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ค�าปรารภ

การศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์สยามแต่โบราณสมัย แบ่ง
ออกเป็น ๒ แผนก คือ แผนกบาลี และแผนกธรรม การศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
แผนกบาลีนั้นมีมาตั้งแต่ดั้งเดิม เป็นการศึกษาภาษาบาลีเพื่อที่จะสามารถ
เข้าถึงและเข้าใจคัมภีร์ต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาซึ่งทรงไว้หรือรจนาไว้
ด้วยภาษานั้นมาแต่เก่าก่อน ผู้ที่สอบไล่ได้ เรียกเป็นบาเรียน หรือเปรียญ
ตามชัน้ ภูมแิ ห่งความรู้ อีกแผนกหนึง่ คือการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนกธรรม
ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระด�าริก่อตั้ง
และอุดหนุนขึ้น เป็นการศึกษาธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่มุ่งเน้นเข้าใจ
เนือ้ หาสาระแห่งธรรม ซึง่ ปริวรรตออกเป็นภาษาสยาม โดยวิธศี กึ ษาวิเคราะห์
เรียบเรียง และบรรยายธรรม ผู้ที่สอบไล่ได้เรียกเป็นนักธรรมตามชั้นภูมิแห่ง
ความรู้เช่นกัน กล่าวโดยเฉพาะถึงชั้นภูมิของผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของ
สนามหลวงแผนกธรรมนัน้ จ�าแนกเป็นชัน้ นักธรรมตรี นักธรรมโท และนักธรรม
เอก โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นนั้ ทรงเอาพระทัยใส่ เป็นพระธุระ
ในการเลือกเฟ้น ตรวจตรา จัดท�าหลักสูตรและต�าราเรียน การเรียนการสอน
ตลอดจนการสอบ พระปริยัติธรรม แผนกธรรมอยู่จนที่สุดแห่งพระชนมชีพ
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมนั้น ในชั้นต่อมาครั้งพระเจ้า
วรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงปกครอง
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สังฆมณฑล แลพระเถรานุเถระที่ได้รับธุระเป็นกรรมการหรือด�าเนินการ
สนามหลวงแผนกธรรม ได้เห็นกันว่าใช่จะเป็นหิตานุหิตประโยชน์เฉพาะแต่
พระภิกษุสามเณรทีจ่ กั ได้ศกึ ษาเล่าเรียนเท่านัน้ แม้คฤหัสถ์ หากได้ศกึ ษาเล่าเรียน
ก็จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่นได้ตามอุดมคติแห่งการศึกษาธรรม
ในทางพระพุทธศาสนาด้วย จึงได้ขยายการเรียนการสอนไปสูค่ ฤหัสถ์ทงั้ หญิง
ชาย เรียกการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมส�าหรับคฤหัสถ์ว่า “ธรรม
ศึกษา” ก�าหนดหลักสูตรและชั้นภูมิความรู้เป็นธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษา
โท และธรรมศึกษาเอก เช่นเดียวกับนักธรรม โดยในชั้นเดิมนั้น ใช้หลักสูตร
และต�าราเรียน ตลอดจนการเรียนการสอน และจนการสอบเช่นเดียวกับ
หลักสูตรนักธรรม เป็นแต่ปรับปรุงลดทอนเฉพาะเนื้อหาบางส่วนที่พ้นวิสัย
หรือยังไม่ถึงคราวเหมาะจ�าเป็นส�าหรับคฤหัสถ์ออก เช่น วิชาวินัย ก็ปรับให้
ผู้ศึกษาซึ่งเป็นคฤหัสถ์เล่าเรียนเบญจศีลและเบญจธรรม อันเป็นศีลเป็นวินัย
ส�าหรับฆราวาสผู้ครองเรือน จึงได้จัดท�าหลักสูตรและต�าราเรียนธรรมศึกษา
ส�าหรับคฤหัสถ์แยกออกเป็นการเฉพาะ ซึ่งได้ใช้หลักสูตรและต�าราเรียนที่
จัดท�าแยกออกมาในคราวนี้สืบเนื่องมาช้านาน
จึงควรร�าลึกแลสรรเสริญพระเกียรติคุณและเกียรติคุณแห่งสมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ตลอดถึงพระเถรานุเถระผูเ้ ป็น
บูรพาจารย์ซงึ่ ได้สรรค์สร้างความรุง่ เรืองในการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม แผนก
ธรรมขึ้นไว้เป็นประโยชน์อย่างสูงในพระพุทธศาสนามาแต่เก่าก่อน
ครั้นถึงพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในเวลานั้น การศึกษาตามหลักสูตร
ธรรมศึกษา เป็นที่นิยมแพร่หลายไปในหมู่ฆราวาสคฤหัสถ์ ดังปรากฏว่ามี
สาธุชนซึ่งอยู่ในวัยผู้ครองเรือน และนักเรียนทั้งประถมและมัธยม ตลอดจน
นิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้มีศรัทธาสมัครเข้ามาเล่าเรียนพระสัทธรรม
ตามหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นอันมาก ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส� า นั ก งานเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ส� า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ส� า นั ก งานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และส�านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ จึงได้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียนการสอน
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ในสถานศึกษา ท�าให้การเรียนธรรมศึกษาแผ่ขยายอย่างยิ่งในสถานศึกษา
ทุกระดับ
ด้วยเหตุนี้ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๑ คณะกรรมการสนามหลวง
แผนกธรรม จึงเห็นสมควรปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษา ให้เหมาะสมแก่กาลสมัย
และวัยของผูศ้ กึ ษาเล่าเรียน โดยจ�าแนกการเรียนการสอนธรรมศึกษาออกเป็น
๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ส�าหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา หรือเด็กผูม้ ี
วัยในระยะนัน้ ระดับมัธยมศึกษา ส�าหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา หรือเยาวชน
ผูม้ วี ยั ในระยะนัน้ และระดับอุดมศึกษา ส�าหรับนิสติ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนสาธุชนอืน่ ทัว่ ไป แต่ละระดับยังแบ่งย่อยออก
เป็นธรรมศึกษาตรี ธรรมศึกษาโท และธรรมศึกษาเอก ของระดับชั้นนั้น ๆ
อีก รวมจ�าแนกชัน้ ภูมคิ วามรูต้ ามหลักสูตรธรรมศึกษาทีป่ รับปรุงใหม่ได้ ๙ ชัน้
การปรับปรุงหลักสูตรธรรมศึกษาดังกล่าวเพือ่ ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย
และถูกต้อง สนามหลวงแผนกธรรมจึงได้แต่งตั้งที่ปรึกษาและกรรมการขึ้น
ประกอบด้วยพระเถรานุเถระและฆราวาสผู้ทรงภูมิรู้ในทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกันปรับปรุง จัดท�า พิจารณา ตรวจตรา และประเมินผลหลักสูตรและ
ต�าราเรียนธรรมศึกษา เฉพาะส�าหรับการจัดท�าต�าราเรียนหลักสูตรธรรม
ศึกษาที่ปรับปรุงใหม่นี้ ในเบื้องแรกคณะกรรมการฝ่ายบรรพชิตได้ยกร่าง
เนื้อหาขึ้นโดยปรับปรุงจากต�าราเรียนธรรมศึกษาเดิม และจึงส่งให้คณะ
กรรมการฝ่ายคฤหัสถ์ พิจารณาปรับรูปแบบและภาษาให้เหมาะกับความรู้
และความเข้าใจของคฤหัสถ์ซึ่งจะเป็นผู้ใช้ต�ารา รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ในประเด็นต่าง ๆ จากนัน้ จึงได้นา� เข้าสูก่ ารพิจารณาของกลุม่ ผูป้ ระเมินซึง่ เป็น
ผูจ้ ะสามารถสะท้อนความเข้าใจและต้องการของผูจ้ ะใช้ตา� ราเรียนธรรมศึกษา
แต่ละระดับได้ เมือ่ ได้รบั ผลการประเมินแล้วกรรมการฝ่ายคฤหัสถ์จงึ ปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกับผลการประเมิน และท้ายที่สุดจึงเสนอให้ที่ปรึกษา
พิจารณาเห็นชอบ จึงเป็นอันส�าเร็จขัน้ ตอนในฝ่ายเนือ้ หา และเพือ่ ให้ผใู้ ช้ตา� รา
เรียนธรรมศึกษาที่ปรับปรุงขึ้นใหม่นี้เกิดความเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น คณะ
กรรมการจึงได้จัดท�าและบรรจุภาพประกอบไว้ด้วย โดยภาพประกอบเหล่านี้
นอกจากทีค่ ณะกรรมการได้อตุ สาหะเดินทางไปบันทึกภาพเอง ณ สถานทีต่ า่ ง ๆ
แล้ ว ก็ ยั ง ได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากพระอารามหลายแห่ ง ตลอดจน
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หน่วยงานภาครัฐและเอกชน แม้โดยทีส่ ดุ ผูม้ ใี จเอือ้ เฟือ้ ด้วย เมือ่ ผ่านกระบวนการ
ทุกขั้นตอนแล้วจึงด�าเนินการจัดพิมพ์ภายใต้การอ�านวยการของสนามหลวง
แผนกธรรมจนส�าเร็จเป็นเล่มสมุดอยูใ่ นบัดนี้ ซึง่ ในนามของสนามหลวงแผนก
ธรรมและคณะสงฆ์ไทย ขออนุโมทนาแก่ที่ปรึกษา และกรรมการ ตลอดจน
ผูเ้ กีย่ วข้องในการจัดท�าหลักสูตรและต�าราเรียนธรรมศึกษาทีป่ รับปรุงขึน้ ใหม่นี้
ทุกรูปและทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้
อนึ่ง นับเป็นกาลบรรจบอัศจรรย์ที่การด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตร
และต�าราเรียนธรรมศึกษาสามารถด�าเนินการได้ลุล่วง ถึงขั้นได้รับอนุมัติ
หลักสูตรในพุทธศักราช ๒๕๖๔ อันเป็นปีที่บรรจบ ๑๐๐ ปีนับแต่สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผู้ทรงวางรากฐานการ
ศึ ก ษาพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกธรรมซึ่ ง เป็ น ต้ น เค้ า ของการศึ ก ษาธรรม
ศึกษา สิ้นพระชนม์ และองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติได้ประกาศยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลส�าคัญของโลกโดยเหตุแห่ง
พระคุณูปการที่ได้ทรงบ�าเพ็ญไว้ดีแล้ว ฉะนั้น หลักสูตรและต�าราเรียนธรรม
ศึกษาที่ส�าเร็จลงในปีนี้ จึงย่อมเป็นอนุสสรณีย์ที่เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นในวาระอันส�าคัญนี้ อีกโสดหนึ่งด้วย
ขออ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดถึงเทวานุภาพแห่งเทพยดา
ผู้ทรงสัมมาทิฏฐิ ด�ารงอานุภาพรักษาพระพุทธศาสนา จงได้รักษาคุ้มครอง
การศึกษาพระปริยัติธรรม คือการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมค�าสั่งสอนของ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในสยามรัฐสีมาอาณาจักร และในไพรัช
ประเทศต่าง ๆ ให้ด�ารงคงอยู่โดยสวัสดิ์ สัมฤทธิ์ และสิทธิทุกประการตลอด
กาลนาน เพื่อพระศาสนาของสมเด็จพระชินวรมุนีจักด�ารงอยู่ตราบกาลนั้น
เทอญ

(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)
แม่กองธรรมสนามหลวง
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สารบัญ
พระคติธรรม

หน้า
๓

ค�ำปรำรภ

๔

สำรบัญ

๘

ค�ำแนะน�ำในกำรใช้หนังสือชุดธรรมศึกษำ

๑๐

วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม
ขอบข่ายเนื้อหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างข้อสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างการเรียบเรียงเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
บรรณานุกรม

๑๗
๑๘
๒๑
๒๒
๒๓
๒๗
๓๐

วิชำธรรมวิภำค
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมวิภาค
บทที่ ๒ ธรรมหมวด ๒ (ทุกะ)
บทที่ ๓ ธรรมหมวด ๓ (ติกะ)
บทที่ ๔ ธรรมหมวด ๔ (จตุกกะ)
บทที่ ๕ คิหิปฏิบัติ
บรรณานุกรม

๓๑
๓๒
๓๘
๔๓
๕๓
๕๘
๖๔
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วิชำอนุพุทธประวัติและศำสนพิธี
ภำคอนุพุทธประวัติ
บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพุทธประวัติ
บทที่ ๒ พระประวัติพระพุทธเจ้า
บทที่ ๓ ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญะ
บทที่ ๔ ประวัติพระอุรุเวลกัสสปะ
บทที่ ๕ ประวัติพระสารีบุตร
บทที่ ๖ ประวัติพระโมคคัลลานะ
บทที่ ๗ พระประวัติพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี
บทที่ ๘ พระประวัติพระนางเขมาเถรี
ภำคศำสนพิธี
บทที่ ๙ ศาสนพิธี
บรรณานุกรม

หน้า
๖๕
๖๖
๖๖
๖๙
๙๐
๙๕
๑๐๐
๑๐๕
๑๐๙
๑๑๔
๑๑๘
๑๑๘
๑๔๐

วิชำเบญจศีลและเบญจธรรม
บทที่ ๑ วินัย
บทที่ ๒ เบญจศีล
บทที่ ๓ วิรัติและอานิสงส์ของการรักษาเบญจศีล
บทที่ ๔ เบญจธรรม
บรรณานุกรม

๑๔๓
๑๔๔
๑๔๙
๑๖๔
๑๖๘
๑๗๙

ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง ที่ ๖/๒๕๖๓

๑๘๒

ค�ำสั่งแม่กองธรรมสนำมหลวง ที่ ๘/๒๕๖๓

๑๘๓

รำยนำมสถำบันกำรศึกษำทีป่ ระเมินหนังสือธรรมศึกษำ

๑๘๔

คณะผู้จัดท�ำ

๑๘๕
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ค�าแนะน�าการใช้หนังสือชุด
ธรรมศึกษา

ประวัติความเป็นมาของนักธรรม-ธรรมศึกษา
การศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาของพระสงฆ์ ไ ทยแต่ เ ดิ ม มานั้ น เน้ น
การศึกษาภาษาบาลี เพื่อไปศึกษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์อื่น ๆ ซึ่งเป็นภาษา
บาลี รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาจากเอกสารชั้นต้น เพื่อไม่ให้ข้อธรรมะ
นัน้ ผิดเพีย้ นไป ท�าให้พระสงฆ์ผศู้ กึ ษาจ�าต้องรูแ้ ตกฉานในภาษาบาลีแล้วจึงจะ
สามารถรู้ข้อธรรมวินัยได้ เป็นเหตุให้จ�านวนพระสงฆ์ผู้มีความรู้ในพระธรรม
วินัยมีจ�านวนน้อย ไม่แพร่หลาย
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงเล็งเห็น
ปัญหาดังกล่าว จึงทรงสร้างหลักสูตรการเรียนพระพุทธศาสนาในภาษาไทยขึน้
และได้ทดลองใช้ในวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งทรงปกครองแล้วได้ผลดี จึงขยายผล
ออกมาจัดการศึกษาในสังฆมณฑล รวมถึงปรับปรุงให้เกิดหลักสูตรทีเ่ หมาะสม
ส�าหรับพระสงฆ์ทั้งประเทศยิ่งขึ้น และแบ่งออกเป็นล�าดับชั้นตรี โท เอก
ในเวลาต่อมา
เมื่อการศึกษานักธรรมของพระสงฆ์นิยมแพร่หลายแล้ว ปรากฏว่า
ในฝ่ายฆราวาสเห็นประโยชน์และน�าไปใช้วดั เป็นคุณสมบัตพิ เิ ศษ เช่น พระสงฆ์
ผู้สอบได้นักธรรมเมื่อลาสิกขาจะสามารถรับราชการครูได้ คณะสงฆ์ในสมัย

10

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิรวิ ฒ
ั น์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า จึงจัดการ
ศึกษานักธรรมขึ้นส�าหรับฝ่ายฆราวาส มีชื่อเรียกว่า “ธรรมศึกษา”
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ในอดี ต มาถึ ง ปั จ จุ บั น การเรี ย นการสอนและการ
สอบหลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา ได้เจริญวิวัฒนามาเกินศตวรรษ
มีผสู้ อบส�าเร็จตามหลักสูตรไปแล้วทัง้ ในและต่างประเทศจ�านวนมาก กล่าวได้
ว่า มีพระสงฆ์และฆราวาสผู้รู้ธรรมมากขึ้นตามไปด้วย อันเป็นเครื่องยืนยัน
พระญาณทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ผู้ทรงเป็นต้นด�าริ อย่างไรก็ตาม
ส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ค�านึงอยู่เสมอว่า เมื่อวันเวลาผ่านไป
สมควรจะได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ จึงด�าเนินการให้
มีการตรวจช�าระหลักสูตรธรรมศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ปรากฏ
ดังหนังสือชุดธรรมศึกษาที่ท่านก�าลังอ่านอยู่นี้

โครงสร้างเนื้อหา และแนวทางการใช้หนังสือเรียน
หนังสือชุดธรรมศึกษานี้ แบ่งออกเป็นระดับชั้นตามความเหมาะสม
ของผู้ศึกษา จ�านวน ๓ ระดับ และในแต่ละระดับชั้นยังแบ่งย่อยออกไปได้
อีก ๓ ระดับ ดังนี้
ธรรมศึกษา ระดับประถมศึกษำ แบ่งออกเป็นชั้นตรี โท เอก
ธรรมศึกษา ระดับมัธยมศึกษำ แบ่งออกเป็นชั้นตรี โท เอก
ธรรมศึกษา ระดับอุดมศึกษำและประชำชนทั่วไป แบ่งออกเป็นชั้น
ตรี โท เอก
การแบ่งเนื้อหาในหนังสือธรรมศึกษานี้อาศัยการแบ่งหมวดใหญ่
ในพระไตรปิฎกมาเป็นฐาน ได้แก่ พระสุตตันตปิฎก คือ ประมวลประวัติ
และเรื่องราวต่าง ๆ ที่มาในรูปเทศนา พระอภิธรรมปิฎก คือ ประมวลหลัก
ธรรมและเนื้อหาของหลักธรรม และพระวินัยปิฎก คือ ประมวลระเบียบข้อ
บังคับการปฏิบัติตนของภิกษุ หนังสือธรรมศึกษา แต่ละเล่มจะประกอบด้วย
หมวดเนื้อหา คือ
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๑. วิชำเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม
การแก้กระทู้ธรรม เป็นลักษณะเฉพาะของการศึกษาธรรมศึกษา
ของไทย มุง่ น�าเสนอพุทธศาสนสุภาษิต ธรรมภาษิต และเถรภาษิต ยกเป็นหัวข้อ
กระทู้ให้ผู้ศึกษาได้อธิบายหัวข้อนั้น ๆ โดยการประมวลองค์ความรู้ต่าง ๆ
ทั้งจากการเรียนวิชาธรรมศึกษา และจากที่ผู้เรียนมีภูมิรู้ในวิทยาการแขนง
ต่าง ๆ มาเรียบเรียงในรูปแบบของ “เรียงความแก้กระทู้ธรรม” ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะ เป็นเพียงตัวอย่างประเภทหนึง่ ของการเขียนเรียงความอธิบาย ซึง่ มิใช่
จะเป็นการก�าหนดกลวิธกี ารเขียนเรียงความทีด่ ที สี่ ดุ ส�าหรับการศึกษาประเภท
อื่น ๆ สาระส�าคัญอยู่ที่การอธิบายหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งให้สามารถเข้าใจได้
อย่างแจ่มแจ้งเท่านั้น
๒. วิชำธรรมวิภำค และธรรมวิจำรณ์
ในหนังสือชุดนี้ได้คัดเลือกพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและที่
พระเถระรุ่นหลังรวบรวมไว้ แบ่งหมวดตามองค์ประกอบของธรรมนั้น เช่น
ธรรมหมวด ๒ หมายถึงบรรดาหลักธรรมอันมีองค์ประกอบภายใน ๒ ประการ
เป็นต้น แล้วน�าเสนอนิยามและประเด็นบางประการทีน่ กั วิชาการไทยให้ความ
ส�าคัญ อ้างอิงเอกสารและต�าราของส�านักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเป็น
ส�าคัญ และใช้คัมภีร์ในยุคต่าง ๆ เช่น พจนานุกรม สื่อออนไลน์ บทความ
วิชาการและบทความวิจัย เป็นต้น ขยายความและยกตัวอย่างบางประเด็น
อย่างไรก็ตาม พระธรรมมีมากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และเชื่อมโยงกัน
ในแง่มุมต่าง ๆ ฉะนั้น หากผู้ศึกษาปรารถนาจะศึกษาสืบค้นให้ลึกซึ้งขึ้นไป
ควรค้นคว้าต�าราเฉพาะ เช่น พระไตรปิฎก คัมภีร์อรรถกถา บทความ หรือ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเฉพาะทาง เป็นต้น
๓. วิชำพุทธประวัติ อนุพุทธประวัติ พุทธำนุพุทธประวัติ และ
ศำสนพิธี
วิชานี้มุ่งน�าเสนอรายละเอียดของเหตุการณ์ รวมถึงคติอันเกี่ยวเนื่อง
กับเหตุการณ์ในพระชนม์ชพี ของพระพุทธเจ้าตลอดจนชีวประวัตขิ องพระสาวก
อุบาสกและอุบาสิกาที่พึงรู้ โดยด�าเนินความตามที่ปรากฏในคัมภีร์ รวมถึง
วรรณกรรมที่เรียบเรียงโดยพระอรรถกถาจารย์และปราชญ์ในยุคสมัยต่าง ๆ
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แล้วเปรียบเทียบประเด็นที่คัมภีร์แต่ละเล่มรจนาไว้ต่างกัน พร้อมคัดเลือก
บทวิเคราะห์ของนักปรัชญาพระพุทธศาสนาหลาย ๆ ท่านทีอ่ ธิบายความหมาย
ของเหตุการณ์ตามทัศนะที่แตกต่างไป เพื่อกระตุ้นให้ผู้ศึกษาได้คิด วิเคราะห์
และท� า ความเข้ า ใจแก่ น แท้ ข องอนุ พุ ท ธประวั ติ ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ดั ง นั้ น
ผู้ศึกษาจะสังเกตได้ว่า เนื้อหาในหนังสือเรียนเล่มนี้มี ๒ นัยควบคู่กันไปเสมอ
ได้แก่
กำรน�ำเสนอล�าดับเนื้อหาของพุทธประวัติ ประวัติพระสาวก อุบาสก
และอุบาสิกา เช่นที่ปรากฏในวรรณกรรมเล่มต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่งขึ้นเพื่อ
สรรเสริญพระคุณานุคุณของพระพุทธเจ้า และเสริมสร้างศรัทธาปสาทะ
ให้เกิดขึ้นในใจศาสนิกชน บางครั้งมีเรื่องราวอิทธิปาฏิหาริย์หุ้มห่อหลักธรรม
ไว้อย่างแยบคาย นอกจากเรื่องราวพุทธประวัติ ประวัติพระสาวก อุบาสก
และอุบาสิกาแล้ว ผู้เรียนยังจะได้ประเด็นความรู้เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม และศิลปวัฒนธรรมในช่วงเวลาต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย
กำรตี ค วำมเรื่ อ งราวอิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย ์ ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นที่ ขึ้ น กั บ อั ต วิ สั ย
ในการเชื่ อ ถื อ ให้ ท ราบถึ ง หลั ก ธรรม หรื อ ความหมายแท้ จ ริ ง ที่ แ ฝงไว้
รวมถึ ง ท� า ความเข้ า ใจเหตุ ก ารณ์ พฤติ ก ารณ์ และพฤติ ก รรมของผู ้ ค น
ตามบริบทแห่งยุคสมัย อันเป็นแนวคิดพืน้ ฐานในการศึกษาด้านประวัตศิ าสตร์
และสังคมศาสตร์ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นแท้ของอนุพุทธประวัติ
ได้อย่างถ่องแท้ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับปรัชญาแขนงอื่น ๆ สะท้อน
ความเป็นศาสตร์สากลของพระพุทธศาสนาได้ชัดเจนขึ้นอีกด้วย
ดังที่ทราบกันดีว่าเรื่องราวอนุพุทธประวัติได้รับความนิยมเชื่อถือ
กันมาตั้งแต่โบราณ และกลายเป็นรากฐานส�าคัญของวิถีชีวิตของสังคมไทย
จนเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ เพือ่ สนองตอบเจตนารมณ์
ที่จะจรรโลงศาสนา วิธีการศึกษาอนุพุทธประวัติให้ได้อรรถประโยชน์มากขึ้น
จึงสามารถศึกษาเรือ่ งราวไปพร้อมกับศึกษาสังเกตงานศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ
เช่น วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม โดยมีแหล่งเรียนรู้ส�าคัญ
คือ วัด ห้องสมุด พิพธิ ภัณฑสถานต่าง ๆ เป็นต้น ควบคูไ่ ปด้วย ทัง้ นีใ้ นหนังสือ
ชุดนี้ได้รวบรวมภาพจากแหล่งเรียนรู้บางส่วนไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา
ในเบื้องต้น
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นอกจากนั้ น หนั ง สื อ ชุ ด นี้ ไ ด้ ผ นวกเนื้ อ หาศาสนพิ ธี ต ่ า ง ๆ ที่
พุทธศาสนิกชนพึงทราบ ทั้งนี้มีข้อควรตระหนักว่า ศาสนพิธีมีจุดมุ่งหมาย
โน้มน้าวจิตใจของศาสนิกชนให้สนใจ เข้าใจ และเข้าถึงหลักธรรมที่ซับซ้อน
ได้ ดังนั้น ระเบียบแบบแผนศาสนพิธีของแต่ละพื้นที่ย่อมมีรายละเอียดแตก
ต่างกัน ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาพึงท�าทัศนะและวางท่าทีให้เหมาะควรถูกต้อง
ว่า ศาสนพิธีใดของพื้นถิ่นของส�านักใด ถ้ายังสามารถรักษาจุดมุ่งหมาย
การโน้มน้าวชักน�าศรัทธาได้ ก็ไม่พึงตัดสินว่าศาสนพิธีนั้นผิดถูกไปจาก
แบบแผนตามที่ได้ศึกษาในหนังสือนี้
๔. วิชำเบญจศีลและเบญจธรรม อุโบสถศีล และกรรมบถ
พระวินยั มีหลักใหญ่ คือ ศีลของภิกษุสงฆ์ ๒๒๗ ข้อ และศีลของภิกษุณี
สงฆ์ ๓๑๑ ข้อ ดังนั้นในฝ่ายฆราวาสจึงมุ่งน�าเสนอกรอบการครองตน หรือ
เป็นวินัยฝ่ายฆราวาส ได้แก่ เบญจศีล และขั้นสูง คือ อุโบสถศีล ผู้ปฏิบัติ
ตามวินัยและสิกขาบทดังกล่าว ย่อมเป็นผู้มีศีล คือมีสภาวะแห่งความปกติ
นอกจากนั้นแล้ว ยังน�าเสนอนิยามและขอบเขตของกรรม อันน�าไปสู่ความ
เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นต่อสิกขาบทต่าง ๆ โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า มุ่งเน้นให้เข้าใจ
ว่าอะไรคือความดี จะท�าความดีได้อย่างไร อะไรคือความชั่ว และท�าอย่างไร
จึงเป็นประพฤติชั่ว ความรู้ดีรู้ชั่ว การท�าดี ละเว้นความชั่ว และท�าใจให้ตั้งอยู่
โดยดีนั้นเอง คือลักษณะของบัณฑิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนา และ
เป็นประเด็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา นอกจากนี้ ได้แทรกบทวิเคราะห์
และตัวอย่างบางประการที่นักวิชาการได้ค้นคว้าเพิ่มเติมไว้ด้วย
ในภาพรวม เมื่อพิจารณาขอบข่ายเนื้อหาให้ถี่ถ้วนแล้วจะเห็นแต่ละ
วิชามีเนื้อหาจ�าแนกได้มีการไล่เรียงความยากง่ายตามแต่ละชั้น เช่น วิชา
เรียงความแก้กระทูธ้ รรม วิชาธรรมวิภาค วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม ดังนัน้
ผู้อ่านหนังสือชุดนี้จึงสามารถศึกษาได้โดยเอกเทศ ส่วนวิชาอนุพุทธประวัติ
มีเนือ้ หาทีร่ อ้ ยเรียงกันต่อเนือ่ งไปตามแต่ละชัน้ เช่น ชัน้ ตรี เนือ้ หาเริม่ ทีก่ ารศึกษา
พระประวัติพระพุทธเจ้าจนถึงพระประวัตินางเขมาเถรี ส่วนชั้นเอก เริ่มที่
ประวัตสิ ามเณรสุขจนถึงพระประวัตพิ ระนางมัลลิกาเทวี เป็นต้น ดังนัน้ หากจะ
ทราบอนุพุทธประวัติโดยตลอดจึงต้องศึกษาไปทีละชั้นจึงจะได้ความสมบูรณ์
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ข้ อ เสนอแนะในการจั ด การสอนธรรมศึ ก ษา และเป้ า หมาย
ปลายทางของธรรมศึกษา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงนิพนธ์คา� น�า
หนังสือ “เบญจศีล และ เบญจธรรม” ไว้ความตอนหนึ่งว่า
“...หนังสือนี้แต่งเป็นแบบส�ำหรับครูใช้สอน ถ้ำนักเรียนเป็นเด็กก็จะ
ไม่เข้ำใจ เป็นธุระของครูจะดูแลให้เด็กเว้นข้อห้ำม ประพฤติตำมข้อที่แนะน�ำ
ยิ่งหำเรื่องต่ำง ๆ ที่เป็นเครื่องสำธกข้อควำมที่กล่ำวไว้ในที่นี้ให้กระจ่ำงขึ้น
น�ำมำให้นกั เรียนอ่ำนได้ดว้ ยยิง่ ดี นักเรียนจะได้เข้ำใจและมีควำมรูส้ กึ ด้วยตัวเอง
ถ้ำนักเรียนเป็นคนรุ่นที่มีควำมรู้ควำมเจริญสูงขึ้นไปแล้ว ครูจะใช้สมุดนี้เป็น
หนังสือเรียนของเขำก็ได้ เมื่อเรียนจบบทหนึ่งแล้ว ครูควรตั้งปัญหำถำม...”
คณะกรรมการตรวจช�าระหลักสูตรธรรมศึกษามีความเห็นเช่นเดียว
กับพระมติข้างต้นว่า หนังสือชุดธรรมศึกษาเป็นเพียงต�าราแกนกลาง ผู้
สอนสามารถจัดท�าแผนและเลือกใช้วิธีการสอน เครื่องมือประกอบการสอน
ที่เหมาะสมได้ รวมถึงการยกตัวอย่างและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้วย
ในพระนิพนธ์คา� น�าข้างต้นนัน้ สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงอธิบาย
ไว้ด้วยว่า การเรียนวิทยาความรู้แขนงต่าง ๆ นั้น มุ่งให้เป็นผู้รู้ผู้สามารถ
ประกอบวิชาชีพหรือใช้วทิ ยาการเหล่านัน้ ได้ แต่หากปราศจากความประพฤติ
ตัวดี ก็จะไม่มีผู้ยอมสมาคมหรือจ้างใช้งาน การเรียนการสอนในสถาบัน
การศึกษาก็จะไม่สา� เร็จประโยชน์ ดังนัน้ จึงได้ทรงนิพนธ์หนังสือเล่มทีก่ ล่าวถึง
นั้นขึ้นเพราะเป็นข้อธรรมส�าคัญที่จะเป็นหลักในความประพฤติของคนเรา
ที่จะน�าชีวิตไปโดยผาสุกได้
คณะกรรมการตรวจช�าระหลักสูตรธรรมศึกษา เห็นตามพระมติข้าง
ต้น และเห็นว่าคติจากประวัติความเป็นมาของนักธรรมและธรรมศึกษา ก็คือ
การจัดหลักสูตรการเรียน การจัดสอบ ทั้งของคณะสงฆ์และฝ่ายบ้านเมือง
เป็นแต่เครื่องมือให้การศึกษาพระพุทธศาสนาสามารถแพร่หลายได้โดยเร็ว
อ�านวยความสะดวกแก่ผู้น�าไปสอนและผู้เรียน ให้มีโครงสร้างเนื้อหาที่ชัดเจน
เป็นแกนกลาง ทั้งยังสามารถวัดประเมินผลได้มีมาตรฐานและเป็นธรรม
แต่เครือ่ งมือนัน้ จะต้องน�าไปให้ถงึ เจตนารมณ์ตน้ ทาง นัน่ คือ พระสงฆ์เป็นผูร้ ู้
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พระธรรมวินัยเพียงพอที่จะสืบพระพุทธศาสนา และรับภาระปกครองเผยแผ่
สัง่ สอนได้ และฆราวาสเป็นผูม้ คี วามรูธ้ รรมให้เป็นหลักในการด�าเนินชีวติ และ
จรรโลงสังคมต่อไปได้ จึงจะเรียกได้ว่าส�าเร็จวัตถุประสงค์ของธรรมศึกษา
อย่างแท้จริง
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วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
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ขอบข่ายเนื้อหา วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา
วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา
ให้ผู้เรียนแต่งอธิบายความกระทู้สุภาษิตที่ก�าหนดให้อย่างสมเหตุสมผลและ
อ้างอิงสุภาษิตที่ก�าหนดให้เท่านั้น มาประกอบการอธิบายไม่น้อยกว่า ๑
สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดส�าคัญให้สัมพันธ์กับ
กระทู้สุภาษิตที่ก�าหนดให้อย่างสมเหตุสมผล พร้อมบอกชื่อคัมภีร์หรือที่มา
ของสุภาษิตที่น�ามาอ้างอิงนั้นด้วย โดยชั้นนี้ ก�าหนดความยาวตั้งแต่ ๒ หน้า
ขึ้นไป (เว้นบรรทัด)
สีลวรรค คือ หมวดศีล
ที่
๑

สุภำษิต

คัมภีร์/ที่มำ

สีล� ยำว ชรำ สำธุ.
สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
ศีลยังประโยชน์ให้ส�าเร็จตราบเท่าชรา

๒

สีล� โลเก อนุตฺตร�.
ศีลเป็นเยี่ยมในโลก

๓

สญฺญมโต เวร� น จียติ.
ผู้ส�ารวมระวัง จะไม่สร้างเวรกรรม

ขุททกนิกาย ชาดก เอกนิบาต
-ทีฆนิกาย มหาวรรค
-ขุททกนิกาย อุทาน

ปุญญวรรค คือ หมวดบุญ
๔

ปุญฺญ โจเรหิ ทูหร�.
โจรขโมยบุญใครไม่ได้

๕

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย.
หมั่นขยันท�าความดี ก่อเกิดความสุข

๖

ปุญฺญำนิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฺำ โหนฺติ -สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
-อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต
ปำณิน�.
บุญเป็นที่พึ่งของชีวิตไปถึงโลกหน้า -ขุททกนิกาย ชาดก ทสกนิบาต
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ปำปวรรค คือ หมวดบำป
ที่

สุภำษิต

๗

ทุกฺโข ปำปสฺส อุจฺจโย.
สะสมบาปเท่ากับสะสมความทุกข์

คัมภีร์/ที่มำ
ขุททกนิกาย ธรรมบท

๘

สกมฺมุนำ หญฺญติ ปำป ธมฺโม.
-มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
คนท�าบาป ย่อมล�าบากเพราะกรรมของตน -ขุททกนิกาย เถรคาถา

๙

-มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
ปำปำนิ กมฺมำนิ กโรนฺติ โมหำ.
-ขุททกนิกาย ชาดก
คนท�าบาปกรรม เพราะความหลงผิด ปกิณณกนิบาต

กัมมวรรค คือ หมวดกรรม
๑๐

๑๑

๑๒

ปจฺฉำ ตปฺปติ ทุกฺกฏ�.
หลังจากท�าความชั่วลงไป
ย่อมเผาผลาญใจในภายหลัง

-สังยุตตนิกาย สคาถวรรค
-ขุททกนิกาย ธรรมบท

สำนิ กมฺมำนิ นยนฺติ ทุคฺคตึ.
ขุททกนิกาย ธรรมบท
กรรมชั่วของตนเอง ย่อมน�าไปสู่ทุคติ

กมฺมุนำ วตฺตตี โลโก.
ชาวโลกย่อมเป็นไปตามกรรม

-มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์
-ขุททกนิกาย สุตตนิบาต
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โกธวรรค คือ หมวดโกรธ
ที่

สุภำษิต

๑๓

โกโธ จิตฺตปฺปโกปโน.
ความโกรธ ท�าให้ใจสั่น

๑๔

โกธ� ทเมน อุจฺฉินฺเท.
พึงตัดความโกรธด้วยความข่มใจ

นัย. อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต

๑๕

มำ โกธสฺส วส� คมิ.
อย่าตกอยู่ในอ�านาจความโกรธ

ขุททกนิกาย ชาดก ทุกนิบาต
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ตัวอย่างรูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

เลขที่………………………………………
ช่วงชัน้ [ ] ประถม [✓/] มัธยม [ ] อุดม
วิชา เรียงความแก้กระทูธ้ รรม
สอบในสนามหลวง
วันที่……………………เดือน…………………………………พ.ศ.……………………………

ประโยคธรรมศึกษาชัน้ [✓
/] ตรี [ ] โท [ ] เอก

(สุภาษิ ตบทตัง� ที� โจทย์ยกมาให้)

(๑)

(คําแปลสุภาษิ ตบทตัง� ที� โจทย์ยกมาให้)
(๒) ณ บัดนี � .....
(๓) อธิบายความว่า ................. (อธิบายเนื �อความสุภาษิ ตบทตัง� ) ..............................
(๔) อธิบายความเชื�อมที�จะนํ ามาเชื�อมให้รบั กับกระทู้บทตัง� ๓ - ๕ บรรทัด
(๕) ................................... สมดังพุทธศาสนสุภาษิ ตที�มาใน (คัมภีรท
์ ี�มา) ว่า
(๖)

(สุภาษิ ตที�นํามาเชื�อม)
(คําแปลสุภาษิ ตที�นํามาเชื�อม)
อธิบายความว่า ................ (อธิบายเนื �อความแห่งกระทู้ที�นํามาเชื�อม)

(๗) สรุปความว่า ............ (โดยสรุปเนื �อความสองกระทู้ที�นํามาเชื�อม)
� มาเป็ นนิ กเขปบทเบือ� งต้นว่า
.................... สมดังธรรมภาษิ ตที�ยกขึน
(๘)

(สุภาษิ ตบทตัง� )
(คําแปลสุภาษิ ตบทตัง� )

(๙) มีนัยดังพรรณนาด้วยประการฉะนี �
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ธรรมศึ
ธรรมศึกกษา
ษา ชัชั้น้นตรี
ตรี ระดั
ระดับบมัมัธธยมศึ
ยมศึกกษา
ษา

ตัวอย่างข้อสอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

ปัญหาวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา
สอบในสนามหลวง
วันจันทร์ ที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย
สะสมบาปเท่ากับสะสมความทุกข์
...................................

ขุททกนิกาย ธรรมบท

วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา ให้ผู้เรียนแต่งอธิบาย
ความกระทู ้ ส ุ ภ าษิ ต ที ่ ก ำหนดให้ อ ย่ า งสมเหตุ ส มผลและอ้ า งอิ ง สุ ภ าษิ ต ที ่ ก ำหนดให้ เ ท่ า นั้ น
มาประกอบการอธิบายไม่น้อยกว่า ๑ สุภาษิต โดยต้องอธิบายร้อยเรียงและเชื่อมโยงแนวคิดสำคัญ
ให้สัมพันธ์กับกระทู้สุภาษิต พร้อมบอกชื่อคัมภีร์หรือที่มาของสุภาษิตที่นำมาอ้างอิงนั้นด้วย โดย
ชั้นนี้ กำหนดความยาวตั้งแต่ ๒ หน้าขึ้นไป (เว้นบรรทัด)
ให้เวลา ๓ ชั่วโมง
...................................

