัง้ดวยพระวรกาย พระวาจา และดวยพระทยั อกี
๔ อสงไขยแสนกปั ตัง้แตพระพทุธเจาทปีงกร จนถงึ
พระพทุธเจากสัสปะ  จงึไดสำเรจ็เปนสมเดจ็พระสมัมา
สมัพทุธเจา

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๒๑-๑๒๒)
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๙๓
ธรรมสโมธาน ๘ ประการ

ผปูรารถนาความเปนพระพทุธเจาโดยกาลแมมี
ประมาณเทานี ้ กจ็ำตองปรารถนาสมบตั ิ ๘ ประการ
ในการกระทำอภนิหิาร คอื ความปรารถนาเดิมเริม่แรก
ในธรรม ๘ ประการนัน้ อภนิหิารนีย้อมสำเรจ็เพราะ
ประชมุธรรม ๘ ประการ (ข.ุ อป. ๒๖๗-๒๖๙)  ไวไดดงันี้
คอื

๑. ความเปนมนุษย เวนจากกำเนิดมนุษย
ความปรารถนายอมไมสำเรจ็แกผดูำรงอยใูนกำเนดิทีเ่หลอื
คอืในกำเนดิอืน่ แมแตกำเนดิเทวดา

๒. ความถึงพรอมดวยเพศชาย มาตุคาม
คือ หญิง กะเทย คนสองเพศ แมจะดำรงอยูในกำเนิด
มนษุย กป็รารถนาไมสำเรจ็

๓. ความถงึพรอมดวยเหต ุคอืความถงึพรอม
ดวยอปุนสิยัแหงพระอรหตั
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๔. การไดพบพระศาสดา เชน สเุมธบณัฑติ
ไดพบพระพทุธเจาทปีงกร ในทีพ่รอมพระพกัตรแลวจึง
ทำความปรารถนา จงึสำเรจ็

๕. การบรรพชา ก็คือ ความเปนผูไมมีเหยา
เรอืน ซึง่ยอมควรในพระพทุธศาสนา หรอืในนกิายของ
ดาบส หรอืปรพิาชกผเูปนกรรมวาท ีคือผมูปีกตกิลาว
กรรมตามพระพทุธภาษติวา กมฺม ํสตฺเต วภิชต ิยททิํ
หนีปปฺณตีตาย (กรรมยอมจำแนกสตัวใหเลวและประณตี)
และกริิยวาท ีเหมอืนดงั ทานสเุมธบณัฑติ

๖. ความถงึพรอมดวยคณุ คอื การไดเฉพาะ
คณุมฌีานและอภญิญาเปนตน แมเมือ่บวชแลวกเ็ฉพาะ
สมบรูณดวยคณุเทานัน้จงึจะสำเรจ็  เหมอืนดงัสเุมธ-
บณัฑติ ผมูีอภญิญาและเปนผไูดสมาบตัิ ๘

๗. อธกิาร คอืการกระทำอนัยิง่ ดงัเชนบคุคล
บริจาคชีวิต เปนตน เหมือนสุเมธบัณฑิตกระทำการ
บรจิาคตน คอื ทอดกายลงนอนเปนสะพานใหพระพทุธ-
เจาทปีงกร พรอมทัง้พระสาวกเสดจ็เหยยีบยางไปโดย
ไมตองทรงเหยยีบโคลนตม
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๘. ฉนัทตา คอื ความเปนผมูฉีนัทะ ทีจ่ะกระทำ
อภินิหารใหสำเร็จเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา
ใครเพือ่จะทำดงัเชนวา  ถาใครๆ มากลาววา ใครเหยยีบ
จกัรวาลทัง้สิน้ อนัเตม็ไปดวยถานเพลงิปราศจากเปลว
กย็อมปรารถนาความเปนพระพทุธเจาได ดงันี ้ ผใูดได
ฟงดังนัน้ อาจสามารถพดูไดวา “เรา” ดังนี ้กพ็ึงทราบ
วา ผนูั้นมคีวามเปนผมูฉีันทะทีจ่ะทำ กส็ุเมธบณัฑติได
ประกอบดวยฉนัทะดงัทีก่ลาวมาแลว

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๒๒-๑๒๓)
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๙๔
การบำเพญ็บารมเีพือ่เปน

พระปจเจกพทุธเจาและพระอรหนัตสาวก

ความปรารถนาของพระอรหนัตปจเจกพทุธเจา
ทัง้หลาย ยอมเปนไป ๒ อสงไขยแสนกปั ไมอาจต่ำ
กวานัน้ และกจ็ำตอง ปรารถนาสมบตั ิ ๕ ประการ
กระทำอภนิหิาร คอืความเปนมนษุย ๑ ความถงึพรอม
ดวยเพศชาย ๑ การไดเหน็ทานผปูราศจากอาสวะ
(คอืพระอรหนัต) ๑ อธกิาร คอืการกระทำอนัยิง่ใหญ ๑
และ ฉนัทตา คอืความเปนผมูฉีนัทะ ๑

สวนความปรารถนาของพระอรหนัตสาวกของ
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจากล็ดหลัน่ลงไป ดงัเชน

ความปรารถนาของพระอัครสาวก เปนไป
๑ อสงไขยแสนกปั

ความปรารถนาของพระอสตีมิหาสาวก เปนไป
แสนกปั
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ความปรารถนาของพระพทุธบดิา  พระพทุธ-
มารดา พระพทุธอปุฏฐาก และพระพทุธบตุร เปนไป
แสนกปัเหมอืนกนั

พระอรหันตสาวกทุกองคเหลานี้ มีอภินิหาร
เฉพาะสองขอเทานัน้ คอื อธกิาร คอื การกระทำอนัยิง่
๑ และ ฉนัทตา คอืความเปนผมูฉีนัทะทีจ่ะทำ ๑

สวนความปรารถนาของพระอรหนัตปกตสิาวก
กล็ดหลัน่ลงไปกวานี้

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๒๓)
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๙๕
บารม ีอปุบารม ีปรมตัถบารมี

การกระทำอภนิหิารใหสำเรจ็ของพระอรหนัต
สมัมาสมัพทุธเจากด็ ีพระอรหนัตปจเจกพทุธเจากด็ี
และของพระอรหนัตสาวกกด็ ี ยอมตองบำเพญ็คณุ
ความด ีทีต่องบำเพญ็อยางยิง่ยวด ชือ่วา บารม ี๑๐
จนแกกลาเปนอปุบารม ี ๑๐ และปรมตัถบารม ี ๑๐
อภนิหิารจงึจะสำเรจ็ พรอมดวยธรรมสโมธาน มอีธกิาร
เปนตน ดงัตอไปนี้

๑. ทานบารม ี ทานอปุบารม ี ทานปรมตัถบารมี
๒. ศลีบารมี  ศลีอปุบารม ี ศลีปรมตัถบารมี
๓. เนกขมัมบารมี  เนกขมัมอปุบารมี

