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คำ อนุโมทนา 

 

  ชมรม กลัยาณ ธรรม โดย ทนัตแพทย หญงิ อจัฉรา   กล่ิน ส ุวรรณ   

ผู เปน ประธาน ชมรม   ขอ อนุญาต พิมพ หนังสือ เรื่อง   “ โวทาน ธรรม ”   

ขาพเจา อนุญาต ดวย ความ ยินดี ยิ่ง   เห็น วา จะ เปน ประโยชน แก คน 

ทั่วไป     

  “ โวทาน ธรรม ”   แปล วา   ธรรม ที่ สะอาด ผองแผว     ขาพเจา 

ได เลือก เอา พุทธ ศาสน สุภาษิต ตางๆ   เชน   สุภาษิต ที่ ขึ้น ตน ดวย  

“นตฺถิ ”  ( ไมมี )     และ มี สุ ภาษิต อื่นๆ  อีก มา รวม ไว     อธิบาย แต โดยยอ 

พอได ใจความ สำคัญ ของ สุ ภาษิต นั้นๆ     

 ขาพเจา ขอ ขอบคุณ ชมรม กัลยาณ ธรรม   ที่ อุตสาหะ 

วิริยะ ในการ เผยแผ ธรรม หลาย รูป แบบ   เพื่อ ประโยชน แก คน หมู 

มาก ขอให ชมรม และ ผู รวม งาน ทั้ง ปวง พึง มี ความ สุข ความ เจริญ     

ตั้ง มั่น อยู ใน ธรรม ที่ พระ สัมมา สัม พุทธ เจา ทรง ประกาศ ไว ดีแลว 

ตลอดกาลทุก เมื่อ 



 พรอม กัน นี้     เนื่อง ใน โอกาส ป ใหม  พ . ศ .  ๒๕๕๖     ขาพเจา 

ขอ อาราธนา คุณ พระ ศรี รัตนตรัย  และ คุณ งาม ความ ดี ทั้ง หลาย ที่ 

พวก เรา รวม กัน ทำ มา ตลอด ป   ๒๕๕๕   จง มา รวม กัน เปน ปจจัย ที่ 

มี พลัง  สง เสริม ให ทาน ทั้ง หลาย ประสบ ความ สุข สวัสดี    เจริญ ใน 

ธรรมสัมมาปฏิบัติ ยิ่งๆ  ขึ้น ไป ดวย เถิด 

 

                               ดวย ความ ปรารถนา ดี อยาง ยิ่ง 

                                                     

                                                      ๒๗     ธันวาคม     ๒๕๕๕ 

 

 



คำนำ ของ ชมรม กัลยาณ ธรรม 

   ใน นาม ของ ชมรม กัลยาณ ธรรม   ขอก ราบ ขอบพระคุณ ทาน 
อาจารย วศิน   อิน ท สระ   ที่ มี เมตตา ให โอกาส ใน การ เผยแผ ธรรม มา อยาง 
ตอเน่ือง   เรื่อง ที่ นา บันทึก ไว คือ ผล งาน เลม นี้ เปน ผล งาน ใหม ที่ ยัง ไม เคย ตี 
พิมพ มา กอน     นับ เปน บุญ ของ พวก เรา ที่ มี โอกาส ได อาน ธรรมะ อัน งดงาม 
ถูกตรง ที่ ทาน สรางสรรค ใหม   ราวกับ วา งาน เขียน นี้ รอ คอย พวก เรา มา 
รังสรรค และ แผ ขยาย ธรรม ทาน ออก ไป ใน วง กวาง 

   โวทาน ธรรม    คือ ธรรม ที่ สะอาด ผองแผว    จง เปน ดั่ง เครื่อง 
ชำระจิต  ขอ สาธุชน ทุก ทาน ที่ เศรา หมอง หรือ มี ฝา ละออง ธุลี ของ กิเลส   
ใหกลบั มา เปนใจ อนั ผองแผว   สะอาด   สวาง   สงบ   ม ีการ พฒันา ใน ศลี   สมาธิ   
และ ปญญา     ให เปน จิตใจ ที่ มี ปราโมทย ใน ธรรม   ราเริง ผองใส เปน กุศล     
หลอเลี้ยง ดวย ปติ   อิ่ม อก อิ่มใจ   และ ปสสัทธิ   ความ สงบ เย็น   ผอน คลาย   
เย็นใจ   มี สมาธิ   ตั้ง มั่น แนว แน ใน ความ ดี งาม   และ มี ความ สุข งาย   ทุกข ยาก   
เปน จิต อัน ควร แก การ งาน 

   ขอ นอม ถวาย อานิสงส ธรรม ทาน เปน พุทธ บูชา และ เปน 
อาจริยบูชา แด ทาน อาจารย วศิน   อิน ท สระ   ทั้ง ขอ อานิสงส จง ถึง ยัง เพื่อน 
รวม สังสารวัฏ ทุก ทาน ทุก ภพ ภูมิ ทั่ว กัน 

กราบ ขอบพระคุณ และ อนุโมทนา ทุก ทาน 
ทพญ . อัจฉรา   กลิ่น สุ วรรณ 

 ประธาน ชมรม กัลยาณ ธรรม 

 



๑ .  ความ สงบ   ( นตฺถิ   สนฺ ติ ปรํ   สุขํ   ,   นตฺถิ   ขนฺธ สมา   ทุกฺ ขา ) 

๒ .  มิตร   ( นตฺถิ   วิชฺ ชา สมํ   มิตฺ ตํ )   

 ๓ .   ศัตรู   ( นตฺถิ   พยาธิ ส โม   ริปุ ) 

 ๔ .   ความ รัก ตน   ( นตฺถิ   อตฺต สมํ   เปมํ ) 

 ๕ .   กรรม   ( นตฺถิ   กมฺม สม ํ  พลํ ) 

 ๖ .   ราคะ   ( นตฺถิ   ราค ส โม   อคฺคิ ) 

 ๗ .   โทสะ     ( นตฺถิ   โทส ส โม   กลิ ) 

 ๘ .   โมหะ   ( นตฺถิ   โมห สมํ   ชาลํ ) 

 ๙ .   ตัณหา   ( นตฺถิ   ตณฺ หาส มา   นที ) 

 ๑๐ .   บาป   ( นตฺถิ   ปาป   อกุพฺพ โต )   ( ขุ . ธ .   25 / 31 ) 

๑๑ .   ความ ลับ   ( นตฺถิ   โล เก   รโห   นาม ) 

๑๒ .   นินทา   ( นตฺถิ   โล เก   อ นินฺทิ โต )   ( ขุ . ธ . 25 / 45 ) 

๑๓ .   ความ เกิด :   ตนทาง แหง ความ ทุกข   ( นตฺถิ   ทุกฺ ขํ   อชา ตสฺส ) 

๑๔ .  ความ เปน สหาย ไมมี ใน คน พาล   ( นตฺถิ   พาเล   สหาย ตา ) 

 ๑๕ .  ญาติ ทั้ง หลาย ก็ ตานทาน ไม ได   ( นตฺถิ    า ตี สุ   ตาณ ตา ) 

 ๑๖ .  ความ เกิด  -  ความ ดับ  

  ( ตํ   กุ เตตฺถ   ลพฺ ภา   โล เก   ย ทุปฺ ปนฺนํ   น   นสฺ สติ ) 

 ๑๗ .  เมื่อ จิต เลื่อมใส   ( นตฺถิ   จิตฺ เต   ป สนฺ นมฺหิ   อปฺ ปกา   นาม   

 ทกฺ ขิณ า )   ( ขุ . วิมาน .   26 / 82 ) 
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 ๑๘ . โทษ ของ ความ ยึดถือ   ( นตฺเถตํ   โลก สฺมึ   ยํ   อุ ปาทิ ยมานํ   

 อ นวชฺชํ   อสฺส )   ( ร . 4 ) 

 ๑๙ .  ปญญา   ( นตฺถิ   ปฺ  า สมา   อาภา )   ( สํ . ส . 15 / 9 ) 

๒๐ . สมาธิ กับ ปญญา   ( นตฺถิ   ฌานํ   อปฺ  สฺส )   ( ขุ . ธ . 25 / 65 ) 

๒๑ .   ผู ไม จน 

 ๒๒ .  เหมือน ภูเขา 

 ๒๓ .  ความ เจริญ   ๕   อยาง 

 ๒๔ .  มนุษย นี้ รก นัก 

 ๒๕ .   อุปาทาน ขันธ 

 ๒๖ .   สิ่ง ที่ ทำให มนุษย วิเศษ กวา สัตว 

 ๒๗ .  การ ให 

 ๒๘ . ความ หวัง และ สมาธิ 

 ๒๙ .  มิตรภาพ 

 ๓๐ .  เมื่อไร ตองการ อะไร 

 ๓๑ .  หนทาง ไป สู ความ สุข ความ เจริญ 

 ๓๒ .  รูป ขันธ 

 ๓๓ .  ความ สุข   ๔   อยาง 

 ๓๔ .  สัก แต วา 

 ๓๕ .   พึง ทำ กิจ   ๒   อยาง 

 ๓๖ .  ทุกข ใน รูป แหง สุข 
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๑  ความ สงบ
 

   ไมมี สุข ใด ยิ่ง กวา ความ สงบ   ( นตฺถิ   สนฺติปรํ   สุขํ )  สุข อยาง อื่น 

มัก มี ทุกข แฝงเรนอยู ดวย   เหมือน ดอกไม   เมื่อ เขาไป ดู ใกล   มัก เห็น รอง 

รอย ที่แมลง ชอน ไช    สุข สงบ เปนสุข ที่ เยือก เย็น    เหมือน ได ดื่ม น้ำ ที่ 

จืดสนิท    

   ไมม ีทกุข ใด เสมอ ดวย การ บริหาร ขนัธ   ( นตฺถ ิ  ขนฺธ สมา   ทกุขฺา)  

โดย เฉพาะ อยางยิ่งรูป ขันธ   คือ รางกาย ของ เรา นี่เอง   ตอง ทน ทุกข 

ตั้งแต เกิด จน ตาย   ความ ยึด มั่น ใน ขันธ   ๕   เปน ทุกข อยาง ยิ่ง   เปนโรค 

อยาง ยิ่ง   ความ ไม ยึด มั่น ใน ขันธ   ๕   เปนการ หาย โรค และ เปน ลาภ 

อยางย่ิง   รางกาย เปน ตัว โรค อยู แลว จะ ไม ให มี โรค ทาง กาย ได อยางไร  

ความหิวเปนโรคอยาง ยิ่ง    ทุก คน ตอง หิว    ทุก คน มี โรค ประจำตัว   

คือความ หิว   ความ กระหาย 

                

 วศ . 
 ๕  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 

๙



๒    มิตร 

 

   ไมมี มิตร ใด เสมอ ดวย วิชา    ( นตฺถิ   วิชฺชาสมํ มิตฺตํ)   เพราะ มิตร 

ธรรมดา แม จะดี เพียงไร ก็ ไม อาจ ติดตาม เรา ไป ทุก แหง ได    แตก กัน 

เสียก็มี   กลับ เปน อมิตร ทำลาย ลาง กัน ก็ มี    แต วิชา ความ รู ประจำ ตน 

อยู กับ เรา    ทุกกาล  ทุก สถาน ที่   สง เสริม ให บุคคล ผู มี ความ รู สูงสง ขึ้น   

แม จะ เคย ต่ำตอย มา กอน ก็ตาม 

 สุนทร ภู   เขียน ไว วา 

 อัน ขาไท   ได พึ่ง   เขา จึง รัก   แมน ถอย ศักดิ์   สิ้น อำนาจ   วาสนา 

 เขา หนาย หนี    มิได อยู   คู ชีวา         แต วิชา   ชวย กาย   จน วาย ปราณ 

   วิชา เปน สิ่ง สำคัญ สำหรับ บุรุษ   ( วิชา   รูป   ปุ ริ สานํ )   ทำนอง เดียว 

กับ ความ อดทน   เปน สิ่ง สำคัญ สำหรับ นักพรต   ( ขมา   รูป   ตปสฺ สินํ ) 

   ผู เหน็ กาล ไกล จงึ ควร แสวงหา ความ รู ใส ตน อยู เสมอ   ประกอบ 

การ งาน ใด   พึง เพิ่มพูน ความ รู ใน การ งาน นั้น ให เจ ริญ ยิ่งๆ  ขึ้น ไป 

 วศ . 
 ๖     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

 

๑๐
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๓   ศัตรู 

 

   ไมมี ศัตรู ใด เสมอ ดวย พยาธิ  ( นตฺถิ   พยาธิ ส โม   ริปุ )   ศัตรู 

ภายนอกปองกัน ได งาย กวา   และ มี ผู ชวย ปองกัน  อาจ เปน ญาติ 

หรือ พวกพอง   แต ศัตรู คือ โรค ราย ไข เจ็บ ซึ่ง มี ใน ตน   เกิด ใน ตน     

ทำลาย สุขภาพ และ ความ สุข สำราญ อยาง ยิ่งยวด   มี จะ กิน ก็ กิน ไม 

ได   มีที่นอนสบาย ก็ นอน ไม หลับ   มี ที่ อยู อาศัย อัน โออา หรูหรา   แต 

ไม อาจ ให ความ สุข ไดเต็มตาม คุณภาพ ที่ มี อยู   จะ ไป เที่ยว หาความ 

สำราญ ที่ไหน ก็ ไป ไม ได   ความ ไมมี โรค จึง เปน ลาภ อยาง ยิ่ง ประการ 

หนึ่ง   แตถา มี โรค เสีย แลว   ก็พึง ทำใจ ให ได และ ทำ โรค ให เปน ลาภ เสีย   

โดยพิจารณาตามอภิณหปจจเวก ขณ วา    เรา ม ีความ เจบ็ ไข เปน ธรรมดา   

ไม ลวง พน ความ เจ็บ ไข ไป ได  ให เกิด ความ สังเวช สลด ใจ ใน การ เกิด 

และเหน็ โทษ ของ สงัสารวฏั    หมดความชืน่ชม ใน การ เวยีน วาย ตายเกดิ 

ทำใหภพชาติสั้นเขา 

                

 วศ . 
 ๗     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

 

๑๑



๔    ความ รัก ตน 

 

   ไมมี ความ รัก ใด เสมอ ดวย ความรัก ตน   ( นตฺถิ   อตฺต สมํ   เปมํ)     

แม จะ รักสิ่ง อื่น บาง   ก็ ยัง เปน สิ่ง ที่ เนื่อง อยู ดวย ตน นั่นเอง   เชน   บุตร 

ธิดา ของตน   เพื่อน ของ ตน   ประเทศ ชาติ ของ ตน   เปนตน   นอกจาก 

นี้   บุคคลยอม จะ รัก สิ่ง ที่ ให ความ สุข ให ประโยชน แก ตน   ถา ไม ให ความ 

สุข ไม ให ประโยชน แก ตน ก็ รัก นอย ลง   หรือ ไม รัก เลย   อาจ จะ เกลียด 

เสียดวยซ้ำ ไป   เราจะเห็นตัวอยาง ปญหา สังคม มากมาย   ที่ บุคคล 
เคยรักกัน แตตอมาก ลับ เกลียด กัน   เพราะ เหตุ ที่ ไม ให ความ สุข แก 

กัน   หรือ ฝายใด ฝาย หน่ึงทน ไม ได   ตี ตน จาก ไป   ถึง กับ ฆา กัน ก็ มี   ผู รัก 
ตนท่ีถูกตอง   ควรประกอบ ตนไวใน คุณ งาม ความ ดี   เพราะ คุณ งาม 
ความดี มี ผล เปนสุข   ทั้ง แก ตนและ แก ผู อื่น   สวน ผู ประกอบ ตน ไว ใน 

ความชั่ว   แม จะ บอก วา รัก ตน   ก็ ไม ชื่อ วา รัก ตน   เพราะ ความ ชั่ว เปน 

เหตุ นำ ความ ทุกข มาสูตน   และ แก ผู ที่ตน รัก   พระพุทธเจา ตรัส สอน ไว 

วา   “ถาทาน ทั้ง หลาย กลัวตอความทุกข ก็ อยา ทำบาป   ทั้ง ใน ที่ แจง 
และ ใน ที่ลับ   ถา รู วา ตน เปน ที่รัก   ไม พึง ประกอบ ตน ดวย ความ ชั่ว   

แต พึงรักษาตน ให ดี ” 

 วศ .
 ๘     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

 

๑๒



อาจารยวศิน อินทสระ

๕   กรรม 
 

   ไมมี กำลัง ใด เสมอ ดวย กำลัง กรรม   ( นตฺถิ   กมฺม สมํ   พลํ )   กรรม 

แปล วาการ กระทำ ทาง กาย   วาจา   ใจ   ทั้ง ดี ทั้ง ชั่ว   กรรม ดี กอ ให เกิด ผล ดี   

กรรม ชั่ว กอ ให เกิด ผล ราย   ทั้ง แก ตน และ แก ผู อื่น   อะไร ดี อะไร ชั่ว   อะไร 

ถูก อะไร ผิด   ก็ พอ รูๆ   กัน อยู  ไม ตอง แจง ราย ละเอียด ใน ที่ นี้    รูวา อะไร 

ชั่ว อยา ทำ   แม จะ อยาก ทำ ก็ ตอง ฝน ใจ ไม ทำ   รู วา อะไร ดี จง ทำ    แม จะ 

ฝนใจ ทำ ก็ ตอง ทำ   อยาง ที่ พระพุทธเจา ตรัส สอน ภิกษุ วา   “แม จะ มีหนา 

นอง ดวย น้ำตา    ก็ ควร อดทน ฝน ใจ ประพฤติ คุณ งาม ความ ดี   เพราะ 

ความ ด ีม ีผล เปน ความ สขุ ”   และ ตรสั ไว อกี วา   “ ทาน ทัง้ หลาย อยา กลวั 

คุณ งาม ความ ดีเลย   เพราะ สิ่ง นี้ เปน ชื่อ ของ ความ สุข” 

  เมื่อ กรรม ชั่ว จะ ให ผล   แรง ใด ก็ ตานทาน ไม อยู   จึง ไม ควร 

ประมาท   ไม ควร ดู หมิ่น บาปกรรม วา เล็ก นอย   เมื่อ สั่ง สม บอยๆ   

บาปกรรม ก็ จะ มาก ขึ้น เหมือน น้ำ จาก หลาย สาย ไหล มา รวม กัน   เปน 

พลัง น้ำ มหึมา   ยาก ที่ จะ ตานทาน ได   ทาง ฝาย บุญ กรรม ก็ เชน เดียวกัน   
บุคคล ไม พึง ดู หมิ่น วา จำนวน นอย   เมื่อ คอยๆ   สั่งสม ไป   บุญ กรรม ก็ มี 
มากขึ้น   มีกำลัง มาก ขึ้น   เมื่อ จะ ให ผล ก็ ไมมี แรง ใด ตานทาน ได    สิ่ง ที่ 

เขามา ตานทาน   จะ พัง พินาศ ไป เอง    พระพุทธเจา จึง ตรัส ยืนยัน วา    

“ไมมี แรง ใด เสมอ ดวย แรง กรรม ” 
 วศ . 

 ๙   สิงหาคม   ๒๕๔๙  

๑๓



๖   ราคะ 
 

   ไมมี ไฟ ใด เสมอ ดวย ราคะ     ( นตฺถิ   ราค ส โม   อคฺคิ )   ไฟ อยาง 

อื่น เชน ไฟ จาก ฟน เปนตน   ดับ ได งาย   แต ไฟ ราคะ รอน แรง และ ดับ 

ไดยาก   เผา ไหม อยู ตลอด ชีวิต   และ ยัง จะ ตาม ไป ใน ชาติ หนา อีก ดวย   

เปน รอย ชาติ พัน ชาติ หรือ ตลอด สังสาร วัฎ   สังคม มนุษย และ สัตว 

ทั้ง หลาย   ตลอด ถึง เทวดา   ถูก ไฟ คือ ราคะ เผา อยู   ทำให เกิด ปญหา 

สังคม มากมาย   อยางที่เรา เห็น กัน อยู   ราคะ ที่ ได รับ การ ควบคุม ให 

อยู ใน ศีล ธรรม ได   ก็พอทำเนา   เหมือน ไฟ ใน เตา เปนตน   ที่ เรา ควร คุม 

มัน ได   แตถาเปนราคะท่ี ไม ได รับ การ ควบคุม โดย ศีล ธรรม   ก็ จะ กอ 
ปญหา มากมาย    เชน คดี ขมขืน อนาจาร    ประทุษราย ผู อื่น ทั้ง รางกาย 
และ จิตใจ   ซึ่ง ระบาด มาก ขึ้น ใน ปจจุบัน   เหมือน ไฟ ที่ ควบคุม ไม ได   

ลามไปไหมบานเรือน และ สรรพสิ่งตางๆ 

   ถา ยัง ละ ราคะ ไม ได โดย สิ้น เชิง   ก็ ควร พยายาม ลด ให นอย 

ลง   หรือ ควบคุม ให อยู ใน ศีล ธรรม   อยา แสวงหา อุปกรณ อัน กระตุน 
ให ราคะ รุนแรง ขึ้น   อยาง ที่ ชาว โลก ชอบ ทำ กัน อยู    ขอ ให คิด เสีย ใหม 
วา   ราคะ ลดลง ได มาก เทาใด   ความ สงบ สุข ของ ชีวิต ก็ มี มาก ขึ้น เทานั้น   
พระพุทธเจา ตรัส วา   “ ความ ปราศจาก ราคะ   การ ลวง พน กาม ทั้ง 

หลาย เสีย ได   เปนสุข ใน โลก ” 
 วศ . 