สุภาษิตที่กำหนดให้
สุขํ ยาว ชรา สีลํ.
ศีลนำความสุขมาให้ตราบเท่าชีวิต
ทเทยฺย ปุริโส ทานํ.
คนควรให้ของที่ควรให้
สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ.
กรรมชั่วของตนเองย่อมนำไปสู่ทุคติ
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สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

ขุททกนิกาย ชาดก สัตตกนิบาต

ขุททกนิกาย ธรรมบท

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

ตัวอย่างการเรียบเรียงเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

ทุกฺโข ปำปสฺส อุจฺจโย.
สะสมบำปเท่ำกับสะสมควำมทุกข์
ณ บัดนี้ จักได้อธิบายขยายเนื้อความแห่งกระทู้ธรรมภาษิตที่ได้ลิขิต
ไว้ ณ เบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและประพฤติปฏิบัติสืบต่อไป
ค�าว่า “บำป” หมายถึง ความชั่ว ความเลวร้าย ความไม่ดี กล่าว
คือ การกระท�าที่ส่งให้ถึงความเดือดร้อน ดังนั้น การสะสมบาปจึงเป็น
การประพฤติธรรมฝ่ายอกุศลกรรม คือการประพฤติชวั่ ทางกาย วาจา และใจ
นั่นเอง ซึ่งเมื่อสะสมไปทีละเล็กละน้อยย่อมจะเพิ่มจ�านวนมากขึ้น เปรียบ
เหมือนการทีฝ่ นตกใส่โอ่งน�า้ วันละเล็กวันละน้อยแล้ววันหนึง่ ก็เต็มโอ่งได้ ฉะนัน้
การอุปมาเช่นนี้จึงเปรียบเหมือนกับคนที่สะสมความชั่ว คือบาป โดยการท�า
ทุก ๆ วัน บาปก็ย่อมสะสมทวีคูณขึ้น จนบุคคลนั้นเป็นคนที่มีจิตใจหยาบช้า
จนไม่สามารถแยกแยะได้ว่าอะไรถูกหรือผิด กล่าวคือ ขาดปัญญาหยั่งรู้บาป
บุญคุณโทษ และเมื่อจิตใจไม่มีความเป็นมนุษย์แล้ว ย่อมสามารถท�าความชั่ว
ที่หนัก ๆ ขึ้นได้ ถึงขั้นที่ท�ากรรมชั่วหนัก ๆ เป็นเหตุให้ผิดกฎหมายจน
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเข้าจับกุม ซึ่งกรรมเหล่านี้นับว่าเป็นกรรมที่เห็นได้ทันตา
ยังมีกรรมที่จะได้รับนั้นไม่ได้มีแค่นี้ เป็นกรรมที่ส่งผลไปถึงอนาคตด้วย
เพราะฉะนัน้ จะเห็นว่าการท�าบาปนัน้ ท�าให้ผกู้ ระท�าได้รบั ทุกข์ทงั้ ในปัจจุบนั นี้
และอนาคต ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยกันทั้งนั้น
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บาปให้ ผ ลเป็ น ความทุ ก ข์ ใ จในขณะที่ ก ระท� า นั้ น ด้ ว ย ให้ ผ ลเป็ น
วิบากด้วย ให้ผลเป็นความทุกข์ขณะกระท�าคือหวาดระแวง รู้สึกหนักใจ
และรู ้ ว ่ า สิ่ ง ที่ ท� า นั้ น ผิ ด เช่ น คนที่ ค ้ า ขายสิ่ ง ผิ ด กฎหมาย การมี สิ่ ง ผิ ด
กฎหมายไว้ในครอบครอง ก็ต้องเป็นกังวลใจ ทุกข์ใจ ว่าจะมีคนมาล่วงรู้
ถึ ง ความผิ ด ของตั ว เอง หรื อ คนที่ โ กหก ก็ ย ่ อ มจะอยู ่ ด ้ ว ยความวิ ต กว่ า
สักวันหนึ่งจะมีผู้มารู้ว่าตนโกหก กลัวเสียชื่อเสียง เหตุนี้จึงเรียกว่าได้รับผล
เป็นความทุกข์ใจในขณะกระท�า หากเราท�าในสิ่งที่ถูกต้อง หรือเป็นบุญจะมี
ความทุกข์ใจใด ๆ เกิดขึ้นในขณะกระท�าเลย
เมื่อเราเห็นว่า การท�าบาปนั้นน�าความทุกข์มาให้แล้ว เราก็ควร
ประพฤติตัวให้ดี คือ ท�าแต่ความถูกต้องดีงามตามท�านองคลองธรรม เช่น
การรักษาศีลให้บริบูรณ์ ก็นับว่าเป็นการไม่ท�าบาปแล้ว เพราะว่าศีลแปลว่า
ปกติ เป็ น ระเบี ยบทางสังคม หรือจะเรียกว่ า เป็ น วิ นัย ของฆราวาสก็ ไ ด้
เพราะการปฏิบัติตนตามศีล ๕ ครอบคลุมกฎหมายและจารีตของบ้านเมือง
โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว เป็นอุบายที่ไม่ให้เราท�าความชั่ว พระพุทธเจ้าทรงอุปมา
ว่าศีลเหมือนแผ่นดิน เพราะเป็นที่ตั้งของคุณธรรมข้ออื่น ๆ ถือเป็นรากฐาน
ของการท�าความดีข้ออื่น ๆ ศีลคือการไม่กระท�าบาปสอดคล้องกับโอวาท
ปาฏิโมกข์ขอ้ แรกคือ “การไม่ทา� บาปทัง้ ปวง” ถือเป็นพืน้ ฐานของการปฏิบตั ธิ รรม
เมื่อเรามีศีลเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตราบกาลนาน สมดังพุทธศาสน
สุภาษิตที่มาในคัมภีร์ขุททกนิกาย ธรรมบท ว่า
สุข� ยำว ชรำ สีล�.
ศีลน�ำควำมสุขมำให้ตรำบเท่ำชีวิต
ศีล คือ การประพฤติกายและวาจาให้เรียบร้อย การรักษากาย วาจา
ให้เรียบร้อยนัน้ เป็นข้อทีค่ วรปฏิบตั ขิ องบุคคลส�าหรับควบคุมกายและวาจาให้
ตั้งอยู่ในคุณงามความดี เมื่อบุคคลมีศีลย่อมนับว่าเป็นคนที่มีกายและวาจา
เรียบร้อย มีความระมัดระวังไม่ให้ทา� ความชัว่ ทางกายทุจริตและทางวจีทจุ ริต
กล่าวคือ ทางกายทุจริตเป็นเครือ่ งไม่ให้กระท�าการท�าร้ายหรือฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ
ไม่ให้ลักทรัพย์ของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ และไม่ให้ประพฤติผิดในกาม ส่วนทาง
วจีทุจริตนั้นย่อมเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พูดค�าเท็จ ค�าส่อเสียด ค�าหยาบคาย
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และค�าเพ้อเจ้อ นอกจากนี้ คนทีม่ ศี ลี ย่อมเป็นคนทีม่ จี ติ ใจเยือกเย็น มีระเบียบ
เรียบร้อย จะท�าอะไร จะพูดอะไร ก็ประกอบไปด้วยสติมีความสุขุมรอบคอบ
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนจะน�าประโยชน์มาให้แก่ผู้ประพฤติรักษาศีล ดังนั้น การที่
เป็นคนรักษาศีลย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลายที่พบเห็น จะไปไหนก็มีแต่ผู้คน
รักใคร่ ท�าอะไรก็ส�าเร็จได้โดยง่าย นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งความสุขส่วนหนึ่ง
ของผู้รักษาศีล
ศีล ส�าเร็จได้ดว้ ยการตัง้ ใจงดเว้น เว้นจากการท�าบาป เช่น เราไปเจอ
ทรัพย์ของผู้อื่น เราสามารถหยิบไปโดยไม่มีใครรู้ได้ แต่เมื่อเรามีศีลคือการ
เว้นจากการถือเอาของคนอื่นที่ไม่ใช่ของเรามา เราอาจจะไม่ได้รับความสุข
อันเกิดจากการมีทรัพย์ แต่เราไม่ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงว่าเจ้าทรัพย์
จะมาตามเอาทรัพย์เมือ่ ไหร่ เป็นต้น ศีลคือการตัดความทุกข์ใจออกไปจากชีวติ
เมื่อความทุกข์ใจมีน้อย เราก็มีเวลาที่จะคิดพัฒนาตนเองให้พบกับความสุขใน
อัตภาพนี้ เช่น ทางหารายได้เพิ่ม แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในชีวิต เอาเวลาที่จะมา
กังวลเรือ่ งความผิดอันเกิดจากการละเมิดศีล ไปท�าประโยชน์ให้กบั ตนเอง จึง
เรียกว่าศีลสร้างสุข เป็นต้น
ศี ล เป็ น พื้ น ฐานอั ธ ยาศั ย ของผู ้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ผ่ อ งใส
และประณีตยิ่งขึ้นโดยล�าดับ หรือเรียกตามภูมิธรรมอันเป็นรากฐานแห่ง
คุณธรรมที่สูงขึ้น และยังน�าความสุขมาให้แก่ผู้ปฏิบัติตามดังตัวอย่างข้างต้น
สุขทีเ่ กิดจากการรักษาศีลมีมากมาย ศีลนัน้ ก็มหี ลายประเภทด้วยกัน เช่น ศีล ๕
ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ เป็นต้น บุคคลนั้นควรรักษาให้สมกับสภาวะ
ของตนและก�าลังของตน เมื่อปฏิบัติได้ตามนี้คือตามศีลที่ก�าหนดไว้นั้น ชีวิต
ก็ย่อมประสบพบแต่ความสุข
สรุปความว่า ศีลเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้จิตใจเราตกไปในทางที่
ไม่ดี ท�าให้เรานัน้ มีแต่ความสุขความเจริญ ท�าการงานอะไรก็สา� เร็จได้โดยง่าย
เพราะการที่มีศีลก็จะท�าให้มีสติด้วย จะไปในที่ใดก็มีแต่คนรักใคร่ ให้ความ
เคารพนับถือ ฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าศีลมีแต่คุณประโยชน์ ก็ควรจะรักษาศีลให้
บริบูรณ์ตามสถานะของตน ไม่ควรสะสมท�าบาปหรือสิ่งที่ไม่ดี ผู้ที่กลัวจะ
เป็นทุกข์ก็ควรละบาปแล้วประพฤติรักษาศีล กล่าวอีกนัยคือการรักษาศีลเป็น
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การละบาปทางกายและวาจา ว่าศีลนัน้ น�าความสุขมาให้ตราบกาลนาน ส่วน
การสะสมบาปนั้นเป็นเหตุน�าความทุกข์มาให้ สมดังธรรมภาษิตที่ยกขึ้นเป็น
นิกเขปบทเบื้องต้นว่า
ทุกฺโข ปำปสฺส อุจฺจโย.
สะสมบำปเท่ำกับสะสมควำมทุกข์
มีนัยดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ ฯ
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ตัวอย่างการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

✓

✓
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วิชาธรรมวิภาค
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บทที่ ๑

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธรรมวิภาค

พระพุ ท ธศาสนาถื อ ว่ า ความจริ ง ที่ เ ป็ น เหตุ เ ป็ น ผลแก่ กั น ของ
สิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิด
หรือไม่เกิดก็ตาม ธรรมชาติก็เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้น เช่น สิ่งทั้งหลายมี
ความเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไปเป็นธรรมดา คนย่อมเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดา
เป็นต้น ความจริงนี้เรียกว่า ธรรม เมื่อพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วทรงเห็น
ว่าสิง่ ทีท่ รงค้นพบนัน้ สามารถอ�านวยประโยชน์แก่หมูม่ นุษย์ในสังคมได้ จึงน�า
ความจริงทีม่ อี ยูใ่ นธรรมชาตินมี้ าประกาศเผยแผ่ให้เข้าใจด้วยการจัดตัง้ ระบบ
ระเบียบเป็นกฎในหมู่มนุษย์ที่เรียกว่า วินัย โดยนัยนี้ พระศาสนาที่ทรงจัดตั้ง
ขึ้นจึงเรียกว่า ธรรมวินัย
ด้วยเหตุที่ธรรมมีอยู่แล้วในธรรมชาติ จึงไม่เป็นของเก่าล้าสมัย
เพราะประกอบด้วยเหตุผล สามารถทดลอง ค้นคว้า หรือพิสูจน์ได้ และให้
ประโยชน์แก่ผศู้ กึ ษาและปฏิบตั ิ จึงเป็นสิง่ ทีใ่ ช้ได้และเหมาะแก่กาลสมัย ธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบมีมากถึง ๘๔,๐๐๐ หมวด หรือทีเ่ รียกว่า พระธรรมขันธ์
จ�าแนกได้หลายลักษณะสุดแต่ใช้เกณฑ์จะก�าหนด เช่น ก�าหนดด้วยสาระ
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สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ในพระไตรปิฎกจะแบ่งเป็นพระวินยั พระสูตร และพระอภิธรรม แต่กา� หนดด้วย
ข้อปฏิบัติจะแบ่งเป็นศีล สมาธิ และปัญญา เป็นต้น แม้จะจ�าแนกด้วยเกณฑ์
หรือวิธีใด ๆ แต่ธรรมทั้งหลายต่างสรุปลงทีค่ วำมไม่ประมำททางกาย วาจา
และใจ คือ มีสติสัมปชัญญะก�ากับในการทั้งปวง

ธรรมศึกษา
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงพระด�าริ
ตั้งหลักสูตรนักธรรมส�าหรับพระภิกษุและสามเณรขึ้นเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๕
เพือ่ ให้ภกิ ษุสามเณรมีความรูใ้ นธรรมวินยั ตลอดถึงความเป็นมาของพระพุทธ
ศาสนาอย่างทั่วถึง พอแก่การที่จะเป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพ สามารถ
ด�ารงพระศาสนาไว้ได้ด้วยดี จึงได้ทรงพัฒนาหลักสูตร ต�ารา และการเรียน
การสอน จนเป็นทีน่ ยิ มนับถือของคณะสงฆ์และได้รบั การจัดให้เป็นการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของภิกษุสามเณรในประเทศไทยควบคู่ไปกับการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ต่อมาคณะสงฆ์ในสมัยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พิจารณาว่า การศึกษานักธรรมก็เป็นประโยชน์แม้
แก่ผู้ที่มิใช่ภิกษุสามเณร โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการครู ดังนั้น คณะสงฆ์จึง
อนุญาตให้ครูทงั้ หญิงและชายเข้าสอบประโยคนักธรรมชัน้ ตรีในสนามหลวงได้
โดยได้ตั้งหลักสูตรประโยคนักธรรมส�าหรับฆราวาส เรียกว่า ธรรมศึกษำตรี
ซึง่ ประกอบด้วยวิชาทีต่ อ้ งสอบเช่นเดียวกันกับหลักสูตรนักธรรมชัน้ ตรีสา� หรับ
ภิกษุสามเณรยกเว้นวิชาวินยั บัญญัติ กล่าวคือ ให้ใช้วชิ ำเบญจศีล เบญจธรรม
และอุโบสถศีลแทน ซึง่ เปิดสอบชัน้ ตรีครัง้ แรกเมือ่ พุทธศักราช ๒๔๗๒ ปรากฏ
ว่ามีฆราวาสทั้งชายและหญิงสมัครสอบกันเป็นจ�านวนมาก
เมื่ อ เห็ น ว่ า ฆราวาสสนใจศึ ก ษาและสมั ค รสอบธรรมศึ ก ษาตรี กั น
เป็นจ�านวนมากแล้ว ในพุทธศักราช ๒๔๗๓ คณะสงฆ์จึงได้จัดตั้งหลักสูตร
ธรรมศึกษำโท ขึ้น เพื่อเป็นการขยายการศึกษานักธรรมส�าหรับฆราวาสให้
กว้างขวางยิง่ ขึน้ อันเป็นการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาทางหนึง่ หลักสูตร
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ธรรมศึกษาโทประกอบด้วยวิชาที่ต้องสอบ ๓ วิชา ได้แก่ ธรรมวิภำค
อนุพุทธประวัติ และเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม เช่นเดียวกับหลักสูตรนักธรรม
ชั้นโทส�าหรับภิกษุสามเณรยกเว้นวินัยบัญญัติ ซึ่งธรรมศึกษาโทเปิดสอบ
ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๓
ต่อมาพุทธศักราช ๒๔๗๘ คณะสงฆ์ได้ตั้งหลักสูตรธรรมศึกษำเอก
และอนุญาตให้ฆราวาสสอบได้ในปีเดียวกันเป็นต้นไป หลักสูตรธรรมศึกษาชัน้ เอก
ก็ประกอบด้วยวิชาที่ต้องสอบ ๓ วิชา คือ ธรรมวิภำค พุทธำนุพุทธประวัติ
และเรียงควำมแก้กระทู้ธรรม เช่นเดียวกับหลักสูตรนักธรรมชั้นเอกส�าหรับ
ภิกษุสามเณร ยกเว้นวินัยบัญญัติ
จะเห็นได้ว่าธรรมศึกษาได้พัฒนามาตามล�าดับและมีหน่วยงานรัฐ
และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมให้การเรียนการสอนแผ่นขยายรวดเร็วยิ่งขึ้นและ
พัฒนามาตามล�าดับ โดยก�าหนดขอบข่ายเนื้อหา ๓ ชั้น ดังนี้
๑. ชั้ น ตรี ก� า หนด ๔ วิ ช า ได้ แ ก่ เรี ย งความแก้ ก ระทู ้ ธ รรม
พุทธประวัติ ธรรมวิภาค และเบญจศีลและเบญจธรรม
๒. ชั้ น โท ก� า หนด ๔ วิ ช า ได้ แ ก่ เรี ย งความแก้ ก ระทู ้ ธ รรม
อนุพุทธประวัติ ธรรมวิภาค และอุโบสถศีล
๓. ชั้นเอก ก�าหนด ๔ วิชา ได้แก่ เรียงความแก้กระทู้ธรรม พุทธานุพุทธประวัติ ธรรมวิจารณ์ และกรรมบถ
กระทั่งเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ส�านักงานแม่กอง
ธรรมสนามหลวง กระทรวงศึกษาธิการ ส�านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส�านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม และส�านักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ ได้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการจัดการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ท�าให้การเรียนธรรมศึกษาแผ่ขยายไปในสถานศึกษา
ทุกระดับ รวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นและหน่วยงานเอกชนด้วย จึงมีสถิติ
ผูส้ มัครเรียนและสอบอย่างเห็นได้ชดั ด้วยเหตุนี้ เพือ่ ความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานะและวัยของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส�านักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง ได้มีประกาศเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ว่าด้วย
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การจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา โดยแบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้
๑. ระดับที่ ๑ ระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น ๓ ชั้น ได้แก่ ธรรมศึกษา
ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
๒. ระดับที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษา แบ่งเป็น ๓ ชั้น ได้แก่ ธรรมศึกษา
ชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
๓. ระดับที่ ๓ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป แบ่งเป็น ๓ ชั้น
ได้แก่ ธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก
กล่าวจ�าเพาะระดับที่ ๒ ระดับมัธยมศึกษา ได้กา� หนดขอบข่ายเนือ้ หา
ทั้ง ๓ ชั้น ดังนี้
๑. ชั้ น ตรี ก� า หนด ๔ วิ ช า ได้ แ ก่ เรี ย งความแก้ ก ระทู ้ ธ รรม
ธรรมวิภาค อนุพุทธประวัติและศาสนพิธี และเบญจศีลและเบญจธรรม
๒. ชั้ น โท ก� า หนด ๔ วิ ช า ได้ แ ก่ เรี ย งความแก้ ก ระทู ้ ธ รรม
ธรรมวิภาค อนุพุทธประวัติและศาสนพิธี และอุโบสถศีล
๓. ชั้นเอก ก�าหนด ๔ วิชา ได้แก่ เรียงความแก้กระทู้ธรรม
ธรรมวิภาค อนุพุทธประวัติและศาสนพิธี และกรรมบถ

ธรรมวิภาค
เมื่อพิจารณาข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าในขอบข่ายเนื้อหาระดับที่ ๒
ระดับมัธยมศึกษา ได้ก�าหนดให้เรียนวิชาธรรมวิภาคถึง ๓ ชั้น ดังนั้น ก่อน
ที่จะศึกษาเล่าเรียนวิชาดังกล่าว ควรท�าความเข้าใจข้อมูลสังเขป กล่าวคือ
ธรรมวิภำค หมายถึง การจ�าแนกธรรมหรือการจัดหัวข้อธรรมจ�าแนกออก
เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าอธิบายและท�าความเข้าใจ
โดยในระดับนี้ก�าหนดให้เรียน ๓ ธรรมหมวด ดังนี้
๑. ธรรมหมวด ๒ (ทุกะ) เช่น กรรมฐาน ๒ บูชา ๒ เป็นต้น
๒. ธรรมหมวด ๓ (ติกะ) เช่น รตนะ ๓ อกุศลมูล ๓ อธิปไตย ๓
เป็นต้น
๓. ธรรมหมวด ๔ (จตุกกะ) เช่น อิทธิบาท ๔ อริยสัจ ๔ เป็นต้น
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นอกจาก ๓ หมวดธรรมดังกล่าว ยังก�าหนดให้เรียนเรื่องคิหิปฏิบัติ
จ�านวน ๒ หมวดธรรม ได้แก่ มิตรปฏิรูป ๔ และมิตรแท้ ๔
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บทที่ ๒

ธรรมหมวด ๒ (ทุกะ)

กรรมฐาน ๒
กรรมฐำน แปลว่า ที่ตั้งแห่งการงาน หรืออารมณ์อันเป็นที่ตั้ง
แห่งการงาน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวนา ซึ่งแปลว่าท�าให้มีให้เป็นขึ้น
หรือการเจริญ ค�าว่ากรรมฐานกับภาวนาจึงมีความหมายเดียวกัน คือ
การบ�าเพ็ญเพียรทางจิต เพือ่ ให้จติ สงบระงับจากนิวรณธรรมทัง้ หลาย สามารถ
รู้แจ้งสภาวธรรมตามความเป็นจริง และละกิเลสที่มีอยู่ภายในได้เด็ดขาด
กรรมฐานแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. สมถกรรมฐำน (กรรมฐำนเป็ น อุ บ ำยท� ำ ให้ ใ จสงบ) คื อ
การเจริญกรรมฐานที่เนื่องด้วยบริกรรมอย่างเดียวซึ่งเป็นการบ�าเพ็ญเพียร
ทางจิตโดยใช้สติเป็นหลัก ไม่เกีย่ วกับการใช้ปญ
ั ญา ตามธรรมดาจิตของบุคคล
ย่อมฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งที่เป็นอิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่น่าปรารถนา
น่าชอบใจ) และอนิฏฐารมณ์ (อารมณ์ที่ไม่ปรารถนาไม่น่าชอบใจ) เมื่อจิต
ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ จะไม่สามารถสงบลงได้ อุบายอย่างหนึ่งอันเป็น
เครื่องระงับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ คือ การใช้สติยึดเอาอารมณ์
อย่างใดอย่างหนึง่ แล้วบริกรรมโดยท�าไว้ในใจจนจิตแนบแน่นในอารมณ์เดียว
จนสามารถระงับนิวรณ์ได้ เป็นจิตมีอารมณ์เลิศเป็นหนึ่งเรียกว่า เอกัคคตา
38

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคจ�าแนกอารมณ์สมถกรรมฐานไว้ ๔๐ กอง ได้แก่
กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อาหาเรปฏิกลู สัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑
พรหมวิหาร ๔ และอรูป ๔
๒. วิปัสสนำกรรมฐำน (กรรมฐำนเป็นอุบำยเรืองปัญญำ) คือ
การบ�าเพ็ญกรรมฐานทีใ่ ช้ปญ
ั ญาพิจารณาอย่างเดียว โดยการพิจารณาสภาวธรรม
ได้แก่ ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ และอินทรีย์ ๒๒ โดยแยกพิจารณา
ตามสภาพความจริง กล่าวคือ ยกขึน้ สูไ่ ตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะว่า เป็นอนิจจัง
คือ ความไม่เทีย่ ง มีการเปลีย่ นแปรไปเป็นธรรมดา เป็นทุกข์ คือ เป็นสิง่ ทีท่ น
ได้ยากบีบคั้นอยู่เป็นนิจ เป็นอนัตตา คือ หาตัวตนมิได้ เป็นเพียงธาตุทั้ง ๔
มารวมกันเท่านัน้ การใช้ปญ
ั ญาพิจารณาสภาวธรรมให้เห็นตามความเป็นจริง
อย่างนี้ แล้วปล่อยวางความยึดมัน่ ถือมัน่ ในสิง่ ทัง้ ปวงได้กจ็ ะละกิเลสได้ในทีส่ ดุ
ผู้เจริญกรรมฐาน ๒ อย่างนี้ มีผลแตกต่างกัน กล่าวคือ ผู้เจริญสมถ
กรรมฐาน สามารถระงับนิวรณ์ ๕ ได้ ท�าให้จิตสงบเป็นสมาธิ ได้สมาบัติ ๘
คือ รูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๔ แต่ไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ ส่วนผูเ้ จริญ
วิปัสสนากรรมฐานโดยใช้ปัญญาพิจารณาสภาวธรรม ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์
จนรู้แจ้งเห็นจริง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวง สามารถละกิเลสได้เด็ดขาด
และบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด

กาม ๒
กำม แปลว่า ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนาสิ่งที่น่าใคร่
น่าชอบใจ เป็นสิ่งที่ท�าให้บุคคลหลงติดอยู่ในโลก ไม่สามารถหลุดพ้นไป
จากทุกข์ได้เพราะต้องเวียนตายเวียนเกิดอย่างไม่รู้จักจบสิ้น แบ่งออกเป็น
๒ ประเภท ดังนี้
๑. กิเลสกำม (กิเลสเป็นเหตุใคร่) หมายถึง ความใคร่ที่ท�าให้จิต
ขุ่นมัวหรือหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้น ๆ เรียกว่า ปริยุฏฐำนกิเลส คือ กิเลสที่
กลุ้มรุมจิตให้เกิดความเร่าร้อนทะยานอยากในอารมณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ราคะ
(ความก�าหนัดยินดี) โลภะ (ความโลภอยากได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป) อิจฉา (เห็นผู้อื่น
ได้ดีแล้วไม่พอใจ อยากจะมีหรือเป็นอย่างผู้อื่น) อิสสา หรือริษยา (อาการ
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ที่ไม่อยากให้ผู้อื่นได้ดี เห็นผู้อื่นได้ดีแล้วทนนิ่งอยู่ไม่ได้) อรติ (ความไม่ยินดี
ความไม่พอใจ) และอสันตุฏฐิ (ความไม่สันโดษ คือ ความไม่รู้จักพอดี พอใจ
ในสิ่งที่ตนมีอยู่)
๒. วัตถุกำม (สิ่งของอันน่ำใคร่) หมายถึง สิ่งที่ท�าให้จิตใคร่
หรือปรารถนา ได้แก่ กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะ ในส่วน
ที่เป็นอิฏฐารมณ์ คือ อารมณ์อันน่าใคร่น่าปรารถนา เช่น เมื่อตาเห็นรูป
ที่สวยงาม หูได้ฟังเสียงที่ไพเราะ จมูกได้สูดกลิ่นหอม ลิ้นได้สัมผัสรสที่น่าลิ้ม
และร่างกายได้ถูกต้องสัมผัสสิ่งที่น่าใคร่ น่าชอบใจ ก็ท�าให้จิตมีความยินดีขึ้น
จากนั้นก็ปรารถนาอยากจะได้ เมื่อได้สมความปรารถนาก็เพลิดเพลินลุ่มหลง
หมกมุ่นอยู่ในอารมณ์นั้น ไม่คิดที่จะถอนตนออกให้พ้น ครั้นไม่ได้ดังที่ตั้งใจไว้
ก็ดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะให้ได้มา โดยไม่ค�านึงถึงผิดชอบชั่วดี
กามทั้ง ๒ ประเภทนี้ กิเลสกามจัดเป็นมารเพราะเป็นโทษล้างผลาญ
คุ ณ ความดี และท� า ให้ จิ ต ตกต�่ า จนเสี ย คนได้ ส่ ว นวั ต ถุ ก ามจั ด เป็ น บ่ ว ง
แห่งมาร เพราะเป็นสิง่ ทีน่ า่ ใคร่นา่ ปรารถนา น่าชอบใจ สามารถผูกจิตของบุคคล
ผู้ไม่รู้เท่าทันให้ติดอยู่ ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากทุกข์ในวัฏสงสารได้

บูชา ๒
บูชำ แปลว่า การแสดงความเคารพนับถือบุคคลหรือวัตถุอย่างใด
อย่างหนึ่งที่ตนนับถือ เช่น พุทธศาสนิกชนบูชาพระรัตนตรัย หรือแสดง
ความเคารพผูม้ อี ปุ การคุณ เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์ เป็นต้น แบ่งออกเป็น
๒ ประเภท ดังนี้
๑. อำมิสบูชำ (บูชำด้วยสิ่งของ) คือ การบูชาด้วยเครื่องสักการะที่
เป็นวัตถุสงิ่ ของ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน หรือการบูชาด้วยเครือ่ งอุปโภคบริโภค
เช่น ผ้า อาหาร ที่นั่ง ที่นอน ยารักษาโรค หรือการที่พุทธศาสนิกชนสร้าง
ถาวรวั ต ถุ เช่ น โบสถ์ วิ ห าร ศาลาการเปรี ย ญ กุ ฏิ เพื่ อ ถวายเป็ น
พุทธบูชาก็จัดเป็นการบูชาด้วยอามิสเช่นเดียวกัน
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๒. ปฏิปัตติบูชำ (บูชำด้วยกำรปฏิบัติตำม) เช่น พุทธศาสนิกชน
ปฏิบัติบูชาด้วยการประพฤติตนตามหลักธรรมค�าสั่งสอน และเป็นผู้ปฏิบัติ
ธรรมสมควรแก่ธรรม ก็จะได้รับผลสมควรแก่การปฏิบัติของตน
บูชา ๒ ประเภทนี้ อามิสบูชาท�าให้เกิดในสุคติ ส่วนปฏิปตั ติบชู าท�าให้
ได้ผลสูงสุด คือ มรรคผลนิพพาน พระพุทธเจ้าจึงตรัสสรรเสริญผูป้ ฏิปตั ติบชู า
ว่าประเสริฐ เพราะสามารถรักษาพระสัทธรรมค�าสั่งสอนไว้ได้นานและถือว่า
เป็นการบูชาพระพุทธองค์โดยตรง

ปฏิสันถาร ๒
ปฏิสันถำร แปลว่า การต้อนรับ การทักทายปราศรัยแขกผู้มาเยือน
การท�าปฏิสนั ถาร เป็นหน้าทีส่ า� คัญประการหนึง่ ของผูเ้ ป็นเจ้าถิน่ ทีต่ อ้ งปฏิบตั ิ
ต่อแขกผู้มาเยือน ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนหรือไม่ก็ตาม
ตลอดถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมา จ�าแนกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
๑. อำมิสปฏิสันถำร (กำรต้อนรับด้วยวัตถุสิ่งของ) คือ การจัดหา
สิ่งของส�าหรับเป็นเครื่องต้อนรับ เท่าที่ผู้เป็นเจ้าถิ่นจะสามารถจัดหามา
ต้อนรับแขกผู้มาเยือนตามสมควร เช่น หากผู้มาเยือนหิวกระหาย ก็ควรจัด
อาหารเครือ่ งดืม่ ให้ หากแขกมีความประสงค์หรือจ�าเป็นจะอยูพ่ กั แรม ก็จดั หา
เครื่องนุ่งห่มส�าหรับผลัดเปลี่ยนและจัดหาที่พักให้ หรือถ้าสามารถท�าได้
เมื่อเขาจะจากไปก็จัดหาพาหนะให้ เป็นต้น
๒. ธัมมปฏิสันถำร (กำรปฏิสันถำรโดยธรรม) คือ การต้อนรับ
ด้วยการสนทนาปราศรัยโดยธรรม ตามความเหมาะสมแก่แขกผู้มาเยือน
หรือสมควรแก่ฐานะของแขก เช่น ถ้าแขกผูม้ าเยือนเป็นผูม้ สี ถานะต�า่ กว่าหรือเสมอ
กับตน ก็ต้อนรับด้วยการทักทายปราศรัยเชิญให้นั่งในที่เสมอกัน ไม่แสดง
กิริยาเย่อหยิ่งถือตัวด้วยประการใด ๆ สนทนาถึงสุขทุกข์ และเรื่องอื่น ๆ
ตามสมควร ถ้าแขกผู้มาเยือนเป็นผู้มีสถานะต�าแหน่งสูงกว่าตน ด�ารงอยู่
ในสถานะที่ควรเคารพนับถือ เป็นผู้เจริญกว่าตนโดยชาติก�าเนิด คุณวุฒิ และ
วัยวุฒิ ก็ต้อนรับด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตน มีการกราบไหว้ ลุกขึ้นต้อนรับ
เป็นต้น พร้อมจัดหาอาสนะให้นั่งในที่สมควรให้สมกับสถานะต�าแหน่งนั้น ๆ
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ปฏิสันถาร ๒ ประเภทนี้ มีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับสังคมมนุษย์
เพราะมนุษย์จะต้องมีการคบหาสมาคม ทักทาย พูดจาปราศรัยกันด้วย
ปฏิสันถารอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อการอยู่ร่วมกันในโลกอย่างมีความสุข ถ้า
ปราศจากปฏิสันถารทั้ง ๒ อย่างนี้ ก็จะท�าให้สังคมมนุษย์ขาดความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน

สุข ๒
สุข แปลว่า ความสบายกายสบายใจ ความส�าราญ ความปลอดโปร่ง
แช่มชื่น ความไม่เดือดร้อนโดยประการต่าง ๆ มี ๒ ประเภท ดังนี้
๑. กำยิกสุข (สุขทำงกำย) หมายถึง การที่กายมีภาวะเป็นปกติ ไม่มี
โรคภัยเบียดเบียน และไม่ได้รับความเจ็บปวดจากการกระทบกระทั่งกับสิ่ง
อืน่ ๆ มีทรัพย์สมบัตพิ ร้อมทัง้ เครือ่ งอุปโภคบริโภคใช้สอยอย่างครบถ้วน ตลอดจน
การที่กายไม่ได้รับความเหน็ดเหนื่อยด้วยกิจการที่จะต้องท�าต่าง ๆ เป็นต้น
๒. เจตสิกสุข (สุขทำงใจ) หมายถึง การที่ใจมีความส�าราญแช่มชื่น
ไม่ขุ่นมัวด้วยอ�านาจกิเลส คือ โลภะ โทสะ และโมหะ อันเป็นเหตุท�าให้จิต
เศร้าหมองหรือการที่จิตมีปกติผ่องใส ไม่ขุ่นมัวด้วยอารมณ์ที่มากระทบ มี
ความแช่มชื่นอยู่เป็นนิจ เป็นต้น
สุข ๒ ประเภทนี้ สุขทางใจนับว่าเป็นสิ่งส�าคัญ เพราะบุคคลแม้กาย
จะได้รับความล�าบาก เดือดร้อน เพียงใดก็ตาม ถ้าใจเป็นสุขไม่ขุ่นมัวแล้ว
ย่อมทนต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายได้ ทั้งยังสามารถหาอุบายหลีกเลี่ยง
ความทุกข์นั้น ๆ ได้ด้วย
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บทที่ ๓

ธรรมหมวด ๓ (ติกะ)

รตนะ ๓
รตนะ หรือ รัตนะ แปลว่า แก้ว โดยทั่วไปหมายถึง อัญมณีหรือ
แร่ธาตุทมี่ คี า่ มากหาได้ยาก เช่น เพชร พลอย ทับทิม เป็นต้น อีกประการหนึง่
คน สัตว์ หรือสิ่งของที่ดีประเสริฐสุด ก็เรียกว่า รตนะ เช่น อิตถีรัตนะ (หญิง
ประเสริฐ) หัตถิรัตนะ (ช้างประเสริฐ) จักรรัตนะ (จักรประเสริฐ) เป็นต้น แต่
รตนะ ในทีน่ หี้ มายถึงสิง่ ทีป่ ระเสริฐสุด มีคา่ มาก หาสิง่ เปรียบมิได้ ๓ ประการ
ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ รวมเรียกว่า พระรัตนตรัย หรือ
พระไตรรัตน์ ซึ่งแปลว่า แก้ว ๓ ประการ ดังนี้
๑. พระพุทธ ค�าว่า พุทธ แปลว่า ผูร้ ู้ ผูต้ นื่ ผูเ้ บิกบาน ในทีน่ หี้ มายถึง
พระพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดา ผู้ตรัสรู้อริสัจ ๔ โดยชอบด้วยพระองค์
เองและทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาขึ้น แล้วอาศัยพระมหากรุณาคุณ
ทรงสั่งสอนประชาชนให้ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ท�าให้ผู้ปฏิบัติได้รับ
ประโยชน์สขุ ตามสมควรแก่การปฏิบตั ิ พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอเนกอนันต์
กล่าวโดยสรุปมี ๓ ประการ ได้แก่ ๑) พระปัญญำคุณ หมายถึง ความฉลาดรอบรู้
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ในธรรมทั้ ง ปวง ๒) พระบริสุทธิคุณ หมายถึ ง ความบริ สุท ธิ์ สิ้น กิ เ ลส
และ ๓) พระมหำกรุณำคุณ หมายถึง ความมีพระหฤทัยด�าริชว่ ยสัตวโลกให้พน้ ทุกข์
และทรงอาศัยพระมหากรุณาคุณนี้เป็นที่ตั้ง จึงได้เสด็จจาริกไปทรงประกาศ
พระศาสนาเพื่อทรงสั่งสอนประชาชนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ได้รับความสุข
พ้นจากทุกข์ทั้งปวง
๒. พระธรรม ค�าว่า ธรรม แปลว่า สภาพที่ทรงไว้ สภาพที่รักษาไว้
ในที่นี้หมายถึง ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมด จ�าแนกเป็น ๒ ประการ
ได้แก่ ธรรม และวินัย ธรรม คือ ค�าสอนที่แสดงหลักความจริงและแนะน�า
ความประพฤติ เป็นหลักทีค่ วรรูแ้ ละควรปฏิบตั ิ เพือ่ ฝึกหัดอบรมกาย วาจา ใจ
ให้ประณีตขึ้นตามล�าดับ จนสามารถก�าจัดกิเลสได้หมดสิ้น วินัย คือ ค�าสั่ง
สอนที่เป็นบทบัญญัติ ข้อห้าม และหลักปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ดีงามในหมู่คณะ
พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สัทธรรม
แปลว่า ธรรมของคนดี หรือ ธรรมที่ท�าให้เป็นคนดี จ�าแนกเป็น ๓ ประเภท
คือ ๑) ปริยัตติสัทธรรม หมายถึง สัทธรรมคือสิ่งที่พึงศึกษาเล่าเรียน ได้แก่
พระพุทธพจน์ในพระบาลีไตรปิฎก ๒) ปฏิปัตติสัทธรรม หมายถึง สัทธรรม
คือสิ่งที่พึงปฏิบัติ ได้แก่ ไตรสิกขาหรืออริยมรรคมีองค์ ๘ และ ๓) ปฏิเวธ
สัทธรรม หมายถึง สัทธรรมคือผลทีจ่ ะพึงบรรลุ ได้แก่ มรรค ผล และนิพพาน
พระธรรมมีคุณ คือ รักษาผู้ประพฤติปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่วทั้ง ๒
ประเภท คือ ๑) ที่ชั่วในภพนี้ ได้แก่ การเป็นคนชั่ว เสื่อมจากความดี เสื่อม
จากลาภยศ ต้องโทษทัณฑ์ถกู คุมขัง ได้รบั ความทุกข์รอ้ นต่าง ๆ และ ๒) ทีช่ วั่
ในภพหน้า ได้แก่ อบายภูมิ คือ ที่อันหาความเจริญมิได้ มี ๔ แห่ง คือ นรก
ภูมิ ดิรัจฉานภูมิ เปรตภูมิ และอสุรกายภูมิ ผู้ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรม
ย่อมไม่ถงึ ความเสือ่ ม ไม่ตกอบายภูมิ ได้รบั แต่ความสุขความเจริญโดยสมควร
แก่การปฏิบัติ
๓. พระสงฆ์ ค�าว่า สงฆ์ แปลว่า หมู่ ในทีน่ หี้ มายถึงหมูช่ นทีฟ่ งั ค�าสัง่
สอนของพระพุทธเจ้าแล้วประพฤติดปี ฏิบตั ชิ อบตามพระธรรมวินยั ทีท่ รงแสดง
ไว้ พระสงฆ์มี ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) อริยสงฆ์ (พระสงฆ์ผู้เป็นพระอริยบุคคล)
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หมายถึง หมู่พระสาวกที่ได้บรรลุมรรคผล แบ่งเป็น ๔ ชั้น คือ พระ
โสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ และ ๒) สมมติสงฆ์
(พระสงฆ์โดยสมมติ) หมายถึง หมู่พระภิกษุที่อุปสมบทถูกต้องตามพระวินัย
แต่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผล ในทางวินัยหมายถึงภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป ซึ่ง
สามารถประกอบสังฆกรรมได้ตามพระวินัย อริยสงฆ์นั้นจัดเป็นสังฆรัตนะ
โดยตรง ส่วนสมมติสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย จัดเป็น
สังฆรัตนะโดยอนุโลม
พระสงฆ์มคี ณ
ุ คือ เป็นผูป้ ระพฤติชอบตามค�าสัง่ สอนของพระพุทธเจ้า
แล้วสอนให้ผู้อื่นท�าตาม อนึ่ง พระพุทธศาสนาที่ตั้งมั่นยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
ก็เพราะพระสงฆ์เป็นก�าลังส�าคัญในการรักษา ศึกษา ปฏิบตั ิ และเผยแผ่สบื มา
รตนะ ๓ ประการนี้ เป็นสิง่ ประเสริฐสุด ควรเคารพย�าเกรง มีคา่ มาก หาที่
เปรียบมิได้ เป็นสิง่ ทีห่ าได้ยาก สามารถดับทุกข์ น�าความสุขความเจริญมาให้แก่
ผูย้ อมรับนับถือ ซึง่ รัตนะมีคา่ อย่างอืน่ ไม่สามารถน�ามาให้ได้ การถึงรตนะทัง้
๓ นี้ เรียกว่า ไตรสรณคมน์ คือสรณะสูงสุดของพุทธศาสนิกชน

อกุศลวิตก ๓
อกุศลวิตก แปลว่า ความนึกคิดไปในทางที่ไม่ดี เป็นอาการที่เกิดขึ้น
กับจิต โดยปกติจิตของมนุษย์ผู้เป็นปุถุชนย่อมมีการนึกคิดไปในอารมณ์
ต่าง ๆ บางครัง้ ก็นกึ คิดไปในทางทีด่ ี คือคิดทีจ่ ะท�าตนให้เป็นประโยชน์เกือ้ กูลแก่
ผูอ้ นื่ บางครัง้ ก็คดิ ไปในทางไม่ดี คือคิดแต่ในทางทีจ่ ะท�าให้ผอู้ นื่ เดือดร้อน ใน
ที่นี้หมายถึงความนึกคิดในทางไม่ดี จ�าแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. กำมวิตก (ควำมตรึกในทำงกำม) หมายถึง ความนึกคิดของ
บุคคลผู้หนักไปทางกาม หรือในทางลาภผล เช่น ความคิดที่มุ่งประพฤติผิด
ต่อสามีภรรยาของผู้อื่น เมื่อเห็นสามีภรรยาของผู้อื่นแล้วก็อดใจไว้ไม่ได้ เก็บ
เอาความคิดปรารถนาที่จะท�าการล่วงละเมิดไว้ในใจ เป็นต้น ความคิดเช่นนี้
มีราคะเป็นเหตุ
๒. พยำบำทวิตก (ควำมตรึกในทำงพยำบำท) หมำยถึง ควำมนึกคิด
ของผู้ที่หนักไปในทางโทสะขาดความเมตตา มุ่งท�าให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่น
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เช่น คิดจะประทุษร้ายร่างกายผู้อื่นบ้าง คิดจะท�าลายทรัพย์สินของผู้อื่นบ้าง
คิดจะท�าลายคุณความดีของผู้อื่นบ้าง เป็นต้น ความคิดเช่นนี้มีโทสะเป็นเหตุ
๓. วิหงิ สำวิตก (ควำมตรึกในทำงเบียดเบียน) หมายถึง ความนึกคิด
ของบุคคลผูข้ าดความสงสาร และขาดความพลอยยินดี มีความริษยาไม่อยาก
เห็นใครดีกว่าตน เช่น คิดหาทางกลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนบ้าง
ท�างานด้วยกันก็คิดเอาเปรียบเพื่อตัวเองจะได้ท�างานน้อยบ้าง หรือแสวงหา
ความสุขเพื่อตนเองในทางที่จะท�าให้ผู้อื่นได้รับความล�าบากบ้าง เป็นต้น
ความคิดเช่นนี้มีโมหะเป็นเหตุ
อกุศลวิตกทัง้ ๓ ประเภทนี้ บุคคลควรระวังไม่ให้เกิดขึน้ ในจิตสันดาน
เพราะเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะท�าให้นึกคิดไปในทางกาม ทางพยาบาท และ
ทางเบียดเบียน จึงควรละเว้น เพราะเป็นเหตุขดั ขวางการบ�าเพ็ญความดีของตน
และเป็นเหตุท�าให้ใจคิดไปในทางอกุศล

กุศลวิตก ๓
กุศลวิตก แปลว่า ความตรึกในทางกุศล หมายถึง ความตรึกนึกคิด
ในฝ่ายที่ดีตรงกันข้ามกับอกุศลวิตกดังกล่าว มี ๓ ประเภท ดังนี้
๑. เนกขัมมวิตก (ควำมตรึกในทำงพรำกจำกกำม) หมายถึง ความ
ตรึกนึกคิดของผู้หวังความสงบในการที่จะพรากตนออกจากกาม ไม่ตกอยู่
ในอ�านาจของกิเลสกาม มีราคะ โลภะ เป็นต้น ทั้งไม่ปล่อยใจให้ลุ่มหลง
อยู่ในวัตถุกามอันเป็นเครื่องยั่วยวนจิต คือ กามคุณ ๕ ได้แก่ รูป เสียง
กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ โดยค�านึงถึงโทษของกิเลสเหล่านี้ว่า เป็นเหตุให้
จิตฟุ้งซ่าน และมีความคิดที่จะพรากจากกิเลสเหล่านั้นด้วยการออกบวช
เนกขัมมวิตกนี้มีอโลภะเป็นเหตุ
๒. อพยำบำทวิตก (ควำมตรึกในทำงไม่พยำบำท) หมายถึง ความ
ตรึกนึกคิดของบุคคล ผู้หวังให้คนอื่นมีความสุข ไม่คิดถึงความสุขของตน
ฝ่ า ยเดี ย ว คิ ด ที่ จ ะแบ่ ง ปั น ประโยชน์ ข องตนแก่ ผู ้ อื่ น ได้ แ ก่ ความคิ ด
ของผู้ประกอบด้วยเมตตากรุณา เมื่อตนมีความสุขก็ปรารถนาจะให้ผู้อื่น
มี ค วามสุ ข ด้ ว ย เห็ น ผู ้ อ่ื น มี ค วามทุ ก ข์ ก็ คิ ด ช่ ว ยให้ พ ้ น ทุ ก ข์ เป็ น ต้ น
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อพยาบาทวิตกนี้มีอโทสะเป็นเหตุ
๓. อวิหิงสำวิตก (ควำมตรึกในทำงไม่เบียดเบียน) หมายถึง ความ
ตรึกนึกคิดของบุคคลผู้มุ่งให้ผู้อื่นมีความสบาย ไม่คิดซ�้าเติมเมื่อเห็นผู้อื่นมี
ทุกข์ จะท�าสิ่งใดก็นึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นอยู่เสมอ เช่น จะใช้คนหรือสัตว์ก็
นึกถึงความเหนื่อยยากของคนหรือสัตว์นั้น ไม่ใช้ให้ลา� บากตรากตร�าจนเกิน
ไป หรือคิดจะท�าสิ่งใด ถ้าท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อนก็งดเว้นเสีย เป็นต้น อวิหิงสา
วิตกนี้มีอโมหะเป็นเหตุ
กุศลวิตกทัง้ ๓ ประเภทนี้ ควรบ�าเพ็ญให้เกิดขึน้ ในจิตสันดาน เพราะเมือ่
ตรึกนึกคิดในทางพรากจากกาม ในทางไม่พยาบาท และในทางไม่เบียดเบียน
ก็จะท�าให้ได้รับประโยชน์สุข สามารถบ�าเพ็ญคุณความดีและเพิ่มพูนกุศล
ให้เกิดมากยิ่งขึ้น

อัคคิ ๓
อัคคิ แปลว่า ไฟ โดยปกติไฟเป็นของร้อน เมื่อบุคคลไปสัมผัสก็จะถูก
พลังแห่งความร้อนแผดเผา ถ้าเอาวัตถุไปถูกต้องเข้าก็อาจเผาวัตถุนั้นให้เป็น
เถ้าถ่านไปได้ ไฟภายนอกที่มีอยู่ตามธรรมชาติ แต่ไฟในที่นี้หมายถึง กิเลส
ทีเ่ ผาลนจิตใจให้เร่าร้อน เพราะกิเลสมีลกั ษณะร้อนเหมือนไฟ เมือ่ กิเลสเกิดขึน้
ภายในจิตใจแล้ว ก็จะท�าให้รมุ่ ร้อนกระวนกระวาย ไม่อาจคงอยูใ่ นคุณความดี
ได้ เพราะเป็นสิ่งที่จะเผาบุคคลเสียจากคุณความดี มี ๓ ประเภท ดังนี้
๑. รำคั ค คิ (ไฟคื อ รำคะ) หมายถึ ง ความก� า หนั ด ยิ น ดี ห รื อ
ความทะยานอยากในอารมณ์ตา่ ง ๆ ตามทีป่ รารถนา ซึง่ มีทมี่ าจากความโลภ
ตามปกติบคุ คลผูป้ ระกอบด้วยราคะแล้ว จิตจะฟุง้ ซ่าน ไม่สงบลงได้ เช่น เมือ่ ได้
เห็นรูปทีส่ วยงาม ฟังเสียงทีไ่ พเราะ จิตก็จะติดอยูใ่ นรูปและเสียงนัน้ เกิดความ
ร้อนรุม่ กระวนกระวายใจพยายามเพือ่ จะให้ได้มาตามทีป่ รารถนา โดยสามารถ
ท�าได้ทุกอย่างไม่ว่าถูกหรือผิด เช่น ฆ่าคนหรือท�าอนาจารต่าง ๆ เป็นต้น
เพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาซึ่งเกิดขึ้นด้วยอ�านาจไฟราคะที่เผาลนจิตให้รุ่มร้อน
๒. โทสัคคิ (ไฟคือโทสะ) หมายถึง ความขัดเคือง ไม่พอใจ คิด
ประทุษร้ายผู้อื่นเป็นธรรมชาติของจิตที่ถูกอนิฏฐารมณ์มากระทบ มีลักษณะ
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ท�าให้จิตหงุดหงิดฉุนเฉียว เป็นต้น โทสะนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ถ้าไม่รู้จักยับยั้ง
ชั่งใจ ย่อมเป็นเหตุให้แสดงอาการวิปริตต่าง ๆ เมื่อมีก�าลังแก่กล้ามากขึ้น
ก็ท�าให้ปราศจากความเมตตากรุณา อาจประทุษร้ายผู้อื่นที่ตนโกรธได้โดย
วิธีการต่าง ๆ ดังนั้น โทสะจึงเปรียบเหมือนไฟ เพราะเผาลนจิตให้ร้อนรุ่ม
ด้วยการคิดประทุษร้ายผู้อื่น
๓. โมหัคคิ (ไฟคือโมหะ) หมายถึง ความหลงไม่รู้สภาพตามเป็นจริง
จิตที่ถูกโมหะครอบง�าย่อมลุ่มหลงมัวเมาไปตามความเชื่อของตนหรือตาม
ค�าชักน�าของผู้อื่น โดยไม่ได้ใช้ปัญญาของตนพิจารณาหาเหตุผล เช่น มีผู้มา
แนะน�าว่า ถ้าอยากมีความสุขความเจริญจะต้องท�าการบูชาหรือบวงสรวงสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ด้วยสิ่งใดก็ท�าตาม แม้ตนเองจะไม่มีทรัพย์สินสิ่งของก็ไปยืมผู้อื่นมา
โดยไม่ค�านึงว่าท�าไปแล้วจะเกิดผลหรือไม่ เมื่อไม่เกิดผลตามค�าแนะน�าก็
เดือดร้อนใจเพราะหมดทรัพย์สินและเป็นหนี้ผู้อื่น เป็นต้น ดังนั้น โมหะจึง
เปรียบเหมือนไฟ เพราะเผาลนจิตใจให้ลุ่มหลง
ไฟทั้ง ๓ กองนี้ บุคคลควรระวังไม่ให้เกิดขึ้น เพราะเมื่อไฟ คือ ราคะ
โทสะ และโมหะ เกิดขึ้นแล้วจะเผาลนจิตใจให้เร่าร้อนกระวนกระวาย ดิ้นรน
กระสับกระส่าย หลงมัวเมาตกอยูใ่ นอ�านาจตลอดไป ไม่สามารถถอนตนให้พน้
ไปได้ เหมือนถูกไฟเผาให้รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ควรระวังไม่ให้เกิดขึ้น
ในจิตใจ เมื่อเกิดขึ้นแล้วควรละเสีย

