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เจริญพรโยมพอใหญ-โยมแมใหญทั้งสอง
 

ในพรรษานี้ อาตมาไดซื้อพระไตรปฎกมาชุดหนึ่ง๔๕เลม

พระไตรปฎกนี้ เปนหนังสือรวมคำสอนของพระพุทธเจาทั้งหมด
เทาที่พระสาวกในสมัยพุทธกาล รวบรวมไวได  การไดอาน
พระไตรปฎกก็เหมือนการไดเขาไปเฝาพระพุทธองคแลวฟงธรรม

เฉพาะพระพักตร

คัมภีรพระไตรปฎกนั้นมี๓ชุดคือ
(๑) พระวินัยปฎก  คัมภีรบันทึกคำสอน ในสวนที่เปน

วินัย หรือ ศีลของภิกษุและภิกษุณี  ตลอดจนระเบียบแบบแผน

ตางๆ  เพื่อความงดงามเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ของพระสงฆใน

พระพุทธศาสนา



หลักการทำบุญ และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน ๙

(๒)พระสุตตันตปฎกคัมภีรบันทึกเทศนาของพระพุทธเจา

ที่พระองคเทศนโปรดบุคคลในโอกาสตางๆ ตลอดระยะเวลา  ๔๕

พรรษาตลอดจนคำสอนของพระสงฆสาวก

ทั้งที่เปนภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาที่พระองคทรง

รับรองวาถูกตองตามธรรมตามวินัย

(๓) พระอภิธรรมปฎก  คัมภีรที่บันทึกหัวขอธรรม ที่

แสดงสภาวะของจิตลวนๆ พระอภิธรรมเปนธรรมะที่สำคัญ

พระพุทธเจาจึงเลือกไปแสดงโปรดพระพุทธมารดา บนสวรรค

ชั้นดาวดึงส  พระองคใชเวลาเทศนาอยู ๑ พรรษาจึงจบ  สวน

พระพุทธมารดา เมื่อฟงพระพุทธเจาเทศนากัณฑนี้จบแลว ก็ได

บรรลุโสดาปตติผล(ฟงแลวดูชื่นใจ)

 เนื้อหาพระอภิธรรมที่พระพุทธองคทรงแสดงโปรด

พระพุทธมารดานั้นมี๗หมวดคือ(๑)ธัมมสังคณี(๒)วิภังค
(๓)ธาตุกถา(๔)ปุคคลบัญญัติ(๕)กถาวัตถุ(๖)ยมก
(๗)ปฏฐาน    

พระสงฆนำมาใชสวด ในงานทำบุญอุทิศใหผูวายชนมใน

ปจจุบัน  เราเรียกกันวา “พระอภิธรรม ๗ คัมภีร”  และในวัน
ที่พระพุทธองคเสด็จกลับจากจำพรรษาบนสวรรคชั้นดาวดึงส
นั้นไดมีประชาชนมารอรับเสด็จเปนจำนวนมากจึงเกิดประเพณี

ตักบาตรเทโวโรหณะหลังออกพรรษามาจนถึงปจจุบัน

รวมคัมภีรที่บันทึกคำสอนของพระเจาทั้ง๓ชุดเรียกวา
“ พระไตรปฎก” 
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พระไตรปฎกนี้ พระสงฆทรงจำไวเฉพาะพระพักตรของ

พระพุทธเจา  ดวยการทองบนสาธยาย มาตั้งแตพระพุทธองค

ยังทรงพระชนมอยู  ตั้งตนแตพระอุบาลีเถระ ทำหนาที่ทรงจำ 

พระวินัยพระอานนทเถระทรงจำพระสูตรและพระสารีบุตรเถระ

ทรงจำพระอภิธรรม  ปรากฏใหเห็นเปนตัวอยางในปจจุบัน  คือ

การสวดพระปาฏิโมกขในวันอุโบสถ  การเจริญพระพุทธมนต

และการทำวัตรสวดมนตของพระสงฆ

ภายหลังพระพุทธองคปรินิพพานได๓เดือนไดมีการ 

จัดระเบียบแบบแผน การทรงจำคำสอนใหมใหเปนระบบมากขึ้น 

เรียกวา“การสังคายนา”โดยมีพระมหากัสสปเถระเปนประธาน 

การสังคายนาหรือการรวบรวมคำสอนนี้ พระสารีบุตร 

เถระ ผูเปนอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธองค และเปน 
พระเถระผูใหญในสมัยนั้น  ไดมีการริเริ่มทำไวเปนแบบอยาง 
ตั้งแตสมัยที่พระพุทธองคยังทรงพระชนมอยู  จนเกิดพระสูตรๆ 

หนึ่งชื่อ สังคีติสูตร แปลวา พระสูตรวาดวยการสังคายนา

หรือพระสูตรวาดวยการจัดระเบียบคำสอนนั่นเอง
 
ภายหลังจากพระพุทธองคปรินิพพานประมาณ ๔๕๐ ป

จึงไดมีการบันทึกคำสอนเปนตัวหนังสือ  การบันทึกคำสอนเปน

ตัวหนังสือเกิดขึ้นที่ทวีปลังกา หรือประเทศศรีลังกาที่เรารูจักกัน

ในปจจุบัน



หลักการทำบุญ และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน๑๑

อาตมาบวชมาตั้งแตเยาววัยจนบัดนี้ยางเขาวัยหนุมเคย

ตั้งใจไววาจะหาโอกาสอานพระไตรปฎกศึกษาธรรมะของ 

พระพุทธเจาใหสมกับที่ไดเกิดมาบวชในพระพุทธศาสนาเปนความ

ตั้งใจมานานแลววาเมื่อบวชเปนพระภิกษุจะอานพระไตรปฎกสัก

รอบเปนอยางนอยบัดนี้ก็พอจะมีเวลาบางแลว

ทุกครั้งที่เปดหนังสือพระไตรปฎกออกอาน  มีความรูสึก

เหมือนนั่งอยูเฉพาะพระพักตร ฟงธรรมจากพระพุทธองค  เมื่อ

พบขอธรรมะที่ประทับใจอาตมาคิดถึงโยมทั้งสองอยากใหโยม

ทั้งสองรูในสิ่งที่อาตมารูอยากใหเห็นในสิ่งที่อาตมาเห็นอยาก

ใหอาน ในสิ่งที่อาตมาอาน  แตคงเปนไปไมได เพราะเหตุผลและ

ปจจัยหลายอยางจึงอยากเขียนจดหมายเพื่อบอกเลาเรื่องราว

ที่ไดศึกษาเลาเรียนใหโยมทั้งสองฟง
ตั้งใจจะสงจดหมายฉบับนี้ ไปพรอมกับโยมปา  แตเผอิญ

เขียนไมทันเพราะมีเรื่องโนนเรื่องนี้ตองทำ  จดหมายฉบับนี้จึง

สงมาชากวากำหนดหลายวัน  ไดฝากเพียงมวนเทปธรรมะมาให
เผื่อวาจะไดฟงไปกอนในวัยที่ลวงเลยมาจนถึงบั้นปลายชีวิตเชนนี้
อยากใหโยมทั้งสองตั้งหนาตั้งตาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลไมตอง

หวงไมตองกังวลหนาที่การงานอีกแลว  ควรแสวงหาหลัก  และ

ที่พึ่งทางใจใหตนเอง
ตอไปนี้  ทุกสิ่งทุกอยางใหลูกหลานจัดการดูแลกันเองให

โยมพอใหญโยมแมใหญตั้งหนาตั้งตาแสวงหาสิ่งที่เปนบุญเปนกุศล

คนอื่นเขาจะเอาอะไรจะคิดอะไรจะรวยอยางไรก็ชางเขาเถอะ

อยาตองการอยาอยากไดอยากมีอยางเขาอีกตอไปเพราะเวลา
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แหงความอยากไดอยากมีของคนแก หมดลงแลว อยาไปหวงลูก

หวงหลานหวงทรัพยสมบัติไมตองคิดวาอยากใหลูกหลานเปน

โนนเปนนี่ควรหาที่พึ่งอันแนนอนใหตัวเองกอนตั้งใจใหมั่งคงแนว

แนวา

 “เวลาที่เหลืออยู ตั้งแตวันนี้เปนตนไปจะยึดมั่น

ในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆจะเอา

พระรัตนตรัยเปนที่พึ่งสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้ไมเอาแลว”

ทำบุญ ได ตลอดวัน
จาก ตื่น จน หัว ถึง หมอน
  
สวนเรื่องการทำบุญนั้น  ไมจำเปนตองไปขวนขวาย

แสวงบุญจากที่ไหนเพราะบุญอยูในตัวเราจึงควรขวนขวาย

แสวงบุญในตัวเรานี้แหละเราสามารถทำบุญไดตลอดทั้งวัน

ตั้งแตตื่นนอน จวบจนเมื่อหัวถึงหมอน โดยไมจำเปนตองไป
แสวงบุญจากที่ไหน

กายเปนที่ตั้งแหงบุญ  วาจาเปนที่ตั้งแหงบุญ  ใจเปน

ที่ตั้งแหงบุญ  แสวงบุญจากกาย  วาจา  ใจ  ดวยการทำดี

พูดดีคิดดีตลอดวันเราก็สามารถทำบุญไดตลอดวัน
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 ตอไปนี้  จะขอแนะนำ  “ หลักการทำบุญและวิธีปฏิบัติ

ธรรมในชีวิตประจำวัน” อยางถูกวิธี ซึ่งนาจะเหมาะสำหรับโยม

ทั้งสองที่ไปวัดไมไดเนื่องจากรางกายและสังขารไมอำนวย

กอนอื่นโยมทั้งสองตองคิดอยางมีหลักวา บุญกุศลอยูที่ใจ

เปนสำคัญแมเราไมสามารถไปแสวงบุญในที่ตางๆไดตามที่ผูคน

โฆษณาบอกกลาววา ไปแสวงบุญที่นั้นที่นี้จึงจะไดบุญมาก  ก็อยา

ไปทุกขรอนใจวาเราไปไมได

อยูที่บานก็สามารถทำบุญไดตลอดวันเนื่องจากการกระทำ

ตางๆในชีวิตประจำวันก็เปนบอเกิดแหงบุญกุศลอยูแลวเชน

การอุปฏฐากบำรุงเลี้ยงดูพอแมก็เปนบอเกิดแหงบุญการ

แสดงความเคารพนอบนอมตอปู ยา ตา ยาย พี่ ปา นา อา ผู

เปนบรรพบุรุษที่เรียกวาวุฑฒาปจายนธรรมแปลวาการแสดง
ความออนนอมตอผูใหญในตระกูลก็เปนบอเกิดแหงบุญความรัก 
ความผูกพัน ชวยเหลือเกื้อกูลระหวางญาติพี่นอง ก็เปนบอเกิด

แหงบุญ  การอนุเคราะหบุตรหลานดวยเมตตาจิต ก็เปนบอเกิด

แหงบุญ  การมีน้ำใจเกื้อกูลเพื่อนฝูงพวกพองบริวาร ตามสมควร
แกโอกาส ก็เปนบอเกิดแหงบุญ  การอนุเคราะหบุคคลผูตกยาก
ก็เปนบอเกิดแหงบุญ  หรือแมกระทั่งการสงเคราะหสัตวตัวเล็ก

ตัวนอย สูงขึ้นไปจนถึงการใหทานรักษาศีลเจริญภาวนา ลวนเปน

บอเกิดแหงบุญ
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หากเราทำดี  พูดดี คิดดีกับพอแม ญาติพี่นอง เพื่อนฝูง

ตลอดจนการทำตนใหเปนประโยชนตอสังคมที่เราอยูอาศัยเหลานี้

ลวนเปนบุญเปนกุศลทั้งสิ้นพระพุทธเจาตรัสวา

 “ สิ่งทั้งหลายมีใจเปนหนึ่ง  มีใจประเสริฐที่สุด ทุกสิ่ง

สำเร็จมาจากใจถาใจไมดีเสียแลวจะพูดหรือจะทำอะไรก็ตาม

ก็ยอมจะเกิดทุกขตามมาเหมือนลอหมุนไปตามรอยเทาโคที่

ลากเกวียน”

โคลากเกวียนเปนอยางไร โยมพอใหญโยมแมใหญ ก็รูอยู

แลวเพราะบานเรามีเกวียน

ดวยเหตุนี้  โยมทั้งสองจึงตองคิดใหเปนบุญเปนกุศล  คิด

แตสิ่งที่ดีๆ ขอแนะนำวิธีทำบุญในชีวิตประจำวัน  ตั้งแตตื่นนอน

จวบจนเมื่อหัวถึงหมอน  ตามความเหมาะสมแกรางกายและ 
สังขารของโยมทั้งสอง

 

 เมื่อ แรก ตื่น 
 ปฏิบัติ ธรรม ดวย การ ตาม ดู ลม หาย ใจ
   

การปฏิบัติธรรมหรือการทำสมาธินั้น เราสามารถทำได
ตลอดทั้งวัน  ตั้งแตตื่นนอนตอนเชา เราก็เขาสูเสนทางนักปฏิบัติ
ธรรมดวยการดูลมหายใจวิธีปฏิบัติงายๆคือ
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เมื่อแรกรูสึกตัวอยาพึ่งขยับตัวหรือลุกจากที่นอนใหนอน

อยูในทาเดิมพรอมกับเอาความรูสึกไปจับที่ลมหายใจหายใจเขารู 

หายใจออกรู  สองครั้ง  สามครั้ง  หรือมากกวานั้น ตาม

ความเหมาะสม  เปนการเริ่มตนชีวิตวันใหมที่ลมหายใจเขาออก 

       

จากนั้นคอยเอาความรูสึกไปสำรวจดูรางกายวาเรานอน

ทาไหนมือวางอยูอยางไรเทาวางอยูอยางไรดูใหเห็นทั่วรางกาย

ตลอดจนผาหมหมอนมุงและอากาศจึงลุกขึ้นหรือหากมีเวลา

จะนั่งทำสมาธิตอก็ได

นี่ก็เปนการปฏิบัติธรรมเชนกัน  หากไมยึดติดรูปแบบจน

เกินไปการปฏิบัติธรรมก็ไมใชเรื่องยากเลย

  
การปฏิบัติธรรมไมจำเปนตองมีวิธีมาก ไมจำเปนตอง

ขึ้นกัมมัฏฐานไมจำเปนตองขึ้นครูไมจำเปนตองขาขวาทับขา

ซายมือขวาทับมือซายตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมีสติเปนไป
เฉพาะหนา  หายใจเขารูหายใจออกรู  ใหเอาความเหมาะสม
ของรางกายและสังขารของเราเปนประมาณ

ปฏิบัติธรรมควรใหกลมกลืนไปกับการดำเนินชีวิตของ

เราใหมากที่สุดอยาไปยึดรูปแบบมากเกินไป
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ตั้ง ใจ รักษาศีล ดวย การ อธิษฐาน ศีล
  

เมื่อกำหนดลมหายใจแลว  ตอไปใหกำหนดที่จะรักษาศีลให

บริสุทธิ์บริบูรณเปนการสมาทานศีลดวยตนเอง

การระวังกายไมใหทำรายผูใด หรือสัตวใด จนเกิดความ

ลำบากเดือดรอน  การระวังวาจาไมใหกระทบกระทั่งผูใด  หรือ

สัตวใด จนเกิดความลำบากเดือดรอน  การระวังใจไมใหคิดที่จะ 

ทำรายผูใด หรือสัตวใด  ไมใหมีความตองการที่จะเห็นผูใด หรือ

สัตวใดไดรับความพินาศยอยยับการระวังดังกลาวนี้ชื่อวา“ การ

รักษาศีล”     

สำหรับศีลในระดับพื้นฐาน ที่ชาวบานโดยทั่วไปรักษา มี ๕

ประการเรียกวา“ศิล๕”คือ

 (๑) ไมเบียดเบียนเขนฆาผูอื่น ใหไดรับความลำบาก
เดือดรอน เจ็บปวด ทุกขทรมาน  ทั้งทางกายและทางจิตใจ
ตลอดจนการฆาดวยสายตา  คือ การมองผูอื่นดวยสายตา

ดูหมิ่นดูแคลน

(๒) ไมฉอโกง ลักขโมย ยักยอก บีบคั้น เบียดบัง คอ
รัปชั่น เอาสมบัติของผูอื่น  ตลอดจนใชวิธีการถายเทสมบัติ
ของสวนรวมหรือของชาติมาเปนสมบัติของตน

(๓) ไมประพฤติผิดลูกเมียผูอื่น อันจะเปนเหตุใหพอ แม

ญาติ พี่นองเขาเจ็บปวดใจ ตลอดจนการคาประเวณี และการ

ทำตนหรือประดิษฐสิ่งใหเกิดการยั่วยุทางเพศ
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 (๔) ไมโกหกพกลม  หลอกลวง  ปลิ้นปลอน  มีเลห

เหลี่ยมสรางเรื่องเท็จหลอกผูอื่นใหหลงเชื่อโดยที่ตนเองไมมี

คุณสมบัติเชนนั้นอยูในตัว หรือใชภาษาโนมนาวฝูงชน ใหเกิด

ความคิดเห็นไปในทางที่ไมถูกตองชอบธรรม  เพื่อประโยชน

แกตนเอง   แกพวกพองบริวาร หรือประโยชนที่ไมถูกตอง

ชอบธรรมดานใดดานหนึ่ง

(๕) ไมเกี่ยวของกับสิ่งเสพติดของมึนเมา  ตลอดจน

สนับสนุน สงเสริม โฆษณาประชาสัมพันธเชิญชวนใหผูคน

เกิดความเห็นคลอยตาม เกิดความนิยมชมชอบสิ่งเสพติด

ของมึนเมา    

  

ศีลทั้ง ๕ ขอนี้ ยังมีขอความที่ตองขยายเพิ่มเติมอีก แตจะ
หาโอกาสอธิบายความถึงโทษที่จะเกิดขึ้นในจดหมายฉบับหนา

ศีล ๕ นี่แหละเปนสิ่งสำคัญ  เปนสวนเบื้องตน  ในการ

ประคับประคองจิตใจใหสูงขึ้น  หากไมมีโอกาสไปรับจากพระสงฆ
ที่วัด ตื่นเชามาก็ใหนึกอธิษฐานในใจทุกวัน เปนการรักษาศีลดวย
การอธิษฐานศีลวา

“วันนี้จะตั้งใจรักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์บริบูรณ  ไมให

ดางพรอยไมใหเศราหมอง”
คำวา   “ ดางพรอย” นี้  หมายถึง  ศีลยังไมขาด แตศีล

เศราหมอง  หรือมีรอยดาง เชน  อยากกินปลา  แลวบอกลูก

บอกหลานไปหาปลาใหกิน จึงเปนเหตุใหลูกหลานตองฆาปลา 
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อยางนี้ศีลยังไมขาด  แตศีลดางพรอย  หรือเศราหมอง  เพราะ

แมเราไมไดฆาสัตวดวยตัวเอง แตก็เปนเหตุใหผูอื่นฆา  อาหาร 

การกินก็อยาไปยุงยากลูกหลานจัดหาอะไรใหกินก็กินตามมีตาม

ได  กินพอใหรางกายดำรงอยู  เพื่อทำคุณงามความดีตอไป คน

แกมีชีวิตอยูเพื่อเปนหลักใจใหกับลูกกับหลาน เพื่อใหลูกหลานได

ปลดหนี้ชีวิตแคนี้ก็พอแลวไมตองบนไมตองวาใหลูกหลานยิ่งมี

อายุยืนอยูนานลูกหลานก็ยิ่งมีโอกาสไดปลดเปลื้องหนี้ชีวิตไดมาก

  

เมื่อถึงวันพระ๘ค่ำ๑๕ค่ำโยมทั้งสองไปวัดไมไดก็

ใหอธิษฐานศีลอุโบสถที่บาน   ถาตั้งใจอธิษฐานศีลอุโบสถจะมี

อานิสงสมากศีลนั้นสำเร็จไดดวยการอธิษฐานคือการตั้งใจ

รักษาศีล  อยางหนึ่ง  และสำเร็จไดดวยการสมาทาน  หรือ
การรับศีลจากพระสงฆอยางหนึ่ง

การรักษาศีลทั้งสองอยาง มีอานิสงสเชนเดียวกัน เรา

สะดวกอยางไร ก็เลือกตามความเหมาะสม  อยาใหเกิดเปน 
ความยึดติดรูปแบบ  จนทำใหชีวิตดูแปลกแยกจากสังคม อึดอัด 
ขัดของไปเสียหมดตนเองก็ขัดของคนรอบของก็อึดอัด สังคม

ก็มองดวยสายตาแปลกประหลาด เอาความเหมาะสมแกสังขาร

และใหสอดคลองไปกับการดำเนินชีวิตเปนหลัก ไมจำเปนตองนุง
ขาวหมขาว ใสเสื้อมอฮอม อวดใหคนอื่นเห็นวา เราเครงศีลเครง
ธรรม  จนดูเปนการสรางภาพ มากกวาจะสรางศีล ศีลอยูที่กาย

วาจาใจไมไดอยูที่เครื่องแตงตัว
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สวนผูอธิษฐานศีลอุโบสถ แลวปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

สามารถรักษาชีวิตรอดมาไดก็เห็นจะมีพระมหาชนกเปนตัวอยาง

เมื่อพระมหาชนกเดินเรือไปคาขายทางทะเล เรือไดประสบ

มรสุม ถูกคลื่นใหญซัดแตกกลางมหาสมุทร พระมหาชนกแหวก

วายน้ำอยูกลางทะเลตลอด๗วันหวงมหรรณพจรดขอบฟามอง

ไมเห็นฝงแตพระมหาชนกก็ไมยอมทอยังคงแหวกวายตอไปดวย

ความเพียรพยายาม ครั้นถึงวันที่ ๗ จึงเงยหนาขึ้นบนทองฟาเห็น

พระจันทรเต็มดวงก็รูวา วันนี้เปนวันพระอุโบสถ จึงบวนปากดวย

น้ำเค็มตั้งใจอธิษฐานศีลอุโบสถกลางทะเล  ดวยอานิสงสแหงศีล

ที่อธิษฐานเปนเหตุใหเทพธิดามาชวยใหรอดชีวิตเรื่องพระมหา

ชนกปรากฏอยูในพระเจา ๑๐ ชาติ โยมทั้งสองคงเคยไดยินพระ

ทานเทศนจากหนังสือผูกใบลานใหฟง
นี่เปนตัวอยางอานิสงส ที่เกิดจากการอธิษฐานศีล  แมไม

ไดรับจากพระสงฆ  ก็มีอานิสงสเชนกัน  เพราะขึ้นอยูที่ความตั้ง

ใจดี
กลาวโดยสรุปการรักษาศีลคือ 
การประคับประคองจิตไมใหคิดราย

ประคับประคองวาจาไมใหพูดราย

ประคับประคองกายไมใหทำรายใครๆ
อันเปนเหตุใหเขาเกิดความเจ็บปวดทุกขทรมาน-
เกิดความโศกเศราเสียใจนั่นเอง
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 ศึกษา พระธรรม    ดวย การ ฟงเทศน์ 
และ อานหนังสือ ธรรมะ
  

หลังจากสำรวจศีลแลวใหเปดเทปธรรมะฟง  เนื่องจาก

ตอนเชาเปนเวลาเงียบสงบและเราก็ไดนอนหลับมาเต็มที่จิตยัง

ผองใสจึงเหมาะแกการฟงธรรมหรือจะเปดหนังสือธรรมะอานสัก

หนาสองหนาก็ไดแลวแตความเหมาะสม

   

การฟงเทศนนั้น ไมจำเปนตองไปที่วัด แมโยมทั้งสองไป

ฟงเทศนที่วัดไมได  ก็ไมเปนไร  ฟงเทปธรรมะหรืออานหนังสือ

ธรรมะที่สงไปให  ถือวาเปนการฟงเทศนเหมือนกัน  ขอใหตั้งใจ

ใหเปนบุญเปนกุศล  ดวยการนึกในใจวา “ขอใหเขาใจในธรรม
ของพระพุทธเจาตามเทปธรรมะที่กำลังฟงหรือหนังสือที่กำลัง

อาน”  เปนอันใชได  ไปวัดฟงเทศนดวยหู แตใจไมไดฟงดวย ก็

เหมือนไมไดไป

ที่พูดนี้   ไมไดหมายความวา  การไปฟงเทศนที่วัดไม
จำเปน แตหมายความวา หากเราไมมีโอกาสไปฟงเทศนที่วัด

เพราะสังขารรางกายไมอำนวย ดวยหนาที่การงาน หรือจะ

ดวยขอขัดของอื่นใดก็ตาม  ก็ไมควรทำความเดือดเนื้อรอน

ใจวา ไมไดไปฟงเทศนแลวจะไมไดบุญ ควรคิดวา การสราง
ปญญาบารมี ทำไดหลายทาง  ตองเลือกตามโอกาสและความ
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เหมาะสมในเวลานั้นๆ    ใชสติปญญาพินิจพิจารณาการทำบุญ 

ที่เหมาะสมแกตัวเราเองจึงชื่อวาทำบุญโดยใชปญญาอยางนี้

ไดทั้งบุญไดทั้งปญญา

แตถาวันไหนลูกหลานวางจากการทำงาน  เขามีโอกาส

พาไปฟงเทศนที่วัด  ก็ยิ่งเปนการเพิ่มวิริยบารมีมากขึ้น เพราะผู

ที่ไปฟงเทศนที่วัดนั้น ไดทั้งบุญสวนที่เปนปญญาบารมี บุญที่เปน

วิริยบารมี  และบุญสวนที่เปนเนกขัมมบารมี  เพราะการพราก

กายออกจากบาน จากลูกหลาน จากทรัพยสมบัติ จากความ

สะดวกสบายที่บานมาไดนั้นทำไดยาก

 

ตักบาตร ตอนเชา 
 บุญ ที่ ทำ งาย แต อานิสงส์ มาก
  
หลังจากฟงเทศนพอสมควรแลว  ถาตักบาตรได  ก็ออก 

ไปตักใหลูกหลานจัดหาใหตักที่หนาบานนั่นแหละ

ไมตองไปไกล  ตักบาตรคนเดียวก็ได  แตใหนึกอนุโมทนา 
ในใจ  คนไปตักบาตรก็ใหนึกวา ใหคนที่ไมไดมา มีสวนบุญดวยกัน
หรือวันไหนไมสะดวกบอกลูกหลานตักแทนก็ไดเรานึกอนุโมทนา

ยินดีในใจเรียกวา

บุญเกิดจากการอนุโมทนา(อนุโมทนามัย)
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ความหมายของ  คำวา  “ อนุโมทนา”  คือ  ความรูสึก

ยินดีในการทำความดีของคนอื่น  เปนบุญกุศลเหมือนกัน  อยา 

นึกวาไมเปน  อาตมาไดบอกโยมทั้งสองไปตั้งแตตนแลว วา 

การทำบุญทำกุศลทุกอยางอยูที่ใจเปนสำคัญ  แตก็ไมได

หมายความวาจะคอยอนุโมทนาบุญที่คนอื่นทำโดยที่ตนเองไมทำ

อะไรเลย 

คำอธิบายตอไปนี้ คงจะทำใหเกิดความเขาใจความ

สำคัญของใจไดบางโดยทั่วไปเรามักจะมีคำถามวาภรรยา

ตักบาตรสามีไมไดตักสามีจะไดบุญหรือเปลา?

ตอบวาทั้งไดและไมไดเพราะขึ้นอยูกับใจถาคนที่ไมได

ไปตักบาตร  แตมีใจยินดีวา เราก็มีสวนรวมเพราะเราเปนคนหา

เปนคนจัดแจง  ทุกสิ่งที่ภรรยาทำบุญ  เกิดจากน้ำพักน้ำแรงของ
เรารวมกัน  ความรูสึกพลอยยินดีในการทำบุญของภรรยาเชนนี้
เกิดเปนบุญเปนกุศลเชนกันคำถามนี้จึงตอบไดเปน๓อยางคือ

๑.   ภรรยาทำบุญตักบาตร สามีไมไดทำ  แตนึกใหสามี

มีสวนแหงบุญรวมกับตนดวย  สวนสามีก็นึกอนุโมทนาพลอย
รวมยินดีในการทำบุญของภรรยา  ไดบุญทั้งสองคนเทาๆกัน 
เรียกวา“ บุญเกิดจากการอนุโมทนา”หรือบุญเกิดจากการยินดี

ในการทำบุญของผูอื่น  เหมือนคนสองคนจุดคบไฟตอไฟจากกัน

จะเกิดเปนไฟสวางขึ้นสองดวง
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๒.ภรรยาทำบุญตักบาตรสามีไมไดสนใจกลับคิดวา

อยากทำก็ทำไปไมเกี่ยวกันตัวใครตัวมันหรือไมรูทำบุญไปทำไม

พระสงฆองคเจาไมเห็นจะทำอะไรกินๆนอนๆถาอยางนี้ ภรรยา

ไดบุญคนเดียวแนนอนแตสามีไมไดเพราะจิตใจไมนอมไปในบุญ

ที่ภรรยาทำ นึกงายๆเมื่อภรรยาจุดคบไฟสงใหสามีตอไฟแต

สามีไมยอมตอไฟก็ไมติดแทนที่จะเกิดมีแสงสวางสองดวง

ก็มีดวงเดียวเหมือนเดิม

๓.  ภรรยาตักบาตร แตไมนึกเปนบุญเปนกุศล  ใจไมนอม

ไปในบุญที่ตนเองกำลังทำนึกดานึกอิจฉาริษยาคนโนนคนนี้นึก

ตำหนิพระสงฆวา ทำไมเปนอยางนั้นอยางนี้ องคนี้จะเปนพระแท

หรือเปลา  ภรรยาไดบุญเหมือนกัน  แตไดนอย เพราะใจปดไม

เปดรับบุญเนื่องจากความอิจฉาริษยาความโกรธความอาฆาต
ปดกั้นทางมาแหงบุญที่จะเขาสูใจ   เหมือนคบไฟที่จุดไฟ  แต

มีเชื้อไมดีมันก็ไมสวาง  สวนสามีนึกดีใจวา ภรรยาทำบุญ มี

จิตใจยินดีเลื่อมใสนึกอนุโมทนา  สามีไดบุญมากกวาภรรยา
ผูทำทั้งนี้เพราะจิตใจสามีเปดรับบุญมากกวาภรรยาจิตสามี
เหมือนคบไฟที่มีเชื้อดี แมจะตอจากคบไฟที่มีแสงนอย ก็สวาง

โชติชวงมากไดเชนกัน

การทำบุญจึงขึ้นอยูที่จิตใจยินดีในการทำความดี เปน 
สำคัญ  เรียกวา “บุญเกิดจากการอนุโมทนา” (อนุโมทนามัย)
หรือบุญเกิดจากการพลอยยินดีในการทำบุญของผูอื่น
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 ไหวพระ สวดมนต์ กอน นอน   
 สมาธิ แบบ ชาวบาน
  

กอนนอนควรไหวพระสวดมนต  อันเปนขนบธรรมเนียม

เปนแบบแผน และเปนหลักปฏิบัติ เกี่ยวกับการนอนของคน

ไทยแตโบราณ  เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจา  พระธรรมเจา  พระ

สังฆอริยเจา  การสวดมนต กอนนอนเปนกุศโลบายเพื่อ

ผอนคลายจิต หรือเปนการลดระดับจิตที่วิ่งวุนมาทั้งวัน  ใหสงบ 

ระงับกอนเขาสูความหลับ  เพื่อไมใหหลับไป พรอมกับความ

กระวนกระวายกระสับกระสาย

หากวันไหนมีกิจมาก เหนื่อยหลา ไมมีเวลา   อยางนอย

ควรไดกราบหมอนสัก๓ครั้งวานะโม๓จบหรืออยางไมได
จริงๆ ลมตัวลงนอน ยกมือไหวจรดหัว  แคนี้ก็ทำใหชีวิตงดงาม

ตามแบบอยางชาวพุทธที่ดีแลว

 การสวดมนต หากสวดเปนภาษาบาลีไมได ก็นึกเปน
ภาษาไทย แลวนึกทบทวนรอบวันที่ผานมา  คือ  ใหสำรวจดูวา
ศีลเราบริสุทธิ์หรือเปลา  ถาบริสุทธิ์ก็ใหนึกดีใจวา  “ วันนี้ศีลเรา

บริสุทธิ์”ถาศีลขาดหรือดางพรอยไมบริสุทธิ์บริบูรณก็ใหนึกวา

“พรุงนี้จะตั้งใจใหมใหมั่นคงขึ้นกวานี้”นึกตลอดไปถึงการทำบุญ
ใหทานที่ไดทำ

ในที่นี้ จะแนะนำวิธีสวดมนตไหวพระกอนนอนแตพอสั้นๆ

ใหเลือกปฏิบัติตามความเหมาะสม
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 นอนอยางไรใหเปนสุข

  

การนอนเปนอิริยาบถใหญที่สำคัญของคนเราพระพุทธเจา

ทรงสอนเรา ใหรูจักใชการนอนทำสมาธิ อีกอิริยาบถหนึ่ง

นอกเหนือจากการทำสมาธิแบบนั่ง  (สมาธิ)  และเดิน (จงกรม)

เปนการใชการนอน บริหารจิตใจใหสะอาดผองใสงดงาม  ไม

หยาบกระดางกาวราว

การไหวพระกอนนอน      เปนรูปแบบวิถีชีวิตอันงดงาม 

ของชาวไทยมาแตโบราณวาโดยรูปแบบการไหวพระกอนนอน 

ยึดแบบมาจากการทำสมาธิแตแทนที่จะใชวิธีนั่งบริกรรมคำใด 

คำหนึ่งเชนพุท-โธ,พองหนอ-ยุบหนอ,สัมมาอะระหัง  เปนตน

เพื่อเปนสื่อใหเขาถึงความสงบก็กลับใชการไหวพระสวดมนต
เปนอุบาย

 

การไหวพระสวดมนตกอนนอน  จึงเปนวิธีการเขาสูสมาธิ

ตามวิถีชีวิตแบบไทยๆ มาแตโบราณ  เพื่อเปนสื่อใหเขาสูความ
หลับอยางสบาย ไมกระสับกระสาย  เมื่อหลับก็ไมฝนราย  ตื่นก็
สดชื่นไมงวงซึมเปนที่รักของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย

 เมื่อจักเกิดเหตุรายในชีวิตก็ทำใหเกิดนิมิตรูลวงหนาที่

เรียกวา“เทพสังหรณ”คือเทวดาบอกเหตุลวงหนา
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 เหตุ แหง ความ ฝน
  

ความฝนเกิดจากสาเหตุใดนั้นเปนการอยากที่จะอธิบาย 

ได  เพราะมีคำอธิบายจากหลายดาน  ไมวาจะเปนทางดานการ

แพทย ทางดานจิตวิทยาตลอดจนนักจิตวิเคราะหทั้งหลายตางก็

มีคำอธิบายที่แตกตางกันออกไป

เฉพาะในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเรานั้น  ไดกลาวถึง

สาเหตุที่ทำใหคนเราฝนไว๔ประการคือ

 ธาตุโขภะ  
ธาตุ ใน รางกาย กำเริบ ปนปวน 

เกิดจากความผิดปกติทางรางกาย  อันมีสาเหตุมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของธาตุในรางกาย  ทำใหธาตุเกิดความไมสมดุล
เชนธาตุไฟมากไปทำใหตัวรอนกลายเปนไขไมสบายก็ทำใหฝน
ได ธาตุน้ำมากไป เกิดปวดปสสาวะขณะหลับ ก็ทำใหฝน เปนตน

ความฝนเชนนี้มักเกิดขึ้น เมื่อนอนผิดทา หรือเจ็บปวยเปนไข

ไมสบายจนบางครั้งทำใหนอนละเมอเพอพกจับความไมไดเหมือน
คนขาดสติ  เรื่องที่ฝนมักเปนเรื่องที่ทำใหเกิดความนากลัวตางๆ
เชน ฝนวา ตกจากภูเขาหรือตกจากที่สูงลอยไปในอากาศเหมือน
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เหาะไดถูกภูตผีปศาจยักษมารวิ่งไลถูกสัตวรายเชนเสือ

ชางหรือโจรผูรายวิ่งไลฆาฟนเปนตนในขณะที่วิ่งหนีมีความ

รูสึกวาวิ่งไดชามาก  ชาจนบางครั้งเราตองกระโดดสองขาแทน

การวิ่งเพื่อหนีจากสิ่งที่นาสะพรึงกลัวนั้นพอรูสึกตัวตื่นก็เหนื่อย

แทบขาดใจเหมือนวิ่งมาดวยความเร็วหลายสิบกิโลเมตร

 

 อนุ ภูต ปุพพะ  
ฝน เนื่อง มาจาก อารมณ์ ที่ ได ประสบ มา   

ความฝนชนิดนี้เกิดจากจิตที่หมกมุนครุนคิดในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง ที่ประสบพบเห็น หรือไดยินไดฟงมาในชีวิตประจำวัน  เชน
ประสบเหตุการณบางอยางมา  จิตจะเก็บเหตุการณนั้นไวแลว

กลายเปนความฝนแมบางครั้งเรามีความรูสึกวาลืมเหตุการณนั้น

ไปนานแลวแตจิตยังคงเก็บเหตุการณนั้นไวในจิตใตสำนึกเพียง
รอเวลาแสดงออกเทานั้นเมื่อเหตุการณนั้นมาปรากฏในความฝน
จึงทำใหนึกขึ้นไดทันที อารมณนั้นอาจเปนเรื่องในอดีตชาติ อาจ

เปนอารมณที่เราประสบมาชานานหรือเพิ่งจะผานไปในวันนั้นแลว

เก็บฝงไวในจิตใตสำนึกแลวฝนไปก็ได
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 เท วตูป สังหรณ์    
เทวดา บอกเหตุ ให รูลวงหนา

ความฝนที่เทวดานำมาเปนสาเหตุที่จะบอกเลาเรื่องราว

หรือเหตุการณบางอยางใหผูฝนรับรู  ความฝนนั้น อาจเปน

เหตุการณตางๆ ตามอำนาจการบันดาลของเทวดา  ถาเทวดา

รักเมตตา ปรารถนาจะใหการคุมครองรักษา และหวังประโยชน

จะบันดาลใหฝนดี และเปนผลในทางที่ดี  สวนการที่จะฝนดีและ

เปนผลดีตามอำนาจของเทวดานั้นผูฝนตองเปนที่รักของเทวดา

และมนุษยทั้งหลายดวย การจะเปนที่รักของเทวดาและมนุษย

ทั้งหลาย ก็ตองเปนผูมีทาน คือ การใหปนสิ่งของตามโอกาส  มี

ศีล คือ ความสะอาดกายและสะอาดวาจา  ความสงบเสงี่ยม

ออนนอมถอมตนไมหยาบกระดางกาวราวอวดดื้อถือดีดูหมิ่น
เหยียดหยามผูอื่นและมีธรรมอันงามคือหมั่นฝกหัดขัดเกลาจิต
ใจใหสะอาดผองแผว

  

พระพุทธเจาตรัสวา   
ผูมีศีลมีธรรมอันงามยอมเปนที่รักของเทวดาและมนุษย

ทั้งหลาย  ผูมีศีลธรรมงามอยาวาแตมนุษยเลยที่รัก  แมเทพ

เทวาทั้งหลายก็ชื่นชมตอการปรากฏตัวของเขา
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 พระเจาสุทโธทนะพระพุทธบิดาเมื่อพระพุทธเจาตรัสรู

แลว เทวดาไดนำเรื่องนั้นมาบอกใหรูลวงหนา กอนที่จะไดรับขาว

จากผูคน  ซึ่งเปนความหวังดีของเทวดา ในทางตรงกันขาม หาก

เทวดาโกรธหวังจะใหพินาศ  ก็จะใหนิมิตที่ไมดีตางๆ แสดงใหรูถึง

ความไมพอใจหรือความตองการบางอยางของเทวดา

 ยกตัวอยางพระเจาสุทโธทนะพระพุทธบิดาเชนกันขณะ

ที่เจาชายสิทธัตถะออกบวชไมทราบวาอยูแหงหนตำบลใดพระเจา

สุทโธทนะก็เฝาแตคิดถึงอยูมาวันหนึ่งเทวดาฝายที่ไมปรารถนาดี

ไดมาเขาฝน โดยถือหอกระดูกมาดวย แลวบอกวา  เจาชายสิ

ทธัตถะตายแลวเปนตน

บางครั้งเทวดาใหฝนดี แตมีผลราย ในคัมภีรทางศาสนา 

ไดยกตัวอยางพระเถระรูปหนึ่ง  จำวัดอยูในวิหารแหงหนึ่ง 
ตัดตนไมซึ่งเทวดาสิงอยูตนไมนั้นเปนตนไมใหญจึงเปนวิมาน 