 ๑๐     สิงหาคม     ๒๕๔๙

๑๔



อาจารยวศิน อินทสระ

๗   โทสะ 

  ไมมี โทษ ใด เสมอ ดวย โทสะ     ( นตฺถิ   โทส ส โม   กลิ )     โทสะ คือ 

ความ พลุง พลาน ใน จิต     ทำให อยาก ประทุษราย ตนเอง หรือ ผู อื่น   บาง 

คน เมื่อ เกิด โทสะ แลว ประทุษราย ผู อื่น ไม ได   ก็ หัน มา ประทุษราย ตนเอง   

แต สวน มาก เปน ไป ใน ทาง ประทุษราย ผู อื่น   มัน เปน อันตราย แก จิตใจ   

ของ ผู ที่ มี โท สะ บอยๆ   ทำให สุขภาพ เสื่อมโทรม   ผิว หนา ไม ผองใส   จิตใจ 

โหด เหี้ยม ทารุณ   ระบาย ออก ดวย ทารุณ กรรม ตอ ผู อื่น   ซึ่ง มี ปรากฏ ให 

เห็น อยู ใน สังคม ทุก สังคม   ทั้ง ใน หมู มนุษย และ ใน หมู สัตว   ขอ ให นึก อยู 

เสมอ วา   โทสะ เปน สิ่ง ให โทษ 

  พระพุทธเจา ตรัส วา   “ ไมมี บาป เคราะห ใด เสมอ ดวย โทสะ   
(นตฺถิ   โทส ส โม   คโห ) ”   เรา จะ เห็น ความ จริง ขอ นี้ วา   มี บุคคล เปน 

จำนวน มาก ที่ ได รับ เคราะห กรรม เพราะ โทสะ   เมื่อ ใด เกิด โทสะ ขอ ให 

นึก ให ทัน วา   เคราะห กรรม มา แลวๆ   ให พยายาม บรรเทา โทสะ ลง   โดย 
วิธี ใด วิธี หนึ่ง เชน หาย ใจ ยาวๆ   หรือ หลีก ไป จาก ที่ นั้น เสีย     หรือ หยุด พูด 
เสีย   หรือ เปลี่ยน อารมณ เปน อยาง อื่น   การ เจริญ เมตตา บอยๆ     การ 
ให อภัย และ ความ เขาใจ ผู อื่น  เปน อุบาย ที่ ดี ใน การ ลดละ โทสะ หรือ ดับ 

โทสะ   เหมือน ใช น้ำ ไป ดับ ไฟ 

วศ .
 ๑๐     สิงหาคม     ๒๕๔๙

๑๕



๘  โมหะ 
 

   ไมมี ขาย ใด เสมอ ดวย โมหะ   ( นตฺถิ   โมห สมํ   ชาลํ )     ขาย ใน ที่ 

นี้ หมาย ถึง ขาย เครื่อง ดัก สัตว   เชน   ดัก นก   ดัก ปลา   เปนตน   โมหะ คือ 

ความ มืด   ความ หลง   เปน เคร่ือง ดัก มนุษย และ สัตว ทั้ง หลาย   ให จม อยู 

ใน ความ ชั่ว ใน ความ ผิด   สัตว ทั้ง หลาย ถูก โมหะ ครอบงำ ให อยู ใน ความ 

มืด   แต ไม คอย รูสึก ตัว   เหมือน คน อยู ใน ที่ มืด   มอง ไม เห็น อะไร   จึง ดำเนิน 

ชีวิต ไป ดวย ความ มืด บอด   ไม เห็น แจง ตาม ความ เปน จริง   ไมรู จัก เหตุ 

แหง ทุกข   จึงเดินเขาไป หา ทุกข   หรือ อุม ทุกข ไว   ดวย เขาใจ วา เปน เหตุ 

แหงสุข   จึง เปน เหมือน ปลา หรือ นก   ที่ ถูกตา ขาย ดัก ไว แต มอง ไม เห็น 
ตาขาย   พระพุทธเจา ตรัส วา   “ สัตว โลก มืด บอด อยู เปน นิจ   ถูก โมหะ 
ผูกมัด ไว    มี นอย คน ที่ จะ เห็น แจง ตาม ความ เปน จริง    นอย คน นัก ที่ 

จะ ไป สวรรค    เหมือน นก ที่ ติดตา ขาย   นอย ตัว นัก ที่ จะ พน ไป ได ”

   การ บรรเทา หรือ การ กำจัด โมหะ   ตอง ใช เครื่อง มือ คือ 
โยนิโสมนสิการ และ ปญญา   โยนิโส มนสิการ คือ ความ คิด เปน   คิด ถูก 

ตอง ตาม เหตุผล   ปญญา คือ ความ รอบรู   เหมือน แสง สวาง ที่ ทำให ผู มี 

จักษุ มอง เห็น สิ่ง ตางๆ  ตาม ความ เปน จริง   ปญญา จะ เขาไป ตัด ตาขาย 
คือ โมหะ   เรา จึง จำเปน ตอง สั่งสม ปญญา   พัฒนา ปญญา อยู เสมอ 

วศ . 
 ๑๐     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

 

๑๖



อาจารยวศิน อินทสระ

๙   ตัณหา 

 

   ไมมี แมน้ำ ใด เสมอ ดวย ตัณหา   ( นตฺถิ   ตณฺ หาส มา   นที)   ตัณหา 

คอื ความ ดิน้รน   ทะเยอทะยาน   ทำให สะดุง หวาดหว่ัน อยู เปน นจิ   ที ่ทาน 

กลาว วา แมน้ำ เสมอ ดวย ตัณหา ไมมี นั้น   เพราะ แมน้ำ ยัง รูจัก เต็ม   แต 

ตัณหา ของ มนุษย พรอง อยู เสมอ   อยาง ที่ พระ รัฐ ปา ละ หรือ พระ รัฐบาล 

กลาว ไว วา   “ สัตว โลก พรอง อยู เปน นิจ   ไม อิ่ม ไม เบ่ือ   เปน ทาส ของ 

ตัณหา ”   ( อู โน โล โก   อติ ตฺ โต   ตณฺ หา ทาโส ) ”   ชาว โลก กระ หืด กระ หอบ   

ทะเยอทะยาน   ไมมี ที่ สิ้น สุด   เหมือน กับ วา   จะ ไม แก   ไม ตาย   เหมือน 

กับ วา จะ หอบ ทรัพย สมบัติ ทั้ง หลาย ไป ได ดวย หลัง จาก ตาย แลว   อัน ที่ 

จริง เรา จะ ตอง ละทิ้ง สิ่ง ทั้ง ปวง ไป   ( สพฺพํ   ป หาย   คมนียํ ) 

  เมื่อ ยัง มี ตัณหา อยู   ก็ ตอง เกิด อีก   พระพุทธเจา ตรัส วา   

“ตัณหาทำให คน เกิด   ทำให ทอง เที่ยว ไป ใน ภพ นอย ภพ ใหญ”   ความ 

เกิดเปนตน ทาง แหง ความ ทุกข   ความ เปน หนุม สาว จบ ลง ดวยชรา   

ชีวิตจบ ลง ดวย ความ ตาย   รางกาย จบ ลง ดวย ความ เจ็บปวย   เปน 

ที่ นา สังเวช สลด ใจ ยิ่ง นัก   มนุษย เรา เกิด มา ไมใช เพ่ือ กอบโกย ทรัพย 

สมบัติ ของ โลก   เพราะ ถึง อยาง ไรๆ   ก็ เอา ไป ไม ได อยูดี   ขอ ให ตั้ง 

จิต ไว ให ถูก ตอง วา เรา เกิด มา เพื่อ พัฒนา ตน ให ดี ที่สุด   เพื่อ เขา ถึง 

๑๗



สภาพท่ีไมมีตัณหารอยรัดเสียด แทง   เพื่อ ออก จาก ตัณหา ที่ เรียก วา 

นิพพาน

    พระพุทธเจา ตรัส วา   “ เมื่อ ตัณหา นุ สัย ยัง มี อยู   ( ตัณหา + 

อนุสัย )   ยัง ไม ถูก กำจัด   ความ ทุกข ยอม เกิด ขึ้น บอยๆ   เหมือน ตนไม 

ที่ ราก ยัง มั่นคง   ยัง ไม ถูก ถอน ขึ้น   แม จะ ถูก ตัด แลว ก็ ขึ้นไดอีก ” 

  มนุษย เรา   ถา มี อุดมคติ ใน การ ที่ จะ ลดละ ตัณหา   คอยๆ   

กำจัดให นอย ลง   แสวงหา ปจจัย   ๔   แต พอ อยู พอ กิน   ไม สะสม ไว มาก 

เกิน ไป   ทรัพยากร เทา ที่ โลก มี อยู ก็ เพียง พอ   สำหรับ เลี้ยง พลโลก ให อยู 

สุข สบาย ทั่ว หนา กัน   แต มนุษย ตอง ไม เกียจคราน   ไม หมกมุน มัวเมา ใน 

อบายมุข   ตั้ง ตน อยู ใน สัมมาชพี   และ มี ความ เพียร ชอบ   พรอม ทั้ง รูจัก 

ประมาณ ใน การ แสวงหา   ใน การ สะสม ทรัพย สมบัติ 

  ขอ ให ตระหนัก ไว เสมอ วา   เพื่อ ความ สุข ใน ปจจุบัน ของ เรา 

และเพื่อ อนุชน คน รุน หลัง   จะ ได อาศัย ทรัพยากร ที่ โลก มี อยู ให มี ความ 

สุข ตาม สมควร   คน รุน เรา อยา ได ละโมบ โลภ มาก นัก เลย   อาศัย หลัก 

สันโดษ ของ พระพุทธเจา เปน ทาง ดำเนิน   ก็ จะ มี ความ สุข สงบ ทั่ว ถึงกัน 

 วศ . 
 ๑๐   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 

๑๘



อาจารยวศิน อินทสระ

๑๐   บาป 
 

   บาป ไมม ีแก ผู ไม ทำ     ( นตถฺ ิ  ปาป   อกพุพฺ โต )     บาป คอื สิง่ ที ่เศรา 

หมอง ทาง กาย   วาจา   ใจ   มี ผล เปน ความ ทุกข   คน เรา อาจ ถูก ใส ความ 

ได วา   ทำ ผิด   ทำ ชั่ว   เชน นั้น   แต ถา เขา ไม ได ทำ   บาป ยอม ไมมี แก เขา   มี 

พระพุทธ พจน ทรง เปรียบ ไว วา   “ เหมือน คน ที่ ฝามือ ไมมี แผล     ยอม ถือ 

เอา ยา พิษ ไป ได   ยา พิษ ไม กำซาบ ลง ไป ใน ฝามือ   บาป ยอม ไมมี แก ผู ไม ได 

ทำ ”   แต ถา เขา ทำบาป จริง   ทำ ชั่ว จริง   แม จะ ได รับคำ พิพากษา ให พน 

ผิด   ดวย เหตุ ที่ หลัก ฐาน พยาน ไม เพียง พอ   เปนตน   แต เขา ก็ ไม พน จาก 

ผล แหง บาป ที่ เขา ทำ   เพราะ ฉะนั้น ทาน จึง สอน ให เวน ชั่ว   ให กลัว บาป   

ให มี หิริโอตตัปปะ   พระพุทธเจา ตรัส ไว วา   “ จะ อยู ใน อากาศ หรือ บน 

ภูเขา    หรือ ใน มหาสมุทร    ก็ ไม อาจ จะ หลีก ให พน จาก ผล แหง บาป 

ได ”   คือไมมี สถาน ที่ ที่ จะ หลบ หลีก จาก ผล แหง บาป   จึง ควร กลัว บาป 

มากกวา กลัวเจ็บ  กลัว ตาย  หรือ กลัว เสีย ทรัพย   เปนตน   บาง คน ยอม 

ทำบาป เพราะเหตุ แหง ทรัพย   คือ อยาก ได ทรัพย   ลัก บาง   ฉอโกง บาง   

ฆา เขา เพื่อ ทรัพย บาง   มัน ไม คุม กัน เลย 

   ใน ทาง ธรรม ทาน สอน วา   “ เมื่อ จำเปน   พึง สละ ทรัพยเพ่ือ 

รักษาอวัยวะ   พึง สละ อวัยวะ เพ่ือ รักษา ชีวิต   แต เมื่อ ระลึก ถึง 

ธรรม คือ ความ ถูก ตอง   พึง สละ ทั้ง ทรัพย  อวัยวะ และ ชีวิต ”   

(มหาสุตโสมชาดก ) 

๑๙



 อยา ดู หมิ่น บาปกรรม จำนวน นอย       จะ ไม ตอย ตาม ตอง สนอง ผล 

 เหมือน ตุม น้ำ เปด หงาย กลาง สาย ชล   ยอม เต็ม ลน ดวย อุทก ที่ ตกลง 

 อัน คน ชั่ว สั่งสม บม บาป บอย   ที ละ นอย ทำ ไป ดวย ใจ หลง 

 ยอม เต็ม ดวย บาป นั้น เปน มั่นคง   บาป จะ สง ลง นรก ตก อบาย 

 ( กลอน จำ ) 

   พระพุทธเจา ตรัส วา   “ คน ทำ ชั่ว หาความ สุข ได ยาก ”   ตรง 

กันขาม   คน ทำ ดี ยอม หาความ สุข ได งาย   โซ เค รติ สก ลา ว วา   “ คน ดี เปน 

คน มี ความ สุข เสมอ ”   แต ถา จำเปน ตอง ทุกข บาง เพื่อ ทำความ ดี และ 

รักษาความ ดี ก็ ตอง ยอม   เพราะ มี ความ สุข รอ อยู ขาง หนา   แต สำหรับ 

คน ชั่ว   แม จะบัน เทิง เริง ใจ บาง ใน เบื้อง ตน   ก็ มี ความ ทุกข รอ อยู ใน 

เบื้องปลาย   เพราะ ฉะนั้น   “ ความ ชั่ว ไม ทำ เสีย เลย ดี กวา   เพราะ มัน 

จะตาม แผด เผา ใน ภาย หลัง ได ”   ( พระพุทธ พจน ) 

 วศ . 
 ๑๑     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

 

๒๐





๑๑  ความ ลับ 
 

   ความ ลับ หรือ ที่ ลับ ไมมี ใน โลก   ( นตฺถิ   โล เก   รโห   นาม )   อธิบาย 
วา   แม คน อื่น จะ ไมรู ไม เห็น   แต ตัวผู ทำ ก็ รู เห็น   มี เรื่อง ใน ชาดก เลา 
วา   อาจารย ทาน หนึ่ง ตองการ จะ ให ลูกสาว แตงงาน กับ ลูก ศิษย ผู มี 
ศีล มีธรรม   จึง บอก ลูก ศิษย วา   ให ไป ขโมย ของ พอ แม หรือ ญาติ พี่ นอง   
มาใหลูกสาว ของ ตน   เทา ที่ จะ ขโมย ได   ลูก ศิษย ตาง ไป ขโมย ของ มา 
ใหอาจารย     แต มี อยู คน หน่ึง กลับ มา มือ เปลา   เม่ือ อาจารย ถาม   เขา 
ตอบ วา   ความ ลับ หรือ ที่ ลับ ไมมี ใน โลก   ไม วา ใน บาน หรือ ใน ปา   ที่ ใด 
ไมมีผูอื่น ตัวเองก็ยังมอง เห็น ตัว เอง  ตัว เอง นั่น แหละ ยอม รู วา จริง 
หรือเท็จ   อาจารยไดเห็น คุณธรรม ของ ศิษย ผู นั้น แลว   จึง ยก ลูกสาว ให 

   คน ทำ ชั่ว ใน ที่ ลับ     ดวย เขาใจ วา ไมมี ใคร รู เห็น   แต มัก จะ 
เปด เผย ใน ที่ แจง โดย เฉพาะ ความ ชั่ว แรงๆ   เชน   ฆาตกรรม   หรือ การ 
ปลน ครั้งใหญๆ   ใน ที่สุด ก็ เปด เผยอ อก มา จน ได   คน คอรรัปช่ัน  โกง 
บาน โกงเมือง   พยายาม ทำ อยาง รอบคอบ ถี่ถวน   แต ใน ที่สุด ก็ ถูก เปด 
เผยออกมา   ไม เร็ว ก็ ชา   ที่ สำคัญ ที่สุด   แส  คือ มโนธรรม   ( ความ รูสึก ผิด 
ชอบ ชัว่ดี)   ไดหวด กระหน่ำ จติใจ   ให ชอกช้ำ เจบ็ ปวด อยู ตลอด เวลา   ตรง 
กัน ขาม กับ คน ที่ ทำ ดี ทำ ถูก   แม ไมมี ใคร รู เห็น   แต ตน ก็ รู เห็น   กระแส แหง 
บุญ ยอม ไหล เอิบ อาบ อยู ใน จิตใจ   ให ความ ชื่น สุข อยู ทุก คืน วัน 

 วศ . 
 ๑๒     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

๒๒



อาจารยวศิน อินทสระ

๑๒   นินทา 
 

  ผู ไม ถูก นินทา ไมมี ใน โลก     ( นตฺถิ   โล เก   อ นินฺทิ โต )     เรื่อง นี้ 

พระพุทธเจา ตรัส สอน อุบาสก คน หนึ่ง   ชื่อ   อ ตุ ละ   ผู ชอบ ติ เตียน พระ 

สงฆ   คือ   เขา พา บริวาร ไป ฟง ธรรม ที่ สำนัก พระ สา รี บุตร   ไม ชอบใจ 

วา พระสารีบุตร เทศน มาก   จึง ไป หา พระ เร วัต ผู เปน นอง ชาย ของ 

พระสารีบุตร   ซึ่ง พำนัก อยู ที่ ดง ไม สะแก   พระ เร วัต ทาน ชอบ อยู ปา   ไม 

ได แสดง ธร รม อะไรๆ   แก อุบาสก เลย   เขา ก็ ติ   แลว พา บริวาร ไป หา 

พระอานนท     ทาน แสดง ธรรม นิด หนอย แลว หยุด เสีย   เขา ก็ ติ อีก วา 

เทศน นอย เกิน ไป   จึง พา บริวาร ไป เฝา พระ ผู มี พระ ภาค   เลา เร่ือง ที่ 

เกิด ขึ้นถวายให ทรง ทราบ   พระพุทธ องค จึง ตรัส สอน เร่ือง นินทา และ 

สรรเสริญ วา   เปน ของ ธรรมดา โลก   คน ไม ถูก นินทา ไมมี ใน โลก 

   ทาน สอน วา   คำ ชม หรือ คำ ติ ของ คน พาล   ไม ควร ถือ เปน 

ประมาณ   สวน คำ ของ บณัฑติ ควร ถอื เปน ประมาณ   คอื   เปน บรรทดัฐาน 

ได   บัณฑิต ยอม ติ คน ที่ ควร ติ   ชม คน ที่ ควร ชม   ตาม ความ เปน จริง   ตาม 

กาล อัน ควร   ถา เรา จะ ติ ใคร หรือ ชม ใคร   ก็ ให ทำ ดวย เจตนา ดี   อยา มุง 

ราย   ไมใช ติ หรือ ชม ให เขา เสีย   แต ติ เพ่ือ กอ   ชม เพ่ือ ให กำลัง ใจ   อยา มี 

อคติ คือ ความ ลำเอียง ดวย เหตุ ใด เหตุ หนึ่ง   สำหรับ ผู ได รับคำ ติ หรือ คำ 

ชม   ก็ ควร พิจารณา ดวย ปญญา วา   คำ นั้น เปน จริง หรือ ไม   อยา เพิ่ง โกรธ 

๒๓



หรอื ดใีจ   เพราะ ถา โกรธ หรอื ดใีจ เสยี กอน   เรา จะ รู ได อยางไร วา เขา ต ิชม 

ผิด หรือ ถูก   พระพุทธเจา ตรัส สอน ไว อยาง นี้ 

 วศ . 
 ๑๒     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

๑๓  ความ เกิด :   ตนทาง แหง ความ ทุกข 
 

   ความ ทุกข ไมมี แก ผู ไม เกิด   ( นตฺถิ   ทุกฺ ขํ   อชา ตสฺส )     ความ เกิด 

เปนตน ทาง แหง ความ ทุกข ทุก อยาง   เชน   ความ แก   ความ เจ็บ ไข   ความ 

ตาย   ความ โศก เศรา เสียใจ พิไร รำพัน   ความ ทุกข กาย ทุกข ใจ   ความ คับ 

แคน ใจ   ปรารถนา สิ่ง ใด แลว ไม ได สมหวัง 

   ความ ทุกข ทรมาน ตางๆ   ใน หมู มนุษย และ ใน หมู สัตว   ลวน แต 

มี ความ เกิด เปน มูล ทั้ง นั้น   มอง ดู ไป ทั่ว ทิศ จะ เห็น ความ จริง ขอ นี้ อยาง 

ชดัเจน   ทำให ไม ยนิด ีใน การ เกดิ ใหม   เพราะ เกดิ มา แลว ไม วา จะ เกดิ ด ีเกดิ 

ชั่ว อยางไร   ก็ ตอง เผชิญ หนา กับ ความ ทุกข ทั้ง นั้น   อยาง บท สวด มนต ที่ 

วา   “ เรา หย่ัง ลง สู ทุกข แลว   มี ทุกข ขวาง อยู ขาง หนา   ( ทุก ฺโข ติณฺ ณา   ทุกฺ 

ขปเร ตา ) ”   ชาง นา สังเวช สลด ใจ เสีย จริงๆ 

๒๔



อาจารยวศิน อินทสระ

   ดวย เหตุ ดัง กลาว มา นี้   พระพุทธเจา จึง ทรง แสดง ธรรม   เพื่อ 

การ ดับ ภพ   เมื่อ ไมมี ภพ ก็ ไมมี ชาติ คือ ความ เกิด   การ เกิด บอยๆ   เปน 

ทุกข บอยๆ   ( ทุกฺ ขา  ชาติ   ปุนปฺ ปุนํ )   เมื่อ พระพุทธเจา ได ตรัสรู แลว ทรง 

แส ดงธรรม จกัร  ฯ   แก ปญจวัคคยี   ตรสั ไว ตอน สดุทาย วา   “ ชาติ ของเรา 

สิ้น แลว    ระบบ การ ประพฤติ คุณ งาม ความ ดี ของ เรา จบ แลว   ชาติ นี้ 

เปน ชาติ สุดทาย ของ เรา   ภพ ใหม ไมมี แก เรา ”   ดวย เหตุ นี้ ผู กลัว ตอ ทุกข 

ควร จะ กลัว ตอ ความ เกิด   เพราะ ความ เกิด เปนตน ทาง แหง ความ ทุกข 

นานัปการ ดัง กลาว แลว 

 วศ . 
 ๑๒     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

๒๕



๑๔ ความ เปน สหาย ไมมี ใน คน พาล     
 

   ความ เปน สหาย ไมมี ใน คน พาล   ( นตฺถิ   พาเล   สหาย ตา)   

พระพุทธพจน นี้ สืบ เนื่อง มา จาก ขอความ ที่ พระพุทธ องค ตรัสวา    

“ถาไมได สหาย ที่ ดี พึง เที่ยว ไป ผู เดียว ดี กวา   เพราะ ความ เปน สหาย 

ไมมีใน คน พาล”    เหตุผล ก็ คือ วา    คน พาล มัก ชักชวน ไป ใน ทางเส่ือม   

เชน   ชักชวน เปน นักเลง ประเภท ตางๆ   มี นักเลง สุรา   นักเลง เลน 

การพนนั   เปนตน   ใคร ไป ถอื เปน เพ่ือน เขา   ตอง พลอย ทำ ตาม เยีย่ง อยาง 

ของ เขา  ทำให ประสบ แต ความ เสื่อม   เชน   เสื่อม ทรัพย   เสื่อม เกียรติ    
เสียชื่อเสียง 

   การ คบ มิตร เลว เปนตน ทาง ไป สู ความ พินาศ วอดวาย   

นานัปการ   เคย มี บุตร เศรษฐี มี ทรัพย ฝาย ละ   ๘๐   โกฎิ   แตงงาน กัน 
แลว มี ทรัพย   ๑๖๐   โกฎิ   ตอ มา ไป คบ นักเลง สุรา   เลน การ พนัน จน 
ทรัพยสินหมด   ลงทาย เปน ขอทาน   นา สังเวช เพียง ไร   แม คนใน สมัย 

ปจจุบัน ที่ ผลาญทรัพย เสีย มากมาย   เพราะ การ พนัน และ เพราะ ติด 

สุรา  ก็ มี ให เห็น อยู เส มอๆ   สิ่ง เหลา นี้ ทำ คน เดียว ไม ได   ตอง มี เพื่อน 

รวมทำรวมเลน   จึง พา กัน ไป สู ทาง ฉิบหาย 
   ผู มี สติ ปญญา ไตรตรอง ให เห็น ความ จริง ดัง กลาว นี้ แลว   พึง 
เวนการ คบ คน ชั่ว เปน มิตร   พึง สมาคม กับ บัณฑิต หรือ นัก ปราชญ   
เพราะจะ มี แต ความ เจริญ สวน เดียว  ไมมี ความ เสื่อม

 วศ . 
๑๒   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 

๒๖



อาจารยวศิน อินทสระ

๑๕  ญาติ ทั้ง หลาย ก็ ตานทาน ไม ได     
 

  ญาติ ทั้ง หลาย ตานทาน ไม ได       ( นตฺถิ    า ตี สุ   ตาณ ตา )    ขยาย 

ความ วา เมื่อ ความ ตาย มา ถึง เขา   บุตร ธิดา   มารดา บิดา   หรือ ญาติ ทั้ง 

หลาย ก็ ตานทาน ไม ได   การ ที่ ความ ตาย จะ ไม มา ถึง ก็ ไมมี   ความ ตาย 

เปน อมา ตา ปุ ต ติก ภัย   อยาง หนึ่ง   คือ   เปน ภัย ที่ มารดา  บิดา   หรือ บุตร   

ตอ ตาน ให กัน ไม ได   ถา ตอ ตาน ได   บุตร ก็ ไม พึง พราก จาก มารดา บิดา   

มารดา บิดา ก็ ไม พึง พราก จาก บุตร ธิดา   ความ เจ็บ ปวย และ ความ ชรา ก็ 

เชน เดียวกัน   ความ แก   ความ เจ็บ ไข และ ความ ตาย   ความ พลัดพราก 

จาก สิ่ง อัน เปน ที่รัก ที่ พอใจ   และ เรื่อง กรรม   เปน สิ่ง ที่ พระพุทธเจา ทรง 

สอน ให พิจารณา เนืองๆ   เพ่ือ ความ ไม ประมาท ใน ความ ไมมี โรค   และ ใน 

ชวีติ    ชวีติ จบ ลง ดวย ความ ตาย    ความ เปน หนุม สาว จบ ลง ดวย ความแก   

รางกาย จบ ลงดวย ความ เจ็บ ปวย  ไม เวน ใคร ไว เลย   จะ เอาชนะ ดวย 

วิธีใดๆ   ก็ ไม ได 

   ในปพพ โต ปม สูตร   พระพุทธเจา ทรง แสดง วา   ความ แก และ 

ความ ตาย ยอม ย่ำยี สัตว ทั้ง หลาย   เหมือน ภูเขา ศิลา สูง จรด ฟา   กลิ้ง มา 

ทั้ง สี่ ทิศ   บด สัตว ทั้ง หลาย ให พินาศ   ไมมี ใคร รอด ไป ได เลย   จะ ตอสู ดวย 

เวทย มนต คาถา   วิ ชา ใดๆ   ก็ ไม ได   ดวย กอง ทัพ ใดๆ  ก็ ไม ได   บัณฑิต เห็น 

๒๗



ประจกัษ เชน นี ้  จงึ ควร ประพฤต ิธรรม   ประพฤต ิสจุรติ   ถงึ พระ รตันตรยั   

มี ศรัทธา ที่ มั่นคง   เชื่อ กรรม และ ผล ของ กรรม 
 วศ .   