อธิปไตย ๓
อธิปไตย หรือ อธิปเตยยะ แปลว่า ความเป็นใหญ่ หมายถึง
ความเป็นใหญ่ของบุคคลที่จะท�าการอย่างใดอย่างหนึ่งก็หวังผลที่จะได้เป็น
ส�าคัญ เช่น ท�าเพือ่ ตนเอง ท�าเพือ่ ประเทศชาติบา้ นเมือง ท�าเพือ่ ความถูกต้อง
ชอบธรรม เป็นต้น แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. อัตตำธิปไตย หรือ อัตตำธิปเตยยะ (ควำมมีตนเป็นใหญ่) หมาย
ถึง บุคคลผู้กระท�าสิ่งใดก็นึกถึงประโยชน์ตนเป็นส�าคัญ โดยไม่นึกถึงความ
เสียหายของผู้อื่น แม้จะท�าสิ่งที่แสดงว่าตนเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมก็จะท�า
เมือ่ มีความจ�าเป็นเท่านัน้ แต่จดุ มุง่ หมายก็คอื ความเป็นใหญ่ของตนเป็นส�าคัญ
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๒. โลกำธิปไตย หรือ โลกำธิปเตยยะ (ควำมมีโลกเป็นใหญ่) โลก
ในที่นี้หมายถึง ประชาชนผู้อยู่ในโลก ดังนั้น โลกาธิปไตย จึงหมายถึงมี
ประชาชนเป็นใหญ่ หรือที่เรียกกันในปัจจุบันว่า ประชำธิปไตย ซึ่งนับว่า
อ�านวยประโยชน์ดีกว่าอัตตาธิปไตยเพราะท�าให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ชอบได้
มากกว่า คือ จะท�าสิง่ ใดก็ยงั ยึดถือประชาชนเป็นใหญ่โดยมุง่ ถึงประชาชน เช่น
จะท�าทานคิดว่า ถ้าเราไม่ทา� คนอืน่ ก็จะติเตียนว่า เราตระหนีถ่ เ่ี หนียว จึงต้อง
พยายามท�าบ้างพอเป็นเครื่องป้องกันการติเตียนของผู้อื่น เป็นต้น
๓. ธัมมำธิปไตย หรือ ธัมมำธิปเตยยะ (ควำมมีธรรมเป็นใหญ่)
ธรรม ในที่นี้หมายถึง ความถูกต้องชอบธรรมในการกระท�าของบุคคล
เป็นส�าคัญ ไม่ท�าเพราะกลัวคนอื่นติเตียนหรือเพราะหวังค�าสรรเสริญของ
คนอืน่ แต่ทา� เพราะคิดว่าเป็นสิง่ ทีค่ วรท�าถูกต้องชอบธรรม เช่น เมือ่ จะท�าบุญ
กุศล ก็คิดว่าการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง
ชอบธรรม จึงให้ทานเพือ่ ให้จติ ปราศจากความตระหนีแ่ ละเป็นเครือ่ งเกือ้ กูลกัน
และกัน รักษาศีล เพือ่ รักษา กาย วาจาของตนให้สงบเรียบร้อย ไม่เบียดเบียน
ผู้อื่นให้เดือดร้อน และเจริญภาวนา เพื่อให้ใจสงบระงับ ไม่ให้ฟุ้งซ่าน เป็นต้น
อธิปไตย ๓ ประเภทนี้ บุคคลควรยึดถือธัมมาธิปไตยเป็นหลักส�าคัญ
ในการด�ารงชีวิต เพราะการยึดเอาประโยชน์ของตนเองหรือประโยชน์ของ
ส่ ว นรวมเป็ น ใหญ่ จ ะต้ อ งค� า นึ ง ถึ ง ความถู ก ต้ อ งชอบธรรมด้ ว ย ดั ง นั้ น
อัตตาธิปไตย และโลกาธิปไตย ต้องมีธมั มาธิปไตยเป็นหลักควบคูไ่ ปด้วยเสมอ
จึงจะเกิดผลดียิ่ง

ญาณ ๓
ญำณ แปลว่า ความรู้ หรือความหยั่งรู้ หมายถึง ปัญญาหยั่งรู้เหตุ
และผลตามสภาพความเป็นจริง โดยไม่มสี งิ่ ใดขัดขวางหรือปิดบังมิให้รู้ ในทีน่ ี้
ได้แก่ ความรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจ ๔ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. สัจจญำณ (ปรีชำหยัง่ รูอ้ ริยสัจ) หมายถึง ความรูแ้ จ้งในอริยสัจ ๔
แต่ละอย่างตามที่เป็นจริงว่า นี่ทุกข์ นี่ทุกขสมุทัย (เหตุเกิดทุกข์) นี่ทุกขนิโรธ
(ความดับทุกข์) นีท่ กุ ขนิโรธคามินปี ฏิปทา (ข้อปฏิบตั ใิ ห้ถงึ ความดับทุกข์) หรือ
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ปัญญาหยั่งรู้ว่าการเกิด แก่ เจ็บ และตาย เป็นทุกข์ ตัณหา ๓ มีกามตัณหา
เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ความดับตัณหาเสียได้เป็นความดับทุกข์ อริยมรรค เป็น
ข้อปฏิบัติที่น�าไปสู่ความดับทุกข์มีองค์ ๘ ประการ คือ
๑) สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ ความเห็นที่ถูกต้อง) คือ ปัญญารู้แจ้ง
ในอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ สมุทยั นิโรธ และมรรค หรือปัญญารูแ้ จ้งไตรลักษณ์
และปฏิจจสมุปบาท
๒) สั ม มาสั ง กั ป ปะ (ความด� า ริ ช อบ ความด� า ริ ที่ ถู ก ต้ อ ง) คื อ
ความด�าริในการออกจากกาม การไม่ผกู พยาบาท และการไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่
๓) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ เจรจาที่ถูกต้อง) คือ การพูดจาที่
ปราศจากวจีทุจริต ๔ ประเภท ได้แก่ พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดค�าหยาบ และ
พูดเพ้อเจ้อ
๔) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ การงานที่ถูกต้อง) คือ ประกอบ
การงานที่ไม่มีโทษ เว้นจากกายทุจริต ๓ ประเภท ได้แก่ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์
และประพฤติผิดในกาม
๕) สัมมาอาชีวะ (การเลี้ยงชีพชอบ การเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง) คือ
ประกอบแต่สัมมาชีพ งดเว้นจากมิจฉาชีพ กล่าวคือ อาชีพที่ผิดศีลธรรม
ผิดกฎหมาย ที่มีโทษทั้งทางโลกและทางธรรม
๖) สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ ความเพียรพยายามทีถ่ กู ต้อง)
คือ ความเพียรพยายามในสัมมัปปธาน ๔ ได้แก่ เพียรระวังไม่ให้บาปอกุศล
เกิดขึ้น เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว เพียรให้บุญกุศลเกิดขึ้น และเพียร
รักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว
๗) สัมมาสติ (ความระลึกชอบ ความระลึกที่ถูกต้อง) คือ ความระลึก
ไปในสติปัฏฐาน ๔ ได้แก่ กาย เวทนา จิต และธรรม
๘) สั ม มาสมาธิ (ความตั้ ง ใจชอบ ความตั้ ง ใจที่ ถู ก ต้ อ ง) คื อ
ความตั้งใจมั่นในการเจริญฌาน ๔ ได้แก่ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน
และจตุตถฌาน
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๒. กิจจญำณ (ปรีชำหยัง่ รูก้ จิ ทีค่ วรท�ำ) หมายถึง ความหยัง่ รูก้ จิ อัน
จะต้องท�าในอริยสัจ ๔ ได้แก่ ทุกข์ (สภาพทีค่ วรก�าหนดรู)้ ทุกขสมุทยั (สภาพ
ที่ควรละเสีย) ทุกขนิโรธ (สภาพที่ควรท�าให้แจ้ง) และทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทา
(สภาพที่ควรท�าให้เกิดขึ้นหรือควรเจริญให้เกิดมีขึ้น)
๓. กตญำณ (ปรีชำหยั่งรู้กิจอันท�ำแล้ว) หมายถึง ความหยั่งรู้ว่ากิจ
อันจะต้องท�าในอริยสัจ ๔ แต่ละอย่างนั้นได้ท�าเสร็จแล้ว กล่าวคือ ปัญญา
อันหยั่งรู้ว่าทุกข์เป็นสภาพที่ควรก�าหนดรู้ เราได้ก�าหนดรู้แล้ว ทุกขสมุทัย
เป็นสภาพที่ควรละ เราละได้แล้ว ทุกขนิโรธเป็นสภาพควรท�าให้แจ้ง เราได้
ท�าให้แจ้งแล้ว และทุกขนิโรธคามินปี ฏิปทาเป็นสภาพทีค่ วรท�าให้เกิดขึน้ เราได้
ท�าให้เกิดขึ้นแล้ว
ญาณทั้ง ๓ ประเภทนี้ เป็นไปในอริยสัจ ๔ อย่างละ ๓ คือ ทุกข์
สมุทัย นิโรธ และมรรค (มีสัจจญาณ กิจจญาณ และกตญาณ) จึงเป็น ๑๒
พระพุทธองค์ทรงมีพระปัญญาหยั่งรู้แจ่มแจ้งในญาณ ๓ ดังกล่าว จึงทรง
ปฏิญาณพระองค์ว่าทรงบรรลุพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ

ตัณหา ๓
ตัณหำ แปลว่า ความอยาก หมายถึง ความทะยานอยาก อันเป็น
อาการที่มีอยู่ในจิตใจของปุถุชนทั่วไป หรือภาวะจิตที่ดิ้นรนไปในอารมณ์มีรูป
เป็นต้น มี ๓ ประเภท ดังนี้
๑. กำมตัณหำ (ตัณหำในกำม) หมายถึง ความทะยานอยากได้
ในวัตถุกามหรือกามคุณ อันได้แก่ รูป เสียง กลิน่ รส และโผฏฐัพพะ อันน่าใคร่
น่าปรารถนา น่าชอบใจ เรียกว่า อิฏฐารมณ์ ที่ตนยังไม่ได้และหมกมุ่นอยู่
ในวัตถุกามที่ได้แล้วจนไม่สามารถละได้ เช่น ความอยากที่เกิดขึ้นด้วยอ�านาจ
ความอยากได้ กามคุณ คือสิ่งสนองความต้องการทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕
คือ ตาอยากเห็นรูปสวย หูอยากได้ยินเสียงไพเราะ จมูกอยากดมกลิ่นหอม
ลิ้นอยากลิ้มลองของอร่อย และกายอยากสัมผัสที่นุ่มสบาย
๒. ภวตัณหำ (ตัณหำในภพ) หมายถึง ความห่วงอาลัยในภพที่ตน
เกิดด้วย เช่น ผู้ที่มีความห่วงอาลัยในทรัพย์สมบัติ ลาภ ยศ หรือญาติมิตร
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ไม่อยากจะจากไป และความอยากเกิดในภพที่ปรารถนาต่อไป รวมถึง
ความอยากเป็นนัน่ เป็นนี่ อยากเป็นอยากคงอยูต่ ลอดไป รวมถึงความติดใจใน
รูปภพ อรูปภพหรือติดใจในฌานสมาบัติ ความเห็นติดแน่นในภพ และความเห็น
ว่าเป็นอัตตาและโลกเที่ยง เป็นต้น
๓. วิภวตัณหำ (ตัณหำในปรำศจำกภพ) หมายถึง ความอยากพ้น
จากภพที่เกิด ได้แก่ ความอยากอันไม่น่าปรารถนา ไม่น่าชอบใจ เช่น อยาก
ฆ่าตัวตายเพราะความผิดหวังอกหัก อยากท�าลาย อยากให้ดับสูญ ความเห็น
ติดแน่นในสภาวะที่ปราศจากภพ และความเห็นว่าโลกขาดสูญ เป็นต้น
ตัณหาทั้ง ๓ นี้ เมื่อบุคคลได้ศึกษาเรียนรู้แล้วจะได้น�ามาพิจารณา
เพื่อบรรเทาความอยาก ความดิ้นรน ทะเยอทะยานในกาม ภพ และความ
ปราศจากภพที่มีอยู่ในจิตใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ให้เบาบางลง จะได้ด�ารงตน
อยู่ในโลกอย่างความสุขตามสมควร
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บทที่ ๔

ธรรมหมวด ๔ (จตุกกะ)

อริยสัจ ๔
อริยสัจ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความ
จริงที่ท�าให้ผู้เข้าถึงเป็นอริยะ อริยสัจนี้เป็นหลักธรรมส�าคัญที่สุดในพระพุทธ
ศาสนา เป็นหลักแห่งความจริง มี ๔ ประการ ดังนี้
๑. ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ เพราะเป็นของทนได้ยาก
กล่าวคือ สภาพที่ทนได้ยาก เป็นสภาวะที่บีบคั้น สภาวะที่ขัดแย้ง ทุกข์ใน
ที่นี้ ได้แก่ ชาติ ชรา มรณะ ความเศร้าโศก ความพิไรร�าพัน ความคับแค้น
ใจ การประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ความ
ปรารถนาที่ไม่สมหวัง กล่าวโดยย่อ คือ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
๒. สมุทยั คือ เหตุให้ทกุ ข์เกิด หมายถึง สาเหตุทที่ า� ให้เกิดทุกข์ ได้แก่
ตัณหา คือ ความทะยานอยาก มี ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) ความอยากในอารมณ์
ที่น่าใคร่ เรียกว่า กามตัณหา ๒) ความอยากเป็น เรียกว่า ภวตัณหา
และ ๓) ความไม่อยากเป็น เรียกว่า วิภวตัณหา
๓. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ หมายถึง ความดับตัณหาและทุกข์ได้
สิ้นเชิง ที่ได้ชื่อว่านิโรธ เพราะดับตัณหาอันเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ได้อย่าง
สิ้นเชิง ได้แก่ นิพพาน
53

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

๔. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ หมายถึง ทางด�าเนินให้
ถึงความดับทุกข์ ได้แก่ ปัญญาอันเห็นชอบว่า สิ่งนี้ทุกข์ สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิด
สิ่งนี้ความดับทุกข์ และสิ่งนี้ทางให้ถึงความดับทุกข์ ที่ได้ชื่อว่ามรรค เพราะ
เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ มรรคนั้นมีองค์ ๘ คือ
๑) ปัญญาเห็นชอบ
๒) ความด�าริชอบ
๓) การเจรจาชอบ
๔) การงานชอบ
๕) การเลี้ยงชีพชอบ
๖) ความเพียรชอบ
๗) ความระลึกชอบ
๘) ความตั้งใจชอบ
มรรคมีองค์ ๘ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัชฌิมำปฏิปทำ แปลว่า ทาง
สายกลาง
อริยสัจทั้ง ๔ นี้ ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรก�าหนดรู้ สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละ
นิโรธเป็นสิ่งที่ควรท�าให้แจ้ง และมรรคเป็นสิ่งที่ควรท�าให้เจริญ

อิทธิบาท ๔
ดังนี้

อิทธิบำท แปลว่า ธรรมทีเ่ ป็นเหตุให้ประสบความส�าเร็จ มี ๔ ประการ

๑. ฉันทะ คือ ความพอใจ ได้แก่ ความมีใจรักในสิ่งที่ท�า และพอใจ
ใฝ่รักในจุดหมายของสิ่งที่ท�า ต้องการท�าสิ่งนั้นให้ส�าเร็จ กล่าวอย่างง่ายคือ
รักงาน และรักจุดหมายของงาน มีความรักใคร่ใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะงาน
อย่างเต็มเปี่ยม สมบูรณ์ ซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระท�า
๒. วิริยะ คือ ความเพียร ได้แก่ ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น
ก้ า วไป ใจสู ้ ไม่ ย ่ อ ท้ อ ไม่ ห วั่ น กลั ว ต่ อ อุ ป สรรคและความยากล� า บาก
เมือ่ บุคคลรูว้ า่ สิง่ ใดมีคณ
ุ ค่าควรแก่การบรรลุถงึ ถ้าบุคคลนัน้ มีวริ ยิ ะแล้ว แม้วา่
จุดหมายนั้นจะส�าเร็จได้ยากเพียงใด ย่อมไม่ท้อถอย กลับเห็นเป็นสิ่งท้าทาย
ที่มุ่งสู่จุดหมายให้ส�าเร็จ
๓. จิตตะ คือ ความมีใจจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิต
ผูกพัน จดจ่อ เฝ้าคิดเรื่องนั้น ใจอยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน
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ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ หรืองานใดงานหนึง่ บุคคล
นั้นจะไม่สนใจ ไม่รับรู้เรื่องอื่น ใครจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องอื่นก็ไม่สนใจ แต่
ถ้าพูดเรื่องนั้น งานนั้นจะสนใจเป็นพิเศษ
๔. วิมงั สำ คือ ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปญ
ั ญาพิจารณา
หมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และตรวจสอบข้อบกพร่องหรือขัดข้อง
เป็นต้น ในกิจที่ท�า รู้จักทดลอง และคิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง
อิทธิบาท ๔ นี้ เกือ้ หนุนและเกีย่ วเนือ่ งกัน เช่น เมือ่ เกิดฉันทะ มีใจรัก
แล้วก็ทา� ให้พากเพียร เมือ่ พากเพียรก็เอาใจจดจ่อใฝ่ใจอยูเ่ สมอ และเปิดโอกาส
ให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง เป็นต้น

อัปปมัญญา ๔
อัปปมัญญำ แปลว่า ภาวะจิตทีแ่ ผ่ไปโดยไม่มปี ระมาณ หมายถึง การ
แผ่คณ
ุ ธรรม ได้แก่ เมตตำ กรุณำ มุทติ ำ และอุเบกขำ สูห่ มูม่ นุษย์และสัตว์โดย
ไม่จ�ากัดขอบเขต แต่ถ้าแผ่ไปโดยเจาะจงหรือไม่เจาะจงบุคคล แต่ยังมุ่งจ�ากัด
เฉพาะหมู่คนหรือสัตว์ เรียกว่า พรหมวิหำร แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของ
พรหม หรือธรรมเป็นเครือ่ งอยูอ่ ย่างประเสริฐ หมายถึง พรหมโดยสมมติ คือ
ท่านผู้เป็นใหญ่ ในที่นี้หมายถึงธรรม ๔ อย่าง ดังนี้
๑. เมตตำ (ควำมรักสนิทสนม) หมายถึง ความรักที่เว้นจากราคะ
ความก�าหนัด เป็นความปรารถนาให้ผู้อื่น สัตว์อื่นมีความสุขความเจริญ
มีจติ อันแผ่ไมตรีและคิดท�าประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทวั่ หน้า กำรเจริญเมตตำ
ให้พจิ ารณาเห็นโทษของโทสะ คือ ความคิดประทุษร้ายผูอ้ นื่ และเห็นอานิสงส์
ผลดีของขันติ คือ ความอดทนอดกลัน้ ทีค่ วรประกอบให้มใี นจิตใจ เพือ่ ข่มโทสะ
นั้นลงให้ได้ แล้วจึงเจริญเมตตาจิตไปในสรรพสัตว์ เมื่อเริ่มปฏิบัตินั้น ควรตั้ง
เมตตาจิตในตนก่อนในท�านองว่า “ขอให้เรามีความสุข ไม่มคี วามทุกข์หรือเวร
ภัยต่อผู้ใด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจ จงเป็นสุข ๆ รักษาตนให้พ้นจาก
ทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด” ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นพยานเปรียบเทียบให้เห็นว่า ตนรักสุข
เกลียดทุกข์ฉันใด ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้น เมื่อพิจารณา
ได้ดังนี้ จิตของบุคคลนั้นก็จะมีความสุข ในล�าดับนั้น ควรเจริญเมตตาจิตไป
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ในสรรพสัตว์ โดยไม่มีประมาณ ไม่มีขอบเขตในท�านองว่า “ขอให้สัตว์ทั้งปวง
จงอย่ามีเวร อย่ามีความพยาบาทต่อกันและกันเลย อย่าได้มีความทุกข์กาย
ทุกข์ใจ จงมีความสุข รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด”
เมตตานี้เป็นคู่ปรับแก้โทสะ และเป็นคุณธรรมที่ท�าลายความรู้สึก
พยาบาทโดยตรง เมื่อบุคคลเจริญเมตตานี้ ย่อมละโทสะและพยาบาทได้ จิต
ก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยเร็ว
๒. กรุณำ (ควำมสงสำร ควำมหวั่นใจเมื่อเห็นผู้อื่นประสบทุกข์)
หมายถึง ภาวะจิตที่เห็นผู้อื่นตกทุกข์เดือดร้อน ก็คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ หรือ
ตัง้ ใจบ�าบัดความทุกข์ยากล�าบากนัน้ กำรเจริญกรุณำ คือ ความสงสาร ความ
รูส้ กึ เห็นใจต่อคนหรือสัตว์ทกี่ า� ลังประสบความทุกข์ภยั อันตราย ผูเ้ จริญกรุณา
ต้องก�าหนดใจว่า “ขอคนหรือสัตว์ผู้ประสบทุกข์ จงพ้นจากความทุกข์เถิด”
เมื่อก�าหนดจิตไว้อย่างนี้บ่อย ๆ ย่อมจะก�าจัดวิหิงสา คือ ความคิดเบียดเบียน
ต่อคนหรือสัตว์ทั้งหลายลงไปได้ และจะไม่เศร้าโศกเสียใจ เมื่อคนหรือสัตว์
เหล่านัน้ ไม่พน้ จากความทุกข์ตามทีต่ นต้องการ เพราะภาวะจิตมีแต่ความสงบ
๓. มุทิตำ (ควำมพลอยยินดี) หมายถึง ภาวะจิตที่เห็นผู้อื่นอยู่ดีมี
สุขและเจริญงอกงาม หรือประสบความส�าเร็จ ก็พลอยมีใจแช่มชื่นเบิกบาน
ไปด้วย กำรเจริญมุทิตำ คือ ความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ผู้เจริญมุทิตา
ต้องก�าหนดใจว่า “ขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เสื่อมจากสมบัติที่ได้แล้ว” หรือ
“ขอให้สัตว์เหล่านี้ยั่งยืนอยู่ในสุขสมบัติของตน” เมื่อนึกก�าหนดใจเช่นนี้ จิตก็
จะก�าจัดความไม่ยินดีในสมบัติของผู้อื่นลงไปได้ ความคิดริษยาก็จะไม่เกิดขึ้น
๔. อุเบกขำ (ควำมวำงเฉย) หมายถึง ภาวะจิตทีว่ างใจเป็นกลาง เช่น
ไม่สามารถทีจ่ ะแผ่เมตตากรุณาไปยังคนร้าย หรือผูท้ กี่ ระท�าความผิด เช่น คน
ทีถ่ กู ต�ารวจจับ หรือคนทีไ่ ด้รบั ทรัพย์สนิ เงินทองจากโจร เป็นต้น สถานการณ์
เช่นนี้ ผู้เจริญอุเบกขาควรวางจิตให้สงบ และเที่ยงตรง โดยมองเห็นมนุษย์
และสัตว์ทั้งหลายว่าต่างก็ได้รับผลดีและผลร้ายตามเหตุปัจจัยและกรรมที่ได้
กระท�าไว้ ไม่เอนเอียงไปตามความชอบหรือความชัง ผู้เจริญอุเบกขา ควรมี
ความรูส้ กึ เป็นกลาง ไม่ดใี จหรือเสียใจในเหตุสขุ ทุกข์ของสรรพสัตว์ โดยก�าหนด
ใจว่า “สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ย่อมเป็นไปตามกรรม ท�ากรรม
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ใดไว้ ย่อมได้รบั ผลของกรรมนัน้ ” เมือ่ คิดอยูเ่ ช่นนีเ้ รือ่ ย ๆ จิตก็จะละราคะและ
ปฏิฆะในบุคคลอื่น หรือสัตว์อื่นลงไปได้ และตั้งมั่นเป็นสมาธิโดยเร็ว
บุคคลใดก็ตาม เมื่อจะแผ่คุณธรรมทั้ง ๔ อย่างนี้ ให้เป็นอัปปมัญญา
ก็ควรแผ่ออกไปในมนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายอย่างมีจิตใจสม�่าเสมอทั่วกัน ไม่มี
ประมาณ และไม่จ�ากัดขอบเขต
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บทที่ ๕

คิหิปฏิบัติ

คิหิปฏิบัติ หมายถึง ข้อปฏิบัติส�าหรับผู้ครองเรือน ในชั้นนี้ก�าหนดให้
เรียน ๒ หมวดธรรม ได้แก่ มิตรปฏิรูป ๔ และมิตรแท้ ๔ ดังนี้

มิตรปฏิรูป ๔
มิตรปฏิรูป คือ มิตรเทียม ได้แก่ คนที่ไม่เป็นมิตรแต่ท�าตัวเป็นมิตร
ในสิงคาลกสูตรแสดงลักษณะของมิตรเทียมทัง้ ๔ ประเภท ได้แก่ คนปอกลอก
คนดีแต่พูด คนหัวประจบ และคนชักชวนในทางฉิบหาย ดังนี้
๑. คนปอกลอก คือ คนที่มุ่งเอาของเพื่อนแต่ฝ่ายเดียว มีลักษณะ
๔ ประการ คือ
๑) คิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียว คือ ผู้ที่ไม่เคยให้ คิดเอาแต่ของผู้อื่น เห็น
แก่ตัว ไม่ค�านึงถึงผลกระทบที่ผู้อื่นอาจได้รับจากการกระท�าของตน
๒) เสี ย ให้ น ้ อ ย คิ ด เอาให้ ไ ด้ ม าก คื อ ให้ ข องเพี ย งเล็ ก น้ อ ย
แต่ปรารถนาให้ได้ของจากผู้อื่นมาก เอารัดเอาเปรียบคน ไม่ยอมขาดทุน
๓) มีภัยแก่ตัว จึงรีบท�ากิจของเพื่อน คือ เมื่อตนมีภัยจึงช่วยท�ากิจ
ของผู้อื่นเสมือนทาส คนประเภทนี้ จะช่วยท�ากิจของผู้อื่นเมื่อตนมีภัย มิได้
ท�าด้วยความรักและความเต็มใจ ท�าเพียงเพื่อให้ตนเองรอดพ้นจากภัยเท่านั้น
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๔) คบเพือ่ นเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตน คือ คบเพราะรูว้ า่ ตนจะได้
ผลประโยชน์จากเพือ่ น ๓ ทาง ได้แก่ ก�าลังทรัพย์ ก�าลังกาย และก�าลังความคิด
๒. คนดีแต่พูด คือ ผู้ที่กระท�าเพียงค�าพูด แต่ไม่ลงมือกระท�า
มีลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑) เก็บเอาของที่ล่วงแล้วมาปราศรัย คือ คนดีแต่พูด มักอ้าง
เหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วว่าตนจะท�าสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้แต่ไม่ได้ท�า เช่น เมื่อวันนั้น
ท�าไมไม่มา เราเตรียมของไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้ว นั่งคอยท่าน แต่ไม่เห็น
ท่านมา เป็นต้น
๒) อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาปราศรัย คือ คนดีแต่พูด ย่อมพูดเหมือน
จะสงเคราะห์ดว้ ยสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ เช่น ในวันข้างหน้าถ้ากิจการของเราประสบ
ความส�าเร็จ เราจะช่วยเหลือท่าน เป็นต้น
๓) สงเคราะห์ด้วยสิ่งหาประโยชน์มิได้ คือ คนดีแต่พูด มักพูดว่าเรา
จะให้สิ่งของที่ท่านชอบหรือเหมาะสมแก่ท่าน แต่เมื่อให้จริงกลับไม่เป็นของ
ตามที่พูดไว้ หรือให้ของที่ใช้ประโยชน์มิได้
๔) ออกปากพึง่ ไม่ได้ คือ คนดีแต่พดู เมือ่ เพือ่ นมีธรุ ะจ�าเป็น ขอความ
ช่วยเหลือก็มไิ ด้รบั การช่วยเหลือ โดยอ้างแต่เหตุขดั ข้อง เช่น เมือ่ เพือ่ นต้องการ
ใช้รถไปท�าธุระจ�าเป็น ทัง้ ทีร่ ถสภาพดีอยูแ่ ต่กลับบอกเพือ่ นว่า “น่าเสียดายจริง
รถของเราเสียก�าลังซ่อมอยู่” เป็นต้น
๓. คนหัวประจบ คือ คนทีม่ กั คล้อยตามเพือ่ นทีจ่ ะให้ผลประโยชน์แก่
ตนได้ มีลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑) จะท�าชั่วก็คล้อยตาม
๒) จะท�าดีก็คล้อยตาม
๓) ต่อหน้าสรรเสริญ
๔) ลับหลังนินทา
คนหัวประจบ ๒ ประเภทแรก แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนโลเล พึ่ง
ไม่ได้ ท�าตามใจเพื่อนทุกอย่าง คนหัวประจบจะไม่คัดค้านห้ามปรามแต่กลับ
สนับสนุนส่งเสริม ไม่ว่าเพื่อนจะท�าดีหรือท�าชั่วก็ตาม ส่วน ๒ ประเภทหลัง
มีลกั ษณะเป็นคนกลับกลอก ตรงกับส�านวนทีว่ า่ “ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก”
หรือ “หน้าไหว้หลังหลอก” เมื่ออยู่ต่อหน้าเพื่อนก็จะพูดสรรเสริญ มิได้มี
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ความจริงใจอย่างทีพ่ ดู พอลับหลังก็ขดุ เอาแต่เรือ่ งไม่ดี ซึง่ จริงบ้างไม่จริงบ้าง
มานินทาว่าร้าย
๔. คนชักชวนในทำงฉิบหำย คือ ผูช้ กั ชวนในทางเสือ่ มแห่งโภคทรัพย์
ทั้งหลาย ท�าให้ชีวิตเสียหายล่มจม มีลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑) ชักชวนดื่มน�้าเมา คือ ชักชวนไปดื่มสุราเมรัย ของมึนเมาซึ่งท�าให้
ประมาทขาดสติแล้วไปก่อความชั่วต่าง ๆ ตามมาอีกเป็นอันมาก
๒) ชักชวนเที่ยวกลางคืน คือ ชักชวนกันเที่ยวระเริงสนุกสนานใน
เวลาค�่าคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของคนโดยทั่วไป เช่น ชักชวนกันไปเที่ยวเตร่
ตามสถานบันเทิง เป็นต้น
๓) ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น คือ ชักชวนกันไปดูการแสดงมหรสพ
ต่าง ๆ มากเกินไปหามรุ่งหามค�่า จนไม่มีเวลาพักผ่อน ท�าให้เกิดโทษ
แก่ร่างกายและชีวิตตามมา
๔) ชักชวนเล่นการพนัน คือ ชักชวนกันไปตามสถานการพนัน บ่อน
กาสิโน เพื่อเล่นไพ่ ไฮโล หวยใต้ดิน หรือการพนันทางด้านกีฬา เป็นต้น
เป็นเหตุให้เสียทรัพย์สินเงินทอง บ้าน ที่ดินและสิ่งมีค่าอื่น ๆ จนหมดตัว
มิตรปฏิรูป คือ เพื่อนไม่ดี ซึ่งมีลักษณะดังกล่าวมานี้ หากใครคบจะ
เสือ่ มเสีย เปรียบเหมือนปลาเน่า ใครต้องถูกก็พลอยเหม็นไปด้วย เพราะคนที่
คบค้าสมาคมกับมิตรเทียม ย่อมมีแต่ความเสียหายล้มเหลวในชีวติ มิตรเทียม
นั้นเป็นเหมือนบ้านที่ไฟไหม้ คอยน�าแต่ภัยพิบัติมาให้ผู้ที่ท�าตาม ก่อความ
เสียหายแห่งชีวิตอย่างใหญ่หลวง เช่น พระเจ้าอชาตศัตรูที่ทรงคบหาสมาคม
กับพระเทวทัตผูเ้ ป็นมิตรชัว่ ทรงเชือ่ ฟังค�ายุยงของพระเทวทัต จึงได้ทา� ปิตฆุ าต
(การฆ่าบิดา) อันเป็นอนันตริยกรรม (กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด) เป็นเหตุ
ให้ตัดอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลที่จะพึงได้รับในชาตินั้น เพราะฉะนั้น ผู้หวัง
ความเจริญในชีวิต ไม่ควรคบคนชั่วหรือมิตรเทียมเป็นอันขาด ควรหลีกเลี่ยง
ให้ห่างไกล

มิตรแท้ ๔
มิตรแท้ คือ มิตรที่จริงใจ มีความเอื้ออาทรต่อกัน นับว่าเป็น
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กัลยาณมิตรซึง่ ควรคบค้าสมาคม มิตรแท้ทงั้ ๔ ประเภท ได้แก่ มิตรมีอปุ การะ
มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข มิตรแนะน�าประโยชน์ และมิตรมีความรักใคร่ ดังนี้
๑. มิตรมีอุปกำระ คือ มิตรที่คอยช่วยเหลือเกื้อกูลในสถานการณ์
ต่าง ๆ มีลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑) ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว คือ เมื่อเห็นเพื่อนประมาท เผลอสติ
ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตราย เช่น เห็นเพื่อนดื่มน�้าเมาแล้วขาดสติ อาจถูกท�าร้าย
หรือขโมยทรัพย์สินไป จึงดูแลใกล้ชิด และตักเตือนเพื่อนเมื่อได้สติ เป็นต้น
๒) ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว คือ คอยป้องกัน
รักษาทรัพย์สมบัตขิ องเพือ่ นผูพ้ ลัง้ เผลอ เช่น เพือ่ นไปข้างนอก ไม่มคี นเฝ้าบ้าน
จึงช่วยสอดส่องดูแลป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนจากภัยต่าง ๆ เป็นต้น
๓) เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพ�านักได้ คือ เมื่อมีภัยเกิดขึ้นจะอยู่เคียงข้าง
แล้วช่วยขจัดภัยนั้นออกไป เป็นที่พึ่งพ�านักได้ หรือเมื่อเพื่อนมีภยันตราย
ก็สามารถช่วยระงับได้
๔) เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพย์ให้เกินกว่าที่ออกปาก คือ เพิ่มทรัพย์
ให้มากกว่าที่เพื่อนออกปากขอ เมื่อมีเหตุต้องใช้ทรัพย์แล้วเอ่ยปากขอ มิตรมี
อุปการะก็ยินดีออกทรัพย์ของตนช่วยเหลือด้วยความจริงใจ
๒. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข คือ มิตรผู้ไม่ทอดทิ้ง เวลาเพื่อนมีสุขก็สุข
ด้วย พลอยยินดีด้วย เวลาเพื่อนมีความทุกข์ ก็พลอยทุกข์ด้วย ประหนึ่งว่า
ทุกข์ของเพื่อนคือทุกข์ของตน มีลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑) บอกความลับของตนแก่เพื่อน คือ ไม่บอกเรื่องอันควรปกปิดของ
ตนแก่คนอื่น แต่บอกแก่เพื่อนผู้เดียวเท่านั้น
๒) ปิดความลับของเพือ่ นไม่ให้แพร่งพราย คือ รักษาความลับทีเ่ พือ่ น
บอกตน โดยไม่บอกให้คนอื่นรู้
๓) ไม่ละทิ้งยามวิบัติ คือ เมื่อภัยหรือความวิบัติเสียหายเกิดขึ้น ย่อม
ไม่ทอดทิ้งกัน อยู่เคียงข้างเสมอ
๔) แม้ชวี ติ ก็สละให้ได้ คือ เมือ่ เห็นว่าชีวติ เพือ่ นมีประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
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ก็สามารถสละชีวิตของตนแก่เพื่อนได้ เมื่อมีภัยเกิดขึ้นไม่ค�านึงถึงชีวิตของตน
ค�านึงถึงความปลอดภัยของเพื่อนเป็นส�าคัญ
๓. มิตรแนะน�ำประโยชน์ คือ มิตรผูค้ อยแนะน�าในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
เป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการด�าเนินชีวิต มีลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑) ห้ามไม่ให้ท�าความชั่ว คือ ห้ามปรามเพื่อนจากการท�าความชั่ว
เช่น ไม่ให้ประพฤติทุจริตผิดศีลธรรม เป็นต้น
๒) แนะน�าให้ตั้งอยู่ในความดี คือ แนะน�าให้ประกอบความดี เช่น
ให้ทาน รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เป็นต้น
๓) ให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง คือ ให้ฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ ละเอียด
ซึ่งยังไม่เคยฟังท�าให้ฉลาด
๔) บอกทางสวรรค์ให้ คือ บอกวิธีปฏิบัติที่เป็นทางน�าไปสู่สุคติโลก
สวรรค์ เช่น บอกว่าคนทีท่ า� ทานรักษาศีลอยูเ่ สมอ ย่อมเกิดในสวรรค์ เป็นต้น
๔. มิ ต รมี ค วำมรั ก ใคร่ คื อ มิ ต รที่ มี น�้ า ใจไมตรี มี ค วามรั ก
ความปรารถนาดี มีลักษณะ ๔ ประการ คือ
๑) ยามทุกข์ ก็ทุกข์ด้วย คือ เมื่อเห็นหรือได้ยินความสูญเสียบุตร
ภรรยาหรือบริวารของเพื่อน ก็รู้สึกเศร้าเสียใจไปด้วย โดยเห็นทุกข์ของเพื่อน
เหมือนกับทุกข์ของตน
๒) ยามสุข ก็สุขด้วย คือ เมื่อได้เห็นหรือได้ยินว่าเพื่อนมีความสุข
สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติ หรือได้เป็นใหญ่ ก็พลอยยินดีชื่นชมไปด้วย ประหนึ่ง
ว่าเป็นความสุขของตน
๓) โต้เถียงคนที่พูดติเตียนเพื่อน คือ เมื่อมีคนพูดติเตียนเพื่อนว่า
มีรปู ชัว่ ตัวด�า มีชาติตระกูลต�า่ หรือเป็นคนทุศลี ก็หา้ มคนทีก่ ล่าวติเตียนเพือ่ น
ไม่ให้พูดอย่างนั้น
๔) รับรองคนที่สรรเสริญเพื่อน คือ เมื่อมีคนพูดยกย่องเพื่อนว่า
มีรูปงาม น่านับถือ มีชาติตระกูลดี เป็นคนดีมีศีลธรรม ก็สนับสนุนคนที่
สรรเสริญเพื่อนของตน
มิตรแท้ ๔ ประการ ดังกล่าวมานี้ จัดเป็นกัลยาณมิตร คือมิตรที่ดี
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ควรคบเพราะเป็นเหตุแห่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต บุคคลโดยทั่วไป แม้จะ
มีเพื่อนน้อยแต่เป็นเพื่อนดี ย่อมดีกว่ามีร้อยเพื่อนแต่คิดริษยา ดั่งเกลือมีดี
ทีเ่ ค็ม เพือ่ นมีดที คี่ ณ
ุ น�า้ เค็มกว่าจะมาเป็นเกลือต้องผ่านกรรมวิธี จะมีเพือ่ นดี
ต้องมีการเลือกคบ เพื่อนดีต้องคอยแบ่งปันช่วยเหลือกัน ปรึกษาหารือกันได้
หรือใครมีปัญหาก็พูดคุยกันได้ ใครเหงาก็เข้าไปอยู่เป็นเพื่อน ใครไม่สบายก็
ไปเยี่ยมเยือน คอยถามไถ่ไม่ทอดทิ้งกัน
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วิชาอนุพุทธประวัติและศาสนพิธี
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ภาคอนุพุทธประวัติ
บทที่ ๑

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพุทธประวัติ

ธรรม คือ ความจริงทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลแก่กนั ของสิง่ ทัง้ หลาย เป็นเรือ่ ง
ธรรมดาที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม
ธรรมชาติก็เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้น ผู้รู้ความจริงเหล่านี้ด้วยตนเองและมี
ใจกรุณาถ่ายทอดให้แก่สาวกได้รู้ตาม เรียกว่า สัมมำสัมพุทธะ แต่หากว่า
รู้ความจริงดังกล่าวจากองค์สัมมาสัมพุทธะอีกต่อหนึ่งเรียกว่า อนุพุทธะ
หรื อ สำวกพุ ทธะ โดยนัยนี้ อนุพุท ธประวั ติ จึ ง หมายถึ ง ประวั ติข อง
พระสาวกที่รับฟังค�าสั่งสอนจากพระสัมมาสัมพุทธะ แล้วพยายามปฏิบัติ
ฝึกหัดกาย วาจา และใจตามจนได้บรรลุมรรคผลตามก�าลังความสามารถ
พระธรรมสังคาหกาจารย์ (ผู้รวบรวมร้อยกรองพระธรรมวินัยในคราวปฐม
สังคายนา) ได้รวบรวมประวัตขิ องพระสาวกเหล่านัน้ ไว้ในภาษาบาลีโดยสังเขป
แบ่งเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) อุปำทำน ว่าด้วยการสร้างสมความดี ๒) เอตทัคคะ คือ
ความพิเศษ และ ๓) เถรคำถำ เป็นการรวบรวมค�าพูดที่พระสาวกเหล่านั้นได้
กล่าวไว้ในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อคิดคติธรรมส�าหรับน�าไปปฏิบัติ

ขอบข่ายเนื้อหาอนุพุทธประวัติ
ครั้นต่อมาพระเถระชั้นหลังได้ขยายความในภาษาบาลีเหล่านั้นให้
กว้างขวางออกไป ท�าให้ประวัติของพระสาวกเหล่านั้นชัดเจนยิ่งขึ้น ในที่นี้ได้
ก�าหนดเป็น ๕ หัวข้อ ดังนี้
66

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

ประติมากรรมพระพุทธเจ้าศากยมุนีประทับท่ามกลางพระอสีติมหาสาวกผู้เป็นอนุพุทธะ
ในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
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๑. สถำนะเดิม ว่าด้วยเรื่องชื่อเดิมของพระสาวกแต่ละท่าน ชื่อบิดา
มารดา วรรณะ สถานที่เกิด การศึกษา การประกอบอาชีพ การแต่งงาน
และการด�าเนินชีวิตอื่น ๆ เช่น เป็นนักบวช นักพรต เป็นต้น
๒. มูลเหตุที่บวชในพระพุทธศำสนำ ว่าด้วยเรื่องสาเหตุที่ชักน�า
ให้พระสาวกเหล่านี้ละทิ้งอาชีพการงาน และลัทธิเดิมเข้ามานับถือพระพุทธ
ศาสนา
๓. กำรบรรลุธรรม ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ หัวข้อธรรม และสถานที่
ที่พระสาวกเหล่านั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคล
๔. กำรประกำศพระพุทธศำสนำ ว่าด้วยเรือ่ งบทบาทและหน้าทีข่ อง
พระสาวกที่ได้สนองงานพระศาสนาอย่างไรบ้าง รวมทั้งความสามารถพิเศษ
ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องหรือที่เรียกว่า เอตทัคคะ
๕. นิพพำน ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ที่พระสาวกจากโลกนี้ ณ ที่ใด
เมื่อไร และอย่างไร

ประโยชน์ของการเรียนอนุพุทธประวัติ
ประวั ติ พ ระพุ ท ธสาวกมี ค วามส� า คั ญ ไม่ น ้ อ ยไปกว่ า พระประวั ติ
พระพุทธเจ้า เพราะพระพุทธ พระธรรม และพระสาวก ต้องอิงอาศัยกัน
ตลอดเวลา อุปมาพระพุทธเหมือนกับแพทย์ พระธรรมเหมือนกับยา และ
พระสาวกเหมือนกับคนไข้ หากมีแต่พระพุทธ ไม่มีพระธรรม และพระสาวก
ก็เปรียบเหมือนมีแพทย์ แต่ไม่มียาและไม่มีคนไข้ ก็ไม่รู้ว่าแพทย์เก่งอย่างไร
หากมีแต่พระธรรม แต่ไม่มพี ระพุทธและพระสงฆ์ ก็เปรียบเหมือนมียา แต่ไม่มี
แพทย์ผรู้ จู้ กั ยา และไม่มคี นไข้ทหี่ ายโรคจากยาขนานนัน้ หรือมีทงั้ พระพุทธและ
พระธรรม แต่ไม่มพี ระสงฆ์ ก็เปรียบเหมือนมีแพทย์และยา แต่ไม่เคยใช้รกั ษาใคร
เลย จะเชือ่ ได้อย่างไรว่าแพทย์และยานัน้ ดี ฉะนัน้ ประวัตพิ ระสาวกจึงมีความ
ส�าคัญไม่นอ้ ยไปกว่าพระประวัตพิ ระพุทธเจ้า การศึกษาอนุพทุ ธประวัตจิ งึ เท่ากับ
ได้ศึกษาพุทธประวัติไปด้วย
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บทที่ ๒