ของเทวดา  เทวดาโกรธมาก หลอกใหพระเถระตายใจ  โดยมา 

เขาฝน บอกความจริงใหทราบหลายครั้งหลายคราว ไมเคย 
ผิดพลาดซึ่งถือวาเปนฝนดี

เมื่อพระเถระตายใจแลว คราวหนึ่ง เทวดาจึงเขาฝนบอก 

วา  “ อีก ๗ วันพระเจาแผนดินผูเปนอุปฏฐากจะสิ้นพระชนม”

เพราะความที่พระเถระฝนแลวจริงมาตลอด  ทานจึงบอกความ
ฝนนั้นแกคนทั้งหลายจนความทราบถึงพระเจาแผนดินทาวเธอ
ระวังพระองคจนตลอด ๗ วันลวงไปแลว  ก็ไมเกิดอันตรายแต

อยางไร จึงกริ้วพระเถระวา คิดการขบถ รับสั่งใหตัดมือตัดเทา

พระเถระเสีย
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 บุพนิมิต      
นิมิต บอกเหตุ ดีราย ให รูลวงหนา    
 

ความฝนชนิดนี้เกิดดวยอำนาจบุญกุศล  และอำนาจ

บาปกรรม  หรือเปนบุพนิมิตแหงการที่จะตองเสวยผลแหง

บุญกุศลซึ่งเปนฝายดีและเปนบุพนิมิตแหงการที่จะตองเสวยผล

แหงบาปกรรมซึ่งเปนฝายชั่ว

 ความฝนที่เรียกวา  “ บุพนิมิต” เปนผลมาจากอำนาจบุญ 

และอำนาจกรรมที่คนๆ นั้น ไดสั่งสมอบรมและกระทำไว มา

บันดาลใหปรากฏเปนลางบอกเหตุ  พูดงายๆ ถึงเวลา ที่บุญ 

หรือกรรมจะใหผล ก็จะเกิดนิมิตใหรูลวงหนา ทั้งบุญและกรรม

ลวนเปนนิมิต  ที่ปรากฏใหทราบลวงหนา  เมื่อแรกจะตั้งครรภ
พระนางสิริมหามายา มารดาของพระโพธิสัตว    ทรงฝนวา

พระยาชางเผือกหากินอยูในภูเขาใหญ เขามาเดินประทักษิณ

เวียนขวารอบพระองคแลวแหวกเขาอยูในพระ
ครรภ  ตอมา พระองคก็ทรงครรภ ความฝนนี้จึงเปน 
บุพนิมิตแหงการเสวยผลบุญที่เปนลางบอกใหรูลวงหนา วา

พระองคจะไดพระโอรสผูเลิศ

นอกจากนั้นพระเจาโกศลราชทรงพระสุบิน๑๖ขอดัง
ปรากฏในมหาสุบินชาดก  แตละขอเปนบุพนิมิตที่ปรากฏใหทราบ
ลวงหนา  ถึงความเปนเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ในโลกอนาคต

ทั้งความเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย  ธรรมชาติ  และภัยพิบัติ

นานาประการ
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ในคัมภีรทางศาสนา  ยังไดกลาวอีกวา  ความฝนชนิด

ธาตุโขภะและอนุภูตปุพพะไมควรเชื่อถือไมเปนจริงเพราะ

สติไมอยูในสภาพปกติ  ความฝนชนิด เทวตูปสังหรณ เปนจริง

บางไมจริงบางทั้งนี้ขึ้นอยูกับเทวดาผูมาเขาฝนเปนตัวแปรวามี

ความประสงคเชนไร

สวนความฝนชนิดบุพนิมิตนั้นทานยืนยันอยาง 

แนนอนลงไปเลยวา เปนความจริงตามที่ฝนทุกประการไมคลาด

เคลื่อนและทานใหขอสังเกตวาความฝนที่เปนบุพนิมิตโดยมากจะ

ปรากฏเฉพาะในเวลาคอนรุง  ทั้งนี้เพราะเวลาหัวค่ำ และเวลาเ

ที่ยงคืนนั้น  เปนเวลาที่รางกายกำลังเผาผลาญอาหาร  ธาตุไฟ

กำลังทำงาน ทำใหธาตุในรางกายคนเราไมปกติ   จึงมีผลทำให

ความฝนคลาดเคลื่อนไมแนนอน  ความฝนนั้นอาจจริงก็ไดไมจริง
ก็ไดพูดงายๆคือตั้งแตหัวค่ำจนถึงหลังเที่ยงคืนธาตุในรางกาย

ยังทำงานอยูแตเวลาคอนรุงเปนเวลาที่รางกายเผาผลาญอาหาร

เสร็จแลวรางกายอยูในสภาพปกติความฝนที่ปรากฏในชวงนี้จึง
เปนจริงอยางแนนอนเพราะเปนความฝนที่ไมไดขึ้นอยูกับอิทธิพล
ของรางกายแตเปนความฝนที่ปรากฏเพราะอำนาจบุญกุศลและ

อำนาจบาปกรรมของผูนั้น

ถาความฝนเกิดจากอำนาจบุญกุศลก็จะฝนดี และมีผลดี
ถาฝนเกิดจากอำนาจบาปกรรมก็จะฝนราย  และมีผลรายดวย
ความฝนชนิดบุพนิมิตจะไมมี “ ฝนรายกลายเปนดี”หรือ

“ ฝนดีกลายเปนราย”ถาความฝนรายก็จะมีผลรายฝนดีก็จะมี

ผลดีทานจึงใหขอสังเกตไววา
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 ถาฝนในเวลาคอนรุง ใหสันนิษฐานวา เปน

“บุพนิมิต” แหงอำนาจบุญ  หรือกรรมที่กำลังจะใหผล  ซึ่ง

ปรากฏใหเรารูลวงหนา

  

นอกจากนั้น  ในคัมภีรทางศาสนายังไดแสดงอาการที่จิต 

คนเราจะเขาสูภาวะความฝนไววาถานอนหลับสนิทจะไมฝนตื่น

อยูก็ไมฝน  แตเวลาที่ฝนเปนเวลาที่จิตกำลังอยูในชวงหลับเหมือน

การหลับของลิงคือหลับๆตื่นๆหรือครึ่งหลับครึ่งตื่นนั่นเอง

แตทั้งนี้ ทั้งนั้นก็เป นการยากที่จะระบุลงไปไดอยาง

ชัดเจนวา   ที่เราฝนนั้นเปนความฝนชนิดใด   จริงหรือไมจริง 

เพียงนำหลักเกี่ยวกับความฝนทางพระพุทธศาสนา มาใหโยม

ทั้งสองรูไว  เปนขอสังเกตเทานั้น  สวนความฝนทางดานการ
แพทยและนักจิตวิเคราะหเห็นวาไมมีความจำเปนจะตองพูดถึง
ในที่นี้เพราะไมเกี่ยวกับเรื่องศาสนา

ตอไปนี้  เปนวิธีไหวพระสวดมนตกอนนอน  จำไดวา เมื่อ

ยังเด็ก  โยมทั้งสองเคยสอนใหอาตมาไหวพระสวดมนตกอนนอน
บทสวดมนตที่อาตมาจำขึ้นใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็คงเปนบทนะโม
๓จบถึงวันพระ๘ค่ำ๑๕ค่ำอาตมามีหนาที่เก็บดอกไมใหโยม

แมใหญไปบูชาพระที่วัดและบูชาพระที่หัวนอนภาพตางๆยังอยู

ในความทรงจำของอาตมาไมลบเลื่อน
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 วิธีไหวพระสวดมนตกอนนอน
 

บทกราบพระรัตนตรัย
 อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา,พุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิฯ 

(กราบ)

สะวากขาโตภะคะวะตาธัมโม,ธัมมังนะมัสสามิฯ

(กราบ)

สุปะฏิปนโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,สังฆังนะมามิฯ 

(กราบ)

บทนมัสการพระพุทธเจา
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะฯ

(วา๓จบ)

บทไตรสรณคมน
พุทธังสะระณังคัจฉามิ
ธัมมังสะระณังคัจฉามิ
สังฆังสะระณังคัจฉามิ

ทุติยัมปพุทธังสะระณังคัจฉามิ

ทุติยัมปธัมมังสะระณังคัจฉามิ
ทุติยัมปสังฆังสะระณังคัจฉามิ
ตะติยัมปพุทธังสะระณังคัจฉามิ

ตะติยัมปธัมมังสะระณังคัจฉามิ

ตะติยัมปสังฆังสะระณังคัจฉามิฯ
(ถ้าพอเท่านี้ ก็ให้ข้ามไปสวดบทแผ่เมตตา หน้า ๔๐ ต่อได้)
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หลังจากนี้ใหนั่งพับเพียบ และเลือกสวดมนตตามที่ตองการ

สุดแลวแตวา ใครจะมีบทสวดมนตพิเศษออกไปอยางไร บางคนมี

พระคาถาบทตางๆ บางคนสวดพระคาถาชินบัญชรเปนตน เสร็จ

แลวสวดบทถวายพรพระเปนลำดับสืบไป

 บทถวายพรพระเปนคาถาที่พรรณนาถึงเหตุการณที่

พระพุทธเจาชนะมารผานพนอุปสรรคครั้งสำคัญไปไดดวยดีดวย 

วิธีของพระองคเอง

เปนคาถาวาดวยชัยชนะอันยิ่งใหญของพระพุทธองค ที่มี 

ตอพญามาร(พญาวสวตัตีมาราธริาช),อาฬวกยกัษ,ชางนาฬาคริ,ี 

องคุลีมาล,นางจิญจมานวิกา,สัจกนิคนธ,นันโทปนันทนาคราช 

และทาวมหาพรหมการสวดถวายพรพระเชื่อวาจะทำใหชีวิต 

ผานพนปญหาอุปสรรคและภยันตรายตางๆในชีวิตไปไดคนไทย 
ตั้งแตโบราณจึงนิยมสวดบทถวายพรพระในชีวิตประจำวันและ

นิยมนิมนตพระสงฆมาสวดในการทำบุญในโอกาสตางๆ

แมในปจจุบัน ที่วัดสระเกศ  หลวงพอเจาประคุณสมเด็จ
พระพุฒาจารย(เกี่ยวอุปเสโณ)ก็ใหพระสงฆภายในวัดสาธยาย
บทถวายพรพระนี้ตามโบราณคติหลังทำวัตรเย็นทุกวันมิไดขาด

 เมื่อครั้งที่อาตมาบวชเปนสามเณรใหมๆ  นอกจากบท

ยะถาฯลฯ สำหรับใหพรญาติโยม และบทปฏิสังขาโยฯลฯ สำหรับ
พิจารณาอาหารบิณฑบาตที่ตองจำแลวก็ยังมีบทถวายพรพระนี่
แหละ  ที่ถูกบังคับใหทองจำเปนอันดับแรก  รูสึกวาทองยากมาก

กวาจะจำไดแตละบทแสนจะยากแตเมื่อจำไดแลวกลับเปนบทที่

สวดแลวมีความไพเราะจับจิตและติดอยูในใจตลอดมา
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บทถวายพรพระ
   

อิติปโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ,วิชชาจะระณะ 

สัมปนโนสุคะโตโลกะวิทู,อะนุตตะโรปุริสะทัมมะสาระถิสัตถา,

เทวะมะนุสสานังพุทโธภะคะวาติฯ

 สวากขาโตภะคะวะตาธัมโม,สันทิฏฐิโกอะกาลิโก,เอ

หิปสสิโก,โอปะนะยิโก,ปจจัตตังเวทิตัพโพวิญูหีติฯ

                                       (อานวาวิญูฮีติ)     

สุปะฏิปนโน  ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ,  อุชุปะฏิปนโน

ภะคะวะโต,สาวะกะสังโฆญายะปะฏิปนโนภะคะวะโตสาวะกะ 

สังโฆ,สามีจิปะฏิปนโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆ,ยะทิทังจัตตาริ 

ปุริสะยุคานิ  อัฏฐะปุริสะปุคคะลา,  เอสะ  ภะคะวะโต  สาวะกะ 
สังโฆ,อาหุเนยโย,ปาหุเนยโย,ทักขิเณยโย,อัญชะลีกะระณีโย,

อะนุตตะรังปุญญักเขตตังโลกัสสาติฯ

 
 พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง
ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินาชิตะวามุนินโท

ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
 มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง
โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินาชิตะวามุนินโท

ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
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 นาฬาคิริงคะชะวะรังอะติมัตตะภูตัง

ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะสุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินาชิตะวามุนินโท

ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ

 อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง

ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโท

ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ

 กัตะวานะกัฏฐะมุทะรังอิวะคัพภินียา

จิญจายะทุฏฐะวะจะนังชะนะกายะมัชเฌ

สันเตนะโสมะวิธินาชิตะวามุนินโท

ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ

 สัจจังวิหายะมะติสัจจะกะวาทะเกตุง
วาทาภิโรปตะมะนังอะติอันธะภูตัง

ปญญาปะทีปะชะลิโตชิตะวามุนินโท

ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
 นันโทปะนันทะภุชะคังวิพุธังมะหิทธิง
ปุตเตนะเถระภุชะเคนะทะมาปะยันโต

อิธูปะเทสะวิธินาชิตะนามุนินโท

ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
 ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะสุทัฏฐะหัตถัง
พรัมมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะวิธินาชิตะวามุนินโท

ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ
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เอตาปพุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา

โยวาจะโนทินะทิเนสะระเตมะตันที

หิตะวานะเนกะวิวิธานิจุปททะวานิ

โมกขังสุขังอะธิคะเมยยะนะโรสะปญโญฯ

มะหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพะปาณินัง

ปูเรตะวาปาระมีสัพพาปตโตสัมโพธิมุตตะมัง

เอเตนะสัจจะวัชเชนะ โหตุเตชะยะมังคะลังฯ

ชะยันโตโพธิยามูเล สักกะยานังนันทิวัฑฒะโน

เอวังตะวังวิชะโยโหหิ ชะยัสสุชะยะมังคะเล

อะปะราชิตะปลลังเก สีเสปะฐะวิโปกขะเร

อะภิเสเกสัพพะพุทธานัง อัคคัปปตโตปะโมทะติฯ

สุขักขัตตังสุมังคะลัง สุปะภาตังสุหุฏฐิตัง

สุขะโณสุมุหุตโตจะ สุยิฏฐังพรัมมะจาริสุ
ปะทักขิณังกายะกัมมัง วาจากัมมังปะทักขิณัง
ปะทักขิณังมะโนกัมมัง ปะณิธีเตปะทักขิณา

ปะทักขิณานิกัตะวานะ ละภันตัตเถปะทักขิเณฯ

 
ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ   สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เตฯ 

ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา

สัพพะธัมมานุภาเวนะ   สะทา  โสตถี  ภะวันตุ  เตฯ 

ภะวะตุสัพพะมังคะลัง รักขันตุสัพพะเทวะตา
สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทาโสตถีภะวันตุเตฯ
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วาดวยการแผเมตตา

การแผเมตตา  คือ  การตั้งความปรารถนาดีไปในมวล

สรรพสัตวตลอดจนเทพเทวาภูติผีปศาจทั้งหลายไมมีประมาณ

ไมมีขอบเขตไรพรมแดนขีดขั้นไมวาเขาผูนั้นหรือสัตวนั้นจะเปน

เชื้อชาติศาสนาอะไรจะเกี่ยวของกับเราโดยความเปนญาติโดย

ความเปนประเทศเชื้อชาติศาสนาหรือไมก็ตามใหมีจิตกวางขวาง

ไรพรมแดน ไมมีขอบเขตขีดขั้น ขอใหเขาไดมีความสุข  อยาไดมี

ความทุกขระทมขมขื่นใจ

ในการดำเนินชีวิต  สิ่งที่ทุกคนปรารถนาก็คือความสุข 

และตองการหลีกเลี่ยงจากภัยอันตรายตางๆ ซึ่งจะทำใหชีวิต
เปนทุกข  เราตองการความสุขอยางไร คนอื่นและสัตวอื่นก็
ตองการความสุขอยางนั้น  พระพุทธเจาจึงสอนใหเอาความรูสึก

ตัวเราเอง  เปรียบเทียบกับความรูสึกของคนอื่นและสัตวอื่น  จะ

ไดเห็นอกเห็นใจ (มีเมตตา) คนอื่นและสัตวอื่นมากขึ้น  แลวไม
เบียดเบียนซึ่งกันและกันใหไดรับความระทมขมขื่นใจ

การแผเมตตาจึงควรแผใหทั้งแกตนเองและคนอื่นตลอดจน

สรรพสัตวทั้งหลาย โดยตั้งความปรารถนาใหทุกสรรพชีวิตมีความ

สุขเสมอกันอยาไดเบียดเบียนขมเหงน้ำใจซึ่งกันและกัน



หลักการทำบุญ และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน๓๙

 กอนแผเมตตาควรทำสมาธิ ๓-๕ นาที  นอยหรือ

มากกวานั้น ตามโอกาส  เพื่อใหจิตออนโยน  งดงาม  สวาง

สะอาด  ผองแผว  จิตที่ผองแผวเกิดจากกำลังสมาธิ  แมจะชั่ว

ระยะเวลาสั้น  ก็เปนจิตที่วางจากความอาฆาตพยาบาท  ความ

อิจฉาริษยาวางจากกามราคะวางจากความทะยานอยากและ

วางจากความหมนหมองเศราซึม ลังเลสงสัยจับจด ไมแนนอน 

จึงเหมาะแกการแผเมตตา

   ในการแผเมตตา  ไมจำเปนตองกลาวเปนภาษาบาลี

เสมอไป   

แตที่นำภาษาบาลีมา  ก็เพียงเพื่อจะใหไดรูแบบที่ใช

โดยทั่วไปเทานั้น  แมจะไมกลาวเปนภาษาบาลี ก็ใหนึกเปน

ภาษาไทย  ขอใหเปนภาษาของความรูสึก  เรารูสึกอยาง
นั้นจริงๆ รูสึกเมตตาสงสารการเกิดของตนเอง ที่ตองเผชิญ
ความทุกข  ความเศราโศก  โรคภัยไขเจ็บ  และตองเผชิญกับ

ความแกความเจ็บความตายไมรูจักจบสิ้น  ความรูสึกนี้ใหเกิด

ตลอดไป  จนถึงสรรพสัตวทุกจำพวกทุกหมูเหลา  แมแตศัตรู
ที่จองทำลายลางเรา ก็ใหรูสึกเชนนั้น  ใหนึกไปถึงสิ่งที่มองไม 
เห็นเชนเทวาอารักษพระภูมิเจาที่ทั้งหลายดวย

การแผเมตตานั้นแมกลาวเปนภาษาบาลีแตความรูสึก

ไมไดเปนไปตามภาษาที่กลาว   ก็ไมมีประโยชนอะไร  ไมควร

ยึดรูปแบบใหมาก
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คำแผเมตตาใหแกตนเอง
 

อะหังสุขิโตโหมิขอใหขาพเจามีความสุข

นิททุกโขโหมิ ปราศจากความทุกข

อะเวโรโหมิ ไมมีเวรไมมีภัย

อัพยาปชโฌโหมิ ไมมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน

อะนีโฆโหมิ ไมมีความทุกขกายทุกขใจ

สุขีอัตตานังปะริหะรามิมีความสุขกายสุขใจและรักษาตน

   ใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเถิดฯ

 

คำแผเมตตาใหสรรพสัตว                         

สัพเพสัตตา สัตวทั้งหลายทั้งปวงที่เปเพื่อทุกข 

เกิดแกเจ็บตายดวยกันทั้งหมด 
ทั้งสิ้น
อะเวราโหนตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิดอยาไดมีเวร 

แกกันและกันเลย

อัพยาปชฌาโหนตุจงเปนสุขเปนสุขเถิดอยาไดเบียด 
เบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆาโหนตุ จงเปนสุขเปนสุขเถิดอยาไดมี 

ความทุกขกายทุกขใจเลย

สุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจและรักษา 

ตนใหพนจากทุกขภัยดวยกัน 
                           ทั้งสิ้นเทอญฯ



หลักการทำบุญ และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน๔๑

จากนี้นึกอธิษฐานใจ  ถึงญาติบรรพบุรุษทั้งสองฝาย

ของเรา  คือ ปู  ยา  ตา  ยาย  เรื่อยมาโดยลำดับ  จนถึง

มารดาบิดาแมยังมีชีวิตอยู  ก็ขอใหทานมีความสุข  มีสุขภาพ

รางกายแข็งแรง อธิษฐานถึงเทวาอารักษ  เจากรรมนายเวร

ไดอนุโมทนา  เพื่อจะไดเปนผูมีสวนแหงบุญ  ที่เราไดทำใน

แตละวัน  เมื่ออนุโมทนาแลว ขอใหทำการคุมครองปกปกรักษา

ใหมีความเจริญรุงเรืองกาวหนาในชีวิต มีความรมเย็นเปนสุขแก

ตัวเราเอง  และทุกๆ คนในครอบครัว  เสร็จแลว กราบ ๓ หน 

 ขณะ นอน ทำสมาธิ ภาวนา  
ดวย การ กำหนด จิต ตาม ดู ลม หาย ใจ
  

ขณะกำลังนอนใหนึกภาวนา  ตามลมหายใจ คือ เอา
ความรูสึกไปตามดูลมหายใจ  เมื่อหายใจเขา  ก็รูสึกวาลมหายใจ
ผานเขาไปในโพรงจมูกผานหนาอก  จนถึงทองที่กำลังขยายพอง

ขึ้นดันซี่โครงจนลมเต็มปอดเมื่อหายใจออกใหนึกตามลมหาย

ใจที่กำลังออกมาจากทอง  ผานหนาอกแลวไหลรินผานโพรงจมูก
เมื่อหายใจเขาตนลมอยูที่ปลายจมูกกลางลมอยูที่หนาอกปลาย
ลมอยูที่ทอง  เมื่อหายใจออกตน ลมอยูที่ทอง  กลางลมอยูที่

หนาอกปลายลมอยูที่จมูกหรือจะดูอาการยุบ-พองของทองจน

ลมหายใจหยุดอยู
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 ลมหายใจคนเรานั้น หากพิจารณาใหละเอียดแลว จะพบ

วา  เมื่อหายใจเขาจนลมหายใจเต็มปอด  กอนจะหายใจออกมา

ลมจะหยุดอยูครูหนึ่งกอนแลวจึงหายใจออกมา ดูใหเห็นชัดเจนถึง

ขนาดนี้จึงเรียกวา“จิตตามดูลมหายใจ”

 คำวา “ จิตตามดูลมหายใจ” ในที่นี้  ไมไดหมายถึงดู

ดวยตา  แตใหรูดวยความรูสึกวา  ลมหายใจเปนอยางนี้ๆ  เอา

ความรูสึกไปตามลมหายใจ  นึกอยางนี้ไปจนกวาจะหลับ  อยาให

หลับไปกับความคิดปรุงแตงฟุงซาน คิดถึงเรื่องโนนเรื่องนี่ คิดถึง

คนโนนคนนี้  ตองเรียนรูเพื่อที่จะอยูกับปจจุบันขณะ  คือ  เมื่อ

หลับก็หลับไปกับลมหายใจ  อยาหลับไปกับโลกของอดีตหรือโลก

ของความใฝฝน  เมื่อตื่นเชาขึ้นมาก็ตื่นมากับลมหายใจ  อยาตื่น

มากับการละหอยหาอดีตหรือการโหยหาโลกแหงความใฝฝนพอ

รูสึกตัวก็นึกถึงลมหายใจกอนอยางอื่นอยานึกถึงคนโนนคนนี้สิ่ง
โนนสิ่งนี้นึกถึงลมหายใจกอนเสร็จแลวคอยเปดเทศนฟงและ
ทำกิจทำหนาที่ของตนที่มีตอไป

  

การดูลมหายใจกอนนอน อาจจะทำใหหลับยากใน
ระยะแรก  เพราะจิตมัวเปนกังวลอยูกับลมหายใจวาจะเขา 
หรือจะออก  แตพอปฏิบัติไปสักระยะหนึ่ง ก็จะเห็นเปนธรรมดา

ถึงเวลานั้นเราไมไดใสใจแลววา ลมหายใจจะเขาหรือจะออก  เรา

เปนแตเพียงผูรูอาการที่ลมกระทบจมูกขณะเขาขณะออกเทานั้น

 เราเปนแตเพียงผูรูวามีลมหายใจลมหายใจมีอยูแตผู
หายใจไมมี



หลักการทำบุญ และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน๔๓

 การทำอยางนี้เรียกวา “ ปฏิบัติธรรม”หรือ “ ทำสมาธิ”

หรือ “ บำเพ็ญภาวนา”แตถาวันไหนที่ตื่นขึ้นมาแลวไมมีลมหาย

ใจใหดูใหพิจารณาตามหรือใหกำหนดตามก็คือวันที่เราไมมีธรรม

จะใหปฏิบัติและวันที่เราไมมีโอกาสจะไดปฏิบัติธรรมตอไป



ตามที่กลาวมาทั้งหมด  ตั้งแต ตักบาตร  รักษาศีล

ฟงเทศน  และปฏิบัติธรรม  ขอที่ไดบุญกุศลมากที่สุด  คือ

ปฏิบัติธรรมอยูกับลมหายใจเขาออก  ซึ่งเปนการมุงเขาไปสู

การขัดเกลาจิตโดยตรง

แมการปฏิบัติธรรมจะไดบุญมาก แตก็ไมไดหมายความ 

วาการตักบาตรรักษาศีลฟงเทศนหรือการทำบุญกุศลอยาง
อื่นไมสำคัญ แทจริงแลว ก็เปนสิ่งสำคัญ เพียงจัดระดับใหเห็น

ความสำคัญของการทำบุญอยางธรรมดาอยางกลางและอยาง

สูงสุดเทานั้น
แมการปฏิบัติธรรม การรักษาศีล ๘ หรือศีลอุโบสถ  ก็ไม

จำเปนจะตองไปปฏิบัติกับพระสงฆที่วัดปฏิบัติธรรมที่บานนี่แหละ

ปฏิบัติธรรมอยูกับลมหายใจ  ทำที่ไหนเวลาไหนก็ได  กลางวันนั่ง

อยูหนาบานนึกอยากทำสมาธิก็เอาสติไปตามดูลมหายใจครั้ง
ละ๓นาที๔นาทีหรือ๕นาทีหรือ๑๐นาทีสองครั้งสามครั้ง
ก็ไดแลวแตโอกาส
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อยาไปยึดวา ตองไปทำสมาธิที่นั่นที่นี่ และตองนั่งสมาธิ

ไดเทานั้นนาทีเทานี้นาทีจะกี่นาทีก็เปนการปฏิบัติธรรมเหมือน

กัน คงเคยไดยินพระสงฆทานเทศนสอน การทำสมาธิชั่วชาง

กระพือหูชั่วงูแลบลิ้น  ก็เปนบุญมหาศาล ยากจะ คำนวณนับ

อานิสงสได

การทำสมาธินั้น แมจะนอนอยูดูลมหายใจก็ได  นั่งอยูดูลม

หายใจก็ไดยืนอยูดูลมหายใจก็ไดถาความรูสึกหรือสติยังอยูกับ

ลมหายใจเปนอันใชได  ถือวาเปนการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนา

เชนกัน  ใหทานก็ใหมาตลอด  ตักบาตรหยาดน้ำไมไดขาด  ลอง

ปฏิบัติธรรมดูบางก็นาจะเปนสิ่งที่ดี

 

 ไตรลักษณ์ ใน ชีวิต    
ใน ชีวิต มี ไตรลักษณ์
   

นอกจากนั้น  อาตมาไดสงเทปไปให  เพราะอยากใหโยม

ทั้งสองมีโอกาสฟงธรรมมากๆ ตื่นเชามาเปดเทศนฟงไดยิ่งดี
เพราะตอนเชามืดเปนเวลาที่เงียบสงบ  รางกายและจิตใจไดนอน
พักผอนเพียงพอจึงมีความสงบระงับมีความออนโยนพรอมที่จะ

รับธรรมะไดดีกวาเวลาอื่น  มาถึงวันนี้ โยมทั้งสองก็อายุมากแลว

รางกายและสังขารเปลี่ยนไป  ในวัย ๘๐ เชนนี้ โยมคงรูแลววา

ความแทจริงของชีวิตเปนอยางไร
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พระพุทธเจาสอนวา  เมื่อเราเกิด  สิ่งที่จะตามเรามา คือ

คนเราทุกคนตองตอสูกับความทุกขอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลง

ของรางกายและจิตใจ  กายเปลี่ยนแปลงก็เปนเหตุแหงทุกข  ใจ

เปลี่ยนแปลงก็เปนเหตุแหงทุกข เราตองเผชิญความทุกขนับตั้งแต

การทำมาหาเลี้ยงชีพความผิดหวังความเศราโศกเสียใจความ

ร่ำไรรำพัน  ความเจ็บปวย  ความพลัดพรากจากสิ่งที่เรารักเรา

หวงแหน  ความไมสมหวังในสิ่งที่เราปรารถนา  และทุกขเพราะ

ความตาย

ที่พูดถึงชีวิตวาเปนทุกขไมใชเปนการมองโลกในแงราย

แตเปนการมองโลกตามที่มันเปนหรือมองชีวิตตามความเปนจริง 

วามันเปนอยางนั้นของมันจริงๆ และเราจะอยูกับความเปนจริง
ของชีวิตเชนนั้นอยางมีความสุขไดอยางไรพระพุทธเจาสอนวา

 “ น้ำตาสัตวที่รองไห ถึงหมูญาติที่ตาย มากกวาน้ำใน

มหาสมุทรทั้ง๔แหงที่ไหลมารวมกัน”
ตอนแรกยังคิดแยงวา เปนไปไดอยางไร  น้ำตาอะไรจะ

มากมายขนาดนั้น แตตอนนี้เริ่มเขาใจมากขึ้น  ไปที่ไหนก็เห็นคน

รองไหถึงญาติพี่นองของตนที่เจ็บปวยลมตายเห็นคนเปนทุกข

เพราะการสูญเสีย เพราะการพลัดพราก เพราะความลมเหลวใน
ชีวิตทั้งชีวิตในหนาที่การงานและชีวิตครอบครัวเลยทำใหเขา
ใจและสงบระงับลงไดบาง
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ความตาย  ความไมเที่ยงแทแนนอนของชีวิต เปนเรื่อง

ที่พระพุทธเจาสอนอยูเสมอ  เพื่อไมใหเราประมาทจนหลงลืม

ชีวิตไมใหเราใชชีวิตจนลืมวาชีวิตก็หมดได  เหมือนน้ำในโองใช

ไปเรื่อยๆมันก็หมดตางกันแตน้ำหมดแลวตักเติมใหมไดแตชีวิต

คนไมเปนอยางนั้น  ใชหมดแลวหมดเลย  พระพุทธเจาจึงสอนให

เตรียมตัวเตรียมใจไวใหพรอม สำหรับความไมเที่ยงของชีวิตที่จะ

มาถึงเราทุกคน

ถาตั้งอายุไว๘๐ปตอนนี้ก็เทากับวาโยมทั้งสองใชหมดไป

แลว

พระพุทธเจาสอนวา ความเปลี่ยนแปลงในรางกายคนเรามี

อยูตลอดเวลาแตเราไมรูสึกวารางกายกำลังเปลี่ยนแปลงเพราะ

การสับเปลี่ยนอิริยาบถเชน

 เวลายืน-เมื่อเริ่มปวดจนทนไมไหวเราก็นั่ง
เวลานั่ง-เมื่อเริ่มปวดจนทนไมไหวเราก็นอน

เวลานอน-เมื่อเริ่มปวดจนทนไมไหวเราก็พลิกตัว

เพราะการสับเปลี่ยนอิริยาบถเชนนี้ เราจึงไมมีโอกาสเห็น
ทุกขในรางกายอยางแจมชัด  ถาอยากเห็นตัวทุกขวาเปนอยางไร

เราอาจทดสอบดวยการยืนหรือนั่งในอิริยาบถเดิมนานๆ ดูก็ได

ตอนแรกจะเห็นวา ไมรูสึกปวดเมื่อยอะไร  แตพอนานๆเขาเมื่อ 

ความเปลี่ยนแปลงในรางกายเพิ่มความเขมขนขึ้น เราก็ทนไมไหว 
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จนตองเปลี่ยนอิริยาบถ  ถาอยากรูวา จริงไหม  ก็ใหนึกทบทวน 

ดูวา ๓๐ ปกอนเราเปนอยางไร  มีความรูสึกวา แข็งแรง

สมบูรณดี  ถาเทียบกับวัยที่มีอยู  ขณะนี้รูสึกเปนอยางไร  เรา

จะเห็นความแตกตางกัน  เราเคยวองไวปราดเปรียวกลับเชื่องชา

เปนสัญลักษณบงบอกถึงไตรลักษณที่ปรากฏในชีวิต

  

การเห็นความแตกตางกันนี้เอง  เรียกวา เห็นความ

เปลี่ยนแปลงของชีวิต หรือจะเรียกตามพระพุทธเจา ก็เรียก 

วาเห็นไตรลักษณในชีวิตที่วาเห็นไตรลักษณคือเห็นวาชีวิตนี้

มีลักษณะแทๆของมันอยู๓อยางไมมีใครสามารถเปลี่ยนแปลง

ความแทจริงนี้ได
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อนิจจัง      เปลี่ยน แปลง แลว ผาน เลย    
 

เห็นวารางกายเรามันไมเที่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

อยูตลอดเวลาจากเด็กเปนหนุมจากหนุมเปนแกปรวนแปร

อยูเชนนี้ไมมีที่สิ้นสุด

ลองนึกดูก็ไดวาไมเที่ยงจริงไหมสายน้ำมูลลวนบายหนา

ไปสูลำโขงสุดทายมันก็ตกโขงทุกหยดหยาดบางหยดหยาดไม

ถึงโขงดวยซ้ำ    เพราะถูกตักถูกสูบขึ้นไปทำนาทำไร  ระหวาง 

ทางที่ไหลผานไป และถูกแสงอาทิตยแผดเผาระเหยกลายเปน

ไอน้ำไปกอน

ชีวิตไมยอนกลับเหมือนสายน้ำไหลลงสูที่ราบลุมเมื่อเกิด

แลวทุกคนลวนบายหนาไปสูความตาย เหมือนแมน้ำมูลบายหนา

ไปสูลำโขงจากอายุ ๑๐ป ก็ ๒๐ป ๓๐ป ๔๐ป ๕๐ป

๖๐ ป  ๗๐ ป  ๘๐ ป  ๙๐ ป  ๑๐๐ ป  ชีวิตไหลไปเปนกระ
แสเหมือนสายน้ำ  แตนอยมากที่คนจะมีอายุถึง ๘๐ ป  ๙๐ ป 

หรือ ๑๐๐ ป  คนสวนมากตายเสียในระหวาง  บางคนอายุไมถึง

๑๐ปก็ตายบางคนไมถึง๒๐บางคนไมถึง๓๐บางคนไมถึง๔๐
เรียกวา เปนความไมเที่ยงแทแนนอนของชีวิต หรือ เรียกวา
“อนิจจัง”เราไมอยากใหมันเปนเชนนั้นแตมันก็เปนของมันเอง

เราอยากใหมันเปนตามใจเรามันก็ไมเปนไมอยากใหแกมันก็แก

ไมอยากใหเจ็บมันก็เจ็บ  ไมอยากใหตายมันก็ตาย  ทานเรียกวา
มันเปนของมันเองไมไดอยูในอำนาจไมไดอยูในการควบคุมของ
เราคือเราไมมีอำนาจเหนือชีวิตและรางกายตนเองใครๆบังคับ

ควบคุมความเปลี่ยนแปลงของชีวิตและรางกายให เปนไปตาม

ความตองการของตนไมได



หลักการทำบุญ และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน๔๙

 ทุก ขัง  บีบคั้น จึง เจ็บปวด    

เห็นวาชีวิตคนเราเปนทางผานของความทุกข  การ

เกิด ก็เปนทุกข  ความแกก็เปนทุกข  ความเจ็บก็เปนทุกข

ความตายก็เปนทุกข     ความไมสบายกายความไมสบายใจ

ความคับแคนใจก็เปนทุกข  กลาวโดยสรุป  กายของเรานี้

แหละ  เปนที่ตั้งแหงความทุกข  ในบรรดาความทุกขทั้งมวล

จะผานเขามาสูชีวิตของเรามากบางนอยบาง

ลองนึกดูวา จริงไหม  เริ่มตั้งแตตื่นเชามา  เราไมทุกข

เอง  เราก็เปนฝายทำใหเขาทุกข  หลานจากก็ทุกข  ลูกจากก็

ทุกข  เราพูดลูกไมใสใจที่จะรับฟง เราก็ทุกข  คนที่เรารักเขา

มากก็ทุกขมาก  คนที่เรารักนอยก็ทุกขนอยหนอย  ตองคอย

ตั้งรับความทุกขอยูตลอด บางคนรับความทุกขไมได  ก็เอาแต

เศราโศกเสียใจ ไมเปนอันอยูอันกิน พอแมตายเราก็ทุกขรองหม

รองไหเปนทุกขเสียใจ ญาติพี่นองตายเราก็รองหมรองไห เปน 
ทุกขเสียใจลูกหลานตายเราก็รองหมรองไหเปนทุกขเสียใจไมได
ดั่งใจหวังก็รองหมรองไหเปนทุกขเสียใจแมรางกายเราก็เชนกัน

มีการเปลี่ยนแปลงก็เปนทุกข

พระพุทธเจาตองการใหเรารูวา ที่เราเปนทุกขเพราะ 
อะไร พระพุทธองคจึงสอนใหรูเทาทันถึงสาเหตุแหงทุกขวา ที่เรา
เปนทุกขเพราะเราไปยึดวาสิ่งนั้นๆเปนของเรา

ทีนี้ทานเปรียบใหเห็นงายๆ เราเห็นลูกชายคนอื่นตายทำไม

เราไมรองไห  แตพอลูกชายเราตาย  ทำไมรองไหเปนทุกขเสียใจ

นี่ก็เปนสิ่งที่นาคิดเหมือนกัน
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แทจริงแลว  เราคิดวา ลูกเปนของเราจริงๆ (ภาษาพระ

เรียกวายึดมั่น)แตพระพุทธเจาบอกวาลูกกับเราเกี่ยวของกันใน

แงคุณธรรมเรามีพรหมวิหารธรรมคือมีความเมตตากรุณา

มุทิตา  อุเบกขาตอลูกๆ พอแมมีความเมตตาเอื้ออาทรตอลูกหา

ประมาณมิได  ทานเปรียบพอแมวาผูเปนเพียงดังพรหมเพราะ

มีพรหมวิหารธรรมตอลูกๆ ไมมีขอบเขต  จึงเชื่อวา เปนพรหม

ของลูก  ในขณะที่ลูกๆ ตองปฏิบัติตอพอแมดวยคุณธรรมของลูก

เชนกันคือเลี้ยงดูทานเปนการตอบแทนบุญคุณเชื่อฟงคำ

วากลาว ตักเตือน  สั่งสอน  ไมทำใหพอแมอับอายขายหนา

เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศตระกูลประพฤติตนใหเหมาะที่จะเปนผู

ไดรับมรดกและเมื่อทานวายชนมคอยทำบุญอุทิศไปให

  

นี่เปนหนาที่ของลูกที่จะพึงปฏิบัติตอพอแมผูมีพระคุณ  จึง
ชื่อวาลูกมีความกตัญูกตเวทีในทางพระพุทธศาสนาพอแม
ลูกเกี่ยวของกันดวยคุณธรรมดังกลาวนี้  มิใชเกี่ยวของกันดวย

การยึดถือวา  เปนของเรา  อันเปนที่มาของความทุกข  พอแม

ที่ไมมีคุณธรรมดังกลาว ไมชื่อวา เปนพอแมตามความหมายของ
พระพุทธเจาแตเปนไดเพียง  “ ผูใหลูกเกิด”   

  

เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมสำหรับพอแมลูกนี้เปนเรื่องใหญ มี

แงมุมที่ตองทำความเขาใจอยางกวางขวางอีกมาก
จะขอกลาวเปนสวนหนึ่งอีกตางหากในคราวตอไป
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 อนัตตา  ปลอยวาง ตัวตน ที่ วางเปลา    

 เห็นวาทุกสิ่งทุกอยางที่เราคิดวา เปนตัวเรา ของเรา

เปนลูกเรา  เปนหลานเรา  แทจริงแลว มันไมเปนของเราทั้ง

นั้น  มันเปนของมันอยางนั้นเอง  มีแตความวางเปลา  ลูกก็

ไมใชของเรา  หลานก็ไมใชของเรา  นาก็ไมใชของเรา  สวน

ก็ไมใชของเรา  ทรัพยสมบัติกิจการตางๆ ก็ไมใชของเรา

อยางแทจริงเพราะสิ่งเหลานั้นเปนอนัตตามิใชตัวมิใชตนมิ

ใชสัตวบุคคลเราเขาที่จะเขาไปยึดถือวาเปนของเรา

  

แตใหนึกวา เปนสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อเกื้อกูลแกการดำเนิน