 ๑๓     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

๑๖  ความ เกิด   -  ความ ดับ     
 

 สิ่ง ที่ เกิด ขึ้น แลว จะ ไม เสื่อม จะ หา ไดที่ ไหน   ( ตํ   กุ เตตฺถ   ลพฺ 

ภา   โล เก   ย ทุปฺ ปนฺนํ   น   นสฺ สติ )   ขอความ นี้ เปน พระ ราช นิพนธ ของ 

พระบาทสมเด็จ พระจอมเกลา อยู หัว   ( ร . ๔ )   พระ ราช นิ พนธ เต็มๆ ใน 

เรื่องน้ี มี ดังนี้   “ สังขาร ทั้ง หลาย ไม เที่ยง หนอ   เปน ไป ชั่วคราว   ไม ตั้ง 

อยู นาน   มี แลวก ลับ ไมมี   สิ่ง ใด เกิด ขึ้น แลว จะ ไม เส่ือม ไม พินาศ   สิ่ง 

นั้น จะ หาไดที่ ไหน ใน โลก   เมื่อ เปน เชน นี้   การ วาง เฉย ใน สังขาร ทั้ง 

หลาย เหลา นั้น เสีย ได   เปนการ ดี   อนึ่ง จะ ดี ยิ่ง ขึ้น ถา ปฏิบัติ เพื่อ การ 

ดับ สังขาร เหลาน้ันเสีย ได     ทั้งหมด นี้ จะ ทำให บริบูรณ ได ดวย ความ ไม 

ประมาทแล” 

๒๘
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  พระ ราช นิพนธ นี้ ทรง ไว เปน ภาษา บาลี   ไม ได นำ มา ลง ไว 

ทั้งหมด   นำ มา เพียง เล็ก นอย อยาง ที่ ปรากฏ แต ได แปล เปน ภาษา ไทย 

ไว ให ทั้งหมด แลว   การ สวด รอง ทองจำ สุภาษิต เชน นี้   เปน ประโยชน 

มาก ใน การ ละวาง สังขาร   อัน เปน ของ ไม เที่ยง ไม ยั่งยืน   ซึ่ง ใน ที่สุด เรา 

ตอง ทิ้ง มัน ไป   แมแต รางกาย ซึ่ง เปน สิ่ง หวงแหน ที่สุด ของ มนุษย และ 

สัตว โลก ทั้ง มวล   ก็ เหนี่ยว รั้ง ไว ไม ได   เปน ของ จะ ตอง ทิ้ง อยู แลว   การ 

ปฏิบัติ เพื่อ ดับ สังขาร เสีย ได   ทั้ง สังขาร ที่ เปน รูป ธรรม   และ สังขาร 

ที่ เปน นามธรรม   จึง เปนการดี   ทั้งนี้ จะ ให สำเร็จ ได ก็ ดวย ความ ไม 

ประมาท   ไมมัวเมา   พระพุทธเจา ตรัส เตือน ให พิจารณา ให เห็น ความ ไม 

นา ปรารถนา ในสังขาร ทั้ง ปวง  ความ ไม นา ยินดี ใน โลก ทั้ง ปวง   ( สพฺพ 

สงฺขา เร สุ   อ นิสฺ  า   สพฺพโล เก   อ นภิรตสฺ  า )   

 วศ . 
 ๑๔ สิงหาคม  ๒๕๔๙

๒๙
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๑๗   เมื่อ จิต เลื่อมใส
 

 มี สุภาษิต อยู บท หนึ่ง วา   เมื่อ จิต เสื่อม ใส แลว   ทักษิณา ชื่อ วา 

นอย ยอม ไมมี  ( นตฺถิ   จิตฺ เต   ป สนฺ นมฺหิ   อปฺ ปกา   นาม   ทกฺ ขิณ า )     ทักษิณา 

คือ ของ ทำบุญ   บางที เรียก วา ไทยธรรม   แปล วา   ของ ที่ พึง ให   ตอง ได มา 

โดย ชอบ ธรรม   ผู ให ม ีจติ เสือ่ม ใส   ม ีศรทัธา   เชือ่ กรรม และ ผล ของ กรรม   

ผูรับ เปน ผู มี ศีล มี ธรรม   เรียก วา ปฏิ คา หก บาง   เรียก วา ทักขิไณยบุคคล 
บาง   เมื่อ ประกอบ พรอม ดวย องค คุณ เชน นี้ แลว  บุญนั้น มี ผล มาก   

มีอานิสงส มาก   สำหรับ ผู ยากจน มี ไทยธรรม นอย   ทาน วา   ๑   หนวย 

เทากับ พัน หนวย   ถา คิด เปน เงิน   ๑   บาท   เทากับ   ๑,๐๐๐   บาท   เพราะ 
ฉะนั้น ผู มี นอย   ทำ นอยเทากับ ทำ มาก   เม่ือ มี จิต เลื่อมใส   มี ศรัทธา   

และไดทักขิไณยบุคคลที่ดี 

  มี สุภาษิต ที่ นา สนใจ อยู บท หนึ่ง วา   การ ให คือ การ ได   
หมายความ วา   การ ให ที่ ถูก ตอง เหมาะ สม ยอม มี ผล มาก  เหมือน เรา 
ปลูก พืช หรือ ปลูก ตนไม   เมล็ด พืช มี หนวย เดียว   แต เมื่อ ออก เปนตน 

และมผีล   ก ็จะ ม ีผล เปน รอย เปน พนั   และ ยัง่ยืน อยู นาน ป    เราทำความด ี  

ใหสิ่งของ แก ผู อื่น   ถา ถูก บุคคล   ถูก กาลเทศะ   เขา ยอม จดจำ ไป นาน 

อาจ จะตลอดชีวิต ก็ได   การ เอื้อเฟอ เผื่อ แผ น อก จาก ทำให จิตใจ 
เราสบายแลว  ยังมีผลมากในอนาคตดวย 

 วศ . 
 ๑๔   สิงหาคม   ๒๕๔๙  

๓๑



๑๘  โทษ ของ ความ ยึดถือ     

 

 สิง่ ใด ที ่บคุคล เขาไป ยดึถอื แลว จะ ไมม ีโทษ - ไมม ีใน โลก   (นตเฺถต ํ  

โลก สฺมึ   ยํ   อุ ปาทิ ยมานํ   อ นวชฺชํ   อสฺส )  ขอความ นี้ เปน พระ ราช 

ดำรัสของพระบาท สมเด็จ พระจอมเกลา เจา อยู หัว   ( ร . ๔ )   เมื่อ จวน จะ 

สวรรคต   แสดง ถึง โทษ ของ อุปาทาน 

  ใน พระพุทธ ศาสนา   แสดง อุปาทาน ไว   ๔   อยาง   คือ 

 ๑ .  กา มุ ปาทาน     ยึด มั่น ใน กามคุณ   วา กามคุณ เทานั้น ที่ 

จะ ให ความ สุข   อยาง ขอความ ใน ปานีย ชาดก   เอ กาท สก นิบาต   พระ 

ราชินี ผู ตองการ จะ หนวง เหนี่ยว พระ ราชา ไว ใน ราช สมบัติ   ได กลาว 

พรรณนา คุณ ของ กาม วา   กาม นี้ มี รส อรอย มาก   มี ความ สุข มาก   ความ 

สุข ยิ่ง ไป กวา กาม ไมมี   แต พระ ราชา โพธิสัตว   ผู ได เห็น โทษ ของ กาม 

แลว   มี อัธยาศัย ที่จะ ปลีก ตน ออก ไป จาก กาม   ได ตรัส ตอบ วา   กาม นี้ ม ี

รสอรอยนอยมีทุกขมาก   ความ ทุกข ยิ่ง กวา กาม นี้ ไมมี 

  ชาว โลก สวน มาก ก็ มี ความ เห็น มี ความ คิด อยาง เดียว กับ 

พระราชินี ใน เรื่อง นี้   คือ มอง เห็น แต คุณ ของ กาม   ไม ได มี ปญญา ลึก 

ซึ้ง เขาไป มอง เห็น โทษ ของ กาม   ซึ่ง มี อยู เปน อัน มาก   ความ เดือด รอน 

วุนวาย ของ ชาว โลก   อัน มี ตน เหตุ มา จาก กาม   กลาว คือ   รูป   เสียง   กลิ่น   

๓๒
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รส   โผฎฐัพ พะ   มี อยู มิใช นอย   เปน สาเหตุ ของ ความ สับสน วุนวาย   การ 

แตก ราว   การ แยง ชิง   การ ประหัต ประหาร   ฯลฯ 

  กาม มี   ๒   อยาง  คือ 

 ๑ .   วัตถุ กาม   หรือ กาม วัตถุ   แปล วา   สิ่ง ที่ นา ใคร   นา พอใจ 

  ๒ .  กิเลส กาม   หมาย ถึง   ตัว กเิลส   คือ ความ ใคร   ความ พอใจ 

ใน กาม วัตถุ   ถา ไมมี กิเลส กาม   วัตถุ กาม ตางๆ  ซึ่ง วิจิตร เพริด พราย อยู  

ใน โลก ก็ ไร ความ หมาย 

  ๒ .  ทิฏุ ปาทาน   ความ ยึด มั่น ใน ทิฏฐิ   คือ ความ เห็น   ปกใจ 

ในความ เห็น อยาง ใด อยาง หน่ึง วา   อยาง นี้ เทานั้น จริง   อยาง อื่น เปน 

เท็จ ทั้งหมด   ( สัจ จา ภินิ เวส )   ไม ได ตระหนัก วา ความ เห็น ก็ คือ ความ เห็น   

อาจผิด ก็ได อาจ ถูก ก็ได   ยิ่ง ถา ไมมี พื้น ฐาน อยู ที่ ความ รู ดวย แลว  ก็ 
ยิ่งเส่ียง ตอ ความ ผิด พลาด ได มาก   แต ทิฏุ ปาทาน  เปน สิ่ง ที่ ลวง พน ได 
ยาก   คน สวน มาก จึง จม อยู ใน อุปาทาน ขอ นี้   เปน เหตุ แหง การ ทะเลาะ 
ววิาท   แตกแยก เปน พวก เปน หมู   เปน นกิาย   ผู ม ีปญญา มุง ความ สามคัคี   

จึงควร ลด ละทิฏุ ปาทาน ให นอย ลง 

 ๓ .  สี ลัพพ ตุ ปาทาน    ความ ยึด มั่น ใน ศีล และ พรต    บางที 
เรียกวา   สี ลัพพต ปรามาส   แปล วา   ลูบคลำ ศีล และ พรต หรือ วัตร   คือ 

ปฏิบัติ ในศีล และ วัตร  ไม ตรง ตาม จุด มุง หมาย  เขว ออก นอก ทาง   จุด มุง 

หมาย ของการรักษา ศีล ก็ เพื่อ ความ บริสุทธ์ิ ของ กาย   วาจา   อาจ คลุม 

๓๓



ไป ถึงใจ ดวย   เชน   ศีล กรรมบถ   ๑๐   การ ประพฤติ วัตร ก็ เพ่ือ ขัดเกลา 

กิเลส   เชน     ธุดงค วัตร   เปนตน   ถา ปฏิบัติ ใน ศีล และ วัตร เพื่อ ลาภ   

ยศ   สรรเสริญ   หรือ แม เพื่อ ไป เกิด ใน หมู เทพ พวก ใด พวก หนึ่ง   ทาน 

เรียก วา   สี ลัพพตปรามาส   การ ยึด มั่น ใน ศีล และ พรต เชน นั้น   เปน 

สีลัพพตุปาทาน 

  อีก ประการ หนึ่ง   ความ ยึด มั่น ใน ความ เชื่อ ถือ ที่ งมงาย ก็ เปน 

สีลัพพ ตุ ปาทาน เหมือน กัน    ความ เช่ือ ถือ ที่ ขัด กับ หลัก กรรม เปน ความ 

เชื่อ ถือ ที่ งมงาย   พุทธศาสนิกชน ควร เวน ความ เช่ือ ถือ เชน นั้น เสีย   เชน 

เรื่อง ฤกษ ยาม   ดวง ดดี วง ไม ดี   เปนตน 

  ๔ .   อัต ต วา ทุ ปาทาน   ยึด มั่น ใน ลัทธิ ที่ วา   มี ตัว ตน   เชน ลัทธิ 

ที่ ถือวา มี พระเจา สราง โลก   สราง สรรพ สิ่ง ใน โลก   สราง สุข หรือ ทุกข 

ให แก มนษุย   เรียก อีก อยาง หนึ่ง วา   อิสร นิมมาน เหตุ วา ทะ   ( Theistic   

Determinism )   พระพุทธ ศาสนา เปน อ นา ตม วา ทะ   คือ ถือวา ไมมี 

ตัวตนเชนนั้น 

  อีก ปริยาย หน่ึง   การ ถือวา ขันธ   ๕   เปน ตัว ตน ก็ เปน 

อัตตวาทุปาทาน เหมือน กัน   ใน อนัต ตลักขณ สูตร   พระพุทธเจา ทรง 

แสดง อยาง ชัดเจน วา   ขันธ   ๕   เปน อนัตตา   ไมใช ตัว ตน   ไมมี ตัว ตน   

ถาเปนตวัตน แลว   เรา ก ็พงึ หวัง ได วา จง เปน อยาง นี ้เถดิ   อยา เปน อยาง 

๓๔
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นัน้ เลย   แต มนั เปน ไป ตาม เหตุ ปจจัย   ไม เปน ไป ตาม อำนาจ ของ ใคร   หรือ 

ตามคำออนวอน ของ ใคร 

  อุปาทาน ทั้ง   ๔   ดัง กลาว มา   เปน ที่ ตั้ง แหง ทุกข   เปน บอ เกิด 

แหงทุกข   ยึด จิต เอา ไว ไม ให หลุด พน   ความ ไม กังวล   ความ ไม ยึด มั่น   

เปนที่ พึ่ง อยาง แทจริง ของ ดวง จิต   ไมใช สิ่ง อื่น   การ ปลอย วาง สิ่ง ทั้ง 

ปวง   ไม แบก ไว   ไม ถือ ไว   เหมือน กับ การ ปลง ของ หนัก ลง เสีย ได   เปน 

ความ สุข   และ เปน ทาง แหง ความ สวัสดี   ดัง พระพุทธ พจน ที่ วา   “ เรา 

ไม เห็น ความ สวัสดี ของ สัตว ทั้ง หลาย   นอกจาก ปญญา   ความ เพียร   

การสำรวมอินทรีย และ การ ปลอย วาง สิ่ง ทั้ง ปวง ” 

วศ . 
 ๑๕     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

 

๓๕



๑๙  ปญญา     

 

 ไมมี แสง สวาง ใด เสมอ ดวย ปญญา   ( นตฺถิ   ปฺ  า สมา   อาภา)         

แสง อาทิตย สวาง ใน กลาง วัน   แสงจันทร สวาง ใน กลาง คืน   บาง คืน 

ก็ ไมสวาง   เชน คืน ขาง แรม   แสง ตะเกียง   แสง ไฟฟา   เปนตน   ลวน 

แต ไปจากปญญา ของ มนุษย ทั้ง นั้น   สัตว โลก ชนิด อื่น ไมมี ปญญา ที่ จะ 

ทำ แสงสวาง ให เกิด ขึ้น ได   คง อยู ไป ตาม ธรรมชาติ   อาศัย แต เฉพาะ 

แสงอาทิตย และ แสงจันทร เทานั้น 

  อาศัย แสง สวาง คือ ปญญา   ทำให มนุษย สามารถ สรางสรรค 

สิ่งตางๆ   ได มากมาย   ที่ อำนวย ความ สุข ความ สะดวก สบาย ให 

แก หมูมนุษย   เชน   ที่ อยู อาศัย   เคร่ือง อำนวย ความ สะดวก ตางๆ   

มากมาย   เหลือ ที่ จะ พรรณนา ได   ซึ่ง สัตว เหลา อื่น ไมมี   เคย อยู กัน มา 

อยางไร เมื่อแสน ป ลาน ป กอน   ก็ คง อยู กัน ไป อยาง นั้น   ทั้งนี้ เพราะ 

ไมมี แสงสวางคือ ปญญา   แต ปญญา ของ มนุษย   ก็ได สราง เครื่อง มือ 

สำหรับ ทำลาย มนุษย ดวย กันเอง และ สัตว อื่น มากมาย เหมือน กัน   เชน   

อาวุธชนิด ตางๆ   ตลอด ถึง อาวุธ สงคราม   เชน   ระเบิด ปรมาณู และ 

ขีปนาวุธ  เปนตน

  เมื่อ สงครามโลก ครั้ง ที่   ๒   สิ้น สุด ลง ป   พ . ศ .   ๒๔๘๘   เมือง 

๓๖



อาจารยวศิน อินทสระ

ฮิโร ชิมา และ นา งา ซากิ ของ ญี่ปุน ได พัง พินาศ ไป แลว   ดวยฤทธิ์ระเบิด 

ปรมาณูของทหาร อเมริกัน   

 มี ผู ถา มอัลเบิรต   ไอนส ไตน  นัก วิทยาศาสตรผูยิ่ง ใหญ 

วา  สงครามโลก ครั้ง ที่   ๓   มนุษย จะ รบ กัน ดวย อะไร   ไอน ไส ตน ตอบ 

วา ไมรู   แตสงครามโลก ครั้ง ที่   ๔   มนุษย จะ ตอง ใช กอน หิน ปากัน   

นั่นหมายความวา   สงครามโลก ครั้ง ที่   ๓   มนุษย จะ ใช อาวุธ ที่ ราย 

แรง ถึงขนาด ลาง โลก ที เดียว   มนุษย ตอง ถอย หลัง ไป สมัย หิน อีก   

จะจริงหรือไม  ใคร จะ เปน คน คอย ดู   แสดง ให เห็น อีก อยาง หนึ่ง วา   

ปญญา ของ มนุษย นี้ สรางสรรค ก็ได ทำลาย ก็ได   สุด แลว แต วา ได รับ 

การควบคุมดวย ศีล ธรรม   หรือ มโนธรรม เพียง ไร 

  ที่ สำคัญ มาก อยาง หน่ึง ก็ คือ   ความ ทุกข ใน ใจ ของ มนุษย นั้น   

จะเอาชนะ ได ดวย ปญญา   บุคคล จะ บริสุทธ์ิ ได ดวย ปญญา   ใน การ นี้ 

ตองใช ปญญา   ๓   อยาง คือ 

  ๑ .   โธน ปญญา    ปญญา ใน การ พจิารณา ปจจยั   ๔    คอื ใช ปจจยั   

๔   มี อาหาร เปนตน  ดวย ปญญา   ใช ปจจัย   ๔   ตรง ตาม จุด มุง หมาย 

  ๒ . อุท ยัตถ คา มิ นี ปญญา   ปญญา รู การ เกิด การดับของนาม 

รูป 

  ๓ .   นิพ เพธิก ปญญา   ปญญา แทง ทะลุ สัจจะ  คือ   ความ จริง 

ตางๆ   เชน   เรื่อง ทุกข และ การ ดับ ทุกข   เปนตน 

๓๗



  ปญญา   ๓   อยาง นี้   มี ความ สำคัญ อยาง ยิ่ง   ใน การ เอาชนะ 

ทุกข ใน ใจ   มนุษย เรา มี ปญญา สามารถ สารพัด อยาง   แต บกพรอง หรือ 

ขาด ปญญา ใน การ ที่ จะ เอาชนะ ความ ทุกข   ชาว โลก จึง ระงม ไป ดวย 

ความทุกข   พระพุทธเจา ตรัส ไว วา   “ ชาว โลก ตั้ง อยู ใน ทุกข   (ทุกฺเข   

โลโก   ปติ  ิ โต )   ทั้งนี้ เพราะ ความ เขาใจ ผิด   เพราะ การ ถือ ผิด   สมดัง 

สุภาษิตในวิธุ ร ชาดก วา   “ ชาว โลก ได พา กัน วอดวาย มา มาก แลว   

เพราะการ ถือ ผิด ”   คือ   ถือ เอา สิ่ง ที่ ไม เปน สาระ วา เปน สาระ   เห็น สิ่ง 

ที่ เปน สาระ วา ไม เปน สาระ   มีความ คิด ผิด เปน ทาง ดำเนิน   มีปญญา 

ผิด   จึง ไม พบ สิ่ง ที่ เปน สาระ   บุคคล ผู ประกอบ ดวย ปญญา ยอม 

ประสบสุขได   แม ในเหตุการณ ที่ นา จะ ทุกข   หมายความ วา   เปลี่ยน 

สิ่งราย ใหกลายเปนสิ่งดี    เหมือนทำขยะมูลฝอยให เปน ปุย  เปนตน 

วศ . 
๑๘     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

 