พระประวัติพระพุทธเจ้า

ก่อนที่จะศึกษาอนุพุทธประวัติ หรือประวัติของพระสาวก ควรศึกษา
พระประวัติพระพุทธเจ้าก่อน ดังนี้

เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ
พระพุทธศาสนาก�าเนิดในชมพูทวีป ซึ่งเป็นดินแดนที่มีลักษณะคล้าย
ใบชมพูหรือใบหว้า ประกอบด้วยดินแดนประเทศอินเดีย เนปาล ปากีสถาน
บังคลาเทศ อัฟกานิสถาน และภูฏานในปัจจุบัน แต่สมัยพุทธกาล ทางตอน
เหนือของชมพูทวีปอันเป็นรอยต่อระหว่างอินเดียกับเนปาล มีแคว้นเล็ก ๆ
แคว้นหนึ่งชื่อ สักกชนบท ซึ่งเป็นดินแดนของราชวงศ์ ศำกยะ มีพระราชา
ปกครองแคว้น พระนามว่า พระเจ้ำสุทโธทนะ ผู้มีชื่อโคตรว่า โคตมะ โดย
แคว้นนี้มีเมืองหลวงชื่อว่า กบิลพัสดุ์
พระเจ้าสุทโธทนะทรงมีพระอัครมเหสีพระนามว่า สิริมหำมำยำ
และพระมเหสีพระนามว่า มหำปชำบดีโคตมี ซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินีของ
พระอัครมเหสี หลังจากที่พระเจ้าสุทโธทนะทรงอภิเษกสมรส พระอัครมเหสี
ได้มีพระประสูติการพระโอรสในดิถีวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี
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จิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนเจ้าชายสิทธัตถะประสูติ
ผลงานของอาจารย์เหม เวชกร
70

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

สวนลุมพินี ประเทศเนปาล สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ

ณ สวนลุมพินีซึ่งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ จากนั้นพระเจ้า
สุทโธทนะจึงโปรดให้ทูลเชิญพระอัครมเหสีและพระโอรสเสด็จเข้าพระนคร
ครั้นข่าวการประสูติแพร่ไปถึงอสิตดาบสผู้มีความคุ้นเคยและเป็นที่เคารพ
นับถือของราชวงศ์ศากยะ จึงเข้าไปเข้าเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อเข้ายังไป
พระต�าหนัก พระดาบสผูซ้ งึ่ มีความรูเ้ กีย่ วกับมหาบุรษุ ลักษณะ ได้เห็นพระโอรส
จึงท�านายว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จากนั้นก้มกราบลงที่พระบาทของ
พระโอรส ท�าให้พระเจ้าสุทโธทนะทรงโน้มพระองค์อภิวาทพระโอรสด้วย
เมื่อพระโอรสประสูติได้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะโปรดให้ประกอบพิธี
เฉลิมฉลองรับพระขวัญและขนานพระนาม โดยการเชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คน
มาบริ โ ภคอาหารแล้ ว คั ด เลื อ กพราหมณ์ ๘ คน ท� า นายพระลั ก ษณะ
พระโอรส ซึ่งพราหมณ์ ๗ คนแรก ท�านายว่าพระโอรสมีคติ ๒ ประการ คือ
ถ้าทรงเป็นฆราวาสจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ แต่ถ้าเสด็จออกทรงผนวช
จะเป็ น ศาสดาเอกของโลก แต่ พ ราหมณ์ ค นที่ ๘ ชื่ อ ว่ า โกณฑั ญ ญะได้
ท�านายคติเดียวว่าพระโอรสจะเสด็จออกทรงผนวชและตรัสรู้เป็นศาสดาเอก
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ของโลก จากนัน้ ทีป่ ระชุมได้ถวายพระนามว่า สิทธัตถะ แปลว่า สมปรำรถนำ
หมายความว่า ผู้สร้ำงควำมส�ำเร็จสมปรำรถนำแก่ชำวโลกทั้งปวง ครั้น
พระโอรสประสูตไิ ด้ ๗ วัน พระนางสิรมิ หามายาก็สนิ้ พระชนม์ เจ้าชายสิทธัตถะ
จึงอยู่ในความดูแลของพระนางมหาปชาบดีโคตมี
พระเจ้าสุทโธทนะหวั่นพระทัยว่า พระโอรสจะเสด็จออกทรงผนวช
คือ ไม่ทรงรับสิริราชสมบัติเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ จึงทรงหาทุกวิถีทางเพื่อ
ไม่ให้พระโอรสมีพระทัยเสด็จออกทรงผนวช มีรับสั่งให้ข้าราชบริพารบ�ารุง
บ�าเรอโลกียสุขอย่างเต็มที่ แม้พระองค์จะทรงกีดกันทุกวิถีทางแล้ว แต่ก็
ไม่สามารถท�าลายอุปนิสัยใฝ่ธรรมของพระโอรสได้เลย กระทั่งทรงส�าเร็จ
การศึกษาจากส�านักครูวศิ วามิตร และเมือ่ พระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา พระเจ้า
สุทโธทนะโปรดให้สร้างปราสาท ๓ ฤดู เพื่อเป็นที่ประทับอยู่ของพระโอรส
แล้ ว ทรงขอเจ้ า หญิ ง ยโสธรา (พิ ม พา) พระธิ ด าของพระเจ้ า สุ ป ปพุ ท ธะ
แห่งกรุงเทวทหะ มาอภิเษกเป็นพระชายาของพระโอรส ชีวิตของเจ้าชาย
สิทธัตถะในช่วงนี้จึงเพียบพร้อมด้วยโลกียสุขอย่างยิ่ง

เสด็จออกทรงผนวชและตรัสรู้
เจ้าชายสิทธัตถะทรงด�ารงพระชนมชีพอย่างสมบูรณ์พูนสุข แต่ก็ทรง
มีความเบื่อหน่าย คราวหนึ่งเมื่อทรงพระชนมายุ ๒๙ พรรษา ได้เสด็จออก
ประพาสพระอุทยาน ๔ ครั้ง ได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ ๔ มิติ ได้แก่
คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ตามล�าดับ จึงทรงสลดพระทัยและน้อมไป
ในการผนวช และในขณะนั้นเองทรงทราบข่าวการประสูติของพระโอรสซึ่ง
ทรงขนานพระนามว่า รำหุล ต่อมาในวันนัน้ เองพระองค์เสด็จไปทรงอธิษฐาน
เพศบรรพชิต ณ ฝั่งแม่น�้าอโนมา แล้วเสด็จไปแคว้นมคธโดยล�าพัง
พระองค์ได้ทรงพ�านักอยู่ ณ อนุปยิ อัมพวัน แล้วเสด็จไปยังแคว้นมคธ
ทรงพบกับพระเจ้าพิมพิสารซึง่ เสด็จมาขอเฝ้า จากนัน้ ทรงสมัครเข้าส�านักของ
อาฬารดาบสและอุทกดาบสตามล�าดับ พระองค์ทรงฝึกจิตจนส�าเร็จสมาบัติ ๘
เห็นว่ายังไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ จึงเสด็จไปแสวงหาทางพ้นทุกข์เพียงล�าพังทีต่ า� บล
อุรเุ วลาเสนานิคมและพ�านักอยูท่ นี่ นั่ แล้วทรงเริม่ บ�าเพ็ญทุกรกิรยิ าเป็นเวลา ๖ ปี
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จิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนเจ้าชายสิทธัตถะประทับราชรถเสด็จประพาสอุทยาน
ได้ทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ ๔ มิติ ได้แก่ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ
ผลงานของอาจารย์เหม เวชกร
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จนพระวรกายซูบผอม ภายหลังทรงสันนิษฐานว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้แน่แล้ว
จึงทรงยกเลิก ท�าให้ปญ
ั จวัคคียซ์ งึ่ ติดตามมารับใช้พระองค์ผดิ หวังว่าทรงคลาย
ความเพียร จึงพากันหนีไปอยู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงกรุงพาราณสี
เวลาเช้าของดิถวี นั เพ็ญเดือน ๖ นางสุชาดาได้นา� ถาดอาหารมาแก้บน
ทีโ่ คนต้นไทร ได้พบพระโพธิสตั ว์เจ้าชายสิทธัตถะประทับใต้ตน้ ไม้นนั้ เข้าใจว่าเป็น
เทวดามารับเครือ่ งแก้บน จึงน�าข้าวมธุปายาสถวายทัง้ ถาด เมือ่ พระโพธิสตั ว์เจ้าชาย
สิทธัตถะทรงรับแล้วทรงถือถาดไปริมแม่นา�้ เนรัญชรา เมือ่ ทรงสรงพระวรกาย
แล้วเสด็จขึน้ มาเสวยข้าวมธุปายาส จากนัน้ เสด็จประทับในดงสาละ จวนเวลาเย็น
ก็เสด็จไปทีต่ น้ มหาโพธิ์ ทรงน�าหญ้าคาทีโ่ สตถิยพราหมณ์ถวายมาระหว่างทาง
ปู ล งใต้ ต ้ น มหาโพธิ์ แ ล้ ว ประทั บ ขั ด สมาธิ ผิ น พระพั ก ตร์ ไ ปทิ ศ ตะวั น ออก
ทรงอธิษฐานจิตว่าจะไม่ลุกขึ้นจากที่ประทับหากไม่บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ
จากนั้นทรงเจริญสมาธิภาวนาจนจิตเป็นสมาธิแล้วตรัสรู้อริยสัจ ๔ ในที่สุด
เมื่อตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าได้ประทับเสวยวิมุติสุข (ความสุขที่เกิดจากการ
หลุดพ้น) อยู่ใต้ต้นมหาโพธิ์และบริเวณข้างเคียงเป็นเวลา ๗ สัปดาห์ ดังนี้
สัปดำห์ที่ ๑ ประทับใต้ต้นมหาโพธิ์ต่อไปอีก ๗ วัน ทรงใช้เวลา
ทบทวนปฏิจจสมุปบาทที่ตรัสรู้
สัปดำห์ที่ ๒ เสด็จออกจากต้นมหาโพธิไ์ ปทรงทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ประทับยืนเพ่งต้นมหาโพธิ์ โดยมิได้กระพริบพระเนตรตลอด ๗ วัน สถานที่นี้
ต่อมา เรียกว่า อนิมิสเจดีย์
สัปดำห์ที่ ๓ เสด็จกลับมาประทับอยู่ที่กึ่งกลางระหว่างอนิมิสเจดีย์
และต้นมหาโพธิ์ ทรงจงกรมอยู่ที่นั่นตลอด ๗ วัน ที่ทรงจงกรมนี้มีชื่อเรียก
ต่อมาว่า รัตนจงกรมเจดีย์
สัปดำห์ที่ ๔ เสด็จไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นมหาโพธิ์
ประทับนั่งขัดสมาธิทรงพิจารณาพระอภิธรรมปิฎกตลอด ๗ วัน สถานที่นี้
มีชื่อเรียกต่อมาว่า รัตนฆรเจดีย์
สัปดำห์ที่ ๕ เสด็จไปทางทิศตะวันออกของต้นมหาโพธิ์ ประทับอยู่
ใต้ต้นไทรหรือต้นอชปาลนิโครธ ซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะ เสวยวิมุตติสุข
ที่นี่ตลอด ๗ วัน
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จิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะทรงรับข้าวมธุปายาส
ที่นางสุชาดาน�ามาถวาย
ผลงานของอาจารย์เหม เวชกร
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ผลงานของอาจารย์เหม เวชกร
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พุทธคยา ประเทศอินเดีย สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

สัปดำห์ที่ ๖ เสด็จไปทางทิศตะวันตกของต้นมหาโพธิ์ ประทับนั่งที่
ควงไม้จิกหรือต้นมุจลินทร์ เสวยวิมุติสุขที่นี่ตลอด ๗ วัน
สัปดำห์ที่ ๗ เสด็จไปทางทิศใต้ของต้นมหาโพธิ์ ประทับใต้ต้นเกด
หรือต้นราชยตนะ ระหว่างนัน้ เอง มีพอ่ ค้า ๒ คน เป็นพีน่ อ้ งกันชือ่ ตปุสสะและ
ภัลลิกะเดินทางผ่านมาพบพระพุทธเจ้าพอดี เกิดมีศรัทธาจึงน�าเสบียงถวาย
แล้วประกาศตนเป็นอุบาสกคู่แรกที่ถือพระพุทธและพระธรรมเป็นสรณะ
เมื่อเสวยวิมุติสุขครบ ๗ สัปดาห์แล้ว จึงเสด็จกลับมาที่ควงไม้ไทร
อีกครั้ง ทรงพระด�าริว่า ธรรมที่ตรัสรู้นั้นลึกซึ้ง ยากที่ผู้อื่นจะเข้าใจได้
แต่ทรงพิจารณาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างบุคคล ๔ ประเภท
กับบัว ๔ เหล่า (ทรงเปรียบกับบัว ๓ เหล่า แต่คัมภีร์ชั้นหลังระบุว่า ๔ เหล่า
ซึ่งมิใช่ไม่มีเหตุผล แต่ขอให้พิจารณาสาระเป็นส�าคัญ) ได้แก่ ๑) ผู้มีปัญญา
มากและมีกิเลสน้อยเปรียบเหมือนดอกบัวที่พ้นน�้าพอรับแสงพระอาทิตย์
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พระพุทธรูปประดิษฐาน ณ สัตตมหาสถานจ�าลอง ในวัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
บอกเล่าพุทธกิจระหว่างเสวยวิมุตติสุข ในสัปดาห์ที่ ๖
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ก็บานทันที ๒) ผู้มีปัญญาปานกลางและมีกิเลสปานกลางเปรียบเหมือน
กับดอกบัวที่อยู่เสมอน�้าพร้อมที่จะบานเมื่อรับแสงพระอาทิตย์ในวันรุ่งขึ้น
๓) ผู้มีปัญญาน้อยและมีกิเลสมากเปรียบเหมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น�้ารอโอกาส
พ้นน�า้ เพือ่ บานเมือ่ รับแสงพระอาทิตย์ในวันต่อ ๆ ไป และ ๔) บุคคลผูไ้ ร้ปญ
ั ญา
เหมือนดอกบัวที่เพิ่งงอกใหม่ ยังอยู่ในโคลนตม มักจะเป็นอาหารของเต่า
และปลา
จากจ�านวน ๔ ประเภทนี้ ๓ ประเภทแรก พระพุทธเจ้าทรงด�าริว่า
ยั ง พอที่ จ ะสอนให้ ต รั ส รู ้ ธ รรมตามได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทรงตั ด สิ น พระทั ย
ประดิษฐานพระพุทธศาสนา

ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา
เมื่อทรงตกลงพระทัยว่าจะประกาศพระศาสนาแล้ว ทรงระลึกถึง
บุคคลที่ควรจะแสดงธรรมโปรดก่อน ซึ่งต้องเป็นบุคคลประเภทบัวพ้นน�้า
ทรงระลึ ก ถึ ง อาฬารดาบสและอุ ท กดาบส แต่ ท รงทราบว่ า ท่ า นทั้ ง สอง
ได้เสียชีวิตแล้ว จึงตัดสินพระทัยโปรดปัญจวัคคีย์ แล้วเสด็จไปยังป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน เสด็จไปถึงทีน่ นั่ ในเวลาเย็นของวันขึน้ ๑๔ ค�า่ เดือน ๘ เมือ่ แรกพบ
พระพุทธองค์ พวกปัญจวัคคียแ์ สดงอาการไม่เคารพและไม่เชือ่ ฟัง พระพุทธองค์
จึงตรัสเตือนสติปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งกัณฑ์แรกที่ทรง
แสดงในวันรุ่งขึ้นมีชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เมื่อทรงแสดงจบ พระ
โกณฑัญญะได้บรรลุโสดาบัน จึงได้ทูลขออุปสมบทในวันนั้นและพระพุทธองค์
ได้ประทานอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ท�าให้พระโกณฑัญญะเป็น
พระสงฆ์รปู แรกในพระพุทธศาสนา และ ๔ วันต่อมาในวันแรม ๕ ค�า่ เดือน ๘
พระพุทธองค์กท็ รงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ ๒ ชือ่ ว่า อนัตตลักขณสูตร
โปรดปัญจวัคคีย์ จนทุกท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์
เมื่อทรงแสดงพระปฐมเทศนาแล้วก็ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนา
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๔๕ พรรษา พุทธกิจที่ทรงบ�าเพ็ญมาสามารถสรุปได้
ดังนี้
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จิตรกรรมสีอะคริลิคเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
จัดแสดง ณ มูลนิธอิ เนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี
ผลงานของอาจารย์ค�านวน ชานันโท
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ธรรมเมกขสถูป สารนาถ ประเทศอินเดีย สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์
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พรรษำที่ ๑ ทรงจ�าพรรษาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพร้อมด้วย
พระปัญจวัคคีย์ โปรดและประทานอุปสมบทแก่ยสกุลบุตร พร้อมทรงแสดงธรรม
แก่บดิ ามารดาและอดีตภรรยาของพระยสะ ซึง่ ต่อมาได้ประกาศตนเป็นอุบาสก
อุบาสิกาผูน้ บั ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ นอกจากนี้ มิตรของพระยสะอีก ๕๐
คน ทูลขอบวชตามและได้ฟงั ธรรมบรรลุเป็นพระอรหันต์ทกุ ท่าน พอพ้นพรรษา
พระพุทธองค์ทรงส่งพระอรหันตสาวกเหล่านี้ไปประกาศพระศาสนา จากนั้น
ก็เสด็จไปยังต�าบลอุรุเวลาเสนานิคมโดยล�าพัง ระหว่างทางทรงแสดงธรรม
โปรดชายหนุม่ ๓๐ คน ชือ่ ว่า ภัททวัคคีย์ จนทุกคนบรรลุอรหันต์แล้วประทาน
อุปสมบท
พรรษำที่ ๒-๔ ทรงจ�าพรรษาที่วัดเวฬุวัน พุทธกิจส�าคัญในช่วงนี้คือ
การเสด็จกลับกรุงกบิลพัสดุ์ เพือ่ ทรงโปรดพระประยูรญาติ มีพระเจ้าสุทโธทนะ
พระนางมหาปชาบดีโคตมี พระนางพิมพา เจ้าชายราหุล เป็นต้น ซึ่งเป็น
เหตุให้ทกุ พระองค์ทรงได้ดวงตามเห็นธรรม และเจ้าชายศากยะ เช่น เจ้าชาย
อานนท์ เจ้าชายอนุรุทธะ เป็นต้น ทรงผนวช ตลอดจนเจ้าชายราหุลก็ได้ทรง
บรรพชาเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาด้วย
ในระยะที่ประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวันนั้น ได้ทรงพบอนาถปิณฑิก
เศรษฐีซึ่งเลื่อมใสในพระองค์มาก ได้กราบทูลอาราธนาให้เสด็จไปประทับที่
กรุงสาวัตถี ซึ่งอนาถปิณฑิกเศรษฐีได้สร้างวัดเชตวันถวาย
พรรษำที่ ๕ ทรงจ�าพรรษานี้ที่กูฏาคารศาลา ป่ามหาวัน กรุง
เวสาลี แคว้นวัชชี พระเจ้าสุทโธทนะประชวรหนักจึงรีบเสด็จไปพร้อมพระภิกษุ
สงฆ์ไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธบิดาจนบรรลุ
พระอรหันต์และนิพพานในทีส่ ดุ หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว พระนาง
มหาปชาบดีโคตมีทูลขออุปสมบทเป็นพระภิกษุณีถึงสามครั้งแต่ทรงปฏิเสธ
เมื่อพระพระพุทธองค์เสด็จกลับเมืองเวสาลี พระอานนท์ได้ทรงช่วย
ทูลขอให้พระบรมศาสดาทรงอนุญาตให้มีการอุปสมบทพระภิกษุณี ในที่สุด
พระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตโดยทรงมีเงือ่ นไขว่าต้องยอมรับครุธรรม ๘ ประการ
ซึ่ ง พระนางทรงรั บ ปฏิ บั ติ แ ละได้ ท รงอุ ป สมบทเป็ น พระภิ ก ษุ ณี รู ป แรกใน
พระพุทธศาสนา ในพรรษานี้จึงมีพุทธบริษัท ๔ ครบ
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พรรษำที่ ๖ ทรงจ�าพรรษาที่มกุลบรรพต ทรงทรมานหมู่อสูร
เทพยดา และมนุษย์ให้เสียพยศ และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
พรรษำที่ ๗ พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมกปาฏิหาริย์ที่กรุงสาวัตถี
ในวันเพ็ญเดือน ๘ จากนัน้ เสด็จขึน้ ไปประทับจ�าพรรษาบนสวรรค์ชนั้ ดาวดึงส์
ทรงแสดงอภิธรรมปิฎกแก่พระพุทธมารดาและเทวดา เมื่อออกพรรษาแล้ว
เสด็จลงมายังโลกมนุษย์ที่กรุงสังกัสสะ วันที่เสด็จลงมานั้นเรียกว่า วันเทโว
โรหณะ
พรรษำที่ ๘ พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทับจ�าพรรษาที่ป่าเภสกฬา
มิคทายวัน กรุงสุงสุมารคิระ แคว้นภัคคะ ทรงแสดงธรรมโปรดโพธิราชกุมาร
ผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอุเทน
พรรษำที่ ๙ ทรงรับอาราธนาของโฆสกเศรษฐีไปจ�าพรรษา ณ วัด
ที่สร้างมีชื่อว่า โฆสิตาราม กรุงโกสัมพี แคว้นวังสะ ขณะประทับอยู่ที่นั่น
ทรงแสดงธรรมโปรดพระนางสามาวดี และพระองค์ต้องเผชิญการกลั่นแกล้ง
ต่าง ๆ จากพระนางมาคันทิยา
พรรษำที่ ๑๐ พระภิกษุชาวกรุงโกสัมพีทะเลาะกัน พระพุทธองค์ตรัส
เตือนให้สามัคคีกนั แต่กไ็ ม่มใี ครเชือ่ ฟัง ทรงเบือ่ หน่ายพระทัยจึงเสด็จไปอาศัย
บ้านปาริไลยกะเป็นที่จ�าพรรษาที่ควงไม้สาละ ในราวป่ารักขิตวัน
พรรษำที่ ๑๑ เสด็จไปทรงจ�าพรรษาที่หมู่บ้านของพราหมณ์ชื่อว่า
เอกนาลา ในทักขิณาคิรีชนบท ทรงแสดงกสิภารทวาชสูตรโปรดชาวนาที่ชื่อ
ว่า กสิภารทวาชะ
พรรษำที่ ๑๒ ทรงจ�าพรรษาที่ปุจิมัณฑพฤกษ์ คือร่มไม้สะเดาที่
นเรฬุยักษ์สิงอยู่ ใกล้กรุงเวรัญชา ในพรรษานี้ทรงบัญญัติพระวินัย ตั้ง
สิกขาบทเป็นข้อปฏิบัติส�าหรับพระภิกษุเป็นครั้งแรก
พรรษำที่ ๑๓ พระพุทธเจ้าทรงจ�าพรรษาทีจ่ าลิกบรรพต มีพระเมฆิยะ
เป็นพระอุปัฏฐาก พระพุทธเจ้าทรงแสดงเมฆิยสูตรโปรดพระเมฆิยะจนส�าเร็จ
เป็นพระอรหันต์
พรรษำที่ ๑๔ ทรงจ�าพรรษา ณ วัดเชตวัน สามเณรราหุลได้ทรง
อุปสมบทเป็นพระภิกษุ
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จิตรกรรมเล่าเรือ่ งพุทธประวัติ ตอนพระเสด็จไปทรงจ�าพรรษาทีค่ วงไม้สาละ ในราวป่ารักขิตวัน พรรษาที่ ๑๐
ผลงานของอาจารย์เหม เวชกร
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พรรษำที่ ๑๕ ทรงจ�าพรรษาที่วัดนิโครธารามใกล้กรุงกบิลพัสด์ุ
ในพรรษานี้พระเจ้าสุปปพุทธะได้ทรงปิดถนนไม่ให้พระพุทธองค์เสด็จผ่าน
พรรษำที่ ๑๖ ทรงจ�าพรรษาที่กรุงอาฬวี ณ อัคคาฬวเจดีย์ เพื่อ
ทรงโปรดอาฬวกยักษ์ ขณะประทับอยูท่ รงแสดงเทศนาหลายเรือ่ ง เช่น อาฬวกสูตร
นิกขันตสูตร เป็นต้น
พรรษำที่ ๑๗ ทรงจ�าพรรษา ณ กรุงราชคฤห์
พรรษำที่ ๑๘-๑๙ ทรงจ�าพรรษาทีจ่ าลิกบรรพต เฉพาะพรรษาที่ ๑๘
ทรงแสดงธรรมโปรดธิดาช่างหูกแห่งกรุงอาฬวี จนส�าเร็จเป็นพระโสดาบัน
พรรษำที่ ๒๐ ทรงจ� า พรรษา ณ กรุ ง ราชคฤห์ ทรงแต่ ง ตั้ ง
พระอานนท์เป็นพระอุปฏั ฐากและทรงปราบโจรองคุลมิ าลให้หมดพยศจนทูลขอ
อุปสมบทในพระพุทธศาสนา
พรรษำที่ ๒๑-๔๔ ทรงจ�าพรรษาสลับไปมาทีว่ ดั เชตวันและวัดบุพพาราม
กรุงสาวัตถี
พรรษำที่ ๓๕-๓๖ พระเจ้าอชาตศัตรูทรงเชื่อค�ายุยงของพระเทว
ทัต ได้แย่งราชสมบัติจากพระเจ้าพิมพิสาร ผู้เป็นพระบิดา และปลงพระชนม์
ในเวลาต่อมา แล้วทรงขึ้นครองราชย์ในแคว้นมคธ
พรรษำที่ ๔๔ พระอัครสาวกทั้งสองนิพพาน

ปรินิพพาน
พรรษาที่ ๔๕ พระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ประทับ
จ�าพรรษา ณ เวฬุวคาม ใกล้กรุงเวสาลี แคว้นวัชซี พระองค์ประชวร
อย่างหนักจวนจะปรินพิ พาน แต่ทรงระงับความทรมานด้วยการเข้าเจโตสมาธิ
ในวันเพ็ญเดือน ๓ ภายหลังพรรษานัน้ พระพุทธองค์เสด็จไปประทับ ณ ปาวาล
เจดีย์ ตรัสปลงพระชนมายุสังขารแก่พระอานนท์ว่าจะปรินิพพานในเวลา
๓ เดือนนับจากนี้
จากนั้น พระพุทธองค์ก็เสด็จออกจากกรุงเวสาลีไปทรงแสดงธรรม
ในทีต่ า่ ง ๆ จนถึงวันขึน้ ๑๕ ค�า่ เดือน ๖ เสด็จถึงกรุงปาวา ทรงรับบิณฑบาต
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จิตรกรรมสีอะคริลิคเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน
จัดแสดง ณ มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี
ผลงานของอาจารย์ค�านวน ชานันโท
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สาลวโนทยาน ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า

มื้อสุดท้าย (สูกรมัทวะ) ที่บ้านนายจุนทะ เมื่อทรงอนุโมทนาแล้ว ได้เสด็จ
ออกเดินทางต่อไป ระหว่างนั้นประชวรหนักขึ้นแต่ทรงบรรเทาด้วยขันติและ
ฌานสมาบัติ และทรงพักเหนื่อยเป็นระยะ ๆ กระทั่งถึงกรุงกุสินารา เสด็จ
เข้าไปยังดงไม้สาละแล้วบรรทมสีหไสยาสน์ระหว่างไม้สาละคู่หนึ่ง
ขณะประทับในอิริยาบถนั้น พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมตลอด
เวลาและทรงแนะน�าพระอานนท์เรื่องการปฏิบัติต่อพระบรมศพ ในคืนนั้น
สุภทั ทปริพาชกได้ขอเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาต่าง ๆ พระองค์ทรงตอบปัญหาให้เป็น
ทีพ่ อใจสุภทั ทปริพาชกเลือ่ มใสทูลขออุปสมบท พระองค์ทรงอนุญาตเป็นพิเศษ
จากนัน้ พระพุทธองค์ตรัสพระปัจฉิมโอวาทว่า “ดูกร ภิกษุทงั้ หลำย บัดนีเ้ รำขอ
เตือนพวกเธอทัง้ หลำยว่ำ สังขำรทัง้ หลำยมีควำมเสือ่ มไปเป็นธรรมดำ พวกเธอ
จงยังประโยชน์ให้ถงึ พร้อมด้วยควำมไม่ประมำทเถิด” สิน้ พระสุรเสียงนีก้ เ็ สด็จ
ดับขันธปรินิพพานในยามสุดท้ายแห่งคืนพระจันทร์เต็มดวงของเดือนวิสาขะ
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จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
เล่าเรื่องพุทธประวัติ
88

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

89

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

บทที่ ๓

ประวัติพระอัญญาโกณฑัญญะ

สถานะเดิม
พระอัญญาโกณฑัญญะ เดิมชือ่ ว่า โกณฑัญญะ เป็นชาวกรุงกบิลพัสดุ์
บิ ด าเป็ น พราหมณ์ ต ระกู ล โฑณวั ต ถุ เมื่ อ เจริ ญ วั ย ได้ ศึ ก ษาจบไตรเพทจึ ง
เชี่ ย วชาญในศาสตร์ พ ยากรณ์ และได้ รั บ เชิ ญ ให้ ไ ปท� า นายพระลั ก ษณะ
และขนานพระนามเจ้าชายสิทธัตถะด้วยผู้หนึ่ง ในพราหมณ์จา� นวน ๘ คน
นัน้ โกณฑัญญะถือว่าหนุม่ ทีส่ ดุ และเป็นท่านเดียวทีท่ า� นายว่าเจ้าชายสิทธัตถะ
จะเสด็จออกทรงผนวชแล้วตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลก ขณะที่พราหมณ์อีก
๗ คน ท�านายเป็น ๒ คติ คือ ถ้าเจ้าชายทรงครองเพศฆราวาสจะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ แต่ถ้าเสด็จออกทรงผนวชจะทรงเป็นศาสดาเอก
ของโลก

มูลเหตุท่บี วชในพระพุทธศาสนา
เมื่อพราหมณ์โกณฑัญญะทราบข่าวว่า เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออก
ทรงผนวช ก็มคี วามมัน่ ใจในค�าท�านายของตน จึงได้ชกั ชวนบรรดาลูก ๆ ของ
พราหมณ์ทงั้ ๗ ได้ ๔ คน ได้แก่ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ รวมเรียก
ว่า ปัญจวัคคีย์ คอยติดตามรับใช้ใกล้ชดิ ด้วยคิดว่าถ้าพระองค์สา� เร็จโพธิญาณ
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จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
เล่าเรื่องประวัติของพระอัญญาโกณทัญญะ
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จิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยา
โดยมีปัญจวัคคีย์เฝ้าปรนนิบัติรับใช้
ผลงานของอาจารย์เหม เวชกร
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แล้ว จะได้ทรงเทศนาสั่งสอนพวกตนให้ได้บรรลุธรรมนั้นบ้าง แต่พอเห็น
พระโพธิ สั ต ว์ เ จ้ า ชายสิ ท ธั ต ถะทรงเลิ ก บ� า เพ็ ญ ทุ ก รกิ ริ ย า หั น มาเสวย
พระกระยาหาร ก็ผิดหวัง หมดความเลื่อมใส โดยเฉพาะโกณฑัญญะผู้เชื่อมั่น
มาตั้งแต่แรก ถึงกับประณามว่าพระองค์ แล้วพาเพื่อนทั้งหมดหนีไปอยู่ที่
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี

การบรรลุธรรม
การที่ปัญจวัคคีย์จากไปกลายเป็นผลดีแก่พระองค์ เพราะมีแต่ความ
สงบสงัด สะดวกต่อการบ�าเพ็ญเพียรทางจิต ไม่นานก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมา
สัมพุทธเจ้า ครัน้ ตรัสรูแ้ ล้วก็ทรงระลึกถึงอุปการคุณของปัญจวัคคียท์ เี่ คยรับใช้
พระองค์มา จึงเสด็จไปป่าอิสปิ ตนมฤคทายวันเพือ่ ทรงแสดงธรรมโปรด ทันที
ที่เห็นพระพุทธองค์เสด็จมา ปัญจวัคคีย์ซึ่งมีโกณฑัญญะเป็นหัวหน้า ก็พูดกัน
ว่า “มำแล้ว ท่ำนผู้คลำยควำมเพียร เวียนมำเป็นคนมักมำก คงไม่มีใครดูแล
สิท่ำ จึงบำกหน้ำมำหำพวกเรำ เรำอย่ำต้อนรับ ปูอำสนะไว้ อยำกนั่งก็นั่ง
ไม่อยำกนั่งก็ตำมใจ”
เมื่อเสด็จมาถึงจริง ต่างก็ลืมข้อตกลงดังกล่าว ลุกขึ้นยืนต้อนรับ
พระพุทธองค์ แต่ก็ยังปากแข็งอยู่ เรียกพระองค์ว่า “อำวุโส โคดม” พระองค์
ตรัสปรามว่า “อย่ำเรียกเรำเช่นนั้น เรำได้ตรัสรู้แล้ว นั่งลง จะแสดงธรรม
ให้ฟัง” ปัญจวัคคีย์ก็ยังไม่เชื่อ เพราะขนาดทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยาแทบจะ
สิ้นพระชนม์ยังไม่บรรลุ นี่ทรงหันมาเสวยข้าวจนอ้วนแล้วจะมีทางบรรลุได้
อย่างไร พระพุทธองค์ตรัสให้ร�าลึกว่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันมำ เคยมีครั้งไหนบ้ำง
ไหมที่พระองค์ตรัสค�ำนี้ ท�าให้ปัญจวัคคีย์ฉุกคิดชักจะเชื่อแล้วว่าน่าจะเป็น
ความจริง แล้วนั่งลงฟังธรรม
ทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตรอันเป็นพระปฐมเทศนาว่าด้วยเรื่อง
ทางสองทางที่ไม่ควรด�าเนิน ได้แก่ การหมกมุ่นในกาม และการทรมาน
ตนเอง แล้วตรัสทางที่ควรด�าเนิน คือ มัชฌิมำปฏิปทำ (อริยมรรค ๘)
เสร็จแล้วก็ทรงแสดงอริยสัจ ๔ ครบวงจรโดยละเอียด เมื่อสิ้นสุดพระธรรม
เทศนา โกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมตามที่เป็นจริงว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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มีควำมเกิดขึน้ เป็นธรรมดำ สิง่ นัน้ ทัง้ หมด มีควำมดับเป็นธรรมดำ” พระพุทธ
องค์ทรงเปล่งพระอุทานว่า “อญฺญำสิ วต โภ โกณฺฑญฺโญ อญฺญำสิ วต โภ
โกณฺฑญฺโญ” แปลว่า ท่ำนผูเ้ จริญ โกณฑัญญะได้รแู้ ล้วหนอ ๆ เพราะอาศัยค�า
ว่า อัญญำสิ ท่านจึงมีค�าน�าหน้าชื่อหลังจากอุปสมบทว่า อัญญาโกณฑัญญะ
เมื่อโกณฑัญญะทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ได้ประทานอุปสมบท
ด้วยวิธเี อหิภกิ ขุอปุ สัมปทา คือ เพียงตรัสสัน้ ๆ ว่า “เธอจงมำเป็นภิกษุมำเถิด”
ท่านจึงได้เป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา

งานประกาศพระศาสนา
ท่ า นโกณฑั ญ ญะกว่ า จะได้ บ วชก็ มี อ ายุ ม ากแล้ ว พระพุ ท ธเจ้ า
ทรงยกย่องในเอตทัคคะในทำงรัตตัญญู (แปลว่า ผูร้ รู้ าตรีนาน) หมายถึง ผูม้ ี
ประสบการณ์มาก อยู่มานาน ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก ท่านได้เป็นก�าลัง
ส�าคัญรูปหนึง่ ในการช่วยประกาศพระศาสนา เพราะอยูใ่ นจ�านวนพระอรหันต์
๖๐ รูป ที่พระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก
ท่านทูลลาพระพุทธองค์ไปจ�าพรรษาอยู่ริมฝั่งแม่น�้ามนทากินี ในป่า
ฉัททันต์เชิงเขาหิมพานต์ ตลอด ๑๒ ปี ซึ่งนาน ๆ จึงจะมาเฝ้าพระพุทธองค์
ครั้งหนึ่ง ผลงานที่ส�าคัญประการหนึ่งของท่าน คือ น�าหลานชายผู้ฉลาด
เฉียบแหลมชื่อนายปุณณะ ซึ่งเป็นบุตรของนางมันตานีพราหมณี น้องสาว
ของท่าน มาบวชในพระพุทธศาสนา ซึง่ พระปุณณมันตานีบตุ รภายหลังได้เป็น
พระธรรมกถึ ก ชั้ น ยอด ท� า งานเผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนาร่ ว มกั บ พระเถระ
รูปอื่น ๆ เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ เป็นต้น

นิพพาน
พระอัญญาโกณฑัญญะด�ารงอายุสังขารโดยสมควรแก่กาลเวลาแล้ว
ก็นพิ พานทีเ่ ชิงเขาหิมพานต์ซงึ่ เป็นทีท่ ที่ า่ นชอบจ�าพรรษา โดยมีพระอนุรทุ ธะ
เป็นประธานในการจัดการศพ แล้วน�าอัฐิไปถวายพระพุทธเจ้าที่วัดเวฬุวัน
พระพุทธองค์ทรงก่อเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านไว้เพื่อให้เป็นที่สักการบูชาของ
ประชาชนต่อไป
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บทที่ ๔

ประวัติพระอุรุเวลกัสสปะ

สถานะเดิม
พระอุรเุ วลกัสสปะเกิดทีก่ รุงพาราณสี ในวรรณะพราหมณ์ตระกูลกัสสปะ
มีน้องชาย ๒ คน คือ นทีกัสสปะและคยากัสสปะ เมื่อเจริญวัยได้ศึกษาจนจบ
ไตรเพท ต่อมาบวชเป็นฤๅษีชฎิลตั้งอาศรมอยู่ที่ต�าบลอุรุเวลา แคว้นมคธ
จึงได้ชื่อว่า อุรุเวลกัสสปะ

มูลเหตุท่บี วชในพระพุทธศาสนา
เมื่อท่านอุรุเวลกัสสปะและน้อง ๆ เรียนจบไตรเพทแล้ว เห็นว่าสิ่งที่
ตนศึกษามาอ�านวยประโยชน์เฉพาะปัจจุบันเท่านั้น จึงชวนกันพร้อมบริวาร
ทั้งหมด ๑,๐๐๐ คน (อุรุเวลกัสสปะมีบริวาร ๕๐๐ คน นทีกัสสปะมีบริวาร
๓๐๐ คน และคยากัสสปะมีบริวาร ๒๐๐ คน) ออกบวชเป็นชฎิลบ�าเพ็ญพรต
ด้วยการบูชาไฟ
ครั้นพระพุทธเจ้าทรงส่งพระสาวกชุดแรก ๖๐ รูป ไปประกาศ
พระศาสนาแล้วในพรรษาแรก พระองค์ได้เสด็จโดยล�าพังไปยังต�าบลอุรุเวลา
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จิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระพุทธองค์ทรงสร้างความมหัศจรรย์
แก่อุรุเวลกัสสปะและน้อง ๆ ณ โรงบูชาไฟ
ผลงานของอาจารย์เหม เวชกร
๙๖
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เสนานิคม แคว้นมคธ ทรงพิจารณาว่าอุรุเวลกัสสปะและน้อง ๆ เป็นที่นับถือ
ของมหาชนน่าจะเป็นก�าลังในการประกาศพระพุทธศาสนาทีแ่ คว้นนี้ พระองค์
จึงเสด็จไปทรงขอพ�านักอาศัยในอาศรมด้วย แต่แรก ๆ อุรุเวลกัสสปชฎิล
ไม่เต็มใจบอกให้พระองค์ไปพักในโรงบูชาไฟที่มีงูใหญ่อยู่ วันรุ่งขึ้น อุรุเวล
กัสสปะจึงชวนบริวารไปยังโรงบูชาไฟแต่ตอ้ งประหลาดใจเมือ่ เห็นพระพุทธองค์
ยังปรกติสุข ทว่างูใหญ่นั้นยังเชื่องขดอยู่ในบาตรด้วย
แม้ว่าตลอดการพ�านักอาศัยพระพุทธองค์ก็ไม่มีอันตรายใด ๆ อุรุเวล
กัสสปะก็ยังไม่นับถือและยังมีทิฐิว่าตนเองเหนือกว่าพระพุทธองค์ กระทั่ง
พระพุทธเจ้าทรงใช้กุศโลบายต่าง ๆ เพื่อพิสูจน์ว่าลัทธิบูชาไฟนั้น ไม่มีสาระ
ที่จะท�าให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ ในที่สุดเขาจึงยอมรับความจริงไม่นับถือ
ลัทธิบชู าไฟ แล้วพากันลอยบริขารแห่งชฎิลในแม่นา�้ และทูลขออุปสมบทพร้อม
ทั้งบริวาร ต่อมาน้องทั้งสองพร้อมบริวารก็ทูลขอบวชตามด้วย

การบรรลุธรรม
เมื่อพระพุทธเจ้าประทานอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้ว ก็
ทรงน�าภิกษุ ๑,๐๐๓ รูป เสด็จไปยังต�าบลคยาสีสะ ประทับนัง่ บนแผ่นหิน ทรง
ท�าให้พระภิกษุเหล่านี้บรรลุอรหันต์ด้วยด้วยอาทิตตปริยายสูตร ว่าด้วยเรื่อง
ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เป็นของร้อน ร้อนเพราะไฟ ได้แก่ ไฟราคะ
ไฟโทสะ และไฟโมหะ ร้อนเพราะความเกิด ความแก่ ความตาย ความเศร้าโศก
ความคร�่าครวญ ความทุกข์ ความโทมนัส และความคับแค้นใจ

งานประกาศพระศาสนา
พระอุรุเวลกัสสปะได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะ
ด้ำนเป็นผู้มีบริวำรมำก ท่านเป็นก�าลังส�าคัญยิ่งในการประดิษฐานพระพุทธ
ศาสนาในแคว้นมคธ โดยได้ประกาศตนท่ามกลางมหาชนที่ติดตามพระเจ้า
พิมพิสารมาทรงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ ดงตาลหนุ่ม ว่า “ตนเป็นพระสำวก
ของพระพุทธเจ้ำแล้ว” มหาชนเหล่านัน้ ซึง่ มีทฐิ ไิ ม่ออ่ นน้อมต่อพระพุทธองค์จงึ
ลดทิฐิลง และตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอนุปุพพิกถาและอริยสัจ ๔
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จิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระอุรุเวลกัสสปะประกาศตนเป็นพุทธสาวก
เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าพิมพิสาร ณ ดงตาลหนุ่ม
ผลงานของอาจารย์เหม เวชกร
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พอฟังพระธรรมเทศนาจบ พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารจ�านวน
มากได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน และอีกส่วนหนึ่งก็หันมานับถือ
พระพุทธศาสนา

นิพพาน
พระอุรเุ วลกัสสปะเป็นผูร้ จู้ กั เอาใจใส่ศษิ ยานุศษิ ย์และเป็นก�าลังส�าคัญ
ช่วยพระศาสดาประกาศพระศาสนาในแคว้นมคธ ท่านด�ารงชีพอยู่พอสมควร
แก่กาลแล้วก็นิพพาน
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บทที่ ๕

ประวัติพระสารีบุตร

สถานะเดิม
พระสารี บุ ต ร เดิ ม ชื่ อ ว่ า อุ ป ติ ส สะ เป็ น ชาวต� า บลนาลั น ทา
กรุงราชคฤห์ บิดาชื่อวังคันตพราหมณ์ เป็นนายบ้านอุปติสสคาม มารดาชื่อ
นางสารีพราหมณี อุปติสสะมีเพื่อนรักคนหนึ่งชื่อ โกลิตะ ซึ่งเป็นบุตรของ
นายบ้านโกลิตคาม ทัง้ สองเป็นเพือ่ นกินเพือ่ นเทีย่ ว หาความส�าราญจากการดู
การละเล่นมหรสพต่าง ๆ ตามประสาลูกตระกูลทีม่ ฐี านะ วันหนึง่ หลังจากไปดู
มหรสพทีเ่ ล่นอยูบ่ นยอดเขาเกิดความเบือ่ หน่าย จึงชวนไปสมัครเป็นศิษย์ของ
อาจารย์สัญชัยปริพาชก ซึ่งเป็นเจ้าส�านักปรัชญาที่มีชื่อเสียงอุโฆษในขณะนั้น
ต่อมาไม่นานก็ส�าเร็จหลักสูตร อาจารย์จึงชวนให้เป็นอาจารย์ของส�านักนี้ต่อ