ชีวิตเรา อยางไมลำบากฝดเคือง  เพราะวันหนึ่งลูกจะจากเรา
ไป  หรือเราจะจากลูกไป  วันหนึ่งหลานจะจากเราไป  หรือเรา

จะจากหลานไป  วันหนึ่งเราจะจากทรัพยสมบัติกิจการตางๆ ไป 

เมื่อวันนั้นมาถึงของทุกสิ่งทุกอยางที่เรามีอยู ก็ไมใชของเราแต
จะเปนของโลกใหคนอื่นครอบครองตอไป

แลวเราจะไดอะไรติดตัวไป  ไมมีอะไรเลย  มามือเปลาไป

มือเปลาดวยกันทั้งนั้น
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เวลาจากโลกนี้ไปไมมีใครนำลูกหลานไรนาสาโททรัพย

สมบัติไปดวย  ไมเคยมีมาในอดีต  ไมมีในปจจุบัน และจะไมมีใน

อนาคต  เพราะสิ่งเหลานี้ไมใชของเรา  มันเปนของมีอยูคูกับโลก

นี้เปนสมบัติของโลกจะเปนของเราจริงๆก็แตบุญและบาปเทา

นั้นบุญเทานั้นจะไปกับเราบาปเทานั้นจะไปกับเราจะเกาะติด

ในจิตวิญญาณของเราตลอดไป

ทานจึงสอนวามีทรัพยสมบัติใหเอาประโยชน๒ดานคือ 

ประโยชนที่ ๑ ใหทรัพยสมบัติไดเกื้อกูลแกเรา และญาติๆ

เหมาะสมแกการเลี้ยงชีพโดยไมลำบาก ใหทรัพยสมบัติอำนวย

ประโยชนสุขอยางชาวโลกแกเราซึ่งเปนประโยชนในโลกนี้

ประโยชนที่๒ใหทรัพยสมบัติเปนสิ่งเกาะติดจิตใจเรา 
คือใหทรัพยสมบัติเปนสื่อตอเอาบุญมาไวในจิตใจเราใหสมบัติ
เปนสวนชวยใหเราไดมีโอกาสพัฒนาจิตวิญญาณใหงดงามขึ้นได

มีโอกาสทำบุญ ใหทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา ตามโอกาส

เหมาะสมเพราะบุญ(และบาป)เทานั้นจะเกาะติดจิตวิญญาณ
เราไปยังโลกหนาถาบุญมากกวาบาปจิตใจก็ผองใสเมื่อจิตใจ
ผองใสรื่นเริงเบิกบานก็ไปที่ดีขึ้นกวาชาตินี้ตามบุญที่เกาะติดจิต

ใจนำไปถาบาปมากกวาก็ไปเกิดยังที่ที่ต่ำกวาชาตินี้สวนทรัพย

สมบัติจะอยูคูโลกเปนสมบัติของคนอื่นตอไป
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   คนที่เขาใจความขอนี้ จึงใชจายทรัพยไป เพื่อ

ประโยชนทั้ง ๒ ประการ ดังกลาวขางตน  เหมือนผึ้งดูด

เอาแตเฉพาะน้ำหวานจากเกสรดอกไม  เมื่อผึ้งบินไปยัง

สวนดอกไม ก็ดูดเอาแตน้ำหวานของดอกไม เท านั้นไป

ไมมีผึ้งตัวใดเอาดอกไมกลับรังไปดวย  ผูที่เปนปราชญ เขา

ถึงศาสนาอยางถูกตอง  ควรทิ้งทรัพยสมบัติไวในโลกอยาง

ชาญฉลาดและดูดเอาแตบุญกุศลจากทรัพยสมบัตินั้น

พระพุทธเจาสอนหลักไตรลักษณเชนนี้  ก็เพื่อที่จะใหเรา

เตรียมตัวรับความไมเที่ยงของชีวิตไดอยางรูเทาทัน  คนที่เขา

ใจธรรมะขอนี้  เมื่อถึงคราวความเปลี่ยนแปลงตามไตรลักษณ

ผานเขามาในชีวิต  เชน  ลูกหรือหลานจากไป  หรือของรักของ
ชอบใจอยางอื่นสูญหายเขาจะเปนทุกขเสียใจก็ไมนาน

แตในที่สุดก็จะทำใจไดวา

 “ ชีวิตนี้ไมเที่ยงแทแนนอนจริงๆ ชีวิตหาแกนสารหา
สาระที่ควรจะยึดวาเปนของเรา ไมไดจริงๆ ดูอยางสิ่งที่เรา
รักมากที่สุด  ก็ยังจากเราไปได      คนที่เรารักมากที่สุด

ก็ยังจากเราไปลูกที่เรารักมากที่สุด  ก็ยังจากเราไป หลานที่

เรารักมากที่สุดก็ยังจากเราไป”
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คนที่เขาใจคำสอนวาดวยเรื่องไตรลักษณเปนทุกขเศราโศก

เสียใจ ก็ไมนาน  แลวจะทำใจได  ความทุกขความเศราโศกเสีย

ใจแผดเผาจิตใจไดไมนาน  ก็จะกลับมารื่นเริงเบิกบาน ตั้งหนาตั้ง

ตาในการสรางบุญ สรางกุศล บำเพ็ญบารมีตอไปอยางแชมชื่น

สวนคนที่ไมเขาใจคำสอนที่วาดวยเรื่องไตรลักษณ  ก็จะเปนทุกข

เศราโศกเสียใจ  ไมสามารถทำใจได  เขาจะถูกความทุกข ความ

เศราโศกเสียใจแผดเผาจิตใจยาวนาน

แทจริง  การมีสามีภรรยา  การมีลูกมีหลาน  มีพวกพอง

มีเรือกสวน ไรนา  มีทรัพยสมบัติ  ทานใหมีไวเพื่อจะไดสราง

บุญสรางกุศลรวมกัน  เปนเกราะ เปนที่พึ่งใหกันและกัน  การมี 

ลูกหลาน  มีทรัพยสมบัติ ก็เพื่อชวยใหเรามีโอกาสไดสรางบุญ
สรางกุศลบุญกุศลนี่เองเปนที่พึ่งอันประเสริฐที่สุดสำหรับเรา 

ที่พึ่งอื่นนอกจากบุญกุศลนี้ไมมี  บุญกุศลเทานั้นเปนญาติที่

ยิ่งกวาญาติของเรา  เมื่อถึงคราวเราไปคนเดียว  เราจะ
โดดเดี่ยวทามกลางอนันตจักรวาลอันเวิ้งวาง  มีเพียงบุญ
กุศลเทานั้นที่จะคอยปลอบใจเรา  ญาติที่ไหนจะคอยปลอบ

ใจ   พอใหเกิดความอบอุน   ในยามเชนนั้น   นอกจากญาติ

คือกุศลของเราใหดูตัวอยางคนที่ผานมาเถิดเมื่อตายมีใคร
ไปเปนเพื่อนเขาบาง  ก็ลวนแตปลอยใหไปคนเดียวดวยกันทั้งนั้น 
ตางคนตางไปลูกก็ไมไปดวยหลานก็ไมไปดวยใครๆก็ไมไปดวย

ทั้งนั้น
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เรื่องดังกลาวนี้มีตัวอยางปรากฏในพระสูตรๆหนึ่งมีชาย

คนหนึ่งฐานะพอมีอันจะกินมีโอกาสก็ทำบุญรักษาศีลบำเพ็ญ

ภาวนา (ทำสมาธิ)  เขาตั้งใจทำอยูอยางนี้ตลอดชีวิตเมื่อแกแลว

ขณะนอนอยูบนเตียงจวนจะตาย ก็ยังอุตสาหอยากฟงพระสงฆ

สวดมนตจึงบอกลูกไปนิมนตพระสงฆมาสวดมนตใหฟง

ขณะกำลังฟงพระสงฆสวดมนต  มีรถเทียมมาพรอมทั้ง

เหลาเทวดามารอรับ  เทวดาที่มาจากสวรรคแตละชั้น ตางก็รอง

บอกวา “ ไปอยูสวรรคชั้นเดียวกับเราเถิดทานผูเจริญไปอยู

สวรรคชั้นเดียวกับเราเถิด”เทวดาตางแยงกันอยากใหชายคน

ดังกลาวนี้ ไปอยูสวรรคชั้นเดียวกับพวกตน ชายคนนั้นนึกในใจวา

เทวดาเหลานี้มาขัดจังหวะฟงสวดมนตของเราจึงรองบอกไปวา
“ หยุดกอนหยุดกอน”

พระสงฆกำลังสวดมนต นึกวาโยมบอกใหหยุด จึงพากัน

หยุดแลว กลับวัด  ลูกๆ เห็นตางก็พากันรองหมรองไหคร่ำครวญ
อยูขางเตียง  นึกวาพอขาดสติหลงละเมอไปเพราะกลัวตาย  พอ
ชายคนนั้นลืมตาขึ้นมา ไมเห็นพระสงฆ  กลับเห็นลูกๆ รองไหอยู

จึงถามวาพระสงฆไปไหนเสียละลูกตอบวาก็พอบอกใหทานหยุด

สวดทานกลับไปแลวชายคนนั้นก็บอกวาพอไมไดบอกใหทาน
หยุดสวดมนต  แตพอบอกใหเทวดาที่จะมารับพอตางหากหยุด
คอยอยูกอน
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พอพูดไดเทานั้นเสียงลูกก็ยิ่งรองไหลั่นระงมบานคร่ำครวญ

วา  พอก็ทำบุญทำกุศลมาก  ทำไมเวลาจะสิ้นใจ  จึงละเมอเพอ

พกไมมีสติ เหมือนคนทำแตบาปกรรมเชนนี้ แลวชายคนนั้นก็บอก

ลูกๆวาอยารองไหไปเลยพอไมไดละเมอหรอกพอไมไดหลงลืม

สติสติพอยังสมบูรณดีอยู แตเทวดามารอรับพอจริงๆแลวเขา

ก็ใหลูกเอาพวงมาลัยอธิษฐานใหพวงมาลัยไปคลองรถมาที่มาจาก

สวรรคชั้นดุสิตเมื่อลูกโยนขึ้นไปก็ปรากฏวาพวงมาลัยหอยยอย

อยูกลางอากาศแตมองไมเห็นรถแลวชายคนนั้นก็สอนลูกๆวา

ถาอยากไปอยูกับพอใหทำบุญกุศลไวมากๆและตั้งใจอธิษฐาน

  

เรื่องนี้ดูเปนเรื่องที่เขาใจยาก เพราะเปนสิ่งที่เรามองไม

เห็นดวยตา  แตทานก็ใหพิจารณา เพื่อเปนการเปรียบเทียบอยาง

นี้วา  ลูกเราคนหนึ่ง จากญาติพี่นองไปอยูถิ่นฐานบานอื่นไกล
แสนไกลนานเปนสี่สิบหาสิบปแตวันหนึ่งลูกจะกลับมาเยี่ยม
พอแมพี่นองตางก็รอคอยดวยใจจดจอ  เมื่อลูกมาถึงความรูสึก

ระหวางพอแมลูกเปนอยางไร  ดีใจอยางไร  บุญกุศลที่เราทำไวก็

จะตอนรับเราเหมือนพอแมญาติพี่นองตอนรับลูกผูเดินทางมาจาก
แดนไกล  เทวดามาคอยรับชายคนดังกลาว  เหมือนพอแมคอย
รับลูกที่เดินทางกลับจากตางประเทศนั่นเอง

อยาคิดอะไร  วัยวันลวงเลยมาถึงวันนี้แลว  คนอื่นเขาจะ

เอาอะไร ก็ใหเขาเอาไปเถอะ  ใหเรามีเพียงพอแกการดำเนินชีวิต
อยูไดอยางไมฝดเคืองไมอัตคัดขัดสนก็พอแลว
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ขอใหโยมทั้งสองหันมาสรางทรัพยภายในเถิดเพราะทรัพย

ภายนอกนั้นโยมสรางมามากแลว  อาจจะกลาวไดวาสรางมาทั้ง

ชีวิตจากนี้ปลอยใหเปนหนาที่ของลูกหลานรับชวงตอไป

โยมทั้งสองเหมือนเปลวไฟที่กำลังจะหมดเชื้อแสงสวาง

ที่เคยเจิดจรัสกำลังออนแรงลงทุกขณะ   เพียงลมโชยพัดก็

พรอมจะวูบดับ

บัดนี้ ถึงเวลาที่จะตองหยุดสรางทรัพยภายนอก หันมา

สรางทรัพยภายในแลว  ดวยวัยที่กาวมาถึงโคงสุดทาย ของชีวิต

เชนนี้ คงไมตางอะไรจากนักกีฬาที่กำลังจะถึงเสนชัยไรนาทรัพย

สมบัติกิจการตางๆ จะมีประโยชนอะไร สำหรับคนที่กำลังจะเดิน

ถึงปลายทางแหงชีวิต
ใหถือวา หมดภาระหนาที่แลว  ปลอยใหเปนภาระหนาที่

ของลูกหลาน

หนาที่ของโยมทั้งสองคือการสรางบุญสรางกุศล

   
นี่เวลาก็ลวงเลยมา๕ทุมแลวเปน๕ทุมที่หวงความคิดยัง

หมุนควางอยูกับภาพใบหนาที่เหี่ยวยน บงบอกถึงการผานวันเวลา

อันยาวนาน อิริยาบถที่เคลื่อนไหวอยางงกเงิ่น และทวงทำนอง

น้ำเสียงที่แหบพราของโยมทั้งสองเรียนเหนื่อยมาทั้งวันแตอด

คิดถึงโยมทั้งสองไมไดอดเปนหวงเปนใยไมไดจึงเขียนจดหมายมา 
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วันนี้คงหยุดไวเทานี้กอน

ความจริง อยากมาเลาอะไรใหโยมพอใหญโยมแมใหญ

ฟงมากมาย เพื่อเปนการตอบแทนที่โยมทั้งสองเลานิทานใหฟง

เมื่อวัยเด็ก  แตคงทำอยางที่ใจคิดไมได  เนื่องจากมีกิจที่ตอง

ทำหลายอยาง  จึงขอฝากธรรมะไวแตเพียงเทานี้   ไวจะเขียน

มาอีกครั้ง  แตคงกำหนดวันไมได  ขออยาใหโยมทั้งสองตั้งหนา

ตั้งตารอ

ดวยอานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย  และดวยอานุภาพ 

แหงศีล  สมาธิ  ปญญา อันเกิดจากการที่อาตมาไดบรรพชา

อุปสมบท ในบวรพระพุทธศาสนา  และที่เคยไดบำเพ็ญมาตั้งแต
อดีตชาติตลอดถึงชาติปจจุบันขอใหโยมพอใหญโยมแมใหญมี
พระพุทธเจา มีพระธรรมเจา  และมีพระสังฆอริยเจาเปนที่พึ่ง

ที่ระลึกอยูเสมออยาไดประมาทกับวัยและชีวิต มีสุขภาพกาย

ที่ดี  และสุขภาพใจแชมชื่นในทาน ศีล ภาวนาของตนๆและ
รื่นเริงเบิกบานในธรรมของพระพุทธเจาตลอดไป.

กรุงเทพมหานคร,  ระหวาง พรรษา ป พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
ตรง กับ วันแรม ๘ ค่ำ  เดือน ๙



จดหมาย ฉบับ ที่สอง
มาฆบูชา,  ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๓  ป พุทธศักราช ๒๕๔๓





เจริญพรโยมพอใหญ-โยมแมใหญทั้งสอง

วันนี้เปนวันมาฆบูชา วันที่สำคัญยิ่งอีกวันหนึ่ง ของผูที่

นับถือพระพุทธศาสนา อาตมาอยากนำเรื่องวันมาฆบูชามาเลา 

ใหโยมทั้งสองฟง ตอจากเรื่องการทำบุญที่เคยเลาใหฟงไปแลว 
ขอใหโยมทั้งสองอยาไดเบื่อเสียกอน

วันนี้ในอดีต  เมื่อประมาณราว ๒๕๐๐ ปลวงแลว ภายใตปา 

ไผอันเขียวครึ้ม  พระพุทธองคผูเปนบรมศาสดาของเราชาวพุทธ 
ทั้งหลาย  ไดแสดงธรรมะอันเปนหลักคุณธรรมพื้นฐาน  ของชีวิต 
มนุษย ใหพระภิกษุสงฆอรหันตสาวกไดรับรู วามนุษยควรดำเนิน 

ชีวิตอยางไร จึงจะไดชื่อวา  เปนมนุษยที่สมบูรณ  คุณธรรมพื้นฐาน

ของชีวิตมนุษยที่พระองคแสดงมี๓ประการคือ
•งดเวนจากการทำบาปทุกอยาง
•พยายามทำความดีใหเจริญงอกงามไพบูลยในจิตใจ

•หมั่นเจริญสมาธิภาวนาชำระจิตใจใหผองใส
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เหตุการณดังกลาว เกิดขึ้นที่วัดเวฬุวัน หลังพระพุทธเจา

ตรัสรูได ๙ เดือน  มีสาระที่พระองคทรงเนนใหเราไดทราบวา

ทุกคนลวนปรารถนาสุขเกลียดทุกขดวยกันทั้งนั้นเราตางตองการ

ใหตนเองและญาติพี่นองมีความสุขและเกลียดสิ่งที่จะกอใหเกิด

ทุกข  เมื่อรูวาญาติพี่นองคนใดไมสบายเปนทุกขประสบปญหา

บานทั้งบานก็ดูจะเงียบเหงา เราตางก็กระวีกระวาด ขวนขวาย

หาทางปองกันรักษา จนถึงตองบวงสรวงบนบานศาลกลาวใหหาย

หรือใหบรรลุในสิ่งที่ตนปรารถนา

ดวยเหตุนี้  คนเราจึงไมควรใสราย  ไมควรทำรายซึ่งกัน 

และกัน  ควรดำเนินชีวิตอยางสงบเสงี่ยมเรียบงาย  ออนนอม

ถอมตน  ไมเยอหยิ่งจองหอง ดูหมิ่นดูแคลนผูอื่น  สำรวมระวัง

ไมกระทบกระทั่ง  ไมพยาบาทปองราย  ไมอิจฉาริษยา มีความ

ออนโยนเมตตาปราณีปรารถนาใหผูอื่นมีความสุขเราปรารถนา
ใหความสุขเกิดแกชีวิตเราและญาติพี่นองฉันใดจงปรารถนาให
ความสุขเชนนั้นเกิดแกคนอื่นๆฉันนั้นเหมือนกัน

ในขณะเดียวกัน ก็เพียรพยายามเพื่อใหชีวิตเราเอง มี

ความเจริญกาวหนา  มั่นคงในหนาที่การงาน  เปนการประคับ
ประคองชีวิตไมใหลำบากผืดเคืองไมใหเดือดรอน

ในที่นี้จะแสดงสาระหลักการดังกลาวนั้นแตเพียงยอๆ

คราวหนา หากมีโอกาส จะไดกลาวเฉพาะเรื่องนี้ อยางละเอียด

อีกครั้ง
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งดเวน จาก การ ทำบาป ทุกอยาง
 

คุณธรรมพื้นฐานของชีวิตขอที่ ๑  การงดเวนจากการ

ทำบาปทุกอยาง

สาระในหลักการขอที่หนึ่งนี้ เริ่มดวยการงดเวนจากสิ่งที่

เปนบาปทุกอยางเบื้องตนของการงดเวนจากบาปก็คือการมีศีล

๕  จิตของคนที่มีศีล  ๕ ยอมบงบอกไดวา เขาเปนมนุษยอยาง

สมบูรณหากขาดศีล๕ฐานะจิตของเขาก็ต่ำลงกวาจิตมนุษย

ซึ่งลักษณะของจิตที่ไมมีศีล๕นี้มิใชลักษณะจิตของมนุษยภพ

ชาติตอไปของเขา จึงเหมาะแกภพของสัตวเดรัจฉาน  ภพของ

เปรตภพของอสูรกายหรือภพของสัตวนรกทั้งหลายตามแต

ความหนักเบาของกรรมที่กระทำ

ศีล๕พื้นฐานของความเปนมนุษย

ในที่นี้จะกลาวถึงศีล ๕ ซึ่งเปนพื้นฐานของความเปนมนุษย
มีสาระที่ควรทำความเขาใจดังนี้

เวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต  หมายถึง  มีความเมตตา

ปราณี สงสารสัตว  ใหสงสารสัตวเหมือนสงสารลูกๆ ของตน
เอง เรารัก สงสาร และหวงใยลูกของเราอยางไร จงรักสงสาร
และหวงใยสัตว อยางนั้น  เรารักชีวิตของเราอยางไร  คนอื่น
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และสัตวอื่น ก็รักชีวิตเขาอยางนั้น  เราหวาดหวั่นตอความตาย

อยางไร  คนอื่นและสัตวอื่นก็หวาดหวั่นตอความตายอยางนั้น

เราหวาดหวั่นตอความเจ็บปวดทุกขทรมานอยางไรคนอื่นและ 

สัตวอื่น ก็หวาดหวั่นตอความเจ็บปวดทุกขทรมานอยางนั้น 

จึงไมควรฆาไมควรทำลาย  ไมควรทำใหเขาไดรับความทุกขความ

เจ็บปวด

ความจริง  คนมีธรรมะก็ไมจำเปนตองรักษาศีล  เพราะ

มีธรรมะก็คือมีศีลอยูในตัวนั่นเองเชนคนมีเมตตาธรรมมีความ

เมตตา ก็คือ มีความสงสารไมอยากใหเขาไดรับความทุกขความ

เดือดรอนจึงไมเบียดเบียนใครๆไมทำรายใครๆเมื่อไมเบียดเบียน

ไมทำรายเพราะเกิดความสงสารจึงมีศีลอยูในตัว

ผลของการฆาสัตวตัดชีวิต  เบียดเบียนผูอื่น  ผูที่ชอบ

ฆาสัตวตัดชีวิต  เบียดเบียนผูอื่น  ใหไดรับความเดือดรอน  แม
มีบุญพอที่จะใหเกิดเปนมนุษยได  แตผลกรรม ก็จะทำใหเขาเปน
คนมีรูปรางหนาตาอัปลักษณนาเกลียดเปนคนมีโรคภัยไขเจ็บ

เบียดเบียนมากมีอายุสั้นตายกอนวัยอันควรและยังเปนเหตุให

คนอายุสั้นมาเกิดรวมชายคาเดียวกับเขาดวย
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เวนจากการลักทรัพย   หมายถึง ไมปรารถนาสิ่งของ

ทรัพยสมบัติที่ไดมาโดยมิชอบธรรมมีการวางแผนและใชอำนาจ

ฉอโกงเบียดเบียนแลว ไดมา เปนตน  เราหวงแหนทรัพยสมบัติ

ของเราอยางไร  คนอื่นก็หวงแหนทรัพยสมบัติของเขาอยางนั้น

จึงไมควรลักขโมย หรือฉอโกงเอาสมบัติของคนอื่นมาเปนของตน

อันจะเปนสาเหตุทำใหเขาเปนทุกขเศราโศกเสียใจ

ผลของการลักทรัพย  ฉอโกง  คอรรัปชั่น  คือ  เขา

จะกลายเปนคนยากจนขนแคน  มีความอดอยาก  ไมไดในสิ่งที่

ตนปรารถนา  มีความผิดหวังในการประกอบอาชีพอยูร่ำไป  ไม

ประสบผลสำเร็จในการคาขาย  หรือหากเปนคนร่ำรวยมีทรัพย

สมบัติเปนมรดกตกทอดมาจากตระกูลจะเปนคนไมมีปญญารักษา
มรดกนั้นไวไดทรัพยสมบัติจะพินาศลมจมในที่สุด

เวนจากการประพฤติผิดจากครองธรรมในเรื่องกาม

กามเปนเรื่องของชาวโลกเปนธรรมชาติของมนุษยตลอดจนสัตว
ทุกจำพวกแตมีขอแตกตางกันระหวางกามในมนุษยกับสัตว 
ตรงที่มนุษยมีครองธรรมในการเสพกามสัตวทั้งหลายไมมีครอง

ธรรมในการเสพกาม
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ครองธรรมในกามของมนุษย ไดแก “ขอบเขตของการ

เสพกาม”  ซึ่งพระพุทธองคกำหนดไวในศีล ๕ ขอที่สาม  คือ

มนุษยควรมีกามแตเฉพาะกับคูครองของตน  ตลอดจนไมแสดง

พฤติกรรมเบี่ยงเบนกามผิดไปจากประเวณี  เชน  ผูหญิงแสดง

กามดวยกันเอง  หรือ  ผูชายแสดงกามดวยกันเอง  อัน

แสดงถึงความไมเคารพตอเพศของตนเอง

เปนความจริงที่วา  กามเปนสวนหนึ่งของชีวิตมนุษย

ปุถุชนทั่วไป  แตก็ไมควรใหกามทวมทนจิตใจ  จนทำลายความ 

ดีงามของความเปนมนุษย   บางคนอาจพูดวา ถาเขายอมละ? 

แมจะยอมก็ไมไดหมายความวา จะพนจากการผิดศีลขอนี้ 

เพราะคนทุกคนนั้นมีการคุมครองจากหลายสิ่งคือ

พอแมคุมครอง
หมูญาติคุมครอง

ธรรมะคือความถูกตองชอบธรรมคุมครอง

ถาเราละเมิดการคุมครองดังกลาวขางตนก็เปนอันผิดศีล 
ทั้งนั้นถาตัวเขายินยอมเราก็ลวงละเมิดพอแมเขาหรือถาพอแม

เขายินยอม  ในกรณีของการสงลูกมาคาประเวณี ตามคานิยม

ของบางทองถิ่น  เราก็ลวงละเมิดญาติเขา  หรือแมถาญาติเขา
ยอมรับ

ก็ไมไดพนจากการลวงละเมิดการคุมครองจากธรรม
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ผลของการประพฤติผิดในกาม  ผูที่ประพฤติผิดในกาม

เปนประจำ เพราะเศษกรรมที่เหลือตกคาง จะทำใหเกิดในตระกูล

ต่ำ  มีผูเกลียดชังมาก โดยไมทราบสาเหตุ  มีผูคิดปองรายมาก

มักถูกมองดวยสายตาที่ดูหมิ่น เกิดเปนหญิง ก็มีจิตวิปริต

อยากเปนชาย  เกิดเปนชาย ก็มีจิตวิปริตอยากเปนหญิง  มี

คดีความฟองรองกลาวโทษ ตองใหไดรับความอับอายขายหนาอยู

เปนประจำเปนคนขี้ขลาดกลาๆกลัวๆขาดความมั่นใจในตนเอง

จนกลายเปนคนวิตกจริต  เขาจะมีเหตุใหตองพลัดพรากจากคน

ที่ตนรักอยูร่ำไป หากมีลูกสาว ก็จะถูกกระทำเชนนั้น  ใหไดรับ

ความเจ็บปวดใจ

เวนจากการโกหกหลอกลวง  การโกหกเปนการแสดง 
ออกถึงความเปนคนไมซื่อสัตยสุจริตซึ่งแสดงออกทางการพูดปด

ตอแหลปลิ้นปลอนสอเสียดใสความผูอื่นมีคำกลาววา“ไมมี

ความชั่วใดที่คนโกหกทำไมได” ถาคนสามารถโกหก โดยมีจิต
พยาบาท คิดจะใหเกิดความพินาศเสียหายแกผูอื่นไดแลว  ก็ไมมี
ความชั่วใดที่เขาจะทำไมได
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ผลของการพูดโกหกผลของการพูดโกหกจะทำใหเปน

คนพูดจานารำคาญ ทรัพยสมบัติจะวิบัติดวยไฟ ดวยน้ำ  ดวย

โจรหรือดวยศัตรูคูแคนคือทรัพยสมบัติจะถูกไฟไหมน้ำทวม

โจรปลน  หรือศัตรูคูแคนกอความเดือดรอนเสียหาย  เกิดการ

ทะเลาะวิวาท บาดหมาง เปนความไมรูจักจบสิ้น  เสื่อมเสีย

ชื่อเสียงเกียรติยศเปนคนหมดยางอายและสุดทายจะกลายเปน

คนปญญาเสื่อม

เวนจากการดื่มน้ำเมาและเกี่ยวของกับสิ่งเสพติด

ใหโทษ การดื่มน้ำเมาและสิ่งเสพติดใหโทษ กอใหเกิดความ

ผิดพลาดในการครองสติ  ทำใหลืมตัว  เปนสาเหตุในการกระทำ 

ความผิดอยางรายแรง  จนไมสามารถแกได  การดื่มน้ำเมา
รวมถึงสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวง  นอกจากจะมีผลโดยตรงตอ 

สติซึ่งเปนสวนหนึ่งที่รักษาจิตใหมั่นคงแลวการดื่มน้ำเมาและสิ่ง

เสพติดตางๆ ยังมีผลตอรางกาย  เปนที่มาของโรครายมากมาย
อีกดวย โดยเฉพาะเมื่อขาดสติเพราะเครื่องมึนเมา  เราอาจทำ
ผิดศีลไดทุกขอ

ผลของการเกี่ยวของกับสิ่งเสพติดใหโทษ  การเกี่ยว 

ของกับสิ่งเสพติดใหโทษคือเขาจะกลายเปนคนพูดไมชัดถอยชัด
คำ  ฟนไมเปนระเบียบ  ปากเหม็น  มีกลิ่นตัวมาก  จิตไมเที่ยง
คลายคนวิกลจริต
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ผลกรรมที่จะตามมาจากการละเมิดศีล ๕ เปนนิจตามที่

กลาวมา หากยังไมประสบในปจจุบันทันตาเห็น ก็จะเกิดในภพ

ชาติตอไปอยางหลีกเลี่ยงไมไดแนนอน

กลาวโดยสรุป  ศีล ๕ นั้น  เปนคุณธรรมเบื้องตนของ

ความเปนมนุษย  เมื่อมนุษยเริ่มบังคับตนใหรักษาศีล ๕ ไดแลว

คุณธรรมขั้นสูง อื่นๆ ก็จะตามมา  ในขณะเดียวกันทางมาแหง

บาปกรรมอื่นๆ ก็จะเบาบางลงดวย  เชน  การเปนนักเลงพนัน

การเปนเสือผูหญิงการเที่ยวเตรความเยอหยิ่งจองหองลำพอง

ตนความถือตัววาดีวาเกงกวาผูอื่นความดูถูกดูหมิ่นผูอื่นการ

คิดจะเอาชนะคนอื่น เปนตน  เขาจะเริ่มรูดวยตัวเขาเองวา  สิ่ง

เหลานี้ๆเปนโทษควรงดเวนไมควรใหเกิดขึ้นในจิตใจ

ผูที่จะเกิดเปนมนุษยไดในภพชาติตอไป  จึงตองรักษาจิตใจ

ใหมีศีล๕เปนอยางนอย
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ทำความดี

คุณธรรมพื้นฐานของชีวิตมนุษยขอที่ ๒  คือ  พยายาม

ทำความดีใหเจริญงอกงามไพบูลยในจิตใจซึ่งก็ไดแกการทำบุญ

ใหทานบำเพ็ญสาธารณะประโยชนตอสังคมไมเปนคนตระหนี่ถี่

เหนียวการใหทานก็คือการสงเคราะหผูอื่นและสัตวอื่นดวยวัตถุ

สิ่งของเรียกวา “อามิสทาน”นับตั้งแตญาติพี่นองพวกพอง

สมณะพราหมณผูทรงศีลและสัตวเดรัจฉานตลอดจนภูตผีปศาจ

ดวงวิญญาณทั้งหลายตามโอกาส และเหมาะสมแกฐานะของคน

นั้นๆ

นอกจากนั้นยังมีทานอีกอยางหนึ่งคือการใหธรรมะเปน

ทาน  ซึ่งก็รวมถึงการใหหนังสือ  สื่อธรรมะตางๆ ตลอดจนการ

แนะนำสั่งสอนใหผูอื่นคิดดีทำดีใหเขาสามารถครองชีวิตอยูได
ดวยความดีงามเปนการสงเคราะหโดยธรรมเรียกวา“ธรรม

ทาน”เปนการใหปญญาแกเขาไดดำเนินชีวิตอยางถูกตองและ

มีคุณคา
โดยที่สุดแมการใหโอกาสทางการศึกษาแกผูอื่นก็จัดเขา

ในธรรมทานเชนกัน  เพราะถือวา  เปนการใหปญญาทำใหเขาได

รูวาอะไรคือความถูกผิดและเลือกทำแตสิ่งที่ถูกตองดีงามดวย

ตัวเขาเอง
การใหธรรมเปนทานนี้ พระพุทธเจาตรัสวา ชนะการ

ใหทั้งปวงสัพพะทานัง  ธัมมะทานัง  ชินาติ  แปลวา  การ

ใหธรรมเปนทาน  ชนะการใหทั้งปวง  คือ  ไมมีการใหใดจะ

ประเสริฐเทาใหธรรมะ
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ทำ จิตใจ ใหราเริง แจมใส

คุณธรรมพื้นฐานของชีวิตมนุษยขอที่ ๓  คือ  หมั่น

เจริญสมาธิภาวนาชำระจิตใจใหผองใส ดวยการเจริญสมาธิ

วิปสสนาหรือฝกกัมมัฏฐานเพื่อขจัดกิเลสคือความเศราหมอง

จิตไมใหเปนคนหลงมัวเมาฟุงซานรำคาญเบื่อหนายอึดอัด

ขัดของคับแคนสับสนหมนหมองวาวุนฝกใจใหเกิดความ

แกลวกลามั่นคงสวางสะอาดผองใส

สำหรับผูที่ยังไมคุนเคยกับรูปแบบการทำสมาธิ  ไมจำเปน

ตองบริกรรมตามรูปแบบ ที่ครูบาอาจารยกำหนดไวก็ได อาจนั่ง

นึกถึงพระพุทธรูปในวัดที่เคยไปทำบุญ  หรือพระพุทธรูปในหอง

พระที่บาน  ตลอดจนความยิ่งใหญอันนาอัศจรรยตางๆ ของ

พระพุทธเจาที่เคยไดยิน ไดฟง  หรือไดประสบมาดวยตนเอง
เรียกวา “พุทธานุสสติ”หรือแมคนที่ดูพระเครื่องดวยความสุขใจ

เอิบอิ่มใจก็เปนพุทธานุสสติไดเชนกันไมใชเรื่องเสียหายอะไร

นึกถึงพระสงฆผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราคุนเคย  หรือที่ได
อนุเคราะหเพื่อนมนุษยผูทุกขยากดวยเมตตาธรรมที่เรากราบไหว
สักการะบูชาเรียกวา“ สังฆานุสสติ” 

นึกถึงทาน  หรือบุญกุศลที่เคยทำมา  นึกถึงการตักบาตร

กรวดน้ำขุดน้ำบอกอศาลาสรางสาธารณะประโยชนอื่นๆตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบันจะนอยหรือมากก็ตาม

เรียกวา“ จาคานุสสติ”  
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นึกถึงศีลที่ตนสมาทานรักษาวา บริสุทธิ์หรือไมอยางไร

เรียกวา“สีลานุสสติ”  

เมื่อคุนเคยและมีความพรอมแลว ภาษาพระ เรียกวา “มี

อินทรียแกกลานั่นแหละ”  จึงคอยทำตามรูปแบบ  ที่ครูบา 

อาจารยสอน ตามจริตที่ตนชอบใจ  ปฏิบัติตามแนวไหนสำนักใด

แลวเกิดความเบาสบายเปนสัปปายะ  ก็ถือวา การปฏิบัติสมาธิ

แนวนั้นถูกกับจริตถูกกับอุปนิสัยของตน

คำวา “บริกรรม”  หมายถึง  ภาวนาหรือทองคำ

นั้นๆ ในใจกลับไปกลับมา  เพื่อผูกจิตไมใหจิตคิดเรื่องโนนเรื่อง

นี้  ครูบาอาจารยไดคิดรูปแบบคำบริกรรมไวหลายอยาง แบบ

สมัยโบราณที่พระอุปชฌายใชสอนนาคที่จะบวชเปนพระภิกษุ ซึ่ง
ยังใชเปนคำบริกรรมในปจจุบันเชน

เกสาโลมานะขาทันตาตะโจ

ผมทั้งหลายขนทั้งหลายเล็บทั้งหลายฟนทั้งหลาย
หนังทั้งหลาย

ตะโจทันตานะขาโลมาเกสา

หนังทั้งหลาย ฟนทั้งหลาย เล็บทั้งหลาย  ขนทั้งหลาย

ผมทั้งหลาย
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นอกจากนี้ ยังมีแบบกำหนดลมหายใจ  คือ  เอาความ 

รูสึกไปตามดูลมหายใจเรียกวา “อานาปานสติ”เมื่อหายใจเขา

ก็รูสึกวาลมหายใจผานเขาไปในโพรงจมูกผานหนาอกจนถึง

ทองที่กำลังพองขึ้นเมื่อหายใจออกก็ใหนึกตามลมหายใจที่กำลัง

ออกมาจากทอง  ผานหนาอก แลวไหลรินผานโพรงจมูก  เมื่อ

หายใจเขาตนลมอยูที่ปลายจมูกกลางลมอยูที่หนาอกปลาย

ลมอยูที่ทอง  เมื่อหายใจออก  ตนลมอยูที่ทอง  กลางลมอยูที่

หนาอกปลายลมอยูที่จมูก

การทำสมาธิแบบอานาปานสติ   การมีสติกำหนดลมหาย 

ใจนี้ ไมไดหมายความวา จะตองกำหนดใหเห็นลมที่อยูระหวาง 

ปลายจมูกอกและทองเพราะถาเรามัวกังวลอยูอยางนั้น

จะทำใหอึดอัดกำหนดอะไรไมไดแตใหรูตามอาการของลม 

ที่สัมพันธอยูกับทองที่พองขึ้น จนแนนและหยุดตั้งอยูขณะหนึ่ง
กอนที่จะหายใจออก  เปนจังหวะของลมหายใจตามธรรมชาติ
หรือแบบที่คิดขึ้นใหมใชอยูในปจจุบันเชนพุทโธ,พองหนอ-ยุบ

หนอ,สัมมาอะระหัง,เพงลูกแกวเพงเปลวเทียนเพงธูปฯลฯ

แตกตางกันไปตามสำนักนั้นๆ
การปฏิบัติสมาธิทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนแบบไหน  สำนัก 

ใด ก็มีเปาหมายเพื่อเปนอุบายใหจิตเขาถึงความสงบ  หรือให

จิตเปนสมาธินั่นเอง  แตถึงอยางนั้น  ก็จำเปนตองใชความ

ระมัดระวังในการเลือกสำนักปฏิบัติ   เพราะมีการนำผลที่
เกิดจากสมาธิไปหลอกลวงชาวบาน เพื่อหวังผลลาภสักการะ

ชื่อเสียงเกียติยศและการยกยอปอปนมาก
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ขอย้ำวา  เพื่อใหจิตเขาถึงความสงบ  หรือเปนสมาธิ

เทานั้นมิใชเพื่อใหเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เปนนั่นเปนนี่ หรือไดสิ่ง

นั้นสิ่งนี้เปนรูปนั้นรูปนี้ซึ่งมิใชเปาหมายของสมาธิทุกอยาง

ที่เกิดขึ้นในสมาธิเปนมายาของจิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยูและ

ดับไปเสมอกันทุกปรากฏการณทุกอยางที่เกิดขึ้นใหนอมเขา

มาสูหลักไตรลักษณ คือ นอมเขามาสูตน เปนโอปนยิโก อยา

ยึดถือจนกลายเปนแบกสมาธิ  เมื่อจะปรากฏมันก็ตองปรากฏ

เราจะหามวา“อยาปรากฏเลย”ไมไดและเมื่อจะหายไปมัน

ก็ตองหายเราจะเรียกรองวา“อยาหายไปเลย”ไมได สิ่งที่

ปรากฏอาจเปนจริงก็ไดไมเปนจริงก็ไดแตถึงจะเปนจริงก็

ไมพนกฎไตรลักษณคือเกิดขึ้นตั้งอยูดับไป

ฐานะของสมาธิใน พระพุทธศาสนา  คือ เครื่องมือฝกหัด
ขัดเกลาจิตจึงควรหมั่นเจริญสมาธิภาวนารักษาจิตใจใหผองใส

สาระสำคัญของหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เรา

นับถือมาตั้งแตบรรพบุรุษก็มีแตเพียงเทานี้หากโยมทั้งสองทำได
ดังกลาวนี้ก็ชื่อวาเปนการสรางสมบัติที่แทจริงของมนุษย
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มรดก ของ บรรพบุรุษ

ในวันที่สำคัญเชนนี้ ตั้งใจวาจะเขียนจดหมายถึงโยม

ทั้งสองสักฉบับ แตยังคิดไมออกวา จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องใด 