๓๘





๒๐ สมาธิ กับ ปญญา
 

 ความ เพง พินิจ ไมมี แก ผู ไมมี ปญญา − ปญญา ไมมี แก ผู ไม เพง 

พินิจ     ( นตฺถิ   ฌานํ   อปฺ  สฺส   นตฺถิ   ปฺ  า   อฌายิ โน )     “ ฌาน ”   ตาม 

ตัว แปล วา ความ เพง พินิจ   หมาย ถึง   เพง พินิจ อารมณ อยาง ใด อยาง 

หนึ่ง   จนจิต นิ่ง สงบ อยู กับ อารมณ นั้น   สืบ เนื่อง มา จาก การ บำเพ็ญ 

สมถกรรมฐาน   จน ได สมาธิ ระดับ อัป ปนา   นั่น แหละ คือ ฌาน   ตั้งแต 

ฌาน ที่   ๑   ถึง ฌาน ที่   ๘   เปน อาการ ที่ จิต สงบ ลึก ลง ไป ตาม ลำดับ   ออก 

จาก ฌาน แลว พจิารณา สงัขาร โดย ความ ไม เทีย่ง   เปน ทกุข   เปน อนตัตา   

ทำให เกิด วิปสสนา ปญญา จนถึง อริย ปญญา   คือ ปญญา ที่ ทำให บุคคล 

แปร สภาพ จาก ปุถุชน ไป เปน อริย ชน   มี พระ โสดาบัน เปนตน   ตาม ที่ พูด 

มา นี้ แสดง ให เห็นวา   ฌาน เปน เบื้อง ตน ของ ปญญา   เรียก วา สมถะ นำ 

วิปสสนา   แต ที่วิปสสนา นำ สมถะ ก็ มี    คือ มี ปญญา เสีย กอน แลว เจริญ 

สมถะ ภาย หลังได  ใน พระ บาลี ที่ วา   นตฺถิ   ฌานํ   อปฺ  สฺส    ทำ สลับ 

กันก็ได  คือ เจริญ สมถะ บาง วิปสสนา บาง ตอ เนื่อง กัน ไป   ทำให สมาธิ  

และปญญาอาศัย กัน และ กัน เพื่อ กาว ขึ้น สู อริย ภูมิ   ที่ พูด นี้ เปนการ 

อธิบาย โดย ปริยาย เบื้องสูง 

  ถา จะ พูด โดย ปริยาย สามัญ   ก็ อธิบาย ได วา   ความ สงบ กับ 

ปญญา เปน ของ อาศัย กัน   เมื่อ ใด จิตใจ สงบ  ปญญา จะแจม ใส   แต เมื่อ 

ใจ ฟุงซาน วาวุน  ปญญา จะ มืดมัว   จิตใจ ที่ ฟุงซาน ใช ปญญา เปน เครื่อง 

๔๐



อาจารยวศิน อินทสระ

กำจัด ก็ได   คือ มี โยนิโส มนสิการ   ซึ่ง เปน เหตุ ให เกิด ปญญา วา   ฟุงซาน 

เรื่อง อะไร − อะไร เปน เหตุ แหง ความ ฟุงซาน   รู เหตุ ที่ รบกวน จิตใจ แลว 

ดวย ปญญา   เห็น วา เปน สิ่ง ไม ดี ไม สมควร แก เรา   ก็ รีบ กำจัด เหตุ นั้น เสีย   

เมื่อ กำจัด เหตุ ได แลว   ความ หมกมุน ฟุงซาน ก็ หาย ไป   อยาง นี้ เรียก วา   

อาศัย ปญญา กำจัด ความ ฟุงซาน 

  ธรรมดา จิต ยอม มี อารมณ อยาง ใด อยาง หนึ่ง   เมื่อ อารมณ ไม 

ดี เกิด ขึ้น แก จิต   ทาน ให ถาย ถอน อารมณ นั้น ออก ดวย อารมณ ที่ ดี คือ 

เปลี่ยน อารมณ เสีย   เปรียบ เหมือน เรือน ที่ ทำ ดวย ไม มี ลิ่ม สลัก   เมื่อ ลิ่ม 

เกา ไม ด ีก ็เอา ลิม่ ใหม ตอก เขาไป แทน   ทำนอง เดยีวกนั เรา เอา กศุล ธรรม 

มา ไล อกศุล ธรรม   เชน จติ ม ีโทสะ   ม ีพยาบาท   ไล ดวย เมตตา หรอื อเุบกขา   

จิต ก็ จะ อยู ดวย เมตตา   หรือ อุเบกขา   ทำให สงบ ผองแผว ลง ได 

  ใน ที่ บาง แหง ทาน แสดง วา   ศีล   สมาธิ   และ ปญญา   อาศัย กัน 

อบรม จิต ให หลุด พน จาก อา สวะ ทั้ง หลาย   มี กามา สวะ เปนตน   เมื่อ หลุด 

พน แลว  ญาณ ใน ความ หลุด พน ก็ เกิด ขึ้น วา   ความ เกิด ของ เรา สิ้น แลว   

ภพ ใหม ไมมี แก เรา 

  ความ เพง พินิจ และ ปญญา   หรือ   สมาธิ และ ปญญา   อาศัย กัน 

ทำ ประโยชน ตั้งแต เรื่อง ธรรมดา สามัญ   เชน   การ ศึกษา เลา เรียน   การ 

ทำงาน ใน หนาที่   ไป จนถึง ความ เพียร เพ่ือ การ หลุด พน จาก อา สวะ กิเลส 

ตางๆ   ดัง พรรณนา มา โดย ยอ ฉะนี้ 

 วศ .
๒๑     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

๔๑



๒๑ ผู ไม จน 
 

 ความ จน   ม ี  ๒   อยาง   จน เพราะ ไม ม ีจรงิๆ   อยาง หนึง่   อกี อยาง 

หนึง่   จน เพราะ ไมรู จกั พอ   พระ เดช พระคุณ ทาน เจา คณุ พระ ศาสน โศภณ   

( แจม   จตฺต สลฺโล )   วัด มกุฏ กษัตริ ยา ราม   กทม .   ได เขียน เปนก ลอน สอน 

ใจ ไว วา 

     ความ ไม พอใจ จน เปน คน เข็ญ   พอแลว เปน เศรษฐี มหาศาล 

     จน ทั้ง นอก จน ทั้ง ใน ไม ไดการ  จง คิด อาน แก จน เปน คน พอ 

 ( อุทาน ธรรม ) 

  ม ีพระพุทธ ภาษิต ใน องั คตุ ต รนิ กาย     จตุ กก นบิาต   พระ ไตรปฎก 

เลม   ๒๑   หนา   ๗๔   ขอ   ๕๒   ใจความ วา   “ ผู ใด มี ศรัทธา ไม หวั่น ไหว   ตั้ง 

มั่น ดีแลว ใน พระพุทธเจา   ใน พระ ธรรม และ ใน พระ สงฆ   พรอม ดวย มี 

ศีล อัน เปน ที่ พอใจ ของ พระ อริย เจา   มี ความ เห็น ตรง คือ เปน สัมมา ทิฏฐิ   

ผู นั้นเปน ผู ไม จน   ชีวิต ของ เขา ไม วาง เปลา ” 

  อริ ยกันต ศีล   แปล วา   ศีล อัน เปน ที่รัก ของ พระ อริยะ   หมาย 

ถึง   ศีล ที่ ไม ขาด   ไม ทะลุ   ไม ดาง   ไม พรอย   เปน ไท   ไม ถูก ตัณหา และ 

ทิฏฐิ ครอบงำ   วิญูชน สรรเสริญ   เปน ไป เพ่ือ สมาธิ   ผู มี คุณสมบัติ เชน 

นี้ เรียก วา มี อริย ทรัพย   คือ   ทรัพย ที่ ประเสริฐ ภายใน ตน   เปน ผู ไม จน    

๔๒



อาจารยวศิน อินทสระ

 พระพุทธเจา ตรัส วา   “ คุณธรรม เหลา นี้ เปน ที่ หลั่ง ไหล มา 

แหง บุญ กุศล   เปน ที่ หลั่ง ไหล มา แหง ความ สุข   เปน ไป เพื่อ ให ได สิ่ง ที่ 

นา ใคร นา พอใจ” 

 วศ .
๒๔     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

๒๒   เหมือน ภูเขา 
 

 พระพุทธเจา ตรัส แก พระ เจา ป เส นทิ โกศล วา 

  “ ภูเขา ใหญ ศิลา ลวน   สูง จรด ฟา   กลิ้ง มา ทั้ง สี่ ทิศ   บด สัตว ทั้ง 

หลาย ให พินาศ ไป ฉันใด   ความ แก และ ความ ตาย ก็ ฉัน นั้น   ยอม ครอบงำ 

สัตว ทั้ง หลาย   ไม วา จะ เปน กษัตริย   พราหมณ   ไวศย ะ   ศูทร   จัณฑาล   

หรอื คน ทิ้ง ขยะ   ครอบงำ ย่ำยี สัตว ทั้ง ปวง   จะ เอาชนะ ดวย กองทัพ ชาง   

มา   รถ   หรือ พล เดิน เทา ก็ ไม ได   จะ เอาชนะ ดวย เวทย มนต คาถา วิ ชา 

ใดๆ   ก็ ไม ได   ดวย เหตุ นี้   บุคคล ผู เปน บัณฑิต เล็ง เห็น ประโยชน ตน อยู   

พึงตั้งศรัทธาไวใน พระพุทธ   พระ ธรรม   และ พระ สงฆ   ผู ใด ประพฤติ 

ธรรม ดวย กาย   วาจา   ใจ   บัณฑิต ทั้ง หลาย ยอม สรรเสริญ บุคคล ผู นั้น   

เขา ลวง ลับ ไป แลว ยอม บันเทิง ใน สวรรค ” 

 ( นัย   ปพพ โต ปม คาถา   สัง ยุต ตนิ กาย   ส คาถ วรรค   โกศล สัง ยุต ) 

๔๓



  เมื่อ พระ เจา ป เส นทิ โกศล เสด็จ ไป เฝา พระพุทธเจา   พระพุทธ 

องค ตรัส ถาม วา   “ ถา มี ภูเขา ใหญ กล้ิง มา ทั้ง สี่ ทิศ   พระองค จะ พึง ทำ 

อะไร”   พระ เจา ป เส นทิ โกศล กราบทูล วา   “ ไม เห็น ควร จะ ทำ อะไร ยิ่ง ไป 

กวา การ บำเพ็ญ บุญ กุศล   การ ประพฤติ สุจริต ”   พระพุทธ องค จึง ตรัส 

พระ คาถา ขาง ตน นี้ 

  พิจารณา ตาม นี้ แลว   ชาง นา สังเวช สลด ใจเสีย นี่ กระไร   ที่ 

บุคคล ทั้ง หลาย แม จะ ถูก ภูเขา ใหญ กลิ้ง มา ทั้ง สี่ ทิศ   กลาว คือ   ความ แก   

ความ เจ็บ ไข   และ ความ ตาย ครอบงำ ย่ำยี อยู   แต ก็ ยัง ประมาท มัวเมา 

กัน เหลือ เกิน     ยัง เบียดเบียน บีบ คั้น กัน   เกลียด ชัง ประหัต ประหาร กัน   

ทั้งๆ  ที่ ทุกคน ตาง ก็ บาย หนา ไป สู ความ ตาย   เหมือน โค ซึ่ง เขา นำ ไป สู ที่ 

ฆา   หรือไก ใน เขง ที่ เขา นำ ไป เชือด   มัน ยังจิก ตี กนั ทำราย กัน 

  มนุษย เรา โดย ปกติ มี อันตราย รอบ ดาน อยู แลว   ยัง จะ 

เบียดเบียน ซึ่ง กัน และ กัน อีก โดย วิธี ตางๆ   ชาง นา สังเวช สลด 

ใจเสียนี่กระไร   ถา มนุษย เรา ตั้ง อยู ใน ศีล ใน ธรรม   มี จิตใจ สงบ มี 

ปญญาเปน เคร่ือง รักษา ตน และ รักษา ผู อื่น   แม จะ มี ภัย ธรรมชาติ 

บางเปน คร้ัง คราว   แต มนุษย ก็ จะ อยู กัน อยาง สงบ สุข 

  โลภ ะ   โทสะ   และ โมหะ   รวม ทั้ง ความ เห็น แก ตัว อัน เหนียว 

แนน  ทำให มนุษย ประทุษราย กัน   เบียดเบียน กัน   แสวงหา ความ สุข 

๔๔
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บน ความทุกข ของ ผู อื่น   จึง ระคน ไป ดวย เวร   ไม ได รับ ความ สุข ที่แท 

จริง   ความ สุข ที่แท จริง ตอง ได มา จาก ความ เสีย สละ   ความ ไม เห็น 

แกตวั   มีความ มั่นคง ประจำ ใจ อยู วา  “ ไมมี ความ สุข ใด ที่ เรา จะ พึง ได 

ถา ไมเปน ความ สุข ของ ผู อื่น ดวย   เปนการ เฉลี่ย ความ สุข แทน การ 

แยง ความสุข   ถา แบงกัน ก็ จะ ได ความ สุข เสมอ หนา   ถา แยง กัน 

อาจ จะ ได ความ สุข บนความ ทุกข ของ ผู อื่น   หรือ มิ ฉะนั้น ก็ จะ ไมมี 

ใคร ได เลย”   เพราะ สิ่ง ที่ ถูกแยง นั้น ปนป พัง พินาศ ไป แลว    ดู ไก ที่ มัน 

แยง ไสเดอืนกนัเถดิ   ม ีตวั ใด ได บาง    ความ เสยี สละ เปน คณุธรรม สำคัญ 

ยิ่ง อยาง หนึ่ง   ที่ เรา จะ ตอง ปลกู ฝง ให มี ขึ้น ใน สังคม ของ เรา  และ สังคม 

โลกดวย 

 วศ . 
๒๘    สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

๔๕
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๒๓  ความ เจริญ   ๕   อยาง   

  ๑ .  เจริญ ดวย อายุ   คือ   มีอายุ ยืน   มี โอกาส ได ทำความ ดี   

บำเพ็ญ กรณียกิจ ได มาก 

 ๒ .   เจริญ ดวย วรรณะ  คือ มี ผิว พรรณ ดี   นา รัก นา ทัศนา   มี ผิว 

พรรณ ผองใส 

  ๓ .   เจริญ ดวย สุข ะ  คือ   มี ชีวิต ที่ เปนสุข   ราบ รื่น   มี อุปสรรค 

นอย   มี ความ เดือด รอน นอย 

 ๔ .   เจรญิ ดวย โภค ะ   คอื  ม ีทรพัยสนิ สมบตั ิสำหรับ เลีย้ง ชพี ได 

โดย สะดวก   และ เกื้อกูล แก ผู อื่น ได ดวย 

  ๕ .   เจริญ ดวย พละ   คือ   มี กำลัง ดี   มี สุขภาพ ดี   มี โรค นอย 

  ความ เจริญ เหลา นี้ เปน ที่ ตองการ   เปน ที่ ปรารถนา ของ คน 

ทั้ง หลาย   แต สิ่ง เหลา นี้ เปน ผล ของ เหตุ คือ การ ปฏิบัติ ชอบ   อัน เปน เหตุ 

ใหไดผล นั้นๆ 

  ใน จัก ก วัต ติ สูตร   ทีฆ นิกาย   ปาฏิก วรรค   พระ ไตรปฎก เลม   

๑๑   พระ ผู มี พระ ภาค เจา ตรัส ให ภิกษุ ทั้ง หลาย มี ตน เปน ที่ พึ่ง   มี ธรรม 

เปน ทีพ่ึง่  ให ถอื เอา สต ิปฏ ฐาน   ๔   เปน ธรรม สำหรบั เปน ที ่พึง่   เมือ่ ถอื เอา 

๔๗



สติ ปฏฐาน เปน แนวทาง ใน การ ประพฤติ ปฏิบัติ ธรรม เชน นี้   จัก ถึง ความ 

เจริญ ดวยความ เจริญ   ๕   อยาง คือ 

 ๑ .  เจริญ ดวย อายุ   ใน ที่ นี้ ทาน หมาย ถึง   เจริญ ดวย อิทธิ บาท   ๔ 

  ๒ .  เจริญ ดวย วรรณะ   หมาย ถึง   มี ศีล ดี   ศีล บริสุทธิ์ 

  ๓ .  เจริญ ดวย สุข ะ   หมาย ถึง   สุข ใน ฌาน   ๔ 

  ๔ .  เจริญ ดวย โภค ะ   หมาย ถึง   เจริญ ดวย พรหม วิหาร   หรือ   

อัปปมัญญา   ๔ 

  ๕ .  เจริญ ดวย พละ   หมาย ถึง   เจริญ ดวย เจ โต วิมุตติ   และ 

ปญญา วิมุตติ อัน หา อา สวะ มิได 

  นัย แหง ความ เจริญ   ๕   อยาง  ที่ ตรัส ไว ใน จัก ก วัต ติ สูตร นี้   

แปลกจาก ที่ เขาใจ กัน โดย ทั่วไป   มี ความ หมาย ที่ ลึก ซึ้ง ละเอียด ออน   

เปนผล มา จาก เหตุ  คือ   การ เจริญ สติ ปฏ ฐาน   ๔   ที่ ตรัส ให ถือ เอา เปน ที่ 

พึ่ง   สติ ปฏ ฐาน   ๔   คือ   การ พิจารณา   กาย   เวทนา   จิต และ ธรรม   ให เห็น 

วา สัก แต วา กาย   เปนตน   ไมใช สัตว   ไมใช บุคคล   ตัว ตน   เรา เขา   ทาน 

พรรณนา อานสิงส ไว วา   ผู เจรญิ สต ิปฏ ฐาน   ๔   นี ้อยาง ตอ เนือ่ง สมำ่เสมอ 

แลว   อยาง มาก   ๗   ป   อยาง ต่ำ   ๗   วัน   ก็ จะ ได บรรลุ อร หัต ต ผล   หรือ 

มิฉะนั้น ก็ บรรลุ อ นาคา มิ ผล 

๔๘
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  สติ ปฏ ฐาน   แปล วา   การ ตั้ง สติ   ถาม วา   ตั้ง ไว ที่ไหน ?   ตอบ วา   

ตั้ง ไว ที่ กาย   เวทนา   จิต   และ ธรรม   โดย นัย นี้ อาจ กลาว ได วา   สติ ปฏ ฐาน 

มี   ๑   คือ การ ตั้ง สติ   แต มี อารมณ   ๔   เหมือน โตะ ตัว หนึ่ง มี   ๔   ขา   โค ตัว 

หนึ่ง มี   ๔   ขา   เปนตน 

  พระพุทธ องค ตรัส ไว วา   “ สติ ปฏ ฐาน เปน เอ กาย นมรรค 

คือเปนทาง สายเอก   เปน ไป เพื่อ ความ บริสุทธิ์ แหง สัตว ทั้ง หลาย   เพื่อ 

ลวงพน ความ เศรา โศก   ความ ร่ำไร รำพัน   เพื่อ การ ตั้ง อยู ไม ได แหง 

ทุกข และ โทมนัส   เพ่ือ บรรลุ ธรรม ที่ ควร รู   เพ่ือ ทำให แจง ซึ่ง พระ 

นิพพาน   ตรัส เตือน ให ผู ปฏิบัติ ธรรม ถือ เอา สติ ปฏ ฐาน นี้ เปน อารมณ 

หรือ โคจร  หมายความ วา   เปน ที่ เที่ยว ไป   หรือ ยึด เหนี่ยว จิตใจ   ทำให 

มาร อันเปนขาศึก พาย แพ   ตรัส เลา เปน อุปมา วา เหมือน นก มูลไถ   ซึ่ง 

ไปเท่ียวหากิน ใน ที่ อัน มิใช ถิ่น ของ ตน   ถูก เหยี่ยว จับ ได   นก มูลไถ รอง 

ขึ้นวา  ถา เรา หากิน ใน ถิ่น ของ ตน   เหยี่ยว ก็ จะ จับ ไม ได   เหยี่ยว จึง 

ปลอยดวย ความ ทะนง ใน กำลัง ของ ตน   นก ตัว นอย จึง มา อยู ที่ มูลไถ   

นกเหยี่ยว โฉบ ลง มา ดวย กำลัง แรง   หนาอก กระแทก กับ มูลไถ สิ้น ชีวิต 

 วศ . 
 ๓๑     สิงหาคม     ๒๕๔๙ 

๔๙



๒๔ มนุษย นี้ รก นัก 
 

 “มนุษย ”  ตาม ตัว อักษร   แปล วา   ผู มี ใจสูง   แต จริงๆ แลว   
มนุษยสวน มาก มิได มี ใจสูง ตาม ชื่อ  มนุษย โดย มาก มีอายุ จิต ที่ ยัง เยาว   
แม อายุ ทาง รางกาย จะ มาก แลว ก็ตาม   เรียก วา  เปน เด็ก ใน ราง ผูใหญ   
นอกจาก นี้ มนุษย ยัง มี อารมณ ยุงเหยิง   รก ไป ดวย กิเลส นานา ประการ   
ยาก ที่ จะ สาง ได 

  นาย เปส สะ บุตร นาย ควาญ ชาง   ได กราบทูล พระ ผู มี พระ 
ภาค เจา วา   “ มนุษย นี้ รก นัก   อาจ พูด อยาง หนึ่ง   ใจ อยาง หนึ่ง   แต สัตว 
เดรัจฉาน ตื้น   มี ธรรมชาติ ตรง   แสดง อาการ ออก ตาม ที่ ใจ คิด ”     ( คหณํ   
นา เมตํ   ยทิทํ   มน ุสฺ สา   อุตฺ ตานํ   นา เมตํ   ยทิทํ   ปส โว ) *     พระ ผู มี พระ ภาค 
ทรง อนุโมทนา กับ คำ กลาว ของ นาย เปส สะ 

  นาย เปส สะ บุตร นาย ควาญ ชาง   รูสึก ประหลาด ใจ ที่ ได เห็น ได 
ทราบ วา   แม มนุษย จะ รกชัฏ อยู ปานน้ี   พระ ผู มี พระ ภาค ก็ สามารถ ฝก 
ใหเปน คน ตรง   ให เปน คน สะอาด ได 