เนกขมัมปรมตัถบารมี
๔. ปญญาบารม ีปญญาอปุบารม ีปญญาปรมตัถบารมี
๕. วริยิบารม ีวริยิอปุบารม ีวริยิปรมตัถบารมี
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๖. ขนัตบิารม ี ขนัตอิปุบารม ี ขนัตปิรมตัถบารมี
๗. สจัจบารม ีสจัจอปุบารม ีสจัจปรมตัถบารมี
๘. อธษิฐานบารมี อธษิฐานอปุบารมี

อธษิฐานปรมตัถบารมี
๙. เมตตาบารมี  เมตตาอุปบารมี

เมตตาปรมตัถบารมี
๑๐. อเุบกขาบารมี  อเุบกขาอปุบารมี

อเุบกขาปรมตัถบารมี

จงึรวมเปนบารม ี๓๐ ทศั (ความจรงิคำวา “ทศั” มาจาก
คำบาลวีา “ทส” แปลวา สบิ  กพ็ดูกันจนตดิปากวา บารมี
๑๐ ทศั บารม ี๓๐ ทศั)

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๒๔)
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๙๖
หลกัวชิชาธรรมกายเบือ้งตน

ในขัน้สมถภาวนานี ้หลวงพอวดัปากน้ำทานใช
อบุายวธิสีงบใจ ๓ อยางประกอบกนั คอื อาโลกกสณิ ๑
อานาปานสต ิ๑ และพทุธานสุติ ๑  ปฏบิตัจิติตภาวนา
รวมกันไป จงึเปนพระกมัมฏัฐานทีม่ปีระสทิธภิาพและ
มอีานภุาพมาก เพราะอาโลกกสณิ เปนกสิณกลาง คอื
เมือ่พระโยคาวจรกำหนดบรกิรรมนมิติ นกึเหน็มณฑล
กสณิแสงสวางได และเพงกสณินัน้จนถอืเอา อคุคหนมิติ
ถงึปฏภิาคนมิติได  ยอมเหน็นมิติตดิตาตดิใจเปนดวง
กลมใสสวาง สวนผเูพงกสณิอืน่อกีทัง้ ๙ ไมวาจะเปน
ภูตกสิณ ๔ วัณณกสิณ ๔ และอากาสกสิณ เม่ือ
พระโยคาวจรกำหนดบรกิรรมนมิติ และเพงกสณินัน้ตอไป
จนถอืเอาอคุคหนมิติ ถงึปฏภิาคนมิติได กเ็หน็นมิติติดตา
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ตดิใจ เปนดวงกลมใสดวยเชนกนั อาโลกกสณิ จงึชือ่วา
เปน “กสิณกลาง” ดวยประการฉะนี้

อาโลกกสณิ นีแ้หละ เปนอบุายวธิสีงบใจที่
เหมาะแกบคุคลทกุจริตอธัยาศยั เพราะสามารถผกูใจ
คอื ความเหน็ดวยใจ ๑ ความจำ ๑ ความคดิ ๑ ความร ู๑
ใหอยใูนอารมณเดยีวอยางไดผลสงู เม่ือผเูจรญิอาโลก-
กสณิ สามารถถอืเอาปฏภิาคนมิติได ใจยอมเปนสมาธิ
แนบแนน มัน่คง เปนเอกคัคตาจติ เมือ่ประกอบดวย
วติก วจิาร ปต ิสขุ และเอกคัคตา อนัเปนเบือ้งตนของ
ปฐมฌาน แลว ยอมสามารถเจรญิจิตตภาวนาถงึทตุยิ
ฌาน ตติยฌาน และถงึจตุตถฌาน เปนสมัมาสมาธ ิ ตาม
รอยบาทพระพทุธองคไดสะดวก อาโลกกสณิ จงึช่ือวา
ม ี“ประสทิธภิาพมาก”

ผเูจริญอาโลกกสณิ ถงึข้ันเปนฌานสมาบตั ิไดแก
ปฐมฌาน ทตุยิฌาน ตติยฌาน และจตตุถฌาน อนัเปน
สมัมาสมาธ ิให “อภญิญา” คอื ความสามารถพเิศษ ไดแก
ทพิพจกัขุ ทพิพโสต เปนตน เกดิและเจรญิข้ึนไดงาย
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และสามารถใหเจรญิวชิชา ไดแก วชิชา ๓ วชิชา ๘
ตามรอยบาทพระพุทธองคอยางไดผลดี  จึงชื่อวา
“มอีานภุาพมาก”

ดงัทีพ่ระพทุธโฆสาจารย ไดอรรถาธบิายถงึ
การเจริญอาโลกกสิณ ใหสามารถเห็นสัตวทั้งหลาย
ในภพ ๓ ผเูปนไปตามกรรม จนเกดิยถากมัมปูคญาณ
(ญาณเครือ่งรสูตัวเขาถึงตามกรรม)  และญาณนีเ้ปนบาท
แหง ทพิพจกัขญุาณ ใหเจริญข้ึนเปน “จตุปูปาตญาณ”
อนัเปนวชิชาที ่๒ ทีพ่ระมหาโพธสิตัวเจาไดทรงบรรลุ
ในยามกลางแหงราตร ีนัน่เอง (ว.ิ อ. ๑๘๔-๑๘๕)

สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา เมือ่ทรงยงัเปน
พระโพธสิตัวอย ูกอนแตจะตรสัร ู กไ็ดเจรญิจติตภาวนา
จำแสงสวาง และ เหน็รปูนมิติ ดวยเชนกนั (ม. อ.ุ ๑๔/
๔๕๒/๓๐๒)

ดงัพระพทุธดำรสัทีต่รัสกบัพระอนรุทุธ กบัคณะฯ
วา “ดูกอนอนุรุทธกับคณะ พวกเธอตองแทงตลอด
นมิตินัน้แล แมเรากเ็คยมาแลว เมือ่กอนตรสัร ูยงัไมรู



190  พระเทพญาณมงคล ว.ิ

เองดวยปญญาอนัยิง่ ยงัเปนพระโพธสิตัวอย ู ยอมจำ
แสงสวาง และเหน็รปูนมิติไดเหมอืนกนั”

หลวงพอวดัปากน้ำ ทานไดเลอืกใช “อาโลก-
กสิณ” เปนอารมณสมถกัมมัฏฐานตามรอยบาท
พระพุทธองค ควบคูไปกับ “อานาปานสติ” และ
“พทุธานสุติ” จงึมีประสทิธภิาพมาก และมอีานภุาพมาก
ดวยประการฉะนี.้

(จากหนงัสอืสมถวปิสสนาภาวนา ตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ถงึธรรมกายและพระนพิพานของพระพทุธเจา,

อธบิายชีแ้จง โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๗-๘)
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๙๗
วธิปีฏบิตัเิบือ้งตน

