
ป ที่  ๗  ฉ บั บ ที่  ๖ ๓  เ ดื อ น  สิ ง ห า ค ม  –  ตุ ล า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔

๖๓

 ปุจฉา – วิสัชชนา : เจาะลึกความเห็นแกตัว    
 ธัมโมวาท : สันติสุขภายใน  
 สาธยายธรรม : เมตตา ยารักษาความเห็นแกตัว
 ธรรมเทศนา : เมตตาบารมี  
 พระสูตรนาสนใจ : บทสวดกรณียเมตตสูตร
 ธรรมทัศนะ : เห็นตัวแก ดีกวาเห็นแกตัว 
 สิ่งแวดลอม :  
 พระราชดํารัชในพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง  
 เนื่องในพิธีเปดการประชุมนานาชาติ COP 26
 เรื่องเลาจากไลน : ๒ ชีวิตที่ไมมีใครตองการ   
 ลีลาวาที : จิตวิญญาณแหงมารดา  

 ลีลาวาที : อานาปานสติ
 ทองไปในโลกบาลีไวยากรณ : 
 รัตนาวลี : ประทีปธรรมแหงบาลี (ตอนที่ ๖)  
 ภาษาธรรม : สนทนาภาษาพระพุทธเจา 
 บาลีเขาใจงาย : เขาใจศัพท เมตตา และ พรหมวิหาร
 สองประวัติศาสตร :  
 พุทธคยา  มรดกโลก มรดกชาวพุทธ (ตอน ๒) 
 ใตฟา ณ วัดจากแดง : 
 ผูแทนพระองคเชิญสัญญบัตร พัดยศ  
 ชมไรเทพรักษา, สวน ธ.เกษตร
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 พระราชาแนแท  โพธิสัตว
ประหนึ่งสุรียอุบัติ  สองหลา
พระเมตตาพสกสวัสดิ์ สุขทั่ว ไทยเทอญ
ยากเหนื่อยฤๅเมื่อยลา หอนเวนดําเนิน

 วาระปที่หา จากไป
เสด็จสูสวรรคาลัย  รํ่ารอง
ยังปวงเหลาชาวไทย ตรึกอยู ทรวงเอย
ทุกวี่วันกลาวกอง  แซซองกตัญู

 โครงการนับไปถวน ดีงาม
ดุจพอสอนลูกตาม ไตเตา
เศรษฐกิจยั่งยืนยาม ทุกเมื่อ
ทุกสิ่งทุกครัวเหยา พอเฝาดูแล

  นิกรอบอุนทั้ง ไผทไทย
ยามเมื่อดํารงไอ- ศรูยเจา
พระองคทานคลาไคล สวรรคสู
หดหูแลซึมเศรา  ทั่วทั้งแดนดิน

 ชาวประชาตางเชื้อ  ชาติชน
ยกยองพระองคดล  เทิดไท
พระกรุณาดั่งฝน  ประทับชุม ใจนอ
ราชาแหงกษัตริยไซร พระเกียรติกองโลกา

AP
๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๔

นอมคุณคาวิสาขะ

 มหาชเนตฺติกา มหาชเนตฺติกา

๑.  พระองคทรงเปนเอกมารดา ทรงเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดา

  ใหมีความสุข ทรงเปนพระบรมราชชนนีผูเปนที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

  ทรงพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง

 ๒. ทรงเปนพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙

  และทรงเปนพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ 

  ณ โอกาสนี้ ถือเปนศุภวาระมงคลอันประเสริฐ คลายวันพระราชสมภพ

  จึงขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

  ปราศจากโรคาพาธ ถึงพรอมดวยสิริสุขสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา นายจํารูญ ธรรมดา 

ประพันธ ในนามวารสารโพธิยาลัย

๑. เอกมาตา พหุปุตเฺต โปเสต ิสขุการินี

 พหูน ํนิสสฺยา นารี ชนนี รฏฐฺวฑฒฺนี.

๒. นวมสสฺ มเหส ีจ มาตา ทสมราชิโน 

 อชชฺ ตสสฺา วโร วาโร วิชาตสทสิตุตฺโม 

 ทฆีายุกา อโรคา จ สขุติา จ ชเนตตฺกิา.

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
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ประจําเดือน สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เปนฉบับ ยารักษาความเห็นแกตัว

ปที่ ๗  ฉบับที่ ๖๓

à»�´àÅ‹Á

 ความเห็นแกตัวเปนโรครายที่เกาะกินจิตใจมนุษย 

นับตั้งแตเริ่มมีมนุษยเกิดขึ้นก็วาได เปนธรรมชาติ

ที่ทําใหมนุษยอยูรอด แตถาปลอยใหความเห็นแกตัว

ครอบงําจิตใจของเราจนเปนการเบียดเบียนผู อื่น 

และทําลายสิ่งแวดลอม ก็จัดวาเปนโรคภัยที่รายแรง

ยิ่งกวาโรคโควิด-19 รอยเทาพันทวี แตมนุษยก็มักจะไม

ตระหนักถึงความรายแรงของโรครายนี้  ยังคงปลอยให

เกาะกินจิตใจเรื่อยมา ทั้งในวันนี้และวันหนา ทั้งในอดีต 

ปจจุบัน และอนาคต 

 ความเห็นแกตัว ทํารายทั้งตนเอง ผู อื่น และ

สิ่งแวดลอม มนุษยสามารถทําลายลางทุกอยางเพื่อ

สนองความเห็นแกตัวของตน เปนไปอยางละเอียด

แยบคาย หลายกรณียากเกินกวาที่จะรู ตัว ในสังคม

ทุกระดับชั้น ตั้งแตประชาชนคนธรรมดา ชนชั้นผูนํา

ในสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในระดับโลก สงคราม

รายแรงทีเ่กดิขึน้ในโลกนี ้ลวนมสีาเหตมุาจากความเหน็

แกประโยชนของตนเองและพวกพองทั้งสิ้น

 ศาสนาพุทธของเราไดมีบทวิเคราะหแยกแยะ

ความเห็นแกตัวอยางละเอียดลออ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ในพระอภิธรรม และในพระสูตรก็มีคําสอนเรื่องการ

ลดละความเห็นแกตัวหลายแหง เชน โคปาลสูตร 

(มีเมตตาตอกัน) เปสลาติมัญญนาสูตร (จงละความ

เยอหยิ่ง) อนุสยสูตร (กําจัดอนุสัยได ก็หมดความ

เห็นแกตัว) วิธาสูตร (ละมานะ) ฯลฯ รวมทั้งในบทสวด

ที่เรียกวา กรณียเมตตสูตร  

 บทความหลักในฉบับนี้ไดแก เรื่อง เจาะลึกความ

เห็นแกตัว ของพระราชวัชรบัณฑิต บทความเร่ือง 
เมตตา ยารักษาความเห็นแกตัว ของพระคันธสาราภิวงศ

พระธรรมเทศนาเรื่อง เมตตาบารมี ของพระเทพพัชร-

ญาณมนีุ (ชยสาโร) คอลมันพระสตูรนาสนใจขอนาํเสนอ 

บทสวดกรณียเมตตสูตร โดยพระมหากีรติ ธีรปฺโ
และธรรมทัศนะเรื่อง เห็นตัวแก ดีกวาเห็นแกตัว ของ

พระดุษฎี เมธังกุโร 

 เนือ่งจากบทความชุดบาลีของเรา มเีนือ้หาคอนขาง

ยากสําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีไมมีพื้นภาษาบาลี เราจึงได

เปดคอลัมนใหม ชื่อ บาลีเขาใจงาย ฉบับนี้ เขียนโดย 

พลเรือตรี ทองยอย แสงสินชัย มีเน้ือหาท่ีนาสนใจ

เขาใจงายสําหรับบุคคลท่ัวไป อธิบายความของคําวา 

เมตตา และพรหมวิหาร ในแงคําศัพท

 ฉบบันีม้คีอลมันสิง่แวดลอม ทีเ่ราเคยมมีาแลวเปน

บางครัง้บางคราว กองบก. ตัง้ใจวา จะพยายามทาํใหเปน

คอลมันประจําในโอกาสตอไป ความเปนจรงิ วัดจากแดง
ของเราไดรณรงคเร่ืองส่ิงแวดลอมน้ีมานานแลว มีผลงาน

ใหเห็นเปนที่ประจักษ นับตั้งแตการรีไซเคิลขยะ ทําจีวร

จากขวดพลาสติก และทําปุยอินทรียจากเศษอาหาร 

ฯลฯ เพราะเราเล็งเห็นวา สิ่งแวดลอมนั้น มีความสําคัญ

ตอคุณภาพชีวิตและจิตใจของสรรพสัตวเปนอยางมาก 

หากสิ่งแวดลอมเปนพิษหรือเสียหาย ก็นับเปนความ

หายนะยิง่ใหญท่ีเกดิข้ึนแกโลก เพราะฉะนัน้ สิง่แวดลอม

จึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญที่สุดเร่ืองหนึ่ง ที่เราไมอาจ

เพิกเฉยเสียได 

 เนื่องจากในปนี้  มีการประชุมรัฐภาคีกรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP26) ที่เมืองกลาสโกว ประเทศ

สกอตแลนด โดยมีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ ๒ 

แหงสหราชอาณาจักร พระชนมายุ ๙๔ พรรษา ทรง

เปนประธานและเปนผูกลาวเปดงานโดยมีผูเขาประชุม

เปนผูนําระดับสูงจาก ๑๙๕ ประเทศท่ัวโลก รวมท้ัง 

ฯพณฯ พลเอก ประยทุธ จนัทรโอชา นายกรฐัมนตรจีาก

ประเทศไทย



 วารสารโพธยิาลัย จดัพมิพดวยปจจยับรจิาคของทานผูมี
จิตศรัทธา แจกเปนธรรมทาน หากทานไมไดใชวารสารนี้แลว 
โปรดบริจาคไปตามหองสมุด เพื่อใหเกิดประโยชนทางปญญา
แกทานผูสนใจใฝธรรมตอไป ขออนุโมทนา

๑. ปุจฉา – วิสัชนา : เจาะลึกความเห็นแกตัว     
พระราชวชัรบณัฑติ (ประนอม ธมมฺาลงกฺาโร).......๓

๒. ธัมโมวาท : สันติสุขภายใน  
สมเด็จพระมหาวีรวงศ (วิน ธมฺมสาโร ป.ธ. ๙)...๑๐

๓. สาธยายธรรม : เมตตา ยารักษาความเห็นแกตัว
พระคนัธสาราภวิงศ.............................................๑๑

๔. ธรรมเทศนา : เมตตาบารมี  
พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโร)........................๒๔

๕. พระสูตรนาสนใจ : บทสวดกรณียเมตตสูตร
พระมหากีรติ ธีรปฺโ.....................................๓๑

๖. ธรรมทัศนะ : เห็นตัวแก ดีกวาเห็นแกตัว 
พระดุษฎี เมธังกุโร.............................................๔๔

๗. สิ่งแวดลอม : 
 พระราชดาํรสั ในสมเดจ็พระราชนินีาถเอลซิาเบธทีส่อง

เนื่องในพิธีเปดการประชุมนานาชาติ COP 26.....๔๘
๘. เรื่องเลาจากไลน: ชุบ ๒ ชีวิตที่ไมมีใครตองการ   

นริศา สุมะมานนท.............................................๕๑
๙. ลีลาวาที : จิตวิญญาณแหงมารดา  

สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ (จันทร).................๕๔
๑๐. ลีลาวาที : พินิจอานาปานสติ อิงธรรม................๕๕
๑๑. ทองไปในโลกบาลีไวยากรณ : 
 กัจจายนไวยากรณ (ตอนที่ ๘)  ปาฬปาโมกข....๕๖
๑๒. รัตนาวลี : ประทีปธรรมแหงบาลี (ตอนที่ ๖)  

ปาฬปาโมกข......................................................๖๐
๑๓. ภาษาธรรม : สนทนาภาษาพระพุทธเจา 

นายธรรมดา........................................................๖๒
๑๔. บาลีเขาใจงาย : เขาใจศพัท เมตตา และ พรหมวหิาร

พลเรือตรี ทองยอย แสงสินชัย...........................๖๕
๑๕. สองประวัติศาสตร :  
 พุทธคยา  มรดกโลก มรดกชาวพุทธ (ตอน ๒) 

อรชร ตั้งวงษเจริญ.............................................๖๙
๑๖. ใตฟา ณ วัดจากแดง : 
 ผูแทนพระองคเชิญสัญญาบัตร พัดยศ  
 ชมไรเทพรักษา, สวนธรรมเกษตร

กอง บก..............................................................๗๘

สารบญั
 พระราชดํารัสในครั้งนี้มีความไพเราะและมี

เนื้อหากินใจ สรางความประทับใจใหแกผูฟงทั่วโลก 

ดวยพระองคมีพระชนมพรรษามากแลว แตยังคง

เอาพระราชหฤทัยใสในปญหาของโลกและสิ่งแวดลอม

อยางมาก จนกระทั่งพระราชทานพระราชดํารัสนี้แก

ที่ประชุมดวยพระองคเอง พระองคไดตรัสถึงผลงาน

ของเจาชายฟลิป ดยุคแหงเอดินบะระ พระสวามี 

เจาชายชารลส มงกุฎราชกุมาร และเจาชายวิลเลียม 

พระราชนัดดา เกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม และ

การลดปญหาโลกรอน ที่ทั้งสามพระองคทรงกระทํา

มาเปนระยะเวลาอันยาวนาน เปนแบบอยางแกผูนํา

ประเทศในระดับโลกทานอื่น กองบก. ไดนํากระแส

พระราชดํารัสของสมเด็จพระราชินีนาถฯ และผลงาน

ของเจาชายทัง้สามพระองคมาตพีมิพไวดวยในโอกาสนี้ 

 คณะผูจัดทําหวังวา เนื้อหาในวารสารฉบับนี้ 

คงจะมีสวนชวยเตือนจิตเตือนใจทานทั้งหลาย ใหมี

ความระลกึรูอยูเสมอวา ความเหน็แกตวัเปนสิง่เลวราย 

เปนอกุศลทําใหจิตใจของเราเศราหมอง กอความ

เสียหายทั้งกับตนเองและผูอ่ืน กวางออกไปในระดับ

สังคมและโลก  และเกิดการสํารวจตัวเองอยูเสมอวา 

วันนี้เราไดติดโรครายที่รายแรงกวาโรคโควิด-19 แลว

หรือยัง ถาพบวาไดติดโรครายนี้แลว เรามียารักษา

หรือยัง ถายังใหลองอานวารสารนี้เถิด 

คณะผูจัดทํา
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๑. วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้ เปนฉบับ ยารักษา
ความเหน็แกตวั พดูไดวาความเห็นแกตัวนัน้เปน
บอเกิดของตัณหา ๓ ตั้งแตเล็กๆ นอยๆ จนถึง
เกิดความหายนะ เปนเหตุที่ติดตัวมาอยางยาก
ที่จะแกไข หรือกําจัดไป กราบทานเจาคุณชวย
พจิารณาความเห็นแกตวัในดานพระอภธิรรมวา
มีตนตอจากอะไร ?

      ความเห็นแกตัวนั้นทางภาษาบาลีทาน
เรียกวา มจัฉริยะ ความตระหนี่ เห็นแกตัว จริงๆ 
แลวความตระหนีน่ี ้ถาในมมุมองของพระอภธิรรม
จัดอยู ในกลุ มของเจตสิกกลุ มแรก ที่เรียกวา 
โลติกเจตสิก ๓ คือ โลภะ ทฏิฐ ิมานะ ไดแก โลภะ
ความโลภ ทฏิฐิความเหน็แกตัว มานะความถอืตวั 
นี้คือกลุมแรก พอมีความโลภ เกิดทิฏฐิ เกิดมานะ
ขึ้นมา  จึงเกิดเจตสิกกลุมที่ ๒ คือ  โทจตุกเจตสิก 
๔ คอื โทสะ อิสสา มจัฉรยิะ กุกกจุจะ ไดแก โทสะ
ความโกรธ อิสสาความอิจฉาริษยา ไมยินดีพอใจ
ในความดีของผูอื่น มัจฉริยะความเห็นแกตัว คือ
หวงของดีของตนเอง สวนอิสสาหรืออิจฉา คือ
หวงของคนอื่น กุกกุจจะ คือความฟุงซาน ฉะนั้น 
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กลุมโลภะ ทิฏฐิ มานะ ก็คือตนตอ หลังจากนั้นก็
เกิดกลุม โทสะ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ จริงๆ 
แลวความเหน็แกตวั ก็เกดิจากความโลภ อยากได
ที่ไมเพียงพอ แลวก็ตอไปเมื่อไมไดดังใจหรือหวง
ไมอยากใหคนอื่นมีเหมือนกับตน ก็เกิดมัจฉริยะ
ขึ้นมา มัจฉริยะความตระหน่ีความเห็นแกตัวน้ี 
ก็เกิดตอเนื่องมาจากความโลภนั่นเอง แลวทําไม
จึงโลภละ ก็เพราะโมหะไมรูตามความเปนจริง 
เกิดทฏิฐ ิคอืมมีจิฉาทิฏฐิความเหน็ผดิ เปนตน เกิด
มานะความถอืตวั ดงันัน้ สิง่เหลานีท้ัง้หมดทัง้มวลนี่ 
ก็มาจากตนตอ ๒ อยาง คือ โลภะกับโมหะ โลภะ
กับโมหะ นี้ เรียกวา วัฏฏมูละ เปนมูลรากของ
สังสารวัฏ คือ ตัณหากับอวิชชา ตัณหาคือโลภะ 
ความอยาก อวิชชาคือโมหะ ความไมรู  และ
หลังจากนั้น ตัณหาก็กอใหเกิดโทสะ พอไมไดดั่งใจ
กอใหเกิดอิสสา ก็คือหวงของคนอื่น เกิดมัจฉริยะ
หวงของตนเอง เกิดความเห็นแกตัว และก็เกิด
กุกกุจจะ ความฟุงซานรําคาญใจ สิ่งเหลาน้ีคือ
ตนตอของความเห็นแกตัว เกิดจากความโลภ 
เล็กๆ นอยๆ จนกระทั่งเกิดอาการหวง เพราะ
ฉะน้ัน สิ่งทั้งหมดทั้งมวลน่ีพอเขาไปยึด จึงเกิด

ปจุฉา-วสิชันา

พระราชวชัรบณัฑติ (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) 



โลภะ เกิดทิฏฐิ เกิดมานะ ซึ่งเปนองคธรรมของ
อุปาทานนั่นแหละ คือ พอโลภมากๆ เขา ก็ยึด
วาเปนของเรา หลังจากนั้นก็เกิดความเห็นแก
ตัวไมอยากใหคนอ่ืนมีเหมือนเรา หรือหวงของ
ของเรา ความเห็นแกตัว ส่ิงที่เรียกวามัจฉริยะ
ความตระหนี่ก็จะเกิดขึ้น นั่นก็คือตนตอ ก็รูแลว
วาตนตอหลักๆ ก็คือ โลภะ หรือจะเรียกอีกอยาง
หนึ่งวา อุปาทาน คือโลภะที่มันแรงขึ้น แลวจึง
เปลี่ยนชื่อเปน กามุปาทาน ทิฏุปาทาน สีลัพพ-
ตุปาทาน อัตตวาทุปาทาน หลังจากนั้น พอไมได
ดัง่ใจก็เกิดเปนโทสะ เกดิเปนอสิสารษิยา มจัฉรยิะ
ความตระหนี่ จนถึงกุกกุจจะ ฟุงซานรําคาญใจ 
อันนี้ก็คือมีตนตอมาจากสิ่งเหลานี้ และจากการที่
ไมไดสัง่สมบาํเพญ็บารม ีการใหท่ีเรยีกวาทานกุศล
ไมม ีแลวความเห็นแกตวั มแีตอยากไดก็จะเกดิขึน้ 
ดังนั้น สิ่งเหลาน้ี คือการไมฝกการใหต้ังแตเด็ก
ก็จะเปนตนตอของความเห็นแกตัวนั่นเอง ตนตอ
ของความเห็นแกตวัก็มาจากความโลภ แลวไมฝก
จาคะคือการให มัจฉริยะความเห็นแกตัวก็จะเกิด
ขึ้น อันนี้ก็คือตนตอของความเห็นแกตัว  

๒. ท านอาจารย คิดว าชาวพุทธทุกคนควร
เรียนรู เรื่องความเห็นแกตัวใหกระจางแจง
หรือไม เพราะเหตุใด 

 ควรเรียนรูเรื่องความเห็นแกตัวใหกระจาง
แจง วาตัวตนจริงๆ ของสภาวะความเห็นแกตัว
คืออะไร มีเหตุเกิดอยางไร วิธีการแกไขเริ่มจาก
จุดไหน คือกอนที่จะจัดการความเห็นแกตัว 
จะตองรูจักความเห็นแกตัวใหกระจาง เหตุเกิด
ของความเห็นแกตัว และผลรายที่เกิดขึ้นจาก
ความเห็นแกตัว ตองเรียนรูใหกระจาง วาเขา
มีลักษณะอยางไร มีเหตุเกิดอยางไร และผลราย
ท่ีเกิดขึ้นหลังจากความเห็นแกตัวเกิดขึ้นแลว

มีผลเสียอยางไรบาง มีผลรายอยางไรบาง ชาวพุทธ
จึงควรเรียนรูเรื่องความเห็นแกตัว เพราะนั่นคือ
ตนตอของปญหา ปญหาเลก็ๆ แตกอใหเกิดผลเสยี
ทีย่ิง่ใหญ ถาเราเรยีนรูใหกระจางแลว เราก็จะรูวธิี
การแกไข และหาทางแกไขไดทันเวลา ชาวพุทธ
จึงควรเรียนรูเรือ่งความเหน็แกตวัใหกระจาง เพ่ือ
ที่จะไดแกไขอยางถูกตองและรวดเร็ว