มาคิดไดวาการที่คนผูใดผูหนึ่งไดเกิดมาในตระกูลที่มีศรัทธาตั้งมั่น

ในพระพุทธศาสนานั้น  นับวาเปนผลบุญที่เคยทำไวแตชาติกอนๆ

หากเกิดในตระกูลที่ไมใสใจในการบุญไมมีจิตใจงดงามก็แทบจะ

เรียกวา ปดทางมนุษย  ปดทางสวรรค  ปดทางนิพพาน ในภพ

ชาติตอไปแตประตูสัตวเดรัจฉานประตูเปรตอสูรกายและนรก

เปดรอรับเพราะมาจากที่มืดแลวก็จะไปสูที่มืดเชนเดิม

 อาตมาคิดวา เปนบุญวาสนาที่ปูยาตายาย ไดแผวถาง

ทางบุญเอาไวเทากับเปนการเปดทางไปมนุษยและสวรรคใหที่
กลาวเชน นี้ก็เพื่อที่จะชี้ใหเห็นวา  เมื่อปูยาตายายเปนคนใจบุญ
ลูกหลานก็มักจะเปนคนใจบุญตาม เพราะลูกหลานเห็นปูยาตายาย

ทำลูกๆหลานๆก็มักทำตามจึงกลายเปนวาลูกหลานรับชวง

มรดกบุญตอจากปูยาตายาย
นี่ยังไมไดกลาวถึงอุปนิสัยเดิมที่ทำมาแตชาติกอน  ผูมี

พระคุณ คือ ปู ยา ตา ยาย นั้นมีมรดก๒ สวนที่ตกทอดมายัง

ลูกหลานคือ
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๑.มรดกคือทรัพยสมบัติและชื่อเสียงเกียรติยศซึ่ง

เปนทรัพยภายนอกที่ปูยาตายายสรางสมไวแลวตกถึง

ลูกหลาน

๒.มรดกคือบุญกรรมซึ่งเปนทรัพยภายในและ

เปนทรัพยที่แทจริง

ที่วา“ลูกหลานเปนผูรับมรดกทรัพยสมบัติ”นั้น

จะขอยกตัวอยางใหเห็นงายๆ ปู ยา ตา ยาย ยอมเปนผูเหนื่อย

ยากลำบากในการประกอบอาชีพ  แผวถางปาดงพงพี  ขุดดินให

เปนไรนาทุงกวางหรือประกอบธุรกิจสรางมรดกคือทรัพยสมบัติ

ไวลูกหลานเกิดมาแลวเปนแตเพียงผูรับมรดกดำเนินกิจการนั้นๆ

ตอจากพอแมปูยาตายายทำนาปลูกขาวกินสบาย ไมตอง
เหนื่อยยากบุกเบิก เหมือนอยางทาน  จะมีก็แตซอมแซมคันนา

สับหญาและตนไมเล็กๆนอยๆที่เกิดขึ้นใหมหรือขยายกิจการให

ใหญโตเจริญกาวหนาขึ้นเทานั้น

ดวยเหตุนี้  ลูกหลานที่เกิดภายหลัง จึงไดชื่อวา “เปน
ผูรับชวงมรดกคือทรัพยสมบัติ” 
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แตลูกหลานบางคนเกิดมาเพื่อล างผลาญมรดก

บรรพบุรุษลางผลาญทั้งมรดกคือทรัพยสมบัติลาง

ผลาญทั้งมรดก คือ ชื่อเสียงเกียรติยศของวงศตระกูล

ยิ่งถาเปนชื่อเสียงเกียรติยศ ยิ่งเปนสิ่งที่สรางไดยากยิ่ง

กวาจะสรางขึ้นมาไดนั้น   ตองสั่งสมคุณงามความดีมา

ตลอดชีวิต แตถาจะตองมาถูกลางผลาญลงโดยลูกหลาน

สายเลือดตนเองก็นับวานาใจหาย

ลูกหลานทุกคนจึงตองตระหนักเรื่องนี้ใหดี  อยาไดยึด

อารมณโลภเพราะเพงมรดกทรัพยสมบัติ  อยาไดโกรธจน

กอแคน เพียงเพราะเขาใจผิด จนหลงทำลายลางมรดก คือ

ชื่อเสียงเกียรติยศที่บรรพบุรุษปูยาตายายสั่งสมมาจะ
เปนตราบาปแกชีวิตตนไมมีที่สิ้นสุด

ที่วา “ลูกหลานเปนผูรับมรดกบุญ”  เมื่อพอ แม ปู ยา

ตา ยายเปนคนใจบุญ ลูกหลานก็มักจะเปนคนใจบุญตาม  เพราะ
ลูกหลานเห็นพอ แม ปู ยา ตา ยายทำ  ลูกหลานก็มักทำตาม
เพราะเปนภาพติดตา ลูกหลานเลยไดรับมรดกทางจิตใจ ตอจาก

พอแมปูยาตายายความงดงามออนโยนดานจิตใจของผูเปน

บรรพบุรุษมักแผไปถึงลูกหลานใหเปนคนมีอุปนิสัยออนโยนตาม
ลูกหลานจึงไดชื่อวา
“เปนผูสืบตอเสนทางบุญของบรรพบุรุษ”
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ดวยเหตุที่วันนี้ เปนวันที่พระพุทธเจาผูทรงเปยมลนดวย

พรหมวิหารธรรม ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได  ได

แสดงหลักการดำเนินชีวิตอยางถูกตอง ใหแกชาวโลก  และ

ชาวโลกตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณขอนั้นของพระพุทธเจา

จึงไดรวมกันเวียนเทียนเพื่อรำลึกถึงพระคุณของพระองค

วันเชนนี้  อาตมาจำไดวา  เมื่อยังเด็ก  เคยรวมเดิน

เวียนเทียนอยูกับโยมทั้งสองเปนความทรงจำที่อบอุนยิ่ง

เมื่อมาหวนนึกถึงความเมตตา  ความออนโยนเอื้ออาทรที่

โยมทั้งสองมีใหหลานๆ อาตมาจึงอยากเขียนเกี่ยวกับเรื่องความ

กตัญูไว  เพื่อยืนยันถึง “เมตตาธรรม”  ของโยมทั้งสองให

ลูกหลานไดรับทราบไว

ความกตัญูนี้ เองเปนสวนชวยสงเสริมใหคนเราเจริญ

รุงเรืองในชีวิต  ตรงกันขามกับความอกตัญูลบหลูบุญคุณ  มัก
สงผลใหประสบหายนะตางๆเปนความจริงที่วา

ผูมีความกตัญู มักประสบความเจริญรุงเรือง  ผาน

พนอันตรายในชีวิตไปไดอยางนาอัศจรรย ผูลบหลูบุญคุณ

มักประสบหายนะอยางนาประหลาด  ผูรูบุญคุณมักเจริญ
รุงเรืองเปนเรื่องธรรมดาเหมือนขนนกมักลอยน้ำ สวนกอน
หินมักจมน้ำ  คนไทยแตโบราณจึงถือนักหนาวา “คนกตัญู

ตกน้ำไมไหลตกไฟไมไหม”
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ความจริง  จดหมายฉบับนี้ ไมไดมุงจะใหโยมทั้งสองอาน

แตมุงที่จะใหลูกหลานไดอาน  ก็เพื่อที่จะใหไดซึมซับเอาคุณธรรม

ขอนี้ไว ตระหนักในบุญคุณของผูมีพระคุณ ใหมาก  แลวใหเจริญ

งอกงามไพบูลยในจิตใจ เพื่อจะไดเปนแรงสงเสริมใหชีวิตเขาใน

ปจจุบันนี้  ดำเนินไปไดดวยดี  เปนอุปนิสัยที่ดีในภพชาติตอๆ ไป

ไมประสบอุปสรรคขัดของ  ไมมีเภทภัยรายแรงเกิดขึ้นในชีวิต

แคลวคลาดปลอดภัยในที่ทุกสถานและที่สำคัญจะไมทำใหเกิด

ความผิดพลาดในการปฏิบัติตอพอแมปูยาตายายอันจะมีผล

รายแรงทำใหชีวิตเกิดความตกต่ำในชาตินี้และชาติตอๆไป

คุณคา ของ ความ กตัญู กตเวที
 

คำวา “กตัญู” นี้  หมายถึง  คุณคาแหงจิตใจที่งดงาม
ออนโยน  ไมแสดงอาการกาวราวรุนแรง ตอผูมีพระคุณ ทั้ง
ความรูสึกนึกคิด  คำพูด  และการแสดงออกทางกาย  รูจักคุณ

ความดีที่ทานทำแกตนแลวจดจำใสใจไว  ตระหนักนึกอยูเสมอถึง

คุณความดีนั้นไมลบหลูไมดูหมิ่นดูแคลนไมเหยียดหยามไม
เสแสรงแกลงทำ มีความออนนอมโดยธรรมชาติ  เมื่อมีโอกาสก็
ตอบแทนดวยสำนึกในพระคุณนั้น
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นอกจากนั้นความกตัญูยังหมายถึง จิตใจที่มีความสำนึก

ในบุญคุณและไมลืมคุณของผูอื่นไมวาจะเปนลูกระลึกถึงบุญคุณ

พอแมบรรพบุรุษศิษยระลึกถึงบุญคุณครูอาจารยอาณาประชา

ราษฏรระลึกถึงคุณของแผนดินเปนตนก็ตาม

ความกตัญูมิใชอยูแคไมลืมเทานั้น แตยังรวมไปถึงจิตที่

คิดจะตอบแทนบุญคุณทานอยูเสมอเมื่อมีโอกาส

 

ความกตัญูนี้เอง เปนมงคลสูงสุดอยางหนึ่ง ในชีวิต

ผูคนทั้งหลายมักมองขามมงคลอันหาประมาณมิได คือ ความ

กตัญูนี้ ไปไขวควาหามงคลจากที่อื่น ไมวาจะเปนตนไมกอน

หินจอมปลอกภูผาเขายอมผิดหวังอยูร่ำไปเพราะชีวิตอยาง

ชาวบาน ไมมีมงคลใดจะอำนวยประโยชนแกลูกๆไดอยาง

สมบูรณเทาความกตัญู

บางคนยิ่งนาสงสาร  กราบไหวตนไม  จอมปลอก  ภูผา
เทวรูปกอนหินฯลฯโดยหวังที่จะใหเกิดมงคลสุขสวัสดีแกชีวิต

แตไมเคยกราบไหวพอแม ปู ยา ตา ยาย บรรพบุรุษ และผูมี

พระคุณของตนเองเลย  เพราะเหตุที่ขาดความรู ความเขาใจ ไม
ทราบวาพอ แม ปู ยา ตายายผูมีพระคุณนั่นแหละเปนมงคล
สูงสุดสำหรับตัวเขา
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เมื่อเปนเชนนี้ความสุขสวัสดีจะเกิดแกตัวเราไดอยางไร  

พระพุทธเจาไดทรงแสดงสิ่งที่จะทำใหเกิดมงคลแกชีวิตคน

เราไว๓๘ประการหนึ่งในมงคล๓๘ประการนั้นคือ“ความ

เปนผูกตัญู”รูจักเลี้ยงดูมารดาบิดาพระพุทธเจาไดตรัสวา

มาตาปตุอุปฏฐานังเอตัมมังคะละมุตตะมัง

การเลี้ยงดูมารดาบิดาเปนมงคลสูงสุด

ถาขาดความกตัญูเสียอยางแลว  อยาไดหวังวา ชีวิตจะ

มีมงคลสวนคำวา“กตเวที”คือการแสดงออกวาตนเปนคน

กตัญูหรือการตอบแทนคุณความดีของผูมีพระคุณเมื่อผูใดทำ
อุปการคุณแกเราแลวก็พยายามหาทางทดแทนคุณเมื่อมีโอกาส

เชนลูกๆไดรับอุปการะเลี้ยงดูจากพอแมจนเติบโตมีสติปญญา

ประกอบสัมมาอาชีพ มีรายไดเปนหลักฐานแลว ก็เลี้ยงดูพอแม
เพื่อสนองพระคุณทานตอบแทน

วาโดยพื้นฐานจิตใจแลวพอแมไมตองการอะไรจากลูกแต

เปนภาระโดยหนาที่ของลูกที่จะตองทำทำเพราะความเปนลูกซึ่ง
ไมมีคำอธิบายมากไปกวา เปนการแสดงความกตเวทีมิใชทำเพราะ
พอแมอยากใหทำหรือทำตามคานิยมของสังคม
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คำวา“เลี้ยงดู”นี้ยังมีคำที่ตองขยายเพื่อความชัดเจน

ในเนื้อความอีกสวนมากคนมักคิดกันวาเลี้ยงดูคือการให 

ขาวปลาอาหารใหสิ่งของเทานั้นถือวา เปนการเลี้ยงแลวความ

จริงไมใช  จะชื่อวา เลี้ยง  ตองเลี้ยงทั้งกายและใจ เพราะลูก

บางคนใหพอแมกินขาวปนน้ำตา  ความจริงเขาก็เลี้ยงดวยขาว

ปลาอาหารนั่นแหละ  แตมีคำพูดหรือกิริยาทิ่มแทงให เจ็บใจ 

คนแกเลยตองกินขาวกับน้ำตาเรียกวา“เลี้ยงกายแตไมไดเลี้ยง

ใจ” 

ที่จริง ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงการเลี้ยงพอแมไว ๒

ประการคือ

(๑)เลี้ยงกายไดแกการใหขาวปลาอาหารเครื่องใชสอย

โดยตระหนักนึกวาพอแมแกแลวหมดเรี่ยวแรงหากินเองไมได

ตองอาศัยลูกพอแมเปนพระอรหันตของเราเปนพระอรหันต

ในบาน  เราปฏิบัติตอพระสงฆอยางไร จงปฏิบัติตอพอแม

อยางนั้นกราบพระสงฆดวยใจอยางไรจงกราบพอแมดวยใจ
อยางนั้นอธิษฐานขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยางไรจงอธิษฐาน
ขอพรจากพอแมอยางนั้นอยาดีแตทำกับพระสงฆอยาดีแต

ทำกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยาดีแตทำกับเครื่องรางของขลัง

เกี่ยวกับการทำบุญ  ทานชี้แจงใหทราบอีกวา  ทำบุญกับ 
พระสงฆผูทรงศีลไดบุญมากที่สุดสวนทำบุญกับคนธรรมดาการ
ทำบุญกับพอแมไดบุญมากที่สุดปฏิบัติบำรุงใหทานมีความสุขกาย

ดวยอาหารเครื่องนุงหมที่อยูอาศัยเมื่อปวยไขก็หายูกยารักษา

ทานพอแมที่แกตัวก็หวังพึ่งลูกถาไมพึ่งลูกก็ไมรูจะไปพึ่งใคร

อยางทานผูรูไดเขียนเปนบทกลอนแสดงถึงหัวอกพอแม
ไววา
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พอแมก็แกเฒา จำจากเจาไมอยูนาน

จะพบจะพองพาน เพียงเสี้ยววารของคืนวัน

ใจจริงไมอยากจากเพราะยังอยากเห็นลูกหลาน

แตชีพมิทนทาน  ยอมราวรานสลายไป

ขอเถิดถาสงสาร  อยากลาวขานใหช้ำใจ

คนแกชะแรวัย  ยอมเผลอไผลเปนแนนอน

ไมรักก็ไมวา  เพียงเมตตาชวยอาทร

ใหกินและใหนอน คลายทุกขผอนพอสุขใจ

เมื่อยามเจาโกรธบึ้ง ใหนึกถึงเมื่อเยาววัย

รองไหยามปวยไข ไดใครเลาชวยปลอบโยน

เฝาเลี้ยงจนเติบใหญ แมนเหนื่อยกายก็ยอมทน

หวังเพียงจะไดผล เติบโตจนสงางาม

ขอโทษถาทำผิด  ขอใหคิดทุกโมงยาม

ใจแทมีแตความ  หวังคอยชวยอำนวยชัย

ตนไมที่ใกลฝง  มีหรือหวังอยูนานได
วันหนึ่งคงลมไป  ทิ้งฝงไวใหวังเวงฯ

อีกที่หนึ่งวา

ลูกเอยเจารูไหมยายคนนั้นถึงงกงันงุมงามตามประสา
ถึงยากจนเข็ญใจวัยชรา เขาก็เปนมารดาของบางคนฯ

อีกที่หนึ่งวา

ยามมีกิจหวังเจาเฝารับใชยามปวยไขหวังเจาเฝารักษา 

เมื่อถึงคราววันตายวายชีวาหวังลูกยาปดตาคราสิ้นใจฯ
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ลูกๆ  จึงควรตระหนักในการเลี้ยงดูพอแมใหมาก  ยิ่งอายุ 

มากยิ่งตองเอาใจใสนึกใหเห็นดวยใจวาคนแกทำอะไรเองไมได

หาอยูหากินเองไมได  คนแกตองการกำลังใจ  อายุยิ่งเหลือนอย

เรี่ยวแรงยิ่งนับวันมีแตจะหมดตามอายุ  จะอาศัยใครถาไมอาศัย

ลูกลูกใหกินถึงไดกินลูกไมใหก็ไมไดกิน

(๒)เลี้ยงใจไดแกการทำใหพอแมเกิดความเบาใจไม

สรางปญหาซึ่งจะทำใหทานหนักอกเปนทุกขคับแคนใจ

สำหรับสุขทุกขของพอแม

สุขใดจะเทาสุขที่ลูกกตัญู

ทุกขใดจะเทาทุกขที่ลูกสรางปญหา

เจ็บปวดใดจะเทาเจ็บปวดที่ลูกไรความกตัญู

การที่ลูกไมสรางปญหาใหพอแมทุกขใจ นี่ก็เปนการเลี้ยงใจ

พอแมแมจะเปนการเลี้ยงใจแบบธรรมดาสามัญทั่วไปก็เปนสิ่ง
ที่พอแมทุกคนปรารถนา

นอกจากนี้  ยังมีเลี้ยงใจแบบที่พระพุทธองคทรงประสงค

ซึ่งกาวขึ้นมาเปนการเลี้ยงใจอีกขั้นหนึ่ง  คือ  หลอเลี้ยงจิตใจ
ทานใหเจริญงอกงามดวยธรรม  พยายามหลอเลี้ยงจิตใจพอแม 
ใหสมบูรณดวยคุณธรรม

พอแมไมศรัทธาในพระศาสนา เราปลูกศรัทธา

ใหงอกงามไพบูลยในใจทาน
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ทานไมเคยรักษาศีล ก็ชักชวนใหทานมีโอกาสไดรักษา 

ศีล  ไมเคยสละวัตถุสิ่งของทำบุญใหทานก็ชักชวนใหมีโอกาสได

ทำบุญใหทาน ทานเกิดความหลงผิดก็ชักชวนใหทานเกิดปญญา

เขาใจในความไมเที่ยงแทแนนอนของชีวิต  เกิดการปลอยวางได

บาง  บางครั้งก็นำทานไปทำบุญใหทาน  รักษาศีล เจริญภาวนา

ตามโอกาสเมื่อถึงวันเกิดก็ชวนทานไปตักบาตรหรือทำบุญวันเกิด

เปนตน

 

ลูกที่ทำไดตามขอ๒นี้

พระพุทธองคเรียกวา“อภิชาตบุตร”หมายถึงลูกที่ดี 

ที่ประเสริฐเพราะสามารถใหทรัพยที่แทจริงแกพอแมได

ลูกที่เลี้ยงดูพอแมดวยขาวปลาอาหารและเครื่องใชสอย
ตางๆซึ่งเปนสมบัติภายนอกนั้นเปนเรื่องธรรมดาเพราะทำได

งาย  ซึ่งโดยทั่วไป  คนที่มีการศึกษา  เปนคนดีมีความกตัญูก็

ทำกันทั้งนั้น เรียกวาแมจะเลี้ยงกายใหมีความสุขไมใหลำบาก
เดือดรอน  พอแมก็ยังมีโอกาสไปอบายภูมิ  แตลูกที่ใหทรัพย
ที่แทจริงไดนั้นมีนอย  เพราะลูกที่ปดประตูอบายภูมิใหพอแมนั้น 

ทำไดยาก  เชน  ชักนำพอแมที่ไมมีศรัทธาในพระศาสนา ใหเกิด 

ศรัทธา  ไมมีศีลธรรมก็ชักชวนใหมีศีลธรรม  ไมทำบุญใหทาน 
เปนคนตระหนี่ถี่เหนียวก็ชักชวนใหทำบุญใหทานเปนการหยิบยื่น 
สวรรคใหพอแม
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ลูกที่ทำเชนนี้ไดนั้น  เปนการยาก  หากลูกคนใดทำได 

ก็เปนลูกที่ประเสริฐ  เพราะใหทรัพยที่แทจริง  แกพอแม

พระพุทธองคจึงเรียกลูกเชนนี้วา“อภิชาตบุตร”  

ทรัพยที่แทจริงนี้  ไมวาจะเกิดชาติใดภพใดก็จะตามไป

ชวยเหลือเกื้อกูล  ไมใหลำบากเดือดรอน  คนไทยแตโบราณ

จึงถือวา ถาลูกชายที่คิดจะใหทรัพยที่แทจริงแกพอแม ตอง

บวชเรียนเขียนอาน เพราะการบวชเปนการตอบแทนพระคุณ

อยางสูงสุดเปนการจูงมือพอแมออกจากมุมมืดคืออบายภูมิ

แลวนำเขาสูมรรคาแหงสวรรค

ความกตัญูกตเวทีนี้  เปนคุณธรรมที่มีความสำคัญ และ

จำเปนแกมนุษยอยางยิ่ง  เพราะเปนคุณธรรมที่สรางสรรคมนุษย

ใหเปนคนดีมีความเจริญกาวหนาและชวยพยุงสังคมมนุษยให

อยูรวมกันอยางสันติสุข
 
พอแมที่ตองการใหลูกๆ ปฏิบัติตอตนเองดวยความ

กตัญูเชนไร จงปฏิบัติพอแมของตนดวยความกตัญู

เชนนั้น  เพราะเราปฏิบัติกับพอแมของตนอยางไร  จะไดรับ 
การปฏิบัติตอบจากลูกๆของเราอยางนั้นเชนกันหากเราปฏิบัติ
ตอพอแมของเราดวยความกตัญู  ลูกๆ ของเราจะจำเปนแบบ

และปฏิบัติตอเราดวยความกตัญูเชนนั้น  ตรงกันขาม หากเรา

ปฏิบัติไมดีกับพอแม  ก็จะไดรับการปฏิบัติไมดีเชนนั้นตอบจากลูก
ของตนนี่เปนความอัศจรรยของความกตัญูและอกตัญู
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บางคนคร่ำครวญวา ทำไมลูกเราไมปฏิบัติกับเราเหมือนลูก

คนอื่นบางแตเขาก็ไมไดถามตัวเองวาเคยปฏิบัติกับพอแมเชนนั้น

บางหรือเปลา

ความกตัญูนี้เปรียบเสมือนสายใยที่เชื่อมสัมพันธระหวาง

ครอบครัว ใหพอ แม ลูก เกิดความอบอุนอยางแนนแฟน หาก

ขาดความกตัญู สายใยที่เชื่อมความรักความผูกพันระหวางพอ

แมลูก ก็ขาดสะบั้นลง และหากสังคมขาดความกตัญูกตเวที

ทุกคนไมสำนึกในบุญคุณและตอบแทนบุญคุณทานผูมีบุญคุณแก

ตนจนถึงขนาดไดชื่อวา“ลูกเนรคุณ”ก็นับวานาใจหายเพราะ

เทากับวาเขาไดฆาตนเองใหตายจากความดี

ลูกที่เนรคุณพอแมได ก็อยาหวังวา เขาจะสามารถพอกพูน

คุณความดีอยางอื่น ใหเจริญงอกงามไพบูลยขึ้นในจิตใจได  อยา

ไดหวังวา เขาจะทำความดีอยางอื่นได  และจะทำใหชีวิตเขา
บกพรองกลายเปนคนมีจิตใจต่ำหยาบกระดางกาวราวรุนแรง
อาฆาตพยาบาทมองโลกในแงราย มีแตความเห็นแกได มุงแต

ประโยชนตนพระพุทธเจาจึงสอนวา

“สำหรับคนอกตัญูแลวแมจะใหแผนดินทั้งหมด
ก็ไมสามารถทำใหคนอกตัญูพอใจได”

ภาษาบาลีวา

“อะกะตัญุสสะโปสัสสะนิจจังวิวะระทัสสิโน
สัพพัญเจปะฐะวิงทัชชาเนวะนังอะภิราธะเยฯ”
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พระพุทธดำรัสบทนี้พระองคทรงมุงแสดงใหเห็นวาลักษณะ

ของคนอกตัญูนั้นอยาวาแตจะใหมรดกทรัพยสมบัติเทาที่พอ

แมปูยาตายายมีอยูเลยแมแตจะใหแผนดินทั้งหมดก็ไม

สามารถทำใหคนอกตัญูพอใจได

นอกจากนั้น  ความกตัญู  ยังเปนคุณธรรมที่ใชเปน

เครื่องวัดระดับจิตใจคนดวย  ถาอยากรูวา  คนๆ นั้นมีจิตใจสูง

หรือต่ำ ทานใหสังเกตที่ความกตัญูเปนเบื้องแรก  และคนไทย

มักจะเปรียบผูที่ขาดความกตัญูกตเวทีวา  มีฐานะต่ำกวาสุนัข

อาจเปนเพราะสุนัขเปนสัตวที่ใกลชิดคนมากที่สุดการเลี้ยงสุนัข

ก็เพื่อเฝาบานใหปองกันขโมยเขาบานความดีของสุนัขคือความ

ซื่อสัตยที่มันมีตอเจาของ สุนัขจะไมลืมบุญคุณเจาของที่เลี้ยงดู
มันมันจะแสดงความรักตอเจาของและคอยปองกันอันตรายแก

เจาของทำหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต

คนโบราณแสดงคุณคาของสุนัขวา เปนสัตวซื่อตรงไม
คดโกง คนที่ขาดคุณธรรม คือ ความกตัญูกตเวที  จึงขาด

คุณธรรมของมนุษย  คนไทยจึงเปรียบคนเชนนี้วา  “ต่ำกวา

สุนัข”
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เมื่อเราขาดความกตัญู ซึ่งเปนคุณธรรมของมนุษยแลว

จะตางอะไรจากสัตวอยางที่ไดยินขาวอยูเสมอวาลูกคนโนนคน

นี้เนรคุณฆาหรือทำรายพอแมของตนลูกเชนนี้เปนมนุษยเพียง

รูปรางแตจิตใจเลวทรามต่ำชากวาสัตวเดรัจฉานพระพุทธองค

แสดงโทษของคนอกตัญูเนรคุณพอแม จนถึงฆา วาเปน

“อนันตริยกรรม” คือ  กรรมหนักที่สุด  เทากับฆาพระอรหันต

และทำรายพระพุทธเจา  ประตูสวรรคปดแต ประตูนรกเปดรอ

เขาอยางเดียว  ความกตัญูกตเวทีนี้  จึงเปนคุณธรรมที่สำคัญ

และจำเปนตองตระหนักใหมากและนำไปปฏิบัติอยางถูกตองเปน

สวนหนึ่งของชีวิต

 

นอกจากความกตัญูกตเวที จะเปนเครื่องวัดระดับคุณคา

จิตใจมนุษยแลว  ยังเปนเครื่องหมายบงบอกใหรูวา ใครเปนคนดี
ดวย แมคนรอบขางก็ตาม  เราคิดจะคบคาสมาคมกับใคร  เรา
ก็ตองการที่จะคบคนดี และเราจะรูวา ใครเปนคนดีก็ตองสังเกต

สิ่งดีที่มีอยูในตัวเขา  คือ  สังเกตความประพฤติดีนั่นเอง ความ

ประพฤติที่พอจะบงบอกไดวา  ใครเปนคนดี  และเปนที่สังเกตได
งายนั้นคือความกตัญูกตเวทีพระพุทธเจาจึงตรัสวา

นิมิตตังสาธุรูปานังกตัญูกตเวทิตา

ความเปนผูรูจักบุญคุณคนเปนเครื่องหมายของคนดี
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ถาอยากรูวา คนรอบขางเปนคนดีหรือไม  ก็ตองดูวา

เขาแสดงพฤติกรรมตอพอ แม ปู ยา ตา ยาย ผูมีพระคุณของ

ตนอยางไร  ถาคนใดแสดงพฤติกรรมที่หยาบกระดาง กาวราว

รายกาจมีวาจาหยาบคายเหมือนเข็มทิ่มใจพอแมปูยาตายาย

พูดกับพอแมไมนุมนวลชวนฟงทำใหเกิดความสะเทือนใจก็ใหรูวา

เขายังไมมีเครื่องหมายของคนดี  คือ ยังไมมีความกตัญูเปน

เครื่องหมายที่จะบอกไดวาเปนดี

ควรตั้งขอสังเกตในการคบคาสมาคม  และอาจเปนคนไม

นาไววางใจในการคบคาสมาคม

 

ขอใหเชื่อไดวา คนที่มีความกตัญูกตเวที  คือ รูคุณและ 

สนองคุณผูอื่นนั้น  เปนคนดีอยางแทจริง  เราสามารถคบคา 

สมาคมกับคนประเภทนี้ไดอยางอบอุนใจ ไมมีโทษภัยประการใด 
และเปนที่มาแหงความเจริญรุงเรืองในชีวิต

ตรงขาม  หากเราไปคบกับคนอกตัญูไมรูคุณคนและ

ขาดความกตเวที  ไมรูจักตอบแทนคุณผูอื่น  จะไมเปนผลดี
แกผูที่ไปคบดวย  มีแตจะนำโทษภัยมาให  และเปนที่มาแหง
ความพินาศลมจมในที่สุด

เพราะคนอกตัญูมีเสนียดในตัวเองใครคบก็นำฉิบหาย

มาสูผูนั้น
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 คนที่มีความกตัญูนั้น  เปนผูมีสิริมงคลในตัว โดยไม

จำเปนตองแสวงหาสิริมงคลจากที่ไหนมาเสริม  เขายอมมีความ

เจริญกาวหนาในชีวิต ในหนาที่การงาน โดยธรรมชาติ  เหมือน

ตนไมที่มีดินน้ำ  ปุย  และอากาศดี  ยอมมีความเจริญงอกงาม

ออกดอกออกผลโดยธรรมชาติ

ตรงขาม หากคนใดขาดความกตัญู  มีความประพฤติ

เนรคุณตอผูอื่นเชนลูกเนรคุณพอแมศิษยเนรคุณครูบาอาจารย

ประชาชนเนรคุณตอแผนดินเกิด ยอมประสบความวิบัติอยาง

นาประหลาดเพื่อนฝูงมักหางหายไมมีผูเคารพนับถือในเบื้อง

แรกพี่นองรวมทองเริ่มทำตัวเหินหางตอมาญาติใกลชิดตลอดจน

เพื่อนฝูงคนรูจักเริ่มหางหายคนเหลานี้หาความเจริญไมไดแมดู

เหมือนวาเจริญ ก็เพียงเพราะกรรมยังไมไดชอง  แตเมื่อใดกรรม

ไดชอง ก็จะตกต่ำในเบื้องปลาย กลายเปนหนักสองเทา  ที่เบาก็
กลายเปนหนัก ที่หนักก็ยิ่งหนักมากยิ่งขึ้น  เขาจะถูกสาปแชงวา
เปนคนชั่วชาเลวทรามไมรูคุณคน

แตคนที่มีความกตัญูตอผูมีพระคุณ  ยอมไดรับการ

ยกยองสรรเสริญ  และเปนผูมีความกาวหนา  ที่ดีอยูแลว ก็
จะดียิ่งๆขึ้นไปเมื่อถึงคราวเคราะหที่หนักก็จะกลายเปนเบา
เพราะผลของเกาะแกวคือความกตัญูของตนนั่นเอง

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น  พระองคมิไดเพียงสอน 

ใหคนมีความกตัญูอยางเดียว
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แตพระองคไดทรงปฏิบัติคุณธรรมขอนี้ ดวยพระองคเอง 

ทรงแสดงกตัญูกตเวทีตอพระพุทธมารดา คือ พระนางสิริ

มหามายา  อยางที่ไมเคยแสดงแกใครมากอน  ดวยการเสด็จไป

จำพรรษาในสวรรคชั้นดาวดึงส  ทรงแสดงพระอภิธรรม ซึ่งถือ 

วาเปนปรมัตถธรรม  คือ  ธรรมอันสูงสุด  มีขอความลึกซึ้งแก

พระนางสิริมหามายาเพื่อทดแทนคาขาวปอนน้ำนมที่พระพุทธ

มารดาไดทรงใหกำเนิดและเลี้ยงดูพระองคมา  พระพุทธองคได

แสดงพระธรรมเทศนา สามารถโปรดพระพุทธมารดา  ใหสำเร็จ

โสดาปตติผล

สวนพระพุทธบิดา คือ พระเจาสุทโธทนะนั้น  พระพุทธ 

องคไดเสด็จไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรด จนสามารถบรรลุ
มรรคผลชั้นสูง

เ

พราะฉะนั้น องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดรับการ
ยกยองวา “เปนยอดกตัญู”  เพราะทรงไดสนองพระคุณของ
มารดาบิดาดวยการบำรุงจิตใจใหบรรลุมรรคผลนิพพานดังกลาว

แลว

สำหรับบุคคลผูเปนตัวอยางดานความกตัญูกตเวที  มีอยู
มากทั้งในสมัยพุทธกาลและสมัยปจจุบันนี้
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คุณธรรม  คือ ความกตัญูกตเวทีที่กลาวมานี้  จัดวา

เปนคุณธรรมสำคัญของมนุษย เปนเครื่องหมายเชิดชูมนุษยใหเปน

คนดี  ผูใดมีความกตัญูกตเวที  ยอมมีความเจริญกาวหนาไม

ตกต่ำเปนที่ยกยองของคนทั่วไปและผลของความกตัญูกตเวที

นี้ยังเปนอานุภาพปกปองคุมครองเขาใหพนจากภยันตรายตางๆ

ได

ผูที่ไดรับอานุภาพแหงความกตัญูกตเวที  คุมครอง

ปองกันมีตัวอยางมากจะขอแสดงตัวอยางเพียง“สุวรรณสาม” 

คนเดียวซึ่งมีปรากฎอยูในชาดกที่พระพุทธองคไดตรัสเลาไวจะ

ขอนำมาเลาใหโยมทั้งสองฟง

สุวรรณ สาม ตำนาน คน กตัญู
 
ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเลาวา  สุวรรณสามเปนผูมี

ความกตัญู เลี้ยงดูมารดาบิดาตาบอด ซึ่งบำเพ็ญศีลพรตอยูใน

ปาสุวรรณสามมีหนาที่ในการแสวงหาผลไมเผือกมันในปาและ

นำน้ำในลำธารมาเลี้ยงดูมารดาบิดา
วันหนึ่ง  ขณะที่ลงไปตักน้ำในลำธาร  มีฝูงสัตวปา  เชน

เกงกวางเปนตนเปนเพื่อนติดตามแวดลอมไปและเปนเวลา

เดียวกันกับพระเจาแผนดินพระองคหนึ่ง พระนามวา “พระเจา

กบิลราช”เสด็จประพาสปาเพื่อลาสัตว
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ทรงทอดพระเนตรเห็น สุวรรณสามมีสัตวปาแวดลอม

รักใคร  ติดตามมาเปนอันมาก  ก็ทรงมีจิตริษยาชายหนุมผูนั้น 

จึงเอาลูกศร   อาบยาพิษยิงสุวรรณสามลมลง  ฝูงสัตวปา

ที่แวดลอมสุวรรณสามเห็นชายหนุมถูกยิงลมลงก็ตกใจแตกตื่น

วิ่งหนีไปคนละทิศคนละทาง

สุวรรณสามรูตัววาถูกยิง  สุดแสนจะเจ็บปวดเพราะพิษ

แผลลูกศรที่กำซาบดวยยาพิษ  เห็นวาตนคงตองสิ้นชีวิตอยาง

แนนอน  จึงรองไหคร่ำครวญออกมา ดวยความเปนหวงมารดา

บิดาผูตาบอดวา

“เราคงจะตองตายในไมชานี้แลว  ชีวิตของเราถึงจะ

ตายไป  ก็ไมเปนหวง  แตเราเปนหวงมารดาบิดาตาบอดของ

เรา  เมื่อเราตองมาตายลงเชนนี้  ทานทั้งสองจะตองไดรับ

ความทุกขเดือดรอนมากเพราะไมมีผูใดจะเลี้ยงดูในปานี้”

ฝายพระเจากบิลราช  เมื่อยิงสุวรรณสามดวยลูกศร
อาบยาพิษแลว  ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของชายหนุม ที่ไม

หวงไยชีวิตตนเอง ทั้งไมดาทอคนที่ยิงตน กลับมีความหวงไย 

มารดาบิดาผูตาบอดวา หากขาดตนไปแลวทานทั้งสองจะอยู
อยางไรจึงทำใหพระองคเศราสลดใจทรงสำนึกผิดที่พระองคยิง
สุวรรณสาม  ชายหนุมชาวปาผูเปนคนดีเลี้ยงมารดาบิดาของตน

ใหไดรับบาดเจ็บจนจะสิ้นชีวิตเพราะความใจรายของพระองค
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พระองคจึงเสด็จเขาไปหาสุวรรณสาม  แลวสารภาพ วา 

พระองคทรงทำบาปใหญหลวง  ที่ทำรายสุวรรณสามผูเปนคนดี 

พระองคทรงใหคำรับรองวา  หากสุวรรณสามตองสิ้นชีวิตไป

เพราะการกระทำของพระองค  พระองคจะรับภาระเลี้ยงมารดา

บิดาผูตาบอดของสุวรรณสามใหมีความสุขตลอดชีวิต

สุวรรณสามไดฟงคำสารภาพผิดของพระเจากบิลราช

เชนนั้น  ก็คลายความหวงใย  และขอฝากมารดาบิดาทั้งสองไว 

ถึงตนจะตายไปก็ถือวา   เปนกรรมของตน  จะไมจองเวรกับ

พระราชาที่ทำรายตน  ตนขออโหสิกรรมตอพระราชา  และขอ

พระราชาอโหสิกรรมแกตนดวยพูดจบสุวรรณสามก็สลบไป

พระเจากบิลราชก็รีบเสด็จไปหา มารดาบิดาของสุวรรณ
สามทรงเลาเรื่องราวตางๆใหทานทั้งสองทราบ

มารดาบิดาทราบเชนนั้นก็ตกใจและเปนหวงสุวรรณสาม 

กราบทูลขอใหพระราชารีบนำไปยังริมลำธาร ที่สุวรรณสามนอน
สลบอยูพระราชาก็ทรงจูงทานทั้งสองรีบไปหาสุวรรณสาม 
มารดาบิดาไดนั่งอยูใกลรางไรสติของสุวรรณสาม เอามือ 

ลูบคลำนวดเฟนรางกายของลูกชาย ที่นอนสลบอยู แลวตั้งใจ

อธิษฐาน ขออำนาจคุณความดีที่สุวรรณสามเปนลูกกตัญู  ได
ทำความดีเลี้ยงพอแมตลอดมา  ขอบุญกุศลทั้งปวง  จงมารวม 
เปนพลังทำลายพิษศร   ที่กำซาบอยูในรางกายของสุวรรณสาม 

ใหคลายพิษลงและขอใหสุวรรณสามไดฟนขึ้นมา
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นางเทพธิดาผูเคยเปนมารดาของสุวรรณสามในชาติกอนๆ

และสุวรรณสามก็เคยปฏิบัติเชนนั้นแกตน ไดยินดังนั้น จึงได

อธิษฐานเชนนั้นบาง  ดวยแรงอธิษฐานของมารดา  ทำใหยาพิษ

ที่บาดแผลในรางของสุวรรณสามละลายไป  และสุวรรณสามได

ฟนขึ้นมามีชีวิตอยูตลอดไป  ทำใหมารดาบิดาของสุวรรณสาม

และพระเจากบิลราชมีความโสมนัสยินดีปรีดาเปนอยางยิ่ง

เรื่องสุวรรณสามแสดงใหเห็นวา  สุวรรณสามถูกทำราย

เกือบจะสิ้นชีวิตอยูแลว  แตดวยอำนาจคุณความดี  คือ กตัญู

กตเวทีที่สุวรรณสามไดปฏิบัติ  เลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดมา  เปน

บุญกุศลยิ่งใหญ  มีพลานุภาพทำลายยาพิษ  ชวยใหสุวรรณสาม

ฟนขึ้นมาได

คนเราแมจะมีความรูสูงสงแคไหน  ร่ำเรียนจนจบ

ไดเกียรตินิยมจากสถานบันมีชื่อเสียง เปนดอกเตอร เปน
ศาสตราจารย มีฐานะครอบครัวดี มียศฐาบรรดาศักดิ์สูงสง
และมีหนามีตาในสังคม  แตหากใจยังขาดความกตัญูตอ

บรรพบุรุษเสียอยางเดียวเทานั้น  ก็เปนคนมีเสนียดในตัวเอง

ไมนานับถือไมนาไววางใจในการคบคาสมาคม
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สวนคนกตัญู อยูที่ไหนก็เจริญที่นั่น  ไปที่ไหนก็เปนสุข