ใหกำหนดบรกิรรมนมิติ (เครือ่งหมายทีน่กึเหน็
ดวยใจ) เปนเครือ่งหมายดวงกลมใส (ทานเอาผลของ
การเจรญิอาโลกกสณิ ในขัน้ถอืเอาอคุคหนมิติเปนดวง
กลมใส  มาใชเปนบรกิรรมนมิติ  เพือ่สะดวกแกผปูฏบิตัิ
ทุกเพศ ทุกวัย ทุกฐานะ และทุกโอกาส) ขนาดเล็ก
ประมาณเทาดวงตาดำ (หรือขนาดเทาที่พอนึกเห็น
ดวยใจไดชดัเจน) ใหปรากฏขึน้ทีป่ากชองจมกู (หญงิซาย-
ชายขวา) ใหใจ (ความเหน็ดวยใจ ความจำ ความคดิ
ความร)ู อยใูนดวงกลมใสนัน้ คอื นกึใหเหน็จดุเลก็ใส
ศนูยกลางดวงกลมใสตัง้อยทูีป่ากชองจมกู (หญงิซาย-
ชายขวา) พรอมกบับรกิรรมภาวนา (ทองในใจ)  ตรงศนูย
กลางดวงกลมใสนัน้วา “สมัมาอะระหงัๆๆ” นีเ้ปนฐาน
ทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๑
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แลวใหเลื่อนดวงกลมใสนั้นเขาไปในชองจมูก
แลวเลือ่นขึน้ไปหยดุนิง่ทีห่วัตาดานใน (หญงิซาย-ชาย
ขวา) บรกิรรมภาวนาเพือ่ประคองบรกิรรมนมิตินัน้ไว
วา “สมัมาอะระหงัๆๆ”  นีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๒

แลวกเ็ลือ่นเครือ่งหมายดวงกลมใสนัน้ เขาไป
หยดุนิง่ตรงกลางกัก๊ศรีษะ บรกิรรมภาวนาเพือ่ประคอง
บรกิรรมนมิตินัน้ไววา “สมัมาอะระหงัๆๆ”  นีเ้ปนฐาน
ทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๓

กอนทีจ่ะเลือ่นดวงกลมใสนัน้อกีตอไป ทานมี
อบุายวธิรีวมใจ (ความเหน็ดวยใจ ความจำ ความคดิ และ
ความร)ู ใหหยดุเปนจดุเดยีว ใหกลบัไปขางหลงั แลวให
รวมลง ณ ภายในไดโดยสะดวก โดยวธิใีหเหลอืบดวงตา
กลบั (ขณะหลบัเปลอืกตาลงเบาๆ อย ูเหมอืนเดก็กำลงั
หลับสนิท จะเห็นดวงตาของเด็กหมุนกลับไปขางหลัง
ริบๆๆ) แลวใหเลื่อนดวงกลมใสนั้นลงไปหยุดนิ่ง ตรง
เพดานปาก และบรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอะระหงัๆๆ”
นีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๔
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แลวจงึเลือ่นดวงกลมใสนัน้ลงไปตรงๆ  ไปหยดุนิง่
ทีป่ากชองลำคอ บรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอะระหงัๆๆ”
นีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ ฐานที ่๕

แลวใหเลื่อนดวงกลมใสนั้นลงไปตรงๆ ตาม
เสนทางลมหายใจเขา-ออก ไปหยดุนิง่ตรงศนูยกลางกาย
ระดบัสะดอื  อนัเปนทีส่ดุและทีต่ัง้ตนลมหายใจเขา-ออก
บรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอะระหงัๆๆ”  นีเ้ปนฐานทีต่ัง้
ของใจ ฐานที ่๖

แลวใหเลื่อนดวงกลมใสนั้นกลับขึ้นมาตรงๆ
ประมาณ ๒ นิว้มือ (๒ องคลุมีอื) นีเ้ปนฐานทีต่ัง้ของใจ
ฐานที ่๗  อนัเปนทีต่ัง้กำเนดิธาตธุรรมเดมิ เปนทีจ่ติ
เปลีย่นวาระ ทกุขณะจติทีบ่ญุกุศลหรอืบาปอกศุลปรงุแตง
และ/หรอืเวลาทีส่ตัวจะไปเกดิ-มาเกิด จะดบั-จะหลบั-
จะตืน่ จติดวงเดมิทีต่ัง้อยกูลางดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย
กจ็ะละปฏภิาคนมิติ และตกศูนย ไปยงัศนูยกลางกาย
ฐานที ่๖ แลวปรุงเปนจติดวงใหม  ตัง้อยกูลางดวงธรรม
ใหม ลอยขึน้มาตรงศนูยกลางกาย ฐานที ่๗ นี ้เพือ่ทำ
หนาทีต่อไป  จติดบัแลวกเ็กดิๆๆ ตรงนี ้และศนูยกลาง
กายเปนทีต่ัง้กำเนดิธาตธุรรมเดมินีย้งัเปนทีต่ัง้กาย
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ในกาย  เวทนาในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม
ณ ภายในตอๆ ไป จนสดุละเอยีด (สวนหยาบเปน
ณ ภายนอก สวนละเอยีดเปน ณ ภายในตอๆ ไปจนสดุ
ละเอยีด) อกีดวย

เมือ่เลือ่นดวงกลมใสมาหยดุนิง่ตรงศูนยกลาง
กายฐานที ่๗ นีแ้ลว ไมตองเลือ่นไป (ซาย-ขวา-หนา-
หลงั-ลาง-บน) ไหนอกี  ใหประคบัประคองใจ รวมใจ
หยุดในหยุด กลางของหยุด ใหนิ่งตรงนี้แหงเดียว
โดยกำหนดบริกรรมนิมิตนึกเห็นดวยใจ และบริกรรม
ภาวนาทองในใจ พรอมกับสังเกตลมหายใจเขา-ออก
ผาน (กระทบ) ดวงกลมใสนัน้ดวย แตไมตองตามลมคง
สงัเกตเหน็ลมหายใจเขา-ออก ตรงศนูยกลางดวงศนูย
กลางกายฐานที ่๗ นัน้ แหงเดียว

(จากหนงัสอืสมถวปิสสนาภาวนา ตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ถงึธรรมกายและพระนพิพานของพระพทุธเจา,

อธบิายชีแ้จง โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๘-๑๐)
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๙๘
ดวงปฐมมรรค

ขณะเดียวกันหลวงพอทานสอนใหกำหนด
บรกิรรมนมิติ (นกึเหน็ดวยใจ) และกำหนดบรกิรรม
ภาวนาวา “สมัมาอะระหงัๆๆ” ตรกึนกึเหน็ดวงกลมใส
ใจอยใูนกลางของกลาง (เหน็จดุเลก็ใส) ดวงกลมใสนัน้
ตอไป ดวยใจจดจอตอเนือ่งกนัไปเรือ่ย สบิครัง้ รอยครัง้
พนัครัง้ กช็าง ไมสนใจอะไรอืน่ทัง้สิน้ จนใจสงบหยดุนิง่
จะปรากฏ “ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย” ใสบรสิทุธิ์
ขนาดประมาณเทาฟองไขแดงของไขไก อยางโตเทา
ดวงจันทร ดวงอาทติย ใสสวางขึน้มา ตรงศนูยกลางกาย
นัน้แหละ