๓. เราควรขัดเกลาเรื่องความเห็นแกตัวของเรา

ดวยวิธีการใดบาง ตามหลักพระพุทธศาสนา 

 ควรขัดเกลาเรื่องความเห็นแกตัว ดวยวิธี
การบําเพ็ญบารมี การบําเพ็ญบารมีก็เริ่มจาก
ทานบารมี เมื่อทานบารมีเกิดขึ้น การใหทาน
ก็จะทําลายความเห็นแกตัว ถาทานบารมียัง
ไมเขาใจ ก็คือจาคะการสละ การบริจาค เมื่อ
สละไป บริจาคไป ก็จะทําใหรูสึกวา เออ...การให
นี่มันก็ทําใหเกิดความสุขไดนะ แตถาใหเปนเรื่อง
เปนราว เรียกวาทานบารมี ทานบารมีนี่มีหลาย
ระดับ ใหวัตถุสิ่งของภายนอก แลวก็ปรารถนา
ใหเปนปจจัยแกพระนิพพาน น่ีเปนทานบารมี
ใหวัตถุภายใน อวัยวะรางกายของเราเปนทาน 
ก็เปนทานอุปบารมี ใหชีวิตของเราเปนทาน 
ก็เปนทานปรมัตถบารมี ทานบารมีก็เปนจุด
เริ่มตนของการทําลายความเห็นแกตัว ฉะนั้น 
ถายังไมเขาใจเรื่องของบารมี ก็เอาแคจาคะการ
บรจิาค พอบรจิาคไปแลวเราหวง เราหวงก็บรจิาค
ไมได เราตระหนี่เราเห็นแกตัว เราก็บริจาคไมได 
เราไมหวง ไมตระหนี่ ไมเห็นแกตัวเราจึงบริจาคได 
น่ันกค็อืจาคะ จาคะน้ันเปนหลกัธรรมทัว่ๆ ไป แต
ถามีทานบารมีเมื่อไหร การบริจาคน้ันก็จะเปน
เหตุเปนปจจัยใหถึงพระนิพพาน เพราะบารมี
แปลวาการบําเพ็ญประโยชนเพื่อผู  อ่ืน บารมี
แปลวาการกระทําที่ประเสริฐ บารมีแปลวา
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 จริงๆ แล วพ อแมควรสั่งสอนลูกตั้งแต 
ยังเด็กๆ คือเรื่องการให เชน พาใสบาตร ตักนํ้า
ถวายพระพทุธ บชูาพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ
ดวยดอกไมธูปเทียน ฝกใสบาตรวันละเล็กวันละ
นอย เมื่อมีเงินออมแลวฝกเอาไปบริจาค ใหทาน 
บรจิาคตรงนัน้ตรงนี ้ฝกการใหตัง้แตเดก็ๆ นี ่ความ
เห็นแกตัวก็จะลดลง และเมื่อการใหเปนแลว เรา
จะไดจากผูอื่นก็อยาใหผิดศีลผิดธรรม โดยเฉพาะ
เมือ่มคีวามอยากไดเปนเรือ่งปกติ แตอยาใหผดิศลี
โดยเฉพาะศีลขอที่ ๒ ถาเราไมผิดศีลขอที่ ๒ 
ความเห็นแกตัว ที่เปนทุจริตคอรัปชั่น ก็จะไมเกิดขึ้น
จุดเริม่ตนตองสอนในเรือ่งของการให การเสยีสละ 
จะเปนคณุธรรมทีต่ดิตวั การเสยีสละเพือ่สวนรวม 
ใหสวนรวมมาเปนอันดับหนึ่ง แลวประโยชนสวนตน
มาเปนอันดับ ๒ เรียกวาสวนรวมสําคัญ ถามอง
เห็นประโยชนสวนตนอยางเดียว ไมมองเห็น
สวนรวมเลย ก็จะกลายเปนคนเห็นแกตัว และ
ที่สําคัญก็คือ เมื่อเห็นแกตัวจนกลายเปนทุจริต
คอรัปชั่น ก็จะทําใหผิดศีล หลังจากนั้นภพภูมิ
ที่จะไปเกิด ก็คือเปนเปรตน่ันแหละ กอนจะไป
เปนเปรต ก็อาจจะถูกจับติดคุกติดตะราง แตเมื่อ
เราแนะนําไวตั้งแตยังเด็กแลว การใหการเสีย
สละก็จะทําใหมีเพื่อนมากขึ้น คนที่ชอบให สละ
แบงปน ไมเห็นแกตัวจะมีเพื่อนมาก  และคนที่

การกระทําของผู ประเสริฐ บารมีแปลวาการ
กระทําที่จะสงใหผู กระทําถึงฝ งพระนิพพาน  
จุดเริ่มตนของการขัดเกลา เร่ืองความเห็นแกตัว
เริ่มจากจาคะ การบริจาค แลวไปสูทานบารมี 
ทานอุปบารมี และทานปรมัตถบารมี ดังนั้น การ
บําเพ็ญบารมีก็คือ การจัดการความเห็นแกตัว 
เมื่อทานบารมีไดแลว ก็ศีลบารมี โดยเฉพาะศีล
ขอที่ ๒ ถารักษาเอาไวดี การที่จะเห็นแกตัว ไป
ทุจริตคอรัปชั่นก็จะไมเกิด  เพราะฉะนั้นศีลบารมี
กม็าเสรมิใหความเหน็แกตวัลดลงอกี ในเรือ่งของ
ทานบารมี ศีลบารมี ถายังมีความอยากแตไม
ลวงละเมิดผูอื่น ไมขโมยผูอื่น ก็เรียกวา เนกขัมม
บารมี เนกขัมมบารมีก็จะขจัดความอยากที่มัน
ละเอียดๆ ออกไป จุดเริ่มตนก็คือทานบารมีนี่
แหละ และตอมาก็คือศีลบารมี แลวก็เนกขัมม
บารมี ตอไปก็คือมีสัจจะ เรียกวาสัจจบารมีตาม
ลําดับ นั่นก็คือการจัดการความเห็นแกตัวเริ่ม
จากทานบารมีตามลําดับ ตามหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนา 

๔. โยมคิดวาพอแมควรสั่งสอนลูกเรื่องความ
เห็นแกตัวตั้งแตยังเล็กๆ เพื่อเติบโตเปนผูใหญ
ท่ีดีมีคุณธรรม ทานอาจารยพอจะมีแงมุมใด 

แนะนําไดบาง 
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ใหไมเห็นแกตัว จิตที่จะคิดทุจริตคอรัปช่ันก็จะ
นอยลง การปลูกฝงความไมเห็นแกตัว คือการ
ปลูกฝงการให การเสียสละ การเห็นแกประโยชน
สวนรวม พอแมควรทําตั้งแตลูกยังเด็กๆ ชี้ใหเห็น
คณุของการมีคณุธรรมขอนี ้ ชีใ้หเห็นโทษของการ
เหน็แกตวั เชน อาจจะไมมเีพ่ือน หรอือาจจะไปทาํ
ทจุรติคอรปัชัน่ สดุทายก็ตดิคกุตดิตะราง แลวกไ็ป
เกิดเปนเปรต คือถามีลักษณะอยางนี้ก็แนะนําให
เห็นบอยๆ หรือนําธรรมะจากเปตวัตถุ วิมานวัตถุ
มาอานใหฟงบอยๆ เด็กๆ ก็จะไดเกิดการซึมซับ 
พอซึมซับเรื่องเปตวัตถุ วิมานวัตถุ ผลของการ
เห็นแกตัว ผลของการผิดศีล ก็จะเห็นโทษ และ
ในวิมานวัตถุก็จะเห็นประโยชนของการไมเห็น
แกตัว ผลของการรักษาศีลก็จะเห็นตัวอยางอยาง
ชดัเจน  เปนสิง่ทีพ่อแมทกุคนควรทีจ่ะปลกูฝงลูกๆ 
ใหซึมซับความไมเห็นแกตัวตั้งแตวัยเด็ก 

๕. ในกรณียเมตตสูตร ไดซอนคําสอนเก่ียว
กับเมตตาไวมากมาย อยากใหทานอาจารย 
วเิคราะหแจกแจงรายละเอยีด เปนความคดิเหน็

สวนตัวไมตองอางตํารา 

 เน้ือหาของกรณียเมตตสูตร ตั้งแตบทแรก 
กะระณยัีง กิจทีต่องกระทาํ อตัถะกสุะเลนะ คนท่ี
ฉลาดในประโยชน ประโยชนในที่น้ีก็เนนปรมัตถะ
ประโยชน ประโยชนสูงสุดคือพระนิพพาน กิจที่
ตองทาํคอืบาํเพญ็ไตรสกิขา อนัน้ีก็คอืความหมาย
ที่ซอนอยู บางทีเราก็แปลผานๆ ไป ฉะนั้น อยาก
ไดประโยชนสูงสุดตองบําเพ็ญไตรสิกขา ส่ิงที่จะ
ไดบรรลุก็คือ ยันตัง สันตัง ปะทัง อภิสะเมจจะ
เพื่อบรรลุสันตบทคือพระนิพพาน ถาบําเพ็ญ
ไตรสิกขาก็จะไดบรรลุสันตบทคือพระนิพพาน 
แตรายละเอียดขอปลีกยอยก็คือ  สักโก ตองเปน
ผูอาจหาญ กลาทําคุณงามความดี  อุชุ ตองมีใจ
ตรง  สุหุชุ มีใจซื่อตรง แนวแน  สุวโจ เปนคนวา
นอนสอนงาย มุทุ เปนคนออนโยน  อะนะติมานี 
ไมเยอหยิ่ง  สนัตสุสะโก เปนคนสันโดษ  สุภะโร
เปนคนเลี้ยงงาย  อัปปะกิจโจ มีกิจนอย สัลละ
หุกะวุตติ มีความประพฤติเบาพรอม ก็คือมี
อัฐบรขิารนอยน่ันเอง  สนัตินทรโิย สาํรวมอินทรยี 
มีจักขุนทรีย โสตินทรีย เปนตน สํารวมตาหู
จมูกลิ้นกายใจ  นิปะโก มีปญญาในการบริหาร
อัปปะคัพโภ ไมคะนอง กุเลสุ อะนะนุคิทโธ 
ไมยึดติดในตระกูลทั้งหลาย น้ีก็คือคุณสมบัติ
ทั้งหมด มี ๑๕ ขอดวยกัน ตั้งแต สักโก อุชุ
เปนตน นอกจากน้ัน ก็ม ีนะ จะ ขทุทัง สะมาจะเร 
กิญจิ เยนะ วิญู ปะเร อุปะวะเทยยุง ไมทํา
ความชั่วตั้งแตเล็กๆ นอยๆ มีกายทุจริต วจีทุจริต 
มโนทุจริต เปนตน ที่วิญูชนจะตําหนิติเตียนเอา ก็
ไมทาํ เหลาน้ีคอืคณุสมบติัของผูทีจ่ะแผเมตตา ถา
มคีรบก็แผเมตตาไปไดเลย แผเมตตาวา ขอใหสตัว
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ท้ังหลายจงมีความสขุ มคีวามเจรญิ สตัวทัง้หลาย 
ทั้งท่ีมีลักษณะกายใหญ กายยาว กายปานกลาง 
กายสั้น กายเตี้ย สัตวที่มีความสะดุง สัตวที่ไมมี
ความสะดุง ขอใหสตัวทัง้หลายเหลานัน้ จงมคีวาม
สุข จงมีความเจรญิ อนันีก็้คอืการแผเมตตา เมตตา
นี้ ถาเจริญไดที่ คือถาเจริญจนถึงขั้นอัปปนา ก็จะ
ไดบรรลุถึงตติยฌาน เมื่อออกจากตติยฌาณแลว 
เจริญวิปสสนาดวยการพิจารณาองคฌานเปนอารมณ
ซึ่งเปนนามกรรมฐาน ก็จะไดบรรลุตั้งแตโสดาบัน 
จนถึงอนาคามี ภาพรวมของเมตตาสูตรนี้ ก็คือ 
ถาแผไป ๆ  ๆ  คอืสวดบาลีใหคลอง แปลใหได นอม
ใจเขาไปตามเนื้อหาของบทสวด จะไดอานิสงส
ของการแผเมตตาถึง ๑๑ ประการ*  ถายังไมครบ
ถึง ๑๑ ประการนี้ อยางนอยๆ จิตของผูแผเมตตา
ก็สงบเยือกเย็น แลวก็ตอไปหลังจากนั้น เทวดา
ที่ไดยินเสียงการแผเมตตาก็รักใคร เทวดาก็เกิด
เลื่อมใส อยากอุปถัมภ อุปฏฐาก  การแผเมตตานี้
จึงมีประโยชนทั้งแกตนเองทําใหตนเองเยือกเย็น 
และมีประโยชนตอผูอื่น เปนพลังเย็นที่สงไปถึง
ผูอื่น ฉะนั้น เกร็ดเล็กเกร็ดนอยในเมตตาสูตรนี้ก็
มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะพระสูตรที่
ควรสวดไดก็มี ๑. เมตตาสูตร  ๒. มงคลสูตร ถา
มากกวานี้ก็อาจจะเพิ่มพระสูตรอื่นๆ เชน ขันธ
ปรติร  เปนตน แตถาพระสูตรสักสูตรหนึง่ยงัไมได
เลย ก็ขอใหไดเมตตาสูตร ถาไดสัก ๒ สูตรก็ควร
เพิ่มมงคลสูตร ถาอยากไดสูตรอื่นๆ เชน ธัมมจัก-
กัปปวัตนสูตร หรือพระสูตรอื่นๆ ที่เปนประโยชน 
ก็สวดได แปลได หรือศึกษาไดตามลําดับ นี่ก็เปน
พระสูตรที่ทุกๆ คน ควรศึกษาเรียนรูเอามาใช
ในชีวิตประจําวัน จะไปไหนมาไหน ถาเราเย็น
อยูภายใน ความเย็นภายในจะแผกระจายไปถึง
ภายนอก ความรมเยน็จะแผถงึกนั ฉะนัน้ เคลด็ลบั