ที่นั่น  ลูกกตัญูพอแมกปลื้มใจ  ศิษยกตัญูครูบาอาจารยก็ปติ 

ประชาชนพลเมืองมีความกตัญูตอแผนดิน  ไมสรางความวุนให

เกิดแกแผนดิน บานเมืองก็สงบสุข คนกตัญูไมวาจะอยูในชาติ

ไหนภพไหน ไมวาโลกนี้หรือโลกหนา ก็อยูเพื่อสรางคุณความดี

และใครไดคนมีความกตัญูกตเวทีเปนสามีเปนบุตรเปนภรรยา

หรือเปนเพื่อน  เขายอมเกิดความเบาใจได  และถือไดวา มีคนดี

เปนกัลยาณมิตรชีวิตยอมมีแตความสุขใจ

กัลยาณมิตรนั้น  นอกจากเขาจะดีในตัวเขาเองแลว ยัง 

แนะนำใหคนรอบขางดีตามไปดวย

พระพุทธองคจึงตรัสเปรียบ กัลยาณมิตร หรือเพื่อนที่ดี 
ไววาเปรียบเสมือนแสงเงินแสงทองของชีวิตหมายความวา

กลางคืนกอนที่จะสวางเปนกลางวัน  สัญลักษณของความสวาง

คือแสงเงินแสงทอง ถาแสงเงินแสงทองจับขอบฟา ก็เชื่อมั่นได
วา แสงสวางแหงดวงอาทิตยกำลังจะมาเยือน เพื่อขับไลความมืด
ใหจางหายไปเหมือนชีวิตคนเราเมื่อมีคนดีเปนเพื่อนก็เหมือน

รุงอรุณแหงความดีกำลังสองสวางในชีวิตและจิตใจเรา

การมีกัลยาณมิตร หรือคนดีเขาไปเกี่ยวของในชีวิต จึง
เปรียบเสมือนเปนนิมิตหมายแหงความสุข  ความเจริญรุงเรือง
กาวหนาในชีวิต
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ผูหวังความเจริญจึงควรสำรวจดูวา มีกัลยาณมิตรคือคน

กตัญู เปนเพื่อนหรือไม  และตัวเราเองมีความกตัญูอยูมาก

นอยเพียงไรถาบกพรองก็ควรตอเติมเพิ่มพูนใหมีขึ้นถามีอยูแลว

ก็ควรรักษาความดีไวพรอมทั้งใหเจริญงอกงามไพบูลยมากขึ้นโดย

ลำดับแลวเราจะประสบกับความเจริญตามที่พระพุทธเจาตรัสไว

เนื่องจากในวันมาฆบูชานี้  โดยชีวิตของความเปนพระ 

ภิกษุเปนพระภิกษุดวยความรักที่จะเปนอาตมาไมมีสิ่งของและ

ทรัพยสมบัติอื่นใด จะฝากถึงโยมทั้งสองเหมือนลูกหลานคนอื่นๆ

นอกจากของฝากคือธรรมะของพระพุทธเจา ขอใหโยมทั้งสอง

อยาไดประมาทในชีวิต  วัยหนุมไดลวงเลยไปแลว อายุยิ่งเหลือ

นอยลง เวลาที่จะอยูในโลกนี้ก็สั้นเขา  โอกาสที่จะทำบุญ สราง
ทรัพยที่แทจริงใหกับตนเองก็ยิ่งเหลือนอยลงทุกที

สังขารรางกายไมคงทนถาวรอยูกับเราไดไมนานเดี๋ยวมันก็

เจ็บโนนเดี๋ยวมันก็ปวดนี่อีกหนอยมันก็ไมยอมใหเราใชรางกาย
นี้เรายืมเขาใชมานานแลว บางทีอาจถึงเวลาที่เราจะตองคืนให
กับเจาของเดิมแลวก็เปนได  คืนธาตุดินใหกับดิน  คืนธาตุน้ำ

ใหกับน้ำ  คืนธาตุลมใหกับลม  คืนธาตุไฟใหกับไฟ  ในขณะที่

รางกายยังยอมใหเรายืมใช  ใหยึดมั่นในศีลในธรรมอันเปนทรัพย
ที่แทจริง

ใหปลอยวางทุกสิ่งทุกอยางลงอยางเขาใจ
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วันนี้อาตมาปรารภโยมทั้งสองกลาวถึง เรื่อง ความกตัญู

เพื่อจะเปนสื่อใหลูกหลานไดซึมซับธรรมขอนี้แลวใหเจริญงอกงาม

ขึ้นในจิตใจเปนอุปนิสัยในธรรมที่ลึกซึ้งอื่นๆตอไป

คืนนี้ดึกมากแลวทองฟาทั่วกรุงเทพมหานครสองสวาง

ดวยแสงจันทรคืนเพ็ญเดือนมาฆะ

เปนอีกวันหนึ่งที่อาตมาระลึกถึงโยมพอใหญโยมแม

ใหญทั้งสอง  ระลึกถึงออมแขนที่แกรงกรานจากแดดฝน แต

อบอุนดวยเมตตาธรรม นึกถึงความเอื้ออาทรของโยมทั้งสอง

ที่อาตมายังไมมีโอกาสตอบแทน

อาตมาจำไดวาค่ำคืนเชนนี้เมื่อวัยเด็กแสงจันทรนวลใย

สาดแสงอาบทองทุง  แมลงกลางคืนแผดเสียงจาระงม ผืนน้ำแม
มูลคดเคี้ยวเหมือนงูยักษตองแสงจันทรวาวระยิบโยมแมใหญนำ
ดอกไมที่อาตมาเก็บใหไปบูชาพระ  สวดบทสวดมนตไหวพระแลว

วานะโม๓จบจนอาตมาจำไดขึ้นใจมาตั้งแตยังเด็ก

อาตมาชอบนอนกับโยมทั้งสอง  ฟงเรื่องราวของกระตาย 
กับดวงจันทรเรื่องราวของดาวลูกไกเรื่องราวของทางชางเผือก 
เรื่องราวของเสือและการเดินทางของคนหาปลาฯลฯบางครั้ง

อาตมาเคยคิดวา  หากเปนไปได อยากกลับไปสูคืนวันเกาๆ ไปมี

ชีวิตที่สงบเงียบเรียบงายอยางวัยวันที่ผานมา ไปฟงนิทานไมรูจบ

จากโยมทั้งสองอีกครั้ง
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แตวันเชนนั้นก็ผานมาแลว กลายเปนอารมณของ

อดีต  แมอารมณของอดีตพระพุทธเจาไมใหใสใจ  เพราะจะ

ทำใหเปนกังวล  ขุนมัว  เปนปลิโพธ  จิตไมมุงตออารมณ

ปจจุบัน  คลาดเคลื่อนจากอารมณกัมมัฏฐาน  แตอาตมาก็

มักจะคิดถึงวันเชนนั้นอยูบอยๆ ในวันที่วัยและสังขารของโยม

ทั้งสอง  เริ่มชราลงมากเชนนี้  อยากมีเวลาไดพูดคุยธรรมะกับ

โยมทั้งสองใหมากๆ เพื่อจะไดเปนทรัพยที่แทจริงในโลกหนา

ทรัพยคือไรนาที่เหนื่อยยากสรางไวจนสายตัวแทบขาด ในวัย 

หนุมนั้น  บัดนี้ไมมีคาไมมีประโยชนสำหรับคนแก  คนที่มีกำลัง 

อันชราครอบงำแลว  แมแตมือและเทาของตัวเองก็แทบจะยก 

ไมไหว  ก็แลวทรัพยสมบัติจะมีประโยชนอะไร  มันวางเปลา 

วางไรจากสิ่งควรยึดถือวาเปนสมบัติของเรา

โยมทั้งสองจึงควรแสวงหาทรัพยที่แทจริง  อันเปนทรัพย
ภายในซึ่งจะติดตัวเราตลอดไป
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สุดทาย ดวยอานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย และดวย

อานุภาพแหงศีล  สมาธิ  ปญญา  อันเกิดจากการที่ไดบรรพชา

อุปสมบท ในพระพุทธศาสนา และที่เคยไดบำเพ็ญมาตั้งแต

อดีตชาติตลอดถึงชาติ ปจจุบัน  ขอใหโยมพอใหญโยมแมใหญ

มีพระพุทธเจา  มีพระธรรมเจา  และมีพระสังฆอริยเจา เปนที่ 

พึ่งที่ระลึกอยูเสมอ  อยาไดประมาท  ขอให มีสุขภาพกายที่ดี

และสุขภาพใจแชมชื่นรื่นเริงเบิกบานในธรรมขององคสมเด็จ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตลอดไป

มาฆบูชา,  ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๓  ป พุทธศักราช ๒๕๔๓
หมายเหตุ  จดหมาย ฉบับ นี้ เขียน ตั้งแต่ พ่อ ใหญ่ ยังมี ชีวิต อยู่  แต่ ไม่ได้ ส่ง ค้าง 

มา จน บัดนี้



จดหมายฉบับที่สาม
ทาย พรรษา ๑๓ ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๑ ปมะโรง





เจริญพรโยมแมใหญ

จดหมายฉบับนี้เปนฉบับที่สามแลว ที่อาตมาเขียนถึงโยม
แมใหญ  การขึ้นตนจดหมายฉบับนี้   ก็แปลกไปจากฉบับกอนๆ

เพราะขาดโยมพอใหญไปคนหนึ่ง  และคงไมมีโยมพอใหญใหเขียน

ถึงอีกตลอดไป  วันนี้อาตมาไดรูแลววา  การจากไปของโยมพอ
ใหญอยางไมมีวันกลับไดตอกย้ำถึงความเปนจริงตามคำสอน
เรื่องไตรลักษณของพระพุทธเจา

 “สรรพสิ่งลวนไมเที่ยงแทคงทน เปนทุกข  ไมมีตัวตน

ที่แทจริงไมอยูไดตลอดกาลตั้งอยูชั่วกาลนิดหนอยเหมือน
น้ำคางบนใบหญาเหมือนเปลวแดดเหมือนฟองน้ำ”
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แตอยางไร อาตมาก็ถือวา  เปนวาสนาที่ยังมีโยมแมใหญ

ใหเขียนถึงอยูอีกคนดวยตระหนักวาการที่ลูกหลานเกิดมาแลวมี

โอกาสไดทันพบทันเห็นปูยาตายายนั้น นับวาเปนบุญวาสนาอยาง

หนึ่ง  เพราะคนโดยสวนมากไมมีโอกาสไดทันพบทันเห็น  ดวย

ชีวิตคนนั้นสั้นนักสั้นจนปูยาตายายโดยสวนมากมิทันไดเห็น

หลานๆ หรือเห็นก็มิทันที่หลานเจริญเติบโต  ยิ่งถาทันพบทันเห็น

แลว มีโอกาสไดทำบุญทำกุศลรวมกัน ก็นับวาเปนโชควาสนามาก

เพราะเรามีโอกาสไดปลดหนี้บุญคุณทาน

อาตมาเขียนจดหมายฉบับนี้  ก็ดวยระลึกถึงเรื่องที่โยมแม

ใหญเคยถามอยูเสมอ ถึงเรื่องการบวชและอานิสงสของการบวช

วา“ถาลูกชายไมไดบวชเปนพระแตหลานบวชจะไดอานิสงส
บางไหม” อาตมารูสึกใสซื่อบริสุทธิ์กับคำถามของโยม   นี่หาก

โยมพอใหญยังมีชีวิตอยู   ก็คงจะตำหนิที่โยมแมใหญถามอาตมา

เชนนี้   แลวก็คงเห็นรอยยิ้มจากใบหนาโยมแมใหญ ตามที่เคย
เห็นจนชินตา

แตรอยยิ้มนี้ ก็ทำใหอาตมาอบอุนใจอยางประหลาดใจ 

มาตั้งแตเยาววัย

แทจริงแลว  ลูกหรือหลานบวชก็ไดอานิสงสเหมือนกัน
เพราะแมเลือดเนื้อและชีวิตของหลานๆ ผูบวชจะไดมาจากพอแม
แตเลือดเนื้อของพอแมก็มาจากปูยาตายายเชนกันพอแมได

อานิสงสปูยาตายายก็ตองไดดวย
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อยาวาแตปู ยา ตา ยาย เลยที่ไดอานิสงสจากการ

บวช  แมญาติๆ คนอื่นๆ ก็ไดเชนเดียวกัน  ขึ้นอยูกับจิตและ

การขวนขวายในการทำบุญ  ของคนนั้นๆ ดวยตามที่ไดเคย 

กลาวไวแลวในจดหมายฉบับกอน

แทจริง  มิใชพอลูกหลานบวชแลว จะไดบุญเลยทีเดียว

ตองขึ้นอยูกับการกระทำของเราดวย  คือ  การทำจิตใหเปนบุญ

เปนกุศลใหนอมไปในสิ่งที่กำลังทำ

ในขณะที่ลูกหลานบวชเปนพระภิกษุอยู  ก็ปรารภเอา 

การที่ลูกหลานของเราไดบวช เปนโอกาสในการทำบุญ  ใหทาน

รักษาศีล  และเจริญภาวนา  ปรารภเอาผาเหลืองลูกหลานเปน

ตราประทับในจิต แลวรื่นเริงเบิกบาน(อนุโมทนา) ในการบวชนั้น
บุญอยูตรงนี้  มิใชอยูที่การบวชของลูกหลาน  เพราะลูกหลาน
บวชเขาก็ไดบุญสวนตัวของเขาเองสวนเราผูเปนปูยาตายาย

ก็ตองปรารภการที่ลูกหลานบวช ไดมีโอกาสทำบุญเปนพิเศษ  จึง

เปนบุญกุศลของเรา

ยกตัวอยางใหเห็นชัดเจนมากขึ้น เมื่อลูกหลานเราบวช 
แตเราไมไดใสใจ  รูสึกเฉยๆ ไมรับรูสิ่งใดทั้งนั้น อยางนี้ลูกหลาน 

เราบวชก็ไมตางจากลูกหลานคนอื่นบวช
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แลวอานิสงสจะเกิดขึ้นไดอยางไร

บางคน เมื่อลูกหลานบวช แทนที่จะไดบุญกลับไดบาป

เพราะอาศัยการที่ลูกหลานบวช เปนชองทางในการแสวงหา

ผลประโยชนจากพระศาสนา  หรือยุแยงพระสงฆใหเกิดความ

วุนวายสับสน  ก็ไดบาป  คิดอยูวา อันนี้ก็ของพระลูกชายฉัน

อันนั้นก็ของพระหลานชายฉัน  ลูกฉันหลานฉันจะตองไดอยาง

นั้นจะตองไดอยางนี้จุนจานวุนวายไปหมดบางคนก็คอยจับผิด

พระสงฆสามเณรวาเปนอยางนั้นเปนอยางนี้ก็ยิ่งไปกันใหญขอ

นี้พอแมปูยาตายายไมไดบุญจากการบวชของลูกหลานแต

ไดบาปเพราะมาทำบุญ แทนที่จะปรารภบุญกลับปรารภบาป  มา

วัดเพื่อแสวงหาความเบิกบานผองใสแหงจิตกลับปรารภความ
เศราหมองแหงจิต

ความจริง ตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มานานแลว  แต

ยังไมมีโอกาสเหมาะ  มีหลายสิ่งหลายอยางคั่งคางอยูจนลวง 
เลยมาถึงบัดนี้

ที่เขียนเกี่ยวกับการบวช เพราะอยากใหโยมแมใหญรู 

และเกิดความเขาใจ  ตลอดจนมีทาทีที่ถูกตองเกี่ยวกับการบวช
ถารูและเขาใจเรื่องการบวชอยางถูกตองแลว  จะปฏิบัติตอการ
บวชไดอยางเปนบุญเปนกุศล
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แตถึงอยางไร อาตมาก็เขียนจดหมายฉบับนี้ ตอเนื่อง

มาจากความกตัญูในฉบับที่แลวเพราะแมจะเขียนเรื่องการบวช

แตก็มีความเกี่ยวเนื่องกับความกตัญูอยูไมนอยเนื่องจากผูบวช

มักปรารภความกตัญูตอพอแมและผูมีพระคุณเปนที่ตั้งและหา

เวลาบวชระยะหนึ่ง โดยมีเจตนาอันงดงามวา  จะตอบแทนบุญ

คุณพอแมผูมีพระคุณ  

แมจะมีดวยเหตุผลอื่นบาง  เชน  ลางซวย  แกบน

พักผอนสงบจิตใจฯลฯบางก็ตามแตก็ไมไดทำใหจุดประสงค

การบวชคลาดเคลื่อนไปเสียทีเดียว

พระพุทธองคไดตรัสไววา  พอแมเปนบุคคลที่สำคัญที่สุด

ในชีวิตของลูกๆ เพราะเปนผูใหลูกเกิด และเปนผูสรางบุญแกลูก
กอน  แตกอนที่จะพูดถึงเรื่องนี้  ขออธิบายถึงเรื่องการบรรพชา
อุปสมบทกอน
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แกนสาร การ บวช

การบวช  หรือ การบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา

นั้น  ถือวาเปนการเจริญรอย  ตามแบบอยางขององคสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคทรงเปนโอรสของกษัตริย  ควร

ที่จะหาความสำราญ อยางโอรสกษัตริยทั้งหลาย แตพระองค

กลับทรงเสียสละทุกอยางเพื่อออกผนวชคือการบวชทรง 

แสวงหาธรรมะที่จะเปนเครื่องกำจัดความทุกข  จนไดตรัสรูพบ

ธรรมะตามที่ทรงประสงคในที่สุดไมเพียงแตเทานั้นพระองคยัง

อาศัยพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ ออกเทศนาสั่งสอนผูคนใหรูความ

เปนจริงของชีวิตถอนผูคนจากความทุกขความเศราโศกเสียใจผู

ที่มีศรัทธาเลื่อมใสออกบวชตามพระพุทธองคเปนจำนวนมากแม
ผูที่บวชในปจจุบันนี้  ก็ถือวาเปนการบวชตามองคพระสัมมาสัม

พุทธเจาเชนกัน

 
ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงเรื่องการบวชไววาเปนสิ่ง

ที่ใหสำเร็จประโยชนไดอยางสมบูรณ ประโยชนที่วานี้เกี่ยวเนื่อง

กับการประพฤติปฏิบัติดีดวยกายวาจาใจนั่นเอง

 ประโยชนจากการบวชนั้นมีหลายอยางดวยกันจะขอ 
กลาวแตยอๆ๓อยางเทานั้น
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ประโยชนอยางแรกการบวชเปนความตองการของผูคน

ทั้งหลาย  ผูคนทั้งหลายตองการความเปนผูมีความสุขกายสุขใจ

ความเปนผูมีชื่อเสียงคนนับหนาถือตาในสังคม ดวยถือวา ผูที่

ผานการบวชเรียนเขียนอานแลว  ก็จะเปนคนดีนาคบคาสมาคม

เมื่อคบเขาแลวก็เปนที่หวังหรืออุนใจไดวาจะไมทำใหเกิดความ

เสียหายแกชื่อเสียงเกียรติยศ พอแมหวังจะประกาศใหผูคนรูวา

ลูกทานเปนคนดีนาคบคาสมาคมจึงอุตสาหขวนขวายใหลูกไดบวช

 

ประโยชนอยางที่สอง  การบวชเปนประโยชนเกี่ยวกับ

จิตใจ  ถาจิตใจไมมีความวิตกกังวลใดๆ ไมมีไฟ คือ ความ

โกรธ  ความเกลียด  ความอิจฉาริษยา เปนตน  แผดเผา

ใหรุมรอน จิตใจก็จะสงบ ทำใหเกิดความสุขไดในระดับหนึ่ง

เชนกัน  คนที่ผานการบวชก็เทากับวา ผานการฝกกลั่นกรองไม
ใหความกังวลเขามาสูจิต ฝกปองกันไมใหไฟ  คือ  ความโกรธ 
แผดเผาตน เปนตน  ผูที่ผานการบวช และไดรับการฝกหัด

ขัดเกลาที่ดี  จึงมักจะมีความละเอียดสุขุมลุมลึก  มีความยับยั้ง

ชั่งใจไดมากขึ้น

ประโยชนอยางที่สามการบวชเปนประโยชนที่เกิด
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ประโยชนอยางที่สาม การบวชเปนประโยชนที่เกิดจาก 

การทำลายกิเลสใหหมดสิ้นไปซึ่งเปนประโยชนสูงสุดที่พระพุทธ 

ศาสนาสอนแมจะปฏิบัติใหสำเร็จไดยากถึงอยางนั้นการบวชก็

เปนการฝกหัดขัดเกลาจิตใจใหออนโยนงดงามไมหยาบกระดางไม

กาวราวรุนแรงมีความโอบออมอารีเห็นอกเห็นใจผูอื่นมากยิ่งขึ้น 

บวชแลวไดเห็นใจตนเองยังไดเห็นอกเห็นใจผูอื่นอีกดวย

ประโยชนที่เกี่ยวกับจิตใจ และการละกิเลสดังกลาวนี้ 

เปนประโยชนโดยตรงตอจิตใจของผูบวช ถึงแมวาอาจไมเกิด 

ขึ้นอยางสมบูรณ  แตก็เปนการสรางบารมี  เพื่อความสมบูรณ

ยิ่งขึ้นในภายหนา  ที่วาการบวชไดเห็นใจเห็นตนเอง  คือ ไดเห็น

ความรูสึกนึกคิดของตนเอง ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากมีเวลา

ปฏิบัติฝกหัดขัดเกลาจิตอยางสมบูรณจึงมีโอกาสไดเห็นตัวตนที่

แทจริงของเราวาเปนคนอยางไร

นอกจากการบวชจะมุงประโยชน ดังที่กลาวไปแลว  การ
บวชยังไดชื่อวา เปนการตอบแทนบุญคุณของมารดาบิดาอีกทาง

หนึ่งดวยเพราะพอแมเห็นวาเปนทางหนึ่งที่จะชวยเสริมชีวิตลูกให

ดีขึ้นเสริมบุญเสริมบารมีเสริมจิตใจเสริมความเจริญกาวหนา
เสริมเกาะปองกันจากผูจองเวรฯลฯโดยเฉพาะสงเสริมทางดาน
จิตใจเชนทานอาจจะเห็นวาลูกเปนคนไมละเอียดออนใจรอน

วูวามหุนหันพลันแลนเจาโทสะทานก็ตองการเห็นลูกเปนคน
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สุขุมเยือกเย็น จึงอยากใหลูกเขาไปบวชในพระพุทธศาสนา เพื่อ

อบรมขัดเกลาจิตใจใหเย็นลง  เปนการแสดงถึงความปรารถนาดี

ของพอแม เมื่อลูกไดบวช ก็เปนการสนองความปรารถนาดีของ

พอแม

ลูกที่รูจักตอบสนองความปรารถนาดีของพอแมนั้น  ถือ

ไดวาเปนการตอบแทนพระคุณทานอีกทางหนึ่งเพราะเมื่อลูก

บวชพอแมก็เกิดความเบาใจและยังมีโอกาสไดทำบุญทำทานมี

โอกาสไดเขาวัดสวดมนตฟงเทศนรักษาศีลหรือที่ทำอยูแลวก็ได

ทำมากขึ้นเปนพิเศษ  ซึ่งสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นแกพอแม  ลวนมาจาก

การบวชของลูก  ก็เทากับวา  ลูกผูบวชนั่นเอง เปนสื่อใหพอแม

ไดทำบุญ

นอกจากนั้น  ในทางพระพุทธศาสนายังถือวา การบวช

เปนการชวยสืบตออายุพระพุทธศาสนา  เพราะชวงเวลาที่เขา 
ไปบวชเรียนอยูนั้น  จะตองใชชีวิตอยางสมถะ  สงบเสงี่ยม
เรียบงายไมกลาวรายไมวารายไมทำรายใครๆอยางที่เรียกวา

“บรรพชิต”คือเปนผูที่ละเวนในสิ่งที่ไมควรไมเหมาะสม
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การดำเนินชีวิตเชนนี้ ชื่อวา เปนการสืบตออายุ

พระพุทธศาสนาใหยืนยาวออกไป เพื่อเปนประโยชนแกคน ในรุง

หลังเปรียบเสมือนนำเอาชีวิตของเราเขาไปเพื่อสืบตอพระศาสนา

นั่นเอง  และพอแมก็ชื่อวาไดสืบตออายุพระศาสนาดวย  เพราะ

ชีวิตของลูกที่ไปบวช  ก็เปนชีวิตที่เกิดจากพอแมเลือดและเนื้อที่

เจริญเติบโตอยูในรางกาย เปนตัวเปนตนของลูก  ก็เปนเลือดเนื้อ

จากอกของพอแมนั่นเองเลือดเนื้อที่พอแมใหไวเกิดเปนชีวิตของ

ลูกขึ้นมาก็ไดนำไปตออายุพระศาสนา

การตออายุพระศาสนาดวยการบรรพชาอุปสมบทของ

ลูกนั้นจึงมีอานิสงสมาถึงพอแมผูใหกำเนิดอีกดวย

อนึ่ง ในเรื่องอานิสงสของการบวช เพื่อตอบแทน

คาน้ำนมของมารดาบิดานี้  โบราณจารยทานแสดงอุปมาไววา 
  

ถึงแม้ มี บุคคล ผู ้ทรงฤทธิ์ เหาะ ไป เก็บ ดอกไม้ จาก ปา อัน 

กว้างใหญ่ ไพศาล  มา สักการะ บูชา องค พระ สัมมาสัม พุทธเจ้า ตั้ง 

พัน องค  กระทำ อยู่ อย่าง นี้ ทุกวัน มิได้ ขาด   ตลอดกาล  อานิสงส  
นั้น จะ นำมา เปรียบกับ การ ได้บวช  ใน พระพุทธศาสนา ไม่ได้ เลย  
หรือ แม้ จะ ถวาย จตุปจจัย ทั้ง ๔ คือ  จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  

และ ยารักษาโรค  แด่ พระพุทธเจ้าถึง โกฏิ องค อานิสงส นั้น จะ นำมา 

เปรียบกับ การ ได้ บวช  ในพระพุทธศาสนา ไม่ได้ เลย  หรือ ถึงแม้ จะ มี  
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มหาเศรษฐี จัด สร้างพระพุทธรูป ให้ เต็ม ห้วง จักรวาล นี้  แล้ว กระทำ 

การ สักการะ ด้วย แก้ว ทั้ง ๗ ประการ  กอง ประมาณ เท่า ภูเขา สูง 

หลาย ร้อย หลาย พัน โยชน  อานิสงส นั้น จะ นำมา เปรียบกับ การ ได้ 

บวช    ใน พระพุทธศาสนา ไม่ได้ เลย  และ หาก จะ มี เทพบุตร องค 

หนึ่ง  เปน ผู้ มี ฤทธานุ ภาพ มาก  เสก เอา พื้นปฐพี อัน หนา ได้ สอง แสน 

สี่ หมื่น โยชน มา ขยี้ ทำให้ เปนผง ใช้ แทน หมึก  แล้ว เอา มหาสมุทร ลึก 

แปด หมื่น สี่ พัน โยชน มา ละลาย  เอา ภูเขา สิเนรุ สูง ถึง แปด หมื่น สี่ พัน 

โยชน เปน ปากกา สำหรับ เขียน  เอา ท้องฟา อัน ราบเรียบ กว้างใหญ่ 

ไพศาล  หา ที่สุด มิได้ เปน สมุด  จด จารึก บันทึก ผลบุญ ของ บุคคล ผู้ 

ได้ บรรพชา อุปสมบท   ใน พระพุทธศาสนา  เขียน ด้วย ปากกา คือ 

ภูเขา จน สิ้นหมึก คือ พื้นพสุธา  สิ้น กระแส ชล คือ มหาสมุทร ขีดเขียน 

ไป จนหมด หนังสือ คือ ท้องฟา  จะ พรรณนา คุณ แห่ง การ บวช ให้ หมด 

นั้น ไม่มี
 
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไดตรัสกับพระเจา

ปสเสนทิโกศลวา

“ผูใดสำนึกในบุญคุณของพอแมแลว  มีความ
ปรารถนาจะตอบ แทนคุณทานอันมากลน  ตองไดบวชใน
พระพุทธศาสนา จึงจะไดชื่อวา ตอบแทนบุญคุณทานอยาง

แทจริง”  หมายความวา การบวชมีอานิสงส มาก  จึงสามารถ

ตอบแทนบุญคุณทานได  ขอนี้ทานใชโวหารแสดงอุปมาไวเพื่อ 
เปนสิ่งเปรียบเทียบใหเห็นความยิ่งใหญของพระคุณพอแม
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พอแมนั้นเปนผูมีพระคุณสูงสุดในชีวิตของลูกๆ จึงควร

ปฏิบัติอุปฏฐากบำรุงทานใหไดรับความสุข

การตอบแทน บุญคุณของทาน  หรือการเลี้ยงดูทาน

อาจทำได๒ทางคือเลี้ยงอาหารกายคือตอบแทนดวย

วัตถุสิ่งของอยางหนึ่งเลี้ยงอาหารใจคือตอบแทนดวย

การตั้งอยูในโอวาทคำแนะนำสั่งสอนของทานอยางหนึ่ง

 

พฤติกรรมของลูกๆที่แสดงออกนั้นเปนอาหารหลอเลี้ยง 

ใจและเปนยาพิษทำลายความรูสึกของพอแมถาลูกๆประพฤติดี

งดงาม ดวยกิริยามารยาท  สังคมยกยองสรรเสริญ  ก็นำความ

ปลาบปลื้มมาสูจิตใจพอแม เปนการหลอเลี้ยงทานดวยอาหารใจ

ถาประพฤติเสียหายสังคมนินทา  ก็นำความเจ็บปวดมาสูใจพอแม

เรียกวาหลอเลี้ยงพอแมดวยความเจ็บปวดหรือเลี้ยงพอแมดวย
ยาพิษผูที่เปนลูกๆก็ควรตระหนักวาจะเลี้ยงพอแมดวยอาหาร
ใจคือความปลาบปลื้มหรือดวยยาพิษคือความเจ็บปวด

พอแมเปนผูมีพระคุณสูงสุดยิ่ง  ดังพระพุทธองคไดตรัสไว

เปนคำบาลีวา
พรหมาติมาตาปตโร
แปลวา

มารดาบิดาเปนพรหมของลูก  
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พอแมนั้นมีน้ำใจอนุเคราะหลูกๆของทานจึงเรียกทานวา

เปนพรหมของลูกเปนครูอาจารยคนแรกของลูกและเปน

พระอรหันตของลูก

ประการแรกที่เรียกพอแมวา“เปนพระพรหม”ของลูก

นั้นเนื่องจากทานมีพรหมวิหารธรรมคือความรักความเอื้ออาทร

ตอลูกๆ อยูในใจ  เมื่อกอนศาสนาพราหมณสอนวา  พระพรหม

เปนผูใหชีวิตคนและดลบันดาลใหเปนตางๆพรหมเปนผูสูงสุดใน

โลกคนจึงควรเคารพบูชาพรหม

เมื่อพระพุทธเจาไดตรัสรูแลว

พระองคไดตรัสวา แทจริงแลว พอแมนั่นแหละเปนผูสูง 

สุดในชีวิตของคนเราเพราะทานประกอบดวยพรหมวิหารธรรม 
๔ประการอยางเปยมลนคือมีเมตตาธรรมมีกรุณาธรรมมี
มุทิตาธรรมและมีอุเบกขาธรรม

“เมตตาธรรม” ความรักที่พอแมมีตอลูก เปนความรักที่

บริสุทธิ์  มิไดหวังสิ่งตอบแทนใดๆ จะมีก็เพียงอยากเห็นลูกเปน
คนดี  ปฏิบัติดี อยูในโอวาทของทาน  ความรักของพอแมนั้นไม
เปลี่ยนแปลงแปรผันเมื่อตอนที่ลูกเกิดพอแมรักอยูอยางไรแม

จะเจริญเติบโตเปนหนุมเปนสาว  จนลูกแกชราถาทานยังมีชีวิต
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อยูทานก็ยังคงรักอยูอยางนั้นเสมอจะเปนลูกหญิงลูกชายทานก็

รักเรียกวาเสมอตนเสมอปลายแมจะพิกลพิการไมสมประกอบ

ประการใดคนอื่นอาจรังเกียจทานก็รักของทานพยายามทำ

ทุกวิถีทางเพื่อที่จะใหลูกสมบูรณจนตองบนบานศาลกลาว

ในอีกทางหนึ่ง การที่พอแมมีลูกเกิดมาอวัยวะรางกาย

สมประกอบ  ไมเจ็บไขไดปวยเปนนิจ  เติบโตขึ้นมาอยูใน

โอวาทของพอแม  ปฏิบัติตัวดีไมเกเรเปนอันธพาล สรางความ

เดือดรอนใหสังคม  มีความรักใครกลมเกลียว  พึ่งพาอาศัยซึ่ง

กันและกันระหวางพี่นองรวมทอง  ไมดูหมิ่นดูแคลนผูอื่น  ก็ถือ 

ไดวา  เปนผลบุญที่ไดกระทำมาของตัวพอแม  หรือแมวาลูก

จะประพฤติตัวไมดีอยางไร  พอแมก็ตัดลูกไมขาดเพราะทาน 
มีเมตตาธรรมอันยิ่งใหญคือความรักอันบริสุทธิ์เปนเยื่อใยฝง

อยูในจิตใจตลอดเวลา

ความรักความผูกพันของพอแมที่มีตอลูก เปนความรัก
ที่ไรขอบเขตไมมีพรมแดนขีดกั้นแผไพศาลไปไมมีประมาณ

กาวขามกาลเวลางดงามตราบชั่วนิรันดรกาล
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“กรุณาธรรม” คือ ความหวงใย  เอื้ออาทรในลูกๆ

เปนความหวงใยที่มีมากกวาความหวงใยในตัวเอง  นอกจาก

ความรัก ความเมตตาที่ทานมีตอบุตรแลว  ทานยังมีความ

กรุณาดูแลเอาใจใสลูก อยูตลอดเวลา จนบางครั้งดูเหมือนวา

ทานเปนยายแกขี้บน จูจี้จุกจิก  ไมเห็นลูกโตสักที ลูกควรคิด

วา มีพอแมบนให ยังดีกวาไมมีพอแมตลอดชีวิต  หากจะนับ 

ตั้งแตเปนเด็กก็จะสังเกตไดวา  เวลาที่ลูกปวยไข  ถาลูกยัง

นอนไมหลับพอแมก็นอนไมหลับ ในคราวที่ลูกกินไมได พอแมก็

ทานอาหารไมลงเพราะความเปนหวงเปนใยเอื้ออาทรดวยอำนาจ

กรุณาธรรม  อยางคนที่รูวาจะมีลูก ก็เริ่มเกิดความหวงใยขึ้นมา

ทันทีแมก็ตองรักษาสุขภาพรางกายตนเองใหดี

สวนพอก็มีหนาที่ในการจัดหาอาหารสิ่งของมาบำรุงรักษา
แมของลูกใหดี เพื่อลูกจะไดเกิดมาอยางปลอดภัย  เมื่อคลอดลูก

แลวถึงแมพอจะตองไปทำงานแตใจก็อยูกับลูกเปนหวงสารพัด

อยากจะอยูใกลๆคอยดูแลเอาใจใสลูกดวยตัวเอง
เมื่อลูกโตเปนหนุมเปนสาว  ตองจากพอแมไปอยูหางไกล 

หรือไปสูออมอกของคนหนึ่งเมื่อวัยมาถึง  ก็เปนหวงวาลูกจะอยู 

อยางไรเขาจะดแูลกนัและกนัไดอยางใจหวงัหรอืเปลาความเปนอยู 

สะดวกดีหรือเปลาขาดเหลือสิ่งใดไหมชวงนี้เวลานี้ลูกเคยทำสิ่งนี้ 
เคยพูดสิ่งนี้ตอนนี้ลูกจะทำอะไรอยูเมื่อกอนพอแมเคยทำสิ่งนี้ให 
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ตอนนี้ใครจะทำให  สารพัดที่จะเปนกังวล  นี่ก็เปนความหวงของ

ทาน  เปนเครื่องแสดงใหเห็นวา พอแมเปนหวงเปนใยลูก ดวย

อำนาจแหง“กรุณาธรรม”

ความเอื้ออาทรของพอแมที่มีตอลูกนั้น เปนความ

เอื้ออาทรที่เต็มเปยมในจิตใจ ไรขอบเขต  ไมมีพรมแดนขีดกั้น

แผไพศาลไปไมมีประมาณกาวขามกาลเวลางดงามอยูตราบ

ชั่วนิรันดรกาล

 

“มุทิตาธรรม” คือ  ความพลอยยินดี  พอแมนั้นจะ อิ่ม 

อกอิ่มใจในความเจริญรุงเรืองของลูก  เวลาเปนเด็กลูกเลนอะไร

ก็เพลินตามที่ลูกเลน  แมในเวลาที่ตัวเองเจริญรุงเรืองประสบ
ความสำเร็จ  ก็ไมปลื้มอกปลื้มใจดีใจเปนที่สุด  เหมือนเห็นความ

เจริญกาวหนาของลูกๆ แมแตความเจริญกายเจริญวัยของลูก

ทานก็ยังดีใจอิ่มใจซึ่งจะสังเกตเห็นหรือไดยินอยูบอยวานี่ลูกเดิน
ไดแลว  นี่ลูกพูดไดแลว  ลูกพูดวาอยางนั้น  ลูกพูดวาอยาง
นี้ลูกเรียนจบแลวลูกมีงานทำแลวลูกทำอยางนี่ไดลูกทำ

อยางนั้นได  

ถึงแมวาจะรูอยูแลววา  เด็กๆ ทุกคนก็สามารถทำได โดย
ธรรมชาติอยูแลว  แตดวยความปติ ยินดี  ก็ไมสามารถอดนำไป
พูดกับคนรอบขางได
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สิ่งตางๆ เหลานี้เปนเรื่องที่ยืนยัน ถึงความยินดีปรีดา

ปลื้มเปรมใจของพอแม  ที่เห็นลูกมีความเจริญกาวหนา ไดเปน

อยางดี

ความพลอยยินดีที่เห็นลูกเจริญกาวหนา ที่พอแม

มีตอลูก เปนความพลอยยินดีที่เต็มเปยมในจิตใจ ไรขอบ

เขตไมมีพรมแดนขีดกั้นแผไพศาลไปไมมีประมาณกาวขาม

กาลเวลางดงามอยูตราบชั่วนิรันดรกาล

 

ขอสุดทาย “อุเบกขาธรรม” คือ การวางใจใหเปนกลาง

ไมดีใจไมเสียใจบางครั้งลูกๆอาจทำบางสิ่งบางอยางใหพอแม

ไมพึงพอใจแตทานก็วางอยูในอุเบกขาไมแสดงความโกรธเกลียด

หรือเสียใจ และสิ่ง สำคัญพึงสังเกตในขอนี้วา  ทานจะพยายาม

ไมแสดงอาการใดๆใหลูกๆตองพลอยเดือดรอนใจเชนพอแม
อาจจะมีปญหาในการหาเงินหาอาหารมาเลี้ยงดูลูกๆ เราสังเกต
เห็นวา  ทานไมสบายใจ  แตเมื่อเราเขาไปถามทานก็มักจะตอบ

วา  ไมมีปญหาไมตองเปนหวงอะไร  บางครั้ง เมื่อพอแมแกชรา

ถาหากลูกถามวาพอแมตองการอะไรก็มักจะไดยินคำปฏิเสธอยู
เสมอวาไมตองการจะถามวาอยากทานอะไรก็ตอบวาไมอยาก
คราวเจ็บไขไดปวย  ถามวาเจ็บมากหรือไม  ทานก็จะบอกวา

ไมเปนไรเจ็บเพียงเล็กนอย
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การที่พอแมตอบหรือกระทำอยางนี้  ก็เพราะทานไม

ตองการใหลูกๆเปนหวง

 ความมีใจเปนกลางที่พอแมมีตอลูก เต็มเปยมดวยพลัง

แหงความอดกลั้น  หนักแนน  แมเมื่อยามลูกทำใหเจ็บปวดใจ ก็

ขมความเจ็บปวดไมโกรธเกลียดแมเมื่อยามลูกสุขก็ขมความสุขไว

ไมอิจฉามีใจเปนกลางเสมอตนเสมอปลายเชนนี้ตลอดไป

อุเบกขาที่พอแมมีตอลูกเปนอุเบกขาที่เต็มเปยมในจิตใจ

ไรขอบเขต ไมมีพรมแดนขีดกั้น  แผไพศาลไปไมมีประมาณ

กาวขามกาลเวลางดงามอยูตราบชั่วนิรันดรกาล



เพราะพรหมวิหารธรรม ๔ ประการนี้ที่พอแมมีตอลูก
พระพุทธเจาจึงตรัสเรียก พอแมวา  “เปนพระพรหม” ของลูก