เหน็แลวไมตองตืน่เตน ไมตองยนิดยีนิราย และ
ไมตองบรกิรรมภาวนาวา “สมัมาอะระหงั” อกีตอไป
ใหรวมใจหยดุนิง่ตรงกลางของกลางจดุเลก็ใส กลางดวง
ธรรมที่ทำใหเปนกายนั้นแหละ จะเห็นภายในดวง
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ประกอบดวยศนูย (ดวงเลก็ๆ) อกี ๕ ศนูย ณ ภายใน
ดวงธรรมนั้น คือ ศูนยกลาง-หนา-ขวา-หลัง-ซาย
ศนูยกลางเปนอากาศธาต ุ ศนูยขางหนาเปนธาตลุะเอยีด
ของธาตนุ้ำ  ศนูยขางขวาธาตดุนิ  ศนูยขางหลงั ธาตไุฟ
ศนูยขางซายธาตลุม   ธาตลุะเอยีดทัง้ ๔ คอื ธาตนุ้ำ-ดนิ-
ไฟ-ลม นัน้แหละ คอื “มหาภตูรปู ๔” ตั้งอยูภายใน
ดวงธรรมทีท่ำใหเปนกายมนษุย ซึง่ขยายสวนหยาบออกมา
จากธาตุละเอียดของ “รูปขันธ” ซึ่งมีมาตั้งแตมาตั้ง
ปฏิสนธิวิญญาณเปน “กลลรูป” ในมดลูกมารดา
ทำหนาที่ควบคุม และปรุงแตงสวนที่เปนของเหลว
ของหยาบแขง็ อณุหภมู ิและลมปราณทีป่รนเปรออยู
ในรางกาย และปรงุแตงอาหาร คอื สายเลอืดจาก
มารดา (กรณเีด็กทารกในครรภ)  หรอืกรณทีีค่ลอดจาก
ครรภมารดาแลว กป็รงุแตงอาหาร น้ำดืม่ ทีบ่รโิภค
เขาไป และลมหายใจเขา-ออก  ใหเจรญิขึน้เปนรปูกาย
เปนทารกในครรภ คลอดจากครรภมารดา และเจรญิวยั
ขึน้มาเปนลำดบั  ตอเมือ่นานไป จนมหาภตูรูป ๔ นัน้
เสือ่มโทรม จงึมผีลใหรางกายซึง่เปนธาตหุยาบ พลอยตอง
เสือ่มโทรม แกเฒา เจบ็ไข และในทีส่ดุกแ็ตกสลาย (ตาย)
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หมดสภาพเดมิของมนัไป ไมมอีะไรเปนแกนสาร สาระ
ในความเปนของเทีย่งแท ในความเปนสขุทีถ่าวร และ
ไมมสีาระในความเปนตวัตน บคุคล เรา-เขา ของเรา-
ของเขา หรอืของใครทีเ่ทีย่งแทถาวรแตประการใด
ทัง้ส้ิน

(จากหนงัสอืสมถวปิสสนาภาวนา ตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ถงึธรรมกายและพระนพิพานของพระพทุธเจา,

อธบิายชีแ้จง โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๒-๑๓)
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๙๙
ความหมดจดแหงศลี สมาธ ิปญญา

ในพระกมัมฏัฐาน

ครัน้เมือ่ผเูจริญภาวนาไดเหน็ดวงธรรมนัน้ใส
แจมปรากฏขึน้ดงันัน้แลว ใจก็หยดุนิง่กลางของกลาง
อากาศธาตเุหน็ “วญิญาณธาต”ุ เปนจดุเลก็ใสสวาง
กลางอากาศธาตนุัน้แหละ  กห็ยดุนิง่กลางของกลางนัน้
หยดุนิง่ถูกสวน ศนูยกลางดวงนัน้ขยายวางออกไปปรากฏ
ดวงใสสวาง ตอๆ ไป เปนเครือ่งกลัน่กรองกาย วาจา
ใจที่ละเอียด ประณีต และบริสุทธิ์ผองใสดวยศีล
บรสิทุธิ ์ เพราะใจทีบ่รสิทุธิผ์องใส ดวยเจตนากรรมบรสิทุธิ์
เปนสมัมาวาจา สมัมากัมมันตะ สมัมาอาชวีะ เปน
“สีลวิสุทธิ” คือ ความหมดจดแหงศีล และดวยใจ
ทีบ่รสิทุธิ ์ เพราะสงบและตัง้มัน่เปน “เอกคัคตาจติ”
ประกอบดวยวติก วจิาร ปต ิสขุ และเอกคัคตา อนัเปน
เบือ้งตนของปฐมฌานขึน้ไป  จติใจถึงความบรสิทุธิผ์องใส
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จากนวิรณปูกเิลส เปน “จติตวสิทุธ”ิ คอื ความหมดจด
แหงจติ   เปนบาทฐานใหวปิสสนาเกดิและเจรญิขึน้
และเปนทางแหง “วปิสสนาปญญา” ใหเปนความหมดจด
แหงปญญา เริม่ตัง้แต “ทฏิฐวิสิทุธ”ิ คอื ความหมดจด
แหงความเหน็ ไดแก ความเหน็แจงในพระไตรลกัษณ
กลาวคอื เหน็สภาวะของนามรปู ตามทีเ่ปนจรงิวาเปน
อนจิจฺ ํทกุขฺ ํและ อนตตฺา

(จากหนงัสอืสมถวปิสสนาภาวนา ตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ถงึธรรมกายและพระนพิพานของพระพทุธเจา,

อธบิายชีแ้จง โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๓)
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๑๐๐
เขาถงึกายมนษุยละเอยีด

อาการทีใ่จหยดุในหยดุกลางของหยดุ เขาถงึ
ดวงทีใ่สละเอยีด เปนเครือ่งกลัน่กรองกาย-วาจา-ใจ
ทีล่ะเอยีดประณตี บรสิทุธิ ์ผองใส ดวยศีลบรสิทุธิ์
จติบรสิทุธิ ์และปญญาบรสิทุธิ ์นี ้ หลวงพอวดัปากน้ำ
ทานจงึเรยีกวา ดวงศีล ดวงสมาธ ิดวงปญญา อนันำไป
สวูมิตุต ิหลดุพนจากกเิลสหยาบของมนษุย ไดแก อภชิฌา
พยาบาท มจิฉาทฏิฐ ิและวมิตุติญาณทสัสนะ ซึง่สามารถ
จะปฏบิตัภิาวนาเขาถึงได  และเหน็เปนดวงทีใ่สละเอยีด
ทีส่ดุ