มูลเหตุท่บี วชในพระพุทธศาสนา
เมื่ออุปติสสะและโกลิตะเรียนจบรู้สึกว่าวิทยาการที่อาจารย์สัญชัย
ปริพาชกสอนยังไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดที่จะน�าพาให้ดับทุกข์ได้ จึงตกลงกัน
อย่างลับ ๆ ว่าจะแยกกันออกไปหาอาจารย์ที่สอนแนวทางที่ดีกว่านี้ และ
สัญญากันว่าถ้าใครพบก่อนจะกลับมาบอกอีกฝ่าย ต่อมาอุปติสสะได้พบกับ
พระอัสสชิหนึ่งในปัญจวัคคีย์ขณะออกบิณฑบาตในเมืองราชคฤห์ เห็นกิริยา
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ท่าทางเรียบร้อยน่าเลือ่ มใสจึงคิดว่าท่านผูน้ นี้ า่ จะมีอตุ ริมนุสสธรรม (ธรรมอัน
ยิง่ ทีม่ นุษย์ทวั่ ไปไม่ม)ี จึงเข้าไปนมัสการและอาราธนาให้ทา่ นแสดงธรรมให้ฟงั
พระอัสสชิก็ออกตัวว่าตนเป็นพระเพิ่งบวชใหม่อยู่ ไม่สามารถแสดง
ธรรมลึกซึ้งได้ แต่อุปติสสะก็ขอให้ท่านแสดงแต่พอสังเขป แล้วพระอัสสะชิก็
แสดงแก่นของอริยสัจ ๔ ว่า “ธรรมเหล่ำใดเกิดแต่เหตุ พระตถำคตตรัสแต่
เหตุนนั้ และกำรดับเหตุแห่งธรรมเหล่ำนัน้ พระมหำสมณะมีวำทะอย่ำงนี”้ พอ
จบธรรมะนี้อุปติสสะได้ดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุโสดาบัน แล้วจึงรีบกลับไป
บอกแก่โกลิตะตามสัญญา ฝ่ายโกลิตะพอได้ฟังธรรมะดังกล่าวก็ได้ดวงตาเห็น
ธรรมเช่นเดียวกัน ทัง้ สองจึงไปชวนอาจารย์ไปบวชเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า
อาจารย์กลับปฏิเสธและอ้อนวอนทัดทานศิษย์ทงั้ สองอยูห่ ลายครัง้ แต่ทงั้ สองก็
ไม่ฟงั จึงพากันไปขอบวชทีว่ ดั เวฬุวนั ครัน้ พระพุทธองค์ประทานอุปสมบทด้วย
วิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาแล้ว เพื่อน ๆ สพรหมจารีจึงเรียกชื่อท่านว่า สำรีบุตร
เพราะเป็นบุตรของนางสารี

การบรรลุธรรม
หลังจากบวชได้ ๑๔ วัน พระสารีบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์
(ช้ากว่าพระโมคคัลลานะ ๗ วัน) แต่เป็นการบรรลุธรรมทีค่ อ่ นข้างประหลาด คือ
พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องเวทนาปริคคหสูตร โปรดทีฆนข
ปริพาชกผูเ้ ป็นหลานของพระสารีบตุ ร ทีถ่ า�้ สุกรขาตา เชิงเขาคิชฌกูฏ ขณะนัน้
พระสารีบุตรก�าลังถวายงานพัดแด่พระพุทธองค์อยู่ ก็ได้ฟังพระธรรมเทศนา
นั้นไปด้วย พอทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสารีบุตรจึงได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์ ซึ่งตรงกับดิถีมาฆะพอดี ในราตรีวันนั้นได้มีการประชุมใหญ่ที่
เรียกว่า จำตุรงคสันนิบำต ณ วัดเวฬุวัน

งานประกาศพระศาสนา
พระสารี บุ ต รเป็ น ผู ้ มี ป ั ญ ญาเฉลี ย วฉลาด สามารถแสดงธรรม
หักล้างความคิดเห็นผิด และท�าให้ผฟู้ งั เกิดความรูค้ วามเข้าใจได้แจ่มแจ้ง เป็น
ผู้มีปัญญามากรองจากพระพุทธเจ้า จึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็น
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ถ�้าสุกรขาตา
เชิงเขาคิชฌกูฏ

เอตทัคคะในด้ำนเป็นผู้มีปัญญำมำก และทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครสำวกเบื้อง
ขวำ ถ้ามีภกิ ษุมาทูลลาจะจาริกธรรมไปทางไกล มักตรัสให้ไปลาพระสารีบตุ ร
ก่อน เพื่อท่านจะได้สั่งสอนภิกษุนั้น เป็นต้น มีค�าเรียกยกย่องพระสารีบุตร
อีกอย่างหนึ่งว่า พระธรรมเสนำบดี คือ นายทัพฝ่ายธรรม ถ้ากองทัพ
ฝ่ายธรรมไปถึงไหนย่อมแผ่ประโยชน์สขุ ถึงนัน่ พระพุทธเจ้าทรงเป็นจอมธรรม
เสนาเรียกว่า พระธรรมรำชำ พระสารีบตุ รเป็นก�าลังส�าคัญของพระพุทธเจ้า
ในภารธุระนี้จึงได้สมญานี้
คุณธรรมที่โดดเด่นข้อหนึ่งของพระสารีบุตรนอกจากผู้มีปัญญามาก
แล้ว ท่านเป็นผู้มีความกตัญญู เนื่องจากท่านถือว่าพระอัสสชิเป็นอาจารย์
รูปแรกที่ท�าให้ท่านมาอยู่ในพระพุทธศาสนา ท่านจึงเคารพพระอาจารย์ของ
ท่านมาก เช่น เวลาท่านจะจ�าวัด ถ้าทราบว่าพระอัสสชิอยู่ทิศใดก็จะนมัสการ
และหันศีรษะไปจ�าวัดทิศนั้น เป็นต้น นอกจากนี้ สมัยหนึ่งมีพราหมณ์เฒ่า
ผูห้ นึง่ ชือ่ ว่า รำธะ ปรารถนาจะบวช แต่ไม่มภี กิ ษุใดรับรองจึงไม่สามารถบวช
ได้ พระพุทธเจ้าตรัสถามในที่ประชุมสงฆ์ว่าใครรู้จักพราหมณ์คนนี้ไหม พระ
สารีบุตรกราบทูลว่าจ�าพราหมณ์คนนี้ได้ เพราะเคยตักบาตรท่านทัพพีหนึ่ง
จึงขอรับรองเป็นเหตุให้ราธะได้บวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ได้
มอบหมายให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์
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อนึง่ ศาสนกิจส�าคัญในการเป็นพระอุปชั ฌาย์ของพระสารีบตุ รนัน้ คือ
ได้รับประทานพระอนุญาตจากพระพุทธองค์ให้การบรรพชาแด่เจ้าชายราหุล
เป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาด้วย
เหนื อ อื่ น ใดพระสารี บุ ต รปรารถนาอยากให้ พ ระสั ท ธรรมด� า รง
อยู่ยาวนานเพื่ออ�านวยประโยชน์แก่มหาชนอย่างกว้างขวาง จึงกราบทูล
ให้ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงบั ญ ญั ติ พ ระวิ นั ย เพื่ อ ความมั่ น คงของพระสั ท ธรรม
พระสารีบุตรได้น�าค�าสอนของพระพุทธองค์มาจัดหมวดหมู่ตั้งแต่หมวดหนึ่ง
ถึงสิบ ต่อมาท่านได้แสดงสังคีตสิ ตู รและทสุตตรสูตรท่ามกลางภิกษุสงฆ์จา� นวน
มากจนได้รบั การชืน่ ชมจากพระพุทธองค์ พระสารีบตุ รจึงเป็นพระสงฆ์รปู แรก
ที่คิดท�าสังคายนาพระธรรมวินัย แต่การยังไม่เสร็จดีท่านก็นิพพานไปก่อน
พระมหากัสสปะจึงสานต่อเจตนารมณ์ของท่านจนแล้วเสร็จในกาลต่อมา

จิตรกรรมสีอะคริลิคเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนเจ้าชายราหุลทรงบรรพชาสามเณรโดยมีพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์
จัดแสดง ณ มูลนิธิอเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี
ผลงานของอาจารย์ค�านวน ชานันโท
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นิพพาน
พระสารีบุตรท่านบวชได้ ๔๕ พรรษา ในบั้นปลายชีวิต ท่านพร้อม
ด้วยพระจุนทะน้องชายได้ทูลลาพระพุทธเจ้ากลับบ้านเกิดที่ต�าบลนาลันทา
เพื่อไปโปรดมารดาที่ยังไม่นับถือพระพุทธศาสนาให้บรรลุธรรม แล้วนิพพาน
เวลาใกล้รุ่งของวันเพ็ญเดือน ๑๒ ท่านก็ดับขันธนิพพาน รุ่งขึ้นพระจุนทะ
น้องชายได้ท�าฌาปนกิจเก็บอัฐิธาตุไปถวายพระพุทธเจ้า ณ วัดเชตวัน กรุง
สาวัตถี พระพุทธองค์โปรดให้ก่อพระเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุไว้เป็นที่สักการบูชา
ของพุทธศาสนิกชนสืบไป

104

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

บทที่ ๖

ประวัติพระโมคคัลลานะ

สถานะเดิม
พระโมคคัลลานะ เดิมชือ่ ว่า โกลิตะ เป็นชาวบ้านโกลิตคาม กรุงราชคฤห์
บิดาเป็นพราหมณ์ตระกูล
โมคคัลลานะ เป็นนายบ้าน มารดาคือนางโมคคัลลี บ้านของโกลิตะ
อยู่ใกล้กับบ้านของอุปติสสะผู้เป็นเพื่อนรัก ชีวิตในวัยเยาว์จึงคล้ายคลึงกับ
อุปติสสะ คือ ได้เล่าเรียนและออกบวชในส�านักอาจารย์สัญชัยปริพาชก
เช่นเดียวกัน

มูลเหตุท่บี วชในพระพุทธศาสนา
ตามที่ท่านได้สัญญากับอุปติสสะว่ า หากใครได้ พ บอาจารย์ ที่ส อน
แนวทางที่ดีกว่าส�านักอาจารย์สัญชัยปริพาชก กระทั่งอุปติสสะได้พบกับ
พระอัสสชิได้ฟงั ธรรมจากท่านแล้วเกิดความเลือ่ มใสจึงได้มาชวนโกลิตไปทูลขอ
อุปสมบทกับพระพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ประทานอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุ
อุปสัมปทา ซึ่งเพื่อน ๆ สพรหมจารีจึงเรียกชื่อท่านว่า โมคคัลลำนะ
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จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
เล่าเรื่องประวัติของพระสารีบุตร แสดงภาพอุปติสสมานพ (พระสารีบุตร) และสหาย
คือ โกลิตมานพ (พระโมคคัลลานะ) ขณะยังเป็นฆราวาส พาบริวารมานั่งชมมหรสพ

การบรรลุธรรม
หลังจากบวชได้ ๗ วัน ไปบ�าเพ็ญเพียรอยู่ที่บ้านกัลลวาลมุตตคาม
แคว้นมคธ แต่ไม่สามารถบังคับจิตให้เป็นสมาธิได้ เพราะถูกความง่วงครอบง�า
พระพุทธเจ้าจึงเสด็จมาทรงแสดงอุบายแก้ง่วง ๗ อย่าง ดังนี้
๑. ถ้านึกถึงเรื่องใดอยู่แล้วง่วง ให้ก�าหนดสิ่งนั้นให้มากกว่าเดิม แล้ว
จะหายง่วง
๒. ถ้ายังไม่หาย ให้พจิ ารณาถึงเรือ่ งราวได้ยนิ ได้ฟงั มา หรือทีเ่ ล่าเรียน
มา ความง่วงก็จะหาย
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๓. ถ้ายังไม่หายให้ท่องข้อความที่ก�าลังอ่านอยู่ หรือนึกถึงอยู่ดัง ๆ
ความง่วงก็จะหาย
๔. ถ้ายังไม่หาย ให้เอาอะไรแยงหูทั้งสองข้าง แล้วความง่วงก็จะหาย
๕. ถ้ายังไม่หาย ให้ลุกขึ้นเอาน�้าล้างหน้า แหงนดูทิศทั้งหลาย ความ
ง่วงก็จะหาย
๖. ถ้ายังไม่หาย ให้นึกถึงอาโลกสัญญา คือ นึกภาพถึงแสงสว่าง
ความง่วงจะหาย
๗. ถ้ายังไม่หายให้เดินจงกรม คือ เดินกลับไปกลับมาแล้วความง่วง
จะหาย
พระพุทธองค์ตรัสว่าให้ปฏิบัติตามวิธีทั้ง ๗ นี้ ความง่วงจะหายไป
แน่นอน แต่ถา้ ไม่หายจริง ๆ ให้นอนเสีย จากนัน้ พระองค์ให้พระโมคคัลลานะ
พิจารณาถึงเวทนาว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา ท่านปฏิบัติ
ตามพระโอวาทนี้ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันนั้น

งานประกาศพระศาสนา
ผลพ่วงจากการบรรลุธรรมของพระโมคคัลานะ คือ ท่านได้อภิญญา
(ความสามารถพิ เ ศษ) มี อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ด ้ ว ยจึ ง ได้ รั บ ยกย่ อ งในเอตทั ค คะจาก
พระพุทธองค์ว่า เป็นผู้มีฤทธิ์มำก ทรงแต่งตั้งให้เป็นอัครสำวกเบื้องซ้ำย
คู่กับพระสารีบุตร
ด้ ว ยเหตุ ท่ี ท ่ า นมี ฤ ทธิ์ ม าก ท่ า นจึ ง ใช้ อิ ท ธิ ฤ ทธิ์ ป าฏิ ห าริ ย ์ เ ป็ น สื่ อ
หรือเครื่องมือชักจูงคนมิจฉาทิฐิที่มีฤทธิ์ให้คลายจากความเห็นผิด แล้วหันมา
นับถือพระพุทธศาสนามากมาย บางครั้งได้รับพระพุทธบัญชาให้ไปปราบ
ผูม้ ฤี ทธิท์ เี่ ป็นมิจฉาทิฐิ ท�าให้เกียรติคณ
ุ ของพระพุทธศาสนาขจรขจายไปอย่าง
รวดเร็วมีผู้หันมาบวชในพระพุทธศาสนาเป็นจ�านวนมาก
นอกจากนี้ พระโมคคัลลานะยังมีความรูเ้ รือ่ งนวกรรม (การก่อสร้าง)
พระพุทธเจ้าจึงโปรดดูแลการก่อสร้างวัดบุพพาราม ณ กรุงสาวัตถี ที่
นางวิสาขาสร้างถวายด้วย
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นิพพาน
การที่พระโมคคัลลานะชักจูงให้ผู้คนหันมานับถือพระพุทธศาสนา
เป็นจ�านวนมากนั้นเอง ท�าให้ส่งผลกระทบต่อลัทธิเดียรถีย์อื่นอย่างเห็นได้ชัด
จนถึงกับว่าจ้างให้โจรมาฆ่าพระโมคคัลลานะ เพื่อตัดก�าลังของพระพุทธเจ้า
พวกโจรมาล้อมกุฎิพระโมคคัลลานะถึง ๓ ครั้ง แต่ท่านเข้าฌานแล้วหนีไป
ได้ถึง ๓ ครั้ง แต่ในครั้งที่ ๔ ท่านไม่ยอมหนีจึงถูกพวกโจรทุบจนกระดูก
แหลกละเอียด พวกโจรนึกว่าท่านสิ้นชีพแล้วจึงหนีไป พระโมคคัลลานะด�าริ
ว่า ตนยังไม่ได้กราบทูลลาพระพุทธองค์จะนิพพานไม่ได้ จึงประสานร่างด้วย
อ�านาจฌานสมาบัติ แล้วไปกราบทูลลาพระพุทธองค์จึงกลับมานิพพาน ณ
ที่เดิม ในวันแรม ๑๕ ค�่า เดือน ๑๒ หลังพระสารีบุตรนิพพานแล้วครึ่งเดือน
พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปท�าฌาปนกิจแล้ว รับสั่งให้เก็บอัฐิธาตุไปก่อเจดีย์บรรจุ
ไว้ใกล้ซุ้มประตูวัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์
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บทที่ ๗

พระประวัติ
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรี

พระสถานะเดิม
พระนางมหาปชาบดี โ คตมี เ ป็ น พระธิ ด าของพระเจ้ า อั ญ ชนะกั บ
พระนางยโสธราแห่งกรุงเทวทหะ มีพระนามเดิมว่า ปชำบดี เป็นพระ
กนิษฐภคินี (น้องสาว) ของพระนางสิริมหามายาผู้เป็นพระพุทธมารดา
พระองค์จึงทรงมีศักดิ์เป็นพระมาตุจฉา (น้า) ของเจ้าชายสิทธัตถะ
พระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ทรงอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสุทโธทนะ
ต่ อ จากพระนางสิ ริ ม หามายา มี พ ระโอรสและพระธิ ด า พระนามว่ า
เจ้าชายนันทะและเจ้าหญิงรูปนันทา ซึ่งพระโอรสนั้นมีพระชนมายุใกล้เคียง
กับเจ้าชายสิทธัตถะ
เมือ่ พระนางสิรมิ หามายาสิน้ พระชนม์ในขณะทีเ่ จ้าชายสิทธัตถะประสูติ
ได้ ๗ วัน พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงสถาปนาพระนางมหาปชาบดีโคตมีด�ารง
ต�าแหน่งพระอัครมเหสี ทรงมอบพระภาระการถวายเกษียรธารา (น�า้ นม) แก่
เจ้าชายสิทธัตถะ ส่วนพระโอรสของพระนางนั้นทรงมอบหมายให้นางสนม
เป็นผู้เลี้ยงดูแล
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จิตรกรรมเล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนพระนางมหาปชาบดีโคตมี
ทรงน�านางกษัตริย์บริวารไปทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณี
ผลงานของอาจารย์เหม เวชกร
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มูลเหตุท่ที รงผนวชในพระพุทธศาสนา
หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ได้
เสด็จนิวัตกรุงกบิลพัสดุ์เพื่อทรงโปรดพระประยูรญาติ บรรดาเจ้าชายศากยะ
และโกลิยะ เช่น เจ้าชายอานนท์ เจ้าชายภัททิยะ เจ้าชายมหานาม เจ้าชาย
เทวทัต เป็นต้น ได้เสด็จออกทรงผนวชเป็นสาวกของพระพุทธองค์ ฝ่ายพระนาง
มหาปชาบดีโคตมีกม็ พี ระประสงค์เช่นเดียวกัน แต่ทรงถูกพระพุทธองค์ปฏิเสธ
ด้วยเหตุผลทางสังคม พระองค์มิได้ทรงย่อท้อ ยังมีพระปณิธานอย่างแน่วแน่
ทีจ่ ะทรงผนวชให้จนได้ ต่อมาจึงได้พาเหล่านางสากิยานีไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า
โดยสมัยนั้น พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ นิโครธาราม กรุงกบิลพัสดุ์
ในสักกชนบท ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีประทับอยู่ที่กูฎาคารใน
ป่ามหาวัน นอกกรุงเวสาลี แคว้นวัชชี พระองค์พร้อมด้วยนางสากิยานีจา� นวน
มาก ปลงผม นุ่งผ้ากาสาวพัสตร์ พากันมุ่งหน้าไปยังป่ามหาวันเพื่อทูลขอ
อุปสมบทต่อพระพุทธเจ้า
พระนางมหาปชาบดีโคตรมีทรงแจ้งพระประสงค์ให้พระอานนท์
พุทธอนุชาทรงทราบ แล้วให้ทรงน�าความกราบทูลขออุปสมบท แต่พระพุทธองค์
ไม่ทรงอนุญาต แม้พระอานนท์จะทูลขออย่างไรก็ไม่ทรงอนุญาต ในที่สุด
พระอานนท์จึงทรงกราบทูลว่า “บุรุษกับสตรีมีควำมสำมำรถไม่ทัดเทียมกัน
ใช่หรือไม่ สตรีไม่สำมำรถบรรลุธรรมได้เหมือนบุรุษใช่หรือไม่” พระพุทธองค์
ตรัสตอบว่า “เรื่องนี้ไม่มีควำมแตกต่ำงเพรำะสตรีก็มีศักยภำพเท่ำบุรุษ” พระ
อานนท์จงึ กราบทูลว่า “ถ้ำเช่นนัน้ ไฉนจึงไม่ทรงอนุญำตให้พระนำงมหำปชำบดี
โคตมีผนวช” ด้วยเหตุนี้ พระพุทธองค์จึงทรงยินยอมตามที่พระอานนท์กราบ
ทูลขอ
อย่างไรก็ตาม พระพุทธเจ้าก็ทรงวางกฎที่เรียกว่า ครุธรรม ๘
ประการไว้ ถ้าพระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงสามารถปฏิบตั ไิ ด้ พระองค์กท็ รง
ยินดีประทานอุปสมบท เมื่อพระนางทรงทราบก็กราบทูลว่าทรงยินดีปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัดตามครุธรรม ๘ ประการ ดังนี้
๑. ภิกษุณีแม้อุปสมบทแล้วได้ ๑๐๐ พรรษา ก็พึงเคารพกราบไหว้
พระภิกษุแม้บวชได้วันนั้น
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๒. ภิกษุณีจะอยู่จ�าพรรษาในอาวาสที่ไม่มีภิกษุนั้นไม่ได้
๓. ภิกษุณีจงไปถามวันอุโบสถกรรมและรับฟังโอวาทจากภิกษุ
๔. ภิ ก ษุ ณี อ ยู ่ จ� า พรรษาแล้ ว วั น ออกพรรษาต้ อ งท� า ปวารณา
ในส�านักสงฆ์ทงั้ สองฝ่าย กล่าวคือ ต้องยอมให้ภกิ ษุสงฆ์และภิกษุณสี งฆ์วา่ กล่าว
ตักเตือนได้ ถ้าได้เห็น ได้ยิน หรือสงสัยว่าภิกษุณีท�าผิดสิกขาบทในข้อนั้น ๆ
๕. ภิกษุณีถ้าต้องอาบัติร้ายแรง ต้องประพฤติมานัตในสงฆ์สองฝ่าย
กล่าวคือ ลงโทษกักบริเวณตัวเองตามกรรมวิธีของสงฆ์ เป็นเวลา ๑๕ วัน
๖. ภิกษุณีจะต้องอุปสมบทในสงฆ์สองฝ่าย คือ อุปสมบทจากภิกษุณี
สงฆ์แล้วให้ภิกษุสงฆ์อุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง
๗. ภิกษุณีไม่พึงด่าบริภาษภิกษุ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
๘. ภิกษุณไี ม่พงึ ว่ากล่าวตักเตือนภิกษุ แต่ภกิ ษุวา่ กล่าวตักเตือนภิกษุณไี ด้
เมือ่ พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงยืนยันและทรงยินดีทจี่ ะปฏิบตั ติ าม
ครุธรรม ๘ พระพุทธองค์จึงประทานอุปสมบทให้พระนางพร้อมกับบริวาร

การบรรลุธรรม
ภายหลังจากทรงอุปสมบทแล้ว พระนางมหาปชาบดีโคตรมีเถรีทรง
รับเอากรรมฐานจากพระพุทธองค์ไปทรงปฏิบัติ ไม่นานก็ทรงบรรลุเป็น
พระอรหันต์ แม้ภิกษุณีที่อุปสมบทพร้อมกับพระเถรีต่างก็บรรลุธรรมในวาระ
แตกต่างกันในเวลาต่อมา

งานประกาศพระศาสนา
พระนางมหาปชาบดีโคตรมีเถรีทรงเป็นผูเ้ คารพในพระธรรมอย่างยิง่
ถึ ง กั บ กราบทู ล พระพุ ท ธองค์ ว ่ า “แม้ ใ นทำงรู ป กำย พระนำงจะทรง
เปรียบเสมือนพระมำรดำ แต่ในทำงธรรมพระพุทธองค์ทรงเป็นพระบิดำ
ของพระนำง” ด้วยเหตุนี้ พระนางจึงทรงวางพระองค์เป็นพุทธสาวิกาที่ดี
ทรงคอยรับฟังพระพุทโธวาทและปฏิบตั ติ ามค�าแนะน�าต่าง ๆ ไม่ถอื พระองค์วา่
เป็นพระมารดาของพระพุทธองค์แต่อย่างใด จึงเป็นเหตุให้ทรงได้รับยกย่อง
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จากพระพุทธองค์ในเอตทัคคะทำงรัตตัญญู แปลว่า ผู้รู้ราตรีนาน หมายถึง
ผู้มีประสบการณ์มาก อยู่มานาน ผ่านร้อนผ่านหนาวมามาก

นิพพาน
พระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีทรงวางพระองค์เป็นประโยชน์แก่
ภิกษุณีรุ่นหลังมาตามล�าดับ กระทั่งพระชนมายุได้ ๑๒๐ พรรษา ก็เสด็จดับ
ขันธนิพพาน

113

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

บทที่ ๘

พระประวัติพระนางเขมาเถรี

พระสถานะเดิม
พระนางเขมาเถรี มีพระนามเดิมว่า เขมำ เป็นพระธิดาของพระเจ้า
สาคลราช แห่งกรุงสาคละ แคว้นมัททะ ทรงพระสิริโฉมงดงามอย่างยิ่ง เมื่อ
ดรุณวัยได้ทรงอภิเษกสมรสเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสาร กรุงราชคฤห์
แคว้นมคธ เนื่องจากพระองค์มีพระสิริโฉมงดงามมากจึงเป็นที่โปรดปราน
ของพระเจ้าพิมพิสารเป็นอย่างยิ่ง

มูลเหตุท่ที รงผนวชในพระพุทธศาสนาและทรงบรรลุธรรม
ในระยะแรกพระนางเขมามิได้ทรงสนพระทัยในพระพุทธศาสนานัก ทัง้ ที่
พระเจ้ า พิ ม พิ ส ารทรงเป็ น พุ ท ธมามกะและทรงอุ ป ถั ม ภ์ พ ระพุ ท ธศาสนา
เป็นอย่างดียิ่ง กล่าวคือ ได้ถวายพระอุทยานเวฬุวันให้เป็นวัดแห่งแรกใน
พระพุทธศาสนา และได้ถวายปัจจัยอุปถัมภ์ภกิ ษุสงฆ์ ณ วัดเวฬุวนั อยูเ่ ป็นประจ�า
ในเวลาที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ วัดเวฬุวัน พระเจ้าพิมพิสารก็จะเสด็จไป
สดับพระธรรมเทศนาอยู่เสมอและทรงชักชวนพระมเหสีไปเฝ้าพระพุทธองค์
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เช่นกัน แต่พระนางทรงปฏิเสธทุกครั้งด้วยเหตุว่า ได้ทรงทราบว่าพระพุทธ
องค์มักทรงแสดงพระธรรมเทศนาต�าหนิความสวยความงามอยู่เสมอ เช่น
ตรัสว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอน
เกิดมาแล้วจะแปรผันและเสื่อมสลายไปในที่สุด เป็นต้น พระนางไม่ทรงทน
สดับได้เหมือนมาประทับให้พระพุทธองค์ทรงต�าหนิ จึงทรงปฏิเสธที่จะเสด็จ
ไปวัดเวฬุวัน
อย่างไรก็ตาม พระสวามีจึงได้ทรงปรึกษากับกวีแห่งราชส�านักถึง
อุบายทีจ่ ะชักน�าให้พระมเหสีไปสดับธรรมจากพระพุทธเจ้า แผนการด�าเนินการ
อย่างลับ ๆ โดยการโปรดให้กวีราชส�านักไปแต่งเพลงบรรยายความรืน่ รมย์ของ
วัดเวฬุวันว่าสวยงาม น่าเจริญใจอย่างยิ่ง จนในที่สุดพระนางเขมาก็รับสั่งว่า
จะเสด็จไปวัดเวฬุวัน ต่อมาจึงได้ตามเสด็จพระเจ้าพิมพิสารไป
วันที่ทั้งสองพระองค์เสด็จไปวัดเวฬุวัน พระพุทธองค์ทรงเนรมิตภาพ
นางอัปสราที่งดงามมาก ยืนถวายงานพัดพระพุทธองค์ขณะที่ทรงแสดง
พระธรรมเทศนา ซึ่งไม่มีผู้ใดมองเห็นยกเว้นพระนางเขมาเพียงพระองค์เดียว
พระนางทอดพระเนตรอย่างไม่ละสายพระเนตร ทรงร�าพึงว่านางอัปสรานี้
ช่างงดงามเหลือเกิน ในขณะทีท่ อดพระเนตรอยูน่ นั้ นางอัปสราก็คอ่ ย ๆ เปลีย่ น
รูปร่างจากเด็กสาวสวยสะพรั่งเป็นวัยรุ่น เป็นสาวใหญ่ เป็นหญิงกลางคน
เป็นหญิงแก่ แก่หง่อม หนังเหี่ยว ฟันเหยิน ผมหงอก หลังโกงจนกระทั่ง
ล้มลงนอนตายอยู่ใกล้ ๆ พระพุทธองค์
พระทัยของพระนางเขมาได้เปลี่ยนแปลงไปตามล�าดับ จากที่ทรง
ยึดติดในความสวยงาม จนกระทั่งทรงรู้สึกสะอิดสะเอียนในความน่าเกลียด
ของร่างกาย เมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบดังนั้น จึงตรัสเตือนสติแผ่วเบาว่า
“เขมำ สรรพสิ่งไม่เที่ยงแท้ยั่งยืน มีเกิดก็มีแปรเปลี่ยนและเสื่อมสลำยในที่สุด
ดูจำกสำวน้อยคนนี้ ในที่สุดก็ถึงซึ่งควำมตำย” พระนางทรงเข้าถึงความจริง
ดังกล่าวนี้จึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุด
คฤหัสถ์ผู้บรรลุพระอรหันต์แล้วไม่ควรอยู่ครองเรือน เพราะสภาวะ
ของความเป็นพระอรหันต์เป็นอุดมเพศจะด�าเนินไปได้ยากต่อเพศฆราวาสซึ่ง
มีสภาวะรุงรัง ไม่กลมกลืน ไม่เข้ากับสภาวะอันบริสุทธิ์ ด้วยเหตุนี้ พระนาง
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จิตรกรรมฝาผนังในพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร
เล่าเรือ่ งพระประวัตพิ ระนางเขมาเถรี แสดงภาพตอนพระนางเข้าเฝ้าพระบรมศาสดา หลังทอดพระเนตรเห็น
รูปนางฟ้าที่พระบรมศาสดาทรงเนรมิตขึ้นเพื่อแสดงความไม่เที่ยงแท้ของสังขาร
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จึงทูลขอประทานพระอนุญาตจากพระสวามีในการทรงผนวชเป็นภิกษุณี ซึ่ง
ได้รับพระประทานตามที่ทรงขอ

งานประกาศพระศาสนา
เมื่อทรงผนวชเป็นภิกษุณีแล้ว ทรงได้รับยกย่องจากพระพุทธองค์ใน
เอตทัคคะในทำงผูม้ ปี ญ
ั ญำมำก และทรงแต่งตัง้ ให้เป็นอัครสำวิกำเบือ้ งขวำ
ด้วยเหตุนี้ จึงทรงใช้ปัญญาอันเฉียบแหลมของพระองค์เป็นเครื่องมือในการ
ประกาศพระศาสนาให้แพร่หลายออกไป จนพระกิตติศพั ท์การถ่ายทอดธรรมะ
แก่ประชาชนเป็นที่เลื่องลือ เช่น วันหนึ่งพระนางเขมาเถรีทรงพ�านักอยู่ที่
โตรณะวัตถุ ซึ่งอยู่ระหว่างกรุงสาวัตถีกับกรุงสาเกต พระเจ้าปเสนทิโกศล
แห่งกรุงสาวัตถี ทรงบังเอิญเสด็จผ่านไปทางนัน้ และทรงทราบว่าพระเขมาเถรี
ทรงพ�านักอยูท่ กี่ รุงนัน้ จึงเสด็จไปทรงสนทนาธรรมด้วย พระเจ้าปเสนทิโกศล
ตรัสถามปัญญาอยู่หลายข้อ เช่น พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลาย
เมื่อนิพพานแล้วจะยังคงด�ารงอยู่หรือไม่ ทรงได้รับวิสัชนาอย่างแจ่มแจ้ง
เป็นที่พอพระทัย ภายหลังพระเจ้าปเสนทิโกศลได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้า ทรงเล่า
เหตุการณ์และปัญญาธรรมนีถ้ วายพระพุทธองค์ ซึง่ ทรงรับรองว่าทีพ่ ระนาง
เขมาเถรีทรงวิสชั นานัน้ ถูกต้องทุกประการ เป็นต้น

นิพพาน
การนิ พ พานของพระนางเขมาเถรี ไ ม่ ป รากฏหลั ก ฐานที่ แ น่ ชั ด ว่ า
ทรงนิพพานเมื่อพระชนมายุเท่าใดและที่ใด
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ภาคศาสนพิธี
บทที่ ๙

ศาสนพิธี

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับศาสนพิธี
ศาสนพิธี แปลว่า พิธีทางศาสนา หมายถึง วิธี ระเบียบ แบบแผน
หรือแบบอย่างที่ใช้ปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
ศาสนพิธีเป็นสิ่งที่มีอยู่ในทุกศาสนา แต่มีความแตกต่างกันไปตาม
ความเชื่อและค�าสอนของศาสนาหรือลัทธินั้น ๆ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายหลัง
เมื่อมีศาสนาเกิดขึ้นแล้ว จึงมีพิธีกรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นเมื่อศาสนานั้น ๆ มี
ผู้นับถือมากขึ้น พิธีกรรมอย่างเดียวกัน อาจมีการปฏิบัติเหมือนกันบ้าง
แตกต่างกันบ้าง ในศาสนิกชนต่างกลุ่มต่างพื้นที่ ต่อมาศาสนิกชนในศาสนา
นัน้ ๆ จึงได้วางระเบียบแบบแผนในการปฏิบตั พิ ธิ กี รรมแต่ละพิธไี ว้เป็นแบบอย่าง
เพื่อให้การปฏิบัติพิธีกรรมเรื่องนั้น ๆ เป็นไปในทางเดียวกัน
นักวิชาการบางท่านเปรียบพิธกี รรมหรือศาสนพิธวี า่ เป็นเหมือนเปลือก
หรือกระพีท้ หี่ อ่ หุม้ แก่นของต้นไม้ คือ แก่นแท้ของศาสนาไว้ แต่ความจริงทัง้ ๒
ส่วนนี้ จะต้องอาศัยกันและกัน กล่าวคือ หากไม่มแี ก่นแท้ของศาสนา ศาสนพิธี
ก็อยูไ่ ด้ไม่นาน หรือหากมีเฉพาะแก่นแท้ของศาสนา แต่ไม่มศี าสนพิธี แก่นแท้
ของศาสนาก็อยู่ได้ไม่นาน เช่นเดียวกับต้นไม้ที่มีแต่เปลือกไม่มีแก่น หรือมีแต่
แก่นไม่มีเปลือก ดังนั้น พุทธศาสนิกชนจึงต้องศึกษาท�าความเข้าใจให้ถูกต้อง
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ว่า อะไรคือเปลือก อะไรคือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้ปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องตามความมุ่งหมายของหลักธรรมค�าสอนต่อไป

ประโยชน์ของศาสนพิธี
ศาสนพิธีที่ถูกต้องท�าให้พิธีมีความเรียบร้อย งดงาม ย่อมเพิ่มพูน
ศรัทธาปสาทะแก่ผพู้ บเห็น เป็นเครือ่ งแสดงเกียรติยศของเจ้าภาพและผูเ้ ข้าร่วม
พิธี ทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของชาติไว้

ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา
ศาสนพิธีทางพระพุทธศาสนา มี ๔ ประเภท ดังนี้
๑. กุ ศ ลพิ ธี คื อ พิ ธี ก รรมที่ เ นื่ อ งด้ ว ยการอบรมความดี ง าม
ทางพระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคล เช่น การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ
การเวียนเทียนในวันส�าคัญ เป็นต้น
๒. บุญพิธี คือ พิธที า� บุญ เป็นประเพณีในครอบครัวหรือสังคม เกีย่ วกับ
การด�าเนินชีวิต เช่น ท�าบุญงานมงคล งานอวมงคล เป็นต้น
๓. ทำนพิธี คือ พิธีถวายทานต่าง ๆ เช่น การถวายปาฏิบุคลิกทาน
การถวายสังฆทาน ถวายผ้าป่า เป็นต้น
๔. ปกิณกพิธี คือ พิธีเบ็ดเตล็ด เป็นมารยาทและวิธีปฏิบัติศาสนพิธี
เช่น วิธีวางโต๊ะหมู่บูชา วิธีวงด้ายสายสิญจน์ วิธีจุดธูปเทียน วิธีกรวดน�้า
เป็นต้น

การจัดโต๊ะหมู่บูชา
โต๊ะหมู่บูชา คือ กลุ่มหรือชุดของโต๊ะที่ใช้ตั้งพระพุทธรูปหรือสิ่งที่
ควรเคารพ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมรูป รูปบรรพบุรุษ เป็นต้น
โดยจัดไว้ส�าหรับตั้งในงานต่าง ๆ ทั้งงานมงคลหรืองานอวมงคล ทั้งงาน
หลวงหรืองานราษฎร์ โต๊ะหมู่บูชาจึงประกอบด้วยเครื่องบูชาหรือเครื่องตั้ง
ตามคตินยิ มอันแสดงถึงความกตัญญูตอ่ ผูม้ อี ปุ การคุณ นับเป็นวัฒนธรรมอัน
ดีงามที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทย
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ดังนี้

๑. ประเภทของโต๊ะหมู่บูชำ
โต๊ะหมูบ่ ชู า ค�าว่า “หมู”่ นี้ เป็นการเรียกชือ่ ตามจ�าแนกได้ ๓ ประเภท

๑) โต๊ะหมู่บูชำที่มีมำแต่เดิม มี ๕ หมู่ ได้แก่ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๖
หมู่ ๗ และหมู่ ๙ จ�านวนโต๊ะที่รวมตั้งอยู่บนโต๊ะรองเท่านั้น ส่วนโต๊ะตัวรอง
ไม่นับเข้าในจ�านวน แต่ที่นิยมใช้กันทั่วไปคือหมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ และหมู่ ๙
๒) โต๊ะหมูบ่ ชู ำประยุกต์ คือ เป็นโต๊ะหมูท่ ใี่ ช้โต๊ะเคียง มี ๓ หมู่ ได้แก่
หมู่ ๒ หมู่ ๓ และหมู่ ๔
๓) โต๊ะหมู่บูชำพิเศษ คือ โต๊ะหมู่ที่จัดไว้เป็นพิเศษโดยพิจารณา
ตามความเหมาะสมขนาดของอาคาร มี ๕ หมู่ ได้แก่ หมู่ ๑๑ หมู่ ๑๒ หมู่
๑๓ หมู่ ๑๔ และหมู่ ๑๕
๒. ข้อควรทรำบในกำรจัดโต๊ะหมู่บูชำ
๑) โต๊ะหมู่บูชาต้องตั้งอยู่ขวามือของพระสงฆ์ซึ่งเป็นประธานในพิธี
เสมอ และควรหันหน้าโต๊ะหมู่ไปทางทิศตะวันออกหรือทิศเหนือ
๒) วิธีตั้งให้วางเครื่องตั้งตามล�าดับความสูงของโต๊ะแต่ละตัว คือตัว
สูงสุดตั้งพระพุทธรูป แจกัน เชิงเทียน และกระถางธูป ตามล�าดับ เป็นต้น
๓) ถ้ า เป็ น ห้ อ งประชุ ม อบรม โต๊ ะ หมู ่ บู ช าต้ อ งอยู ่ ด ้ า นหน้ า ของ
ผูป้ ระชุมอบรม และมีธงชาติอยูด่ า้ นขวาและพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระบรม
สาทิสลักษณ์อยู่ด้านซ้ายของพระหัตถ์พระพุทธรูป
๔) เทียนชนวนส�าหรับใช้จุดเทียนและธูปที่ใช้บูชา ควรดูไส้เทียนให้
เรียบร้อย เวลาจะใช้จะได้ไม่เกิดปัญหา และด้ามเทียนชนวนควรมีความยาว
พอดีกับความสูงของโต๊ะหมู่
๕) ผ้ากราบตรงหน้าโต๊ะหมู่ควรใช้ผ้าที่สะอาดเพื่อรองกราบ จะได้
กราบแบบเบญจางคประดิษฐ์
๓. วิธีกำรจัดโต๊ะหมู่บูชำ
ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะวิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชาที่มีมาแต่เดิม และที่นิยมใช้
กัน ๔ หมู่ ได้แก่ หมู่ ๔ หมู่ ๕ หมู่ ๗ และหมู่ ๙ ดังนี้
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ตัวอย่างการจัดโต๊ะบูชาหมู่ ๔

๑) โต๊ะบูชำหมู่ ๔
โต๊ะบูชาหมู่ ๔ นิยมจัดกระถางธูป ๑ กระถาง เชิงเทียน ๒ คู่ พาน
พุ่ม ๒ พานและแจกันดอกไม้ ๑ คู่ ดังภาพตัวอย่าง
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ตัวอย่างการจัดโต๊ะบูชาหมู่ ๕

๒) โต๊ะบูชำหมู่ ๕
โต๊ะบูชาหมู่ ๕ นิยมใช้นอ้ ยถ้าจัดเต็มรูปแบบก็จะประกอบด้วย เครือ่ ง
สักการบูชา ได้แก่ กระถางธูป ๑ กระถาง เชิงเทียน ๔ คู่ พานพุ่ม ๕ พาน
และแจกันดอกไม้ ๒ คู่ ดังภาพตัวอย่าง
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ตัวอย่างการจัดโต๊ะบูชาหมู่ ๗

๓) โต๊ะบูชำหมู่ ๗
โต๊ะบูชาหมู่ ๗ เป็นชุดทีน่ ยิ มใช้กนั มากทีส่ ดุ ในพิธที า� บุญทัว่ ไป เพราะมี
ขนาดพอเหมาะกับสถานที่ที่ประกอบพิธี เครื่องสักการบูชาที่นิยมใช้ประกอบ
ด้วย กระถางธูป ๑ กระถาง เชิงเทียน ๔ คู่ พานพุ่ม ๕ พาน และแจกัน
ดอกไม้ ๑ คู่ ดังภาพตัวอย่าง
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ตัวอย่างการโต๊ะบูชาหมู่ ๙

๔) โต๊ะบูชำหมู่ ๙
โต๊ะบูชาหมู่ ๙ นิยมใช้จัดในงานพิธีใหญ่ คือ มีสถานที่กว้างขวาง
เช่น อุโบสถ ศาลาการเปรียญ เป็นต้น เครื่องสักการบูชาที่จัดประกอบด้วย
กระถางธูป ๑ กระถาง เชิงเทียน ๕ คู่ พานพุ่ม ๗ พาน และแจกันดอกไม้
๒ คู่ ดังภาพตัวอย่าง
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อนึ่ง พึงทราบว่าการจัดโต๊ะบูชาข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ทาง
ราชการนิยม ฉะนัน้ การจัดรูปแบบอื่นนอกเหนือจากนี้จึงไม่ถือว่าผิดแปลก
แต่อย่างใด

เครื่องสักการบูชา
เครื่องสักการบูชาที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดี คือ ธูป เทียน และ
ดอกไม้ ซึ่งโบราณาจารย์ได้ตีความ ทั้ง ๓ อย่างนี้ เป็นสัญลักษณ์ส�าหรับ
บูชาพระรัตนตรัย ดังนี้
๑. ธูป ๓ ดอก เป็นเครื่องหมายบูชาพระพุทธคุณ มี ๓ ประการ
ได้แก่ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ
๒. เทียน ๒ เล่ม เป็นเครือ่ งหมายบูชาพระธรรม แบ่งเป็น ๒ ประเภท
ใหญ่ ๆ ได้แก่ พระธรรม และพระวินัย
๓. ดอกไม้ เป็นเครื่องหมายบูชาพระสงฆ์ เพราะพระสงฆ์มาจากต่าง
เชื้อชาติ ต่างสกุลแต่เมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็อยู่ในพระธรรม
วินัยเดียวกันตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน
ด้วยเหตุนี้ ธูป เทียน และดอกไม้ จึงเป็นเครื่องสักการบูชาแด่
พระรัตนตรัย ซึง่ ในศาสนพิธกี า� หนดให้ผบู้ ชู าจุดเทียนเป็นล�าดับแรก โดยนัยว่า
บรรดาพระรัตนตรัยนั้น พระธรรมมีมาก่อนแล้ว พระพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้มา
ค้นพบ
นอกจากนั้น ยังมีเครื่องสักการบูชาพิเศษซึ่งเดิมมีใช้เฉพาะในราช
ส�านัก ต่อมาได้น�ามาใช้ในพิธีทั่วไป ได้แก่ เครื่องบูชากระบะมุก เครื่องบูชา
ทองน้อย และเครื่องสักการะธูปเทียนแพ ดังนี้
๑. เครื่องบูชำกระบะมุก เป็นเครื่องบูชาที่จัดชุดบูชา คือ ธูป เทียน
พุ่มดอกไม้ในกระบะมุก แถวหน้าตั้งพุ่มดอกไม้ขนาดเล็ก ๔ พุ่ม แถวหลัง
ตั้งเชิงปักธูปไม้ระก�าขนาดเล็กตรงกลางติดธูป ๑ ดอก ตั้งเชิงเทียน ๒ ข้าง
ข้างละ ๒ เล่ม รวมเป็น ๔ เล่ม และเมือ่ นับรวมธูปเทียนรวมเป็น ๕ จึงเรียกว่า
เครื่องบูชาเครื่อง ๕ หรือเครื่อง ๕ นิยมใช้ตั้งบูชาหน้าตู้พระธรรม ในการ
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เครื่องนมัสการ
กระบะมุก