ในคําสอนที่ซอนอยูในเมตตาสูตร ก็คือ อานิสงส 
๑๑ ประการ ถาสูงสุดก็คือไดตติยฌาน  แลวออก
จากฌาน เจริญวิปสสนา ก็จะไดบรรลถุงึ อนาคามี 
ไมตองกลบัมาเกิดในโลกน้ี จะไดเกิดเปนพรหมชัน้
สุทธาวาส แลวก็บรรลุพระนิพพานในพรหมโลก
ไดเลย  อันนี้ก็คือเนื้อหาของเมตตาสูตร สวนการ
ศึกษาหรือการสวดเมตตาสูตรนี่เมื่อไรเราจะเห็น
ผล สวดขนาดไหนไดประโยชน ก็ขอใหสวดอยาง
นอยสัก ๒ เดือน ฝกสวดทุกวันๆ ๆ ๆ  ๒ เดือน  
ใชเวลาในการฝกสวดทัง้บาลแีละคาํแปล ๒ เดอืน 
กจ็ะเริม่เหน็ผลชดัเจน เหน็ผลจากตวัเราเอง และ
เหน็ผลทีก่ระจายไปถงึขางนอก เคลด็ลบัอยูตรงน้ี 

๖. หากเราสนใจเรือ่งเมตตาและความเหน็แกตวั 
เราควรศึกษาจากพระสูตรหรือพระไตรปฎก
สวนใดไดอีก

จริงๆ แลว เมตตาก็จะมีเมตตาใหญ ที่เรียกวา
อัปปมัญญาภาวนา หรือ อัปปมัญญาพรหมวิหาร
การแผเมตตาแบบทีเ่จาะจง หรอืไมเจาะจง แผไป
แบบไมมีประมาณ เปนอัปปมัญญา เพราะฉะนั้น 
ในเรื่องของอัปปมัญญาภาวนา หรือพรหมวิหาร 
ก็ควรไปศึกษาเพ่ิมเติม จริงๆ แลว เมตตาก็
คือความรัก รักตนเอง รักผูอ่ืน รักที่มีแตจะให 
แตความเห็นแกตัวน่ีเปนโลภะ ความโลภ เปน
มัจฉริยะ เปนความตระหน่ี  มีแตจะเอา มีแต
จะอยากได ไมอยากใหคนอ่ืนมี  อยูในกลุมของ
โลภะ ในกลุมของโทสะ จะทําใหเกิดความเห็น
แกตัวขึ้นมา เร่ืองนี้ศึกษาจากพระสูตรไดหลายๆ 
สูตร คนที่เห็นแกตัวมากๆ ดวยอํานาจของโลภะ 
มัจฉริยะน่ี จะไมมีเพื่อน ไมมีมิตร สุดทายก็อยู
คนเดียว แตในสวนของเมตตานี่ ถาจะมองใน
บางมุมมองก็เหมือนกับเห็นแกตัว แตจริงๆ ไมใช 
เปนการรักตัวเองอยางถูกตอง โดยรักผูอื่นอยาง*เมตตาสูตร  อัง. เอกทสกนิบาต พระไตรปฎก ๒๔
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ถูกตองโดยที่ไมเห็นแกตัว คือในสวนของเมตตา  
ถงึแมจะมีลกัษณะคลายกนัแตไมใช ไมเหมอืนกนั 
เห็นแกตัวเปนอกุศล เปนบาป แตเมตตาเปนกุศล 
เปนบุญ ถึงจะมองเผินๆ เหมือนจะคลายๆ กัน
แตจริงๆ ไมใช เปนคนละประเด็น เพราะฉะนั้น 
เมตตาและความเห็นแกตัวนี้ จึงควรศึกษาใน
หลายๆ สูตร มีอัปปมัญญาภาวนา เปนตน และ
เมื่อศึกษาใหกระจางชัดแลว เราก็จะรูจักเมตตา 
แผเมตตาไดอยางถูกตอง รูจักความเห็นแกตัว 
หาธรรมะที่จะมาขจัดความเห็นแกตัวไดอยางถูก
ตอง ในพระสตูรอืน่กม็อีกีมากมาย ยกตวัอยางเชน 
อัปปมัญญาภาวนา หรือที่เรียกวา เมตตาใหญ เปนตน

๗. การบวชพระหรอืบวชเปนแมชี เปนการสลาย

ความเห็นแกตัวหรือไม เพราะเหตุใด 

 การบวชอยางถูกวิธี คือ สัพพะทุกขะนิสสะระณะ
เพื่อพนจากทุกขทั้งปวง นิพพานะสัจฉิกะระณัต
ถายะ เพื่อกระทําพระนิพพานใหแจง  ถาเปาหมาย
ของการบวชชัดเจนอยางนี้ ก็เปนการสลายความ
เห็นแกตัว 
 ความเห็นแกตัวมีสองระดับ คือ
๑. ระดับหยาบๆ คือ เห็นแกได เพราะมีความ
โลภ มีมัจฉริยะ ความตระหนี่ เห็นแกตัวแบบที่
ชาวบานทัว่ไปมองเห็น คอืเห็นแกได เห็นแกโลภะ 
ความโลภ
๒. สวนการเหน็แกตัวอกีอยางหนึง่ คอื เห็นตัวเรา
วามีรูป เห็นเปนตัวเปนตน เห็นวาเปนเราเปนเขา 
เหน็ดวยทฏิฐ ิเหน็ดวยมานะ  ถาเห็นแกตัวอยางนี้  
ตองสลายมิจฉาทิฎฐิ ใหเปนสัมมาทิฏฐิ  คือ เห็น
เปนรูปเปนนาม เห็นเปนไตรลักษณ  นี้เปนการ
เห็นแกตัวที่ละเอียดขึ้น 
 การบวชอยางถูกวิธี เขาใจวัตถุประสงคของ
การบวช เปนการสลายความเห็นแกตัว แตถาไม

เขาใจ ก็มากอความเห็นแกตัวในพระศาสนาได 
ถาเปนการบวชเขามาเพราะไมเขาใจวัตถุประสงค
ของการบวช แตถาเขาใจวัตถุประสงคที่แทจริง
ของการบวช ก็เปนการสลายความเห็นแกตัวอยาง
ชัดเจน 

๘. ขอความกรณุาพระอาจารยพดูใหกําลงัใจแก
ผูที่อยากจะลดละความเห็นแกตัว แตไมรูจะทํา
อยางไร เพราะบางทีเวลาที่เขาเห็นแกตัว เขาก็

ไมรูสึกตัวดวยซํ้าไป 

 วิธีลดความเห็นแกตัวนั้น งายนิดเดียว คือ 
พยายามคดิทาํประโยชนแกผูอ่ืน คดิอะไรกต็ามที่
เปนประโยชนตอผูอื่น บารมีแปลวา การบําเพ็ญ
ประโยชนเพ่ือผูอื่น บารมีแปลวา การกระทํา
ที่ประเสริฐ หรือการกระทําของผูประเสริฐ การ
ตักตวงคุณงามความดีใสในตน การกระทําท่ีจะ
สงใหผูกระทําถึงฝงพระนิพพาน 
 ฉะนั้น การที่จะลดความเห็นแกตัวก็คือ 
ทําอะไรก็ตามที่ เป นประโยชนเพื่อผู  อ่ืน ถือ
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก น่ีคือจุดเริ่มตนที่
จะลดความเห็นแกตัวได แตถาคิดจะทําอะไร
ก็ตาม เราตองไดอยางเดียว เราจะไมยอมเสีย
ผลประโยชน เราเสียเปรียบไมได ถาคิดอยางนี้
ความเห็นแกตัวจะไมลด และที่สําคัญคนที่จะ
ประสบความสําเร็จ คือคนที่ทําประโยชนเพื่อ
ผูอื่น จะประสบความสําเร็จเร็ว แตถาเห็นแกตัว 
ทําไปๆ เพื่อนก็ลด คนใกลชิดก็ลด
 คนทีอ่ยากจะทาํลายหรอืลดความเหน็แกตวั
ของตน ก็ใชวิธีการงายๆ คือทําอะไรก็ตามที่ไม
เห็นแกประโยชนสวนตน เห็นแกประโยชนสวน
รวมเปนหลัก นั่นแหละจะทําใหเราลดความ
เห็นแกตัวได ถาเราไมรูสึกตัว ก็แสดงวาเราแยก
ไมออกระหวางประโยชนตนกับประโยชนทาน 

๖๓๘



* อานิสงสของเมตตา ๑๑ ประการ ไดแก (๑) หลับเปนสุข (๒) ตื่นเปนสุข (๓) ไมฝนราย (๔) เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย 
(๕) เปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย (๖) เทวดารักษา (๗) ไฟ ยาพิษหรือศัสตราไมกลํ้ากราย (๘) จิตตั้งมั่นไดเร็ว (๙) สีหนาสดใส 
(๑๐) ไมหลงลืมสติตาย และ (๑๑) ถายังไมบรรลุอรหัตผลยอมเขาถึงพรหมโลก 

                                       ที่มา: เมตตานิสังสสุตตปาฐะ

หรอืประโยชนสวนรวม ถาคิดอะไรไมไดกใ็หคดิถงึ
งานจิตอาสา งานท่ีเปนจิตอาสาทั้งหมดก็คือการ
ทําประโยชนตอสวนรวม หรือทําประโยชนเพื่อ
ผูอืน่ พระโพธสิตัวบาํเพญ็บารม ีกค็อืทาํประโยชน
เพื่อผู อ่ืนเปนหลัก การบําเพ็ญบารมีของพระ
โพธิสัตว เพื่อจะไดบรรลุเปนพระพุทธเจาตอไป 
ดังนั้น การบําเพ็ญประโยชนเพื่อผูอื่น ก็เปนการ
ทําใหเราไมเห็นแกตัว