พอใจหยดุนิง่กลางของกลางดวงนัน้  ถกูสวนเขา
ศนูยกลางขยายวางออกไป กจ็ะปรากฏ “กายมนษุย
ละเอยีด” หนาตาเหมอืนผปูฏบิตัทิกุประการ แตโปรงใส
สวยงาม ละเอยีด ประณตีกวากายเนือ้ อยใูนทาขัดสมาธิ
หนัหนาไปทางเดยีวกนักบัผปูฏบิตัเิอง นัง่อยบูนองคฌาน
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(เหมือนแผนกระจกกลมใส หนาประมาณ ๑ ฝามือ)
ขณะทีใ่จเปนสมาธติัง้ม่ัน และประกอบดวย วติก วจิาร
ปต ิสขุ และเอกคัคตา เปนเบือ้งตนของปฐมฌานขึน้ไป

(จากหนงัสอืสมถวปิสสนาภาวนา ตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ถงึธรรมกายและพระนพิพานของพระพทุธเจา,

อธบิายชีแ้จง โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๓-๑๔)
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๑๐๑
ดบัหยาบไปหาละเอยีด

หยดุในหยดุ เขาถงึทะเลบญุ

เหน็กายมนษุยละเอยีดนัน้แลว ใหดบัหยาบไป
หาละเอยีด เปนกายมนษุยละเอยีด ใหใจของกายมนษุย
ละเอยีด หยดุนิง่กลางของกลางดวง กลางของกลาง
กายมนษุยละเอยีดนัน้อกีตอไป ใหใสละเอยีดสดุละเอยีด
กจ็ะถงึความบรสิทุธิก์าย วาจา ใจ และปญญา เปน
ดวงใสสวางยิง่ๆ ขึน้ไป นีเ้ปนการเจรญิจติตภาวนา
ทีใ่หเขาถงึ และใหไดทัง้ร-ูทัง้เหน็ และทัง้เปนกายในกาย
ทีบ่รสิทุธิ ์(ทัง้กายและดวงธรรมทีท่ำใหเปนกาย) ใหรสูกึ
เวทนาในเวทนา ทีเ่ปนสขุเวทนา (กวากายมนษุยหยาบ
ซึ่งเปน ณ ภายนอก) ใหทั้งรูและทั้งเห็นจิตในจิต
ทีบ่รสิทุธิผ์องใส จากกเิลสหยาบ คอื อภชิฌา พยาบาท
มจิฉาทฏิฐ ิ (บรสิทุธิก์วาจติของกายมนษุยหยาบซึง่เปน
ณ ภายนอก) และใหไดทัง้ร ูทัง้เหน็ ธรรมในธรรม วา
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เปนแตบญุกศุล (กสุลาธมัมา) ดวยทานกศุล ศลีกุศล
และภาวนากศุล (ในระดบัมนษุยธรรม) ซึง่หลวงพอ
วัดปากน้ำ ทานกลาวสอนศิษยานุศิษยอยูเสมอวา
“ใจหยดุในหยดุกลางของหยดุ ตรงศนูยกลางกายฐาน
ที่ ๗ ของกายในกาย ณ ภายใน ใหใสละเอยีดเขาไป
นัน้แหละ ถกูทะเลบญุแลว” และวา

“‘บญุ’ [ความบรสิทุธิก์าย วาจา ใจ] นัน้แหละ
ชวยเราได จงอบรมใจใหหยดุนิง่กลางของกลางดวง
ธรรมทีท่ำใหเปนกาย [เขาไปใหสดุละเอยีด] ใหเหน็ใส
แจมอยูเสมอ นึกอธิษฐานปรารถนาสิ่งใดโดยชอบ
ทีไ่มเหลอืวสิยัเหตปุจจยั ยอมสำเรจ็ได [ไมชาก็เร็ว]”

(จากหนงัสอืสมถวปิสสนาภาวนา ตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ถงึธรรมกายและพระนพิพานของพระพทุธเจา,
อธบิายชีแ้จง โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๔)
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๑๐๒
กายในกายทีล่ะเอยีดๆๆ

เม่ือใจกายมนษุยละเอยีดเจรญิจิตตภาวนาหยดุ
ในหยดุกลางของหยดุ กลางของกลางดวงศลี-สมาธ-ิ
ปญญา-วมิตุติ-วมิตุติญาณทสัสนะตอไป จนใสละเอยีด
ทัง้ดวงทัง้กาย และองคฌานแลว  ถกูสวนเขา  ศนูยกลาง
กจ็ะขยายวางออกไป กจ็ะปรากฏ กายทพิยหยาบ และ
กายทพิยละเอยีด อนัเปนกายในกายทีใ่สบรสิทุธิต์อๆ ไป
โตใหญ มรีศัมสีวาง สวยงาม ละเอยีด ประณตี (กวากาย
มนษุย)  ประกอบดวยเวทนาในเวทนาทีเ่ปนสขุเวทนา
จิตในจิตที่บริสุทธิ์ผองใส และธรรมในธรรมอนัเปน
บญุกศุลในระดบั “เทวธรรม” ดวยศลี-สมาธ-ิปญญา
และประกอบดวยหิริโอตตัปปะ มีความละอาย (คือ
ความรงัเกียจตอบาป) และเกรงกลวัตอการทำบาปอกศุล
เพราะสามารถร-ูเหน็ผลบญุกศุล หรอืบาปอกศุลปรงุแตง
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คือ เห็นสวรรค-นรกได ยิ่งกวาสายตาเนื้อมนุษยจะ
สามารถรเูหน็ได

เหน็กายทพิยหยาบแลวก็ดบัหยาบไปหาละเอยีด
เปนกายทพิยหยาบ (ตอไปกเ็ปนกายทพิยละเอยีด) แลว
ใหใจของกายทพิยเจรญิจิตตภาวนาตอๆ ไปแบบเดยีวกนั
กจ็ะเขาถึง ไดทัง้ร ูทัง้เหน็ และทัง้เปน กายรปูพรหมหยาบ
รปูพรหมละเอยีด กายอรปูพรหมหยาบ อรปูพรหม
ละเอยีด อนัเปนกายในกาย เวทนาในเวทนา จติในจติ
และธรรมในธรรมตอๆ ไป ทีบ่รสิทุธิผ์องใส โตใหญ มรีศัมี
สวาง และสวยงาม ละเอียด ประณีต ยิ่งกวากันไป
ตามลำดับ จนสุดละเอียดก็จะไดเขาถึง รู-เห็น และ
เปนธรรมกาย อนัเปนคณุธรรมทีบ่รสิทุธิย์ิง่กวาคณุธรรม
ของกายในภพ ๓

(จากหนงัสอืสมถวปิสสนาภาวนา ตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ถงึธรรมกายและพระนพิพานของพระพทุธเจา,