สวดพระอภิธรรมในพิธหี ลวง นอกจากนี้ ยังมีการจัดท�าเป็นชุดกระบะปิดทอง
และขยายความยาวเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตั้งพุ่มดอกไม้ได้ครบ ๕ พุ่ม น�าไปเป็น
เครือ่ งบูชาทีโ่ ต๊ะหมู่ แทนกระถางธูปเชิงเทียนในพิธที า� บุญต่าง ๆ สิง่ ทีใ่ ช้ในการ
จัดเครือ่ งบูชากระบะมุกและกระบะทอง ประกอบด้วยเครือ่ งบูชา ๓ อย่าง ดังนี้
๑) พุ่มดอกไม้ ๔ พุ่ม (ส�าหรับกระบะมุก) ๕ พุ่ม (ส�าหรับกระบะ
ทอง) ตั้งเรียงแถวหน้า
๒) เชิงธูป ปักธูปไม้ระก�า ๑ ดอก ตั้งแถวหลังตรงกลาง
๓) เชิงเทียน ปักเทียน ๔ เล่ม ตั้ง ๒ ข้างของธูป ข้างละ ๒ เล่ม ซึ่ง
การจุดบูชา ให้จุดเรียงล�าดับตั้งแต่เทียนเล่มแรกไปจนครบ
๒. เครื่องบูชำทองน้อย หรือเรียกกันทั่วไปว่า เครื่องทองน้อย
ใช้สักการบูชาผู้ล่วงลับไปแล้วเท่านั้น เดิมพระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นเครื่อง
สักการะพระบรมศพ พระบรมอัฐบิ รู พกษัตริย์ ต่อมาใช้ได้ทวั่ ไปทัง้ พระมหากษัตริย์
พระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และสามัญชนทั่วไป ในกรณีสักการบูชา
พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมศพ พระบรมอัฐิ และพระบรมรูปบูรพกษัตริย์
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เครื่องทองน้อย

เครื่องสักการะธูปเทียนแพ

เคารพศพหรืออัฐิของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และส�าหรับประธานจุดบูชาธรรม
ในพิธีแสดงพระธรรมเทศนา
สิ่งประกอบและการจัดเครื่องบูชาทองน้อย มี ๓ อย่าง ได้แก่ ๑)
พุ่มดอกไม้หรือพุ่มตาดทอง ๓ พุ่ม ตั้งอยู่ด้านนอก ๒) เชิงธูป ปักธูปไม้ระก�า
๑ ดอก ตั้งด้านในซ้ายมือผู้จัด และ ๓) เชิงเทียน ปักเทียน ๑ เล่ม ตั้งคู่กับ
ธูปด้านขวามือผูจ้ ดั ซึง่ ทัง้ ๓ สิง่ ตัง้ รวมอยูใ่ นพานทอง พานมุก หรือพานแก้ว
การตัง้ และการจุดเครือ่ งบูชาทองน้อยเพือ่ สักการะ มีวธิ กี ารปฏิบตั ิ ๔
ประการ ได้แก่ ๑) จะบูชาสิ่งใด ให้ตั้งหันพุ่มดอกไม้ไปทางสิ่งนั้น ๒) เจ้าภาพ
เคารพศพ อัฐิ หรือรูปภาพ ให้ตั้งหันพุ่มดอกไม้เข้าหาศพ อัฐิ หรือรูปภาพ
นั้น ๓) ต้องการให้ศพหรืออัฐิบูชาพระ ให้ตั้งหันพุ่มดอกไม้ออกด้านนอก หัน
ด้านธูปเทียนเข้าหาศพหรืออัฐิ และ ๔) การจุดเครื่องทองน้อย ให้จุดธูปก่อน
จึงจุดเทียน
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๓. เครือ่ งสักกำระธูปเทียนแพ เป็นเครือ่ งสักการะส�าหรับแสดงความ
เคารพอย่างสูงต่อผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ใช้เมื่อจะสักการะหรือขอขมาโทษ
การจัดธูปเทียนแพตามแบบของส�านักพระราชวัง ซึง่ เป็นแบบทีถ่ กู ต้อง
จัดเรียงล�าดับจากด้านบนลงมา คือ กรวยดอกไม้ ธูป เทียน ถ้าเป็นพิธีที่จะ
มีประธานมาสักการะ ให้ปิดกรวยกระทงดอกไม้ไว้ก่อน เพื่อให้ประธานเป็น
ผู้เปิดกรวยสักการะ ถ้าเป็นการตั้งสักการะที่ไม่มีพิธีเปิดกรวยให้เจ้าของบ้าน
หรือสถานที่นั้น เป็นผู้เปิดกรวยถวายราชสักการะเอง เพราะการตั้งไว้โดย
ไม่เปิดกรวยกระทงดอกไม้ จัดว่ายังไม่ได้สกั การะ ดังนัน้ การถวายธูปเทียนแพ
เพื่อสักการะแด่บุคคลทุกระดับต้องเปิดกรวยก่อนเสมอ

การปฏิบัติพิธี
การปฏิบัติพิธี คือ การปฏิบัติพิธีกรรมในการท�าบุญ หรือถวายทาน
รวมทั้งมารยาทที่พุทธศาสนิกชนพึงแสดงออก และเรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติในขั้นตอนของพิธีนั้น ๆ เช่น การอาราธนาศีล การอาราธนา
พระปริตร การอาราธนาธรรม การประเคน การกรวดน�้า เป็นต้น เพื่อเป็น
แนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีท�าบุญ

วิธีแสดงความเคารพ
การแสดงความเคารพต่อบุคคล หรือสิ่งที่ควรเคารพมีวิธีแตกต่างกัน
ไป ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธรูป หรือ
ปูชนียสถาน เช่น สถูปเจดียท์ บี่ รรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ เป็นต้น และพระภิกษุ
สามเณร การแสดงความเคารพเป็นวัฒนธรรมประเพณีของพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา สรุปได้ ๓ ประการ ได้แก่ การประนมมือ
การไหว้ และการกราบ ดังนี้
๑. กำรประนมมือ ตรงกับค�าบาลีวา่ อัญชลี หมายถึง การกระพุม่ มือ
ทัง้ สองขึน้ ประนมระหว่างอกเป็นการแสดงความเคารพแบบธรรมดา ในกรณี
ที่นั่งฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ฟังเทศน์ สนทนากับพระสงฆ์ เป็นต้น
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การประนมมือ

ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติ คือ ยกมือทั้งสองขึ้นให้ฝ่ามือประกบกัน นิ้วทุกนิ้วแนบชิด
ตรงกันชี้ขึ้นข้างบน กระพุ่มมือท�าเป็นรูปดอกบัวตูม ตั้งกระพุ่มนี้ไว้ระหว่าง
ทรวงอก ปลายนิ้วชี้ขึ้นตรง ๆ ไม่งอง�้าไปข้างหน้า เย้มาทางตัว หรือเอียงไป
ทางซ้าย เอียงไปทางขวา ไม่ยกให้สูงเกินไปจนถึงค�้าคางหรือจรดปาก หรือ
ห้อยต�่าลงมาแค่สะดือ หรือวางไว้แค่เข่า ศอกทั้งสองแนบชิดชายโครง ไม่
เกร็งข้อจนเกินไป วางท่าให้สบาย ๆ ตั้งใจท�าให้เรียบร้อยด้วยความตั้งใจจริง
๒. กำรไหว้ ตรงกับค�าบาลีวา่ นมัสกำร วันทำ หรือ วันทนำ หมายถึง
การยกกระพุม่ มือทีป่ ระนมแล้วนัน้ ขึน้ จรดหน้าผากเป็นการแสดงความเคารพ
ที่สูงขึ้นไป ควรท�าในกรณีที่พระนั่งบนเก้าอี้ หรือยืนอยู่ ในเวลาพบพระสงฆ์
ระหว่างทาง ในเวลาจะลากลับ หรือเวลาประเคนของแก่พระสงฆ์เสร็จแล้ว
เป็นต้น ซึ่งมีวิธีการปฏิบัติ คือ ให้ประนมมือขึ้นก่อนแล้วยกกระพุ่มมือนั้น
ขึ้นสูงเสมอหน้า โดยให้นิ้วหัวแม่มือจรดถึงระหว่างคิ้ว ปลายนิ้วชี้จรดไรผม
129

ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับมัธยมศึกษา

การไหว้บุคคลระดับต่าง ๆ
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พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อยพองามแล้วลดมือลง ท�าอย่างนี้เพียงครั้งเดียว
เวลายกมือขึ้นและลดมือลงขณะไหว้ อย่าท�าให้เร็วนัก อย่าให้ช้านัก ควรท�า
โดยละมุนละไมจึงจะงามเหมาะตา
๓. กำรกรำบ ตรงกับค�าบาลีว่า อภิวำท หมายถึง การหมอบราบ
ลงกับพืน้ พร้อมทัง้ กระพุม่ มือ เป็นการแสดงความเคารพแบบสูงสุด ในบรรดา
การแสดงความเคารพที่ มี ป ฏิ บั ติ กั น อยู ่ โดยเฉพาะการกราบนี้ ไ ด้ ร วม
การประนมมือ และการไหว้ไว้ในวิธปี ฏิบตั ดิ ว้ ย การกราบใช้ ๒ วิธี ได้แก่ วิธกี ราบ
พระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ และวิธกี ราบฆราวาสทัว่ ไปตลอดถึงอัฐแิ ละศพ ดังนี้
๑) วิธีกรำบพระพุทธรูปหรือพระสงฆ์ ผู้ชายให้นั่งกระโหย่งคุกเข่า
ตั้งตัวตรงเรียกว่า ท่ำเทพบุตร ผู้หญิงนั่งคุกเข่าราบกับพื้น ปลายเท้าเหยียด
ออกด้านหลักเรียกว่า ท่ำเทพธิดำ มือทัง้ สองประนมนิว้ ชิดเรียบเสมอกัน ยกตัง้
อยูร่ ะหว่างอก นีเ้ ป็นจังหวะที่ ๑ เมือ่ จะกราบยกมือทัง้ สองทีป่ ระนมอยูน่ นั้ ขึน้

๑

๒

๓

๔

๑๓๑
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ถึงหน้าผาก ปลายนิ้วจรดไรผมแล้วก้มหน้าลง พร้อมกับขยับมือทั้งสองลงถึง
พื้น แบมือกราบห่างกันระยะประมาณหนึ่งฝ่ามือ ศอกทั้งสองกางออกคร่อม
เข้าทั้งสอง หน้าจรดพื้นระหว่างมือทั้งสอง หลังแอ่นราบ นี้เป็นจังหวะที่ ๒
เมื่อเงยล�าตัวขึ้นตั้งตรง พร้อมกับชักมือทั้งสองมาอยู่ในท่าจังหวะที่ ๑ ถ้าจะ
กราบให้ครบ ๓ ครั้ง เมื่อเงยล�าตัวตรงแล้ว มือทั้งสองไม่ต้องพักตามจังหวะ
ที่ ๒ ยกผ่านขึ้นจรดหน้าผาก แล้วก้มกราบเลยที่เดียว ครบ ๓ ครั้ง จึงพัก
อยู่ในจังหวะที่ ๑ การการแบบนี้เรียกว่า เบญจำงคประดิษฐ์
๒) วิธีกรำบฆรำวำสทั่วไปตลอดถึงอัฐิและศพ ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย
นัง่ พับเพียบธรรดาเวลากราบเอีย้ วตัวก้มลง มือทัง้ สองประชิดกันแล้วขยับออก
ไปที่พื้นตั้งไว้รบหน้าผากเวลาก้มลง ไม่แบราบเหมือนกราบพระ และกราบ
เพียงครั้งเดียว

การกราบคฤหัสถ์ทั่วไป
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การกราบศพพระสงฆ์

การกราบศพคฤหัสถ์
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การจัดสถานที่ในพิธีท�าบุญ
สถานที่จัดงานเป็นเรื่องเจ้าภาพต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็น
อันดับแรกว่า งานเล็ก งานใหญ่ มีทางเข้าออกสะดวกหรือไม่ อาสน์สงฆ์
โต๊ะหมู่บูชา จะตั้งที่ใด ที่นั่ง ประธานพิธีหรือผู้ร่วมงาน จะตั้งแบบใด เป็นต้น
ในวิชานี้จะกล่าวถึงการจัดสถานที่งานพิธีทั่ว ๆ ไป พอเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. จัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมที่กราบไว้ด้านใดด้านหนึ่งของสถานที่
ประกอบพิธี
๒. จัดอาสน์สงฆ์ตั้งต่อจากโต๊ะหมู่บูชา โดยควรให้โต๊ะหมู่อยู่ด้านขวา
ของพระสงฆ์
๓. การปูลาดอาสน์สงฆ์ ให้ปูพรมหรือเสื่อด้านประธานสงฆ์ทับผืน
ต่อ ๆ ไปจนถึงท้ายอาสน์สงฆ์ ไม่ควรปูติดเป็นผืนเดียวกับที่นั่งสตรี และปู
อาสนะเฉพาะพระสงฆ์แต่ละรูปอีกทีหนึ่ง
๔. จัดโต๊ะส�าหรับวางเครื่องไทยธรรมไว้ด้านท้ายอาสน์สงฆ์
๕. จัดทีน่ งั่ ของประธานพิธใี ห้อยูต่ า�่ กว่าทีน่ งั่ พระสงฆ์รปู ที่ ๑ เล็กน้อย
หันหน้าเข้าหาพระสงฆ์
๖. จัดที่นั่งผู้ร่วมงานอื่น ๆ ไว้ด้านหลังประธาน
๗. จัดที่นั่งผู้ร่วมงานอื่น ๆ หันหน้าไปทางประธาน ให้ห่างจากโต๊ะ
ประธานประมาณ ๑.๕๐ เมตร หรือ ๒.๐๐ เมตร ให้แถวยาวไปตามอาสน์สงฆ์
หรือจัดที่นั่งผู้ร่วมงานอื่น ๆ หันหน้าเข้าหาพระสงฆ์เช่นเดียวกับประธาน แต่
ต้องจัดแถวนั่งให้ต�่ากว่าแถวที่ประธานนั่ง ๑ แถว จัดยาวไปตามอาสน์สงฆ์
๘. การจุ ด ธู ป เที ย นที่ โ ต๊ ะ หมู ่ บู ช า เพื่ อ บู ช าพระรั ต นตรั ย เป็ น
ก�าหนดการแรกของการท�าบุญทุกประเภท เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพิธีได้
เริ่มต้นแล้ว เจ้าภาพจึงควรเป็นผู้จุดเอง โดยจุดเทียน (จุดเล่มขวาพระหัตถ์
พระพุทธรูปก่อน) ก่อนธูป แล้วตั้งใจบูชาพระรัตนตรัย
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การอาราธนา
การอาราธนา คือ การนิมนต์หรือการเชือ้ เชิญให้พระสงฆ์ประกอบพิธี
ต่าง ๆ ในพิธกี ารทางพระพุทธศาสนา เช่น ให้ศลี เจริญหรือสวดพระพุทธมนต์
แสดงพระธรรมเทศนา เป็นต้น ในการอาราธนาต่าง ๆ พิธีกร มรรคนายก
หรือผู้ท�าหน้าที่อาราธนา ต้องศึกษาขั้นตอนและค�ากล่าวมาให้พร้อมว่าถึง
ขั้นตอนใดต้องกล่าวค�าอาราธนาใด
๑. วิธีกำรปฏิบัติในกำรอำรำธนำ
การอาราธนาต่าง ๆ ไม่ควรกล่าวดังหรือเบาเกินไป นอกจากนั้น
มีแนวการปฏิบัติ ดังนี้
๑) พิธีเจริญหรือสวดพระพุทธมนต์ ถ้าพระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์
เจ้าภาพ และผู้ร่วมพิธีนั่งเก้าอี้ ผู้อาราธนาเข้าไปยืนระหว่างเจ้าภาพกับแถว
พระสงฆ์ตรงพระสงฆ์รูปที่ ๓ หรือ ๔ (นับจากท้ายแถว) หันหน้าไปทาง
โต๊ะหมู่บูชา ประนมมือน้อมไหว้พระพุทธรูป แล้วยืนประนมมือตั้งตัวตรง
กล่าวค�าอาราธนาศีล เมือ่ รับศีลจบแล้ว พึงน้อมไหว้แล้วยืนตัง้ ตัวตรงกล่าวค�า
อาราธนาพระปริตรต่อ จบแล้วน้อมไหว้อีกครั้งหนึ่ง แล้วถอยหลังออกไป ถ้า
พระสงฆ์นั่งบนอาสน์สงฆ์ หรือบนอาสนะที่ต�่าก็ตาม แต่เจ้าภาพและผู้มาร่วม
พิธีนั่งอยู่กับพื้น ผู้อาราธนาต้องเข้าไปนั่งคุกเข่าหน้าแถวพระสงฆ์รูปที่ ๒
หรือ ๓ (นับจากหัวแถว) กราบพระทีโ่ ต๊ะหมูบ่ ชู าด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครัง้
แล้วประนมมือตั้งตัวตรง กล่าวค�าอาราธนาตามแบบที่ต้องการ
๒) พิธีเจริญหรือสวดพระพุทธมนต์ที่มีการแสดงพระธรรมเทศนา
รวมอยู่ในพิธีนั้นและต่อเนื่อง พิธีกรหรือผู้น�ากล่าวอาราธนาพึงอาราธนาศีล
และอาราธนาพระปริตรเพือ่ ให้พระสงฆ์เจริญหรือสวดพระพุทธมนต์เสร็จก่อน
ซึง่ ก่อนเริม่ พิธแี สดงพระธรรมเทศนา ประธานจะจุดเทียนส่องธรรมหรือเครือ่ ง
ทองน้อยบูชาธรรม เมื่อองค์แสดงพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งบนธรรมาสน์แล้ว
จึงกล่าวค�าอาราธนาธรรม
๓) มีขอ้ สังเกตบางประการทีบ่ างพืน้ ทีม่ ธี รรมเนียมปฏิบตั แิ ตกต่างกัน
เช่น ในพิธีบ�าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม บางแห่งต้องอาราธนาธรรมก่อน
แล้วพระจึงสวด ถ้าไม่อาราธนาพระจะยังไม่สวด ด้วยเหตุผลว่าพระอภิธรรม
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พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์พิเศษ ทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา
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ทีพ่ ระจะสวดนัน้ คือพระธรรมทัง้ สิน้ แต่บางแห่งเมือ่ ฆราวาสสมาทานศีลเสร็จ
พระก็สวดพระอภิธรรมเลยโดยไม่ต้องอาราธนาธรรม แล้วระหว่างอาราธนา
ธรรมหรือไม่อาราธนาธรรมแบบไหนถูกแบบไหนผิดกันแน่ แบบนี้จัดว่าเป็น
ค่ำนิยมพื้นถิ่น ซึ่งโบราณาจารย์ไม่นิยมก้าวก่ายกัน แต่หากว่าการอ่าน
ค�าว่า “พฺรหฺมา” ใน พฺรหฺมา จ โลกาธิปติ ว่าจะเป็น “พฺรม - มา” หรือ
“พฺรา� - มา” นีจ่ ดั ว่าเป็นหลักวิชำทีส่ ามารถตรวจสอบและตัดสินตามคัมภีรไ์ ด้วา่
ค�านีอ้ า่ นว่าอย่างไร เป็นต้น ฉะนัน้ ถ้าค่านิยมพืน้ ถิน่ เป็นแบบใดก็ไม่ควรแตะ
ต้อง แต่ถ้าผิดหลักวิชา สามารถช่วยกันแก้ไขให้ถูกต้องได้
๒. ค�ำอำรำธนำและค�ำกล่ำวอื่น ๆ
๑) ค�าอาราธนาศีล ๕
การอาราธนาศีล ๕ เริม่ ต้นหลังจากการบูชาพระรัตนตรัยแล้ว จากนัน้
กล่าวค�าอาราธนาศีล ดังนี้
มย� ภนฺเต วิสุ� วิสุ� รกฺขนตฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม
ทุติยมฺปิ มย� ภนฺเต วิสุ� วิสุ� รกฺขนตฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม
ตติยมฺปิ มย� ภนฺเต วิสุ� วิสุ� รกฺขนตฺถาย ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม
นอกจากนี้ การอาราธนาศีล ๘ ให้เปลีย่ นค�าว่า ปญฺจ เป็น อฏฺ และ
หากมีรับศีลคนเดียวให้เปลี่ยนค�าว่า มย� เป็น อห� และเปลี่ยนค�าว่า ยำจำม
เป็น ยำจำมิ เมือ่ อาราธนาศีลแล้วพระสงฆ์จะได้กล่าวน�าสรณคมน์ ศีล ๕ และ
อานิสงส์การรักษาศีล ๕ (โดยย่อ) ให้อุบาสกอุบาสิกากล่าวตามล�าดับ ดังนี้
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ จบ)
พุทฺธ�
สรณ� คจฺฉามิ
ธมฺม�
สรณ� คจฺฉามิ
สงฺฆ�
สรณ� คจฺฉามิ
ทุติยมฺปิ พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ
ทุติยมฺปิ ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ
ทุติยมฺปิ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ
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ตติยมฺปิ พุทฺธ�
ตติยมฺปิ ธมฺม�
ตติยมฺปิ สงฺฆ�

สรณ�
สรณ�
สรณ�

คจฺฉามิ
คจฺฉามิ
คจฺฉามิ

ปาณาติปาตา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
อทินฺนาทานา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
มุสาวาทา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิ
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺานา เวรมณี สิกฺขาปท� สมาทิยามิฯ
อิมานิ ปญฺจ สิกฺขาปทานิ
สีเลน สุคตึ ยนฺติ
สีเลน โภคสมฺปทา
สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ
ตสฺมา สีล� วิโสธเย ฯ
๒) ค�าอาราธนาพระปริตร
วิปตฺติปฏิพาหาย
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพทุกฺขวินาสาย
ปริตฺต� พฺรูถ มงฺคล�
วิปตฺติปฏิพาหาย
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพภยวินาสาย
ปริตฺต� พฺรูถ มงฺคล�
วิปตฺติปฏิพาหาย
สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา
สพฺพโรควินาสาย
ปริตฺต� พฺรูถ มงฺคล�ฯ
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๓) ค�าอาราธนาธรรม (แบบกรมการศาสนา)
พฺรหฺมา จ โลกาธิปตี สหมฺปติ
กตญฺชลี อนธิวร� อยาจถ
สนฺตีธ สตฺตาปฺปรชกฺขชาติกา
เทเสตุ ธมฺม� อนุกมฺปิม� ปช�ฯ
๔) ค�าถวายสังฆทาน (สามัญ)
การกล่าวค�าถวายสังฆทานให้ตั้ง นโม (๓ จบ) ก่อน จากนั้น กล่าว
ค�าถวายสังฆทานพร้อมค�าแปล ดังนี้
อิมานิ มย� ภนฺเต, ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ภิกฺขุสงฺฆสฺส, โอโณชยาม,
สาธุ โน ภนฺเต, ภิกขุสงฺโฆ, อิมานิ ภตฺตานิ, สปริวารานิ, ปฏิคฺคณฺหาตุ
อมฺหาก�, ทีฆรตฺต�, หิตาย สุขายฯ
ข้ำแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้ำพเจ้ำทั้งหลำย ขอน้อมถวำยภัตตำหำร
พร้อมทัง้ บริวำรเหล่ำนี้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตำหำร
พร้อมทั้งบริวำรเหล่ำนี้ ของข้ำพเจ้ำทั้งหลำย เพื่อประโยชน์และควำมสุข
แก่ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยตลอดกำลนำนเทอญ.
มีขอ้ ควรทราบบางประการ คือ ถ้าถวายสังฆทานหลังเทีย่ งวันไปแล้ว
ไม่ควรมีอาหารสด ถ้าเป็นอาหารแห้ง ก็ไม่จ�าเป็นต้องประเคน เพราะไม่
อ�านวยแก่พระวินยั พระสงฆ์ ประเคนเฉพาะของฉันได้หลังเทีย่ งวันและของควร
แก่การบริโภค เช่น น�้าดื่ม น�้าปานะ เป็นต้น นอกจากนี้ การถวายสังฆทาน
เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย ให้เปลี่ยนจากค�าว่า ภตฺตำนิ เป็น มตกภตฺตำนิ
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วิชาเบญจศีลและเบญจธรรม
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บทที่ ๑

วินัย

ระเบียบวินัย
มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศ
ตลอดจนระดับโลก การอยู่ร่วมกันในสังคม จึงต้องมีกฎเกณฑ์ส�าหรับปฏิบัติ
ร่วมกัน เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของกันและกัน เป็นหลัก
ประกันความปลอดภัย ด้านชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน ครอบครัว ความเชื่อถือ
และสติปัญญา หากสังคมสับสนวุ่นวายจะท�าให้โอกาสในการด�าเนินชีวิตที่ดี
หายไป เหมือนห้องเรียนทีไ่ ม่มรี ะเบียบ โต๊ะเก้าอีว้ างเกะกะ มีนกั เรียนเดินกัน
ไปมาในขณะทีค่ รูกา� ลังสอน นักเรียนทีเ่ รียนอยูก่ อ็ าจจะฟังไม่รเู้ รือ่ งและสับสน
กิจการต่าง ๆ ต้องอาศัยระเบียบวินยั มาจัดสรรทัง้ สิน้ เช่น การผ่าตัด
ศัลยแพทย์จะต้องการวินัยมาก จะต้องจัดระเบียบเครื่องมือที่ใช้ตามล�าดับ
การท�างานอย่างเคร่งครัด ต้องตกลงกันไว้ก่อนว่า ขั้นตอนใดจะใช้เครื่องมือ
ใด และส่งเครื่องมือให้ถูกต้อง พยาบาลที่จัดเตรียมเครื่องมือต้องพร้อมและ
ต้องจัดให้ถูกล�าดับทุกอย่าง ผิดพลาดเพียงนิดเดียวก็ไม่ได้ เพราะงานนั้น
ต้องด�าเนินไปด้วยเวลาที่จ�ากัด และอยู่ในช่วงของความเป็นความตาย ฉะนั้น
กิจการที่มคี วามส�าคัญ มีความซับซ้อน มีความเป็นความตายเข้ามาเกี่ยวข้อง
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ต้องมีวินัยที่เคร่งครัดมากขึ้น เมื่อพิจารณาในระดับสังคม หากสังคมไม่มี
ระเบียบ มีโจรผู้ร้าย มีขโมย มีการท�าร้ายกัน มีความหวาดระแวงกิจการ
งานของสังคม การด�าเนินชีวติ ของบุคคลในสังคมนัน้ ๆ ก็หมดความคล่องตัว
หรือขัดข้องไปหมด
วินยั ท�าให้ชวี ติ และสังคมมีระเบียบ มีความคล่องตัว จะประกอบกิจการ
ใดก็ได้ผล ดังนัน้ การก�าหนดวินยั จึงหมายรวมถึงการตราบทบัญญัติ กฎหมาย
ข้อบังคับ ข้อก�าหนด หรือกฎใด ๆ ก็ตาม การก�าหนดวินัยต้องค�านึงถึง
ความมุ่งหมายว่า วินัยนั้นมีความมุ่งหมายชัดเจนแล้วหรือไม่ที่จะช่วยให้ชีวิต
และกิจการงานเป็นไปได้ด้วยดี เมื่อเราก�าหนดวินัยได้ดี โอกาสในการพัฒนา
ชีวิตจะเกิดขึ้น ความเป็นอยู่และกิจการต่าง ๆ จะเป็นไปด้วยความคล่องตัว
และน�าไปสู่จุดหมายดีงามตามที่ต้องการ

วินัยสัมพันธ์กับศีล
วิ นั ย มี ค� า ที่ ใ ช้ คู ่ กั น ค� า หนึ่ ง คื อ ศี ล ซึ่ ง ในภาษาไทยน� า ไปใช้ ใ น
ความหมายแคบ และบางครั้งก็แตกต่างกับค�าว่า วินัย แท้ที่จริงศีลและวินัย
เป็นค�าทีค่ เู่ คียงกัน ดังได้กล่าวข้างต้นว่า วินยั คือ การจัดวางความเป็นอยูแ่ ละ
การจัดระบบสังคมให้มีระบบระเบียบ เมื่อคนปฏิบัติตามวินัยจนเกิดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะบุคคล คือกลายเป็นความประพฤติตามปกติ คุณสมบัติที่
เกิดขึน้ นัน้ เรียกว่า ศีล ฉะนัน้ วินยั จึงเป็นเครือ่ งฝึกคนให้มศี ลี ผูท้ มี่ ศี ลี จึงผูท้ มี่ ี
วินัย หรือที่เรียกว่า คนมีวินัย
วินัยเป็นเรื่องภายนอกที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการศึกษาหรือการพัฒนามนุษย์ โดยมีองค์ประกอบ ๓ ประการ ได้แก่
ศีล สมาธิ และปัญญา โดยที่การพัฒนามนุษย์ในระดับพื้นฐานหรือระดับ
พฤติกรรมนั้นเรียกว่า ศีล จะเห็นว่าวินัยกับศีลสัมพันธ์กัน พระพุทธเจ้า
ตรัสว่าวินัยหรือศีลคือแสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม และเป็นรุ่งอรุณของ
การศึกษา ดังทีท่ รงอุปมาว่า เมือ่ พระอาทิตย์จะอุทยั ย่อมมีแสงเงิน แสงทองขึน้ มา
ก่อนฉันใด ชีวติ ทีด่ งี ามจะเกิดขึน้ โดยการถึงพร้อมด้วยศีลหรือความมีวนิ ยั เป็น
สิง่ บ่งบอกเบือ้ งแรกด้วยฉันนัน้ ถ้าคนตัง้ อยูใ่ นวินยั คือมีศลี แล้วก็เป็นสัญญาณ
ว่ามนุษย์จะมีการพัฒนาและมีชีวิตที่ดีงามต่อไป
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ความหมายของศีล
ค�าว่า ศีล มีความหมายหลายนัย นักวิชาการหลายท่านได้สรุป
ความหมายของศีลไว้ว่า ความส�ารวมกายวาจาให้เรียบร้อย การรักษาวาจา
ให้อยู่ในสภาวะปกติธรรมดา ไม่ใช้กายวาจาไปท�าชั่วพูดชั่วก่อความเดือดร้อน
ให้ แ ก่ ต นเองและผู ้ อื่ น การท� า กิ จ หน้ า ที่ ป ระจ� า วั น อย่ า งปกติ ธ รรมดา
การด�ารงอยูใ่ นกรอบของกฎหมายและระเบียบปฏิบตั ิ ในสังคมอย่างปกติ โดย
การรักษากายและวาจามั่นคงอยู่ในสุจริตธรรม เช่น รักษาและปฏิบัติตาม
หลักศีล ๕ เป็นต้น

ศีลคือการรักษาความปกติของมนุษย์
ความปกติเป็นสภาวะพืน้ ฐานของความสงบเรียบร้อยของทัง้ สิง่ มีชวี ติ
และไม่มีชีวิต พระสงฆ์ก็มีปกติอย่างหนึ่ง ชาวบ้านก็มีปกติอย่างหนึ่ง คน
ประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นต้นว่า ครู ชาวประมง ก็มีปกติอย่างหนึ่ง หรือ
แม้แต่โจรก็มีปกติอย่างหนึ่ง สภาวะปกติของคนแต่ละกลุ่มนั้นไม่เหมือนกัน
เช่น ชาวบ้านเวลาปลวกขึน้ บ้านก็แจ้งบริษทั ก�าจัดปลวกหรืออาจจะก�าจัดด้วย
ตนเองโดยวิธีการต่าง ๆ แต่พระสงฆ์จะไปก�าจัดด้วยตัวเองหรือสั่งให้ใครไป
ก�าจัดเหมือนชาวบ้านนัน้ ก็ผดิ ปกติของพระสงฆ์ เวลานักเรียนมาโรงเรียน ครู
อบรมสั่งสอนก็ไม่ผิดปกติของครู ชาวประมงออกหาปลาก็ไม่ผิดปกติของชาว
ประมง โจรออกขโมยทรัพย์ตามบ้านเรือนต่าง ๆ ก็ไม่ผิดปกติของโจร แต่
ถ้าครูไม่อบรมสั่งสอนนักเรียน ชาวประมงไม่ออกหาปลา โจรไม่ออกขโมย
ทรัพย์สินบ้านเรือนต่าง ๆ ก็ถือว่าผิดปกติ หรือแม้แต่ในฤดูฝน ฝนก็จะตก
เป็นปกติ เป็นเหตุให้การเกษตรเจริญงอกงาม แต่หากว่าปีใดถึงฤดูฝนแล้วฝน
ไม่ตกปีนั้นก็จะกลายเป็นปีที่ผิดปกติไป เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม ความปกติ ดั ง กล่ า วจั ด เป็ น ศี ล ทั้ ง หมดหรื อ ไม่
ยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านที่ก�าจัดปลวกที่ขึ้นบ้านเป็นปกติ ชาวประมงที่ออก
หาปลาในทะเลเป็นปกติ โจรที่ออกขโมยทรัพย์สินตามบ้านเรือนต่าง ๆ
เป็นปกติ เป็นต้น ความปกติเหล่านี้ไม่จัดว่าเป็นศีล เพรำะศีลหรือควำม
ปกติในทำงพระพุทธศำสนำนัน้ ต้องเป็นปกติในทำงทีด่ ี กล่ำวคือ ไม่เป็นไป
เพื่อควำมเบียดเบียนผู้อื่นทั้งร่ำงกำย ชีวิต หรือทรัพย์สิน
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ฉะนั้น สังคมแต่ละสังคมประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่มหลายสถานะ
ย่อมมีศีลหรือความปกติที่แตกต่างกันออกไป เช่น หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีท้ัง
พระสงฆ์และชาวบ้านอาศัยอยู่ พระสงฆ์มศี ลี ๒๒๗ ข้อก�ากับอยู่ ส่วนชาวบ้าน
ที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีศีล ๕ ข้อก�ากับอยู่ พระสงฆ์จะฉันข้าวมื้อเย็นเหมือน
ชาวบ้านไม่ได้เพราะผิดศีลของพระสงฆ์ แต่ชาวบ้านสามารถกินข้าวมื้อเย็น
ได้โดยไม่ผิดศีล เป็นต้น จะเห็นว่าหมู่บ้านดังกล่าวแม้จะเป็นพุทธศาสนิกชน
เหมือนกันแต่ก็ศีลที่ก�ากับแตกต่างกัน
เมือ่ พิจารณาในระดับสังคมไทยซึง่ ไม่จา� เพาะพุทธศาสนิกชน บ้านเมือง
เรานั้นอยู่อาศัยโดยไม่จ�ากัดเชื้อชาติหรือศาสนา คนแต่ละกลุ่มก็มีประเพณี
วัฒนธรรม หรือจารีตที่แตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ บ้านเมืองจึงต้องตรากฎ
ระเบียบหรือกฎหมายต่าง ๆ ขึ้นให้ประชาชนได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้บ้าน
เมืองอยู่ในสภาวะปกติสุข ดังนั้น พระสงฆ์หรือชาวบ้านในหมู่บ้านดังกล่าว
นอกจากจะมีศีลเฉพาะตนก�ากับอยู่แล้วก็มีกฎระเบียบหรือกฎหมายของบ้าน
เมืองก�ากับอยู่ด้วย ดังนั้น เมื่อมนุษย์อยู่ในสถานะหรือสังคมใด ก็ต้องรักษา
ความปกติของสถานะหรือสังคมนั้น และต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น จึงจะท�าให้
ตนเองและสังคมเกิดสันติสุขตลอดไป

ความมุ่งหมายในการบัญญัตศิ ีล
มนุษย์เกิดมาย่อมมีสภาพร่างกายและจิตใจทีแ่ ตกต่างกัน เปรียบเสมือน
บ้านเรือน เป็นอัพยากตธรรม คือ ไม่จัดเป็นบุญเป็นบาป อย่างดีก็เพียง
ปรากฏให้ เ ห็ น อยู ่ ภ ายนอกเป็ น ของสวยของงามแตกต่ า งกั น บ้ า งเท่ า นั้ น
สาระส�าคัญอยู่ที่ผู้ที่อยู่ในบ้านเรือนนั้นว่าเป็นใคร เช่น ถ้าเป็นที่ประทับ
ของพระราชาผู้ทรงธรรม สถานที่นั้นก็เป็นพระราชวังอันพึงเคารพ ในทาง
ตรงข้าม ถ้าเป็นทีอ่ ยูข่ องโจรผูร้ า้ ย สถานทีน่ นั้ ก็เป็นทีน่ า่ รังเกียจไม่นา่ เข้าใกล้
ร่างกายก็เช่นเดียวกัน นอกจากธรรมะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะจัดแบ่งร่างกาย
ให้ดีชั่วสูงต�่าได้ ฉะนั้น ก็พึงท�าตัวเราเป็นผู้ครอบครองร่างกายนั้นให้เป็น
ผู้มีธรรมะ อบรมคุณสมบัติให้สมบูรณ์ รู้จักเกื้อกูลผู้อื่น ท�าชีวิตให้มีสาระ
ไม่เสียเปล่าเพื่อให้สมควรแก่การครองอัตภาพ
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พระพุทธเจ้าทรงบัญญัตวิ างแบบแผนแห่งความประพฤติไว้เป็นพืน้ ฐาน
การตั้งใจประพฤติตามบทบัญญัตินั้นเรียกว่าศีล เมื่อรักษาศีลให้บริบูรณ์แล้ว
ก็จะพบแนวทางส�าหรับประพฤติความดีและสามารถปฏิบตั ติ ามธรรมอย่างอืน่
ได้ยงั่ ยืนไม่แปรผัน ศีลจึงเป็นคุณธรรมพืน้ ฐานให้คนประพฤติดใี ห้คงที่ เปรียบ
เหมือนการเขียนหนังสือครั้งแรกต้องอาศัยเส้นบรรทัดเป็นหลัก ตัวหนังสือ
ทีเ่ ขียนจึงจะตรงบรรทัด เมือ่ ช�านาญแล้วก็เขียนไปได้ไม่ตอ้ งมีเส้นบรรทัดฉันใด
เมื่อคนเริ่มจะประพฤติดี ไม่ได้ถืออะไรเป็นหลัก ใจไม่มั่นคง อาจเอนเอียงไป
ในทางทุจริตได้ เมื่อรักษาศีลให้บริบูรณ์จนเป็นปกติแล้ว ก็สามารถประพฤติ
คุณธรรมอย่างอื่นได้อีกฉันนั้น
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บทที่ ๒

เบญจศีล

พระพุทธเจ้าทรงเห็นโทษทีม่ นุษย์เบียดเบียนกันทัง้ ร่างกาย ชีวติ และ
ทรัพย์สิน โทษจากมุสาวาทหรือกล่าวค�าเท็จ และโทษจากดื่มน�้าเมา ท�าให้
เกิดความประมาท จึงทรงบัญญัติเบญจศีลขึ้นเป็นข้อก�าหนดเพื่อให้มนุษย์
มีคุณธรรมพื้นฐานหรือมนุษยธรรมซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่มวลมนุษย์และ
สรรพสัตว์ให้สังคมอยู่กันโดยปกติสุข ข้อก�าหนดนี้เรียกว่า สิกขำบท ๕ หรือ
ที่นิยมเรียกกันเป็นสามัญว่า ศีล ๕ มี ๕ ข้อ ได้แก่ ๑) ปาณาติปาตา เวรมณี
๒) อทินนาทานา เวรมณี ๓) กาเมสุมจิ ฉาจารา เวรมณี ๔) มุสาวาทา เวรมณี
และ ๕) สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี ดังนี้

สิกขาบทที่ ๑ ปาณาติปาตา เวรมณี
สิกขาบทนี้ แปลว่า เว้นจากการท�าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง คือเว้นจาก
การฆ่าสัตว์ ค�าว่า สัตว์ ในที่นี้หมายถึงมนุษย์และดิรัจฉำน ไม่ว่าจะเพศ วัย
หรือขนาดใดก็ตาม ตลอดจนที่ก�าลังปฏิสนธิอยู่ในครรภ์ เรียกว่าสัตว์ทั้งหมด
การบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ มุ่งให้มนุษย์มีความประพฤติหรือด�าเนินชีวิตที่
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ปราศจากการเบียดเบียนผูอ้ นื่ ทางด้านชีวติ และร่างกาย ข้องดเว้นในสิกขาบท
ข้อนี้มี ๓ ประการ ได้แก่ การฆ่า การท�าร้ายร่างกาย และทรกรรม ดังนี้
๑. กำรฆ่ำ เป็นการท�าให้ตาย จ�าแนกโดยเจตนาได้ ๒ ประเภท
ได้แก่ การฆ่าโดยจงใจ (สจิตตกะ) หมายถึง การฆ่าที่ผู้กระท�ามีเจตนาจะฆ่า
เพราะโลภ ความพยาบาท หรือสาเหตุอนื่ แล้วพยายามใช้อบุ ายหรือเครือ่ งมือ
ท�าให้สัตว์ตาย เช่น ปล้นฆ่าเจ้าของบ้าน ข่มขืนแล้วฆ่า เป็นต้น และการฆ่า
โดยไม่จงใจ (อจิตตกะ) หมายถึง การฆ่าทีผ่ กู้ ระท�าไม่ได้เจตนาแต่บงั เอิญท�าให้
สัตว์ตาย เพราะบันดาลโทสะ ป้องกันตัว หรือไม่ได้ตั้งใจ เช่น การตีสั่งสอน
เพื่อให้หลาบจ�า แต่บังเอิญตีถูกจุดส�าคัญท�าให้สัตว์ตาย เป็นต้น
การฆ่าส�าเร็จด้วยการกระท�า ๒ อย่าง คือ ฆ่าด้วยมือตนเอง
(สาหัตถิกประโยค) และสั่งให้คนอื่นฆ่า (อาณัติกประโยค) จะด้วยใช้เครื่องมือ
กลอุบาย ใช้ให้ผู้อื่นฆ่า รับใช้ผู้อื่นไปฆ่า หรือแม้แต่การที่มนุษย์ฆ่าตนเอง
(อัตตวินิบาตกรรม) นับเป็นปาณาติบาต เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้
๒. กำรท�ำร้ำยร่ำงกำย เป็นการกระท�าให้มนุษย์ได้รับความเจ็บปวด
ไม่ถงึ ตายแต่ได้รบั ความทุกข์ คือ อวัยวะของผูน้ นั้ เกิดความเสียหายจนสูญเสีย
สมรรถภาพ มีลักษณะ ๓ ประการ คือ
๑) พิการ คือ ท�าให้เสียอวัยวะ เช่น แขน ขา เป็นต้น
๒) เสียโฉม คือ ท�าให้มตี า� หนิตามร่างกายโดยเฉพาะใบหน้า ให้ความ
งามลดลงแต่ไม่ถึงกับพิการ เช่น สาดน�้ากรดที่หน้าจนท�าให้เกิดต�าหนิ
บนใบหน้า เป็นต้น
๓) ท�าให้เจ็บล�าบาก คือ ท�าให้ทรมานการล�าบากใจ ไม่ถงึ กับเสียโฉม
แต่เสียความส�าราญ
การท�าร้ายร่างกายนับเป็นปาณาติบาต เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้
๓. ทรกรรม เป็นการท�าให้ดริ จั ฉานล�าบากโดยไม่มคี วามเมตตาปรานี
มีลักษณะ ๕ ประการ คือ
๑) ใช้การ คือ การใช้งานเกินก�าลังและไร้ความปรานี เช่น ให้ลาก
เข็นของหนัก ขณะใช้งานก็เฆี่ยนตี ไม่เลี้ยงดูตามสมควร ปล่อยให้อดอยาก
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ซูบผอม เป็นต้น จัดเป็นทรกรรม อย่างไรก็ตาม การใช้ดริ จั ฉานทีเ่ ป็นพาหนะ
หรือใช้งานตามปกติ เช่น เทียมเกวียน ไถนา ลากเข็น เป็นต้น นักปราชญ์
บางท่าน ไม่จดั เป็นทรกรรม เพราะถือว่าสัตว์เป็นพาหนะเป็นทรัพย์ของมนุษย์
อย่างหนึง่ แต่เจ้าของต้องดูแลเอาใจใส่บา� รุงเลีย้ งดูตามสมควรด้วยความปรานี
๒) กักขัง คือ การผูก รัด หรือรั้งดิรัจฉานไว้ในที่คับแคบหรือไม่
สามารถเปลีย่ นอิรยิ าบถได้ จนอดอยากอิดโรย จัดเป็นทรกรรม ส่วนดิรจั ฉาน
ประเภททีเ่ ลีย้ งสัตว์ในกรงหรือผูกไว้เพือ่ ดูเพือ่ ชม ลักษณะนีน้ กั ปราชญ์บา้ งท่าน
ไม่จัดเป็นทรกรรม แต่เจ้าของต้องบ�ารุงเลี้ยงดูให้เป็นสุขตามสภาพ
๓) น�าไป คือ การน�าดิรัจฉานไปผิดอิริยาบถหรือผิดธรรมชาติท�าให้
ได้รับความล�าบาก เช่น ผูกมัดหรือหามสุกรโดยน�าหัวลง หันเท้าขึ้น ท�าให้
สัตว์นั้นได้รับความทุกข์ทรมาน ดิ้นรน เพราะเลือดไหลลงหัวต้องชูศีรษะ
ไปตลอดทาง หรือน�าปลาเป็น ๆ หลายตัวขังในข้องทับเบียดกัน ปล่อยให้
ดิ้นกระเสือกกระสน เป็นต้น จัดเป็นทรกรรม
๔) เล่นสนุก คือ การน�าดิรัจฉานมาเล่นเพื่อความสนุกสนาน แต่
ดิรจั ฉานได้รบั ความล�าบาก เช่น หักปีกตัก๊ แตนข้างหนึง่ ปล่อยให้บนิ แล้ววิง่ ไล่
จับ น�าประทัดมาผูกกับหางสุนัขแล้วจุดไฟให้สุนัขนั้นตกใจกลัววิ่งไป เป็นต้น
จัดเป็นทรกรรม
๕) ผจญสัตว์ คือ การน�าการน�าดิรัจฉานมาต่อสู้กันหรือแข่งขัน
พนันกันเพือ่ ความสนุกสนาน ไม่เห็นแก่ความทุกข์ของดิรจั ฉาน เช่น ชนโค ชน
กระบือ ตีไก่ กัดปลา เป็นต้น จัดเป็นทรกรรม
ทรกรรมนับเป็นปาณาติบาต เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้