๙. ถาเราสังเกตวา คนที่เรารักหรือใกลชิดมี
ความเห็นแกตัว เราควรชี้แนะเขาอยางไร โดยที่

เขาจะไมโกรธเรา 

 สิ่งแรกเลย ควรใหเขากอนคือ ใหคําพูด ให
กําลังใจ ใหสิ่งของ ใหความรู เมื่อใหแลวเขาก็จะ
เกิดความรูสกึวาคนนีดี้กบัเราเหลอืเกนิ ใหโนนเรา 
ใหนีเ่รา เม่ือเขารบัไป แลวเรากส็ามารถสรรเสรญิ
การใหวา การใหมีประโยชนอยางนี ้ทาํใหสบายใจ 
ทําใหไดบุญกุศล จากการไดสละแมสิ่งเล็กนอย
ออกไป ก็ไดกุศลแลว ทําใหเกิดความสุข ทําให
เขาไดเห็นการให ใหเขาไดยินไดฟงเร่ืองการให 
การเสียสละวามีผลดีอยางไร มีประโยชนอยางไร 
ทําไมพระโพธิสัตวตองบําเพ็ญบารมี คือการทํา
ประโยชนเพือ่ผูอืน่โดยไมเห็นแกประโยชนสวนตน 
เมือ่ทาํประโยชนใหผูอืน่มากๆ คนอืน่กจ็ะกลับมา
ชวยเรามากๆ เราชวยไปหนึง่คน มีคนกลับมาชวย
เราเปน ๑๐๐ คน เราชวยไป ๒ คน มีคนกลับมา
ชวยเราหลายรอยคน หลายพันคน ถาเราทําคน
เดียวเราก็ไดคนเดียว ถาเราชวยคนขางนอกไป
หนึ่งคน คนรอยคนจะมารุมชวยเรา นี้ก็เปนเรื่อง
มองเหน็ไดงาย ทาํใหเขาเห็น ทาํใหเขาเขาใจ แลว

ก็ใหดูตัวอยางบอยๆ เอาชนะคนโกรธดวยเมตตา 
เอาชนะคนตระหนี่ด วยการให เพราะฉะนั้น
คนตระหนี่เห็นแกตัว เราก็ใหเขากอน ใหคําพูด 
ใหคํายกยอง ใหคําสรรเสริญ ใหอภัย ใหวัตถุ
สิ่งของ ใหปญญา เรารูสึกวาเรายิ่งให เราก็ยิ่ง
สบายใจ พอเขาไดรับการใหจากเรา เขาก็จะเริ่ม
เปลี่ยนพฤติกรรม เราไมตองไปตําหนิเขา แตเรา
ทําใหดู และชวนเขาทํา บอกใหเขาทําอยางถูกวิธี 
เราตองใหกอนและเอาชนะดวยการใหนั่นเอง

๑๐. ทานอาจารยเห็นดวยหรือไม กับประโยค

ที่วา เมตตาคือยารักษาความเห็นแกตัว

 เห็นดวย เพราะเมตตา คือการให ... ให
ความรัก ใหความเอ็นดู ใหอภัย ใหสิ่งดีๆ กับผูอื่น
แตไมหวังผลตอบแทน เปนเมตตา เราใหความ
ปรารถนาดีตอผูอ่ืนโดยไมหวังการตอบแทนเลย 
นั่นแหละคือเมตตา ดังน้ัน เมตตาคือยารักษา
ความเห็นแกตัว เราใหดวยใจที่อยากจะให ใหดวย
ใจเมตตา ใหคําพูดปลอบใจ ใหอภัย ใหความรัก 
ใหความเอ็นดู ใหความสนอกสนใจ ใหความอบอุน 
แลวใหทัง้หมดทัง้มวลน้ีโดยไมไดหวงัวาเขาจะคนื
สิง่ทีเ่ราใหน้ันกลบัมาหาเรา การใหดวยใจบรสิทุธิ์
น้ันคือการใหดวยเมตตา เมื่อใหดวยเมตตาแลว 
เมตตาจึงเปนยารักษาความเห็นแกตัว เพราะ
ใหแลวไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ การใหเพ่ือหวัง
สิง่ตอบแทนไมเรยีกวาเปนเมตตาท่ีบรสิทุธ์ิ เพราะ
เมตตาที่บริสุทธิ์นั้น ใหแลวไมไดหวังสิ่งตอบแทน
ใดๆ จึงเหน็ดวยกับคาํพดูทีว่า เมตตาเปนยารักษา
ความเห็นแกตัว 

๖๓ ๙



ธมัโมวาท

บาลีนิเขปบท

เมตฺตาวิหารี โย ภิกฺข ุ ปสนฺโน พทฺุธสาสเน
อธิคจฺเฉ ปท ํสนฺติ สงฺขารูปสม ํสุขนฺติ

ข.ุธ. ๒๕/๖๕

คาํแปล

ภกิษใุดมปีกตอิยูดวยเมตตา เลือ่มใสในพระพทุธ
ศาสนา ภิกษุนั้น พึงประสบทางอันสงบ เขาไปสงบ
สังขาร เปนสุข

ความย่อ

 ในพระพุทธภาษิตนี้ แสดงขอปฏิบัติที่จะให
ไดประสบสันตบท คือหนทางอันสงบ เขาไปสงบ
สังขารเปนสุข คือสันติสุขภายใน ดวยวิธีปฏิบัติเปน 
๒ ประการคือ 

๑. เมตตฺาวิหาริตา  ความเปนผูมีปกติอยูดวย
เมตตา

๒. พุทธฺสาสนปสนนฺตา  ความเปนผูเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา

 ความรักที่ไมอาศัยกิเลส มีราคะ เปนตน เปน
เคหสติเปมะ ความรักอาศัยเรือน คือ รักใครอยาง
ชาวบาน เชน มารดาบิดารักบุตร เรียกวาเมตตา 

ไดในคําวิเคราะหศัพทว า มิชฺฌติ สินิยฺหิยตีต ิ
เมตฺตา ธรรมชาติใดยอมรักใคร คือ ยอมเสนหา 
เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อวาเมตตา
 เมตตาโดยลักษณะนี้ มีวิธีเจริญเปน ๒ คือ โดย
เจาะจง เชน บดิามารดาแผเมตตาในบตุรธดิาของตน 
เรียกวา “โอทสิสผรณา” แผโดยไมเจาะจงเฉพาะใคร 
แตก็ยังจํากัดบุคคลที่จะแผไปใหเปน “อโนทสิส-
ผรณา” 
 แผเมตตาไปในสัตวทั่วไป ดังคําแผเมตตาวา 
สพเฺพ สตตฺา อเวรา อพยฺาปชฌฺา อนีฆา สขุ ีอตตฺาน ํ
ปริหรนตฺุ ขอสัตวทั้งปวงทั้งหลาย จงเปนผูไมมีเวร
ตอกัน จงเปนผูไมเบียดเบียนกัน จงเปนผูไมมีทุกข 
รักษาตนใหเปนสุขทุกเมื่อดังนี้ เปน “เมตตาอปั-
ปมญัญา”แปลวา แผ่เมตตาในสตัว์หาประมาณมไิด้
 การเจริญเมตตานั้น ตองใหประกอบดวย
ลักษณะดังนี้

๑. อาเสวิตา สองเสพเจริญจนคุนเคย
๒. ภาวิตา อบรมใหเจริญ
๓. พหุลีกตา กระทําใหมาก เจริญใหมาก
๔. ยานีกตา กระทําใหเปนเหมอืนยานพาหนะ

สําหรับโดยสารไป
๕. วตถฺุกตา กระทําใหเปนที่ตั้ง เปนที่มั่น
๖. อนุฏฐิตา เจริญไมหยุดยั้ง
๗. ปริจิตา  สั่งสมไวโดยสมํ่าเสมอ
๘. สสุมารทธฺา ปรารภความเพียรในการเจรญิ

เมตตาดวยดี
 คําวา สนตฺ ํปท ํ  ไดแก ทางอันสงบ คือ พระ
นพิพาน เพราะพระนพิพานเปนทีส่งบสงัขาร เปนสขุ 
ดังคําวา นิพพฺาน ํปรม ํสขุ ํนิพพานเปนบรมสุข
๒๓ ก.พ. ๐๘

ธมัโมวาท

สันติสุขภายใน

สันติสุขภายในสันติสุขภายใน

อ้างองิ : สมเด็จพระมหาวีรวงศ (วิน ธมฺมสาโร ป.ธ. ๙).  สันติสุขภายใน จาก ธรรมลิขิตสโมธาน, หนา ๒๐๘ - ๒๐๙. 
กรุงเทพมหานคร : วัดราชผาติการาม, ๒๕๕๘ (จัดพิมพเปนที่ระลึกเนื่องในงานสมโภชวัดราชผาติการาม วรวิหาร  
ครบ ๑๘๐ ป)



 มนุษยเปนสัตวสังคมที่ตองอยูรวมกับผูอื่น 
โดยเฉพาะคนที่ประกอบอาชีพการงานตองอยู
รวมกับเจานาย ลูกนอง ลูกคา และเพื่อนรวมงาน
ถาเรามีความเห็นแกตัวโดยไมคํานึงวาผูอื่นจะ
ไดรับสุขหรือทุกขอยางใด เมื่อคนอื่นทําสิ่งที่ไม
ถูกใจ เราก็มักตําหนิกลาวโทษคนอื่นวาคนโนน
ไมดีอยางโนน คนนี้ไมดีอยางนี้ โดยไมดูวาตัวเรา
ดีพรอมแลวหรือยัง
 ความจริงแลวถาเราเอาใจเขามาใสใจเรา 
มีความปรารถนาดี เอื้อเฟอเผ่ือแผตอผูอื่นเทาที่
ทาํได กจ็ะทาํใหคนอืน่เคารพนบัถอื และเอาใจเรา
ไปใสใจเขา มิฉะนัน้แลวเขากจ็ะไมสนใจชวยเหลอื
เรา เหมือนที่เราไมสนใจชวยเหลือคนอื่นนั่นเอง
 ถามีคนถามวาเรามีเมตตาไหม ทุกคนตอง
บอกวามี และคนทั่วไปก็ตอตานคนที่ไรเมตตา 
แตในความเปนจริงแลวทุกคนมีความเห็นแก
ตัว อยากใหตนหลอสวยหรือรวยมากกวาคนอื่น 

เมตตา ยารักษาความเห็นแกตัว 

สาธยายธรรม 

พระคนัธสาราภวิงศ ์

ความรูสึกเห็นแกตัวนี้เปนสิ่งที่บั่นทอนเมตตาใน
ตัวเราเอง ฝร่ังใหคํานิยามลักษณะของเมตตาวา 
unconditional love (ความรักที่ไมมีเงื่อนไข, 
ความรักสมบูรณแบบ) แตผูเขียนเห็นวาควรเปน 
รักผูอื่นเสมอตน เปรียบไดกับมารดาที่ถนอมบุตร
คนเดียวของตน ดังขอความในเมตตปริตรวา

มารดาถนอมบตุรคนเดยีวของตนดวยชวีติ 
ฉนัใด บคุคลพงึเจริญเมตตาจติไมมปีระมาณใน
สัตวทั้งปวง ฉันนั้น๑