อธบิายชีแ้จง โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๔-๑๕)
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๑๐๓
ธรรมกาย

หลวงพอวดัปากน้ำ ทานไดกลาววา ตราบใด
ทีผ่ปูฏบิตัไิดถงึธรรมกาย แตยงัตัดหรอืละสญัโญชน
กิเลสเครื่องรอยรัดใหติดอยูกับโลกอยางนอยสาม
ประการ คอื สกักายทฏิฐ ิวจิกิจิฉา และสลีพัพตปรามาส
ไมได กย็งัจัดเปนโคตรภบูคุคล ผไูดโคตรภญูาณอยู
เทานัน้ อปุมาดงัเทาขางหนึง่แตะอยทูีน่พิพาน อกีขาง
หนึ่งยังยืนอยูบนภพ ๓ ตอเมื่อเจริญสมถวิปสสนา
จนเห็นแจงสภาวะธรรม และอริยสัจธรรมตามที่
เปนจรงิ ไดเขาถงึ ร-ูเหน็ และเปนธรรมกายมรรค-ผล
และ นพิพานธาต ุอนัเปนคณุธรรมทีส่ามารถละกเิลส
อยางนอย สญัโญชนเบือ้งต่ำ ๓ ประการไดแลว  ตราบ
นัน้ จงึจะกาวลวงขามโคตรปถุชุน เปนพระอรยิบคุคล
ตามระดบัภมูธิรรมทีป่ฏบิตัไิด
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นีเ้ปนขัน้สมถกมัมัฏฐาน/ภาวนา และอนปุสสนา
ใหไดเขาถึง ไดร ูไดเหน็ และเปนกายในกาย เวทนา
ในเวทนา จติในจติ และธรรมในธรรม ทีล่ะเอยีดประณตี
ยิง่กวากนัไปตามลำดบัจนถงึ “ธรรมกาย” อนัใหเหน็แจง
รแูจง สภาวะของสงัขารธรรมทัง้หลาย โดยเฉพาะอยาง
ยิง่ “อปุาทนินกสงัขาร” คอื สงัขารทีม่ชีวีติ มวีญิญาณ
ครอง ไดแกสตัวโลกทัง้หลาย   ใหเหน็เบญจขนัธ คอื
รปู เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ กลาวโดยยอคอื
รปูขนัธ และนามขนัธ ๔ วา เปนสภาพไมเทีย่ง เปนทกุข
เปนอนตัตา ชือ่วา “ทฏิฐวิสิทุธ”ิ โดยมสีลีวิสทุธแิละ
จติตวิสทุธ ิเปนบาทฐานใหทฏิฐวิสิทุธ ิอนัเปนตวัวปิสสนา
เกดิ เจริญขึน้ และตัง้อยู

(จากหนงัสอืสมถวปิสสนาภาวนา ตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ถงึธรรมกายและพระนพิพานของพระพทุธเจา,

อธบิายชีแ้จง โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๕-๑๖)
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๑๐๔
ทางเดนิของจติทัง้ ๗ ฐาน

เพราะเหตไุร  หลวงพอวดัปากน้ำ ทานจงึได
แนะนำวธิปีฏบิตัใินขัน้สมถภาวนา (เบือ้งตน) ใหกำหนด
บรกิรรมนมิติ และบรกิรรมภาวนาไปตามฐานตางๆ
โดยเริ่มที่ฐานที่ตั้งของใจ ฐานที่ ๑ ปากชองจมูก
(หญงิซาย-ชายขวา) แลวก็เลือ่นไปฐานที ่๒ ทีเ่พลาตา
คอื ทีห่วัตาดานใน (หญงิซาย-ชายขวา) เปนตน

อธบิายวา หลวงพอวดัปากน้ำ ทานประสงค
ใหผปูฏบิตัเิบือ้งตน ไดรทูางเดนิของจติ เมือ่เวลาสตัว
จะไปเกดิ-มาเกดิ ดวงจติของสตัวนัน้ ดำเนนิผานฐาน
ตางๆ อยางนัน้  กลาวคอื เมือ่สตัว (มนษุย) จะมาเกดิ
คือ จะมาตั้งปฏิสนธิวิญญาณในมดลูกมารดานั้น
กายมนษุยละเอยีดและกายทพิย ฯลฯ อนัม ี“ดวงธรรม
ทีท่ำใหเปนกาย” ตัง้อยตูรงศนูยกลางกายของสตัวนัน้
จะเขามาตัง้อย ูณ ศนูยกลางกายของผเูปนพอกอน
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โดยผานเขามาตามฐานตางๆ คอื ปากชองจมกู ถาเปน
หญงิจะเขามาทางปากชองจมกูซายของบดิาเปนฐาน
ที ่๑ แลวกผ็านไปยงัหวัตาดานใน (ขางซาย) เปนฐาน
ที ่๒ แลวก็ผานไปยงัฐานที ่๓-๔-๕-๖-๗ ตอไปตาม
ลำดบั  แตถาสตัวทีจ่ะมาเกดินัน้เปนชาย กจ็ะเขามา
ทางชองจมกูขวาของบดิา แลวตอไปยงัเพลาตาดาน
ขวา และผานตอไปยงัฐานตางๆ จนไปหยดุนิง่อยทูี่
ศนูยกลางกายฐานที ่๗ ของบดิา เมือ่บดิา-มารดา
ประกอบธาตธุรรมถกูสวน ใจของบดิา-บตุร-มารดาหยดุ
นิ่งตรงกัน อายตนะคือภพมนุษยจะดึงดูดธาตุธรรม
ของผเูปนบตุรออกจากศนูยกลางของบดิาผานออกไป
ตามฐานทีต่ัง้ของใจทีเ่คยผานมาแตแรก ไปเขาชองจมกู
มารดา โดยเพศหญงิจะเขาทางปากชองจมกูซาย ถาเปน
เพศชายจะผานเขาทางชองจมกูขวา  และผานเขาไปตาม
ฐานตางๆ ถึงศูนยกลางกายฐานที่ ๗ เมื่อตัวอสุจิ
(Spermatozoa-sperm) ของผเูปนพอเขาไปเจาะรงัไข
ของมารดาในมดลกูได  กลายเปนตวัออน (Embryo)
ทีพ่ระทานเรยีก “กลลรูป”  คอื เปนไขทีเ่ริม่ตัง้ปฏสินธิ
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หลวงพอวดัปากน้ำทานวา มสีณัฐานกลมใส ขนาด
ประมาณเทาหยาดน้ำมันงาที่ติดอยูปลายขนจามรี
อนัมชัฌมิบรุษุสลัดเสยีแลว ๗ ครัง้  นัน้แหละ อาการ
ดงักลาวนี ้ เปนอาการทีส่ตัวมาตัง้ปฏสินธวิญิญาณใน
มดลูกมารดา โดยธรรมชาตอิยางนี ้(ยกเวนการปฏสินธิ
ทีส่งัเคราะหขึน้ดวยกระบวนการทางวทิยาศาสตร)