  ใน คัมภีร สัง ยุต ตนิ กาย   ส คาถ วรรค   มี ผู มา ทูล ถาม พระ ผู มี 
พระภาค เจา วา “ สัตว โลก รก ทั้ง ภายใน    รก ทั้ง ภายนอก    

         อัน ความ รก เกี่ยว พันไว   ใคร เลา จะ สาง ความ รก นี้ ได ” 

*   นัย   กัน ทรก สูตร   ม . ม .   พระ ไตรปฎก เลม   ๑๓ 

๕๐
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 พระ ผู มี พระ ภาค เจา ตรัส ตอบ วา 

  “ บุคคล ผู มี ปญญา   ตั้ง มั่น ใน ศีล แลว   อบรม จิต และ ปญญา 

ให เจริญ   มี ความ เพียร   มี ปญญา รักษา ตน   เปน ผู เห็น ภัย ใน วัฏสงสาร   

บุคคลเชน นั้น แหละ  จะ สาง ความ รก เสีย ได ” 

 มี สุภาษิต ใน โลก นิติ วา 

  มหาสมุทร สุด ลึก ลน             คณนา 

  สาย ดิ่ง ทิ้ง ทอด มา     หยั่ง ได 

 ภูเขา สูง อาจ วัดวา    กำหนด 

   จิต มนุษย นี้ ไซร   ยาก แท   หยั่ง ถึง 

  หาก มนุษย ตองการ จะ ให มี ใจสูง สม ชื่อ มนุษย   ให เปน คน ตรง 

และ เปน คน ดู งาย เขาใจ ได งาย   ก็ ตอง อาศัย ธรรม เปน เครื่อง ยก จิต   ฝก 

จิต ให สะอาด   สงบ และ สวาง   ควร มี อุดมคติ อัน มั่นคง วา 

  “ อะไร จะ เกิด ขึ้น ก็ ชาง มัน   ยึด มั่น ใน คุณธรรม ไว กอน   แลว ทุก 

อยาง จะ ดี เอง ” 

  คุณธรรม ทำให มนุษย แตก ตาง จาก สัตว ทั่วไป   มี คำ โบราณ 

กลาว ไว วา   การ กิน อาหาร   การ นอน   ความ กลัว ภัย   การ เสพ เมถุน   

๕๑



มีเสมอ กัน ทั้ง ใน มนุษย และ เดรัจฉาน   คุณธรรม ทำให มนุษย แตก ตาง 

จาก สัตว เดรัจฉาน   คน ที่ ไมมี ธรรม จึง เสมอ กับ เดรัจฉาน 

  โดย นยั นี ้จะ เหน็ วา   คณุธรรม สำคญั ทีส่ดุ ใน หมู มนษุย   สม ดงั ที ่

พระ ผู ม ีพระ ภาค เจา ตรสั ไว วา   “ ด ูกอน วา เสฏฐะ   และ ภาร ัทวา ชะ   ธรรม 

นั่น แล ประเสริฐ ที่สุด ใน หมู ชน ทั้ง ใน บัดนี้ และ ภาย หนา ”   ( นัย   อัคคัญญ 

สูตร ) 

  ถา มนุษย ทิ้ง ธรรม เสีย   ธรรม ก็ จะ ทิ้ง มนุษย   พวก เขา จะ 

มีความสุข อยู ได อยางไร   ธรรม ยอม รักษา ผู ประพฤติ ธรรม   ธรรม ที่ 

มนุษย ประพฤติ ดีแลว ยอม นำ สุข มา ให   โลก มนุษย ที่ เกลื่อน กลน ไป 

ดวยความ ทุกข นั้น   เพราะ ไมมี ธรรม เปน เครื่อง ค้ำจุน   เพราะ ฉะน้ัน 

มนุษยจึง ควร ตระหนัก เรื่อง นี้ ให ดี และ ยึด ธรรม ไว เปน หลัก ของ 

ชีวิตก็จะมี ความ สุข ทั่ว หนา กัน 

 วศ .
๓๑     สิงหาคม     ๒๕๔๙

๕๒





๒๕   อุปาทาน ขันธ 
 

 พระพุทธเจา ตรัส ไว วา   กลาว โดย ยอ   ความ ยึด มั่น ใน ขันธ   ๕   

เปน ทุกข   ขันธ   ๕   คือ   อะไร   คือ   รูป   เวทนา   สัญญา   สังขาร   วิญญาณ 

  รูป  ใน ที่ นี้ หมาย ถึง   รางกาย   เปน ที่ ตั้ง แหง ความ ทุกข นานา 

ประการ   เชน   ความ เกิด   ความ แก   ความ เจ็บ ปวย   และ ความ ตาย   ซึ่ง 

ถือวา เปน สภาว ทุกข คือ เปน ทุกข ตาม สภาพ ของ ผู ที่ เกิด มา   นอกจาก 

นี้ ยัง มี ปกิณก ทุกข เชน   ความ ทุกข ทาง ใจ   ( โทมนัส )   ความ คับ แคน ใจ   

ความ ร่ำไร รำพัน   ความ เศรา โศก   ความ ตอง ประสบ กับ สิ่ง ที่ ไม เปน ที่รัก   
ความ ตอง พลัดพราก จาก สิ่ง เปน ที่รัก   การ ปรารถนา สิ่ง ใด แลว ไม ได สิ่ง 
นั้น   เหลา นี้ ปรากฏ ใน ธัมม จัก กัป ปวัตน สูตร ตอน ที่ วา ดวย ทุกข สัจ 

     ม ีกาย อยา หมาย วา เปนสุข         ที่แท ทุกข มากมาย หลาย สถาน 

  มนุษย เรา วัน หนึ่ง   ๆ    ตอง ยุง กับ รูป ขันธ ไมใช นอย เลย   ตั้งแต 

เชา จน เขา นอน   เสีย เวลา ไป กับ เรื่อง กิน   และ การ ประกอบ กิจการ 

งาน   เพื่อ ให มี กิน มี อยู   เพื่อ จะ เลี้ยง รูป ขันธ ไว   ลอง นึกดู เถิด เรา ตอง 

เสีย เวลา   เสีย อะไรๆ   ตางๆ   มากมาย เพ่ือ รูป ขันธ นี้   ยิ่ง มี โรค ภัย ไข เจ็บ 
เบียดเบียน เขา ดวย แลว   ก็ ยิ่ง เปน ภาระ อัน หนัก   บาง คน ถึง กับ ฆา ตัว 

ตาย เพราะ ทน ตอ ความ ลำบาก ไม ไหว   พระสารีบุตร เคย  เปรียบ ไว วา   
เหมือน โจร ที่ ปลอมตัว เขา มา เปน คน รับ ใช   พอ นาย ไว วางใจ แลว   

๕๔
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ก็ประทุษราย เอา ตามใจ ชอบ   รูป ขันธ นี้ ก็ ทำนอง เดียวกัน   ให ความ 

สนุก เพลิดเพลิน บาง ในวัย ตน   พอ เจาของ รูสึก รัก รางกาย   ตอ จาก นั้น 

ก็ คอยๆ   ชำรุดทรุดโทรมไป   แกไข ได บาง แกไข ไม ได บาง   วา ไม ฟง   คอย 

แต จะ แตกดับ  บุคคล ตอง เดือด รอน วุนวาย กับ รูป ขันธ นี้ จนกวา จะ 

แตกดับ ไป ใน ที่สุด  ยิ่ง มี อุปาทาน มาก ก็ ยิ่ง ทุกข มาก   การ ถอน อุปาทาน 

เสียไดเปนการ ดี 

  เวทนา   คือ   ความ รูสึก สุข บาง   ทกุข บาง   ไม ทุกข ไม สุข บาง   

อัน เกิด จาก เหตุ ตางๆ   สิ่ง ที่ ทำให เกิด ความ รูสึก สุข และ ทุกข ของ คน 

เราไมเหมือน กัน   ดัง นั้น   คน จึง เที่ยว แสวงหา ความ สุข ตางๆ  กัน   ที่ 

เหมือนกัน ก็ มี   จึง แบง เปน กลุมๆ   สิ่ง ที่ ให ความ สุข แก คน พวก หนึ่ง   อาจ 

ไม ให ความ สุข แก คน อีก พวก หนึ่ง   ดัง สุภาษิต อังกฤษ บท หนึ่ง วา 

  One   man’s   meat   is   another   man’s   poison . 

  แปล วา   เน้ือ สำหรับ คน หน่ึง เปน ยา พิษ สำหรับ อีก คน หน่ึง   

ถือเอา ความ วา  เปน ความ สุข ความ พอใจ สำหรับ คน หนึ่ง   แต เปน 

ความ ทุกข สำหรับ อีก คน หนึ่ง   ทั้งนี้ เพราะ อัธยาศัย ไม เหมือน กัน   มี 

ธรรมชาติ ที่ ตาง กัน   ดัง มี นิทาน เลา วา หนู กับ กบ มา พบ กัน สมัคร ใจ เปน 

เพื่อน กัน   ไปเท่ียวดวย กัน     เพ่ือ ไม ให พราก จาก กัน จึง เอา เชือก มา ผูก 

ขา เอา ไว ยาวพอ สมควร   วัน หนึ่ง ไป เจอ สระ น้ำ   กบ ก็ ดีใจ ไมทัน ได คิดถึง 

เพ่ือน   กระโดด ผลุง ลง น้ำ   ดำ ผุด ดำ วาย ดวย ความ เพลิดเพลิน   สวน 

๕๕



หนู อยูในน้ำ ไม ได   สำลัก น้ำ และ จม น้ำตาย   ตาย แลว ลอย ขึ้น เหนือ น้ำ   

กบ ก็ไมรู   เหยี่ยว ตัว หนึ่ง บิน ผาน มา ทาง นั้น เฉี่ยว เอา หนู ไป   กบ ก็ ติด ขึ้น 

ไปดวย   เหยี่ยว ได เหยื่อ สอง ตัว ไป กิน 

  นิทาน เรื่อง นี้   แสดง ให เห็น วา     ผู ที่ มี วิสัย ตาง กัน   สุข − ทุกข ไม 

เหมือน กัน   ผูกพัน กัน   มี แต จะ นำ ความ วิบัติ มา ให  เหมือน กบ กับ หนู 

  ถา เรา จำเปน ตอง คบ กบั คน ที ่อธัยาศยั ไม ตรง กัน   ก ็ให คบ หางๆ   

ไม ตอง ผูกพัน แบบ กบ กับ หนู   ซึ่ง จะ พา กัน พินาศ ทั้ง สอง ฝาย 

  สุข เวทนา ที่ เจือ ดวย อามิส ก็ มี   คือ ความ รูสึก สุข ที่ เจือ 

ดวยกามคุณ   ๕   สุข เวทนา ที่ ไม เจือ ดวย อามิส ก็ มี   คือ   ความ รูสึก สุข ที่ 

ไม เจือ ดวย กามคุณ   ๕   แต เกี่ยว กับ ความ รูสึก สุข ที่ เกิด จาก การ บำเพ็ญ 
คุณ งาม ความ ดี และ ความ สงบ ใจ   ทุกขเวทนา ที่ เจือ ดวย อามิส ก็ มี   คือ   
ความ รูสึก ทุกข ที่ เจือ ดวย กามคุณ   ๕   ทุกขเวทนา ที่ ไม เจือ ดวย อามิส ก็ 

มี  คือ ความ รูสึก ทุกข ที่ ไม เจือ ดวย กามคุณ   ๕   แต เปน ความ รูสึก ทุกข 

เพราะการ บำเพ็ญ คุณ งาม ความ ดี และ ความ ไม สงบ ใจ เพราะ เหตุ ใด 
เหตุหนึ่ง   เชน   ความ ขัดของ ใน การ บำเพ็ญ กุศล  เปนตน 

  ชาว โลก ทั่วไป แสวงหา สุข เวทนา อัน เจือ ดวย กามคุณ   ๕   เมื่อ 
ไม ได ก็ เปน ทุกข   อัน ที่ จริง   อายตนะ ภายใน   ๖   อายตนะ ภายนอก   ๖   

วิญญาณ   ผัสส ะ   และ เวทนา   พระพุทธเจา ตรัส วา เปน ของ รอน   เพราะ 
ไฟ คือ ราคะ บาง   โทสะ บาง   โมหะ บาง   เพราะ ความ เกิด   แก   เจ็บ   ตาย   

บาง   อริย สาวก ผู ได สดับ แลว จึง เบื่อ หนาย ใน อาย ตะ ภายใน   ภายนอก   

๕๖
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วิญญาณ   ผัสส ะ   และ เวทนา     เมื่อ เบื่อ หนาย ยอม คลาย ความ ยึด 

ติด   เมื่อ คลาย ความ ยึด ติด ยอม หลุด พน   และ รู วา ได หลุด พน แลว   ( นัย   

อาทิตตปริยาย สูตร ) 

  ใน พระ สูตร บาง แหง ได กลาว ถึง   เวทนา ของ พระ อรหันต วา   

เวทนา ของ ทาน สงบ เย็น เพราะ ไม ถูก กิเลส เผา 

  ความ ทกุข ของ ชาว โลก เปน อนั มาก เกดิ จาก การ มุง แสวงหาสุข 

เวทนา ที่ เจือ ดวย อามิส  คือ กิเลส ตางๆ   

  สญัญา   ความ จำ ได หมาย รู คอื จำ รปู   เสยีง   กลิน่   รส   โผฏฐัพ พะ 

และ ธมั มา รมณ   ทัง้ สวน ด ีและ สวน ไม ด ี  คอื ทัง้ สวน ที ่เปน กศุล และ อกุศล   

สัญญา สวน ดี ทำให จิตใจ ดี   สัญญา สวน เสีย ทำให จิตใจ เสีย   สัญญาเปน 
ตัว เก็บ ขอมูล สง ให สังขาร ปรุง แตง 

  สังขาร   สภาพ ที่ ปรุง แตง จิต ให ดี ให ชั่ว   มี บทบาท สำคัญ มาก 

ในชีวิต คน   ถา สังขาร ปรุง ดี จิต ก็ ดี   สังขาร ปรุง ไม ดี จิต ก็ ไม ดี   เปรียบ 
งายๆ   เหมือน เรา ได วัสดุ มา อยาง หนึ่ง มา ทำ กับขาว   จะ เปน ปลา หรือ 
เน้ือ ก็ตาม  จะ มี รส เปน อยางไร ก็ สุด แลว แต เคร่ือง ปรุง และ ฝมือ การ 
ปรุง  วัน หนึ่งๆ   จิต ยอม ได รับ อารมณ ทาง ตา   หู   เปนตน เปน อัน มาก   

สัญญา เปน ตัว เก็บขอมูล ดัง กลาว แลว   สังขาร เปน ตัว ปรุง ให รูสึก 

นึกคิดไป ตางๆ   อัน ที่ จริง สิ่ง ที่ ได เห็น ได ฟง เปนตน   เกิด ขึ้น แลว ดับ ไป 
แลว นานแลว   แตสัญญา และ สังขาร นำ มา ปรุง ครั้ง แลว คร้ัง เลา   เร่ือง 

จึง ไมรู จัก จบ สิ้น   คน อาจ จะ ทะเลาะ กัน ยาวนาน เปน ป   ๒   ป   ๓   ป      หรือ 

๕๗



ตรง กันขาม   อาจ จะ ระลึกถึงกัน เปน เวลา นานๆ   ก็ ดวย อานุภาพ ของ 

สัญญาและสังขารนี่เอง 

  เพื่อ การ ปลอย วาง อารมณ ตางๆ   ที่ เกิด ขึ้น คร้ัง แลว คร้ัง เลา   

เม่ือ จะ ทรง โอวาท พระ พาหิ ยะ   พระพุทธเจา จึง ตรัส วา   “ จง สัก แต วา 

เห็นใน สิ่ง ที่ ได เห็น   จง สัก แต วา ฟง ใน สิ่ง ที่ ได ฟง   จง สัก แต วา รู   (มุตะ)   

สิ่งที่ได รู ทาง จมูก   ลิ้น   และ กาย   จง สัก แต วา รู ทาง ใจ   ( วิญญา ตะ )   

ในสิ่งท่ีได รู ทาง ใจ   เม่ือ เปน เชน นี้ เธอ จะ ไมมี ตัว ตน ใน โลก นี้ หรือ ใน โลก 

ไหน   ๆ    นั่น เปน ที่สุด แหง ทุกข ” 

  เมื่อ ตรัส รู ใหมๆ   พระพุทธเจา ตรัส วา   “ เรา สิ้น ตัณหา แลว   

จิตของ เรา ถึง วิ สังขาร แลว ”   นี้ หมายความ วา   จิต ของ พระองค ไม ถูก 

สังขาร ปรุง แตง อีก ตอ ไป   จึง มั่นคง และ สงบ   รู แจง สิ่ง ทั้ง ปวง   ผู ที่ บรรลุ 

เปน พระ อรหันต แลว ก็ เชน เดียวกัน   จิต ของ ทาน เขา ถึง วิ สังขาร เปน 

อตัมมย ตา   อัน อะไรๆ   ปรุง แตง ไม ได   จึง สงบ สุข ได เต็ม ที่ 

  มี อีก แหง หนึ่ง กลาว ไว วา   “ สังขาร ทั้ง หลาย ไม เที่ยง หนอ   

มี การเกิด ขึ้น และ เสื่อม ไป เปน ธรรมดา   เกิด ขึ้น แลว ยอม ดับ ไป   

การสงบสังขาร เสีย ได เปน ความ สุข ”   คาถา นี้ พระ สงฆ นิยม นำ 

มา เปน บทบังสุกุลใน งาน ศพ   การ สงบ สังขาร เสีย ได เปนสุข นั้น 

หมาย รวม ทั้ง สังขาร คือ รางกาย   และ สังขาร คือ  สภาพ ปรุง แตง จิต   

ตามที่กลาวมาแลว 
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  วิญญาณ   วิญญาณ เปน ชื่อ หนึ่ง ของ จิต   มี ความ หมาย เดียว 

กับ จิต   ทาน แบง นามธรรม เปน   ๒   สวน   คือ สวน ที่ เปน จิต และ สวน ที่ 
เปนเจตสิก   เจตสิก แปล วา สิ่ง ที่ เกี่ยวของ กับ จิต ไดแก   เวทนา   สัญญา   

และ สังขาร   นอกจาก เวทนา และ สัญญา แลว กุศล ธรรม ก็ตาม   อกุศล 

ธรรม ก็ตาม   ซึ่ง มี ประการ ตางๆ   รวม ลง ใน สังขาร ขันธ ทั้ง สิ้น 

  มี ผู สงสัย วา   เมื่อ บรรลุ ธรรม หรือ รู ธรรม   รู ดวย จิต หรือ ดวย 

ปญญา   ตอบ วา รวม กัน ทั้ง   ๒   อยาง   คือ ทั้ง จิต กับ ปญญา   ขาด อยาง 

ใด อยาง หนึ่ง ไม ได   ทั้ง   ๒   อยาง ตอง อาศัย กัน เหมือน แสง สวาง กับ 

จักษุอาศัย กันทำให เห็น รูป ตางๆ 
  ใน ที่ บาง แหง กลาว ไว วา   ศีล อบรม สมาธิ   สมาธิ อบรม ปญญา   

จิต ที่ ปญญา อบรม ดีแลว   ยอม หลุด พน จาก อา สวะ ทั้ง ปวง   นี่ แสดง วา   

ศีล   สมาธิ   ปญญา และ จิต   ยอม อาศัย กัน เพ่ือ ความ หลุด พน จาก กิเลส 
  ได พูด ถึง ขันธ   ๕   มา พอ สมควร แลว   ขันธ   ๕   ที่ ยัง มี อุปาทาน 
เรียก วา   อุปาทาน ขันธ   ขันธ   ๕   ที่ บริสุทธิ์ จาก อุปาทาน เรียก วา วิ สุทธิ 

ขันธ   อุปาทาน ขันธ ทำให เกิด ทุกข นานา ประการ เพราะ ความ ยึด มั่น 

ถือมั่น ใน ขันธ   ๕   วา เปน เรา วา เปน ของ เรา   พน จาก ความ ยึด มั่น เสีย ได 
ความ ทุกข ก็ สิ้น ไป   ทาน จึง กลาว วา   เปน ที่สุด แหง ทุกข   หมายความ วา  
หมด ทุกข   หมาย โดย เฉพาะ คือ ทุกข ทาง ใจ   สวน ทุกข ทาง กาย นั้น ยัง 
มีอยูบาง ตามสภาพ ของ รูป ขันธ 

 วศ .
๑๖     กันยายน    ๒๕๔๙ 

 

๕๙



๒๖ สิ่ง ที่ ทำให มนุษย วิเศษ กวา สัตว 

  มี คติ โบราณ กลาว ไว วา   การ กิน อาหาร   การ นอน   การ กลัว 

ภัย   และ การ สืบพันธุ เปน สิ่ง ธรรมดา   ( สามัญ )   ของ มนุษย และ สัตว 

ทัง้หลาย   ธรรม ทำให มนุษย วเิศษ ยิง่ กวา สตัว   คน ที ่ไมม ีธรรม ก ็เสมอ กนั 

กับ สัตวทั้งหลาย 

  คำ วา สัตว  ใน ที่ นี้ ทาน หมาย ถึง สัตว เดรัจฉาน ทั่วไป   ซึ่ง ไมมี 

เปาหมาย ใน ชีวิต   มัน มี ชีวิต อยู เพ่ือ ได กิน  ได นอน   ได สืบพันธุ   และ หลบ 
หลีก ภัย   ใน การ กิน มัน ก็ แยง กัน   ใน การ สืบพันธุ กัน ก็ ประหัต ประหาร 

กัน เพื่อ แยง ตัว เมีย   ตอง พาย แพ ไป ขาง หน่ึง หรือ อาจ ถึง ตาย ก็ มี   มัน มี 

ชีวิตอยู อยาง ไมมี กฎ เกณฑ กติกา อะไร   ใช กำลัง กาย เปน เคร่ือง ตัดสิน   

มัน ไมมี ธรรม   มี แต สัญชาตญาณ หรือ สัญชาต เวค ใน การ คุมครอง ตน 
และ ลูกๆ  ของ มัน   รวม ถึง พวก พอง ของ มัน ใน สัตว บาง ประเภท 

  มนุษย ได ชื่อ วา เปน ผู มี เหตุผล   มี ธรรม เปน หลัก ใจ   เพื่อ ปฏิบัติ 
ชอบ ตอ กัน ใน สังคม   มนุษย คน ใด ปราศจาก ธรรม เสีย แลว   เขา ก็ มี 
ชีวิตอยู เสมอ ดวย สัตว เดรัจฉาน 

  เพราะ ฉะนั้น มนุษย ซึ่ง แปล วา   “ ผู มี ใจสูง ”   นั้น   จึง ควร ทำ 
ตน ให ประกอบ ดวย ธรรม ตาม หนาที่ ตางๆ   คือ   ทำ หนาที่ ของ ตน ให 

สมบูรณ   ยิ่ง มี ธรรม มาก เทา ไหร   ทำ หนาที่ ของ ตน สมบูรณ มาก เทา ไหร 

๖๐



อาจารยวศิน อินทสระ

๒๗ การ ให 

  มี พุทธ ศาสน สุภาษิต บท หนึ่ง วา   “ การ ให เปนการ ฝก คน ที่ ยัง 
ไม ได ฝก   การ ไม ให เปนการ ประทษุราย ทาน ผู ที ่ฝก ตน ดแีลว   ผู ให ยอม 

บันเทิง ดวย การ ให   ผูรับ ออนนอม ถนอม น้ำใจ ดวย ปย วาจา ” 

  การ ให เปนการ ฝก คน ให เสีย สละ   การ เสีย สละ ทำให จิตใจ 

ออนโยน   เปนการ ฝก เบื้อง ตน เพ่ือ อยู กัน ใน สังคม ดวย ความ เอื้อเฟอ   

เปน สังคห วัตถุ ขอ หน่ึง ใน   ๔   ขอ   การ ให นั้น ให สิ่งของ บาง   ให อภัย 

บาง   ให ธรรม คือ คำ สั่ง สอน ที่ ดี บาง   การ ให เปน ยา เสนห ทำให เปน ที่รัก 
ของ ผู อื่น   ความ ตระหนี่ เปน ยา ให คน เกลยีด ชัง   การ ให เปน ยา ให ได ยศ   

ความตระหน่ี เปน ยา ให กำพรา พวก พอง 

ก็ จะ ยิ่งเปนมนุษย ที่ ประเสริฐ   ใน การ นี้ ตอง ฝก ตน อยู เสมอ จึง จะ เปน ผู 

ประเสริฐ   สมดัง พระพุทธ พจน ที่ วา   “ ใน หมู มนุษย ดวย กัน   ผู ฝก ตน 

แลว  เปน ผูประเสริฐ ที่สุด   ( ทนฺ โต   เสฺโฐ   มนุ สฺ เส สุ ) 

 วศ . 
๒๖     ตุลาคม    ๒๕๔๙ 

๖๑



  คำ วา   “ การ ไม ให เปนการ ประทุษราย ทาน ผู ฝก ตน แลว ”   นั้น   

เชน   มารดา   บิดา   ครูบา อาจารย   นักบวช ใน ศาสนา ผู ซึ่ง ได ฝก ตน 

แลว   ถา เรา ไม เอื้อเฟอ ตอ ทาน เหลา นี้   เหมือน ประทุษราย ทาน   คือ ไม 

สงเสริมให ทาน บำเพ็ญ คุณ งาม ความ ดี ยิ่งๆ   ขึ้น ไป 

  พระพุทธเจา ทรง แสดง อานิสงส ของ การ ให ไว หลาย ประการ   

เชน   ผู ให ยอม เปน ที่รัก   คน สวน มาก ยินดี คบ เขา   เปน ผู ไม เกอ เขิน 

ในท่ีประชุม   แต เปน ผู แกลว กลา ใน ที่ ประชุม   เมื่อ สิ้นชีพ แลว ยอม ไป 

สุคติ 

  ดวย เหตุ นี้   ผู มี ปญญา ใครครวญ แลว จึง ควร ยินดี ใน การ ให   

มีความ สุข ใน การ ให   ใน การ สงเคราะห ผู ที่ ควร สงเคราะห 

 วศ .  