 เมตตาเปนหลักธรรมที่ไมจํากัดชาติ ศาสนา 
เปนธรรมสากลที่คนในทุกชาติ ทุกศาสนา สามารถ
ปฏิบัติได เพราะทุกคนตางรักสุขเกลียดทุกข เมื่อ
บคุคลอืน่ทาํความดกีบัเรา เรายอมรูสกึถงึความดี
นัน้ และความดนีัน้กจ็ะสะทอนกลบัไปหาผูกระทาํ 
โดยไมเลือกชาติ ศาสนา เหมือนในขณะที่เรายิ้มให
คนอืน่ดวยไมตร ีคนอืน่ก็จะยิม้ตอบดวยไมตรเีชน
เดียวกัน



 เมตตานี้เปนสิ่งที่สงผลใหสังคมมนุษยลด
ความเห็นแกตัวและความขัดแยง อยู รวมกัน
อยางสงบสุข ในศาสนาพุทธจัดเมตตาเปนธรรม
ประการแรกในพรหมวิหาร คําวา พรหมวิหาร

แปลวา ธรรมประจาํใจของผู้ประเสริฐ ที่จริง
แลวผูประเสริฐก็คือผูยอมเสียสละเพื่อบุคคลอ่ืน 
โดยทั่วไปทุกคนมีความออนแออยางหนึ่งในใจ 
นั่นคือความเห็นแกตัว นี้ เป นความออนแอ
ตามธรรมดาของทุกคน ดังนั้น คนสวนใหญจึง
แสวงหาและทาํเพือ่ตัวเอง คนทีท่าํทกุส่ิงทกุอยาง
เพื่อตัวเองนั้น จัดวาเปนคนธรรมดาสามัญ ไมใช
ผูประเสริฐ ผูประเสริฐเปนคนที่ทําประโยชนให
แกผูอื่นเปนหลัก โดยไมเห็นแกตัว อีกอยางหนึ่ง 
คาํนีแ้ปลวา ธรรมประจาํใจอนัประเสรฐิ คอื ธรรม
ที่มุงประโยชนแกผูอื่นเปนหลัก๒

 ในพระสูตรบางสูตรเรียกพรหมวิหารวา 
พรหมจรรย์ คือ ความประพฤติอนัประเสริฐ๓

หรือเรียกว า อัปปมัญญา๔ คือ ธรรมไม่มี

ประมาณ หมายถึง ธรรมที่เจริญไดตามตองการ
ในสัตวโลกทุกหมูเหลาไมมีขอบเขต โดยมุงใหมี
ความปรารถนาดีเปนหลักสําคัญ
 พรหมวิหารมี ๔ ประการดังนี้คือ
  - เมตตา คือ ความปรารถนาดีอยางจริงใจ
ตอชวีติอืน่ อยากใหผูอืน่มีความสุข เหมือนเปนยา
แกโรคเห็นแกตัว
  - กรุณา คือ ความสงสารเห็นใจเมื่อเห็น
ชีวิตอื่นเปนทุกข เหมือนเปนยาแกโรคชอบรังแก
คนอื่น
  - มุทิตา คือ ความยินดีในความสุขและ
ความสาํเรจ็ของผูอ่ืน เหมอืนเปนยาแกโรคตารอน
  - อุเบกขา คือ ความวางใจเปนกลาง
เพราะเขาใจวาชีวิตทั้งหลายมีกรรมเปนของตน 
ทําอยางไรยอมไดผลอยางนั้น เหมือนเปนยาแก

โรคยึดติดผูกพัน

ความหมายของเมตตา

 เมตตาเปนความปรารถนาดีตอผูอื่นอยาง
จริงใจโดยไมหวังผลตอบแทน ทําใหเราขจัด
ความเห็นแกตัวท่ีฝงลึกอยูในใจของทุกคน คําน้ี
แปลตามศัพทวา สภาวะสนิทสนมกลมกลืนกนั๕

คือ ไมแบงเขาแบงเรา แตเอาใจเขามาใสใจเรา 
มคีวามกลมกลนืเหมอืนเปนบคุคลคนเดยีวกนักับ
คนอื่น ในจูฬโคสงิคสตูร กลาวถึงผูเจริญเมตตา
วา ขีโรทกีภูตา (เหมือนน้ําผสมนม) ตามปกติ
เมื่อผสมนมเขากับนํ้า ทั้งสองอยางก็จะกลมกลืน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แยกกันไมไดวาน่ีคือ
นํ้าหรือนม ผูที่มีเมตตาจิตตอกันก็มีอุปไมยฉัน
นั้น เขามีความสนิทสนมกลมเกลียวเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันกับบุคคลรอบขาง ไมแยกเขาแยกเรา 
และจะพยายามปฏบิตัตินโดยประพฤตกิาย วาจา 
หรือใจใหเกิดประโยชนกับบุคคลอื่น เหมือน
ที่เราตองการใหเกิดขึ้นแกตัวเรา ดังขอความใน
พระสูตรนั้นวา
 “พวกขาพระองคพรอมเพรียงกัน ชื่นบาน
ตอกัน ไมวิวาทกัน เปนเหมือนนํ้าผสมนม แลดู
กันและกันดวยจักษุอันเปนที่รักอยู พระพุทธ-
เจาขา”๖

 ในราว ๕๐ ปกอน มีนักบวชฮินดูทานหนึ่ง
ชื่อ วิเวกานนท ์แมทานเปนนักบวชฮินดูก็นับถือ
พระพุทธเจา มีพระพุทธรูปไวบูชาในหองนอน
ของทาน ทานเจรญิเมตตาฌานจนสามารถพสิจูน
ทางวิทยาศาสตรได กลาวคือ นักวิทยาศาสตร
ใหทานอยูในหองที่มิดชิดหองหนึ่ง แลวนําวัว
ตัวหน่ึงไปไวอีกหองหน่ึง ทั้งสองหองมีอุปกรณ
ทันสมัยที่มีภาพสัญญาณและเครื่องจับความ
รู สึกในรางกายของทานและวัว หลังจากนั้น
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นักวิทยาศาสตรก็ตีหลังวัว ทานรูสึกเจ็บที่หลัง
ไปดวย แลวเขาก็ตีหลังทาน หลังวัวก็ขยับดวย
ความรูสึกเจ็บไปดวยเชนเดียวกัน ลักษณะนี้
เปนการที่คนกับวัวรวมจิตเปนหนึ่งเดียว ไมแยก
วาเปนคนหรือวัว
 ในคัมภีรวิสุทธิมรรคแสดงความหมายของ
เมตตาอกีวา สภาวะทีม่แีกมติร๗ หรือสภาวะทีเ่ปน
ของมิตร๘ กลาวคือ เมตตาเปนส่ิงที่มิตรบําเพ็ญ
ใหแกกันและกันโดยไมหวังผลตอบแทน ผูที่มี
เมตตาจึงเปนมิตรกับทุกคน ไมมีความผูกโกรธ
หรือศัตรูในที่ใดๆ

ลักษณะของเมตตา

 ลักษณะของเมตตา กลาวไวในคัมภีรวิสุทธิ
มรรควา เมตตามีลักษณะเปนไปดวยอาการ
เกื้อกูล๙ หมายความวา เมตตามีสภาพตองการ
ท่ีจะบําเพ็ญประโยชนแกบุคคลอื่น โดยไมหวัง
ผลตอบแทนใดๆ
 เมื่อบิดามารดามีจิตผูกพันในบุตรธิดา ญาติ
พี่นองมีจิตผูกพันในญาติของตน หรือมิตรสหาย
มีจิตผูกพันในเพื่อน ตางคิดวาเปนลูกหลาน ญาติ
พี่นอง หรือมิตรสหายของเรา แลวจึงชวยเหลือ
เกือ้กลู ความรูสกึเชนนีไ้มใชเมตตาในพรหมวิหาร 
แตเปนความผกูพนัซ่ึงจดัวาเปนกเิลสอยางหนึง่ ใน
กรณีตรงกันขาม เมตตาที่แทจริงจะตองมีความ
ปรารถนาดีโดยไมหวงัผลตอบแทน ไมเลอืกบคุคล
วาเปนคนที่รูจักหรือไมรูจัก รักหรือชัง
 เมตตานี้เปนธรรมที่พระพุทธเจาทั้งหลาย
เจริญอยูเปนนิตย พระองคมีพระเมตตาเปยมลน
ในเหลาสัตวถวนหนาเสมอเหมือนกัน ทรงมี
พระเมตตาในพระเทวทัตผู คิดร ายพระองค
เหมือนในราหุลกุมารราชโอรส ความเมตตาของ
พระพทุธเจานัน้เสมอภาคกันหมด ไมจํากดับคุคล๑๐

 พระพุทธองคตรัสสอนใหพุทธบริษัทหมั่น
เจริญเมตตาทางกาย วาจา ใจ ทั้งตอหนาและ
ลับหลัง เมตตาเหลานั้นมีคําอธิบายดังตอไปนี้

เมตตาทางกาย คือ การชวยเหลือผูอื่นทาง
กาย เมือ่เหน็วาบคุคลอ่ืนจาํเปนจะตองไดรบัความ
ชวยเหลือจากเรา แมเขาจะไมเอยปากขอรอง 
เราก็พยายามชวยเหลือทางกาย ซึ่งอาจจะเปน
การขวนขวายทางรางกายโดยยอมเสียสละเวลา
สวนตวัของตน หรือบริจาคทรพัยชวยเหลอืบุคคล
เหลานั้น เมตตาเชนนี้จัดวาเปนเมตตาทางกาย

เมตตาทางวาจา คือ การพูดคําไพเราะ
ออนหวาน สละสลวยนาฟง เปนคําพูดที่สื่อถึง
ความปรารถนาดีที่เรามีตอผู อ่ืน บางครั้งเปน
คําพูดใหกําลังใจ บางครั้งเปนคําอวยพรใหผูอื่น
มีความสุข ทําใหบุคคลอื่นเมื่อไดยินแลวจะรําลึก
ถึงคําน้ัน ดวยความชื่นชมเปนเวลานาน ดังน้ัน 
แมกระทั่งทางวาจา ทั้งในที่ลับและที่แจง เราก็
พูดถึงสิ่งที่ดีงามของบุคคลอื่น ไมใชวาในที่ลับพูด
อยางหน่ึง ในทีแ่จงพดูอีกอยาง แตตองเปนการพดู
เฉพาะเรือ่งราวทีด่ขีองบคุคลอ่ืน จึงจะเปนเมตตา
วจีกรรมอยางแทจริง

เมตตาทางใจ คือ ใจของเราตองเปยมดวย
ความปรารถนาดีตอบุคคลอ่ืน ไมวาทั้งตอหนา
หรือลับหลังก็ตาม เรามีเมตตาทางใจ คิดวาการที่
เราไดมาพบรูจกักนั ตลอดจนการชวยเหลอืเกือ้กลู
กนันัน้ เปนสิง่ทีด่งีาม เปนการบาํเพญ็ประโยชนให
กับทั้งสองฝาย การแผเมตตาทางใจนี้ยังสงผลไป
ถงึการแสดงออกทางกายและวาจาอีกดวย เพราะ
การแสดงออกเหลาน้ันมใีจเปนสมฏุฐาน เมือ่เรามี
เมตตาจิตตอบคุคลอ่ืนเชนน้ี ก็จะชวยเหลอืเก้ือกูล
ผูอื่นทางกาย และกลาววาจาที่สุภาพนุมนวล ไม
แสดงอากัปกิริยาที่หยาบคายทางกายหรือวาจา
 เมื่อเราไดเจริญเมตตาทางกาย วาจา และใจ 
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ท้ังตอหนาและลับหลังดังน้ีแลว จึงจะเปนการ
เจริญเมตตาอยางแทจริง เปนการแสดงเมตตา
ของเรา ที่สื่อออกมาทางกายและทางวาจา 
เพื่อใหบุคคลอื่นไดรับรู และไดรับผลในการที่เรา
มีจิตเมตตากับบุคคลนั้น ไมใชแสดงออกทางใจ 
ดวยการหลับตาแผเมตตาแตอยางเดียว
 ขอความเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ตรสัไวในจูฬโคสงิค