(จากหนงัสอืสมถวปิสสนาภาวนา ตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ถงึธรรมกายและพระนพิพานของพระพทุธเจา,

อธบิายชีแ้จง โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๖-๑๗)
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๑๐๕
ความอศัจรรยของหลวงพอวดัปากน้ำ

หลวงพอวัดปากน้ำทานเจริญจิตตภาวนา
ไดทัง้รแูละทัง้เหน็ธรรมชาตทิีล่ะเอยีดลึกซึง้อยางนี้
แมอบุายวธิทีีท่านแนะนำใหเหลอืบตากลบันัน้  กเ็ปนตาม
ธรรมชาตทิีเ่วลาสตัวจะไปเกดิ-มาเกิด หรอืจะดบั (ตาย)
จะหลบัจะตืน่ ดวงตาก็หมนุกลบัเหมอืนคนกำลงัชักจะ
ตายอยางนั้น ทานจงไปดูเด็กทารกที่กำลังหลับสนิท
กจ็ะเหน็ดวงตาของเดก็หมนุกลบัไปขางหลงัรบิๆๆ อยู
ตลอดเวลาอยางนัน้ ไปดไูด  ผใูหญหลบัสนทิกเ็หมอืนกนั
แมพอ-แมประกอบธาตธุรรมถกูสวนกเ็หมอืนกนั

นีเ้ปนความจรงิตามธรรมชาตทิีค่นทัว่ไปไมคอย
ไดสังเกตเห็น แตหลวงพอวัดปากน้ำ แมทานบวช
ตัง้แตยงัไมมคีรอบครวั แตทานกส็ามารถร-ูเหน็ดวย
ญาณพระธรรมกายของทานไดอยางนาอศัจรรย

(จากหนงัสอืสมถวปิสสนาภาวนา ตามแนวสตปิฏฐาน ๔
ถงึธรรมกายและพระนพิพานของพระพทุธเจา,
อธบิายชีแ้จง โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๑๘)
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๑๐๖
ธรรมกายคอืทีป่ระชมุคณุธรรม

ของพระอรยิเจา
ตามที่หลวงพอวดัปากน้ำ ทานไดปฏบิตัแิละ

สอนวธิเีจรญิสมถวปิสสนาตามแนวสตปิฏฐาน ๔ โดย
การมีสติพจิารณาเหน็กายในกาย เหน็เวทนาในเวทนา
เหน็ จติในจติ และเหน็ธรรมในธรรม เปนทัง้ ณ ภายใน
และภายนอก ซึ่งเปนการปฏิบัติ ที่ใหเขาถึง รู-เห็น
และเปนกายในกาย อนัประกอบดวยเวทนาในเวทนา
จติในจติ และธรรมในธรรมทีล่ะเอยีดตอๆ ไปจนสดุ
ละเอยีดถงึธรรมกาย นัน้ พงึทราบความหมายของคำวา
“กาย” แปลวา “ประชมุ” หรอื “หม”ู ซึง่หมายถงึเปน
ทีร่วมแหงสวนหรอืสิง่นัน้ๆ ซึง่เปนไดทัง้ รปูกาย (สรีร)ํ
หรอืรางกาย (เทห) นีเ้ปนสวน “รปูธรรม” และทัง้
นามกาย คอื จติใจ อนัเปน “นามธรรม” และ/หรอืเปน
ไดทั้งธรรมที่ประชุม คุณธรรมของพระพุทธเจา,
พระอรยิเจา, พระอรหนัตเจา ชือ่วา “ธรรมกาย” นัน้เอง
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๑๐๗
คณุคาของธรรมปฏบิตัิ

ขาพเจาสงัเกตเหน็วา ณ ทีใ่ดมผีปูฏบิตัภิาวนา
ตามแนวสตปิฏฐาน ถงึธรรมกาย และพระนพิพาน
ของพระพทุธเจานีด้วยด ีตรงตามทีพ่ระเดชพระคณุ
หลวงพอทานแนะนำสั่งสอนไว และรักษาสืบตอไว
ดวยด ีบคุคลผปูฏบิตัดิปีฏบิตัชิอบ และสถานทีน่ัน้ๆ
มคีวามเจรญิรงุเรอืงและสนัตสิขุดีทัง้นัน้ ไมมเีสือ่มเลย
จงึขอแนะนำใหทานผสูนใจศกึษาสัมมาปฏบิตั ิ ลอง
ปฏบิตัดิเูถดิ เมือ่ทานปฏบิตัไิดถงึธรรมกาย กจ็ะทราบ
ผลดีดวยตัวของทานเอง

(จากหนังสือการบริหารวัด,
โดย พระราชญาณวสิฐิ หนา ๒๔๐)
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๑๐๘
แรงบนัดาลใจของขาพเจา
เพือ่พระพทุธศาสนา

ดงัทีข่าพเจาไดเคยกลาวมาแลววา วตัถุประสงค
ในการบรรพชาอปุสมบทเขามาเปนพระภกิษสุามเณรใน
พระธรรมวนิยันี ้ คอื “เพือ่สลดัตนออกจากทกุขทัง้ปวง
และเพือ่ทำนพิพานใหแจง”

และสมเดจ็พระผมูพีระภาคเจา กไ็ดประทาน
ธรรมนูญการบริหารการครองตนเองและหมูคณะ
เพือ่ปฏบิตัใิหสามารถบรรลวุตัถปุระสงคดงักลาวไวแลววา
คอื ไตรสกิขา ไดแก ศลีสกิขา จติตสกิขา ปญญาสกิขา
ใหถงึอธศิลีสกิขา อธจิติตสกิขา และอธปิญญาสกิขา โดย
พระสทัธรรม ๓ คอื ปรยิตัสิทัธรรม ปฏบิตัสิทัธรรม และ
ปฏเิวธสทัธรรม