๒๖     ตุลาคม    ๒๕๔๙

๖๒





๒๘ ความ หวัง และ สมาธิ 
 

 คนใน วรรณะ พราหมณ คน หน่ึง เดิน ทาง เพ่ือ ไป บวช ใน ปา   

ระหวาง ทาง ได เห็น นก ตัว หนึ่ง ได ชิ้น เน้ือ แลว บิน ไป   นก อื่นๆ   ซึ่ง หวัง 

จะได ชิ้น เน้ือ   ก็ บิน ตาม กัน ไป   รุม กัน จิก ตี นก ตัว นั้น   จน ทน ไม ไหว ตอง 

ทิ้ง ชิ้น เนื้อ   นก ตัว อื่น ได ชิ้น เนื้อ แลว ก็ บิน ไป   นก ทั้ง หลาย ก็ตาม จิก ตี 

นก ตัว นั้น   ทำ กัน อยู อยาง นี้   จน ชิ้น เนื้อ ไม เปน ชิ้น เนื้อ   ไมมี ตัว ใด ได กิน   

สิง่ทีไ่ดคอืเจบ็ ตวัไปตามๆ   กนั   การ แยง กนั เปน เหต ุให เกดิ ทกุข   การ แบง 

กัน เปน เหตุ ให เกิดสุข   พราหมณ นั้น คิด วา   กามคุณ ทั้ง หลาย เหมือน ชิ้น 

เนื้อ   ที่มนุษยและ สัตว โลก ยื้อ แยง กัน   การ ละ กามคณุ เสีย ได เปนสุข 

  เวลา ค่ำ   พราหมณ นั้น ไป ขอ พัก คาง แรม ที่ บาน แหง หนึ่ง   เห็น 

ทาสี คน หนึ่ง เมื่อ ทำงาน ให นาย เสร็จ แลว   นั่ง คอย ชาย อัน เปน ที่รัก ซึ่ง 

นัด หมาย วา จะ มา หา   ปฐมยาม ลวง ไป   มัชฌิมยาม ลวง ไป   แต ชาย นั้น 

ก็ ไมมา   พอ ถึง ปจฉิม ยาม หญิง ทาสี นั้น ก็ ตัดใจ ไม คอย แลว   จึง หลับ ไป 

อยาง เปนสขุ     พราหมณ นัน้ คดิ วา   ความ หวัง ใน กเิลส ทัง้ หลาย เปน ทกุข   

( กิเลเส สุ   อาสา   นาม   ทุกฺ ขํ ) 

๖๔



อาจารยวศิน อินทสระ

 ความ ไม หวัง ทำให หลับ เปนสุข   แต ความ หวัง ถา สำเร็จ ก็ ทำให   

 เปนสุข ได เหมือน กัน   ดู นาง สาว ปงคล า นั้น เถิด   เมื่อ ไม หวัง แลว   

 ก็ หลับ ไป อยาง เปนสุข  

 ( สุขํ   นิรา สา   สุ ปติ   อาสา   ผลว ตี   สุขา   

อาสํ   นิ ราสํ   กตฺต วาน   สุขํ   สุ ปติ   ปง ฺคลา ) 

  มนุษย เรา สวน มาก ผูกพัน ตน ไว กับ ความ หวัง อยาง ใด อยาง 

หนึ่ง หรือ หลาย อยาง   แต มิใช เพียง แต หวัง แลว จะ สำเร็จ   เมื่อ หวัง 

สิ่ง ใด ก็ ตอง เพียร พยายาม เพื่อ สิ่ง นั้น จน สุด กำลัง   คือ ตอง มี อิทธิ 

บาท   ๔   มา ประกอบ กับ ความ หวัง   จึง จะ ให สำเร็จ ได   เม่ือ ความ หวัง 

สำเร็จ ก็ ใหเกิดสุข ได เหมือน กัน   แต ถา ไม หวัง ก็ ไม ตอง ใช ความ เพียร 

พยายามในสิ่ง นั้น  ไม ตอง ฝาฟน อุปสรรค ใน สิ่ง นั้น   ความ หวัง จะ วา 

ดีหรือไม ดี  ก็ ยาก ที่ จะช้ีขาด ลง ไป ได   เพราะ มัน เปน เหตุ ให เกิด ทุกข   

และเปน เหตุใหสุขไดทั้ง   ๒   อยาง 

  ใน พระ สูตร บาง แหง กลาว ถึง บุคคล ผู มี หวัง   ผู สิ้น หวัง   และ 

ผู ไม หวัง   ผู มี หวัง คือ ผู ที่ มี คุณสมบัติ พอท่ี จะ หวัง สิ่ง นั้น ได   เชน   ผู มี 

ศีล มี ธรรม ดี ยอม หวัง มรรคผล และ นิพพาน ได   ผู ไร ศีล ไร ธรรม ยอม 

เปนผูสิ้นหวัง   ผู บรรลุ มรรคผล นิพพาน แลว  ไม ตอง หวัง อีก  เปน ผู ไม 

หวัง   (นัย  อังคุตตรนิกาย   ติก นิบาต ) 

๖๕



  ความ หวัง เปน อาหาร ชนิด หนึ่ง ใน อาหาร   ๔   เรียก วา   

มโนสัญเจตนา หาร   หลอ เลี้ยง ชีวิต ให ดำรง อยู ได   พอ แม บาง คน 

ปวยหนัก  ลูก อยู ไกล   ทราบ ขาว วา กำลัง เดิน ทาง มา ก็ รอ คอย อยู ดวย 

ความ หวัง  วาจะ ได พบ ลูก สัก ครั้ง หนึ่ง กอน ตาย   พอได พบ ลูก เห็น หนา 

ลูก ก็ ดีใจ หลับตา ตาย ไป อยาง เปนสุข   นี้ แสดง วา ความ หวัง ได หลอ 

เลี้ยงชีวิต ไว 

  พราหมณ ผู นั้น ได เดิน ทาง ตอ ไป ใน เชา วัน รุง ขึ้น   เขาไป ใน 

ปาพบดาบส ผู หนึ่ง กำลัง นั่ง เขา ฌาน สงบ อยู   เขา เห็น แลว เกิด ความ 

เลื่อมใส   เปลง อุทาน ออก มา วา 

  ธรรม อื่น ยิ่ง กวา สมาธิ ไมมี   ทั้ง ใน โลก นี้ และ โลก หนา 

 บุคคล ผู มี ใจ สงบ ตั้ง มั่น แลว   ยอม ไม เบียดเบียน ตน และ ผู อื่น 

  ( น   สมาธิ ป โร     อตฺถิ   อสฺมึ   โล เก   ปรมฺ หิ   จ 

 น   ปรํ   นาป   อตฺ ตานํ              วิ หึ สติ   สมา หิ โต ) 

  คำ นี้ เปนการ กลาว ของ พราหมณ ผู เปน พระ โพธิสัตว   ( อดีต 

ของ พระพทุธเจา )   กลาว ตาม ประสบการณ ที ่ได เหน็ และ ได รูสกึ ใน ขณะ 

นั้น   อัน ที่ จริง กลาว ตาม นัย แหง ทัศนะ ทาง พระพุทธ ศาสนา แลว   ธรรม 

ที่ยิ่งกวา สมาธิ ก็ มี อยู   คือ   ปญญา และ วิ มุติ   อยาง เชน ใน มหา สา โร ปม 

สูตร   พระพุทธเจา ทรง เปรียบ ธรรม ตางๆ   กับ ตนไม   เชน 

๖๖



อาจารยวศิน อินทสระ

 ลาภ   สัก กา ระ   ชื่อ เสียง   เปรียบ เหมือน   กิ่ง ใบ 

  ศีล   เปรียบ เหมือน   สะเก็ด 

  สมาธิ   เปรียบ เหมือน   เปลือก 

  ปญญา   เปรียบ เหมือน   กระพี้ 

  วิ มุติ   เปรียบ เหมือน   แกน 

  คำ กลาว ทำนอง นี้ คือ   อยาง ที่ ทาน พราหมณ กลาว วา   “ธรรม 

อื่น ยิ่ง กวา สมาธิ ไมมี ”   นั้น เปน ธรรม สัจจะ   คือ   จริง เฉพาะ เร่ือง   เฉพาะ 

เหตุการณ   แต ที่ พระพุทธเจา ตรัส ใน มหา สา โร ปม สูตร นั้น เปน สัจธรรม 

คือ จริง สากล   เพราะ ฉะนั้น   ผู ศึกษา ธรรม เมื่อ ไดยิน ได ฟง คำ ใด แลว   

หากเปน ไป ได พึง ติดตาม เรื่อง ให ถึง ตนตอ วา   ใคร เปน คน กลาว และ 

กลาวเพราะ เหตุ ใด   ก็ จะ ได ขอ วินิจฉัย ตกลง ใจ ที่ ถูก ตอง มากกวา 

ไดยินไดฟง มา ลอยๆ   จะ ได ไม ถก เถียง กัน ใน ขอ ธร รม นั้นๆ   

วศ . 
๒๖     ตุลาคม    ๒๕๔๙

๖๗



๒๙  มิตรภาพ 
 

 มี คำ กลาว ใน ชาดก วา    มิตรภาพ ยอม จืดจาง เร็ว   เพราะ เหตุ   

๓   อยาง คือ 

 ๑ .     คลุกคลี กัน มาก เกิน ไป 

  ๒ .     เหิน หาง กัน มาก เกิน ไป 

  ๓ .     ขอ ใน กาล ที่ ไม ควร ขอ 

 ( อจฺ จา ภิกฺขณสํสคฺ คา     อ สโมสร เณน   จ 

  เอ เตน   มิตฺ ตา   ชี รน ฺติ     อกาเล   ยา จนาย   จ ) 

  มิตรภาพ เปน สิ่ง สำคัญ ใน หมู มนุษย และ สัตว โลก ทั้ง หลาย   

มิตรภาพ เกิด ขึ้น ได ใน ครอบครัว   ใน หมู ญาติ   และ ใน ชน ทั่วไป   การ เกิด 

ขึ้น แหง มิตรภาพ งาย กวา การ รักษา มิตรภาพ   การ รักษา มิตรภาพ เปน 

ของ ยาก   เพราะ มี เหตุ มากมาย ที่ ทำให มิตรภาพ เสื่อม ลง หรือ ถึง กับ 

แตกหกั   กลาย เปน ศตัรู กนั ก ็ม ี  แม ใน สาม ีภรรยา ซ่ึง เปน มติร ที ่สนิท ทีส่ดุ   

ก็ สามารถ แตก ราว   แตกหัก   เปน ศัตรู กัน ก็ มี บอยๆ    ระหวาง พอ แม 

กับ ลูก ก็ มี ได   จะ กลาว ไย ถึง ใน หมู ญาติ และ ชุมชน ทั่วไป 

  ม ีหนงัสอื บาง เลม กลาว ถงึ วธิ ีผกู มติร และ จงูใจ คน   เชน   หนงัสอื 

ของ เดล   คารเน กี้   ชื่อ ใน ภาษา อังกฤษ วา   “ How   to   win   friends   and   

๖๘
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in uence   people ”   แปล เปน ไทย โดย อาษา   ขอ จิตต เมตต   เปน หนังสือ 

ดี มาก นา อาน   และ ควร นำ มา ปฏิบัติ ให พอ เหมาะ พอควร   และ มี ความ 

จริงใจ   ก็ จะ ทำให สำเร็จ ประโยชน ได มาก 

  ใน สุภาษิต ขาง ตน นี้ กลาว ถึง เหตุ   ๓   อยาง ที่ ทำให มิตรภาพ 

จดืจาง ตอ กนั คอื   คลกุคล ีกนั มาก เกนิ ไป   คน ที ่คลกุคล ีกนั มาก เกนิ ไป นัน้   

อาจ ทำให หมด ความ เกรงใจ ซึง่ กนั และ กนั   อยาก ทำ อะไร ก ็ทำ   อยาก พดู 

อะไร ก็ พูด   ขาด ความ ยับยั้ง ชั่งใจ   ทำให กระทบ กระเทือน ใจ กัน   ถา ไม 

พูด กัน ให แจม แจง   ตาง คน ตาง เก็บ ไว ภายใน   อาจ เปน เหตุ ให มึนตึง ตอ 

กัน   ทำให แตก ราว ใน ที่สุด 

  อีก อยาง หนึ่ง   คน เรา ทุก คน ยอม ตองการ เวลา เปน สวน ตัว   

มาก บาง นอย บาง   เหมือน เปน ธรรมชาติ ของ มนุษย ที่ ตองการ เวลา 

เปน สวน ตัว   การ คลุกคลี กัน มาก เกิน ไป ทำให สูญ เสีย เวลา เปน สวน ตัว   

ถา เรา อยู ใน หอง ที่ มี แมว อยู ดวย   เรา ตอง เปด ประตู ไว ให มัน เขา ออก ได 

อยาง สะดวก ของ มัน   มิ ฉะนั้น มัน จะ ตะกาย เรียก ทั้ง ตอน เขา และ ตอน 

ออก ทำให รำคาญ   บาง คน ถึง กับ เจาะ รู ที่ ขาง ฝา ไว เพื่อ ให แมว เขา ออก 

ได สะดวก   เลา กัน วา เปน เรื่อง ของ นัก วิทยาศาสตร คน หนึ่ง   ทาน เจาะ   

๒   รู   เมื่อ มี คน ถาม วา ทำไม เจาะ   ๒   รู   ทาน บอก วา รู ใหญ สำหรับ แมว ตัว 

ใหญ   ร ูเลก็ สำหรับ แมว ตวั เลก็   ทาน จะ ตัง้ใจ ให เปน อยาง นัน้   หรอื ลมื นกึ 

ไป วา   รู ที่ แมว ตัว ใหญ เขา ออก ได   แมว ตัว เล็ก ก็ เขา ออก ได เชน กัน 

๖๙



  มนุษย เรา ที่ อยู รวม กัน ก็ ทำนอง นี้ คือ   ตอง ให เขา มี ทางออก   

ไมใช ปด ประตู ตาย  ถา ปด ประตู ตาย จะ มี ความ กดดัน มาก    ชีวิต ไมมี 

ความ สุข   มิตรภาพ ก็ รวง โรย เหี่ยว เฉา และ สูญ สลาย ไป   

  การ หาง เหิน กัน เกิน ไป ก็ เปน อีก อยาง หนึ่ง   ที่ ทำให มิตรภาพ 

จืดจาง   ตาง ฝาย ตาง ก็ รูสึก วา ไม ได รับ การ เอาใจ ใส   ไม คำนึง ถึง สุข 

ทุกข ของ กัน และ กัน   ประเพณี อวยพร ป ใหม แก กัน  จึง ยัง คง ให สำเร็จ 

ประโยชน   คือ   เตือน ให ระลึก ถึงกัน อยู   ไม หาง เหิน จน เกิน ไป 

  การ ขอ ใน กาล ที่ ไม ควร ขอ  เชน   ขอ สิ่งของ ใน เวลา ที่ เขา กำลัง 

ขาดแคลน   ขอแรง ใน เวลา ที ่เขา เจบ็ ปวย หมด กำลัง   เปนตน   การ ขอ ผดิ 

กาล ทำให เสีย มิตรภาพ    การ ขอ ถูก กาล ทำให ได มิตรภาพ    แม โดย ปกติ 

จะ เปน ผู ให   การ ขอ บาง ใน บาง คราว ถา รู วา เขา เต็มใจ ให   ก็ เปนการ 

ผูกมิตร เหมือน กัน 

  เร่ือง การ แตก จาก มิตร และ การ ผูก มิตร   ทาน ผู สนใจ ลอง 

หา อาน จาก  หนังสือ หิ โตป เทศ  ของ ทาน เสฐียร โกเศศ   ( พระยา 

อนุมานราชธน) 

  อริสโตเติล   ( นัก ปราชญ ชาว กรีก )   กลาว ไว วา   “ มิตรภาพ 

ระหวาง คน ดี กับ คน ดี เปน มิตรภาพ ที่ สูงสง ”   ถา ฝาย หนึ่ง เปลี่ยน ไป ใน 

ทาง ไม ดี   ก็ ควร ชวย แกไข   เมื่อ แกไข ไม ไหว แลว จึง คอย ถอน ตัว ออก มา 

๗๐
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  พระพุทธเจา ตรัส ไว วา   “ ถา ไม ได มิตร ที่ มี ปญญา   เปน คน ดี   ก็ 

ควร เที่ยว ไป ผู เดียว  ไม ควร คบ คน พาล   เพราะ ความ เปน สหาย ไมมี ใน 

คนพาล ” 

  มิตร ที่ ดี ควร มี ลักษณะ สำคัญ   ๔   อยาง คือ 

 ๑ .       มี อุปการะ 

  ๒ .     รวม สุข รวม ทุกข 

  ๓ .     แนะ นำประโยชน 

 ๔ .     มี ความ รัก ใคร 

  เมือ่ ได มติร เชน นี ้ ก ็ควร ถนอมมิตร ให ด ี  เหน็ คณุคา ของ เขา และ 

ปฏิบัติ ให สม กับ ที่ เขา มี คุณคา 

 วศ .
๒๗     ตุลาคม    ๒๕๔๙

๗๑



๓๐ เมื่อไร ตองการ อะไร 

 

มี สุภาษิต ใน ชาดก บท หนึ่ง วา 

 “ใน คราว คับขัน ตองการ คน กลา  

 (อุกฺกเฐ สูรมจฺฉนฺติ)

  ใน คราว ปรึกษา ตองการ  คน ไม เหลาะแหละ   ไม พูด พลาม

 (มนฺตีสุ อกุตูหลํ)  

  ใน คราว ได ขาว น้ำ   ( ที่ ดี )   ตองการ คน อัน เปน ที่รัก 

 (ปยฺจ อนฺนปานมฺหิ) 

  ใน คราว มี เรื่อง ราว เกิด ขึ้น  ตองการ บัณฑิต ”

 (อตฺเถ ชาเต จ ปณฺฑิตํ)

     ( มหา สาร ชาดก   เอก นิบาต )

พระไตรปฎกบาลี เลมที่ ๒๗ ขอ ๙๒ 

  คน กลา มี   ๒   ประเภท   คือ คน กลา แท กับ คน กลา เทียม   คน กลา 

แท ยอม ไม เบียดเบียน ไม ทำราย ผู ที่ ไมมี ทาง ตอสู   ไม รังแก ผู ที่ ออนแอ 

กวา เชน  ไม รังแก เด็ก   เปนตน   แต จะ ตอสู กับ คู ตอสู ที่ มี กำลัง เสมอ กัน   

๗๒
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ตน มี อาวุธ ไม ทำราย ผู ที่ ปราศจาก อาวุธ  เปนตน   ความ กลา อีก อยาง 

หนึ่ง คือ    กลา ละ ความ ชั่ว    ประพฤติ ความ ดี    กลา ทำความ ดี แม จะ 

เสี่ยงชีวิตก็ตาม   สวน คน กลา เทียม นั้น   ที่ จริง ไมใช ผู กลา   แต ดู เสมือน 

ผู กลา  เชน  ชอบ รังแก เด็ก   ชอบ รังแก ผู หญิง   รังแก คน พิการ   เปนตน   

ถา เปน คน พกิาร อยู แลว ก ็มกั จะ รงัแก สตัว ที ่ไมม ีทาง ตอสู   ใน คราว คบัขัน 

หรือ ใน ยาม สงคราม ยอม ตองการ ผู กลา หาญ ที่แท จริง   โบราณ กลาว ไว 

วา   ใน คน   ๑๐๐   คน   หา คน กลา ได   ๑   คน   แปล วา มี อยู เพียง   ๑   %   เทานั้น 

เอง   ( ส เต สุ   ชาย เต   สู โร ) 

  ความ กลา หาญ แทจริง ยอม อยู ทามกลาง ระหวาง ความ ขี้ 

ขลาด กับ ความ กลา จน บา บิ่น  คือ กลา ใน สิ่ง ที่ ไม ควร กลา   เชน   กลา 

ทำผิดกฎหมาย   กลา ทำราย คน ผู ไมมี ความ ผิด 

  ใน คราว ปรึกษา หารือ  ตองการ คน ไม พูด เหลาะแหละ   ไม 

พูดพลาม   คน พูด พลาม ทำให เสีย เวลา ไป มาก แต ไม ได ประโยชน   ใน 

คราวปรึกษา ตองการ คน พูด จริง   พูด ออน หวาน   พูด ประสาน สามัคคี 

และ พูด มี ประโยชน   รูจัก กาล ที่ ควร พูด    หยุด พูด เมื่อ หมด เรื่อง จะ 

พูดแลว    พูดจา มี หลัก ฐาน เช่ือ ถือ ได 

  ใน คราว ได ขาว น้ำ ที่ ดี ตองการ คน อัน เปน ที่รัก   ขอ นี้ เปน ไป 

โดย ธรรมชาติ หรือ โดย ธรรมดา   เชน   พอ แม รัก ลูก  เม่ือ ได ของดี ของ มี 

๗๓



รสอรอย มาก ก็ ระลึก ถึง ลูก   อยาก ให ลูก ได กิน   รู วา สิ่ง ใด ลูก ชอบ กิน เก็บ 

ไว ให   ทาง ฝาย ลูก ที่ มี ตอ พอ แม ก็ เชน เดียวกัน   คน ประ เภท อื่นๆ   ที่รัก กัน 

ก็ จะ มี จิต เชน นี้ เหมือน กัน 

  เมือ่ ม ีเร่ือง ราว อนั จะ ตอง ใช ปญญา ขบคดิ ยอม ตองการ บณัฑติ   

เพราะ บัณฑิต เปน ผู มี ธรรม   มี ความ เฉลียว ฉลาด   สุขุม รอบคอบ   และ 

มี ความ ยุติธรรม   มอง เห็น การณ ไกล ทั้ง ประโยชน ใน ปจจุบัน และ 

ประโยชน ใน ภาย หนา   ทั้ง ประโยชน ตน และ ประโยชน ผู อื่น   จึง วินิจฉัย 

สิ่ง ตางๆ  โดย ไม พลาด   สม พระ บาลี ใน โกศล สัง ยุต   สัง ยุต ตนิ กาย วา 

   นัก ปราชญ ทาน เรียก วา เปน บัณฑิต   เพราะ ยึด ประโยชน 

ทั้งสอง ไว ได   คือ ประโยชน ใน ปจจุบัน และ ประโยชน ใน ภาย หนา 

  คัมภีร โบราณ ทาน กลาว วา   ใน คน พัน คน หา บัณฑิต ได   ๑   คน   
(สหส ฺเส ส ุ  จ   ปณฑฺ ิโต )   บณัฑิต ยอม ดำเนนิ ชวีติ ดวย ปญญา  และ ชกัชวน 

ผูอื่น ให ดำเนิน ชีวิต เชน นั้น ดวย    การ คบ บัณฑิต เปน มงคล ขอ หนึ่ง 

ในมงคล   ๓๘  

 วศ .