สตูรวา
 “พึงต้ังกายกรรมที่มีเมตตา ทั้งตอหนาและ
ลับหลัง
 พึงต้ังวจีกรรมที่มีเมตตา ทั้งตอหนาและ
ลับหลัง
 พึงตั้งมโนกรรมที่มีเมตตา ทั้งตอหนาและ
ลับหลัง”๑๑

 เม่ือเราไดเจริญเมตตาทางกาย วาจา ใจ 
กย็อมทาํใหเกดิความสุขใจในปจจบุนัขณะ บคุคล
ที่พบเห็นผูอื่นแลวยิ้มแยมแจมใส ยอมจะมีความ
สุขใจในขณะที่ย้ิมใหบุคคลอื่น แมบุคคลอื่นก็มี
ความสุขใจจึงยิ้มตอบรับมา การยิ้มใหบุคคลอื่น
ทําใหเราและคนรอบขางมีความสุข เวลาที่เรา
ชวยเหลือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ผูที่ไดรับความ
ชวยเหลือนั้นก็จะมีความสุข และตัวเราก็รู สึก

สบายใจดวยเชนกัน
 ผูมีเมตตาทางกาย วาจา ใจ จะมีความสุข
เสมอ เพราะเขาไมมีศัตรู ไมมีความขุ นของ
หมองใจ เมื่อเขามีความสุขใจดวยอํานาจของ
เมตตา คนรอบขางที่อยูใกลชิดกับเขาก็พลอย
มีความสุขใจไปดวย ผูมีเมตตายอมจะไมกลาว
คําเสียดสีใหรายคนอื่น ไมทํากรรมอยางใดอยาง
หนึ่งที่เบียดเบียนผูอื่น เมื่อเปนเชนนั้น ความ
บาดหมางกันในสังคมก็จะไมเกิดขึ้น เพราะตางก็
มเีมตตา มไีมตรจิีตตอกันและกัน รูจักเอาใจเขามา
ใสใจเรา คิดวาเรารักสุขเกลียดทุกขฉันใด คนอื่น
ก็รักสุขเกลียดทุกขฉันนั้น หากมวลมนุษยเอาใจ
เขามาใสใจเราเชนนี้ สังคมก็จะมีแตความสงบสุข
 การเจริญเมตตาทางกาย วาจา และใจ ทั้ง
ตอหนาและลับหลังดังที่กลาวมานี้ ยอมเปนการ
เจริญเมตตาอยางแทจริง เมื่อเปนเชนนี้สังคม
มนษุยกจ็ะมีความสงบสขุ ตางมองดกูนัดวยดวงตา
ที่เปยมดวยความรัก อยางไรก็ตาม เมตตาที่แทจริง
ตองประกอบดวยความอดกลัน้ จงึจะทาํใหกระแส
เมตตาดําเนินไปไดนาน

ความอดกลั�น

 ความอดทนหรอืขนัต ิเปนการอดทนตอทกุข
ทางกาย เชน ความหิวกระหาย ความเย็นรอน 
หรอืสมัผสัของยงุ เหลอืบ ริน้ ไร และยงัหมายรวม
ถึงความอดกลั้นซึ่งเปนการระงับใจไมโตตอบแก
ผูที่กระทํา หรือพูดสิ่งที่ตนไมพอใจ ความอดกลั้น
นี้เปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะการขมความไมพอใจ
ไมใชเรื่องที่ทําไดงาย คนทั่วไปมักอยากใหคนอื่น
ทําตามเราตองการ พอไมไดดั่งใจก็หงุดหงิด
ไมพอใจ ขอนี้เหมือนการดึงเชือก ถาเราตองการ
ใหเชือกมาฝายเรา ก็ตองดึงเชือกไวตลอดเวลา 
ยิ่งเราดึงนานเพียงใดก็จะยิ่งเหน็ดเหน่ือยมาก
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เพียงนั้น ขอใหทดลองผอนเชือกไวสักระยะหนึ่ง 
แลวจะรูสกึผอนคลาย เมือ่เรารูสกึผอนคลายแลว
ใจของเราจะสงบชั่วคราว สามารถหันหนาเขา
เจรจากันดวยความอดทน ความอดทนนั้นเปน
หลักธรรมสําคัญประการหนึ่ง เพราะเปนมูลเหตุ
ที่กอใหเกิดศีล สมาธิ และปญญา กุศลทุกอยาง
เจรญิขึน้ไดโดยเนือ่งดวยความอดทน ดงัโบราณา-
จารยกลาววา
 “ขันติเปนเหตุหลกัของศลี สมาธ ิและปญญา 
กุศลธรรมทั้งปวงยอมดําเนินไปเนื่องดวยขันติ
โดยแท”๑๒

 นอกจากนั้น พระพุทธเจาไดทรงตําหนิผูที่
โกรธตอบคนอื่นวาแยกวาคนที่โกรธกอนเสียอีก
เพราะเขาขาดความอดกลั้นตอสิ่งยั่วยุที่ตนไม
พอใจ แตผู ที่ไมโกรธตอบผูอื่นนั้นถือวา เปน
นกัรบทีช่นะสงคราม คอืใจของเราทีช่นะยากกวา
สงครามภายนอก ดังพระพุทธพจนวา
 “ผูใดโกรธตอบตอบุคคลผูโกรธ ผูนั้นยอม
เลวกวาผูโกรธ เพราะการโกรธตอบนั้น บุคคล
ผูไมโกรธตอบตอบคุคลผูโกรธ ช่ือวาชนะสงคราม
ที่ชนะไดยาก”๑๓

 จะเห็นไดวาสงครามภายนอกนั้นอาจตอง
รบหลายครั้ง และผลัดกันแพผลัดกันชนะ แต
สงครามภายในคือใจของเราเปนสิ่งที่ชนะไดยาก 
ผูท่ีสามารถชนะใจของตนเองได ยอมเปนอิสระ
หลุดพนไปจากความยึดติดโดยสิ้นเชิง
 ที่พมามีเรื่องเลาวา ในสมัยพระเจามินดง มี
สามเณรรูปหนึ่งอายุราว ๑๓-๑๔ ป ชื่อสามเณร
จนัทมิา ทานมขีอวตัรปฏบิตัเิรยีบรอย อากปักริยิา
นาเลื่อมใส ขยันเรียน จึงไดรับการยกยองจาก
ครูบาอาจารย ทําใหสามเณรโขงรูปหนึ่งไมพอใจ 
(สามเณรโขง คือ สามเณรที่อายุครบบวชพระ
แลว แตยังไมยอมบวช) วันหนึ่งสามเณรนอยเดิน

ผานกุฏิของสามเณรโขง สามเณรโขงเลยแกลง
เทน้ําลางจานที่แสนสกปรกใสสามเณรนอยจน
เปยกไปทั้งตัว แตสามเณรนอยมิไดทะเลาะวิวาท
หรือไปฟองครูบาอาจารย แตเดินกลับหองไป
สรงนํ้าซักจีวรเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น
 หลายสิบปผานไป สามเณรจันทิมาเปน
เจาอาวาสปกครองสงฆ และไดรับสมณศักดิ์เปน
พระราชครูของพระเจามินดง มีเกียรติศักดิ์ขจร
ขจายเปนที่รู จักของคนทั่วไปวา เปนผูทรงศีล
และเชี่ยวชาญปริยัติธรรม เร่ืองน้ีแพรหลายมา
ถงึสามเณรโขงทีล่าสกิขาไปมคีรอบครวั เขาคดิวา
ตั้งแตท่ีเราลาสิกขามา ไดเกิดโรคประหลาด
อยางหน่ึง คอื รูสกึรอนวบูไปทัง้ตวัโดยไมมสีาเหตุ 
ไมมีหมอคนใดหาสมุฏฐานของโรคได โรคนี้อาจ
เกิดจากการประทุษรายสัตบุรุษผูไมโกรธตอบก็
เปนได อยากระนั้นเลย เราจะเดินทางไปขอขมา
พระเถระ ครั้นแลวเขาไดนําเครื่องสักการะไป
ถวายพระเถระ แลวขอขมาความผิดที่ตนไดทําไว 
ตอมาพระจันทิมาไดออกไปปฏิบัติธรรมอยูในปา
หลายสบิป จนปรากฏเลือ่งลอืวาเปนพระอรหนัต
รูปหน่ึงของพมาในนามวา ตีโลงสยาดอ (พระ
อาจารยตีโลง) แหงวัดจะขัตวาย จังหวัดหงสาวดี
 สิ่งที่มากระทบแลวทําใหเราไมพอใจนั้นมี
มากมายในวันหนึ่งๆ ถาเราไมพอใจทุกอยางก็
คงจะเครียดมากทีเดียว ความจริงความพอใจ
หรือไมพอใจขึ้นอยูกับโยนิโสมนสิการ คือ การใช
ปญญาพิจารณาตามเหตุผล ถาเราคิดวาสิ่งที่มา
กระทบทกุอยางเปนสิง่ทีดี่ ก็จะตอบสนองอารมณ
ในเชิงบวกไดอยางสมํ่าเสมอ เชน ถารถติดเราก็
คิดวามีโอกาสปฏิบัติธรรมดวยการแผเมตตาหรือ
เจริญพระพุทธคุณ ก็จะไมเครียดกับภาวะรถติด 
ดังนั้น สิ่งที่เราคิดวาไมดีอาจเปนสิ่งที่ดีในอีกมุม
มองหนึง่ โดยขึน้อยูกบัปจเจกบคุคล การใชปญญา
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พิจารณาตามเหตุผลจึงชวยใหเราไมทําบาปและ
ทํากุศลไดเสมอๆ สมจริงดังพระพุทธพจนวา
 “ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเมื่อใสใจโดยแยบคาย
ยอมละอกุศลได และทํากุศลใหเจริญ”๑๔

 ในสมัยพุทธกาล๑๕ วันหนึ่งพระปุณณมันตานี
บุตรตองการจะไปเผยแผพระศาสนาในแควน
สุนาปรันตะ พระพุทธเจาทรงเตือนวาชาวสุนา
ปรันตะดุราย อาจดาวาทาน ทานจะทําอยางไร 
ทานทูลตอบวา พวกเขาเพียงดาวา แตไมใชมือ
ทําราย ก็ถือวาดี แลวทูลตอไปวา ขาพระองคดําริ
วา แมเขาจะใชมือทําราย แตไมใชกอนหินขวาง 
ก็ถือวาดี หรือแมเขาจะใชกอนหินขวาง แตไมใช
ไมทุบ ก็ถือวาดี หรือแมเขาจะใชไมทุบ แตไม
ใชอาวุธทําราย ก็ถือวาดี หรือแมเขาจะใชอาวุธ
ทําราย แตไมใชอาวุธทําลายชีวิต ก็ถือวาดี หาก
เขาใชอาวุธทําลายชีวิต ก็เปนการดับขันธของ
สาวกที่เบื่อหนายระอารางกายและชีวิตอยู ไมใช
สิ่งท่ีนากลัว พระพุทธเจาทรงสดับเชนนั้นจึง
อนญุาตใหพระปณุณมนัตานีบตุรเดนิทางไปแควน
สุนาปรันตะได
 ที่จริงแลวการเจริญเมตตานี้ยังสงผลใหเปน
คนใจเย็นรูจักอดกลั้น ไมหงุดหงิดงาย แมจะมี
ส่ิงท่ีไมชอบใจมากระทบก็รู จักยับยั้งชั่งใจ ไม
หุนหันทําตามอารมณ ผู เจริญเมตตาอยูเสมอ
เปรียบเสมือนภูเขาแทงทึบที่ไมหว่ันไหวดวย
ลมแรง หรือเหมือนทองแทที่ไมกลัวความรอน๑๖