แตในยคุปจจุบนันีก้ารศกึษาสิกขา ๓ ทัง้โดย
ปรยิตัสิทัธรรม ปฏบิตัสิทัธรรม ใหถงึปฏเิวธสทัธรรม
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นัน้ ยอหยอนลงไปมาก เพราะเหตทุีข่าดผนูำผทูรง
คณุวฒุ ิทัง้สทัธรรม ๓ และสกิขา ๓ อกีทัง้นโยบาย
การใหการศกึษาอบรมทกุระดบักเ็นนและสงเสรมิกนัอยู
แต เพยีงภาคปรยิตัธิรรม และสวนตวัพระภกิษสุามเณร
เองกไ็มใฝใจขวนขวายศกึษาอบรมปฏบิตัพิระสทัธรรม
ประกอบกบัสงัคมในยคุโลกาภวิตัน (Globalization)
ซึง่เปนสงัคมทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะรบัขาวสารขอมลูตางๆ
ไดอยางมากและรวดเรว็ทกุเวลา หรอืแมจากทีห่างไกล
คนละดานของโลกไดไมยาก  สำหรบัชนทัว่ไปผทูีไ่มมี
ปญญาพจิารณาขาวสารขอมลูเหลานี ้ ซึง่เปนเพยีง
ขาวตัวอยางพฤติกรรมของมนุษยปุถุชนอันเกิดแต
อวชิชาทีค่อยเรงเราใหมนษุยเกดิตัณหาอยากบรโิภค
อยากเสพตามอยางเขายิง่ขึน้ เพิม่ความยดึถอืยดึตดิ
ในวตัถคุอื พสัดกุาม ดวยตณัหาและทฏิฐ ิใหมากเขาไปอกี
มากกวาทีจ่ะชวยใหมนษุยไดร ู ไดเขาใจตนเอง และ
พฒันาจติใจของตนเองใหเจรญิขึน้ มมีโนธรรมทีส่งบ
บรสิทุธิ ์ผองใส ดวยสติปญญาอนัเหน็ชอบ อนัใหผลเปน
ความสันติสุขแกชีวิตไดอยางย่ังยืนแทจริง แมแต
พระภกิษุสามเณรในพระศาสนานี ้ผไูมไดอบรมกาย
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อบรมศลี อบรมจติ และอบรมปญญาใหด ีพอเปนธรรม
เครือ่งรกัษาตน กห็ลงรบัเขาเตม็อตัรา เหมอืนปลา
หลงเหยือ่แลวตดิเบด็ จงึประพฤตผิดิพระธรรมวนิยั
จนเปนเรือ่งธรรมดากนัมากขึน้ จนเปนทีน่าวติก

และนี ้ กเ็ปนเหตหุนึง่ทีเ่ปนแรงบนัดาลใจให
ขาพเจาตัดสินใจวางแผนชวีติ สละชวีติฆราวาสผคูรอง
เรอืน มาบวชเปนพระภกิษใุนพระพทุธศาสนา เมือ่ พ.ศ.
๒๕๒๙ (อาย ุ๕๗ ป) กอนเกษยีณอาย ุ๓ ป เพือ่มา
ปฏบิตัพิระศาสนาดวยตนเองใหเตม็กำลงั และแมจะ
เปนเพยีงหิง่หอยตวันอยนดิ ทีไ่มมอีำนาจอทิธพิลใดไป
เปลีย่นแปลงสงัคมสวนใหญได กพ็อจะใหผทูีย่งัไมสนใจ
ในสกิขา ๓ และสทัธรรม ๓  ไดเหน็แสงอนันอยนดินี้
เปนเครือ่งเตอืนสตใิหระลกึถึงหนาทีร่บัผดิชอบในการ
บรหิารการปกครองตนเองและหมคูณะ ตามธรรมนญู
การบรหิารการปกครองพระภกิษสุงฆ และสามเณร
ซึง่สมเดจ็พระผมูพีระภาคเจาไดทรงประทานไวแลว
ไดบาง กย็งัดีกวาทีจ่ะไมไดกระทำอะไรเสยีเลย จะตาย
กจ็ะไดไมเสยีททีีไ่ดเกดิมาเปนมนษุยไดพบพระพทุธ
ศาสนา ดวยประการฉะนี้
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รายชือ่ผมูจีติศรทัธารวมจดัพมิพหนงัสอื
๑๐๘ มงคลธรรม

สพพฺทาน ํธมมฺทาน ํชนิาติ
บรรดาการใหทกุอยาง การใหธรรมะเปนการใหทีป่ระเสรฐิทีส่ดุ

พระมหาปราโมทย ปโมทโิต, พระอดุม อตุตฺมปโฺญ ๑๐,๐๐๐ บาท
พระมหาณฐัภคันนัท คณุงกฺโร ๑๒,๐๐๐ บาท
พระครอูาทรปรยิตัสิธุ ีและญาตมิติร ๒,๐๐๐ บาท
พระมหาศกัฎา สมุโน ๑,๐๐๐ บาท
พระมหาสมยั หริมิโก และญาตมิติร ๑,๐๐๐ บาท
พระมหาภทัระ วริยิงกฺโุร ๑,๐๐๐ บาท
พระครสูมหุปพน กนตฺวฑฺฒโน ๑,๐๐๐ บาท
พระมหาสมชาต ิสชุาโต ๑,๐๐๐ บาท
พระมหาพรอมไพบลูย สเุมธโส ๑,๐๐๐ บาท
พระมหามณเฑยีร รกัขิตสทัโธ ๕๐๐ บาท

ครอบครวั ปวาวฒันพานชิ ๒๐,๕๐๐ บาท
คณุสทุศัน-สนุรีตัน-สชุญา นิม่กุลรตัน ๒๐,๐๐๐ บาท
คณุกฤษฎา-พรทพิย ซมิพฒันานนท ๑๐,๐๐๐ บาท
คณุสภุาพร สทุธไิชยศรกลุ พรอมบตุร-ธดิา ๕,๐๐๐ บาท
คณุวรีวรรณ โรจนวานชิ ๕,๐๐๐ บาท
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คณุสวุชิญ โรจนวานชิ ๕,๐๐๐ บาท
ผศ.ดร.สถาพร นิม่กลุรตัน ๓,๐๐๐ บาท
บรษิทั อนิเตอรเทค เอส ด ีว ีไอ จำกดั ๓,๐๐๐ บาท
บรษิทั แพททนิมัเพลส จำกดั ๒,๐๐๐ บาท
คณุวรีะ-นศิาชล เนตยกลุ  ๒,๐๐๐ บาท
คณุสมชาย เทยีมบญุประเสรฐิ ๒,๐๐๐ บาท
คณุธติวิฒัน เลศิอำนวยลาภ ๒,๐๐๐ บาท
คณุวรกร เข็มแกวมณี ๑,๐๐๐ บาท
คณุธนสาร ประทมุรัตน ๑,๐๐๐ บาท
คณุมานพ ชยัศภุกจิ ๑,๐๐๐ บาท
คณุภทัราภรณ กนัยะมี ๑,๐๐๐ บาท
คณุเสวยีน ยสิารคณุ และญาตมิติร ๑,๐๐๐ บาท
คณุภคักร-ปรญิญา เมืองนลิ และบตุร ๑,๐๐๐ บาท
คณุยศพล-คณุสนุ ีทองบญุ ๖๐๐ บาท
คณุไชยวฒัน-สรานนัท ไกรภสัสรพงษ และครอบครวั ๕๐๐ บาท
คณุสริชิยั-สชุาดา ปนมณนีพรตัน และครอบครวั ๕๐๐ บาท
คณุปราณ ีเดชกรรจ ๕๐๐ บาท
คณุณาณกาญจน เดชกรรจ ๕๐๐ บาท
คณุเชษฐญาณ เดชกรรจ ๕๐๐ บาท

ผเูปนภาพรวม ๒,๐๖๐ บาท
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