๒๘     ตุลาคม    ๒๕๔๙

๗๔





๓๑ หนทาง ไป สู ความ สุข ความ เจริญ 

  หลัก ขอ ปฏิบัติ ที่ จะ นำ ไป สู ความ สุข ความ เจริญ   และ การ ได 

ประโยชน ทั้ง ใน โลก นี้ และ โลก หนา   ทาน แสดง ไว โดย ปริยาย หนึ่ง     ๖   

ประการ คือ 

 ๑ .   อา โรค ยะ   ความ เปน ผู มี โรค นอย   ทำ อยางไร ให เปน ผู มี 

โรคนอย   ก็ พึง ปฏิบัติ อยาง นั้น   ใน พระ สุต ตัน ต ปฎก บาง แหง   ตรัส ให 

เปนผู มี สติ และ รูจัก ประมาณ ใน การ บริโภค  วา เปน เหตุ ให มี โรค นอย 

แกชา   อายุ ยืน   ใน อัง คุต ต รนิ กาย พระพุทธเจา ตรัส ถึง เหตุ ที่ ทำให อายุ 

ยืน ไว   ๕   ประการ 

 ( ๑ )     ไม บริโภค ของ แสลง แก ตน 

  ( ๒ )     รูจัก ประมาณ ใน ของ ที่ ไม แสลง 

  ( ๓ )     บริโภค อาหาร ที่ ยอย งาย 

  ( ๔ )     ไม เที่ยว กลาง คืน 

 ( ๕ )     ประพฤติ พรหมจรรย   หรือ วา ไม มักมาก ใน กามารมณ   

                     สวน เหตุ ที่ จะ ทำให อายุ สั้น   มี นัย ตรง กัน ขาม 

  ( อัง คุต ต รนิ กาย   ปญจก นิบาต   ๒๒ / ๑๖๓ / ๑๒๖ ) 

๗๖
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 ๒ .  ศีล   เปน ผู มี ศีล ธรรม ดี   มี สุภาษิต ใน จริยศาสตร กลาว 

ไว วา   ชีวิต ที่ เรียบ งาย ที่สุด เปน ชีวิต ที่ ดี ที่สุด   ศีล ธรรม เปน วิถี ชีวิต ที่ ดี 

ที่สุด   (The   simplest   life   is   the   best   life .   Morality   is   the   best   

way   of   life . )   ศีล ธรรม เปน รากฐาน แหง ชีวิต ของ ปจเจก ชน และ สังคม   

เปรียบเหมือน ราก ไม เปน สวน สำคัญ ของ ตนไม 

 ๓ .   พาหุ สจัจะ   ความ เปน ผู ได สดบั ตรบั ฟง มาก   แสวงหาความ 

รู ใน สาขา วิชาชีพ ของ ตน อยู เสมอ   หมั่น สดับ ธรรม ของ พระ อริยะ  

มีของพระพุทธเจา เปนตน   องค ประกอบ สำคัญ ของ ความ เปน พหูสูต   

มี ดังน้ี 

  ( ๑ )       เรียน มาก   ฟง มาก 

  ( ๒ )     จำ ได มาก 

  ( ๓ )     วา ได คลอง 

  ( ๔ )     ใครครวญ ดวย ใจ 

 ( ๕ )     แทง ทะลุ ปรุโปรง  คือ เขาใจ ได ตลอด 

  ๔ .   พทุธ า น ุมตั   ดำเนิน ชวีติ ตาม ทาน ผู รู ม ีพระพุทธเจา เปนตน   

ถือ เอา แบบ อยาง ที่ ดี ของ ทาน ผู เปน ปราชญ มา เปน แนวทาง ดำเนิน 

ชีวิต 

๗๗



  ๕ .   ธร รมา นุ วัติ   ใช ชีวิต อนุ วัติ ตาม ธรรม   ไม คลาด จาก ธรรม   

ไม ฝน กระแส ธรรม   ดำเนิน ชีวิต ตาม ทำนอง คลอง ธรรม 

  ๖ .   อ ลนี ตา     ความ เปน ผู ไม ทอถอย   ไม หดหู   ม ีความ เพยีร กลา   

ทำ กิจการ ดวย เรี่ยวแรง และ กำลัง ทั้งหมด   มี ความ บาก บั่น   มั่นคง   ไม 

ทอถอย งาย   จับ ทำ สิ่ง ใด แลว เห็น วา ดี วา ชอบ   ก็ประกอบ การ งาน นั้น 

ให สำเร็จ 

  ทั้ง   ๖   ประการ นี้   ได หัวขอ มา จาก   อัต ถัสส ทวาร ชาดก   เอก 

นิบาต   ผู หวัง ความ สุข ความ เจริญ และ ได ประโยชน ทั้ง ใน โลก นี้ และ 

โลก หนา   พึง ประกอบ ตน ดวย หลัก ทั้ง   ๖   ประการ นี้   ก็ จะ ไม พลาด จาก 

ประโยชน ที่ พึง ได   มนุษย สวน มาก อยาก ได ผล ดี   แต ถา ไม กระทำ เหตุ ที่ 

ดี ก็ ยอม จะ พลาด จาก ผล  เพราะ ผล ดี ยอม มา จาก เหตุ ที่ ดี 

  อีก ปริยาย หนึ่ง   พระพุทธเจา ทรง แสดง เหตุ ให บรรลุ ถึง ความ 

สุข ความ เจริญ ไว   ๔   อยาง เรียก วา   จักร ธรรม   ( ธรรม ที่ เปรียบ เหมือน 

ลอ รถ นำ ไป สู จุด มุง หมาย )   คือ 

  ๑.   ปฏิรูป เท สวา สะ   การ ไดที่ อยู ที่ เหมาะ สม แก กิจ กา รนั้นๆ   

เชน   คาขาย ควร อยู ใน ที่ ชุมนุม ชน   ศึกษา เลา เรียน ควร ได สำนัก ที่ ดี 

  ๒ .   สัป ปริ สูป สัง เส วะ   การ ได คบ คน ดี   ซึ่ง พระพุทธเจา ทรง 

แสดง วา เปน รุงอรุณ ของ การ ได อริยมรรค ประกอบ ดวย องค   ๘   และ 

๗๘



อาจารยวศิน อินทสระ

เปน อุปการะ ตอ การ ดำเนิน ชีวิต แม ใน ทาง โลก   การ ได คบ คน ดี มี ผล ดี 

อยางไร พอ รู กัน อยู แลว   ไม ตอง พรรณนา ให มาก ความ   ขอ แถม ดวย 

กลอน บท หนึ่ง ที่ วา 

   คบ พาล − พาล พา ไป หา ผิด   คบ บัณฑิต − บัณฑิต พา ไป หา ผล 

  คบ คน ชั่ว พา ตัว ให อับจน   คบ คน ดี มี ผล จน ตัว ตาย 

  ขาพเจา ขอ แถม วา     คบ คน ดี มี ผล ทั้ง ใน ชาติ นี้ และ ชาติ หนา   

หลัง จาก ตาย แลวไป สู สุคติ   มี ความ สุข อัน ยั่งยืน 

 ๓ .   อัต ต สัมมา ปณิธิ     การ ตั้ง ตน ไว ชอบ   หมาย ถึง ตั้ง จิต ไว 

ชอบ   เชน     

  ( ๑ )  ตั้ง ไว ใน ศรัทธา   เช่ือ กรรม   เช่ือ ผล ของ กรรม   เชื่อ ความ 

ที่ สัตว ทั้ง หลาย มี กรรม เปน ของ ของ ตน   เชื่อ พระ ปญญา ตรัสรู ของ 

พระพุทธเจา   เปน ศรัทธา ที่ มี เหตุผล ไม เช่ือ งมงาย   อัน จะ นำ ไป สู ความ 

เสื่อม 

  ( ๒ )   ตั้ง ตน ไว ใน ศีล ธรรม อัน ดี    ซึ่ง มี ผล เปน สุคติ    เปน โภค ะ 

และ เปน ความ เยือก เย็น   ดัง ถอยคำ แสดง อานิสงส ของ ศีล วา 

  สี เลน   สุคตึ   ยนฺ ติ 

  สี เลน   โภค สมฺป ทา 

๗๙



  สี เลน   นิพฺ พุ ตึ   ยนฺ ติ 

  แปล วา   บคุคล จะ ไป สู สคุต ิก ็เพราะ ศลี  จะ พรัง่ พรอม ดวย โภคะ 

ก็ เพราะ ศีล   จะ ถึง นิพพาน ก็ เพราะ ศีล   โภค ะ นั้น พระพุทธเจา ทรง แสดง 

ไว   ๒   อยาง คือ   

  อา มิส โภค ะ   หมาย ถึง   ทรัพยสิน สมบัติ ภายนอก 

  ธร รม โภค ะ   หมาย ถึง   ทรัพย ภายใน   คือ   คุณธรรม ตางๆ   

  ( ๓ )  ตั้ง ตน ไว ใน จา คะ   คือ หมั่น บริจาค ไม ตระหน่ี เหนียว แนน   

แต รูจกั ประหยัด อดออม   ไม ฟุมเฟอย   ไม สรุุยสรุาย   รูจกั บรจิาค ใน ฐานะ 

ที่ ควร   นอกจาก นี้ ยัง รูจัก สละ สิ่ง ที่ ไม ดี ใน ตน 

  (๔ )   ตั้ง ตน ไว ใน ปญญา   รูจัก บาป − บุญ   คุณ − โทษ   ประโยชน 

− มิใช ประโยชน   แลว ตั้ง ตน ไว ใน สวน ที่ เปน คุณ   เปน ประโยชน   หาง ไกล 

จาก สิ่ง ที่ เปน บาป   เปน โทษ   ไม เปน ประโยชน 

  ทั้งหมด นี้ รวม เรียก วา   อัต ต สัมมา ปณิธิ   =   ตั้ง ตน ไว ชอบ 

  มี เร่ือง เลา หลาย แหง   มี ใน อรรถ กถา ธรรมบท เปนตน วา   มี 

ลกูชาย เศรษฐ ีกบั ลกูสาว เศรษฐ ีมา แตงงาน กนั   ม ีทรพัย ฝาย ละ   ๘๐   โกฎ ิ  

( ๘๐๐   ลาน )   ตอ มา คบหา นกัเลง สรุา   ตดิ สรุา และ เสพ อบาย ม ุขอืน่ๆ   อกี   

ผลาญ ทรัพย สมบัติ จน หมด   ลงทาย เปน ขอทาน   ดูเถิด − ดู ผู ที่ ตั้ง ตัว ได 
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แลว   แต ไม ตั้ง ตน ไว ชอบ   ประสบ ความ วิบัติ ถึง ขนาด นี้   สวน ผู ตั้ง ตน ไว 

ชอบ   แม จะ ไมมี ทรัพยสิน มา กอน   แต ก็ คอยๆ   ตั้ง ตัว ไดที ละ นอย   มี เร่ือง 

เลา วา   คนใช ของ เศรษฐี คน หนึ่ง   ได หนู ตาย มา ตัว หนึ่ง เปนตน ทุน คอยๆ   

ตัง้ ตน ขึน้   จน เปน เศรษฐ ีได ใน ทีส่ดุ   เรือ่ง นี ้ปราก ฏ ใน อรรถ กถา ธรรมบท 

เหมือน กัน   ใน เมือง ไทย ก็ มี บุคคล ที่ เปน ตัวอยาง ปรากฏ ให เห็น อยู ทั้ง   ๒   

ดาน 

  ฝาย บรรพชิต คือ ผู บวช   ถา ตั้ง ตน ไว ชอบ ก็ จะ มี ประโยชน 

ไพศาล ทั้ง แก ตน  แก พุทธ ศาสนา   และ แก พุทธ บริษัท   มี ตัวอยาง ให เห็น 

อยู มากมาย   ถา ตั้ง ตน ไว ไม ชอบ   หละ หลวม ใน พระ ธรรม วินัย   ก็ จะ เปน 

โทษ มาก   ดัง ภาษิต ที่ วา 

  “การ บวช ที่ ยอหยอน   ยอม เกล่ีย โทษ ลง แก ตน และ แก พระ 

ศาสนา   และ นำ บคุคล ผู นัน้ ไป สู นรก ได   เหมือน หญา คา หรือ หญา คมบาง 

ที่ จับ ไม ดี   ยอม จะ บาด มือ ได ”

  ๔ .   ปุพ เพกต ปุญญ ตา   ความ เปน ผู มี บุญ ซึ่ง ได ทำ ไว กอน   

อาจเปน บุญ ใน ชาติ กอน   หรือ บุญ ใน ชาติ นี้ ที่ เคย ทำ ไว ก็ได   บุญ เปน 

ปจจัยสำคัญ อยาง หนึ่ง ที่ หนุน ให บุคคล ผู มี บุญ ได ประสบ โอกาส   

ประสบชอง ทาง ให เจรญิ รุงเรอืง ขึน้ ได โดย งาย    กำจัด อปุสรรค ที ่เขามา 

กาง กั้น ใหถอย รน หรือ พินาศ ไป 

๘๑



 อยา ดู หมิ่น บุญ กรรม จำนวน นอย  จะ ไม ตอย ตาม ตอง สนอง ผล 

ดู ตุม น้ำ เปด หงาย กลาง สาย ชล   ยอม เต็ม ลน ดวย อุทก ที่ ตกลง 

อัน นัก ปราชญ สั่งสม บม บุญ บอย ที ละ นอย ทำ ไป ไม ใหล หลง 

 ยอม เต็ม ดวย บุญ นั้น เปน มั่นคง บุญ ยอม สง สู สถาน วิมาน ทอง 

  บญุ เปน ประโยชน เกือ้กลู ทัง้ ใน โลก นี ้และ โลก หนา   “ ขมุทรัพย 

คือ บุญ ไม ทั่วไป แก คน เหลา อื่น   ( ของ ใคร ของ คน นั้น )   โจร ลัก ไป ไม ได   

นกัปราชญ จึง ควร ทำบุญ ที่ สามารถ ติดตาม ตัว ไป ได ” 

( นัย   พระพุทธ พจน ) 

  วิถี แหง บุญ มี มาก ทาง ดวย กัน   ไมใช การ ให ทาน อยาง เดียว   

เชน  การ รักษา ศีล   การ อบรม จิต ให สะอาด ผองแผว   การ ชวย เหลือ ผู 
อื่น   เปนตน   ลวน เปน วิถี แหง บุญ ทั้ง สิ้น   โดยที่ สุด แม การ ทำความ เห็น 

ให ตรง   ( ทิฏ ุ ชุ กรรม )   หรือ สัมมา ทิฏฐิ   ก็ จัด เปน บุญ 

   บุคคล ควร หมั่น ทำบุญ อยู เสมอ ทั้ง กลาง วัน และ กลางคืน   

กลางคืน อยู บาน ก็ ทำบุญ ได  เชน   เมตตา ภาวนา   การ อบรม จิต 

ใหมีเมตตา   แลว แผ เมตตา ไป ยัง สรรพ สัตว   บุคคล ที่ สามารถ ทำ 

ประโยชน แก มวลชนได มาก   ก็ คือ ผู ที่ มี ความ สงบ สุข ภายใน   แลว แผ 
กระแส ความสงบสุข นั้น ไป ยัง ผู อื่น   ธรรม   ๔   อยาง ดัง กลาว มา นี้   เปน 

เหตุ นำ ชีวิต ไป สู ความ สุข ความ เจริญ 

 วศ .
๗    พฤศจิกายน    ๒๕๔๙

๘๒
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๓๒  รูป ขันธ 

 

 ขาพเจา รูสึก วา   รูป ขันธ หรือ รางกาย ของ ขาพเจา เวลา นี้    

(พ.ศ.   ๒๕๕๐   อายุ   ๗๓   ป )   เหมือน เกวียน ชำรุด ทรุด โทรม เทียม ดวย 

โคแก ที่ ไร กำลัง   ตอง คอยๆ  เดิน   และ บรรทุก ของ หนัก ไม ได   วัว จะ ลม 

ลง  หรือ เกวียน จะ ทรุด หัก 

  การ งาน ที่ ทำ อยู ได บาง   เชน   เขียน หนังสือ ก็ ตอง บอก ให ลูก 

ศิษย ชวย เขียน   สอน หนังสือ ก็ ตอง คอยๆ   สอน   ครั้ง ละ นิด หนอย   สอน 

ไป พัก ไป   อัด เทป ออก วิทยุ ก็ ทำได เล็ก นอย ครั้ง ละ ประมาณ   ๓๐   นาที   
โดย ม ีคู สนทนา ชวย พดู ดวย   เรือ่ง หนกัๆ   ซึง่ เคย เขยีน ได เมือ่ กอน ก ็เขียน 

ไม ได   เพราะ รางกาย ออนแอ   สมอง ไม ทนทาน ตอ การ ใช ความ คิด   ทั้งนี้ 

นา จะ เปน เพราะ โรค ภัย ไข เจ็บ ที่ รบกวน อยู ภายใน คือ โรค เบา หวาน   ซึ่ง 
เปน มา นาน ประมาณ   ๒๓   ป แลว   ตอ มา มี โรค ภูมิแพ   เปน มา   ๑๐   กวา ป 
แลว   โรค ความ ดนั โลหติ สงู   และ โรค หวัใจ เปน มา ประมาณ   ๖ − ๗   ป แลว   
โรค เหลา นี ้ได บัน่ทอน กำลงั กาย   กำลงั ความ คดิ และ กำลงั สต ิปญญา มใิช 

นอย เลย   แต ก็ ตั้งใจ จะ ทำงาน พระ ศาสนา เพื่อ บูชา คุณ พระ รัตนตรัย   

ตอบแทน บุพการี   ตอบแทน สังคม   และ ทำ ตน ให เปน ประโยชน บาง   ไม 

ให วัน เวลา ลวง ไป เปลา 

  ผล ดี เทา ที่ แล เห็น ก็ คือ   ได พิจารณา ถึง โทษ ของ รูป ขันธ อยู 

เนืองๆ   ได นำ พระพุทธ พจน ที่ เกี่ยว กับ รูป ขันธ มา พิจารณา บอยๆ   เห็น 

๘๓



จรงิ ตาม ที ่พระพทุธ องค ตรสั ไว   ทำให เบือ่ หนาย ใน ทกุข และ ใน สงัสารวฏั   

ที่ จะ ตอง เกิด อีก   แก   เจ็บ   และ ตาย อีก   เปน ความ ทุกข ที่ มอง เห็น งาย 

เพราะ มัน อยู กับ ตัว   เตือน ให รูสึก อยู ทุก วัน   วัน ละ หลาย เวลา   นึกถึง 

สุภาษิต ที่ พระ สา รี บุตร กลาว แก นาง มัลลิกา วา   “ชีวิต ของ สัตว ใน โลก 

นี้ ไมมี เครื่องหมาย   รู ไม ได วา จะ ตาย เมื่อ ไหร   ทั้ง นอย ทั้ง ฝด เคือง   

ทั้งประกอบ ดวย ทุกข ”

  ที ่วา   “ชวีติ เปน ของ นอย ”  นัน้   ม ีปรากฏ ใน พระพทุธ พจน ทัว่ไป   

อายุ ยืน ไป ก็ ไม ถึง   ๑๐๐   ป   ที่ เกิน รอย ป มี นอย   แต ก็ ตอง ตาย เพราะ ชรา   

ที่ วา   “ ฝด เคือง ”   นั้น   คือ ดำเนิน ไป ดวย ความ ยาก ลำบาก   เพราะ ตอง 

แสวงหา ปจจัย ตางๆ  มา อุดหนุน   ชีวิต จึง จะ ดำเนิน ไป ได   บาง คน ขาด 

ปจจัย อุดหนุน   เชน   อาหาร และ ยา   ชีวิต ก็ แตกดับ ไป โดย เร็ว   เหมือน 

หยด น้ำ นอย บน ใบ หญา   ถูก แสง อาทิตย แผด เผา   ไม นาน ก็ เหือดแหง 

ไป   ที่ วา   “ ประกอบ ดวย ทุกข ”   นั้น   ชีวิต คน แตละ คน ตอง บำบัด ทุกข อยู 

เสมอ ทุก วัน   วัน ละ หลายๆ   เวลา ดวย   เชน   หนาว   รอน   หิว   กระหาย   

ปวด อุจจาระ   ปสสาวะ   ทุกข ใน การ ทำ มา หากิน   ทุกข เพราะ กิเลส 

เผา อยู ภายใน   ทุกข เพราะ วิบาก แหง กรรม ที่ ได ทำ ไว   ใน ชาติ กอน บาง   

ชาติปจจุบัน บาง   ทุกข เพราะ การ ทะเลาะ วิวาท กัน บาง   ที่ สำคัญ ก็ คือ 

ทุกข เพราะ มี ขันธ   โดย เฉพาะ รูป ขันธ 

๘๔
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  โรคราย ไข เจ็บ ที่ มี อยู ใน ตน   ทำให พิจารณา รูป ขันธ อยู เนืองๆ  

วา ไม เที่ยง   เปน ทุกข   ไมมี ตัว ตน   หรือ ไมใช ตัว ตน   ทำให สังเวช สลด ใจ   

ไม ประมาท ใน วัย   ใน ความ ไมมี โรค และ ใน ชีวิต   ทำให เจ ริญ มรณั ส สติ 

อยูเสมอ   คือ   ระลึก ถึง ความ ตาย อยู เนือง นิตย   ทำให รูสึก คุน เคย และ 

เปน กันเอง กับ ความ ตาย ที่ จะ ตอง มา ถึง ไม วัน ใด ก็ วัน หนึ่ง   นอกจาก 

นี้ ยัง ตอง ทำใจ ให คุน เคย เปน กันเอง กับ การ พลัดพราก สูญ เสีย จาก 

สิ่งอันเปนที่รักที่ พอใจ   เพราะ ถึง อยาง ไรๆ   เวลา เชน นั้น ก็ ตอง มา ถึง แน  

และ เรา จะ ตอง ละทิ้ง สิ่ง ทั้ง ปวง ไป   * 

 วศ . 