อยางแทจริง

 
อีกอยางหนึ่ง  พอแมเปนครูอาจารยคนแรกของลูกๆ

ก็เพราะวา ทานคอยพร่ำสอนลูกอยูตลอดเวลา  บอกลูกสอนลูก

ใหเรียกคนนี้วา ปา  ใหเรียกคนนั้นวา ลุง  ใหเรียกคนทั้งหลาย

รอบตัวเหมือนญาติของตนเอง  เพื่อตองการจะฝากฝงใหทุกคน 
รักลูกของทาน และทานก็เปนครูของลูกตลอดไปตั้งแตเล็กจนโต
เปนครูอยูตลอดไปไมมีเกษียณอายุทานจะเลิกการเปนครูก็ตอเมื่อ

ไดจากเราไปแลวเทานั้น
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ดังนั้น ลูกๆทั้งหลายจึงตองเขาใจวา ที่พอแมสอนพอแม

แนะนำก็เพราะทานมีความปรารถนาดีทานจึงเปนครูอาจารยที่

วิเศษสุดอยางยิ่งในชีวิตลูกๆ

 ที่กลาววา  พอแมเปนพระอรหันตของลูก  ความหมาย

ของพระอรหันตนั้น คือ ความบริสุทธิ์ พอแมนั้นเปนผูบริสุทธิ์

เพราะมีกายบริสุทธิ์  มีวาจาบริสุทธิ์และมีใจบริสุทธิ์ตอลูกตลอด

เวลา ไมเคยที่จะตองทำใหลูกเดือดรอน  ไมเคยคิดที่จะใหลูก

ประสบสิ่งที่เปนอันตรายแมแตเพียงเล็กนอยน้ำใจอยางนี้แหละ

ที่ เรียกวาน้ำใจบริสุทธิ์ของพอแม  เพราะพระคุณตางๆ ของ

ทานมีมากมายดังที่กลาวมานี้  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

ทรงยกยองพอแมไวอยางสูงยากที่จะเทียบไดจึงตรัสสอนใหรูจัก

ตอบแทนพระคุณของพอแม

แมจะยกแมไวบนไหลขางหนึ่ง  ยกพอไวบนไหลขาง
หนึ่ง  ใหทานถายอุจจาระปสสาวะ อุปฏฐากบำรุงเลี้ยงทาน
ตลอดชีวิตก็ยังตอบแทนคุณไมหมด
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หนาที่ ลูก  คือ  บำรุง บิดามารดา ๕ สถาน 

ดวยเหตุนี้เอง  แมวาเราจะแสวงบุญดวยการไปไหวพระ

ที่ไหนก็อยาลืมไหวพระคือแมพระคือพอซึ่งเปนพระประจำบาน

ของเราแมจะไปไหวเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็อยาลืมไหวเคารพ

พอแม ซึ่งเปนเทวดาศักดิ์สิทธิ์ประจำบานของเรา  บางคนออก

เที่ยวกราบไหวพระทิศเหนือทิศใตทิศตะวันออกทิศตะวันตก

โดยรอบดวยคิดวาพระที่นั่นเปนพระอรหันตพระที่นั่นศักดิ์สิทธิ์

พระที่นั้นเปนพระอริยะ เที่ยวกราบไหวบูชาภูผา  ตนไม และ

หุบเขา  โดยคิดวา มีเทวดาศักดิ์สิทธิ์สิงอยู  แตไมเคยทราบไหว

พอแมตนเองเลย เพราะลืมนึกไปวา พระอรหันตอยูในบานแลว

ก็แลวเทวดาที่ไหนจะอำนวยประโยชนแกเขาในเมื่อพอแมของตน
ก็ยังไมเห็นความสำคัญ

ลูกทั้งหลาย เมื่อหวนนึกถึงพอแมวา มีพระคุณ ดวยสำนึก

แหงความเปนผูมีความกตัญูจึงควรบำรุงเลี้ยงพอแม๕สถาน
คือ

(๑)พอแมไดเลี้ยงเรามาแลวเลี้ยงทานตอบพอแม

ไดเลี้ยงเรามา ตั้งแตเล็กจนเติบโต พึงเลี้ยงพอแมใหเปนสุข
ถึงคราวทานเจ็บปวย หรือแกชราลง ลูกๆ พึงตั้งใจปฏิบัติ
เลี้ยงดูรักษาพยาบาลทาน
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(๒)  ชวยทำกิจการงานของพอแม  แสดงความกร

ะตือรือรนสนใจในกิจการของพอแมขวนขวายชวยกิจการงาน

ของทานกิจการงานใดที่เปนของพอแมทำไวหรือที่ทานใชให

ทำหากลูกๆมีความสามารถจะชวยเหลือทานไดก็พึงกระทำ

เปนการแบงเบาภาระหนาที่ของพอแม

(๓)    ดำรงวงศสกุลของพอแม  เกิดในตระกูลใดพึง

รักษาตระกูลของตน ไมใหเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ  ไม

ทำใหคนดูหมิ่นตระกูลของตน ควรพยายามทำตระกูลของตน

ใหเปนที่นิยมนับถือของคนทั่วไป

(๔) ประพฤติตนใหเปนที่ไวใจไดวาจะรักษาสมบัติ

ของตระกูลไว  ไมใหลมจมลูกๆผูสมควรรับทรัพยมรดกของ
พอแมตองเปนผูมีความประพฤติดีนาไววางใจละเวนจาก
อบายมุข  ละเวนจากการกินเหลาเมาสุรา  คือ ทำตนใหนา

ไวใจไดวาเมื่อรับสมบัติของตระกูลแลวจะรักษาไวไดไม

ลางผลาญเสียหมด

(๕) เมื่อพอแมลวงลับไปแลว  ทำบุญอุทิศให
ทานผูมีความกตัญูกตเวทีเมื่อพอแมลวงลับไปแลวควร

ทำบุญใหทานอุทิศสวนกุศลไปใหทานตามกำลังความสามารถ

ของตน 
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สิ่งตางๆ เหลานี้ ลูกๆ ควรนำไปปฏิบัติตอพอแมของตน 

ใหทานเกดิความเบาใจจงึจะไดชือ่วาเปนผูรูคณุและตอบแทนคณุ

ของพอแม

วันนี้เปนวันออกพรรษา นกแจนแวนสงเสียงรองแวว

รับอรุณมาจากภูเขาทอง  บงบอกใหรูวา ใกลสิ้นหนาฝน และ

หนาหนาวกำลังจะมาเยือน  พระสงฆโดยทั่วไปตางเตรียมตัว

ปวารณาออกพรรษา  จากนี้ทานก็คงมีโอกาสทองเที่ยวจาริก

ไปคางแรมในที่ตางๆ ได ตลอดระยะเวลาสามเดือนในฤดูฝนปนี้

ดูเหมือนผานไปเร็วมากผานไปเร็วราวกับวาเปนแคสองสามวัน

ฝนลงหนาเม็ดตั้งแตคอนรุงจนถึงเชามืด แลวซาเม็ดลง

เมื่อฟาเริ่มสาง  เปนเวลาที่ตองออกบิณฑบาต  ความรูสึกวันนี้
แปลกๆ ยังไงชอบกล  อาจเปนเพราะกอนหนาออกพรรษาไม
กี่วัน มีพระลาสิกขาไปรูปหนึ่ง  บางทีเราอาจคุนเคยกันเร็ว

เกินไป  จนเกิดความเปนกันเองเหมือนรูจักกันมาเปนเวลา

สิบๆ ป บางครั้งมีความรูสึกวาเขาเหมือนญาติคนหนึ่ง  ทั้งๆ ที่
พยายามจะไมใหเปนเชนนั้น  นอกจากทำตามหนาที่ของเรา 
เมื่อเขาลาสิกขาไป  จึงดูมีความรูสึกวา  เหมือนมีอะไรบางอยาง

หลนหายไปจากชวงชีวิตสิ่งที่หลนหายไปคือความคุนเคย

นี่เอง ที่พระพุทธเจาตรัสวา “ความคุนเคยเปนญาติ

ยิ่งกวาญาติ”
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ความรูสึกเชนนี้ เคยเกิดเมื่อแรกบวชเปนสามเณร  เพื่อน

ที่บวช ดวยกันรูปหนึ่งลาสิกขาไป  ก็เกิดความรูสึกวังเวงยังไง

ชอบกล  เหมือนเรากำลังเดินอยูบนเสนทางสายนี้เพียงคนเดียว

แตความรูสึกเชนนี้  ก็เขาสูจิตใจไดเพียงชั่วขณะเทานั้น แลวก็

เลือนหายไปเปนการยืนยันตามหลักคำสอนของพระพุทธเจาวา

สรรพสิ่งนั้นไมเที่ยงแมกระทั่งจิตใจของเรา 

นั่งมองดูสายฝนที่ไหลลงจากชายคากุฎี  แลวโยนตัว

ลงสูพื้น แตกกระจายไป  อดนึกถึงวันในวัยเด็กไมได  นึกถึงวันที่

ฝนตกปรอยๆอาตมาชอบออกไปกระโดดโลดเตนกลางสายฝนมิ

ใสใจแมโยมแมจะดุ ดาวากลาวอยางไร  คงสนุกสนานทามกลาง

สายฝนไปตามเรื่อง อาตมาชอบฤดูฝนมากกวาฤดูอื่น  เพราะ

แมกไมใบหญาไดรับฝนแตกใบเขียวชอุม  ทำใหสรรพสิ่งดูมีชีวิต

นกกาบนตนไมกบเขียดในทองทุงฝูงวัวควายก็ดูมีชีวิตชีวาตาง
กระโดดโลดเตนกันอยางราเริง

แตเมื่อบวชเปนพระภิกษุแลว  วันที่ฝนตกในเวลาออก 

บิณฑบาต ก็ไมใชเรื่องนาสนุกเลยนะโยมแมใหญ พื้นดิน
เฉอะแฉะ  เนื้อตัวก็เปยกปอน  ไหนจะอุมบาตร  ไหนจะถือรม 
ไหนจะหิ้วขาวของพะรุงพะรัง  เคยลื่นลมครั้งหนึ่ง  ขาวปลา

อาหารกระจายเจิ่งน้ำไปหมดเลย  นึกแลวยังรูสึกละอายไมหาย 

บางครั้งถูกหมาไลงับก็ยังเคยโยมแมไดยินขาววาอาตมาลื่นลม
ขณะบิณฑบาตยังตำหนิวาอาตมาไมเรียบรอย 
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แตอาตมาก็เตือนตัวเองเสมอวาแมอุมทองมาเกาเดือน

กวาจะคลอดเราออกมาเปนผูเปนคนจนไดบวชเรียนเขียนอาน

วันนี้แมลำบากมากกวาเราอุมบาตรตั้งรอยเทาพันเทา

 

ฉบับหนาตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับ  ภพภูมิ  และการกำเนิด

ของคน เราตามหลักพระพุทธศาสนา เพื่อจะไดแจงชัดวาทำไม

พระพุทธเจาจึงสอนวา ตองทำบุญ-ตองทำบุญ อยางนอย

ถาไมไดไปเกิดเปนเทพเทวา ก็ใหไดกลับมาเกิดเปนมนุษยพบ

พระพุทธศาสนา ยังสามารถสั่งสมบุญตอไปไดอีก  อยาไดไปเกิด

เปนสัตวเดรัจฉาน  เปรต  อสูรกาย  หรือสัตวนรกซึ่งมืดบอด 

ไมสามารถทำคุณงามความดีอะไรได

 



จดหมายฉบับนี้เห็นทีจะพักไวกอนหากมีเวลาแลวจะเขียน

มาเลาอะไรใหฟงอีกครั้ง

ดวยอานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัยและดวยอานุภาพ

แหงศีลสมาธิปญญาอันเกิดจากการที่ไดบรรพชาอุปสมบทใน

พระพุทธศาสนาและที่เคยไดบำเพ็ญมาตั้งแตอดีตชาติตลอดจนถึง

ชาติปจจุบันขอใหโยมแมใหญมีพระพุทธเจามีพระธรรมเจาและ

มีพระสังฆอริยเจา เปนที่พึ่งที่ระลึกอยูเสมออยาไดประมาท  มี

สุขภาพกายที่ดีและสุขภาพใจแชมชื่นรื่นเริงเบิกบานในธรรมของ

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตลอดไป

ทาย พรรษา ๑๓ ตุลาคม  พุทธศักราช ๒๕๔๓ 
ขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๑ ปมะโรง



จดหมาย ฉบับ ที่ สี่
  กรุงเทพมหานคร,     วัน เริ่มตน ป พุทธศักราช    ๒๕๔๔
 ขึ้น  ๗  ค่ำ    เดือน  ๒  





 

 

 

เจริญพรโยมแมใหญ

 
 จดหมายฉบับที่แลวอาตมาไดเขียนเกี่ยวกับเรื่องการบวช

จุดประสงคของการบวชและสิ่งที่ผูบวชตองการทราบตลอดจน

อานิสงสที่จะพึงมีแกผูบวช และญาติพี่นองที่อนุโมทนาในการบวช
แมยังมีเรื่องเกี่ยวกับการบวชที่ตองเขียนอยูอีกบาง  แตจะขอ
พักไวกอน

วันนี้อยากเลาเรื่องภพภูมิตางๆ ที่มนุษยรวมไปถึงสัตว

ทั้งหลายเวียนวายตายเกิด หรือที่สัตวทั้งหลายไปเกิด  ใหโยมแม
ใหญฟง
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ที่จริง เรื่องนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากเรื่องการบวช  เพราะ 

ถือวา เปนสวนหนึ่งของอานิสงส ที่เกิดจากการไดบวชใน

พระพุทธศาสนา  หากบวชดวยศรัทธา แลวตั้งใจปฏิบัติตาม

ธรรมวินัยจริงอยางนอยที่สุดก็ไดกลับมาเกิดเปนมนุษยสูงขึ้น

ไปก็เปนเทวดา  สูงขึ้นไปกวานั้นอีกก็เปนพรหม  ตามสมควรแก

การปฏิบัติของตน  การบวชดวยศรัทธานี้ สามารถปดประตูนรก

ปดเสนทางสัตวเดรัจฉาน  และเสนทางสูสวรรคเปดรอรับเลย

ทีเดียว

ตอไปนี้จะกลาวถึงภพภูมิและการเวียนวายตายเกิดใน

สังสารวัฏตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาใหโยมแมใหญฟง 
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ภพ ภูมิ และ การ เวียน วาย ตาย เกิด
 ใน พระพุทธศาสนา
 

พระพุทธศาสนาสอนวา สัตวโลก มนุษยโลก และ

เทวโลก เปนที่เกิดและที่ตายของหมูสัตวทุกจำพวก  คนเรา

ตลอดจนสรรพสัตว ตางเวียนวายตายเกิดอยูในภพ ๓ นี้ทั้งนั้น 

การเกิด และตายในภพทั้ง ๓ นี้ เรียกวา  “ ทองเที่ยวไปภพ

นอยภพใหญ” คือ ทองเที่ยวไปในภพทั้ง ๓ นั้น  ดีบาง เลวบาง 

ขึ้นอยูกับบุญและกรรมของแตละบุคคลทำดีก็ไปเกิดในที่ที่ดีทำชั่ว

ก็ไปเกิดในที่ที่ชั่ว

 

 ภพทั้ง๓นี้จึงถูกเรียกวา “ สังสารวัฏ”เพราะลำพังกำลัง

สติปญญาของมวลมนุษยไมสามารถเขาไปวิเคราะหหาจุดเริ่มตน
และจุดสุดทายของการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏไดเหมือน
เราไมสามารถหาจุดเริ่มตนและจุดสุดทายจากวงกลมได

เพื่อความไมประมาท ผูที่ยังตองเวียนวายตายเกิดใน

สังสารวัฏจึงตองทำบุญทำกุศลไวใหมาก
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สมเด็จพระสังฆราช อยู ญาโณทยมหาเถร สมเด็จ

พระสังฆราชองคที่ ๑๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร วัดสระเกศ กรุง

เทพที่อาตมาบวชอยูไดกลาวสอนเปนคติเกี่ยวกับการทำบุญไววา

“บุญเทานั้นที่ควรรีบทำไมวาในเวลาไหน

คนที่ยังตองเกิดแกเจ็บตาย

ตองขวนขวายทำบุญคนที่ไมประมาทเรงทำบุญ”

   

การทำบุญเปนเรื่องสำคัญ สำหรับผูที่ยังตองเวียน วาย

ตาย เกิด เพื่อจะไดเปนเกราะปองกันภัยที่เกิดในสังสารวัฏ ภัยใน

ที่นี้หมายถึงความทุกขที่จะบีบคั้นใหเจ็บปวดทั้งทุกขทางกายและ

ทุกขทางใจอันเนื่องมาจากการเกิดในภพชาติที่ต่ำ

ในวันนี้ อาตมาตั้งใจจะเลาเรื่องสังสารวัฏ หรือ การเวียน

วายตายเกิดตามคติทางพระพุทธศาสนาใหโยมฟงอยางนอยก็จะ
ทำใหเราเกิดความเขาใจคำสอนพระพุทธศาสนา ในอีกแงมุมหนึ่ง
มากขึ้น

ในทางพระพุทธศาสนาไดแสดงภพภูมิตางๆ ไว มีสาระควร

ทำความเขาใจดังนี้
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(๑) ภพภูมิชั้นต่ำ คือ ภพภูมิของผูที่เกิดในโลกของสัตว

เดรัจฉานเปรตอสูรกายและสัตวนรกทั้งหลายภพภูมิเหลานี้

ทานจัดเปนภพภูมิชั้นต่ำ

  

ภพภูมิชั้นนี้ไดชื่อวา  “ ภพภูมิชั้นต่ำ” ก็เพราะวาสัตวที่เกิด

ภพภูมิเหลานี้มืดบอด   ไมมีปญญา   ฆากันกินก็ไมรูวาโหดราย

ไมสามารถใชปญญาในการดำเนินชีวิตไมมีโอกาสในการสรางกุศล

เพราะภพชาติของสัตวปกปดไว  ซึ่งก็เปนผลมาจากแรงกรรมทำ

ใหเปนอยางนั้นเชน

สัตวเดรัจฉานทั้งหลายดำเนินชีวิตตามความรูสึก คือ รูสึก

หิวก็กินไมไดกินก็ยื้อแยงไมมีใหแยงก็อดใครก็เสพโกรธก็ดุราย
ไมมีการยับยั้ง ไมมีความอดทน ไมมีเมตตา สวนสัตวจำพวกเปรต

นั้น อยูไดดวยความหิวกระหาย ทุกขทรมาน อสูรกายอยูไดดวย

ความดุราย สัตวนรกอยูไดดวยความทุกขเวทนาเจ็บปวดแสน
สาหัส แตกตางจากคนอยูไดดวยอาหาร เทพอยูไดดวยโอชทิพย
พรหมอยูไดดวยปติจากฌาน

ปญญาที่จะมาพิจารณาใหเห็นวา “ ควรทำความดีอยางนี้ๆ

เพื่อจะไดละภาวะความเปนสัตวเดรัจฉาน”ไมมีในสัตวเดรัจฉาน
ทุกจำพวก ยิ่งเกิดเปนสัตวหลายภพหลายชาติ สัญชาตญาณสัตว
ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น จนความรูสึกนึกคิดกลายเปนสัตวนั้นๆ อยาง

สมบูรณ



พระวิจิตรธรรมาภรณ์๑๓๖

 สัญชาตญาณดังกลาว คือ สัญญา  ความจำไดหมายรู

ภาวะของสัตวแลวเกิดการยึดมั่นวา ตนเองเปนสัตวชนิดนั้นจริงๆ

จนไมมีความสามารถที่จะคิดเปนอยางอื่นได  เพราะชาติของสัตว

เดรัจฉานปกปดไว

(๒)ภพภูมิชั้นกลางคือภพภูมิของผูที่เกิดในโลกมนุษย

และเทวดาที่อยูในสวรรคชั้นตางๆภพภูมิของสัตวเหลานี้ทาน

จัดเปนภพภูมิชั้นกลาง

ภพภูมิชั้นนี้ไดชื่อวา “ ภพภูมิชั้นกลาง”  เพราะผูที่เกิด

ในภพภูมิชั้นนี้ สามารถใชปญญาในการดำเนินชีวิตได  สามารถ

พัฒนาจิตของตนใหสูงขึ้นดวยการใหทานรักษาศีลเจริญสมาธิ

ภาวนา  และดวยปญญาอันเกิดจากสัมมาทิฏฐิ  แตหากประมาท
ไมอาจรักษาระดับจิตของตนใหอยูในศีลทานก็อาจตกลงไปเกิดใน
ภพภูมิที่ต่ำกวาเดิมไดเชนกันถึงจะเปนภพภูมิชั้นกลางที่ดีกวาโลก

ของสัตวแตมนุษยนั้นก็ยังมีมนุษยชั้นต่ำมนุษยชั้นกลางและ

มนุษยชั้นสูงเชนกัน

มนุษยชั้นต่ำนั้น  ไดแก  คนที่เกิดมารางกายไมสม 
ประกอบพิกล พิการแถมยังจิตใจหยาบ  หรือรางกายสม 

ประกอบแตจิตใจหยาบกระดางกราวราวรุนแรงโหดรายทารุณ

สวนมนุษยชั้นสูงก็งามทั้งรางกายและจิตใจจะทำจะพูดจะคิดก็

ลวนออนโยนงดงามมีเมตตา
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แมเทพก็มีความแตกตางเชนกัน  มีทั้งเทพชั้นสูง เทพชั้น

กลาง และเทพชั้นต่ำ ตามแตบุญกรรมของแตละคนแตละทาน

ที่ทำมาไมเหมือนกัน แตโดยรวมภพภูมิชั้นนี้ก็ยังนับวาดี เพราะ

โอกาสในการสรางบุญกุศลบำเพ็ญบารมีมากกวาผูที่เกิดในภพภูมิ

ชั้นต่ำซึ่งไมมีสติปญญาสามารถตัดสินวาอะไรควรไมควรถูก

หรือผิด

(๓) ภพภูมิชั้นสูง  คือ  ภพภูมิของผูที่เกิดในพรหมโลก

ชั้นตางๆภพภูมิของพรหมโลกจัดเปนภพภูมิชั้นสูง

ภพภูมิชั้นนี้ไดชื่อวา “ ภพภูมิชั้นสูง”  ก็เพราะเปนภพภูมิ

ที่ละเอียดประณีตมากกวาภพภูมิชั้นกลางทั้งกายและจิต  อัน

เปนผลมาจาก จิตที่ละเอียดประณีต  จิตที่ละเอียดประณีตนี้
มาจากการฝกสมาธิจนไดฌาน  ผูที่จะเกิดในภพภูมินี้  ไมใชภพ
ภูมิของผูที่ทำความดีในระดับใหทานรักษาศีลเทานั้นแตเปนภพ

ภูมิของผูที่บำเพ็ญจิตฝกสมาธิภาวนาจนไดขั้นฌานหากฌานไม

เสื่อมภายหลังจากตายไปก็จะไปเกิดเปนพรหม

ความแตกตางระหวางภพภูมิ

เราอาจทำความเขาใจขอแตกตางระหวางผูที่จะไปเกิดใน
ภพภูมิชั้นกลางคือเปนมนุษยและเทวดากับผูที่ไปเกิดในภพภูมิ

ชั้นสูงคือไปเกิดเปนพรหมไดดังนี้
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  (๑)   ผูที่จะไปเกิดในภพภูมิชั้นกลาง คือ  โลกมนุษย

และเทพในสวรรคชั้นตางๆนั้นมาจากการทำความดีในระดับ

ใหทานรักษาศีล  และบำเพ็ญสมาธิในระดับหนึ่ง  แตยังไม

ถึงขั้นทำสมาธิจนไดฌาน

(๒)  สวนผูที่ไปเกิดในชั้นพรหมหรือภพภูมิชั้นสูงนั้น

ตองเปนผูฝกสมาธิจนไดฌานและฌานตองไมเสื่อมดวยภพ

ภูมิชั้นสูงมีทั้งหมด๒๐ชั้น แบงเปนรูปพรหม๑๖ชั้น และ

อรูปพรหม๔ชั้นมีความละเอียดประณีตขึ้นตามระดับจิต

การแบงภพภูมอีกแบบหนึ่ง

แตในบางครั้ง  การแบงภพภูมิที่สรรพสัตวเวียนวายตาย

เกิดนั้น ทานก็แบงเปน “โลก” เรียกวา ๓ โลก  คนไทยรูจักกัน
ในชื่อ “ไตรภูมิ”  คนไทยแตโบราณนิยมเขียนภาพตามฝาผนัง
โบสถเปนภาพไตรภูมิไวสอนลูก หลานเตือนสติใหทำความดี ไมให

ทำความชั่วไตรภูมิแปลวา๓ภูมิหรือ๓โลกก็ไดตามแตจะ

แปลมีรายละเอียดดังนี้

(๑)โลกของสัตวเรียกวา“สัตวโลก”ไดแกโลกของ
สัตวเดรัจฉานทั้งหลายเปรตอสูรกายและสัตวนรกทั้งหลาย

เราอาจจะแบงตามความหนักเบาสูงต่ำไดดังนี้สัตวเดรัจฉาน

เปรตอสูรกายสัตวนรก
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(๒)โลกของมนุษยเรียกวา“มนุษยโลก”ไดแกคน

เราทั่วไปทุกชนชาติทุกเผาพันธุตั้งแตพิกลพิการรางกายไมครบ

องคประกอบไปจนถึงสมบูรณครบองคประกอบทุกประการ

ยากจนหาเชากินค่ำจนถึงเศรษฐีและโงเขลาเบาปญญาจนถึง

ฉลาดหลักแหลม

(๓)โลกของเทวดาเรียกวา“เทวโลก”ไดแกเทวดา

ในสวรรคชั้นตางๆสูงขึ้นไปถึงชั้นพรหม

แมจะมีรายละเอียดคอนขางมากแตก็ขอใหโยมแมใหญอยา

เพิ่งเบื่ออาตมาจะเลาถึงสาเหตุที่ทำใหเกิดในภพภูมิตางๆใหฟง

 

 เหตุ แหง การ เกิด ใน ภพ ภูมิ ที่ แตกตาง กัน
  

คนเราตายแลวไปเกิดภพภูมิที่นับวาดีก็ตั้งแตภพภูมิระดับ
กลางขึ้นไป  คือ  เกิดเปนมนุษยขึ้นไป  ผูที่สามารถไปเกิดในภพ
ภูมิชั้นกลางนี้ไดจะตองเปนผูใหทานรักษาศีลเจริญภาวนาบาง

ตามสมควรโดยเฉพาะตองเปนผูมีศีล๕เปนอยางนอยเพราะจิต

ของคนที่มีศีล๕เปนลักษณะจิตของมนุษยไปจนถึงจิตของเทวดา
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 ศีล ๕ ยังเปนเครื่องบงชี้ไดวา ลักษณะจิตเขาเหมาะ

ที่จะเปนมนุษยหรือไม หากขาดศีล ๕ ฐานะจิตก็ต่ำลงกวาจิต

มนุษย  ลดระดับลงเปนลักษณะจิตของสัตวเดรัจฉาน  เปรต

อสูรกาย  หรือสัตวนรก  แลวแตความหยาบของจิต  ลักษณะ

ของจิตที่ต่ำลงเชนนี้  ทำใหภพภูมิตอไปของคนต่ำลงไปดวย 

เรียกวา เปนลักษณะจิตที่เหมาะสมแกภพภูมิของสัตวเดรัจฉาน 

ภพภูมิของเปรต  ภพภูมิของอสูรกาย  หรือภพภูมิของสัตวนรก

ทั้งหลาย

เกี่ยวกับศีล ๕ เคยไดเขียนไวแลว  แตในที่นี้จะขอนำมา

ทบทวนใหฟงอีกครั้งเพื่อจะไดมีเนื้อความสืบเนื่องกันศีล๕ขอ

นั้นประกอบดวย


ศีลขอที่ ๑  ไมฆาสัตวตัดชีวิตโดยเจตนา  ซึ่งก็หมายถึง

มีความเมตตาปราณีสงสารสัตว ใหสงสารสัตวเหมือนสงสารลูกๆ
ของตนเอง   เรารัก และสงสารลูกของเราอยางไร  ก็มีความ
รักความสงสารสัตวอยางนั้น เรารักชีวิตเราอยางไรคนอื่นและ

สัตวอื่นก็รักชีวิตเขาอยางนั้น  เราหวาดหวั่นตอความตายอยางไร

คนอื่นและสัตวอื่นก็หวาดหวั่นตอความตายอยางนั้นจึงไมควรฆา
ไมควรทำลายไมควรทำใหเขาไดรับทุกขไดรับความลำบาก
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ศีลขอที่๒ไมลักทรัพยซึ่งหมายถึงไมปรารถนาสิ่งของ

ทรัพยสมบัติที่ไดมาโดยมิชอบธรรมมีการฉอโกงเบียดเบียนคอ

รรัปชั่นแลวไดมา เปนตน  เราหวงแหนทรัพยสมบัติของเรา

อยางไร  คนอื่นก็หวง แหนทรัพยสมบัติของเขาอยางนั้น  จึงไม

ควรลักขโมยหรือฉอโกงเอาสมบัติคนอื่นมาเปนสมบัติของตนอัน

จะเปนสาเหตุทำใหเขาเปนทุกขเศราโศกเสียใจ

  

ศีลขอที่ ๓ ไมประพฤติผิดจากครองธรรมในเรื่อง

กามกามเปนเรื่องของชาวโลกเปนธรรมชาติของมนุษยปุถุชน

ตลอดจนสัตวทุกจำพวกแตมีขอแตกตางกันระหวางกามในมนุษย

กับสัตว ตรงที่มนุษยมีครองธรรมในการเสพกาม  สัตวไมมีครอง

ธรรมในการเสพกาม  สามารถแสดงกามไดไมมีขอจำกัด  คือ

สัตวไมเลือกตัวผูตัวเมียไมเลือกพี่เลือกนองไมเลือกพอเลือกแม
ไมเลือกคูไหน   เพราะลักษณะจิตของสัตวนั้น   ไมมีครองธรรม
เปนขอบเขต

   

ครองธรรมในกามของมนุษย ไดแก “ ขอบเขตของการ
เสพกาม”  ซึ่งพระพุทธองคกำหนดไวในศีล ๕  ขอที่ ๓  คือ
มนุษยควรมีกาม แตเฉพาะกับคูครองของตน  ตลอดจนไมแสดง

พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางกามผิดไปจากประเวณีเชนผูหญิงแสดง

กามดวยกันเอง  หรือผูชายแสดงกามดวยกันเอง  การมีกามแต
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เฉพาะกับคูครองของตนแสดงวา เขาควบคุมความอยากไว  ใน

กรอบแหงครองธรรมซึ่งเปนลักษณะจิตเกี่ยวกับกามของมนุษย

ที่แทจริง  ถาไมสามารถทำใหจิตอยูในครองธรรมแหงกามได

หลงระเริงไปในกามไมมีที่สิ้นสุดไมมีขอบเขตเรียกวาจิตมากไป

ดวยกามไมมีขอบเขตลักษณะจิตที่มากไปดวยกามไรครองธรรม

เชนนี้ ไมใชลักษณะจิตมนุษย  เขาไมสามารถรักษาฐานะจิตเดิม

ของมนุษยไวไดเดินหางจากความเปนมนุษยแทจริงไปและเขา

ใกลจิตของสัตวมากเขา

   

ศีลขอที่๔ไมโกหกหรือพูดปดตอแหลสอเสียดซึ่ง

แสดงถึงความเปนคนไมซื่อสัตยสุจริตไมมั่นคงกลับกลอก

   

ศีลขอที่ ๕  ไมดื่มน้ำเมาอันกอใหเกิดความผิดพลาด
ในการ ครองสติ  อาจเปนผลทำใหลืมตัว  เปนสาเหตุในการ
กระทำความผิดอยางรายแรงจนไมสามารถแกไขได  การดื่ม

น้ำเมารวมถึงสิ่งเสพติดทั้งหลายทั้งปวง  นอกจากจะมีผลโดย

ตรงตอสติ  ซึ่งเปนสวนที่รักษาจิตใหมั่นคงแลว  การดื่มน้ำเมา
และสิ่งเสพติดตางๆ ยังมีผลตอรางกาย  เปนที่มาของโรคราย 
ดวย  ลักษณะของจิตที่หลงมัวเมาเต็มไปดวยโมหะ มิใชลักษณะ 

จิตมนุษยจึงเปนจิตที่เขาใกลสัตวเดรัจฉาน
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สวนโทษที่เกิดจากการลวงละเมิดศีล๕นั้นไดกลาวไวแลว

ในจดหมายฉบับกอนๆในที่นี้จะไมขอนำมากลาวอีก

กลาวโดยสรุปศีล๕นั้นเปนคุณธรรมเบื้องตนของความ

เปนมนุษยเมื่อมนุษยเริ่มบังคับตนใหรักษาศีล๕ไดแลวคุณธรรม

ขั้นสูงอื่นๆก็จะตามมาในขณะเดียวกันทางมาแหงบาปกรรมอื่นๆ

ก็จะเบาบางลงจนสามารถปดกั้นบาปกรรมไดในที่สุดเชนการ

ชอบเลนพนัน  การชอบเที่ยวผูหญิง  การ   เที่ยวเตร  ความ

เยอหยิ่งจองหอง  ความถือตัวอวดดี อวดเกง  ความดูหมิ่นผูอื่น

ความอวดดื้อถือดี เปนตน  เขาจะเริ่มรูดวยตัวเขาเองวา  สิ่ง

เหลานี้ไมดีเปนโทษควรงดเวนไมควรใหเกิดขึ้นในจิตใจ

ถารักษาศีลไดมากเทาไร ระดับจิตก็จะสูงขึ้นเหมาะแก

โลกมนุษย  หรือสวรรคชั้นนั้นๆ หากทำไดนอยระดับจิตก็ต่ำลง

เหมาะแกจิตของสัตวเปรตอสูรกายและสัตวนรกโดยลำดับ
โลกของสรรพสัตวทั้ง ๓ ตามคติทางพุทธศาสนามี

รายละเอียดพอจะสรุปไดดังนี้
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สัตว์โลก 
และ  การ ทองเ ที่ยว ไป ใน โลก เบื้องต่ำ
  

สัตวโลกนับวา เปนโลกเบื้องต่ำ  เปนภพภูมิของสัตวที่

มืดบอด ทางดานจิต  ไมมีปญญา  ไมมีเมตตา  ดำเนินชีวิตดวย

สัญชาตญาณเมื่อหิวก็เขนฆายื้อแยงเมื่ออิ่มก็นอนผูที่ไมมี

ศีล๕ซึ่งเปนลักษณะจิตของมนุษยมักจะเกิดและทองเที่ยว

ไปในภพภูมิเบื้องต่ำนี้

ภพภูมิเบื้องต่ำประกอบดวย๔ภูมิคือ

๑.ติรัจฉานภูมิโลกของสัตวเดรัจฉาน
๒.เปตติวิสยภูมิโลกของเปรต

๓.อสุรกายภูมิโลกของอสูรกาย

๔.นิรยภูมิโลกของสัตวนรก

ทั้ง๔ภูมินี้พระพุทธองคสอนใหหลีกเลี่ยงเพราะเปนภูมิ
ที่มืดมน มืดเพราะไมมีกำลังสติปญญา ที่จะคิดอานทำบุญทำกุศล

มีโอกาสทำความดีไดนอยแตมีโอกาสทำบาปทุกลมหายใจเมื่อ

ไปเกิดในภพภูมิชั้นต่ำแลวการจะพนเปนเรื่องยากเพราะความที่
ภพชาติปกปดไวไมใหคิดที่จะพนไปจากภพชาตินั้น
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จะยกตัวอยางใหเห็นงายๆ  เชน เกิดเปนเสือ  การที่

เสือจะงดเวนจากการลาเนื้อเปนอาหาร เพื่อที่จะพนจากการ

เปนเสือ ในภพชาติตอไป เปนเรื่องยาก  สงผลใหเกิดเปน

สัตวเดรัจฉาน ก็จะเปนสัตวเดรัจฉานตอไปอีกหลายรอยชาติ

จนกวาจะพนจากกรรม  คือ จนกวาการยึดติด (หลง) ในภพ

ชาติสัตวจะเบาบางลง  จึงจะเปลี่ยนภพชาติใหม  ไปเกิดเปน

สิ่งอื่นตามกำลังบุญกุศล

เราคงเคยไดยินไดฟงพระสงฆเทศนวา คนทำกรรมอยาง

นั้นๆตายแลวจะไปเกิดเปนหมูหมากาไกเทานั้นชาติเทานี้

ชาติ  เมื่อกอนคิดไมไดวา ทำไมเกิดเปนไกแลวตองเกิดเปนไกซ้ำ

อีก ครั้งแลวครั้งเลา  บัดนี้เริ่มเขาใจ  คำวา     “อุปาทาน” 

การยึดติดมากขึ้นเพราะอาศัยกรรมและการหลงยึดติดในภพชาติ

ดังกลาวจึงนำไปสูการเกิดเปนสัตวชนิดนั้นๆบอยๆ

พอจะกลาวใหเห็นเปนตัวอยางไดวาผูที่เกิดเปนคนก็ไมมี
ใครอยากตายจากความเปนคนเกิดเปนสุนัขก็ไมมีสุนัขตัวไหน

อยากตายจากความเปนสุนัข  โดยที่สุดแมสัตวตัวเล็กตัวนอย

อยางมดปลวกยุงหรือแมลงวันก็ไมอยากตายจากชาติมด
ชาติปลวกชาติยุงและชาติแมลงวันเชนเราจะตียุงมัน
ก็บินหนีที่บินหนีก็เพราะมันกลัววามันจะตายจากความเปนยุง

เกิดชาติหนามันก็เปนยุงอีก  เพราะอุปาทาน  คือ  การหลง

ยึดติดคิดไปวาชาติยุงดี
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คนเราก็เหมือนกันที่เราเกิดเปนคนชาติแลวชาติเลาเวียน

วายตาย เกิดอยูเชนนี้ก็อาศัยการที่เรามีอุปาทานหลงยึดติดไป

วาชาติคนดีเลิศประเสริฐจึงไมอยากตายจากความเปนคนที่

เราตองดิ้นรนขวนขวายจนสายตัวแทบขาด ก็เพราะกลัวจะตาย

จากความเปนชาติคน  หรือแมกระทั่งสัตวทั้งหลาย  เชน  หมา

กาไกเปนตนที่มันไมยอมอดตายก็เพราะมันกลัวจะตายจาก

ความเปนชาติหมาเนื่องจากหลงคิดวาชาติหมาดีนั่นเอง

หากไมมีบุญหรือกรรมอยางอื่นมาตัดรอนขัดขวาง ก็จะทำใ

หกลับชาติมาเกิดเปนชาติคนหรือชาติหมาเหมือนเดิม

อยางนี้เรียกวา มีความมืดบอดคือ มีอวิชชาความไมรู

ปกปดสติปญญาไว  เกิดอุปาทานการยึดติด ไมใหคิดหาทางออก
ไปจากความเปนมดความเปนปลวกความเปนสุนัขความเปน

คนความเปนเทวดาหรือแมกระทั่งจากความเปนพรหม
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 มนุษย์โลก    โลก ของ ความ เปน มนุษย์

มนุษยโลกเปนภพภูมิชั้นกลางที่สัตวทองเที่ยวเวียนวายตาย

เกิด เปนภพภูมิของผูที่บำเพ็ญบุญกุศล  คือ  ใหทาน  รักษาศีล

บำเพ็ญ สมาธิภาวนาตามสมควรแกฐานะ  สำหรับมนุษยโลกคง

ไมตองกลาวใหกวางขวางออกไปเพราะเรารูกันดีอยูแลววาเปน

อยางไร

ในที่นี้จะขอ กลาวแตเพียงที่ทานจำแนกมนุษยไวเปน ๔

ประเภทคือ

(๑)มนุษยนรกจำพวกคนที่มีความเปนอยูทุกขทรมาน

คนทั่วไป อยูบานอยูเรือน แตเขากลับถูกจองจำ ติดคุกติดตาราง

ถูกลงโทษทรมานแสนสาหัส
(๒)มนุษยเปรตจำพวกคนที่เปนอยูลำบากอัตคัดขัดสน 

แสวงหาขาวปลาอาหาร กวาจะไดมาพอประทังชีวิต ก็แสน

จะลำบากฝดเคืองขยันหาจนสายตัวแทบขาดก็ไมพออยูพอกิน

มีแตความอดอยากยากแคน
(๓) มนุษยเดรัจฉาน จำพวกคนที่ตองอาศัยคนอื่นจึงจะ

ดำรงชีวิตอยูไดไมมีสติปญญาพอที่จะคิดทำมาหาเลี้ยงชีพดวยตน

เองในการประกอบอาชีพก็สุดแทแตวาเขาจะใหทำอะไรจะชอบ

ใจหรือไมชอบใจก็ตองกมหนาทำไปเหมือนหมูหมากาไกวัว

ควายบางครั้งบางคราวก็ดุรายเหมือนสัตวเดรัจฉาน
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(๔) มนุษยภูต เปนมนุษยจำพวกที่เปนคนจริงๆ รูจักบาป