สิกขาบทที่ ๒ อทินนาทานา เวรมณี
สิกขาบทนี้ แปลว่า เว้นจากการถือเอาสิง่ ของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ค�าว่า
สิ่งของที่เขำไม่ได้ให้ หมายถึง สิ่งของมีเจ้าของหวงแหนยึดถือกรรมสิทธิ์อยู่
สิ่งของหรือวัตถุทุกอย่างที่บุคคลสามารถเข้ายึดถือเป็นกรรมสิทธิ์ได้ซึ่งเรียก
ว่า ทรัพย์ สามารถจ�าแนกประเภทได้ ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) สังหาริมทรัพย์
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หมายถึง ทรัพย์เคลื่อนที่ได้ ได้แก่ ทรัพย์ที่เคลื่อนได้เองเพราะมีวิญญาณ
(สวิญญาณกทรัพย์) เช่น ช้าง ม้า โค กระบือ เป็นต้น และทรัพย์ที่คนท�าให้
เคลือ่ น (อวิญญาณกทรัพย์) เช่น สมุด ดินสอ ปากกา เงิน ทอง เป็นต้น และ
๒) อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น ที่ดิน บ้านเรือน
ที่ปลูกอย่างถาวรบนที่ดิน เรือกสวนไร่นา เป็นต้น ทรัพย์เหล่านี้มีเจ้าของ
ถือกรรมสิทธิ์อยู่ เรียกว่า สิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ค�าว่า เจ้ำของ หมายถึง
ผูม้ กี รรมสิทธิใ์ นทรัพย์สนิ คือมีสทิ ธิครอบครอง ใช้สอย เก็บผลประโยชน์ และ
จ�าหน่ายทรัพย์สิน เช่น ถ้าสร้อยทองค�าเป็นของใคร คนนั้นก็เป็นเจ้าของ ถ้า
ที่ดินเป็นของหลวง (รัฐ) หลวงก็เป็นเจ้าของ เป็นต้น
ส่วนค�าว่า กำรถือเอำ หมายถึง การถือเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนไปจาก
ความครอบครองของเจ้าของด้วยเจตนาทุจริตหรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ว่า ลัก การลัก
ส�าเร็จด้วยการกระท�า ๒ อย่าง ได้แก่ ๑) ลักด้วยตนเอง (สาหัตถิกประโยค)
และ ๒) ใช้ให้คนอื่นลัก (อาณัติกประโยค) จะด้วยใช้ให้ลักด้วยวาจา บังคับ
หรือสมยอม ก็ตาม นับเป็นอทินนาทาน เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้
การบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ มุ่งให้มนุษย์มีความประพฤติหรือด�าเนิน
ชี วิ ต ที่ ป ราศจากการเบี ย ดเบี ย นผู ้ อื่ น ทางด้ า นสิ น ทรั พ ย์ แ ละกรรมสิ ท ธิ์
ข้องดเว้นในสิ่งขาบทข้อนี้มี ๓ ประการ ได้แก่ การโจรกรรม การเลี้ยงชีพ
อนุโลมโจรกรรม และกิริยาเป็นฉายาโจรกรรม ดังนี้
๑. โจรกรรม เป็นกิรยิ าทีถ่ อื เอาสิง่ ของทีเ่ จ้าของไม่ได้ให้ดว้ ยการขโมย
จ�าแนกได้ ๑๔ วิธี คือ
๑) ลัก หมายถึง การเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการซ่อนเร้น
มี ๓ วิธี ได้แก่ ๑) ขโมย คือ การลอบท�าสิง่ ทีต่ นไม่มสี ทิ ธิห์ รือไม่ได้รบั อนุญาต
๒) ย่องเบา คือ การย่องเข้าไปลักของเขาเพื่อไม่ให้เจ้าของรู้ตัว และ
๓) ตัดช่อง คือ การลักลอบเข้าไปในบ้านผู้อื่นเพื่อลักของ
๒) ฉก หมายถึง การฉวยหรือชิงเอาโดยเร็วในเวลาทีเ่ จ้าของเผลอแล้ว
วิ่งหนีไป มี ๒ วิธี ได้แก่ ๑) วิ่งราว คือ การวิ่งเอาของแล้ววิ่งหนีไป และ
๒) ตีชิง คือ การท�าร้ายเจ้าของทรัพย์แล้วแย่งเอาทรัพย์สินไป
๓) กรรโชก หมายถึง การขู่เอาด้วยกิริยาท่าทางหรือพูด หรือที่นิยม
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เรียกว่า ขู่ หรือ จี้ เช่น ขูว่ า่ ถ้าไม่ให้ หรือไม่บอกทีเ่ ก็บทรัพย์สนิ เงินทองจะฆ่าเสีย
เป็นต้น
๔) ปล้น หมายถึง การยกพวกไปหักโหมแย่งชิงทรัพย์สนิ โดยทีเ่ จ้าของ
ไม่รู้ตัว การยกพวกที่ว่านั้นในทางกฎหมายต้องมีจ�านวนตั้งแต่สามคนขึ้นไป
จึงจะเรียกว่าปล้น
๕) ตู่ หมายถึง การกล่าวอ้างหรือทึกทักเอาของผู้อื่นว่าเป็นของตัว
๖) ฉ้อ หมายถึง โกง คือ การใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเอา
ของของผู้อื่นที่ตกอยู่ในมือตน นิยมเรียกว่า ฉ้อโกง เช่น รับฝากเงินเขาไว้
เมื่อเจ้าของมาขอคืน กลับปฏิเสธว่าไม่ได้รับเงินดังกล่าวไว้ เป็นต้น
๗) หลอก หมายถึง ท�าให้เข้าใจผิดส�าคัญผิดเพื่อเอาสิ่งของของผู้อื่น
คือ กำรพูดปดนั่นเอง เช่น บางคนจะขอเงินเขาตรง ๆ เกรงว่าเขาจะไม่ให้
จึงพูดปดว่าตนจะเดินทางไปจังหวัดอืน่ แต่ถกู ขโมยทรัพย์สนิ จนหมดตัว จึงขอ
เงินค่ารถ ผู้ฟังสงสารเพราะหลงเชื่อจึงให้เงินค่ารถไป เป็นต้น
๘) ลวง หมายถึง การถือเอาสิง่ ของของผูอ้ นื่ โดยการใช้เล่หเ์ หลีย่ มเพือ่
ท�าให้เจ้าของทรัพย์หลงผิด เช่น พ่อค้าแม่คา้ ใช้ตาชัง่ โกงน�า้ หนักสินค้า เป็นต้น
๙) ปลอม หมายถึง การท�าของไม่แท้หรือไม่จริงตามสภาพของสิง่ นัน้
เพื่อให้หลงผิดว่าเป็นคนนั้นหรือสิ่งนั้น เช่น ท�าธนบัตรปลอมเพื่อไปซื้อสินค้า
หรือขายของปลอมปน เช่น ขายน�า้ ผึง้ ปนน�า้ ตาลเพือ่ ให้ได้ปริมาณมาก เป็นต้น
๑๐) ตระบัด หมายถึง การยืมหรือกูท้ รัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ แล้วยึดเอาเป็น
ของตน เป็นการฉ้อโกงอย่างหนึง่ เช่น ยืมเงินเขาไปใช้แล้วไม่ยอมส่งคืน กูห้ นี้
ไปแล้วไม่ส่งต้นทุนและดอกเบี้ย เป็นต้น โดยนัยนี้ การลอบน�าสินค้าหนีภาษี
ผ่านด่านภาษีศุลกากรก็เรียกว่า ตระบัดภาษี
๑๑) เบียดบัง หมายถึง การถือหรือยักเอาเศษไว้เป็นประโยชน์ของ
ตน คือ การกินเศษกินเลย เช่น ลูกจ้างเบียดบังเอาก�าไรเล็กน้อยของร้าน
เจ้านายมาเป็นของตนเสีย คือไม่ส่งก�าไรเต็มเม็ดเต็มหน่วย ข้าราชการเบียด
บังเวลาเล็ก ๆ น้อย ๆ ของทางราชการไว้ท�ากิจส่วนตัว เช่น ใช้เวลาราชการ
ขายของออนไลน์โดยไม่ท�างานราชการให้ลุล่วง เป็นต้น
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๑๒) สับเปลี่ยน หมายถึง การถือเอาของของตนที่ด้อยค่ากว่า
ไปเปลี่ยนแล้วเอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนแทน เช่น ตนจับสลากได้
ของทีม่ รี าคาน้อยแต่สบั เปลีย่ นของทีด่ หี รือมีราคากว่ามาเป็นของตน เป็นต้น
๑๓) ลักลอบ หมายถึง การลอบกระท�าหรือลอบน�าสิง่ ของทีต่ อ้ งห้าม
ในหรือน�าเข้าประเทศ เช่น การต้มเหล้าเถื่อน การลอบน�าสินค้าหนีภาษี
เข้าประเทศ เป็นต้น โดยนัยนี้ สิ่งของต้องห้ามนั้นอาจเรียกว่า ของเถื่อน
หรือสินค้าเถื่อน
๑๔) ยักยอก หมายถึง การเอาทรัพย์ของตนทีจ่ ะต้องถูกยึดเอาไว้ทอี่ นื่
เช่น เป็นหนี้โดนฟ้องล้มละลาย ยักยอกทรัพย์ของตนมิให้ถูกขายทอดตลาด
หรือตกเป็นของเจ้าหนี้ หรือเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่ในความดูแลรักษาของ
ตนไปโดยทุจริต เช่น เจ้าหน้าที่เก็บรักษาเงินของธนาคารยักยอกเอาเงินนั้น
มาเป็นของตน เป็นต้น นอกจากนี้หมายรวมการเอาทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
ร่วมอยู่ด้วยมาเป็นของตนหรือบุคคลที่สามโดยทุจริต
วิธีการทั้ง ๑๔ อย่างนี้ เป็นการโจรกรรม ของที่ถูกโจรกรรมมาเรียก
ว่า ของโจร ผู้ใดกระท�า ผู้นั้นจึงเรียกว่า โจร นับเป็นอทินนาทาน เป็น
การละเมิดสิกขาบทข้อนี้
๒. กำรเลี้ยงชีพอนุโลมโจรกรรม เป็นการแสวงหาทรัพย์สินในทาง
ที่ไม่บริสุทธิ์ คือไม่ได้กระท�าอย่างโจรกรรมโดยตรง แต่อนุโลมจัดเป็น
การโจรกรรม จ�าแนกได้ ๓ วิธี คือ
๑) สมโจร หมายถึง การกระท�าที่สนับสนุนการโจรกรรม คือรู้เห็น
เป็นใจกับโจร เช่น รับซื้อของที่โจรกรรมมา หรือให้ที่หลบซ่อนตัวแก่โจร
เป็นต้น ตลอดจนการกระท�าอื่น ๆ ที่สนับสนุนให้โจรท�าโจรกรรมได้
๒) ปอกลอก หมายถึง การคบหากับคนอื่นด้วยความไม่ซื่อสัตย์
คือท�าให้เขาหลงเชื่อเพื่อหวังเอาทรัพย์สินเขา เมื่อเขาหมดทรัพย์สินสิ้นเนื้อ
ประดาตัวแล้วก็เลิกคบ เช่น เห็นเพื่อนร�่ารวยก็ท�าทีผูกมิตรสมัครรักใคร่จน
เขาตายใจเพื่อให้เขาบ�ารุงเลี้ยงดูตามสมควร เมื่อเขาตกทุกข์ได้ยากก็ห่างหนี
ตีจาก เป็นต้น
๓) รับสินบน หมายถึง การถือเอาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่
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เขาให้เพื่อให้ช่วยกระท�าการใด ๆ ไม่ว่าการนั้นจะดีหรือไม่ดี โดยในที่นี้หมาย
ถึงการไม่ดี เช่น ต�ารวจรับสินบนจากประชาชนเพื่อให้ละเว้นการออกใบสั่ง
ในข้อหาขับรถฝ่าไฟแดง เป็นต้น การรับสินบนนี้แม้จะได้ทรัพย์นั้นมาโดยที่
เจ้าของเต็มใจแล้วจัดเป็นการเลีย้ งชีพอนุโลมโจรกรรมเพราะเป็นการส่งเสริม
ให้คนกระท�าผิดกฎหมาย
วิธกี ารทัง้ ๓ อย่างนี้ อนุโลมจัดเป็นการโจรกรรม นับเป็นอทินนาทาน
เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้
๓. กิริยำเป็นฉำยำโจรกรรม เป็นการท�าทรัพย์ของผู้อื่นให้สูญหาย
หรือเสียหาย หรือฉวยมาเป็นของตน ซึ่งต้องชดใช้คืน จ�าแนกได้ ๒ วิธี คือ
๑) ผลาญ หมายถึง การท�าลายสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น เช่น โค
กระบือ สร้อย แหวน เงิน ทอง เป็นต้น ให้สูญหายหรือเสียหาย ทั้งด้วย
โทสะ เช่น โกรธเขาจึงลอบเผาบ้านเขา หรือด้วยพยาบาท เช่น ผูกใจเจ็บจึง
แอบไปปล่อยโคของเขาในคอกให้สูญหายไป หรือแม้ไม่มีเจตนาจะเอาทรัพย์
ของเขามาเป็นของตนเพียงแต่คะนองไปท�าลายทรัพย์เขาให้เสียหาย เช่น
น�าหินไปขว้างปาเล่นแต่โดนกระจกรถยนต์แตก เป็นต้น
๒) หยิบฉวย หมายถึง การถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นด้วยความมักง่าย
คือเอาสะดวกเข้าว่า ไม่ได้บอกให้เจ้าของรับรู้ เช่น บุตรหลานหยิบเงินญาติ
ไปใช้ด้วยคิดว่าเป็นญาติของตน เพื่อนหยิบปากกาของเพื่อนอีกคนไปใช้ด้วย
คิดว่าเพื่อนคนนั้นคงไม่ว่าอะไร เป็นต้น การถือเอาเช่นนี้หากญาติหรือเพื่อน
ไม่พอใจเพราะถูกท�าลายความไว้ใจก็จัดเป็นโจรกรรม ต้องชดใช้แต่หากญาติ
หรือเพื่อนพอใจคือไม่ได้ว่าอะไรก็นับว่าเป็นวิสาสะไม่จัดเป็นโจรกรรม ค�าว่า
วิสำสะ หมายถึง ความคุ้นเคย ความสนิทสนม ถือว่าเป็นกันเอง เช่น เป็น
ญาติกัน เป็นเพื่อนกัน เป็นต้น เรียกว่าคนวิสาสะกัน คนมีวิสาสะกันนี้อาจ
ถือวิสาสะถือเอาสิ่งของคนเป็นกันเองไปใช้ได้โดยไม่ต้องบอกให้เจ้าของรู้ก่อน
อย่างไรก็ตาม การถือวิสาสะทีไ่ ม่จดั เป็นโจรกรรมนัน้ มีลกั ษะการถือทีถ่ กู ต้อง
กล่าวคือ เจ้าของทรัพย์เป็นผูเ้ ป็นกันเองเคยสัง่ อนุญาตไว้ เจ้าของทรัพย์ยงั มีชวี ติ
อยู่ และทรัพย์ที่ถือเอาเป็นสิ่งที่เจ้าของไม่หวงหรือพอใจที่จะให้ ฉะนั้น
หากถือวิสาสะที่ไม่อยู่ในลักษณะนี้จัดเป็นโจรกรรม
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ข้อนี้

วิธีการทั้ง ๒ อย่างนี้ นับเป็นอทินนาทาน เป็นการละเมิดสิกขาบท

สิกขาบทที่ ๓ กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี
สิกขาบทนี้ แปลว่า เว้นจากประพฤติผิดในกาม ค�าว่า กำม หมายถึง
การรักใคร่กันในการร่วมสังวาส คือ มีเพศสัมพันธ์ ส่วนค�าว่า มิจฉำจำร
หมายถึง ความประพฤติผิดในกาม คือ การล่วงละเมิด ลักลอบ หรือล่วงล�้า
ทางเพศกับบุคคลต้องห้าม
การบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ มุ่งให้มนุษย์มีความประพฤติหรือด�าเนิน
ชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นทางด้านคู่ครอง บุคคลที่รักหวงแหน ไม่
ผิดประเพณีทางเพศ ไม่นอกใจคู่ครองของตน และไม่ท�าลายสายตระกูลวงศ์
ผู้อื่น ข้องดเว้นของสิกขาบทข้อนี้มี ๒ ประเภท ได้แก่ ผู้หญิงต้องห้าม และ
ผู้ชายต้องห้าม ดังนี้
๑. ผู้หญิงต้องห้ำม ผู้หญิงต้องห้ามของผู้ชายมี ๓ ประเภท คือ
๑) ผู้หญิงที่มีสามีแล้ว คือ ผู้หญิงที่อยู่กินกับชายในฐานะภรรยาสามี
จะได้ทา� พิธแี ต่งงานกันหรือไม่กต็ าม จะได้จดทะเบียนสมรสหรือไม่กต็ าม และ
ได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากัน แม้แต่ผู้หญิงที่ผู้ชายเลี้ยงไว้เป็นอนุภรรยา ก็จัด
เป็นหญิงในประเภทนี้ โดยจะหมดภาวะผูห้ ญิงทีม่ สี ามีแล้วก็ตอ่ เมือ่ สามีเสียชีวติ
หรือหย่าขาดกับสามีแล้ว โดยนัยนี้ ผู้หญิงที่สามีถูกจองจ�าและยังไม่ได้หย่า
ขาดจากกันก็ยังอยู่ในฐานะเป็นหญิงต้องห้าม จนกว่าจะหมดสภาวะดังกล่าว
๒) ผูห้ ญิงทีม่ ผี ปู้ กครอง คือ หญิงสาวทีไ่ ม่เป็นอิสระแก่ตนเพราะอยูใ่ น
การปกครองดูแลของบุพการีหรือผูอ้ ปุ การะ ผูห้ ญิงประเภทนีถ้ า้ ผูช้ ายต้องการ
ให้เป็นภรรยา ต้องติดต่อสู่ขอจากผู้ใหญ่ให้ถูกต้องตามประเพณี โดยนัยนี้
การประพฤติผิดในกามในต่อผู้หญิงประเภทนี้จึงเป็นการท�าลายน�้าใจผู้ใหญ่
ทั้งฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย
๓) ผูห้ ญิงทีม่ จี ารีตรักษา คือ ผูห้ ญิงทีม่ ศี ลี ธรรม จารีต หรือกฎหมาย
คุม้ ครองรักษา ซึง่ จ�าแนกได้ ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) ผูห้ ญิงทีเ่ ป็นญาติของตน คือ
ผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ นสายเลือดเดียวกัน ได้แก่ นับขึน้ ๓ ชัว่ คน เช่น ย่าทวด ยายทวด
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ย่า ยาย มารดา เป็นต้น และนับลง ๓ ชั่วคน เช่น บุตรสาว หลานสาว
เหลนสาว เป็นต้น ๒) ผูห้ ญิงทีอ่ ยูใ่ ต้บทบัญญัตขิ องศาสนา คือ หญิงทีป่ ระพฤติ
พรหมจรรย์ เช่น ภิกษุณี แม่ชี เป็นต้น และ ๓) ผู้หญิงที่กฎหมายห้ามไว้ เช่น
ผู้หญิงยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้หญิงพิการหรือทุพพลภาพ เป็นต้น
ผู้หญิงต้องห้าม ๓ ประเภทนี้ หากล่วงละเมิด ลักลอบ หรือล่วงล�้า
ทางเพศนับเป็นกาเมสุมิจฉาจาร เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้
๒. ผู้ชำยต้องห้ำม ผู้ชายต้องห้ามของผู้หญิงมี ๒ ประเภท คือ
๑) ผู้ชายอื่นที่นอกจากสามีของตน คือ ผู้ชายทุกคนนอกจากสามีตน
เป็นชายต้องห้ามส�าหรับหญิงที่มีสามีและยังอยู่กินกับสามี
๒) ผู้ชายที่มีจารีตรักษา คือ ผู้ชายที่มีศีลธรรม จารีต หรือกฎหมาย
คุม้ ครองรักษาเช่นเดียวกับผูห้ ญิง จ�าแนกได้ ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) ผูช้ ายทีเ่ ป็นญาติ
ของตน คือ ผู้ชายที่อยู่ในสายเลือดเดียวกัน ได้แก่ นับขึ้น ๓ ชั่วคน เช่น
ปูท่ วด ตาทวด ปู่ ตา บิดา เป็นต้น และนับลง ๓ ชัว่ คน เช่น บุตรชาย หลาน
ชาย เหลนชาย เป็นต้น ๒) ผู้ชายที่อยู่ใต้บทบัญญัติของศาสนา คือ ผู้ชายที่
ประพฤติพรหมจรรย์ เช่น ภิกษุ สามเณร เป็นต้น และ ๓) ผู้ชายที่กฎหมาย
ห้ามไว้ เช่น ผู้ชายยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ชายพิการหรือทุพพลภาพ เป็นต้น
ผู้ชายต้องห้าม ๒ ประเภทนี้ หากล่วงละเมิด ลักลอบ หรือล่วงล�้า
ทางเพศนับเป็นกาเมสุมิจฉาจาร เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้
นอกจากนั้น แม้ประพฤติผิดในกามระหว่ำงเพศเดียวกัน โดยการ
ล่วงละเมิด ลักลอบ หรือล่วงล�า้ ทางเพศแม้ระหว่างเพศเดียวกัน เช่น เพศชาย
กับเพศชาย เพศหญิงกับเพศหญิง เป็นต้น ก็อนุโลมนับเป็นกาเมสุมิจฉาจาร
เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้
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สิกขาบทที่ ๔ มุสาวาทา เวรมณี
สิกขาบทนี้ แปลว่า เว้นจากมุสาวาท ค�าว่า มุสำ หมายถึง เท็จ คือไม่
เป็นความจริง หรือโกหก ส่วนมากเข้าใจกันแค่วา่ ค�าพูดทีเ่ ป็นเท็จ แต่สกิ ขาบท
ข้อนี้หมายรวมถึงการกระท�าที่เป็นเท็จด้วย
ความเท็จเกิดขึ้นได้ ๒ ทาง คือ เท็จทำงวำจำ หมายถึง พูดออกมา
เป็นค�าเท็จ คือ พูดไม่จริงหรือพูดปดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด เช่น ไม่รู้ก็พูดว่า
รู้ ไม่เห็นก็พูดว่าเห็น เป็นต้น และเท็จทำงกำย หมายถึง การแสดงกิริยา
อาการอันเป็นเท็จ คือ ท�าความเท็จด้วยร่างกาย เช่น เขียนจดหมายโกหก
ให้การเท็จ ท�าหลักฐานปลอม ตีพมิ พ์ขา่ วเท็จเผยแพร่ เป็นต้น ตลอดจนการใบ้
ให้คนอืน่ เข้าใจผิด เช่น สัน่ ศีรษะในเรือ่ งทีใ่ ช่ พยักหน้าในเรือ่ งทีไ่ ม่ใช่ เป็นต้น
การบัญญัติสิกขาบทข้อนี้ มุ่งให้มนุษย์มีความประพฤติหรือด�าเนิน
ชีวิตที่ปราศจากการเบียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาเท็จโกหกหลอกลวงตัดรอนผล
ประโยชน์หรือแกล้งท�าลาย ข้องดเว้นของสิกขาบทข้อนี้มี ๓ ประเภท ได้แก่
มุสา อนุโลมมุสา และปฏิสวะ ดังนี้
๑. มุสำ มี ๗ ประเภท คือ
๑) ปด หมายถึง การโกหกตรง ๆ นิยมเรียกว่า โป้ปด เช่น ไม่รู้ก็
บอกว่ารู้ ไม่เห็นก็บอกว่าเห็น ไม่มกี บ็ อกว่ามี เป็นต้น แบ่งออกเป็น ๔ ลักษณะ
ได้แก่ ๑) ส่อเสียด คือ การพูดเพือ่ จะยุยงเขาให้แตกกัน ๒) หลอก คือ การพูด
เพื่อจะโกงเขา ๓) ยอ คือ การพูดเพื่อจะยกย่องเชิดชูในเชิงประจบสอพลอ
และ ๔) กลับค�า คือ การพูดแล้วเปลี่ยนค�าพูด ไม่เป็นไปตามที่พูดไว้
๒) ทนสาบาน หมายถึง การพูดโกหกเพื่อเน้นให้คนเชื่อโดยการอ้าง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษตน เช่น สามีสาบานกับภรรยาว่าจะซื่อสัตย์ต่อภรรยาแต่
นอกใจไปคบชู้กับหญิงอื่น เป็นต้น
๓) ท�าเล่หก์ ระเท่ห์ หมายถึง การอวดอ้างความศักดิส์ ทิ ธิเ์ ป็นอุบายลวง
ให้คนหลงเชือ่ และนิยมยกย่อง ตนเพือ่ แสวงหาลาภ เช่น อวดรูว้ ชิ าคงกระพัน
ว่าฟันไม่เข้ายิงไม่ออก อวดวิชาเสน่ห์ยาแฝดว่าท�าให้คนรักคนหลง อวด
คุณวิเศษใบ้หวยให้เบอร์ เป็นต้น
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๔) มารยา หมายถึง การแสดงอาการหลอกคนอืน่ เพือ่ ให้เขาหลงเชือ่
เช่น ไม่ป่วยก็แกล้งท�าเป็นป่วย เจ็บน้อยก็แกล้งท�าเป็นเจ็บมาก เป็นคนทุศีล
ท�าท่าทางให้เขาเห็นว่าเป็นคนมีศีล เป็นต้น
๕) ท�าเลศ หมายถึง การพูดปดแบบมีเลศนัยหรือพูดเล่นส�านวน คือ
พูดคลุมเครือให้ผู้ฟังคิดผิดเอาเอง เช่น เห็นคนวิ่งหนีเข้ามาเมื่อมีผู้มาถามว่า
เห็นคนวิ่งหนีมาทางนี้ไหม ผู้ตอบไม่อยากให้คนหนีถูกจับตัวแต่ตนไม่อยาก
พูดโกหกตรง ๆ จึงย้ายทีย่ นื แล้วพูดเล่นส�านวนว่า “ตัง้ แต่มายืนทีน่ ไี่ ม่เห็นใคร
วิ่งมาเลย” เป็นต้น
๖) เสริมความ หมายถึง การพูดเสริมเกินความเป็นจริง คือ เรื่อง
จริงมีน้อยแต่คนพูดอยากจะให้คนฟังเห็นเป็นเรื่องใหญ่ จึงพูดหรือท�ากิริยา
ท่าทางให้ผู้ฟังเห็นเป็นเรื่องใหญ่โต เช่น เห็นไฟไหม้บ้านหลังหนึ่งแต่บอก
คนอื่นว่าไฟไหม้หมู่บ้านหนึ่ง คนอื่นก็เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าไฟไหม้ทั้งหมู่บ้าน
หรือโฆษณาชวนเชื่อสรรพคุณสินค้าเกินความจริง เป็นต้น
๗) อ�าความ หมายถึง การพูดความจริงไม่หมด คือ ปกปิดความ
บางตอนไว้เพื่อให้เข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นอย่างอื่นโดยหวังจะปกปิดความผิด
ของตน เช่น นักเรียนกลับจากโรงเรียนแวะไปบ้านเพื่อน ชวนกันไปเที่ยวเล่น
การพนันท�าให้กลับบ้านดึก เมื่อผู้ปกครองถามว่าไปไหนมา ก็ตอบเพียงว่าไป
บ้านเพื่อน เป็นต้น
มุสาทั้ง ๗ ประเภท นี้ นับเป็นมุสาวาท เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้
๒. อนุโลมมุสำ หมายถึง ถ้อยค�าที่เป็นไปตามมุสา คือแม้ผู้พูดไม่
ได้มุ่งจะโกหกผู้ใดเพียงแต่ต้องการให้ผู้ฟังเจ็บใจ จ�าแนกได้ ๒ ประเภท คือ
๑) เสียดแทง หมายถึง การพูดให้ผู้อื่นเจ็บใจโดยอ้างเรื่องไม่มีมูล
ความจริง มี ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) ประชด คือ การแกล้งท�าหรือพูดแดกดัน
ด้วยความไม่พอใจโดยการยกเขาให้สูงกว่าพื้นเพเดิม เช่น พูดว่าของแพง
อย่างนี้เหมาะกับคนรวยอย่างเธอดีแล้ว เป็นต้น และ ๒) ด่า คือ การใช้
ถ้อยค�าว่าหรือต�าหนิผู้อื่นให้เสียหาย หรือกดเขาให้ต่�ากว่าพื้นเพเดิมของเขา
ค�าด่านั้นมักใช้ค�าหยาบหรือค�าที่ส่อไปในทางที่ไม่ดี เช่น ต�าหนิว่า เธอท�าตัว
แบบนี้น่าจะมาจากซ่องโจรแน่ ๆ เป็นต้น
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๒) สับปลับ หมายถึง การพูดปดด้วยความคะนองปาก พูดกลับไป
กลับมาหาความแน่นอนหรือความน่าเชื่อถือไม่ได้ แต่ผู้พูดไม่ได้จงใจให้ผู้อื่น
เข้าใจผิด เช่น รับปากแล้วไม่ท�าตามที่รับนั้น เป็นต้น
อนุโลมมุสาทั้ง ๒ ประเภทนี้ แม้ไม่เป็นการพูดเท็จโดยตรงแต่นับเป็น
มุสาวาท เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้
๓. ปฏิสวะ หมายถึง การฝืนค�ารับปาก คือ รับปากคนอื่นแล้ว
กลับใจไม่ท�าตามที่รับปากไว้ มี ๓ ประเภท คือ
๑) ผิดสัญญา หมายถึง การตกลงท�าสัญญาร่วมกัน แต่ภายหลัง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ท�าตามข้อสัญญานั้น เช่น สัญญาว่าจะไม่นอกใจกัน แต่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ ไปคบชูร้ ะหว่างคบกันอยู่ สัญญากันว่าเมือ่ ครบก�าหนดสามเดือน
แล้วจะคืนหนังสือแต่พอครบก�าหนดก็ไม่ยอมคืน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
มีการตกลงอย่างหนึ่งที่ไม่นับเป็นปฏิสวะ คือ สัญญากันแล้วภายหลังมีเหตุ
จ�าเป็นไม่อาจจะท�าได้ เช่น สัญญากันว่าเมื่อครบก�าหนดสามเดือนแล้วจะ
คืนหนังสือเพื่อน เมื่อครบก�าหนดก็ป่วย ไม่สามารถเดินทางมาได้ แต่แจ้งให้
เพื่อนรับทราบ หรือตกลงกับครูที่ปรึกษาแล้วว่าจะไปพบ เมื่อถึงวันนัดพบมี
ความจ�าเป็นต้องไปงานศพญาติ แต่แจ้งให้ครูที่ปรึกษารับทราบแล้ว เป็นต้น
ลักษณะเช่นนี้ไม่นับเป็นปฏิสวะ
๒) เสียสัตย์ หมายถึง การให้รับปากแก่ผู้อื่นฝ่ายเดียวว่าจะท�า
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ภายหลังบิดพลิ้วไม่ท�าตามที่รับปากไว้ เช่น ข้าราชการ
ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความสุจริตภายหลังกลับฝ่าฝืน หรือ
ลอกรายงานเพื่อนแล้วรับปากครูว่าจะไม่ท�าความผิดอีก แต่ภายหลังกลับ
ลอกเหมือนเดิม เป็นต้น
๓) คืนค�า หมายถึง การรับปากคนอื่นว่าจะให้แล้วไม่ให้ เช่น รับปาก
ว่าจะให้ทุนการศึกษาแล้วไม่ให้ เป็นต้น
ปฏิสวะทั้ง ๓ ประเภทนี้ แม้ไม่เป็นการพูดเท็จโดยตรงแต่นับเป็นมุสา
วาท เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้
นอกจากนั้น มีค�าพูดเท็จประเภทหนึ่งที่ไม่นับว่ามุสาวาทคือไม่เป็น
มุ ส า อนุ โ ลมมุ ส า หรื อ ปฏิ ส วะ อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง นั บ เป็ น ข้ อ ยกเว้ น
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เพราะแม้เป็นค�าพูดเท็จแต่ผพู้ ดู ไม่ประสงค์จะให้ผฟู้ งั เชือ่ เรียกว่า ยถำสัญญำ
ผู้พูดไม่ละเมิดสิกขาบทข้อนี้ มี ๔ ประเภท ดังนี้
๑. โวหำร หมายถึง ชัน้ เชิงหรือส�านวนแต่งหนังสือหรือค�าพูดทีใ่ ช้กนั
จนเป็นธรรมเนียม เช่น ค�าลงท้ายจดหมายที่ลงตามธรรมเนียมว่า ขอแสดง
ความนับถืออย่างยิ่ง ความจริงไม่ได้นับถืออย่างยิ่งเลยหรืออาจไม่นับถือเลย
ก็ได้ แต่ก็ต้องท�าตามธรรมเนียม เป็นต้น
๒. นิยำย หมายถึง เรื่องที่แต่งขึ้นซึ่งมีเนื้อเรื่องแตกต่างกับเรื่องจริง
เช่น แต่งหรือเล่านิยายนิทานว่าต้นไม้พูดภาษาคน สัตว์พูดกับคน หรือเรื่อง
พิลึกอื่น ๆ อีกจ�านวนมากที่ไม่ใช่เรื่องจริง เป็นต้น โดยผู้แต่งหรือผู้เล่าไม่ได้
ตั้งใจจะโกหก
๓. ส�ำคัญผิด หมายถึง การพูดไปเพราะเข้าใจผิด เช่น เข้าใจผิดว่า
โรงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนมาโดยตลอด ใครมาถามก็บอกว่าเป็น
โรงเรียนหญิงล้วนแท้จริงเป็นโรงเรียนสหศึกษา เป็นต้น
๔. พลั้ง หมายถึง การพูดไปโดยไม่ทันคิด คือ จะพูดอย่างหนึ่งแต่
เผลอปากพูดไปอีกอย่าง เช่น จะบอกว่าวันที่ยี่สิบเอ็ด แต่เผลอไปพูดว่ายี่สิบ
เจ็ด เป็นต้น
ค�าพูดเท็จทัง้ ๔ ประเภทนี้ จะเห็นว่าผูพ้ ดู พูดไปตามธรรมเนียม ไม่ได้
เจตนาพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดจึงไม่นับเป็นมุสาวาท ไม่เป็นการละเมิดสิกขาบท
ข้อนี้

สิกขาบทที่ ๕ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี
สิกขาบทนี้ แปลว่า เว้นจากการดื่มน�้าเมาคือสุราและเมรัยที่ท�าให้
เกิดความประมาท โดยนัยนี้ หมายถึงสิ่งเสพติดด้วย ค�าว่า เมรัย หมายถึง
น�้าเมาที่เกิดจากหมักหรือแช่ คือน�้าเมาที่ยังไม่ได้กลั่น เช่น สาโท เหล้าดิบ
เครื่องดื่มผสมสารแอลกอฮอล์ทุกชนิด เป็นต้น และค�าว่า สุรำ หมายถึง
น�้าเมาที่เกิดจากการกลั่น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เหล้ำ ส่วนค�าว่า สิ่งเสพติด
ได้แก่ ฝิ่น และสิ่งเสพติดอย่างอื่น เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี เป็นต้น
เมือ่ ดืม่ หรือเสพสิง่ เหล่านีใ้ นปริมาณมากจะมีอาการทีเ่ รียกว่า เมำ การบัญญัติ
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สิกขาบทข้อนี้ มุ่งให้มนุษย์มีความประพฤติหรือด�าเนินชีวิตที่ปราศจาก
ความประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ
โทษของการดื่มสุราเมรัยมี ๖ ประการ ดังนี้
๑. ท�ำให้เสียทรัพย์สิน เพราะต้องเสียเงินซื้อและหากดื่มกับผู้อื่นก็ยิ่ง
เสียเงินซื้อมากขึ้น บางครั้งอาจต้องซื้อกับแกล้มอีกด้วย หากเมาจะท�าให้
ขาดสติอาจลุกลามถึงขั้นท�าลายทรัพย์สินหรือร่างกายผู้อื่น และต้องชดใช้ค่า
เสียหายให้ผู้อื่นด้วย เป็นต้น
๒. ท�ำให้เกิดกำรทะเลำะวิวำท เพราะคนที่เมาถึงขั้นขาดสติ จะไม่
สามารถควบคุมตนเองได้ อาจพลัง้ พลาดพูดหรือกระท�าสิง่ ทีไ่ ม่เหมาะสม เกิด
การกระทบกระทั่งลงไม้ลงมือ ท�าร้ายร่างกาย ตีรันฟันแทง หรือในที่สุดแม้
ฆ่ากันตายเลยก็มี การกระท�าเหล่านีแ้ ม้คนในครอบครัวก็อาจได้รบั ผลกระทบ
เช่นกัน
๓. ท�ำให้เกิดโรค เช่น โรคหัวใจ ตับแข็ง โลหิตในสมองแตก
โรคระบบประสาท เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลถึงขั้นเสียชีวิต
๔. ท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ถูกเหยียดหยามและต�าหนิติเตียนว่าเป็น
คนขี้เหล้าเมายาหรือขี้คุก เพราะไปพูดและท�าสิ่งที่ไม่ดี หรือท�าสิ่งที่ไม่ดี เช่น
ขับรถชนคนตาย ทะเลาะวิวาท หรือกระทัง่ ถูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย เป็นต้น
๕. ท�ำให้ไม่รจู้ กั อำย เพราะเมือ่ เมาแล้วอาจกล้าท�าในสิง่ ทีไ่ ม่กล้า เช่น
แก้ผ้ากลางถนน เอะอะโวยวายตามที่สาธารณะ เป็นต้น
๖. ท�ำให้บนั่ ทอนก�ำลังปัญญำ คือ สมองมึนงง จะคิดจะสัง่ การอะไร
ก็เฉื่อยชา หลงลืมได้ง่าย หรือในที่สุดสติอาจฟั่นเฟือนได้
โดยนัยนี้ ทางพระพุทธศาสนาจึงจัดสิกขำบทข้อนี้เป็นข้อที่ไม่ควร
ละเมิดที่สุด เพราะเป็นเหตุให้เกิดความประมาทซึ่งอาจท�าให้เกิดการละเมิด
สิกขาบทข้ออื่น ๆ ได้ง่าย
อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ พิ จ ารณาความหมายของสุ ร าเมรั ย จะเห็ น ว่ า
สิ่ ง เสพติ ด ไม่ จั ด อยู ่ น�้ า เมาดั ง กล่ า ว เหตุ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ไม่ ท รงบั ญ ญั ติ
สิ่งเสพติดเข้าในสิกขาบทข้อนี้ เนื่องจากสิ่งเสพติดยังไม่มีในสมัยพุทธกาล
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อย่างไรก็ตาม พระพุทธองค์ทรงวางหลักที่เรียก มหำประเทศ ไว้เป็นหลัก
อ้างอิงเทียบเคียงว่า สิง่ ใดทีไ่ ม่ได้ทรงห้ามไว้หรือไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ ถ้าสิง่ นัน้
เป็นสิ่งไม่ควรก็จัดเป็นสิ่งไม่ควร หรือถ้าเป็นสิ่งที่ควรก็จัดเป็นสิ่งที่ควร
ด้วยเหตุนี้ ในทางบ้านเมืองได้จดั สิง่ เสพติดเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ควรคือเป็นเหตุให้ผเู้ สพ
เกิดความประมาททั้งยังผิดกฎหมายทั้งผู้ค้า ผู้เสพ และผู้ครอบครอง ดังนั้น
ผู้เสพฝิ่น และสิ่งเสพติดอย่างอื่น เช่น เฮโรอีน ยาบ้า ยาอี เป็นต้น จึงนับ
เป็นการละเมิดสิกขาบทข้อนี้
การดื่มน�้าเมาประการหนึ่งที่เป็นข้อยกเว้น คือ ไม่นับเป็นสุราเมรย
มัชชปมาทัฏฐาน คือ น�้าเมาที่ผสมในอาหาร เพื่อจะแก้กลิ่นคาวหรือชูกลิ่น
ชูรส ถ้าสีกลิน่ รสของไม่ปรากฏ เรียกว่าเป็นอัพโพหำริก ไม่นบั เป็นการละเมิด
สิกขาบทข้อนี้ นอกจากนี้ ทางการแพทย์มีการใช้สิ่งเสพติดเพื่อบ�าบัดผู้ป่วย
เช่น แพทย์ฉีดมอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการปวด เป็นต้น การที่แพทย์กระท�า
เช่นนีเ้ ป็นการใช้สงิ่ เสพติดเพือ่ เป็นยา ไม่ได้เพือ่ ผูอ้ นื่ ตัง้ อยูใ่ นความไม่ประมาท
ด้วยเหตุนี้ จึงไม่นับเป็นการส่งเสริมให้ผู้ป่วยละเมิดสิกขาบทข้อนี้
มนุษย์ควรรักษาเบญจศีล เพราะเป็นระเบียบวินัยขั้นพื้นฐานที่ส�าคัญ
ถ้ามนุษย์เรามีพื้นฐานคือมีศีลบริสุทธิ์สมบูรณ์ดีแล้ว ก็สามารถพัฒนาชีวิตให้
ดีงามได้ ในทางตรงกันข้าม หากเป็นผู้ไม่มีศีล จะท�าอะไรก็ไม่เจริญงอกงาม
ฉะนั้น มนุษย์ควรรักษาสิกขาบทห้าข้อนี้ เพื่อให้สังคมอยู่ด้วยกันปกติสุข และ
เป็นระเบียบเรียบร้อยสืบไป
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บทที่ ๓

วิรัติและอานิสงส์ของการรักษาศีล

วิรัติ
ค�าว่า วิรัติ มีความหมายเหมือนกับค�าว่า เวรมณี คือ ความตั้งใจ
งดเว้นจากการละเมิดศีล เพราะการรักษาศีลไม่ใช่เพียงแค่งดการเบียดเบียน
ผู้อื่นทางร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินเท่านั้น กล่าวคือ แม้บางครั้งคนที่
ไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่ อาจเป็นเพราะยังไม่มโี อกาส เช่น นักโทษทีถ่ กู คุมขังยังไม่มี
โอกาสออกไปท�าร้ายหรือขโมยของใคร ก็ไม่อาจเรียกว่าคนมีศลี เป็นต้น เนือ้
แท้ของการรักษาศีลจึงอยูท่ เี่ จตนาและความตัง้ ใจสมาทานคือตัง้ ใจรับไปปฏิบตั ิ
ฉะนัน้ เจตนาและความตัง้ ใจงดเว้นจากความชัว่ เรียกว่า วิรตั เิ จตนำ จ�าแนก
ได้ ๓ ประการ ดังนี้
๑. สัมปัตตวิรัติ หมายถึง การงดเว้นเมื่อประสบซึ่งหน้าหรืองดเว้น
ได้ทั้งที่มีโอกาส คือ ไม่ได้สมาทานหรือไว้ปฏิญญาว่าตนละเว้นจากละเมิด
สิกขาบทข้อนั้น ๆ เช่น เมื่อเห็นยุงกัดอยู่ที่แขนพอที่จะตบตีฆ่าให้ตายได้ เห็น
เงินผู้อื่นหล่นจากกระเป๋าเขาพอที่จะลักได้ แต่ก็งดเว้นไม่ฆ่าไม่ลัก เป็นต้น
๒. สมำทำนวิรัติ หมายถึง การงดเว้นด้วยการสมาทานคือตั้งใจรับ
ไปปฏิบัติ กล่าวคือ ได้ตั้งใจไว้ก่อนแล้วว่าจะงดเว้นสิกขาบทข้อนั้น แม้เมื่อมี
โอกาสที่จะท�าชั่วก็งดเว้นตามที่ตั้งใจไว้
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การสมาทานศีลนัน้ จะสมาทานด้วยตนเองโดยการตัง้ จิตว่าตนจะงดเว้น
จากการละเมิดสิกขาบทข้อนั้น ๆ เองก็ได้ หรือจะสมาทานด้วยการรับจาก
ผู้อื่นซึ่งเป็นผู้ทรงศีล เช่น ภิกษุ สามเณร เป็นต้น ก็ได้ โดยการสมาทาน
จะก�าหนดเวลาเฉพาะหรือไม่ก�าหนดเวลาคือตั้งใจปฏิบัติตลอดชีวิตก็ได้ เช่น
จะสมาทานศีล ๕ ทุกวันพระ หรือตั้งใจจะไม่ละเมิดสิกขาบทข้อ ๕ ตลอด
พรรษานี้ เป็นต้น
๓. สมุจเฉทวิรัติ หมายถึง การงดเว้นได้เด็ดขาด ซึ่งเป็นวิถีของ
อริยบุคคล