 

  *   บัดน้ี   พ . ศ .   ๒๕๕๕     รูป ขันธ ยิ่ง ทรุด โทรม ลง อีก     ถึง กับ สอน หนังสือ ไม ได เลย     
ทำได บาง ก ็เพยีง แต บอก ขอ ความ เลก็ๆ   นอยๆ   ให ลกู ศษิย ชวย เขียน     หรอื ฟง การ 
ตรวจ ทาน ตนฉบับ เทานั้น  ลูกศิษยที่กลาวถึงนี้คือ คุณยุวดี อึ๊งศรีวงษ

๘๕



๓๓  ความ สุข   ๔   อยาง 

 ๑ .     ความ วิเวก 

  ๒ .     ความ ไม เบียดเบียน 

  ๓ .     ความ ปราศจาก ราคะ 

 ๔ .     ความ ไมมี อัส มิ มานะ 

  มี พระพุทธ อุทาน ดังน้ี   “ สำหรับ ผู สันโดษ   ได สดับ ธรรม 

แลว   เห็น ธรรม อยู   ความ วิเวก เปน ความ สุข   ความ ไม เบียดเบียน คือ 

ความสำรวม ใน สัตว ทั้ง หลาย   เปน ความ สุข ใน โลก   ความ ปราศจาก 

ราคะ   ความ ลวง พน กาม ทั้ง หลาย เสีย ได เปน ความ สุข ใน โลก   ความ 

ไมมีอัส มิมานะ เปน บรม สุข 

 ( พุทธ อุทาน   คัมภีร อุทาน   ขอ   ๕๑ ) 

  ทาน เลา ไว วา   เมื่อ พระพุทธเจา ตรัส รู ใหมๆ   ประทับ อยู 

ที่ ใต ตน มุ จลิ นทร   ( ตน จิก )   เปน เวลา   ๗   วัน   ทรง เปลง อุทาน ดวย 

ความ เบิกบานพระทัย เกี่ยว กับ เรื่อง ความ สุข   ๔   อยาง   มี ความ วิเวก 

ของผูสันโดษ เปนตน   วิเวก นั้น ทาน แบง เปน   ๓   อยาง คือ 

๘๖
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  ๑ .  กาย วิเวก   ความ สงัด ทาง กาย   คือ ปลีก ตน ไป อยู ผู เดียว   

ไม คลุกคลี ดวย หมู คณะ   อัน เปน เหตุ ทำลาย ความ สงบ สุข ทาง กาย   

เราจะพบ ได เสมอ ใน บาลี ที่ กลาว ถึง ภิกษุ ผู มี ความ เพียร วา   หลีก ออก 

จากหมู อยู แต ผู เดียว ไม ประมาท   มี ความ เพียร อยาง ไม เสียดาย ชีวิต   

(เอโก  วูปกโ   อปฺ ปมตฺ โต   อา ตาป   ป หิต ตฺ โต ) 

  ๒ .  จิตต วิเวก   ความ สงัด ทาง จิต   คือ จิต สงบ   ความ หมาย 

ระดับสูง ทาน หมาย ถึง   จิต ที่ ได ฌาน ที่   ๑   ถึง  ฌาน ที่   ๘ 

  ๓ .   อุปธิ วิเวก   ความ สงัด อุปธิ   คือ สงัด จาก กิเลส   หมาย ถึง   

อรยิคณุ ม ีโสดา ปตติ ผล เปนตน   จะ เหน็ ได วา   ผู ได วเิวก ทัง้   ๓   นี ้  จะ ม ีความ 

สุข เพียง ใด   แต ทาน กลาว วา   ผู ที่ ได อุปธิ วิเวก แลว   แม จะ อยู ทามกลาง 

หมู คณะ  ก็ ชื่อ วา อยู ผู เดียว 

  ความ ไม เบียดเบียน   ทาน ขยาย ความ วา   ความ สำรวม 

ในสัตวทั้ง หลาย   หมายความ วา ไม เบียดเบียน กัน   มี เมตตา กรุณา 

ตอ กัน   มุง ชวย เหลือ เกื้อกูล กัน   ถา มนุษย เรา ไม เบียดเบียน กัน 

และ ไมเบียดเบียนสัตว ทั้ง หลาย   ก็ จะ อยู กัน อยาง เปนสุข   ไม ตอง 

หวาดระแวง ภยั   แต เทา ที ่ปรากฏ ใน สังคม   ม ีภยั อยู รอบ ดาน ทัง้ เรือ่ง ชวีติ 

และ ทรัพยสิน   จึง อยู อยาง มี ความ กลัว   หวาดระแวง ภัย และ มี ทุกข 

๘๗



  ความ ปราศจาก ราคะ   ทาน ขยาย ความ วา   การ ลวง พน 

กาม ทั้ง หลาย เสีย ได เปนสุข ใน โลก   ราคะ คือ ความ กำหนัด ยินดี ใน 

อารมณตางๆ   มี รูป   เสียง   เปนตน   วิราคะ คือ ความ ปราศจาก ความ 

กำหนัด ยินดีในอารมณ ดัง กลาว   ราคะ ทาน จำแนก ไว เปน   ๓   ระดับ 

  ๑ .   กาม ราคะ   ความ กำหนัด พอใจ ใน กามคุณ   ๕   มี รูป  เปนตน 

  ๒ .   รปู ราคะ   ความ พอใจ ยนิด ีตดิใจ ใน ความ สขุ แหง รปู ฌาน   ๔   

มี ปฐมฌาน   เปนตน 

  ๓.  อรปู ราคะ   ความ พอใจ ยนิด ีตดิใจ ใน ความ สขุ แหง อรูป ฌาน   

๔   มี อา กา สานั ญ จาย ตน ฌาน  เปนตน 

  ตาม นัย นี้   แม ความ พอใจ ติด ใน ฌาน   ซึ่ง สามัญ ชน ถือ เปน 

ของสูง แลว   ทาน ก็ ยัง จัด เปน ราคะ อยู   ยัง ไม พน จาก ทุกข 

  ความ ปราศจาก อัส มิ มานะ  คือ ปราศจาก ความ ถือตัว 

ทะนงตน   ทาน ถือวา เปน บรม สุข   เปน คุณสมบัติ อยาง หนึ่ง ของ 

พระอรหันต 

  วศ . 

๘๘
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๓๔  สัก แต วา 

  ๑ .     จัก สัก แต วา เห็น ใน สิ่ง ที่ ได เห็น 

  ๒ .     สัก แต วา ฟง ใน สิ่ง ที่ ได ฟง   

  ๓ .     สัก แต วา รู ใน สิ่ง ที่ ได รู   ( ทาง จมูก   ลิ้น   กาย ) 

  ๔ .     สัก แต วา รู ใน สิ่ง ที่ ได รู   ( ทาง ใจ ) 

  เมื่อ เปน เชน นี้ ก็ จะ พน ทุกข ได   พระพุทธ พจน นี้ พระพุทธเจา 
ตรัส สอน ทา นพาหิย ทารุ จิ ริ ยะ   ปรากฏ ใน คัมภีร อุทาน   พระ ไตรปฎก 

เลม   ๒๕   ขอ   ๔๙   ทา นพาหิ ยะ ได ฟง เพียง เทา นี้ ก็ บรรลุ อร หัต ต ผล   

ทาน เปน ผูเคยบำเพ็ญ บารมี โดย การ ประพฤติ พรหมจรรย   บำเพ็ญ 

สมณ ธรรม มาเปน หมื่น ป ใน อดีต   เมื่อ สำเร็จ อร หัต ต ผล แลว จึง ขอ บวช   
พระพุทธเจา รับสั่ง ให ไป หา ไตร จีวร   แต ถูก โค ขวิด เสีย ชีวิต ใน ระหวาง 
ทาง แคบแหงหนึ่ง   เพราะ เหตุ ที่ มี เวร ตอ กัน มา ใน อดีต   พระพุทธเจา 
รับสั่ง ให ภิกษุ ทั้ง หลาย หาม ศพ ของ ทา นพาหิ ยะ ไป เผา   ตรัส วา เพื่อน 

พรหมจรรย ของ เธอ ทั้ง หลาย สิ้น ชีวิต แลว   เม่ือ เผา แลว   รับส่ัง ให 

กอเจดีย บรรจุ พระ ธาตุ ของ ทา นพาหิ ยะ   เมื่อ ภิกษุ ทั้ง หลาย ทูล ถาม วา   
คติ สัมปรายภพ ของ ทา นพาหิ ยะ เปน อยางไร   ตรัส ตอบ วา   ปรินิพพาน 

แลว   ตรสั ยำ้ ใน ตอน ทาย วา   สภาพ แหง พระ นพิพาน นัน้ พน จาก รปู   อรปู   
พน จาก สุข และ ทุกข 

๘๙



 ขอ สังเกต 

 ๑ .   ที่ ทา นพาหิ ยะ ได ฟง ธรรม เพียง เล็ก นอย แลว สำเร็จ มรรคผล 

ไดเร็ว นั้น   พระ อรรถ กถา จาร ย เลา วา   ทาน เคย ตั้ง ความ ปรารถนา ไว ใน 

สมัย พระพุทธเจา องค กอน วา   ขอ ให บรรลุ ธรรม ได อยาง รวดเร็ว   คือ ขอ ให 

ได เปน เอตทัคคะ ใน ทาง นี้   ความ ปรารถนา ของ ทาน ก็ สำเร็จ ตาม ประสงค 

  ๒.  พระพุทธ พจน ที ่วา   “ จกั สกั แต วา เหน็ ใน สิง่ ที ่ได เห็น ”   เปนตน   

นั้น ก็ เพื่อ ความ ไม ยึด มั่น ถือ มั่น ใน สิ่ง ที่ ได เห็น   เปนตน   เมื่อ ไม ยึด มั่น ก็ 

หลุดพน 

 ๓ .   เปน ที่ นา สังเกต วา   ทา นพาหิ ยะ ยัง ไม ได บวช เปน ภิกษุ   

แตพระพุทธเจา ตรัส กับ ภิกษุ ทั้ง หลาย วา   “ เพื่อน รวม พรหมจรรย 
ของเธอ ทั้ง หลาย สิ้น ชีวิต แลว   ( สพฺรหฺม จารี   โว   ภิกฺขเว   กาล กโต)   

และทรง ยกยอง พระ พาหิ ยะ เปน เอตทัคคะ ใน ทาง รู ธรรม ได เร็ว   
จัดอยูในหมู ภิกษุ ผู เปน เอตทัคคะ ทั้ง หลาย 

  ๔ .   ที่ พระ พาหิ ยะ ถูก แม โค ลูก ออนข วิด เสีย ชีวิต นั้น   อรรถกถา 
เลา วา ยกัษณิ ีผู ผกู เวร แปลง ตวั เปน แม โค ลกู ออน มา   อรรถ กถา ธรรมบท 

เลา วา ใน อดีตกาล นาน ไกล   ทา นพาหิ ยะ กับ เพ่ือน อีก   ๓   คน รวม 

อภิรมย กับ หญิง โสเภณี แลว ประทุษราย ถึง เสีย ชีวิต   หญิง นั้น ผูก เวร   

ตามประทุษราย ตอบ และ ทำให พวก เขา ถึง ตาย มา หลาย รอย ชาติ แลว   
อีก   ๓   คน   คือ โจร เครา แดง   สุปป พุทธ กุฏฐิ   ปุก กุ สา ติ 

วศ . 

๙๐
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๓๕ พึง ทำ กิจ   ๒   อยาง 

  “ เมือ่ เธอ ทัง้ หลาย ประชมุ กนั   ม ีกจิ ที ่จะ ตอง ทำ   ๒   อยาง   อยาง 

ใด อยาง หน่ึง   คือ สนทนา ธรรม หรือ นิ่ง เสีย ”     ( อุทาน   เลม   ๒๕   ขอ   

๕๒) 

  พระพุทธเจา ตรัส พระพุทธ พจน นี้ เพราะ ปรารภ เรื่อง ที่ 

ภิกษุ ทั้งหลาย สนทนา กัน ที่ อุ ปฏ ฐาน ศาลา   ( ธรรมสภา )   วา   พระ 

เจาปเสนทิโกศล กับ พระ เจา พิมพิ สาร ใคร จะ มี ทรัพยสิน สมบัติ 

มากกวากัน   พระพุทธเจา เสด็จ มา ตรัส เตือน วา   เมื่อ ภิกษุ ประชุม กัน   

ไมควร สนทนา เรื่อง อยาง นี้   ควร สนทนา ธรรม หรือ มิ ฉะนั้น ก็ นิ่ง เสีย 

ดีกวา 

  พระพุทธ พจน นี้ ควร เปน คติ เตือน ใจ ภิกษุ ทั้ง หลาย ให 

สำรวมระวัง   จำกัด ขอบเขต แหง การ สนทนา   ก็ จะ ดู เหมาะ สม งดงาม 

 วศ .

๙๑





อาจารยวศิน อินทสระ

๓๖  ทุกข ใน รูป แหง สุข 

  สิ่ง ที่ ไม นา ยินดี   มัก มา ใน รูป ของ สิ่ง ที่ นา ยินดี 

  สิ่ง ที่ ไม นา รัก   มัก มา ใน รูป ของ สิ่ง ที่ นา รัก 

 ทุกข มัก มา ใน รูป แหง สุข   เพราะ ฉะนั้น คน จึง ประมาท กัน นัก   

 ( อุทาน   เลม   ๒๕   ขอ   ๖๒   สุป ปวาส า สูตร ) 

  อสา ตํ   สา ตรู เปน     ปย รูเปน   อปฺ ปยํ 

 ทุกฺ ขํ   สุข สฺส   รูเปน   ปมตฺ ตม ติว ตฺ ตติ 

  พระพุทธ พจน นี้   พระพุทธเจา ตรัส แก พระ นาง สุป ปวาสา 

โกลิยธิดา   ( พระ ธิดา ของ ตระกูล โก ลิ ยะ หรือ โก ลิ ยวง ศ )   คัมภีร 

อุทานเลาวา   พระนาง ตั้ง ครรภ อยู   ๗   ป   ปวด ครรภ อยู   ๗   วัน   ได 

รับ ทุกขทรมาน มาก  แต ทรง อด กลั้น ดวย การ ระลึก ถึง พระพุทธ คุณ   

พระธรรมคุณ   และ พระ สังฆ คุณ   และ ระลึก ถึง คุณ ของ พระ นิพพาน วา 

ไมมี ความ ทุกข เชน นี้   เกรง วา อาจ จะ ไมมี ชีวิต อยู ตอ ไป ได   จึง ขอรอง 

ใหพระ สวามี ไป เฝาพระผูมี พระ ภาค เจา   กราบทูล ให ทรง ทราบ เปน 

เชิง ทูล ลา   พระพุทธเจา ทรง ทราบ แลว ตรัส ให พร วา   ขอ ให พระ นาง 

สุป ปวาส า จง คลอด ลูก โดย ปลอดภัย และ มี ความ สุข เถิด   เพียง เทา 

๙๓



นี้ พระ นาง สุป ปวาส า ก็ คลอด ลูก โดย ปลอดภัย และ มี ความ สุข   ทั้งนี้ 

นาจะเน่ืองดวยพระพุทธ า นุ ภาพ   เมื่อพระ สวามี กลับ มา ก็ได ทราบ 

วา   พระ นาง สุป ปวาส า คลอด เรียบรอย แลว   จึง ชื่นชม ยินดี   พระ นาง 

สุปปวาส า ขอรอง วา   ให กลับ ไป กราบทูล พระ ผู มี พระ ภาค พรอม ดวย 

ภิกษุ สงฆ ให มา เสวยพ ระ กระยาหาร ตั้งแต วัน พรุง นี้ เปนตน ไป จน ครบ   

๗   วัน   พระ สวามี ไป กราบทูล พระ ผู มี พระ ภาค   แต เวลา นั้น พระพุทธ 

องค ได ทรง รับ อาราธนา ของ อุบาสก คน หนึ่ง ไว แลว   อุบาสก นั้น เปน 

อุปฏฐากของ พระ มหา โมค คัล ลา นะ   พระพุทธองค จึง ตรัส กับ พระ 

มหาโมค คัล ลา นะ ให ไป ขอ เลื่อน การ นิมนต ของ อุบาสก นั้น หลัง จาก   

๗   วัน ไป แลว   อุบาสก นั้น ได ขอ ให พระ มหา โมค คัล ลา นะ รับรอง   ๓   

อยาง วา ภายใน   ๗   วัน นี้ ชีวิต เขา จะ ยัง อยู   ทรัพย สมบัติ ของ เขา จะ ไม 

เสียหาย   และ ศรัทธา ของ เขา จะ ไม เสื่อม   พระ มหาโมค คัล ลา นะ รับรอง   

๒   ประการ แรก   สวน เรื่อง ศรัทธา นั้น ให อุบาสก รับรอง ตนเอง   เปน อัน 

สำเร็จ สม ตามพ ระ พุทธ ประสงค 

  วัน รุง ขึ้น   พระ ผู มี พระ ภาค พรอม ดวย ภิกษุ สงฆ   เปน 

จำนวนมาก เสด็จ ไป เสวย ที่ นิเวศ ของ พระ นาง สุป ปวาส า   เสร็จ แลว 

ตรัสถามวา   ตั้ง ครรภ อยู   ๗   ป   เจ็บ ครรภ อยู   ๗   วัน   ทุกข ทรมาน มาก 

เชน นี้   ยัง จะ ตองการ บุตร อีก หรือ ไม   พระนาง กราบทูล วา   ถา จะ มี อีก 

สัก   ๗   คร้ัง ก็ ยินดี   พระ ผู มี พระ ภาค จึง ทรง เปลง อุทาน ใน เวลา นั้น วา   

“สิ่ง ที่ไม นา ยินดี   มัก มา ใน รูป ของ สิ่ง ที่ นา ยินดี ”   เปนตน   ดัง กลาว แลว 

๙๔



อาจารยวศิน อินทสระ

  อรรถ กถา สุป ปวาส า สูตร เลา วา   เหตุ ที่ พระ นาง สุปปวาสา 

ตั้งครรภ อยู   ๗   ป   และ ปวด ครรภ อยู   ๗   วัน นั้น เปน เพราะ 

ปุพกรรม   คือในอดีต พระ ราชโอรส ยก กองทัพ ไป ลอม เมือง หนึ่ง ไว 

ถึง   ๗   ป   ประชาชน ใน เมือง ได รับ ความ ลำบาก มาก   เพราะ ประตู 

ใหญ ของเมืองถูกปด หมด   ประชาชน ยัง พอ เขา ออก ทาง ประตู 

เล็กได   พระนางจึง สง พระราชสาสนไป บอก พระ ราชโอรส วา ให ปด 

ประตูเล็กเสีย ดวย   เมื่อ ปด ประตู เล็ก แลว ประชาชน ก็ เขา ออก ไม ได   

ไดรับ ความ ลำบาก จึงยอม แพ ภายใน   ๗   วัน 

   พระ โอรส แหง พระ นาง สุป ปวาส า ใน ชาติ นี้ คือ   พระ สีวลี   

ซึ่งไดรับ ยกยอง วา เปน เอตทัคคะ ใน ทาง เปน ผู มี ลาภ กวา ใครๆ   เพราะ 

ได ทำบุญ ไว คือ ได ถวาย มหา ทาน ใน สมัย พระพุทธเจา พระนาม วา 

ปทุมุตตระ   แลว ตั้ง ความ ปรารถนา วา ขอ ให เปน ผู เลิศ ดวย ลาภ   

และตอมา ใน สมัย พระพุทธเจา พระนาม วา วิ ปส สี ได ถวาย น้ำ ออย กับ 

นมสม และได ตั้ง ความ ปรารถนา เชน เดียวกัน 

 วศ .

๙๕



พรปใหม ๒๕๕๖ จากอาจารยวศิน อินทสระ

ยศ …   (คือการไดรับการยกยองใหเปนใหญ 

ความมีโภคทรัพยพอสมควร 

การไดรับความเคารพนับถือ 

เสียงสรรเสริญดวยความนิยมชมชอบ)

ยอมเจริญแกผูมีคุณธรรม ๗ ประการ คือ

เปนผูหม่ันขยัน มีสติ มีการงานสะอาด(สุจริต)

ใครครวญกอนแลวจึงทำ

สำรวมระวัง กาย วาจา ใจ

มีชีวิตอยูโดยธรรม และไมประมาท

(พระพุทธพจนในธรรมบท)

..ผูมุงความสุข ความเจริญในชีวิต

ทั้งในบัดนี้และภายหนา

ควรดำรงตนอยูในหลักธรรมทั้ง ๗ ประการน้ี

วศิน อินทสระ



“ ผู  ใด มี ศรัทธา ไม หวั่น ไหว   

ตั้ง มั่น ดีแลว ใน พระพุทธเจา   

ใน พระ ธรรม และ ใน พระ สงฆ  

 พรอม ดวย มี ศีล 

อัน เปน ที่ พอใจ ของ พระ อริย เจา  

 มี ความ เห็น ตรง

 คือ เปน สัมมา ทิฏฐิ   

ผู นั้นเปน ผู  ไม จน   ชีวิต ของ เขา ไม วาง เปลา ”