บุญคุณโทษ  รูวาอะไรถูกอะไรผิด  อะไรควรทำไมควรทำ  มี

สติปญญาในการประกอบอาชีพ

ความแตกตางของมนุษยขึ้นอยู กับบุญและกรรมของ

แตละบุคคล

 

 เทวโลก โลก ของ ผู เขา ถึง
 ความ เปน เทวดา อัน นับ เนื่อง ใน สวรรค์
   

เทวโลกนั้นแบงออกไปอีกเปน๒ระดับคือโลกของเทวดา
เรียกวา“สวรรค”และโลกของพรหมเรียกวา“พรหมโลก”

สวรรคเปนภพภูมิที่มีความวิจิตรแตกตางกันไปตามบุญกุศล

ของผูที่ไปเกิดบนสวรรคชั้นนั้นๆสวรรคเปนที่อยูของเทวดามีอยู๖
ชั้นดังนี้
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จาตุมหาราชิกาภูมิโลกของเทวดาชั้นที่๑
   

เทวโลกชั้นนี้มีทาวมหาราชทั้ง ๔ เปนใหญปกครองเทพใน

ทิศทั้ง๔เราเรียกเทวดาทั้ง๔ทานนี้วา“ทาวจตุโลกบาล”แปลวา

เทวดาทั้ง๔ผูดูแลโลกทาวมหาราชทั้ง๔นี้เองเมื่อพระพุทธเจา

ตรัสรูใหมๆ ไดนอมนำบาตรมาถวายพระพุทธเจา  เพื่อรับอาหาร

มื้อแรกจากตปุสสะ และภัลลิกะ  สองพอคาวาณิชที่เดินทาง

ผานมาพบพระพุทธเจาหลังการตรัสรู  ตอนแรกทาวมหาราชได

นอมนำบาตรที่ทำดวยแกวมรกตมาถวายแตพระพุทธเจาไมทรง

รับจะเพราะเหตุไรไมอาจทราบไดอาจทรงเห็นวาเปนของมีคา

มากเกินไปไมเหมาะสำหรับนักบวชอยางพระองคก็ไดจากนั้นได

นอมนำบาตรที่ทำดวยศิลามาถวาย  พระพุทธเจาของเราจึงทรง

รับไว  ทาวมหาราชทั้ง ๔นำบาตรมาองคละใบรวมเปน๔ใบ
แลวพระพุทธองคไดอธิษฐานประสานใหเหลือเพียงใบเดียว

ในยุคหลังจึงนิยมทำบาตร ใหมีรอยตะเข็บแบงเปน

สวนๆเห็นจะถือคติมาจากการประสานบาตรศิลา๔ใบใหเหลือ
ใบเดียวของพระพุทธองคนี้กระมัง

เรื่องทั้งหมดนี้อยูในคัมภีรทางศาสนา อาตมานำมาเลา

ใหโยมแมใหญฟง อาจดูเปนเรื่องนาอัศจรรย แตก็เปนเรื่องที่

ถูกบันทึกไวจริงโดยพระสงฆสมัยพระพุทธเจา
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เทวดาที่อยูเทวโลกชั้นจาตุมหาราชิกานี้ มีความใกลชิด 

กับมนุษยมากที่สุดมีความเปนอยูคลายมนุษยและใหคุณใหโทษ

แกมนุษยไดงายชื่อเทวดาชั้นนี้ที่เราคุนหูมากคือพระภูมิเจา

ที่เทวาอารักษรุกขเทวดาอากาสเทวดาทาวจตุโลกบาล

ยมฑูตพระยายมพระยายมราชฯลฯแลวแตเราจะเรียกกัน

  

เกี่ยวกับเทวดาในชั้นนี้ มีเรื่องเลาอยูในพระไตรปฎก วา 

พระภิกษุรูปหนึ่งจะตัดตนไม ที่เปนวิมานของรุกขเทวดาตนหนึ่งไป

สรางกุฎีเทวดาหามวา“ทานตองการจะทำที่อยูทานก็อยาได

ทำลายที่อยูของเราเลย”  พระภิกษุรูปนั้นไมใสใจคำรองขอของ

เทวดาไดตัดตนไมลงและฟนแขนทารกลูกของเทวดานั้นขาด

เทวดาคิดจะตบภิกษุนั้นใหตายคามือก็กลับไดคิดวาจะเปนบาป

นอกจากนั้นก็จะไมไดเขาไปที่ประชุมเทวดาทุกๆ๑๕วัน 
วากันวา  รุกขเทวดาก็มีรุกขธรรมที่ประพฤติรวมกัน  รุกขธรรม 

หรือธรรมะของรุกขเทวดาที่วานั้นก็คือ  ถาตนไมซึ่งเปนวิมาน 

ของเทวดาถูกมนุษยตัด  ก็จะไมโกรธ ไมคิดรายตอผูตัด 
หากรุกขเทวดาตนใดโกรธและทำรายผูทำลายวิมานของตนก็จะ
ไมไดเขาสูที่ประชุมของรุกขเทวดา

นี้เปนรุกขธรรมของรุกขเทวดา
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คงจะเปนดวยเหตุนี้กระมัง คนที่ตัดไมทำลายปา จึงไมถูก

เทวดาหักคอ  อยาวาแตหักคอเลย  แมแตโกรธ ก็ยังไมไดเขาสู

ที่ประชุมของเทวดาหากถึงกลับลงมือหักคอเทวดาก็ตองตกนรก

เทวดารูดังนี้จึงไดมีรุกขธรรมที่ประพฤติรวมกัน  เพื่อเปนการปอง

กันไมใหเทวดาทำรายคนที่ทำลายตนไมอันเปนวิมานของตนอัน

จะเปนเหตุใหตายจากความเปนเทวดา  ไปเกิดในนรก  เทวดาจึง

ประชุมกันทุกๆ ๑๕ วัน  เพื่อสอบถามรุกขธรรมของกันและกัน

วา “ประพฤติกันอยูหรือเปลา”ความจริง  ก็คือ  เพื่อเปนการ

เตือนสติกันนั่นเอง

 

เทวดานั้นไดนำเรื่องที่ภิกษุทำลายตนไมอันเปนวิมานของ

ตน ไปกราบทูลพระพุทธเจา  และไดกราบทูลใหทราบถึงเรื่องที่

ตนสามารถหักหามความโกรธไวได  มิเชนนั้นตนก็คงไดสรางบาป
มหันต

พระพุทธเจาตรัสสอนเทวดาวา

 “ บุคคลใด  สามารถหักหามความโกรธที่เกิดขึ้นไวได

เหมือนสารถีหยุดรถซึ่งกำลังแลนไป  เราตถาคตเรียกบุคคล
นั้นวาสารถีชนนอกนี้เปนแตคนถือบังเหียน” 

 

พอพระพุทธเจาแสดงธรรมจบลงเทวดานั้นไดบรรลุธรรม

เปนพระโสดาบันพระพุทธองคไดบอกตนไมอันเปนวิมานแหงใหม
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ใหเทวดานั้นตนไมนี้อยูในเขตวัดพระเชตวันนั่นเองเปนตนไมที่เทวดา

ผูเปนเจาของวิมานองคกอน เพิ่งหมดบุญจุติไปไมนาน  ตนไมนั้นจึง

วางลง  เทวดานั้นไดรับการคุมครองจากพระพุทธเจา  ไมมีเทวดาผู

มีศักดิ์ใหญองคใด  เบียดเบียนใหลำบาก และไดเปนพุทธอุปฏฐายิกา

คอยอุปฏฐากของพระพุทธเจาดวย

วากันวา  เมื่อทาวมหาราชทั้ง ๔ มาเขาเฝาพระพุทธเจา  จะ

ตองมาเยี่ยมเทวดานั้นกอนจึงไป  ดวยเหตุตามที่กลาวมานี้  เทวดา

ในชั้นจาตุมหาราชิกา  จึงมีความใกลชิดกับมนุษยมาก  โดยมีทาว

มหาราช ปกครองเทพในทิศทั้ง ๔ ชื่อของทาวมหาราชปรากฏในบท

สวดมนตที่พระสงฆสวดใหเราฟงดังนี้

 
ปุริมะทิสังธตะรัฏโฐ ทักขิเณนวิรุฬหะโก

ปจฉิเมนะวิรูปกโข กุเวโรอุตตะรังทิสัง

จัตตาโรเตมหาราชา โลกะปาลายะสัสสิโน
เตปตุมเหอะนุรักขันตุ อาโรคะเยนสุเขนะจะฯลฯ

ทาวธตรัฐสถิตอยูดานทิศตะวันออกทาววิรุฬหกสถิต

อยูดานทิศใตทาววิรูปกขสถิตอยูดานทิศตะวันตก
ทาวกุเวรสถิตอยูดานทิศเหนือทาวมหาราชทั้ง๔นั้น
เปนผูดูแลโลกเปนผูมียศแมทาวมหาราชทั้ง๔

จงคุมครองรักษาทานทั้งหลายใหอยูดวยความไมมี

โรคและจงมีแตความสุขฯลฯ
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บทสวดมนตบทนี้เรียกชื่อวา“อาฏานาฏิยปริตร”กลาวถึง

ชื่อทาวมหาราชทั้ง๔ผูเปนราชาของเหลาเทพในทิศทั้ง๔ในสวรรค

ชั้นจาตุมหาราชิกาทาวเธอมาเฝาพระพุทธองคแนะนำพระองคให

สอนสาวกสวดอาฏานาฏิยปริตร  เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดจาก

เทวดาที่ไมปรารถนาดีตอพระภิกษุ  ผูตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรม  หาก

ไดรับการรบกวนจากเทพเหลานี้ก็จะเปนอุปสรรคตอการเขาถึงธรรม

 ในปุริมทิศ  คือ  ทิศตะวันออกมี  ทาวธตรัฏฐ  เปน

พระราชาของเหลาภูตพราย  ตลอดจนหมูเทพคนธรรพที่ชำนาญ

การดนตรีทั้งหลาย  เมื่อครั้งที่พระพุทธเจาเสด็จลงจากสวรรคชั้น

ดาวดึงสหลังจากแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาจบลงแลว

ปญจสิขเทพบุตร  หนึ่งในเทพคนธรรพผูชำนาญในการดีดพิณ  ได

ดีดพิณขับรองประสานเสียงดวยความไพเราะ  นำเสด็จมาเบื้องหนา

พระพุทธเจา
 เมื่อครั้งพระพุทธองคตรัสรูใหมๆ ไดประทับที่ตนอชปาล 

นิโครธ  ปญจสิขเทพบุตรองคนี้  ไดขับเพลงสรรเสริญพระพุทธเจา

ดวยความยินดีวาพระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลกแลว

 ในทักขิณทิศคือทิศใตมีทาววิรุฬหกเปนพระราชาของ
เหลาเทพทั้งหลาย

 ในปจฉิมทิศคือทิศตะวันตกมีทาววิรูปกขเปนพระราชา

ของเหลานาคทั้งหลาย

 สวนในอุตตรทิศคือทิศเหนือมีทาวกุเวรเปนพระราชา
ของเหลายักษทั้งหลาย
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ทาวกุเวรนั้นยังมีชื่ออีกอยางวา  “ทาวเวสวัณ”  วา

กันวา พระเจาพิมพิสาร ที่ถวายวัดเวฬุวันใหเปนวัดแหงแรก 

ในพระพุทธศาสนา ก็ไดมาเกิดเปนยักษผูใหญ ชื่อวา 

“ชนวสภยักษ”และไดเปนเพื่อนของทาวกุเวรความจริงพระเจา

พิมพิสารเปนถึงพระโสดาบัน  ปรารถนาจะไปเกิดบนสวรรคชั้น

สูงกวานี้ก็ไดแตเพราะพระองคเคยอยูที่นี่มากอนจึงปรารถนาจะ

กลับมาอยูที่เดิมของตน

นอกจากนั้น  ทาวมหาราชทั้ง ๔ ยังทำหนาที่เปนพระยา

ยมราชเทพผูมีหนาที่คอยตรวจดูผูทำดีทำชั่วในทิศทั้งสี่ดวยใน

วันพระ๘ค่ำทาวมหาราชไดมอบหมายใหยมฑูตเทพอำมาตย

ของพระองค  เปนผูคอยตรวจตรา  ในวัน ๑๔ ค่ำ  ทาวเธอ

มอบหมายใหบุตรของพระองคเปนผูตรวจตรา

สวนในวันพระ๑๕ค่ำทาวมหาราชทั้ง๔จะเปนผูตรวจ
เอง

ในเรื่องพระมหาชนกชาดก ที่พระมหาชนกรอดชีวิตจาก

เรือแตกกลางทะเลมาได  เพราะการชวยเหลือของนางมณีเมขลา

เทพธิดาผูไดรับมอบหมายใหคอยดูแลทองทะเลขณะพระมหาชนก
เดินทางไปคาขายทางทะเล  เรือเผชิญพายุแตกกลางทะเล  นาง
มณีเมขลามาชวยใหรอดชีวิต นางมณีเมขลาไดรับบัญชาจากทาว

มหาราช ใหเปนผูดูแลมหาสมุทร  คอยชวยคนดีที่เรือแตกแตยัง

ไมถึงคราวตายใหรอดชีวิตวันที่เรือมหาชนกแตกนั้นนางมณี
เมขลาไปเทวสมาคมไมไดตรวจดูมหาสมุทรหลายวันครั้นวันที่๗

เห็นพระมหาชนกแหวกวายอยูกลางทะเลจึงไดชวยชีวิตไว
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ตาวติงสภูมิโลกของเทวดาชั้นที่๒  

ตาวติงสภูมิ  หรือที่เราทราบกันโดยทั่วไปวา “สวรรคชั้น

ดาวดึงส” เทวโลกชั้นนี้เปนที่อยูของพระอินทร  พระอินทรมีชื่อ

เรียกหลายชื่อ “ทาวสักกะ” ก็เรียก “ทาวมฆวะ” ก็เรียก “ทาว

วชิรหัตถ” ก็เรียก“ทาวสหัสสนัยน” ก็เรียก“ทาวสหัสสเนตร”

ก็เรียก “ทาววาสวะ” ก็เรียก  แตเราทราบกันโดยทั่วไปวา “

พระอินทร”

นอกจากนั้น  เรายังรูจักพระอินทร ในฐานะเทวดาผูเปยม

ดวยเมตตา  คอยชวยเหลือคนดีที่ตกทุกขไดยาก  พระอินทรใน

อดีตชาติมีชื่อวา“มฆมาณพ”มีบริวารที่เคยทำบุญรวมกันมา

๓๒คนรวมเปน๓๓กับพระอินทรเองหลังจากตายจึงไปเกิด

ในสวรรคชั้นเดียวกันทั้ง ๓๓ คน  สวรรคชั้นนี้จึงไดชื่อวา “ตาว
ตึงสะหรือดาวดึงสแปลวาสวรรคเปนที่อยูของเทวดา๓๓
องค”เทวโลกชั้นนี้มีเทวบุตรอยูองคหนึ่งชื่อ“เอราวัณ”ที่เรา

เคยเห็น รูปปนชาง ๓ เศียร  นั่นแหละชางเอราวัณพาหนะของ

พระอินทรและเทวดา๓๒องคบนเทวโลกชั้นนี้
 ความจริง  ชางเอราวัณเปนเทพบุตรเหมือนกัน  แต

เนื่องจากบนสวรรคไมมีสัตวเดรัจฉาน  ดังนั้น  เมื่อเทพบุตร ๓๓

องคนั้นจะเดินทางไปไหนมาไหนเทพเอราวัณก็จะอธิษฐานตนเปน

ชางใหญ ๓ เศียร เพื่อเปนพาหนะ  วากันวาเมื่อครั้งพระอินทร
ทำบุญอยูในเมืองมนุษย ทาวเธอ ก็เคยใชชางตัวนี้เปนพาหนะ ใน

การเดินทางไปทำบุญดวยอานิสงสนั้นชางเลยไดไปเกิดเปนเทพ 
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มีชื่อวา “เอราวัณ”  มีพละกำลังมหาศาล จะเปนรองก็แต

พญาชางครีเมขล  พาหนะของพญาวสวัตตีมาราธิวาช  ที่ขี่มา

ผจญพระพุทธเจาวันตรัสรูเทานั้น

 

วัตรบท๗ขอปฏิบัติเพื่อความเปนพระอินทร
  

เมื่อพระอินทรเปนมนุษย ไดตั้งใจสมาทานขอวัตรปฏิบัติ ๗

ขออยางเครงครัดเรียกวา “ วัตรบท๗ประการ”คือ

(๑)มาตาเปติภาโรจะเลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต

 (๒) กุละเชฏฐาปะจายิโน  จะใหความเคารพผูมีอายุ ใน

วงศตระกูลตลอดชีวิต

(๓)สัณหะวาโจจะพูดคำสุภาพออนหวานตลอดชีวิต

(๔)อะปสุณะวาโจหรือเปสุเณยยัปปะหายีจะไมพูด
สอเสียดจะพูดแตคำใหเกิดความรักความสามัคคีตลอดชีวิต

(๕) ทานะสังวิภาคะระโต หรือ มัจเฉระวินะโย  จะยินดี

ที่ไดใหทานแบงปนผูอื่น  หรือจะเปนคนปราศจากความ ตระหนี่

ตลอดชีวิต
(๖)  สัจจะวาโจ  จะเปนคนมีสัจจะพูดแตความจริงตลอด

ชีวิต

(๗) อะโกธะโน หรือ โกธาภิกู  จะเปนคนไมมีนิสัยมัก

โกรธ หรือหากความโกรธเกิดขึ้น จะระงับความโกรธลงใหไดทันที
ตลอดชีวิต
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ขอวัตรปฏิบัติทั้ง ๗ ขอนี้เอง  เมื่อครั้งพระอินทรเกิด

เปนมนุษย  ไดตั้งใจสมาทานปฏิบัติ  ตลอดชีวิต  ทำใหบริสุทธิ์

บริบูรณไมขาดสาย  ผลทำใหไปเกิดเปนพระอินทร  เราอาจลอง

ตั้งใจอยางพระอินทรดูบางก็ไดเอาเฉพาะอยางการหักหามความ

โกรธ  ความฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดหุนหัน พลันแลน  แมจะทำได

ยากเต็มทน  แตถาทำได (เปนบางครั้ง)  เราจะรูสึก มีความสุข

ใจอยางประหลาดที่สามารถเอาชนะความโกรธไดซึ่งก็เทากับวา

เปนการชนะตนเอง

นอกจากนั้น  มากัณฐกะที่เจาชายสิทธัตถะขี่ออกบวช  ก็

ไปเกิดเปนเทพบุตร  ชื่อวา “กัณฐกเทพบุตร”  ในเทวโลกชั้น

ดาวดึงสนี้เชนกัน  เมื่อครั้งที่เจาชายสิทธัตถะออกบวช  ไดขี่มา

กัณฐกะออกบวช  แลวปลอยใหนายฉันนะนำมากลับพระราชวัง

พอพระองคเดินลับตาไปเทานั้น  มากัณฑกะก็อกแตกตายที่ริมฝง
แมน้ำเนรัญชรานั่นเอง แลวไปเกิดเปนเทพบนสวรรคชั้นดาวดึงส
มีชื่อวา“กัณฐกเทพบุตร”

ยังมีเทพบนสวรรคชั้นดาวดึงส ที่ควรจะนำมาเลาไวในที่นี้

อีก เพราะเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจาของเรา  เมื่อมีโอกาสไปตาม
วัดตางๆคงเคยเห็นพระพุทธรูปปางหนึ่งมีลักษณะแปลกกวาองค
อื่นคือพระองคประทับนั่งหยอนเทามีลิงและชางอยูเบื้องหนา

คอยถวายการรับใช  ลิงกำลังถวายรวงผึ้งสวนชางถวายออย

พระพุทธรูปปางนี้  เราเรียกกันติดปากตามประสาชาวบานวา  “
พระปางเลไลยก”  แตชื่อจริงๆ คือ พระพุทธรูปปางปาริไลยกะ

เพราะปาที่พระพุทธเจาประทับในคราวครั้งนั้นคือปาปาริไลยกะ
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มีเรื่องเลาวา  เมื่อพระพุทธองคเสด็จออกจากวัด ที่

พระสงฆทะเลาะเบาะแวงกัน มาจำพรรษาที่ปาปาริไลยกะนี้โดย

ไมมีภิกษุรูปใดตามมาอุปฏฐาก  พญาชางปาริไลยกะไดทำหนาที่

เปนพุทธอุปฏฐากตลอดพรรษา  ในระหวางนั้น  ลิงเห็นพญาชาง

อุปฏฐากบำรุงพระพุทธเจา  ก็อยากทำบาง  จึงเที่ยวไปตามปา

ไดรวงผึ้งมาถวาย พอลิงเห็นพระพุทธองคฉันน้ำผึ้งที่ตนถวาย  ก็

เกิดความดีใจเปนอยางมาก  จนไมอาจอดกลั้นความยินดีได  จึง

กระโดดโลดเตนไปมาตามกิ่งไม  เผอิญกิ่งไมที่จับเปนกิ่งไมผุ จึง

หลนลงมาตอไมทิ่มตายไปเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงสดวยกุศล

ผลบุญที่ไดถวายน้ำผึ้งพระพุทธเจา

สวนพญาชางปาริไลยกะ ไดอุปฏฐากพระพุทธเจา
จนออกพรรษา  หลังจากออกพรรษา  พระอานนทมารับเสด็จ

พระพุทธเจาเขาเมือง  พญาชางก็เดินตามหลังมา  จวนจะเขา

หมูบาน  พระพุทธเจาบอกวา เพราะชางปาริไลยกะเปนสัตว
เดรัจฉานจึงไมสามารถบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งไดเขตแดนตั้ง
แตนี้ตอไปเปนที่อยูของหมูมนุษยธรรมดาวาที่อยูของมนุษย

นั้นมีอันตรายมากสำหรับสัตว

พระพุทธเจาบอกใหพญาชางกลับไปที่อยูของตน
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เมื่อพระพุทธเจาเสด็จตอไปนั้น  พญาชางไดเอาวงสอดเขา

ปาก ยืนรองไหอยูตรงนั้น  พญาชางปาริไลยกะคิดวา  หาก

พระพุทธเจาเสด็จกลับปาปาริไลยกะตามเดิมตนจะอุปฏฐากอยาง

ที่เคยทำจนวันตายพญาชางไดยืนรองไหจนพระพุทธเจาลับตาไป

ก็อกแตกตายอยูตรงนั้น  ไปเกิดเปน ปาริไลยกะเทพบุตร บน

สวรรคชั้นดาวดึงสนี้

ฟงดูแลวนาสงสารพญาชางปาริไลยกะ ในเทวโลกชั้นนี้ 

ยังมีดอกไมชื่อ“ปาริชาต”เปนดอกไมที่มีกลิ่นหอมมากในเทวโลก

หอมอบอวลไปจนถึงภพของเทพอสูร  ตนปาริชาตเกิดในเทวโลก

ชั้นดาวดึงส  ก็ดวยอานิสงสที่พระอินทรเมื่อครั้งเปนมนุษยไดปลูก

ตนไมประดับศาลา  ใตตนปาริชาตนั้นมีแทนศิลาเปนที่ประทับนั่ง
ของพระอินทรชื่อวา“ปณฑุกัมพลศิลาอาสน”แทนหินนี้เวลา

พระอินทรนั่งก็จะยุบลงเวลาลุกก็จะฟูขึ้นเอง

ปณฑุกัมพลศิลาอาสนนี้มีลักษณะพิเศษอยางหนึ่งคือเมื่อ
เกิดเหตุการณที่คนดีตองการความชวยเหลืออาสนหรือที่ประทับ

นั่งของทาวเธอจะแข็ง

เมื่อพระพุทธเจาเสด็จจำพรรษาที่เทวโลก เพื่อแสดงพระ
อภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา  ก็มาประทับจำพรรษาที่เทวโลก
ชั้นดาวดึงส  จนกลายเปนประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ

หลังวันออกพรรษาของชาวพุทธถึงปจจุบัน
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การจำพรรษาที่เทวโลกครั้งนั้น  พระองคประทับนั่งบน 

ปณฑุกัมพลศิลาอาสนของพระอินทรนี้แสดงธรรมชื่อวา

“ อภิธรรม”ซึ่งเปนธรรมที่สูงยิ่งโปรดพระพุทธมารดาเนื้อความ 

โดยยอของอภิธรรมเทศนา อาตมาไดเขียนไวแลว ตั้งแตจดหมาย

ฉบับแรก ยังไมปรากฏวา พระองคแสดงอภิธรรมโปรดใคร

เปนพิเศษในโลกมนุษย  นอกจากทรงนำมาแสดงแกพระสารี

บุตรใหจดจำไว  เพื่อแสดงใหพระภิกษุฟงตอๆ ไปเทานั้น  นับวา

พระองคไดตอบแทนพระคุณของพระพุทธมารดาอยางสูงสุด

สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งบนดาวดึงส  คือ  พระจุฬามณี

เจดีย เมื่อเจาชายสิทธัตถะออกผนวชนั้น  ไดอธิษฐานจิตกอน

ปลงผมวา  หากจะไดตรัสรูขออยาใหผมตกไปบนพื้นดิน  คราว

นั้น พระอินทรไดนำเอาผอบทองคำมารองรับเอาไปไวในพระเจดีย

จุฬามณี
อีกคราวหนึ่ง  ภายหลังจากพระพุทธปรินิพพาน  เมื่อ

ถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแลว  โทณพราหมณไดรับ

ฉันทานุมัติใหเปนผูแบงพระบรมสารีริกธาตุใหเจาเมืองตางๆเปน

๘สวนแตโทณพราหมณแอบเอาพระเขี้ยวแกวขางขวา(พระทันต
ธาตุ)ซอนไวที่ผาโพกมวยผมเสียเองพระอินทรทราบเรื่องจึงมา
เอาไปบรรจุไว ในพระเจดียจุฬามณี ใหหมูเทพทั้งหลายไดเคารพ

สักการะบูชาเรื่องราวเกี่ยวกับสวรรคชั้นดาวดึงสที่กลาวมาเปน

แตเรื่องโดยยอเลาแตเพียงเทานี้ก็คงพอจะไดเคาวาสวรรคชั้น
นี้เปนอยางไร
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ยามาภูมิโลกของเทวดาชั้นที่๓  

ภพภูมิหรือที่เราไดยินโดยทั่วไปวาสวรรคชั้นยามาสวรรค

ชั้นนี้ จะไมขอนำมาเลา เพราะไมมีเรื่องเกี่ยวของกับพระพุทธ

เจาของเราโดยตรงจะมีก็แตเรื่องของผูที่ทำบุญรักษาศีลใหทาน

บำเพ็ญสมาธิแลวไปเกิดบนสวรรคชั้นนี้วากันวาอายุของเทพ

ชั้นนี้มี๒,๐๐๐ปทิพยเทากับ๑๔โกฏิ๔ลานปของมนุษยเรื่อง

ของสวรรคชั้นนี้จึงขอผานไป

 

ตุสิตาภูมิโลกของเทวดาชั้นที่๔  

ตุสิตาภูมิหรือที่เราไดยินคุนหูกันโดยทั่วไปวา“สวรรคชั้น
ดุสิต”เมื่อกอนจะตรัสรูพระพุทธเจายังเปนพระโพธิสัตวก็สถิต

อยูบนสวรรคชั้นนี้มีชื่อวา“เสตเกตุเทพบุตร”แลวเสด็จอุบัติใน

โลกมนุษยเปนเจาชายสิทธัตถะตรัสรูเปนพระพุทธเจาในที่สุด
พระพุทธมารดาก็สถิตอยูที่ชั้นดุสิตนี้เชนกัน

มีขอสังเกตวาเมื่อครั้งที่พระพุทธเจาไปจำพรรษาบนสวรรค

เพื่อเทศนโปรดพระพุทธมารดาแมพระพุทธมารดาอยูชั้นดุสิตแต
พระองคก็เลือกที่จะจำพรรษาบนสวรรคชั้นดาวดึงส
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เพราะพระองคทรงมีเมตตาตอพระอินทรเหมือนสามเณรผู

อุปฏฐากยามเมื่อพระพุทธองคเจ็บปวยไมสบายพระอินทรจะมา 

อุปฏฐาก  หากพระองคเสด็จไปจำพรรษาบนสวรรคชั้นดุสิต 

พระอินทรตลอดจนเทวดา  ซึ่งเปนบริวารของพระอินทรจะไม 

สามารถขึ้นไปฟงเทศน ที่สวรรคชั้นดุสิตไดเปนธรรมดาวาเทวดา

ที่อยูในสวรรคชั้นต่ำจะขึ้นไปสวรรคชั้นสูงกวาไมได

แตหากพระองคไปจำพรรษาบนสวรรคชั้นดาวดึงส

เทวดาในสวรรคชั้นสูงกวาก็สามารถลงมาฟงเทศนได

หากจะเปรียบเทียบ ก็เหมือนพระเจาแผนดิน จะเสด็จ

ไปบานนอกบานนา ก็ยอมได แตชาวนาจะเขาวังก็คงยาก

ตองไดรับพระบรมราชานุญาติกอน

   

นอกจากนั้นพระศรีอริยเมตไตรยที่จะลงมาตรัสรูเปน 
พระพุทธเจาตอจากพระพุทธเจาของเราในภัทรกับนี้ก็สถิตอยู
บนสวรรคชั้นดุสิตนี้ดวยยังมีเรื่องที่จะทำความเขาใจเกี่ยวกับคำ

วา“ภัทรกัป”อีกเล็กนอย

ในทางพระพุทธศาสนาไดกลาวถึงชวงระยะเวลาในโลก
วามีอยู๒ชวงแตละชวงจะมีพระพุทธเจามาตรัสรูมากนอย
แตกตางกันไปคือ

(๑)ชวงระยะเวลาที่โลกเสื่อม

(๒)ชวงระยะเวลาที่โลกเจริญ
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ชวงระยะเวลาเจริญ เรียกวา “ภัทรกัป” ยุคที่เราอยูใน

ปจจุบันถือวาอยูในยุคภัทรกัปคือยุคขางฝายเจริญในภัทรกัปนี้

จะมีพระพุทธเจาตรัสรูทั้งหมด๕องคคือ

(๑)พระกะกุสันธะพุทธเจาไดมาตรัสรูแลว

(๒)พระโกนาคมนะพุทธเจาไดมาตรัสรูแลว

(๓)พระกัสสปะพุทธเจา ไดมาตรัสรูแลว

(๔) พระโคตมพุทธเจา  คือ  พระพุทธเจาของเราองค

ปจจุบัน  ที่เรานับถือพระพุทธศาสนา  เขาวัดฟงธรรม  ทำบุญ

ใหทาน  รักษาศีล  ก็คือนับถือคำสอนของพระโคตมพุทธเจา

พระองคนี้ ศาสนาของพระองคจะมีอายุประมาณ ๕,๐๐๐ ป

หลังจากนั้น จะเปนยุคมิคสัญญี คือ ยุคที่มนุษยมองกันเปนเพียง

สัตวชนิดหนึ่ง สุดแตวา ใครจะมีกำลังเขนฆาทำลายลางกันได

ชวงนี้เปนชวงวางเวนจากพระพุทธเจาเมื่อโลกกาวเขาสูภาวะปกติ
ตอจากนี้จึงจะมีพระพุทธเจามาตรัสรูอีกองค  คือ  พระศรีอริย
เมตไตรยพุทธเจา

(๕) พระศรีอริยเมตไตรยพุทธเจา  พระพุทธเจาพระองค

นี้ยังไมไดมาตรัสรูปจจุบันพระศรีอริยเมตไตรยยังสถิตอยูสวรรค
ชั้นดุสิต  จะมาตรัสรูในภายภาคหนา  เปนองคที่ ๕ และเปน
พระพุทธเจาองคสุดทาย ในภัทรกัปนี้  ในยุคของพระองค  จะ

เปนยุคที่ผูคนอยูเย็นเปนสุขไมมีโรคภัยไมมี โจรผูรายผูทำบุญ

ใหทานรักษาศีลเทานั้นจึงจะมาเกิดในยุคสมัยของพระองค
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นิมานรติภูมิโลกของเทวดาชั้นที่๕    

สวรรคชั้นนี้จะไมขอกลาวในรายละเอียด  เพราะมีเรื่อง

เกี่ยวของกับพระพุทธเจาของเราโดยตรงนอย อายุของเทพชั้นนี้มี

๘,๐๐๐ปทิพยเทากับ๒๓๐โกฏิ๔ลานปของมนุษยเรื่องของ

สวรรคชั้นนี้ขอเลาแตเพียงเทานี้

ปรนิมมิตวสวัตตีภูมิโลกของเทวดาชั้นที่๖ 
     

สวรรคชั้นปรนิมมิตวสสวัตตีภูมินี้ เปนเทวโลกชั้นสุดทาย

สวรรคชั้นนี้แปลกกวาชั้นอื่น  เพราะเปนสวรรคที่มีเทพผูเปนใหญ

ปกครองอยู๒ฝายคือ
ฝายเทพยดามีเทวาธิราช

ชื่อวา “พระปรนิมมิตเทวราช”  เปน ผูปกครองเหลา 

เทพทั้งหลาย
ฝายมารมีพญามาราธิราช
ชื่อวา “ทาวปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช” เปนผูปกครอง

เทพฝายมาร
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ปรนิมมิตวสวัตตีมาราธิราช  คนทั่วไปรูจักกันในนาม

พญาวสวัตตีมาร  เราทั้งหลายลวนรูจักมารทานนี้ดี  ในฐานะ

พญามารผูตามขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจามาโดย

ตลอด จากพุทธประวัติตอนพระพุทธองคผจญมาร ซึ่งกลายมา

เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่คนไทยเรานิยมสรางกันพระองคมี

พญาชางที่มีกำลังมหาศาลชื่อ“ครีเมขล”เปนพาหนะคูใจวากัน

วาพญาชางขลีเมขลของพญามารนี้มีพละกำลังมหาศาลกวาชาง

เอราวัณของพระอินทร

กอนตรัสรูพระพุทธเจาไดผจญพญาวสวัตตีมารนี้ แตจะ

มีใครที่รูวาพญามารทานนี้เคยบำเพ็ญบุญมามากและไดตั้งความ

ปรารถนาพุทธภูมิ  คือ  ตั้งความปรารถนาที่จะเปนพระพุทธเจา
ในอนาคตดวย
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โพธิอำมาตยอดีตชาติพญามาร

เมื่อครั้งเกิดเปนมนุษยพญาวสวัตตีมารมีชื่อวา

“โพธิอำมาตย”เปนอำมาตยผูใหญของพระเจาแผนดินพระองค

หนึ่งโพธิอำมาตยพรอมทั้งชาวเมืองถูกพระเจาแผนดินหามไมให

ทำบุญกับพระกัสสปพุทธเจาถาใครขืนทำจะมีโทษถึงถูกประหาร

ชีวิต

โพธิอำมาตยนั้นมีศรัทธาอยางแรงกลาแมจะถูกประหาร

ชีวิตก็ยอม ขอเพียงไดถวายทานแกพระกัสสปพุทธเจา ดวย

มาคิดวา การที่พระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลกนั้นเปนเรื่องยาก

การที่จะพบเห็นพระพุทธเจานั้นก็เปนเรื่องยากยิ่ง และ

บัดนี้พระพุทธองคไดเสด็จมาถึงเมืองที่ตนอยูแลวการมีโอกาส
ถวายทานแกพระองคจึงชื่อวาเปนลาภอันประเสริฐ



โพธิอำมาตยจึงยอมสละชีวิตเพื่อใหไดถวายทาน

ดวยความตั้งใจแมสละชีวิตก็ยอม ขอใหไดถวายทาน
แกพระกัสสปพุทธเจา  โพธิอำมาตยไดปรารถนาที่จะเปน

พระพุทธเจาในอนาคต
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ในการทำบุญครั้งนั้น  โพธิอำมาตยมีโทษถึงถูกตัดสิน

ประหารชีวิต  หลังจากโพธิอำมาตยตายแลว ไดไปเกิดบนสวรรค

ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี  ปกครองเทพฝายมาร  มีชื่อวา “ปรนิมมิต

วสวัตตีมาราธิราช”  แตเพราะความที่ทานยังเปนปุถุชน  แมจะ

ไปเกิดเปนเทพบนสวรรคชั้นสูงสุดก็ยังมีจิตดีบางไมดีบางปะปน

กันไป

เมื่อครั้งพระพุทธเจาของเราออกบวช จะไดตรัสรูเปน

พระสัพพัญูพุทธเจากอนพญาวสวัตตีมาร  จึงเกิดอิจฉาริษยา

ตามขัดขวางการตรัสรูของพระพุทธเจามาโดยตลอด  แตไมเคย

ทำอันตรายใดๆ ตอชีวิต มุงหวังเพียงตองการใหพระพุทธเจา 

ของเราเปลี่ยนความตั้งใจอยางเดียว

ในพุทธประวัติ ไดกลาวถึงตอนที่พระพุทธองคผจญ
พญาวสวัตตีมาราธิราชไววา

 

พญามาราธิราชคิดวา  จักใหพระโพธิสัตวลุก  จาก
บัลลังกหนีไปดวยลม  จึงบันดาลมหาวาตะใหตั้งขึ้น  ลมนั้น
ถึงแมวา จะสามารถพัดทำลายยอดภูเขาใหญนอยทั้งหลายให

ราบคาบสามารถถอนตนไมกอไมและพัดกระหน่ำหมูบาน

ใหละเอียดลงรอบดาน  แตเมื่อมาถึงพระโพธิสัตว  ก็ไมอาจ
จะพัดชายจีวรใหไหวได  ดวยอานุภาพแหงพระบารมีของ
พระโพธิสัตว
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พญาวสวัตตีมาราธิราชจึงบันดาลใหหาฝนใหญตั้งขึ้น

บันดาลหาฝนเครื่องประหารบันดาลหาฝนหินบันดาลหาฝน

ถานเพลิงบันดาลหาฝนเถารึงบันดาลหาฝนทรายบันดาลหา

ฝนเปอกตม  และบันดาลความมืดรวมเปนเครื่องประหาร ๙

ชนิด  ใหตั้งขึ้นรอบดาน  โดยมุงหวังจะใหพระโพธิสัตวหนีไป

แตอันตรายจากเครื่องประหารเหลานั้น  ก็ไมสามารถทำให

พระองคสะดุงสะเทือนได

สุดทาย ภายหลังการตรัสรูของพระพุทธองค  ลูกสาว

แสนสวยทั้ง๓คนของพญามารคือนางตัณหานางราคา

และนางอรดี  ไดอาสามาฟอนรำยั่วยวนเบื้องพระพักตร

หวังจะใหพระองคเลิกลมความตั้งใจ  แตก็ไรผล  ทำใหพญา
มาราธิราชกลับไป  ดวยความเศราโศกเสียใจเปนอยางมาก

รอคอยโอกาสอยูในวิมานบนสวรรคของตน

ขอความดังกลาว บูรพาจารย  ภายหลังไดนำมารอยเรียง
เปนบทสวด ที่เราเรียกกันวา บทถวายพรพระ หรือ บทพาหุง

ดังปรากฏขอความในคาถาทอนแรกวา
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พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง

ครีเมขะลังอุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินาชิตะวามุนินโท

ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ



ปางเมื่อพญามารนิรมิตแขนถืออาวุธครบตั้งพันแขน ขับขี่

ชาง   ครีเมขล    สะพรึบพรอมดวยพลเสนามาร   โหรอง

กองกึงพิลึกสะพรึงกลัวเขามาประจัญพระจอมมุนีทรงใชวิธี

ทางธรรมคือทรงเสี่ยงพระบารมีมีทานเปนตนเขาผจญ

ไดชัยชนะ   ดวยเดชแหงองคพระผูพิชิตมารนั้น   ขอชัยมงคล

จงมีแกทาน

หลังพระพุทธเจาปรินิพพานไปแลวประมาณ๓๐๐ปเมื่อครั้ง
พระเจาอโศกมหาราชสรางเจดีย๘๔,๕๐๐องคถวายเปน

พุทธบูชาวสวัตตีมาราธิราชไดมาขัดขวางการเฉลิมฉลองแต 

พระอุปคุตมหาเถระผูเกิดหลังพุทธปรินิพพานทรงอภิญญา 
แกกลาไดตั้งสัตยาธิษฐานปราบพญามารดวยการเสกหมาเนา 
พันคอ  มิใหใครสามารถนำออกได  พญามารไดรับความอับอาย 

ในหมูเทพจนละพยศ
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ในคราวครั้งนั้น  พญามารคร่ำครวญวา  แมเมื่อครั้ง