อานิสงส์ของการรักษาเบญจศีล
ดังนี้

การรักษาเบญจศีลมีอานิสงส์หรือประโยชน์อย่างน้อย ๓ ประการ

๑. ศีลพำไปสุคติ (สีเลน สุคตึ ยนฺต)ิ ค�าว่า สุคติ มีสองระดับในภาษา
บาลีความหมายระดับใกล้ตวั คือ หมายถึงทางด�าเนินทีด่ ี กล่าวคือ คนรักษา
ศีลจะมีทางชีวติ ทีร่ าบรืน่ ด�าเนินชีวติ สะดวกสบาย ประกอบอาชีพได้คล่องตัว
ไม่ต้องโทษคดีต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าพิจารณาดูว่าครูที่สอนหนังสือเป็นปกติ
ชาวบ้านทีก่ นิ ข้าวมือ้ เย็นเป็นปกติ จะต้องต้องโทษคดีตา่ ง ๆ หรือไม่ ค�าตอบคือ
ไม่ได้โทษ เพราะคนเหล่านีป้ ฏิบตั กิ ารเช่นนัน้ บนพืน้ ฐานการไม่เบียดเบียนผูอ้ นื่
เป็นปกติ แต่ในภาษาไทยนั้นนิยมให้ความหมายระดับไกลตัว คือ หมายถึง
ภูมิที่ถือว่าไปเกิดแล้วมีความสุขความสบายโดยมุ่งเน้นตอนปั้นปลายของชีวิต
กล่าวคือ คนที่ไม่รักษาศีล จิตใจจะระลึกถึงแต่สิ่งที่ไม่ดี ไม่สามารถมีธรรมที่
เข้มแข็งมาเป็นหลักให้แก่จติ ใจและประคองสติไว้ไม่ได้ จิตใจหลงใหลฟัน่ เฟือน
เมื่อตายก็จะตายอย่างไร้สติแล้วไปสู่ทุคติ คือ นิรยคติ ติรัจฉานคติ หรือ
เปตคติ ในขณะที่คนรักษาศีล มีจิตใจตั้งมั่น มีสติได้ง่าย ไม่หลงใหล เมื่อตาย
ก็จะตายอย่างมีสติ แล้วไปสู่สุคติ คือ มนุษยคติหรือเทวคติ
๒. ศีลท�ำให้มีโภคทรัพย์ (สีเลน โภคสมฺปทา) ศีลท�าให้ผู้ที่รักษา
บริ บู ร ณ์ ด ้ ว ยทรั พ ย์ สิ่ ง ของที่ ใ ช้ อุ ป โภคบริ โ ภค เมื่ อ คนที่ มี ศี ล นั้ น อาศั ย
ความไม่ประมาทเป็นเหตุ คือ ไม่เอาเวลาไปยุง่ เกีย่ วกับอบายมุขต่าง ๆ เช่น เล่น
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การพนัน ดืม่ สุราเมรัย เป็นต้น ท�าให้มเี วลาขยันท�าการงาน ด้วยเหตุนี้ ทรัพย์
ทีม่ อี ยูเ่ ดิมก็ไม่รวั่ ไหลออกไป ทรัพย์ทขี่ วนขวายขยันท�ามาหากินก็เพิม่ พูนยิง่ ขึน้
นอกจากนั้น ถ้าหากพิจารณาสังคมในวงกว้างจะเห็นว่าองค์กรต่าง ๆ ล้วน
ต้องการบุคลากรทีม่ ศี ลี คือ มีความประพฤติทงั้ กายวาจาเรียบร้อย ดังนัน้ ใน
การสมัครเข้าท�างาน ผูม้ ศี ลี ย่อมอาจได้รบั การพิจารณาก่อน หรือแม้แต่บพุ การี
ทีม่ ที รัพย์สมบัติ เมือ่ ถึงคราวทีจ่ ะมอบทรัพย์นนั้ ให้แก่ทายาท ย่อมต้องพิจารณา
เลือกสรรผูม้ ศี ลี มีธรรม เพือ่ ความมัน่ ใจว่าผูน้ นั้ จะสามารถรักษาทรัพย์สมบัติ
ที่มอบให้ได้ และสามารถใช้ทรัพย์นั้นไปท�าประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น
๓. ศีลช่วยดับทุกข์ (สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ) ศีลช่วยให้ดับทุกข์ได้ทั้ง
ส่วนผลและส่วนเหตุ การดับทุกข์ในส่วนผลนั้นมิได้หมายถึงความทุกข์ประจ�า
สังขารทัว่ ไป เช่น ปวดหัว ตัวร้อน ปวดฟัน เป็นต้น แต่หมายถึงความทุกข์กาย
ทุกข์ใจทีเ่ กิดเป็นผลจากการไม่รกั ษาศีล ยกตัวอย่างเช่น คนไม่รกั ษาศีลจะคอย
ท�าลายชีวิตสัตว์ (ฆาตกร) ก็ต้องหวาดระแวงใจไม่กล้าออกไปไหน เพราะกลัว
ถูกต�ารวจจับ คนที่คอยจับจ้องลักขโมยของของผู้อื่นตลอดจนในสังคมคอย
เบียดบังสมบัติของหลวงหรือภาษีประชาชน (โจร) ก็ต้องคอยหวาดกลัวว่า
เจ้าของหรือทางการจะจับไปด�าเนินคดี หรือคนที่โกหกคู่ครองของตนว่าไป
ท�างานแต่แท้จริงแล้วไปเที่ยวยุ่งกับหญิงหรือชายอื่นหรือแม้แต่คนที่มีคู่ครอง
แล้ว (ชู้) ก็ต้องคอยระแวงว่าคู่ครองของตนจะจับได้จนไปถึงทะเลาะเบาะแว้ง
เป็นต้น จะเห็นได้ว่าทั้งฆาตกร โจร หรือชู้ จะต้องใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวง
ใจว่าต�ารวจหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะให้บทลงโทษตามแต่ความผิดอย่างไร ดังนั้น
หากคนรักษาศีลหรือรักษากายวาจาให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามแล้วความทุกข์
ในส่วนผลนี้จะไม่เกิดขึ้น
ส่วนการดับทุกข์ในส่วนเหตุ ต้องประพฤติตามหลักไตรสิกขำ ได้แก่
ศีล สมาธิ และปัญญา จะเห็นว่าไม่เพียงแค่มศี ลี อย่างเดียวจึงจะดับทุกข์ในส่วน
เหตุได้ แต่การดับทุกข์ในส่วนนี้จ�าเป็นต้องมีศีลเป็นรากฐานเบื้องต้น เพราะ
ศีล ท�าให้คนมีความประพฤติดีงามเป็นปกติ ท�าให้ใจเป็นปกติหรือมีความสุข
ถ้าหากคนรักษาศีลดีจะมีความแช่มชื่นใจ มีปีติ เอิบอิ่มใจว่า ตนได้ประพฤติดี
งามจากการรักษาศีล จิตใจก็พลอยสบายเป็น สมำธิ ได้งา่ ย และจะพาให้เกิด
ปัญญำ ได้ดว้ ย อุปมาเหมือนกับคนจะเด็ดผลไม้ทอี่ ยูท่ สี่ งู ตนเองก็จะเด็ดเองไม่
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ได้ ศีลนั้นเปรียบเหมือนที่ยืนหรือพื้นเหยียบ ถ้าไม่มีที่ยืนหรือพื้นเหยียบก็จะ
ไปเด็ดผลไม้นนั้ ไม่ได้ แต่ลา� พังเฉพาะทีย่ นื หรือพืน้ เหยียบอย่างเดียวก็หาพอไม่
จ�าเป็นต้องมีอุปกรณ์หรือบันไดที่จะเหยียบยันขึ้นไปตลอด หรือแม้แต่ปีนขึ้น
ไปด้วยต้นเองก็อาศัยต้นไม้นั้นเป็นพื้นเหยียบ พอถึงก็เอื้อมมือถึงแล้วเด็ดได้
ผลไม้ได้ในที่สุด ก�าลังแขนที่จะเด็ดนั้นเปรียบเหมือนสมาธิ ส่วนเครื่องไม้
เครื่องมือที่ใช้หรือแขนของเรานั้นเปรียบเหมือนปัญญาเป็นตัวท�าให้ส�าเร็จ
ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงอุปมาว่า ศีลเปรียบเหมือนรากฐานการกิจการ
งานต่าง ๆ รวมถึงการดับทุกข์ให้ส�าเร็จ เพราะศีลเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้
ไตรสิกขาข้ออื่นแสดงออกอย่างสามัคคี ถ้าหากประมาทรักษาศีลอย่างเดียว
การดับทุกข์ก็ไม่ส�าเร็จ
โดยนัยนี้ เบญจศีลจึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐานของความประพฤติ
ของมนุษย์สา� หรับรักษาสภาพสังคมให้อยูใ่ นภาวะเกือ้ กูล เป็นพืน้ ฐานของการ
ด�าเนินชีวิตที่ดีงามและการพัฒนาที่สูงขึ้นไป
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บทที่ ๔

เบญจธรรม

ดังทีท่ ราบแล้วว่า พระพุทธศาสนาถือว่าความจริงทีเ่ ป็นเหตุเป็นผลกัน
ของสิ่งทั้งหลายเป็นเรื่องธรรมดาที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติ ไม่ว่าพระพุทธเจ้า
จะเกิดหรือไม่เกิดก็ตาม ธรรมชาติก็เป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้น ความจริงนี้
เรียกว่า ธรรม เมื่อพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้ว จึงน�าความจริงที่มีอยู่ใน
ธรรมชาตินี้มาทรงประกาศเผยแผ่ให้เข้าใจง่ายโดยการจัดตั้งระบบระเบียบ
เป็นกฎในหมู่มนุษย์เรียกว่า วินัย โดยนัยนี้ พระศาสนาที่ทรงจัดตั้งขึ้น
จึงเรียกว่า ธรรมวินัย

ลักษณะและความส�าคัญของธรรม
ด้ ว ยเหตุ ที่ ธ รรมมี อ ยู ่ แ ล้ ว ในธรรมชาติ จึ ง ไม่ เ ป็ น ของเก่ า ล้ า สมั ย
เพราะประกอบด้วยเหตุผล สามารถทดลอง ค้นคว้า หรือพิสูจน์ได้ และให้
ประโยชน์แก่ผศู้ กึ ษาและปฏิบตั ิ จึงเป็นสิง่ ทีใ่ ช้ได้และเหมาะแก่ยคุ สมัย ธรรมที่
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบมีจา� นวนมากแม้จะจ�าแนกด้วยเกณฑ์ใด ๆ แต่ธรรมทัง้
หลายก็สรุปลงทีค่ วำมไม่ประมำททางกาย วาจา และใจ คือมีสติสมั ปชัญญะ
ก�ากับในการทั้งปวง
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อย่างไรก็ดี สาระส�าคัญของธรรมอยู่ที่การน�าธรรมไปใช้ตามฐานะ
หรือบทบาทของตน ซึ่งพระพุทธศาสนาได้จัดวางเป็นระบบระเบียบไว้แล้ว
ผู้ประพฤติธรรมแห่งตนจะได้รับอานิสงส์หรือประโยชน์มากมาย เช่น หาก
พระมหากษัตริย์ทรงทศพิธราชธรรมแล้ว บ้านเมืองก็จะร่มเย็นเป็นสุข ผู้น�า
ผูป้ กครองทีเ่ จริญด้วยพรหมวิหารธรรมสังคมนัน้ ก็จะมีความสุข เป็นต้น กล่าว
เฉพาะคฤหัสถ์ พระพุทธศาสนาวางหมวดธรรมหมวดหนึ่งไว้เป็นแนวส�าหรับ
ประพฤติเพือ่ ความเป็นกัลยาณชนหรือคนดี หมวดธรรมนีเ้ รียกว่า เบญจธรรม

เบญจธรรม
เบญจธรรม เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เบญจกัลยำณธรรม แปลว่า
ธรรมอันงาม เป็นธรรมที่นักปราชญ์ยุคหลังพุทธกาลได้น�าธรรมบางข้อที่
เข้าคู่กันกับสิกขาบทหรือศีล ๕ นั้น มาจัดวางเป็นหมวดขึ้น ส�าหรับแนะน�า
ให้คฤหัสถ์ปฏิบตั คิ กู่ นั ไปกับเบญจศีล โดยนัยนี้ เบญจศีล จึงนับว่าเป็นข้อห้าม
ส่วน เบญจธรรม นับว่าเป็นข้อควรปฏิบตั ิ หัวข้อของเบญจธรรมนัน้ เรียงตาม
ล�าดับเข้าคู่กับศีล ๕ คือ ๑) เมตตาและกรุณา ๒) สัมมาอาชีวะ ๓) กามสังวร
๔) สัจจะ และ ๕) สติสัมปชัญญะ

เบญจธรรมข้อ ๑ เมตตาและกรุณา
เมตตาและกรุณาเป็นหนึ่งในหลักพรหมวิหารธรรม ๔ ประกอบด้วย
เมตตำ กรุณำ มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานที่เป็นท่าทีของ
จิตใจ คือ จะท�าให้บุคคลแสดงออกหรือปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง โดย
สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้ง ๔ ที่ประสบ ค�าว่า เมตตำ หมายถึง ความรัก
ความปรารถนาดีให้ผอู้ นื่ มีความสุข ส่วนค�าว่า กรุณำ หมายถึง ความสงสาร
คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ ความหวั่นใจเมื่อเห็นผู้อื่นทุกข์และคิดหาทางช่วยเหลือ
ปลดเปลื้องทุกข์ของผู้อื่น ฉะนั้น เมตตำและกรุณำ จึงหมายถึง ความรัก
ความปรารถนาดี ความสงสาร และความต้องการช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
เมตตาและกรุณานั้นมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ สถานการณ์ที่
ผู้อื่นประสบมี ๔ สถานการณ์ ได้แก่ ๑) สถานการณ์ที่ผู้อื่นอยู่เป็นปกติ
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๒) สถานการณ์ ที่ ผู ้ อื่ น ตกต�่ า เดื อ ดร้ อ น ๓) สถานการณ์ ที่ ผู ้ อื่ น ประสบ
ความส�าเร็จหรือกอปรด้วยความดีงาม และ ๔) สถานการณ์ทผี่ อู้ นื่ ประพฤติผดิ
หรือละเมิดธรรม เมื่อผู้อื่นประสบสถานการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ มนุษย์ผู้มีธรรม
จะมีทา่ ทีของจิตใจแสดงออกตามพรหมวิหารธรรม โดยเฉพาะเมตตาจะมีทา่ ที
ในสถานการณ์ที่ ๑ และกรุณาจะมีท่าทีในสถานการณ์ที่ ๒ ดังนี้
๑. สถำนกำรณ์ที่ผู้อื่นอยู่เป็นปกติ เราก็มี เมตตำ คือความเป็น
มิตรไมตรี ความมีน�้าใจ ปรารถนาดี ต้องการให้เขามีความสุข ซึ่งหมายถึง
ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ต่อคนใกล้ตัว ขยายไปจนถึงความปรารถนาดีต่อ
เพือ่ นมนุษย์หรือต่อสังคม เมตตาเป็นคุณธรรมพืน้ ฐานของจิตใจประการแรก
ที่ต้องมี ซึ่งใช้ในยามปกติ คือ เมื่อผู้อื่นอยู่ในสภาวะปกติ ไม่ทุกข์ร้อน เรา
ก็มีเมตตาปรารถนาดี คิดหาทางสร้างสรรค์ความสุขความเจริญให้แก่เขา
สม�่าเสมอ เช่น บิดามารดาบ�ารุงเลี้ยงดูบุตรเพื่อหวังให้เจริญเติบโตในภาย
หน้า หรือการที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว โดยการให้อาหารหรือให้
ที่อยู่ที่เหมาะสม เป็นต้น
๒. สถำนกำรณ์ที่ผู้อื่นตกต�่ำเดือดร้อน เราก็มี กรุณำ คือ รู้สึก
หวาดหวั่นตามความทุกข์ ความเดือดร้อน หรือปัญหาของผู้อื่น และต้องการ
ช่วยเหลือให้เขาพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนนั้น เช่น บิดามารดา
บ�ารุงเลี้ยงดูบุตรเป็นปกติ แต่วันใดวันหนึ่งบุตรเกิดป่วยไข้ขึ้นมาก็จะพลอย
เดือดร้อนใจไปด้วย ทัง้ ยังต้องช่วยบ�าบัดรักษาด้วยการหายามารักษา ตลอดจน
พาไปพบแพทย์ หรือหากเราเผอิญเดินไปพบสุนัขก�าลังไล่กัดแมวอยู่ ก็เกิด
ความสงสารว่า สัตว์ตวั ใดตัวหนึง่ จะได้รบั บาดเจ็บถึงตายได้ จึงเข้าไปขัดขวาง
ด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นต้น
จะเห็นว่า กรุณานี้ต่างไปจากเมตตา คือ เมตตาใช้ในยามปกติ
แต่เมื่อยามผู้อื่นตกต�่าลงไปกลายเป็นเดือดร้อนเป็นทุกข์ เราก็มีกรุณาใฝ่ใจ
ช่วยบ�าบัดทุกข์ให้
ผู้มีเมตตาและกรุณาย่อมเห็นการเบียดเบียนผู้อื่นเป็นสิ่งไม่ดี จึงไม่
ปรารถนาทีจ่ ะท�าลายชีวติ และร่างกายผูอ้ นื่ ในยามทีผ่ อู้ นื่ ไม่เดือดเนือ้ ร้อนใจก็
ปรารถนาเกื้อกูลกันและให้มีความสุขยิ่งขึ้น ยามที่ผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากก็พลอย
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หวั่นไหวไปด้วยและช่วยเหลือเกื้อกูลให้ผ่านทุกข์นั้นไปได้ ฉะนั้น ผู้แผ่เมตตา
และกรุณาไม่มีประมาณ ย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทข้อปาณาติปาต

เบญจธรรมข้อ ๒ สัมมาอาชีวะ
สัมมาอาชีวะ คือ การเลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ ละมิจฉาชีพ เช่น ค้ายา
ค้ามนุษย์ เป็นต้น เลี้ยงชีพด้วยสัมมาชีพ รวมถึงความขยันหมั่นเพียรในการ
ประกอบอาชีพที่สุจริต
การเลี้ยงชีพด้วยสัมมาชีพไม่ใช่เพียงแต่เว้นจากมิจฉาชีพเท่านั้น แต่
ต้องหาเลี้ยงชีพด้วยความชอบธรรม มี ๓ ประการ ดังนี้
๑. ควำมชอบธรรมในกิจกำร คือ ความซื่อตรงในกิจการของตน
ไม่เกียจคร้าน ไม่บิดพลิ้วใด ๆ เช่น ลูกจ้างก็ท�าหน้าที่ของตนด้วยความตั้งใจ
ขยัน อดทน และเอาใจใส่ เป็นต้น
๒. ควำมชอบธรรมในบุคคล คือ ผู้ใดเป็นหัวหน้าหรือเจ้าของ
กิจการ มีผู้อื่นเป็นลูกน้องหรือลูกจ้าง เมื่อถึงคราวจ่ายค่าจ้างเงินเดือนก็จ่าย
ตามสัญญาหรือตามแรงของเขา นอกจากนี้ ไม่ควรเลือกปฏิบตั เิ ฉพาะบุคคล เช่น
ขายของ พอคนเร่ร่อนมาซื้อ พิจารณาว่าเขาน่าจะไม่ทราบราคาของ ก็บอก
ราคาแพงกว่าก�าหนด พอคนสามัญดูมไี หวพริบมาซือ้ ก็บอกราคาปกติ เป็นต้น
๓. ควำมชอบธรรมในวัตถุ คือการไม่น�าวัตถุสินค้าที่ไม่จริงหรือของ
ปลอมไปหลอกขายว่าเป็นของจริง เช่น บอกว่าขายน�า้ ผึง้ แท้แต่ความจริงคือ
น�้าผึ้งผสมน�้าตาล ขายของหมดอายุ เป็นต้น หรือแม้แต่ผู้รับเหมาท�าสัญญา
สร้างบ้านว่าจะใช้วัสดุนั้นวัสดุนี้ แต่พอสร้างกลับไม่ใช้ตามสัญญาก็นับว่าไม่มี
ความชอบธรรม
ด้วยเหตุนกี้ ารหาเลีย้ งชีพด้วยความชอบธรรมนัน้ ต้องหลีกเลีย่ งงำนที่
ควรเลี่ยงซึ่งมี ๒ ประการ ได้แก่ ๑) งานที่เป็นโทษ คือ งานที่ไม่ถูกกฎหมาย
แม้งานนั้นจะมีค่าตอบแทนมากก็ตาม เช่น ค้ามนุษย์ ค้ายา เป็นต้น และ
๒) งานเสี่ยงโชค เช่น เล่นการพนัน เป็นต้น
ผูเ้ ลีย้ งชีพชอบย่อมพิจารณาเห็นว่าการเบียดเบียนทรัพย์สนิ เป็นสิง่ ไม่ดี
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การเอารัดเอาเปรียบเป็นสิ่งไม่ดี การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดี เป็นต้น ผู้เลี้ยงชีพ
ชอบจึงมุง่ ประกอบสัมมาชีพเพราะเห็นคุณค่าของชีวติ และทรัพย์สนิ ผูอ้ นื่ ส่งผล
ไม่ให้เบียดเบียนชีวติ และทรัพย์สนิ ของผูอ้ นื่ ไปด้วย ฉะนัน้ ผูม้ สี มั มาอาชีวะย่อม
เกื้อกูลไม่ให้ละเมิดสิกขาบทข้ออทินนาทาน

เบญจธรรมข้อที่ ๓ กามสังวร
กำมสังวร หมายถึง ความส�ารวมในกาม รู้จักยับยั้งควบคุมตนใน
กามารมณ์ไม่หลงใหลหมกหมุ่นในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
การส�ารวมในกาม คือ การรู้จักยับยั้งควบคุมตนในเรื่องรักใคร่ไม่ให้
ผิดศีลธรรม บางต�าราน�าธรรมข้อ สทำรสันโดษ มาท�าให้เกิดความส�ารวม
ในกาม แม้ค�าว่า สทารสันโดษ แท้จริงแปลว่าความพอใจภรรยาของตน และ
บางต�าราจ�าแนกความพอใจสามีของตนออกมาอีกข้อหนึ่งเรียกว่า ปติวัตร
อย่างไรก็ตาม แต่โดยสาระของสทารสันโดษ คือ การยินดีในคู่ครองของตน
เมือ่ พิจารณาแบบกว้าง ๆ สาระของสทารสันโดษไม่ได้กา� หนดจ�านวน
คู่ครองไว้ตายตัวว่าต้องมีคนเดียวหรือกี่คน แต่ต้องสอดคล้องกับประเพณี
และบัญญัติของสังคม คือ ไม่ละเมิดต่อคู่ครองหรือของหวงห้ามที่เป็นสิทธิ
ของผู้อื่น ไม่ละเมิดฝ่าฝืนความสมัครใจของคู่กรณี และไม่นอกใจคู่ครองของ
ตน เมือ่ บุคคลสองฝ่ายพร้อมใจกันและใช้ชวี ติ ร่วมอย่างเปิดเผย ไม่ละเมิดและ
ไม่เสียความซื่อสัตย์ต่อกันแล้ว ก็ไม่จัดเป็นเสีย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา
ความนิยม สังคมต่างยกย่องคู่ครองแบบผัวเดียวเมียเดียว ซึ่งมีความรักใคร่
ภักดีต่อกันมั่นคงยั่งยืน มีความมั่นคงในครอบครัว ลูกหลานมีความร่มเย็น
เป็นสุขและอบอุ่นใจตลอดไป
ผู้มีความส�ารวมในกามย่อมตระหนักว่า การละเมิดต่อคู่ครองหรือ
บุคคลต้องห้ามที่เป็นสิทธิของผู้อื่นเป็นสิ่งไม่ดี แม้ประเพณีและกฎหมาย
บางสังคมจะเปิดโอกาสให้มีคู่ครองได้หลายคน ก็ไม่ปรารถนาที่จะนอกใจ
คู่ครองตนหรือละเมิดใจคู่กรณี เพื่อความมั่งคงในครอบครัวของตนและ
ความร่มเย็นเป็นสุขของทายาท โดยนัยนี้ ผูท้ หี่ ลงในกามย่อมละเมิดสิกขาบท
ข้อกาเมสุมิจฉาจาร
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เบญจธรรมข้อ ๔ สัจจะ
สัจจะ หมายถึง ความจริง มี ๓ ประการ ได้แก่ ๑) จริงทางใจ หรือ
จริงใจ คือซื่อสัตย์ เป็นการตั้งใจไว้ให้เที่ยงตรงไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง และ
ไม่อาฆาตพยาบาทผู้ใด ๒) จริงทางวาจา คือพูดจริง ได้แก่ พูดจริง พูดจา
สุภาพ ไม่พูดยุยงให้แตกแยก และพูดแต่สิ่งที่มีสาระ และ ๓) จริงทางกาย
คือท�าจริง เป็นการตั้งตนให้อยู่ในสภาวะปกติคือไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน สัจจะนี้
เรียกอีกอย่างว่า สัตย์
คนมีสัจจะมีลักษณะ ๔ ประการ ดังนี้
๑. มีควำมเที่ยงธรรมต่อหน้ำที่ คือ การท�าหน้าที่ของตนให้ตรงไม่
ผิดพลาดคือไม่โอนเอนเพราะความล�าเอียง ๔ ประการ ได้แก่ ๑) ล�าเอียง
เพราะความสนิทสนมกลมเกลียว (ฉันทาคติ) ๒) ล�าเอียงเพราะโกรธหรือ
เกลียดกัน (โทสาคติ) ๓) ล�าเอียงเพราะหลงไม่รู้ทันคือไม่พิจารณาให้ถ่องแท้
ก่อน (โมหาคติ) และ ๔) ล�าเอียงเพราะกลัวหรือเกรงใจ (ภยาคติ) ยกตัวอย่าง
เช่น ผูพ้ พิ ากษาวินจิ ฉัยคดีโดยเทีย่ งธรรมโดยไม่เห็นแก่หน้าฝ่ายโจทก์หรือฝ่าย
จ�าเลยว่าตนรูจ้ กั คุน้ เคย หรือตนเคยโกรธเคยเกลียดกัน แต่ตอ้ งพิจารณาความ
ตามเหตุผลด้วยปรีชาอันสุขุม ไม่เกรงกลัวอิทธิพลโจทก์และจ�าเลย เพ่งความ
ยุติธรรมเป็นหลัก เป็นต้น ผู้ท�าหน้าที่เช่นนี้ชื่อว่ามีความเที่ยงธรรม เป็นที่
สรรเสริญของคนทั้งหลาย
๒. มีควำมซื่อตรงต่อมิตรไมตรี คือประพฤติตรงต่อคนผู้เป็นมิตร
เมือ่ ผูกไมตรีกบั ผูใ้ ดแล้วย่อมไม่คดิ ร้ายแก่ผนู้ นั้ ด้วยการท�าสิง่ ไม่ดี ๔ ประการ
ได้แก่ ๑) ปอกลอก ๒) มีแต่พูดไม่เคยสงเคราะห์ ๓) ประจบสอพลอ และ
๔) ชักชวนในทางเสื่อมเสีย เช่น เล่นการพนัน เสพยาเสพติด เป็นต้น แต่
เมื่อผูกไมตรีกับผู้ใดแล้วย่อมคิดดีแก่ผู้นั้นด้วยการท�าดี ๔ ประการ ได้แก่
๑) ช่วยเหลือเกื้อกูล ๒) ร่วมสุขร่วมทุกข์ ๓) คอยตักเตือนเวลาท�าผิดและ
ให้ก�าลังใจเวลาพลั้งพลาด และ ๔) มีแนะน�าสิ่งที่ดีงาม
๓. มีควำมภักดีตอ่ เจ้ำนำยหรือผูบ้ งั คับบัญชำ คือไม่คดิ คดต่อเจ้านาย
ของตน เป็นก�าลังในหน้าที่การงาน และเห็นแก่ประโยชน์ของเจ้านาย โดย
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เป็นไปด้วยความเทีย่ งธรรมและซือ่ ตรง เช่น กล้าแนะน�าในสิง่ ทีถ่ กู ต้องดีงาม
ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นต้น
๔. มีควำมกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ คือรู้ว่าผู้ใดเคยอุปถัมภ์อุปการคุณ
แก่เราแล้ว เช่น บิดา มารดา ครูอาจารย์ เป็นต้น แล้วนับถือผู้เคยอุปถัมภ์
อุปการคุณเหล่านัน้ โดยการไม่ลบหลูเ่ กียรติหรือยกตนเสมอท่าน เหตุทนี่ บั คน
มีความกตัญญูกตเวทีว่าเป็นคนมีสัจจะนั้น ให้พิจารณาเรื่องราวของพระสารี
บุตรเมื่อคราวยังบวชเป็นปริพาชกในศาสนาอื่น ได้เลื่อมใสพระพุทธศาสนา
เพราะได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิ แล้วได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าและอุปสมบท
เป็นพระภิกษุ ต่อมาได้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา มีความสามารถใน
การแสดงธรรมสั่งสอนรองจากพระพุทธเจ้า แม้พระสารีบุตรมีต�าแหน่งและ
ความสามารถถึงเพียงนี้ก็ยังส�านึกและแสดงเคารพนับถือพระอัสสชิว่าเป็น
อาจารย์ของอยู่เสมอ เป็นต้น
ผูม้ สี จั จะอาศัยความจริงใจเป็นพืน้ ฐานก่อนทีจ่ ะแสดงออกเป็นการพูด
จริงหรือท�าจริง คือ พูดหรือท�าอะไร ก็มีแต่ความจริงใจ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ด้วยวาจาและการกระท�า โดยนัยนี้ ผูม้ สี จั จะย่อมไม่ละเมิดสิกขาบทข้อมุสาวาท

เบญจธรรมข้อ ๕ สติสัมปชัญญะ
สติและสัมปชัญญะเป็นข้อธรรมในหลักธรรมมีอปุ กำระมำก ค�าว่า สติ
หมายถึง ความระลึกได้ ความระลึกรู้ถึงสิ่งในการหนหลังได้ ท�าให้รู้สึกตัว มี
ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าก�าลังจะท�าอะไร พูดอะไร คิดอะไร พร้อมไตร่ตรอง
อย่างรอบคอบด้วยควำมไม่ประมำท ส่วนค�าว่า สัมปชัญญะ หมายถึง ความ
รู้ตัวทั่วพร้อม ความรู้ตระหนัก ความรู้ชัดเข้าใจชัด สิ่งที่นึกได้ เรียกอีกอย่าง
หนึ่งว่า ปัญญำ มักมาคู่กับสติ
การท�าหน้าทีข่ องสติมกั อุปมาเปรียบเหมือนกับนายประตูทคี่ อยระวัง
ประตู เฝ้าดูคนเข้าออกอยู่เสมอและคอยก�ากับการ คอยน�าข้อมูลเก่าที่จ�าที่
ระลึกได้มาพิจารณาว่าคนแบบใดควรเข้า คนแบบใดไม่ควรเข้า คนแบบนีค้ วร
ออก คนแบบนี้ไม่ควรออก จ�าได้ว่าคนมีลักษณะแบบนี้ผิดสังเกต หรือแม้แต่
รูจ้ กั คนทีจ่ ะเข้าหรือคนทีจ่ ะออก ถ้าไม่มคี นใดต้องพิจารณาเป็นพิเศษ ก็ตรวจ
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สอบข้อมูลเก่าทีส่ งั่ สมไว้ในความทรงจ�ามาตัดสินใจ แต่ถา้ ในกรณีทมี่ เี รือ่ งราว
ซับซ้อนไม่แน่ใจว่าคนที่มาใหม่นี้ควรเข้าหรือไม่ควรเข้า สัมปชัญญะจะต้องดึง
ข้อมูลที่มีอยู่มาประยุกต์ คิด ไตร่ตรอง หาเหตุผลเพิ่มเติมให้ชัดแจ้งแล้วสรุป
ว่าคนแบบนี้เข้าได้หรือคนแบบนี้เข้าไม่ได้ จากนั้นสัมปชัญญะน�าข้อสรุปนี้
บันทึกเก็บไว้ในความทรงจ�าเพื่อรอให้สติคอยดึงคอยระลึกไปใช้ สรุปว่า สติ
เป็นการดึงข้อมูลเก่ามาใช้แต่ถ้าหากข้อมูลเก่าไม่เพียงพอในปัจจุบันขณะนั้นก็
ต้องอาศัยสัมปชัญญะเข้าท�างาน ยกตัวอย่างเช่น เราจะขับรถก็ตอ้ งใช้สติและ
สัมปชัญญะ สติกเ็ อาจิตจับอยูก่ บั การกระท�าทีก่ า� ลังท�าอยูค่ อื การการขับรถและ
สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการขับรถ เมือ่ จิตอยูก่ บั การขับรถ สัมปชัญญะทีเ่ รามีในขณะ
นั้น จะพรั่งพร้อมอยู่ในตัวสามารถขับรถไปได้ทันที คือรู้จุดหมายที่จะไป รู้ว่า
พวงมาลัยหรือเบรกใช้อย่างไรอยูใ่ นตัวเสร็จสรรพ เป็นต้น ท�าให้การขับรถนัน้
ส�าเร็จถึงจุดหมาย เป็นต้น แต่ถ้ามีเรามีแต่สติอย่างเดียวก็จะต้องนึกไปทีละ
อย่าง ๆ เช่น พวงมาลัยท�าหน้าที่อะไร เราจะท�าอย่างไรกับพวงมาลัย เบรก
ท�าหน้าทีอ่ ะไร เราจะใช้เมือ่ ใด เป็นต้น การขับรถนัน้ ก็จะไม่สา� เร็จถึงจุดหมาย
รวมความว่า สัมปชัญญะจะท�ำงำนได้ตอ้ งอำศัยสติทกุ กรณี จึงเป็น
ที่นิยมเรียกคู่กัน คือสติสัมปชัญญะบ้าง หรือสติปัญญาบ้าง เป็นต้น และ
ในกำรท�ำกิจต่ำง ๆ จะส�ำเร็จได้ก็ต้องอำศัยสติสัมปชัญญะทุกกรณีเช่นกัน
โดยนัยนี้ พระพุทธศาสนาจึงจัดสติสัมปชัญญะว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาก
ผู้มีสติ มีลักษณะ ๔ ประการ ดังนี้
๑. ควำมรู้จักประมำณในอำหำรที่จะบริโภค โดยปกติอาหารมี
ประโยชน์เพือ่ บ�ารุงร่ายกาย แต่ถา้ บุคคลบริโภคไม่รจู้ กั ประมาณก็อาจเป็นโทษ
ได้ เช่น บริโภคมากเกินไปหรือบริโภคของไม่เป็นประโยชน์ ของแสลงตลอด
จนของเสียก็อาจจะท�าให้ท้องอืดท้องเสียหรือโรคต่าง ๆ ก�าเริบได้ เป็นต้น
แต่ถ้ามีสติรู้จักประมาณในการบริโภคแล้ว อาหารที่บริโภคนั้นจึงจะเป็นคุณ
บ�ารุงร่างกายให้ผาสุก นอกจากนี้ ควรรู้จักประมำณในกำรจับจ่ำยอำหำร
บริโภคด้วย ให้พอเหมาะพอควรแก่รายได้ คือไม่ฟมุ่ เฟือยจนจะไม่มบี ริโภคใน
วันหน้า หรือไม่ตระหนีจ่ นปล่อยให้อดอยาก เพราะทรัพย์มไี ว้เพือ่ จับจ่ายเลีย้ ง
ตนและคนที่ควรเลี้ยงให้เป็นสุข
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๒. ควำมไม่เลินเล่อในกำรงำน คือ ไม่เพิกเฉยในการงานของตน
คอยดูแลเอาใจใส่หน้าที่ให้เหมาะแก่กาลเทศะ ไม่ปล่อยให้การงานคั่งค้าง
เสียหาย เช่น ชาวนาท�านาตามฤดูกาลรู้สภาพฝนฟ้าอากาศ ข้าราชการ
ท�างานตามระเบียบและรักษาวินัย เป็นต้น การท�างานเช่นนี้ย่อมเจริญใน
หน้าที่การงาน
๓. ควำมมีสัมปชัญญะในกำรประพฤติตัว คือ รู้รอบคอบ รู้จักระวัง
ตัวในประกอบกิจการใด ๆ ก็พิจารณาไตร่ตรองถึงประโยชน์หรือโทษก่อนว่า
ควรท�าหรือไม่ควรท�า ถ้าเห็นควรท�าจึงท�า แต่ถ้าเห็นไม่ควรท�าก็งด เวลาจะ
พูดจะกล่าวอะไรก็ระวังค�าพูดเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ตนและผู้อื่นใน
ภายหลัง หรือเวลาคิดเห็นอะไรก็ความรู้เสียก่อนไม่ปล่อยไปตามใจของตน
๔. ควำมไม่ประมำทในธรรม มี ๓ ประการ คือ
๑) ควำมไม่ประมำทในสภำวธรรมที่เป็นอยู่ตำมธรรมดำของโลก
คือ มนุษย์ ต่างมีสงั ขารหรือร่างกายทีต่ อ้ งแปรผันและเสือ่ มสลายเป็นธรรมดา
กล่าวคือ จากเด็กถึงผู้ใหญ่สู่ชราจนสิ้นอายุขัย เรียกว่า ชรำ จากที่แข็งแรง
เป็นผูเ้ จ็บไข้ได้ปว่ ยต่าง ๆ เรียกว่า พยำธิ และจากมีชวี ติ ก็สนิ้ ชีวติ เรียกว่าตาย
หรือ มรณะ ชรายังพอรู้ว่าเป็นไปตามวัย แต่พยาธิและมรณะนั้นไม่สามารถ
รู้ได้เลยว่าจะประสบเมื่อใด ฉะนั้น ผู้รู้สภาวธรรมเช่นนี้ ไม่ควรหลงมัวเมาใน
ร่างกาย หลวงมัวเมาในความมีโชค และหลงมัวเมาในชีวติ ควรเตรียมพร้อมใน
ความแปรผันที่จะมาถึง เช่น เมื่อเป็นเด็กก็ควรศึกษาหาความรู้ เมื่อเติบใหญ่
ก็ควรหมัน่ ท�าการงาน สัง่ สมทรัพย์และคุณความดี และท�ากิจทีย่ งั ไม่ได้ทา� และ
กิจที่จะเป็นห่วงเมื่อเวลาสิ้นชีวิตให้เสร็จ เมื่อชราและพยาธิครอบง�าไม่อาจ
ท�างานหาเลี้ยงชีพได้ ก็จะได้อาศัยทรัพย์และและคุณความดีที่ได้สั่งสมไว้มา
เลี้ยงชีพให้ผาสุก เมื่อมรณะมาถึงก็จะได้ไม่ห่วงสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือตายอย่างมี
สติ เป็นต้น
๒) ควำมไม่ประมำทในธรรมที่เป็นกุศลและอกุศล คือ ไม่ประพฤติ
ทุจริตและประพฤติแต่สุจริต ประพฤติทุจริต ได้แก่ ท�าชั่ว พูดชั่ว และคิดชั่ว
ย่อมส่งผลไม่เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ประพฤติ ผู้ประพฤติทุจริตจะประมาทย่ามใจ
ว่าตนประพฤติชั่วทีละเล็กทีละน้อยก็ไม่เป็นไร คงไม่พอที่จะส่งผลดังกล่าวแก่
ผู้ประพฤติ อย่างไรก็ดี เมื่อประพฤติชั่วเล็กน้อยไปเรื่อย ๆ ก็เพิ่มพูน ปรากฏ
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และส่งผลชั่วในที่สุด ส่วนประพฤติสุจริต ได้แก่ ท�าดี พูดดี และคิดดี ย่อมส่ง
ผลเป็นทีพ่ งึ พอใจแก่ผปู้ ระพฤติ ผูป้ ระพฤติสจุ ริตจะไม่เลินเล่อย่ามใจหรือท้อแท้
ถอดใจว่าตนประพฤติดที ลี ะเล็กทีละน้อยทีไ่ หนจะส่งผล อย่างไรก็ดี การค่อย ๆ
ท�าบุญที่ละเล็กทีละน้อยก็เพิ่มพูน ปรากฏ และส่งผลดีในที่สุดเช่นเดียวกัน
ในทางพระพุทธศาสนาได้อุปมาการกระท�าทีละเล็กทีละน้อยกับฝนที่ตกทีละ
หยาด เมื่อค่อย ๆ ไหลมารวมกันก็ยังเต็มตุ่มหรือโอ่งได้ ฉะนั้น ผู้มีสติย่อม
ระวังตัวไม่เกลือกกลั้วกับทุจริตหมั่นสั่งสมแต่สุจริต
๓) ควำมไม่ประมำทในโลกธรรม คือ สัตว์โลกทัง้ หลายจะถูกครอบง�า
ด้วยความธรรมดาของโลก ๘ ประการ ที่เรียกว่า โลกธรรม ประกอบ
ด้วย กำรพบกับสิ่งที่ปรำรถนำ (อิฏฐำรมณ์) ได้แก่ ได้ลาภ ได้ยศ ได้รับ
การสรรเสริญ และได้รบั ความสุข กับกำรพบกับสิง่ ไม่ทปี่ รำรถนำ (อนิฏฐำรมณ์)
ได้แก่ ขาดลาภ ขาดยศ ขาดการสรรเสริญ (คือถูกนินทา) และได้รับ
ความทุกข์ โลกธรรมนีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ ตั วโลกจะพบชัว่ คราวบางเวลา ไม่ควรเก็บเอา
มาเป็นเหตุให้ทะเยอทะยานหรือไม่เบิกบานใจด้วยอ�านาจความยินดียนิ ร้ายให้
เกินกว่าที่ควรจะเป็น เช่น เมื่อถูกติฉินนินทาก็ไม่ชักสีหน้าหรือด่าทอผู้นินทา
หรือเมือ่ ได้รบั การยกยอสรรเสริญก็ไม่เหลิงในถ้อยค�าเยินยอนัน้ ฉะนัน้ ผูม้ สี ติ
ย่อมรูเ้ ท่าทันในสิง่ ทีป่ รารถนาและไม่ปรารถนาว่าเป็นเรือ่ งธรรมดาของโลกที่
จะพบเพียงบางเวลา
ผู้มีสติสัมปชัญญะจะมีความระมัดระวังและรู้จักยับยั้งในการกระท�า
ต่าง ๆ ทุกขณะ โดยนัยนี้ผู้มีสติสัมปชัญญะจึงชื่อว่า ผู้ไม่ประมำท เมื่อจะดื่ม
น�้าเมาหรือสิ่งเสพติดต่าง ๆ สติสัมปชัญญะจะกระตุ้นให้รู้ตัว ให้ระมัดระวัง
ตัวว่าที่ก�าลังจะดื่มหรือจะเสพแล้วมีโทษอย่างไร หากไม่ดื่มหรือเสพแล้วมี
ประโยชน์อย่างไร เป็นต้น

อานิสงส์ของการรักษาเบญจธรรม
การรักษาเบญจธรรมมีอานิสงส์หรือประโยชน์มากมาย จ�าแนกได้
๒ ประการ ดังนี้
๑. ประโยชน์ในปัจจุบัน (ทิฏฐธัมมิกัตถ์) หมายถึง ประโยชน์ใน
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ชีวิตนี้หรือจุดหมายที่ตาเห็นซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจ�าวัน เป็นเรื่องภายนอก
หรือเรื่องธรรมดาสามัญที่มุ่งหมายกันในโลกนี้ เช่น ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ
หรือทรัพย์สิน ฐานะ เกียรติ ไมตรี ชีวิตคู่ครองที่เป็นสุข เป็นต้น ผู้ประพฤติ
เบญจธรรมย่อมบริบูรณ์ด้วยสิ่งเหล่านี้ เห็นประโยชน์ของการไม่เบียดเบียน
ผู้อื่นทั้งร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน จึงมีเมตตากรุณา มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีความยินดีในคู่ครองของตน เกียรติที่ได้รับจึงได้รับจากความเมตตากรุณา
ทรัพย์ที่ได้มาก็ได้มาเพราะความซื่อสัตย์สุจริต ชีวิตคู่มีความสุขก็ได้เพราะ
ความยินดีในคูค่ รองของตน เป็นต้น หรือแม้ไม่มสี งิ่ ดังกล่าวผูร้ กั ษาเบญจธรรม
จะแสวงหาสิ่งเหล่านี้โดยทางชอบธรรม ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้อง
ใช้สิ่งเหล่านี้ท�าตนและคนที่เกี่ยวข้องให้มีความสุข
๒. ประโยชน์ในอนำคต (สัมปรำยิกตั ถ์) คือ ประโยชน์ทเี่ ลยชีวติ นีไ้ ป
หรือจุดหมายสูงล�า้ เลยตาเห็น เกีย่ วด้วยชีวติ ด้านในหรือประโยชน์ดา้ นคุณค่า
ของจิตใจและปัญญา ซึ่งเป็นหลักประกันเมื่อละโลกนี้ไปแล้ว หรือเป็นเครื่อง
ประกันคุณค่าที่สูงล�้ายิ่งขึ้นด้วยคุณธรรม จนจิตเป็นอิสระ หลุดพ้น นิพพาน
กล่าวคือ ผูป้ ระพฤติเบญจธรรมจะมีสติกา� กับทุกการกระท�า จึงระมัดระวังตน
ไม่ถล�าไปประพฤติชวั่ ด้วยการฆ่าสัตว์ตดั ชีวติ การพูดเท็จกล่าวเท็จ การดืม่ สุรา
เมรัย เป็นต้น อีกทั้งยังมีใจสบาย ปีติเอิบอิ่มอยู่ทุกขณะว่า ตนประพฤติดีอยู่
ตลอด เป็นเหตุให้เมื่อละโลกนี้แล้วก็ไปสู่สุคติเช่นเดียวกับผู้รักษาศีล เป็นต้น
หรือยิง่ กว่านีผ้ ปู้ ระพฤติธรรมย่อมเจริญสติอนั เกือ้ กูลให้มสี มั ปชัญญะพิจารณา
สภาวธรรมตามความจริงว่าเป็นทุกข์และหาทางดับทุกข์ทเี่ หตุจนท�าให้จติ เป็น
อิสระนิพพานในที่สุด
มนุษย์ควรหมั่นรักษาเบญจธรรม เพื่อเกื้อกูลตนเองไม่ให้ละเมิด
เบญจศีลด้วยการเบียดเบียนผู้อื่น เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตและสังคมว่าจะ
บริบูรณ์ปัจจัยพื้นฐานอันท�าให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ตลอดจนเป็น
หลักประกันคุณค่าของชีวิตที่จะพัฒนายิ่งขึ้นด้วยคุณธรรมอันท�าให้จิตเป็น
อิสระในที่สุด
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