พระพุทธเจา ผูเปนศาสดาของพระมหาเถระยังมีชีวิตอยู ตนได

ประทุษรายตอพระพุทธองคเปนอันมากแตพระองคก็ยังเปยม

ดวยเมตตา  มิเคยทำใหตนไดรับความอับอายเลย  แตไฉนทาน

อุปคุตเถระ  เปนแตเพียงพระสาวกของพระพุทธองคมิไดมีความ

เมตตาเชนนั้นตอตนเลย

พญายามารไดตั้งความปรารถนา ที่จะเปนพระพุทธเจาผู

เปยมดวยเมตตาตอหนาพระอุปคุตมหาเถระเจาอีกครั้ง

สมัยกอน พระสงฆนิยมนำเรื่องนี้มาเทศน ในงานเทศน

มหาชาติเราเรียกเทศนากัณฑนี้วา“ปญญาบารมี”ตอจากนั้น

จึงเทศนกัณฑมาลัยหมื่นมาลัยแสนบอกเลาเรื่องราวความเปนไป
ของนรกสวรรคเตือนสติชาวพุทธ

ปจจุบันเรื่องเหลานี้แทบจะหาฟงไมไดแลว

จำไดวา  เมื่อยังเด็ก  ในงานบุญมหาชาติหลังแหผะเวส
(พระเวสสันดร) เขาเมือง  ตกเย็นพระทานจะเทศนปญญาบารมี
และมาลัยหมื่นมาลัยแสนวาดวยพระมาลัยดับไฟนรกและพ

ระอุปคุตมหาเถระผูเกิดหลังพุทธกาลวา๓๐๐ปกลาวอางบารมี

๓๐ทัศนของพระพุทธองคแลวเอาชนะพญามารได
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พอถึงตอนพระอุปคุตเสกหมาเนาพันคอพญามาร  ก็ดูเปน

เรื่องสนุก  ยิ่งถึงตอนที่พญามารถูกหมาเนาพันคอ  เหาะไปหา

เทวดาตางๆใหชวยก็ยิ่งดูนาขัน

แตตอนนั้นก็ยังไมรูเรื่องอะไรเพราะยังเด็กอยูมาก

เรื่องราวสวรรคตามที่กลาวมา แมจะไมละเอียด  แตก็พอ

จะทำใหโยมแมใหญเห็นภาพรวมไดบาง ตอไปนี้จะพูดถึงเรื่องราว

ของพรหมโลก

 

 พรหม โลก   
 โลก ของ ผู เขา ถึง ความ เปน หมู พรหม
  
สวรรคตามที่กลาวมานั้นมีทั้งหมด๖ชั้นสูงขึ้นไปกวานั้น

เปนพรหมโลก

พรหมโลกนั้นมีทั้งหมด๒๐ชั้นแบงเปนพรหมที่มีรูปราง
เรียกวา “ รูปพรหม”๑๖ชั้นและพรหมที่ไมมีรูปรางเรียกวา“
อรูปพรหม”อีก๔ชั้นรวมเปนพรหมโลก๒๐ชั้นผูที่จะไป

เกิดในพรหมโลกแตละชั้นตองทำสมาธิจนไดบรรลุฌาน๔ขั้นเทา

นั้นคือ
(๑)ปฐมฌานฌานขั้นที่หนึ่ง
(๒)ทุติยฌานฌานขั้นที่สอง

(๓)ตติยฌานฌานขั้นที่สาม

(๔)จตุตถฌานฌานขั้นที่๔  
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ฌานทั้ง ๔ ขั้นต่ำสูงตามความละเอียดประณีตของฌานที่

ไดบรรลุ เกี่ยวกับฌานเปนเรื่องคอนขางละเอียด เพราะเกี่ยวกับ

สมาธิโดยตรงอาตมาตั้งใจจะเลาใหฟงเปนเรื่องหนึ่งตางหาก

ในทางพระพุทธศาสนาไดจำแนกพรหมโลกชั้นตางๆ ตาม

ระดับจิตที่ไดบรรลุฌานไวดังนี้

ปฐมฌาน ฌานขั้นที่ ๑ ผูที่ไดบรรลุฌานขั้นที่หนึ่ง  แตมี

กำลังฌานออน ไมแกกลา  หากฌานยังไมเสื่อม  เมื่อตายจะไป

บังเกิดในพรหมโลกชั้นแรกชื่อวาพรหมปาริสัชชาพรหมโลก

ชั้นนี้มีภพภูมิที่ละเอียดประณีตสูงกวาสวรรคทั้ง๖ชั้นมีอายุยืน

นับไดหนึ่งในสามของวิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป

อายุของสวรรคตลอดจนพรหมโลกแตละชั้น  จะกลาว

เปนการเฉพาะขางหนา
ผูที่ไดบรรลุปฐมฌาน  ที่มีกำลังฌานปานกลาง  เมื่อตาย

จะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้น   พรหมปุโรหิต  พรหมโลกชั้นนี้

ประเสริฐกวาพรหมชั้นแรก  รูปรางใหญและประณีตกวาอายุของ
พรหมชั้นนี้ก็ยาวนานกวาพรหมชั้นแรกนับได๓๒อันตรกัป

ผูที่ไดบรรลุปฐมฌานระดับปณีตฌาน  คือ  ไดบรรลุ

ปฐมฌานที่มีกำลังแกกลา  เมื่อตายจะไปบังเกิดบนพรหมโลกชั้น

มหาพรหมซึ่งประเสริฐกวาพรหมทั้งสองพรหมชั้นนี้มีอายุนาน
นับได๑มหากัป
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สำหรับพรหมโลกชั้นพรหมปาริสัชชา  พรหมโลกชั้น

พรหมปุโรหิตและพรหมโลกชั้นมหาพรหมทั้ง๓ชั้นนี้ อยูใน

ระดับเดียวกันแตมีความละเอียดประณีตแตกตางกันตามความ

ละเอียดประณีตของจิตที่เกิดจากกำลังฌาน

ทุติยฌานฌานขั้นที่๒ผูที่ไดบรรลุทุติยฌานมีกำลัง 

ฌานออนเมื่อตายไปแลวจะไปบังเกิดอยูในพรหมโลกชั้นปริต

ตาภูมิ ซึ่งประเสริฐกวาพรหมทั้งสามชั้นขึ้นไปอีก  พรหมชั้นนี้

มีอายุ๒มหากัป

ผูที่ไดบรรลุทุติยฌานขั้นมัชฌิมทุติยฌาน มีกำลังฌาน

ปานกลาง  เมื่อตายไปแลว  จะไปบังเกิดอยูในพรหมโลกชั้น

อัปปมาณาภาภูมิ  พรหมโลกชั้นนี้นับวาประณีตขึ้นไปอีกมีรัศมี

มากมายมหาศาลพรหมชั้นนี้มีอายุถึง๔มหากัป
ผูที่บรรลุทุติยฌานขั้นปณีตทุติยฌาน มีกำลังฌานแก 

กลาเมื่อตายไปแลวจะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสสระ

ซึ่งประเสริฐกวาพรหมทั้ง ๔ชั้นคือมีประกายรุงเรือง
โรจนรุงพุงเปลงออกดังสายฟาแลบ อายุของพรหมชั้นนี้มีถึง 
๘มหากัป

ตติยฌานฌานขั้นที่ ๓ผูที่ไดบรรลุตติยฌานมีกำลังฌาน

ออนเมื่อตายไปแลวจะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นปริตตสุภา
ภูมิพรหมชั้นนี้แมจะมีความสงางามแหงรัศมีนอยหนอยแตก็ยัง
สูงกวาพรหมทั้ง๖นั้นพรหมชั้นนี้มีอายุยืนถึง๑๖มหากัป
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ผูที่ไดบรรลุตติยฌาน  มีกำลังปานกลาง  เมื่อตายไปแลว

จะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นอัปปมาณสุภาภูมิ  พรหมชั้นนี้มีความ

สงางาม  มีรัศมีอันหาประมาณมิได  อายุของพรหมชั้นนี้  มีถึง

๓๒มหากัปผูที่ไดบรรลุตติยฌานชั้นปณีตตติยฌาน

 มีกำลังฌานแกกลา  เมื่อตายไปแลวจะไปเสวยสุขอยูบนพรหม

โลกชั้น  สุภกิณหาภูมิ  พรหมชั้นนี้มีความรุงเรืองสงางามแหง

รัศมีสลับซับซอนตลอดไปทั่วรางกายพรหมชั้นนี้มีอายุยืนถึง๖๔

มหากัป

จตุตถฌาน ฌานขั้นที่ ๔ สวนผูที่ไดบรรลุจตุตถฌาน

เมื่อตายไปแลว จะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้นเวหัปผลาภูมิ

พรหมชั้นนี้สมบูรณบริบูรณกวาพรหมทั้ง ๙ ชั้น  ไมตองถูก

ทำลายหรือเกิดอันตรายจากไฟบาง  น้ำบาง  ลมบาง  พอถึง 
เวลาจะถูกทำลาย  ก็ตองโดนทำลายไปตามกาลเวลา  แตพรหม
ชั้นนี้พนจากอันตรายเหลานี้ไมตองถูกทำลายเพราะบุญเดิมเต็ม

เปยมพรหมชั้นนี้มีอายุยืนถึง๕๐๐มหากัป

จากนี้ไปจะกลาวถึงฌานที่ละเอียดประณีตมาก  จนรูสึก 
วาตนเองไมมีรูปรางมีแตจิตอยางเดียวจึงเรียกผูที่เขาฌานใน

ระดับนี้วาอรูปฌานแปลวาฌานไมมีรูปรางมี๔คือ
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(๑)   อากาสานัญจายตนฌาน  ผูที่ไดบรรลุฌานขั้น

นี้ นับวาแปลกเพราะเปนฌานไมมีรูปไมมีรางมีเพียงจิตเทา

นั้น  ที่เปนเชนนี้ เพราะเมื่อปฏิบัติสมาธิบรรลุจตุตถฌานแลว  ก็

ยังไมพึงพอใจ  เกิดความเบื่อหนายในรางกายจึงบำเพ็ญเพียร 

ตอ  โดยกำหนดเห็นอากาศไมมีที่สิ้นสุด บำเพ็ญเพียรอยูอยางนี้

จนไดบรรลุอกาสานัญจายตนฌานเมื่อตายไปแลวจะไปบังเกิดใน

พรหมโลกชั้นอากาสานัญจายตนภูมิพรหมโลกชั้นที่๑๗ไมมีรูป

ไมมีรางมีเพียงจิตจึงจัดเปนพรหมชั้นสูงจนไมมีรูปรางอายุ

ของพวกเขายืนยาวนานแสนที่จะนานถึง๒,๐๐๐๐มหากัป

(๒)   วิญญาณัญจายตนฌาน  ผูที่ไดบรรลุฌานขั้นนี้ก็

เชนกับพวกพรหมชั้นอากาสานัญจายตนภูมิ  คือ  พวกพรหม

ไมมีรูปราง  มีเพียงจิตเสวยสุขอยู  นิ่งเฉยเหมือนลอยอยู กลาง
อากาศ  พรหมพวกนี้ไดบรรลุจตุตถฌาน  แลวก็ไมพอใจ  เกิด
ความเบื่อหนายในรางกายตน  จึงบำเพ็ญเพียร จนไดบรรลุอา

กาสาณัญจายจนะก็ไมพอใจจึงบำเพ็ญเพียรตอไปโดยกำหนด

ภาวนาถึงความละเอียดของวิญญาณ ไมมีที่สิ้นสุดจนไดสำเร็จ
วิญญาณัญจายตนฌานเมื่อตายแลวจะไปบังเกิดในพรหมโลกชั้น
วิญญาณัญจาตนภูมิ  พรหมไมมีรูปราง  มีเพียงจิตเสวยสุขอยู

โดดเดนบนอากาศมีอายุยืนถึง๔,๐๐๐๐มหากัป
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(๓)อากิญจัญญายตนฌานผูที่ไดบรรลุฌานนี้ก็เชนเดียว

กันไมพอใจในวิญญาณณัญจายตนฌานบำเพ็ญเพียรตอไปจน

สำเร็จอากิญจัญญายตนฌานโดยกำหนดวา“อะไรๆก็ไมมีๆๆ ๆ ”

ภาวนาอยูจนสำเร็จอากิญจัญญายตนฌาน  เมื่อตายไปแลวจะไป

บังเกิดในอรูปพรหมคือพรหมไมมีรูปมีเพียงนามจิตในชั้นอา

กิญจัญญายตนภูมิมีอายุยืนยาวมากนานถึง๕,๐๐๐๐มหากัป

(๔)เนวสัญญานาสัญญายตนฌานซึ่งเปนฌานขั้นสูงสุด 

ในบรรดาฌานโลกทั้งหลาย  เปนฌานที่มีสัญญาละเอียดประณีต 

ที่สุดคือจะมีสัญญาก็ไมใชไมมีสัญญาก็ไมใชผูที่ไดบรรลุฌาน 

ขั้นนี้  โดยกำหนดภาวนาวา “ประณีต ๆ  ๆ ”ที่กำหนดภาวนา 

อยูเชนนี้ ก็เพื่อหนีทุกขแหงรางกายใหไกลที่สุดคิดแมกระทั่งวา

จิตก็จงหมดสิ้นไปจิตอยาไดมีจึงเรียกวา“มีสัญญาก็ไมใชไมมี

สัญญญาก็ไมใช”เปนเพียงจิตอันละเอียดประณีตมากเมื่อตาย
แลวจะไปเสวยสุขอยูในพรหมโลกชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนภูมิ
เปนภูมิของพรหมที่ไมมีรูปอายุยืนถึง๘๔,๐๐๐มหากัป

นอกจากนั้นยังมี  จตุตถฌานอีกอยางหนึ่ง  เรียกวา

“อสัญญจตุตถฌาน” แตก็จัดเขาในเนวสัญญานาสัญญายตน 
ฌานนี้เชนกัน  ไดแก ฌาน ๔ ที่ไดบรรลุจากบริกรรมวาโยกสิณ
ครั้นออกจากฌานแลว  เกิดความเบื่อหนายจิต  เกลียดชังจิต 

เปนอันมาก  เมื่อออกจากฌานภาวนาอยูวา “ตัวขาอยามี

สัญญาๆๆ ๆ ” บำเพ็ญเพียรอยูเชนนี้  เมื่อตายแลวจะไปเสวยสุข
อยูในรูปพรหมคือปรากฏเหมือนมีเพียงรูปเทานั้น
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คัมภีรทางพระพุทธศาสนา แสดงขอที่นับวาแปลกของ

พรหมชั้นนี้ไววา  พรหมพวกนี้ตั้งอยูในวิมานอันสวยงาม  แต

บางองคยืนนิ่ง  บางองคก็นั่งนิ่ง  ไมมีหวั่นไหว  ไมมีการกระดิก

ทั้งนิ้วมือหรืออวัยวะอื่นใด  เหมือนเทวรูปที่เขาปนตั้งไว  ยืนอยู

อยางไรก็อยูอยางนั้น  ที่เปนเชนนี้  ก็เนื่องมาจากผูที่ไดบรรลุ

อสัญญจตุตถฌานตายในอิริยาบทนั่งก็จะขึ้นไปปรากฏนั่งนิ่งอยู

ไมขยับ ถายืนตายก็จะขึ้นไปปรากฏยืนไมขยับ  นั่งอยูนิ่งๆ  ยืน

อยูนิ่งๆ เหมือนรูปปนในพรหมโลกนั้น  จึงเรียกพรหมโลกชั้นนี้วา

“ อสัญญสัตตาพรหม”

ตอไปนี้จะพูดถึงพรหมโลกชั้นตางๆ ใหโยมฟง  สวนราย

ละเอียดประวัติความเปนมา  จะขอกลาวเฉพาะชั้นที่สำคัญ และ
เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจาของเราพอเปนอุทาหรณเทานั้นพรหม

๒๐ชั้นมีดังนี้

๑.พรหมปาริสัชชา พรหมโลกชั้นที่๑
๒.พรหมปุโรหิตาภูมิ พรหมโลกขั้นที่๒
๓.มหาพรหมภูมิพรหมโลกชั้นที่๓
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ที่ไดชื่ออยางนี้  เพราะเปนที่อยูของพรหมผูใหญทั้งหลาย

เมื่อวาโดยอายุก็มีอายุยืนยาวมากจนทำใหพรหมที่เกิดในชั้นนี้เขา

ใจไขวเขวไปตางๆ ก็มี  คือ เขาใจไปวา  ตนเองไมแกและไมตาย

ตัวอยางที่พอจะเลาใหฟงก็คือ พกาพรหม  ตามที่ปรากฏในบท

ถวายพรพระ ที่พระสงฆทานใชสวด ในเวลาที่เราทำบุญในโอกาส

ตางๆขอความในบทถวายพรพระมีดังนี้

    

ทุคคาหะหิฏฐิภุชะเคนะสุทัฏฐะหัตถัง

พรัหมังวิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะวิธินาชิตะวามุนินโท

ตันเตชะสาภะวะตุเตชะยะมังคะลานิฯ

 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดทรงชนะพรหม

ชื่อพกะผูสำคัญตนวามีความบริสุทธิ์ มีรัศมี เรืองอำนาจ

และมีฤทธิ์    ไมมีใครยิ่งกวา    จึงเกิดความเห็นผิดไปวา
ชีวิตของพรหมเปนชีวิตที่เปนอมตะ     จึงโตแยงคำสอน
ของพระพุทธองค     เปรียบเหมือนคนถูกงูกัดที่มือ    พระ

จอมมุนี  ทรงใชวิธีแสดงพระญาณครอบญาณ   ใหกวาง

กวา ทำใหพรหมหมดความเห็นผิดจึงไดรับชัยชนะ ดวย
เดชานุภาพ   แหงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ผู
เปนจอมมุนี    ที่ไดทรงชนะพรหมชื่อพกะนั้น   ขอชัยมงคล

ทั้งหลายจงมีแกทาน
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พกามหาพรหม  บังเกิดในพรหมโลกชั้นมหาพรม  มี

อายุยืนนานจนเกิดความคิดวา  ตนไมแกและไมตาย  ยินดีกับคำ

ยกยอที่มนุษยสรรเสริญวา มหาพรหมเปนผูประเสริฐยิ่งนัก  เปน

ผูมีศักดานุภาพยิ่งใหญนักเปนผูสรางโลกสรางสัตวนอยใหญและ

สรรพสิ่งใหเกิดขึ้นในโลก  เปนผูมีตบะยิ่งนัก  มีอำนาจเหนือสิ่ง

ทั้งปวงพกาพรหมเกิดทิฐิวิบัติไปวานิพพานที่พระพุทธเจาพูดถึง

กันนั้นเปนสิ่งไรสาระ

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงทราบวาระจิตของ

พกามหาพรหม  จึงไดเสด็จไปยังพรหมโลก  ทาวพกาพรหมเห็น

เขาจึงเกิดความยินดีที่จะไดหักลางคำสอนของพระพุทธเจาทาว

พกาพรหมกลาววาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงลวนเปนของเที่ยงตั้งมั่น

ยั่งยืนไมเปลี่ยนแปลงคงทนถาวรไมมีที่สิ้นสุดไมรูจักแกไมรูจัก
ตาย  ไมมีความทุกขเกิดแกผูใด  มีแตความสุขเบิกบาน  ทุกข
เพราะการเกิดทุกขเพราะความเจ็บทุกขเพราะความแกและ

ทุกขเพราะความตายไมมี

พระพุทธองคตรัสเตือนวา  แมทานจะมีเดชานุภาพมาก
มีรัศมีสองสวางไปเปนหมื่นโลก  แตหากไฟกิเลสยังเผาผลาญ

จิตใจอยูเชนนี้  จะชื่อวา  อยูสุขสำราญไดอยางไร  แมทานจะ

ชื่อวา เปนผูมีศักดานุภาพมาก  แตก็ไมอาจลวงรูไปถึงที่อยูของ

พรหมชั้นสูงขึ้นไป  ทั้งวิธีการที่จะไปเกิดในพรหมชั้นสูงๆ นั้น 
ก็ไมรู
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ทาวพกาพรหมกลาวตอบพระพุทธเจาวา  พระพุทธองค 

กลาวเชนนี้  เหมือนโออวดวา  มีศักดานุภาพมากสามารถลวงรู

พรหมโลกเบื้องสูงแตผูเดียว  แมตัวเองมีศักดานุภาพยิ่งหาใคร

เสมอมิไดก็ยังไมโออวดไปวารู

พระพุทธเจาตรัสวา  พกาพรหมกลาวเหมือนตนเองมี

ฤทธิ์มาก  ถาเชนนั้น ทานจงแสดงฤทธิ์หายตัวไป อยาใหเรา

เห็นไดเดี่ยวนี้  ทาวพกาพรหมคิดวา ตนเองมีศักดานุภาพหา

ใครเสมอมิได  จึงรับคำทา แลวหายตัวไป แตจะหายตัวไป

ซอนเรนที่ไหน พระพุทธเจาก็แสดงฤทธิ์ สามารถมองเห็นได

จนทาวมหาพรหมจนปญญา  เจาจุกอยู ณ วิมานของตน  และ

พระพุทธองคก็ทรงแสดงฤทธิ์ดวยการหายตัวไป  ยังปรากฏ

อยูก็แตเสียงเทศนาของพระพุทธเจา  ที่ดังกองไปทั่วพรหมโลก 
สวนตัวนั้นหาปรากฏไม

เมื่อครั้งมีชาติเปนมนุษย  พกาพรหมนั้นมาพิจารณา

เห็นวา  การครองเรือนมีแตความทุกข  จึงสละทรัพยสมบัติ
ออกบวชเปนฤๅษี  บำเพ็ญพรตจนไดฌานขั้นที่ ๔ (จตุตถฌาน) 
ตายไปเกิดในพรหมโลกชั้นเวหัปผลา  เสื่อมจากฌานขั้นที่ ๔ 

ตายไปแลวลดลงมาเกิดในพรหมโลกชั้นสุภกิณหาเมื่อฌานขั้นที่

๓เสื่อมตายไปแลวลดลงมาเกิดในพรหมโลกชั้นอาภัสสร
พรหมครั้นฌานขั้นที่๒เสื่อมจึงลดชั้นลงมาเกิดในพรหม
โลกชั้นมหาพรหม
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พรหมโลกแตละชั้นก็มีอายุยืนนานมาก   เพราะความ

ที่พกาพรหมเกิดวนเวียนอยูแตในพรหมโลก  พกาพรหม จึง

เขาใจไปวา  ตนและสรรพสิ่งเที่ยงแทไมแปรเปลี่ยน  ไมแก

และไมตาย

 ๔.ปริตตาภาภูมิ พรหมโลกชั้นที่๔

๕.อัปปมาณาภาภูมิ พรหมโลกชั้นที่๕

๖.อาภัสสราภูมิ  พรหมโลกชั้นที่๖

๗.ปริตตสุภาภูมิพรหมโลกชั้นที่๗

๘.อัปปมาณาสุภาภูมิ พรหมโลกชั้นที่๘

๙.สุภกิณหาภูมิ  พรหมโลกชั้นที่๙

๑๐.เวหัปผลาภูมิพรหมโลกชั้นที่๑๐
๑๑.อสัญญสัตตาภูมิ พรหมโลกชั้นที่๑๑
๑๒.อวิหาภูมิ  พรหมโลกชั้นที่๑๒

๑๓.อตัปปาภูมิ  พรหมโลกชั้นที่๑๓

๑๔.สุทัสสาภูมิ  พรหมโลกชั้นที่๑๔
๑๕.สุทัสสีภูมิ  พรหมโลกชั้นที่๑๕
๑๖.อกนิฏฐภูมิ  พรหมโลกชั้นที่๑๖
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พรหมโลกชั้นอกนิฏฐภูมินี้เปนที่อยูของพรหมผูมีศีลสมาธิ

และปญญาอันยิ่งกวาล้ำเลิศสูงกวาพรหมทุกชั้นขางตนและเปน

พรหมชั้นสุดทายที่มีรูปรางละเอียดประณีตยิ่งสูงขึ้นไปจากอกณิฐ

พรหมนี้เปนพรหมที่ไมมีรูปรางแตอยูดวยจิตและเจตสิกและ

เจตสิกนี้หมายถึงภาวะที่จิตรับรูได

พรหมโลกชั้นอกณิฏฐะนี้ปรากฏวาเจดียที่สำคัญองคหนึ่ง

ชื่อ “ทุสเจดีย” เมื่อครั้งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของเรา

จะออกบวชนั้น พรหมทั้งหลายที่อยูในชั้นอกนิฏฐะนี้  ไดพากัน

ถือเอาบริขารและผาไตรจีวรเครื่องใชสำหรับผูบวชมาจากพรหม

โลก เพื่อใหพระโพธิสัตวผูจะตรัสรูเปนพระพุทธเจาเปลี่ยนเครื่อง

แตงตัวเมื่อพระโพธิสัตวรับเอาผาไตรมาครองแลวไดยื่นผาขาว

ที่พระองคทรงกอนบวชใหแกพรหม  ทาวมหาพรหมรับผาขาวนั้น
มาแลวนำไปยังอกนิฏฐพรหมโลกเนรมิตเจดียแกวชื่อวา“ทุส
เจดีย”บรรจุผาขาวนั้นไวสักการบูชา

วากันวา แมในปจจุบัน ยังปรากฏมีพรหมเปนจำนวน

มาก  พากันมาสักการะทุสเจดีย ที่บรรจุผาขาววันออกบวชของ
พระพุทธเจามิไดขาด
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อรูปพรหม๔ชั้นมีดังนี้

 

๑๗.อากาสาณัญจายตนภูมิ พรหมโลกชั้นที่๑๗

๑๘.วิญญาณัญจายตนภูมิพรหมโลกชั้นที่๑๘

๑๙.อากิญจัญญายตนภูมิ พรหมโลกชั้นที่๑๙

๒๐.เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิพรหมโลกชั้นที่๒๐

   

ความละเอียดประณีตและอายุของเทวดาในแตละชั้นดูจะเปน

เรื่องที่เขาใจไดยาก  เพราะอยูนอกเหนือจากสิ่งที่เราสามารถรับรูได

เกินกำลังสติปญญาของมนุษยจะทำความเขาใจได

 

 การ นับ อายุ ของ สวรรค์ และ พรหม โลก
  

การกำหนดนับอายุของผูที่ไปเกิดในสวรรคและพรหมโลกนั้น
เปนสิ่งที่ทำไดยากยิ่ง  เพราะมีอายุยืนยาวจนไมสามารถคำนวณ

ดวยภาษามนุษย แตทานไดแสดงไวพอใหเห็นเปนตัวอยาง  ครั้นจะ

ขามไป ไมกลาวถึงอายุเทวดาและอายุพรหม  การเลาเรื่องภพภูมิ
ในพระพุทธศาสนา ก็จะไมสมบูรณ ตอไปนี้ จะเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางอายุของผูที่เกิดในสวรรคกับอายุของมนุษย
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(๑)จาตุมหาราชิกาภูมิมีอายุ๕๐๐ปทิพยทานเปรียบเทียบ

เทากับ๙ลานปในเมืองมนุษย

(๒)ตาวติงสาภูมิมีอายุ๑,๐๐๐ปทิพยทานเปรียบเทียบเทากับ

๓๖ลานปในเมืองมนุษย

(๓)ยามาภูมิมีอายุ๒,๐๐๐ปทิพยทานเปรียบเทียบเทากับ

๑๔๔ลานปในเมืองมนุษย

(๔)ดุสิตาภูมิมีอายุ๔,๐๐๐ปทิพยทานเปรียบเทียบเทากับ

๕๗๘ลานปในเมืองมนุษย

(๕)นิมมานรดีภูมิมีอายุ๘,๐๐๐ปทิพยทานเปรียบเทียบเทากับ

๒,๓๐๔ลานปในเมืองมนุษย

(๖)ปรนิมมิตวสวัตดีภูมิมีอายุ๑๖,๐๐๐ปทิพยทานเปรียบ

เทียบเทากับ๙,๒๑๘ลานปในเมืองมนุษย

ทั้งหมดตามที่กลาวนี้เปนอายุของสวรรคทั้ง๖ชั้น
   

สวนอายุของผูที่เกิดในพรหมโลกนั้นไมสามารถเทียบไดกับอายุ

ของโลกมนุษยเพราะพรหมนั้นมีอายุยืนยาวมากเกินจำนวนนับดวย
ภาษามนุษย  ในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา ไดแสดงอายุของพรหม
แตละชั้นไวดังนี้

 (๑)พรหมปาริสัชชาภูมิมีอายุ๑/๓วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป

(๒)พรหมปุโรหิตาภูมิมีอายุ๑/๒วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป

(๓)มหาพรหมาภูมิมีอายุ๑วิวัฏฏฐายีอสงไขยกัป



หลักการทำบุญ และปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน๑๘๕

(๔)ปริตตาภาภูมิมีอายุ๒มหากัป

 (๕)อัปปมาณาภาภูมิมีอายุ๔มหากัป

(๖)อาภัสสราภูมิมีอายุ๘มหากัป

 (๗)ปริตตสุภาภูมิมีอายุ๑๖มหากัป

(๘)อัปปมาสุภาภูมิมีอายุ๓๒มหากัป

(๙)สุภกิณหาภูมิมีอายุ๖๔มหากัป

(๑๐)เวหัปผลาภูมิมีอายุ๕๐๐มหากัป

(๑๑)อสัญญสัตตภูมิมีอายุ๕๐๐มหากัป

(๑๒)อวิหาภูมิ มีอายุ๑,๐๐๐มหากัป
พรหมชั้นนี้บำเพ็ญสัทธินทรียคือบำเพ็ญบารมีดานศรัทธา

(๑๓)อตัปปาภูมิมีอายุ๒,๐๐๐มหากัป 
พรหมชั้นนี้บำเพ็ญวิริยินทรียคือบำเพ็ญบารมีดานความเพียรพยายาม

(๑๔)สุทัสสาภูมิ มีอายุ๔,๐๐๐มหากัป
พรหมชั้นนี้บำเพ็ญสตินทรียคือบำเพ็ญบารมีดานสติ

(๑๕)สุทัสสีภูมิ มีอายุ๘,๐๐๐มหากัป
พรหมชั้นนี้บำเพ็ญสมาธินทรียคือบำเพ็ญบารมีดานสมาธิ

(๑๖)อกนิฏฐาภูมิมีอายุ๑๖,๐๐๐มหากัป
พรหมชั้นนี้บำเพ็ญปญญินทรียคือบำเพ็ญบารมีดานปญญา

(๑๗)อากาสานัญจายตนภูมิมีอายุ๒๐,๐๐๐มหากัป

(๑๘)วิญญาณัญจายตนภูมิมีอายุ๔๐,๐๐๐มหากัป

(๑๙)อากิญจัญญายตนภูมิมีอายุ๖๐,๐๐๐มหากัป
(๒๐)เนวสัญญานาสัญญายตนภูมิมีอายุ๘๔,๐๐๐มหากัป
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ตามคำสอนของพระพุทธเจา  มนุษยเราเวียนวาย ตาย

เกิดอยูในภพภูมิทั้ง ๓ นี้  ตามแตบุญกรรมที่ไดกระทำไวแตกตาง

กัน  บางครั้ง ต่ำลง บางครั้งสูงขึ้น  หมุนเวียนเปลี่ยนไปไมรูจัก

จบสิ้นจึงเรียกวา“สังสารวัฏ”พระพุทธองคเห็นภพภูมิเหลานี้

ตามความเปนจริง  ดวยญาณที่เกิดจากการบำเพ็ญทางดานจิต

จนบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ  เหนือการรับรูดวยตาของมนุษยเรา

ทั้งหลาย จึงไดแจกแจงสั่งสอนไว  สิ่งเหลานี้คนสวนมากไมเชื่อ

พรอมทั้งปฏิเสธ

โดยใหเหตุผลวา เปนสิ่งที่พิสูจนไมได  ไมสามารถ

มองเห็นไดและเปนเรื่องงมงาย

 แทจริงพระพุทธองคไมไดสอนใหคนเชื่อแตสอนความ

จริงใครจะเชื่อความจริงหรือไมก็ตามความจริงก็เปนความจริง
เพราะความจริงไมไดขึ้นอยูกับความเชื่อ  หากใครเห็นตามนั้นก็

สามารถนำความจริง(ธรรมะ)ไปใชใหเกิดประโยชนตอชีวิตได

เหมือนความรอนของไฟ  ถามีคนบอกวา  ไฟรอน
เราจะเชื่อหรือไมก็ตาม ก็ไมมีผลอะไรตอความรอนของไฟ
เพราะไฟยังคงรอน  และทำหนาที่ของไฟอยูตามธรรมชาติ

หากใครเห็นตามนั้น ก็สามารถนำไฟไปใชใหเกิดประโยชนตอ

ชีวิตไดเชนกัน
นรกสวรรค บุญกรรม การเวียนวายตายเกิดก็เชนเดียว 

กัน ไมไดขึ้นอยูกับความเชื่อหรือไมเชื่อของใคร แตนรก 

สวรรคก็ยังคงดำเนินไปตามธรรมชาติ
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อาศัยพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองคมีตอสรรพสัตว  จึง

ไดออกเที่ยวสั่งสอนผูคนใหรูถูกรูผิด  ใหเห็นความเปนจริงของ

สรรพสิ่งตลอดจนความเปนไปของสรรพสัตวที่เวียนวายตายเกิด

ในภพภูมิตางๆเพื่อจะไดตั้งใจทำความดีและเพียรพยายามงดเวน

จากความชั่ว  ในขณะที่ยังตองเวียนวายตายเกิด จะไดหลีกเลี่ยง

ความทุกข ความเดือดรอน ที่จะเกิดในกาลเบื้องหนา  และเพียร

พยายามเพื่อกาวขามภพชาติตอไป

 ลูกหลานตางก็ไมมีใครรูไดวาสังขารรางกายโยมแมใหญ 

จะเปนไปไดอีกนานแคไหน

นับวันกำลังก็ยิ่งโรยแรงลงไปคนวัย๘๓ปอายุมิใชนอย 

โยมพอใหญก็จากไปแลวดวยวัย ๘๐ ป  เปนสิ่งยืนยันถึงความ 

เปนจริง ที่ทุกคนตองเผชิญอยางหลีกเลี่ยงไมได  แตถึงแม 
จะรูเชนนี้  อาตมาก็ยังรูสึกหดหูใจ  ยิ่งเห็นทองทุงก็ยิ่งอดคิดถึง 

โยมพอใหญไมได

โยมพอใหญ มีชีวิตอยูอยางสงบเสงี่ยมเรียบงาย ไม
ทำตนเองใหลำบาก เดือดรอน และไมทำผูอื่นใหลำบาก

เดือดรอน

ใครจะดีใครจะชั่วก็ไมไดเดือดเนื้อรอนใจ ยังคงทำงาน 
ตามหนาที่ของตน อยางเงียบๆ จากวัยหนุมตราบจนชรา
แลวก็จากไปอยางเงียบๆ
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เมื่อตนปที่ผานมา อาตมามีโอกาสกลับบาน เห็นทองนา

หมูไม  ดูมันเงียบเหงายังไงบอกไมถูก เหมือนมีอะไรสักอยางขาด

หายไปแนนอนสิ่งที่ขาดหายไปคงหนีไมพนชายชราวัย๘๐ปผู

เปนเจาของทองนาแหงนี้ ชายชราที่เคยสอนใหอาตมารูจักทองนา

และสายน้ำ  สอนใหรูคุณคาของการดำรงชีวิตอยางสงบเสงี่ยม

เรียบงายตามกำลังความสามารถและความเพียรพยายามของตน

ไมคดโกงไมเบียดเบียนไมกลาวรายไมทำรายใครๆมีศรัทธา

ตั้งมั่นตอพระพุทธศาสนาไมคลอนแคลน

ชายชราคนนี้  ไดจากพวกเราไปแลว  เหมือนจะ

ยืนยันคำสอนของพระพุทธองควาความตายเปนสัจธรรม

ที่ไมมีใครสามารถหลีกเลี่ยงได

   
จำไดวา เมื่อยังเปนเด็ก  พอถึงฤดูน้ำหลาก  อาตมาชอบ 

นั่งเรือดูกอบัวยืดกานหนีน้ำจอกแหนไหลตามกระแสน้ำเหมือน

ผูคนไหลตามกระแสของอำนาจกิเลส  ตางแกงแยงชิงดีชิงเดน

เขนฆาทำลายลางซึ่งกันและกัน  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายกิเลส
ที่ตนเองตองการ

บางคนก็กลาวราย บางคนก็ใสราย บางคนก็ทำรายผูอื่น

เหมือนไมรูวาชีวิตนี้สั้นนัก  เพราะอำนาจ วาสนา ฐานันดรศักดิ์ 

และคำยกยอปอปนที่โลกมนุษยสมมติให
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ดอกบัวบานสระพรั่ง แทงยอดหนีน้ำหลาก รับแสงอาทิตย

ดูงดงามบนสายน้ำแหงนี้เองที่โยมพอใหญเกิดเติบโตทำมา

เลี้ยงชีพตราบจนชราแลวจากไปอยางเงียบๆบนทองทุงแหงนี้คง

มีผูคนเกิดเติบโตและจากไปรุนแลวรุนเลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป

ไมรูจักจบสิ้น แนนอน  โยมพอใหญมิใชคนสุดทายของทุงแหงนี้

อยางนอยก็ลูกหลาน ที่เกิดตามโยมพอใหญมา  ที่เราเห็นกันอยู

ซึ่งก็รวมทั้งอาตมาดวย

นึกแลวเหมือนตัวเองกำลังแสวงหาอะไรสักอยาง ที่

ตัวเองไมสามารถรูได   แมจะแสวงหาจนแลวจนเลา ก็ยังไม

อาจคนพบ

  

บางครั้งอาตมาก็เกิดความคิดวา  ตัวเองไมรูเปนลูกเปน 
หลานประสาอะไร  ไมสามารถอยูดูแลพอแมปูยาตายายได
เหมือนลูกหลานใครอื่นเขา  อยากอยูใกลพอแมปูยาตายาย

อยากปรนนิบัติ  อยากทำเหมือนอยางที่ลูกหลานใครอื่นเขาทำ 

แตก็เปนไดเพียงความคิด  เพราะมีบางอยางย้ำเตือนใหเดิน 
ตามเสนทางของตนเอง  เสนทางที่จริงๆ ก็ไมรูวา จะทอดขนาด 
ไปสูจุดหมายใด

แตสิ่งหนึ่งที่ไมเคยเลือนหายไปจากความทรงจำก็คือควา

มอบอุนที่ไดรับจากวัยเยาว
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 จดหมายฉบับนี้คอนขางพูดยาวไปหนอย  พอเขียนแลวก็

หาที่ลงไมได  ดูนาเบื่อ ภาษาก็ออกจะฟงยาก  เห็นจะตองหยุด

เสียทีหากมีเวลาอาตมาจะเขียนมาอีกครั้ง

  

ดวยอานุภาพแหงคุณพระศรีรัตนตรัย  และดวยอานุภาพ 

แหงศีล  สมาธิ  ปญญา  อันเกิดจากการที่อาตมาไดบรรพชา

อุปสมบทในพระพุทธศาสนา  และที่เคยไดบำเพ็ญมาตั้งแต 

อดีตชาติตลอดจนถึงชาติปจจุบันขอใหโยมแมใหญมีพระพุทธเจา

มีพระธรรมเจา  และมี พระสังฆอริยเจา  เปนที่พึ่งที่ระลึกอยู

เสมอ  อยาไดประมาท  มีสุขภาพกายที่ดีและสุขภาพใจแชมชื่น

รื่นเริงเบิกบานในธรรมขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา

ตลอดไป

 

 กรุงเทพมหานคร,     วัน เริ่มตน ป พุทธศักราช    ๒๕๔๔
 ขึ้น  ๗  ค่ำ    เดือน  ๒
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(เทอดญาณวชิโร,วงศ์ชะอุม,ป.ธ.6,พธ.ม.)

ผูชวยเจาอาวาสวัดสระเกศ

เกิดที่บานปากน้ำตำบลกุดลาด

อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
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บิดานายเกินวงศ์ชะอุม

มารดานางหนูเพชรวงศ์ชะอุม

บรรพชาณวัดปากน้ำตำบลกุดลาด

อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

อุปสมบทณวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

กรุงเทพมหานคร

โดยมีเจาประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์

ประธานคณะผูปฏิบัติหนาที่สมเด็จพระสังฆราช

เปนพระอุปชฌาย์

สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท

ทางดานปรัชญาจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประวัติ 
ผูเขียน



งานเขียน 

-หลักการทำบุญและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน

-พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์

-มหาสมัยสูตร

-การ์ตูนแอนนิเมชั่นเรื่อง“ปาฏิหาริย์พระบรมสารีริกธาตุ”

-ทฤษฎีเบื้องตนแหงปรัชญาไทย

-ประทีปธรรมแหงแมมูล

-ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไมเปลี่ยนแปลง

-สมาธิเบื้องตนสำหรับชาวบาน

-ไหวพระสวดมนต์กอนนอน