สวนคนมักโกรธเปรียบไดกับฝุนธุลีที่กระจัด-
กระจายงายเม่ือถูกลมพัด หรือเหมือนหมอดินที่
แตกงาย๑๗ ผูเจรญิเมตตานัน้ยอมจะมใีจกวางขวาง
ดัง่มหาสมุทร ใหอภยัแกบคุคลอืน่ไดงาย ดงัคมัภรี
หิโตปเทศกลาววา
 “สัตบุรุษแมจะโกรธแคนกัน ก็ไมเปลี่ยน
กริิยาใหวิกล นํา้ในสาครจะเอาฟางตดิไฟสมุเทาไร 

ก็หาทําใหนํ้าเย็นกลายเปนรอนไม”๑๘

 เมตตานั้นมีสภาพเหมือนนํ้า สวนโทสะ
เหมือนไฟ เราจึงควรใชนํ้าเมตตาระงับโทสะของ
ตน และอานิสงสของเมตตาก็จะทําใหคนอื่นมี
ไมตรีจิตตอบ ดังคัมภีรจตรุารักขะกลาววา
 “ความโกรธของตนและของผูอ่ืน ยอมสงบ
ดวยนํ้าคือเมตตา จึงควรดับไฟแหงความโกรธใน
ที่ทุกสถาน ดวยการประพรมน้ําเมตตาในสรรพ
สัตว”๑๙

ญาตพีิ�น้องในสงัสารวัฏ

 ทุกคนในโลกตางเปนเพื่อนรวมเกิดแกเจ็บ
ตายในสังสารวัฏที่ยาวนาน ทุกคนเคยเกิดเปน
ญาติพี่นองของกันและกัน โดยเปนบิดา มารดา 
พี่ นอง หรือบุตรธิดา๒๐ เพราะฉะนั้น เราจึงควร
ถอืวาบคุคลเหลาน้ันเปนเพือ่นรวมเกิดแกเจ็บตาย
เหมือนกัน ขอใหเราแผเมตตา มีความปรารถนา
ดีตอบุคคลเหลานั้น หากเราแผเมตตามีความ
ปรารถนาดีตอบุคคลน้ัน เชนเดียวกับที่เรามีตอ
ตนเอง คือ เราอยากใหตนเองมีความสุขและ
ปราศจากทุกข ฉันใด ก็ควรแผเมตตาใหบุคคลที่
มีความเห็นตางกันนั้น มีความสุขและปราศจาก
ทุกข ฉันนั้น เมื่อเปนเชนนี้ แมเราจะเกิดความ
โกรธขึ้นในใจเปนปริยุฏฐานกิเลส คือ กิเลสที่
ฟูขึ้นในใจ ก็ไมแสดงออกมาทางกายหรือวาจา
ซึ่งเปนวีติกมกิเลส คือ กิเลสที่ลวงละเมิดทาง
กายหรือวาจา ถาหากวาเราเกิดความไมพอใจ ก็
ควรกําหนดวา โกรธหนอ หรือ ไมชอบหนอ หรือ 
หงดุหงดิหนอ ก็จะสามารถกําจัดความโกรธทีเ่กิด
ขึ้นในขณะกําหนดรูเทาทันได และใหแผเมตตา
แกบุคคลที่เราไมพอใจ อาจพูดวาขอใหอภัยทุก
คนที่ลวงเกินเรา ก็จะทําใหความผูกโกรธคอยๆ 
ลดนอยลง

๖๓๑๖



อานิสงสข์องการเจริญเมตตา

 การเจริญเมตตาทางใจดวยการแผเมตตาไป
สูสรรพสตัวยงัเปนเสบียงทีสํ่าคญัซึง่ติดตามเราไป
ในสังสารวัฏอันยาวนานได จะเห็นไดวา ในองัคุต

ตรนิกาย เมตตาสตูร พระพุทธองคตรัสอานิสงส
ของการเจริญเมตตาในอนาคตชาติที่พระองคได
ประสบมาวา
 “ภิกษุทั้งหลาย เรายอมรู ผลแหงบุญอัน
นาปรารถนายินดี ที่ตนเสวยแลวตลอดกาลนาน
 เราเจริญเมตตาจิตตลอด ๗ ป ครั้นแลว เรา
ไมไดกลับมายังโลกนี้ตลอด ๗ กัปท่ีพินาศและ
ดํารงใหม
 เราเกดิเปนทาวสกักะผูเปนใหญแหงทวยเทพ 
๓๖ ครั้ง
 เราเกิดเปนพระเจาจักรพรรดิหลายรอย
ครั้ง เปนธรรมราชาผูตั้งอยูในธรรม มีสมุทรทั้ง ๔ 
เปนขอบเขต เปนผูชนะสงคราม มชีนบทถงึความ

สถาพรตั้งมั่น ประกอบดวยรัตนะ ๗”๒๑

 นอกจากน้ัน พระพุทธองคไดตรัสอานิสงส
ของเมตตาไว ๑๑ ประการในอังคุตตรนิกาย
วา ทําใหหลับเปนสุข (คือ หลับสนิท ไมกระสับ
กระสาย), ตื่นเปนสุข (คือ รูสึกสดชื่นแจมใสใน
ขณะต่ืน), ไมฝนราย, เปนทีร่กัของมนุษยทัง้หลาย, 
เปนที่รักของเหลาอมนุษย, เทพพิทักษรักษา, 
ภยันตรายตางๆ เชน ไฟ ยาพิษ หรือศาสตรา ไม
สามารถกลํ้ากรายได, จิตเปนสมาธิงาย, ใบหนา
ผองใสมีสิริมงคล, ไมหลงลืมสติ สามารถระลึกถึง
กศุลไดในเวลาใกลเสยีชวีติ และจะไปเกดิในพรหม
โลกถาหากยังไมบรรลุอรหัตตผล๒๒

 เมตตาเปนเหมือนเกราะแกวคุมกันภัยจาก
มนษุยและอมนษุย ยิง่ในปจจุบันทีม่ภียัธรรมชาติ
และอุบัติเหตุอยูเสมอ การเจริญเมตตาจึงเปน
สิ่งสําคัญที่ทําใหรอดพนจากอุปสรรคอันตราย
ทุกประการ ในเสยยชาดก๒๓ มีเรื่องเลาวา
 พระเจาพาราณสีพระนามวา พระเจากังสะ 
ถูกพระราชาที่อยูในเมืองใกลกันยึดอํานาจ แลว
ลามโซตีตรวนจองจําไวในเรือนจํา แตพระองค
มิไดผูกโกรธ ทรงแผเมตตาไปใหพระราชาโจร
พระองคน้ัน จนบรรลเุมตตาฌาน ตอมาพระราชา
โจรเกิดโรคประหลาดท่ีรูสึกรอนไปทั้งตัวเหมือน
ถูกไฟเผา หมอหลวงก็ไมอาจรักษาได อํามาตย
บางคนทูลแนะนําวาโรคนี้คงเกิดจากการจองจํา
ผูทรงศีลไวในเรือนจํา
 พระราชาโจรจึงเสดจ็ไปขอขมาความผดิท่ีได
ทรงกระทาํไว แลวคนืราชสมบติัใหด่ังเดิม พระเจา
พาราณสีก็ทรงใหอภัย แตไดสละราชสมบัติ แลว
เสด็จเขาปาหิมพานตบวชเปนฤษี ครั้นพระราชา
โจรไดทรงขอขมา และปลอยพระเจาพาราณสจีาก
เรือนจําแลว โรครอนในรางกายของพระองคก็
หายสนิท ดงัน้ัน การเจรญิเมตตาจึงเหมอืนเกราะ
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แกวปองกันภัยไดเปนอยางดี
 จะเห็นวา อานิสงสของเมตตาท่ีกลาวมานี้
มีคุณคามหาศาล แตคนทั่วไปมักจะแผเมตตา
ไม ค อยได  ท้ังนี้ เพราะมนุษย ทุกคนมีความ
เห็นแกตัวเปนปกติวิสัย อยากไดอยากมีมากกวา
คนอื่น แตกินเทาไหรก็ไมอิ่ม ใชเทาไหรก็ไมพอ 
ดังคําพังเพยพมาที่กลาววา “ทองกวางคืบหนึ่ง 
ลึกดั่งมหาสมุทร” หมายความวา เราจะถมทอง
เทาไหรก็ไมเต็ม ยิ่งถมก็ยิ่งพรอง เมื่อตายแลว
ตัวเราก็ใชที่ดินเพียงกวางศอกยาววาหนาคืบ
เปนที่ถมรางกาย แมมีที่ดินเปนรอยไรพันไรก็
ใชการอะไรไมได เมื่อเปนเชนนั้น คนที่คิดถึงแต
ประโยชนตนโดยไมคํานึงถึงประโยชนคนอื่น จึง
ไมใชคนมีเมตตา และความไมมีเมตตาของเขา
นั้น จะกอใหเกิดความเห็นแกตัว อยากเอารัดเอา
เปรียบ จนทําใหลวงละเมิดความผิดทางกายและ
วาจา จะเห็นไดวา คดอีาชญากรรมในปจจบุนัลวน
เกิดจากความขาดเมตตาของมนุษยชาติ

วิธเีจริญเมตตา

 สําหรับผูประสงคจะเจริญเมตตาภาวนา พึง
ตั้งความปรารถนาดีตอสรรพสัตว แลวบริกรรม
คําแผเมตตาดังนี้ คือ

สัพเพ สัตตา (สัตวทั้งหลายทั้งปวง)
อะเวรา โหนตุ (จงเปนสุขเถิด อยามีเวรกัน)
อัพ๎ยาปชฌาโหนตุ (จงเปนสุขเถิด อยา

เบียดเบียนกัน)
อะนีฆา โหนตุ (จงเปนสุขเถิด อยามีความ

ทุกข)
สุขี (จงมีความสุขกายสุขใจ)
อัตตานัง ปะริหะรันตุ (รักษาตนใหพนจาก

ทุกขภัยเถิด)
 ผูที่เจริญเมตตาภาวนา พึงทําความเขาใจ

คาํแผเมตตาภาษาบาลใีหถองแท แลวบรกิรรมทัง้
บาลีและคําแปล มีคําอธิบายงายๆ ดังนี้
 ก. ในคาํวา สพัเพ สตัตา คาํวา สตัตา = สตัว
ทั้งหลาย, สัพเพ = ทั้งปวง
 ข. อะเวรา โหนตุ คําวา เวรา = เวร, อะ = 
อยา, อะเวรา = อยามีเวรกัน, โหนตุ = จงเปน 
คาํวา อะเวรา โหนต ุจึงมคีวามหมายวา จงเปนสขุ
เถิด อยามีเวรกัน
 ค. อัพ๎ยาปชฌาโหนตุ คําวา พ๎ยาปชชา = 
เบียดเบียน, อะ = อยา คําวา อัพ๎ยาปชชา โหนตุ 
จึงมีความหมายวา จงเปนสุขเถิด อยาเบียดเบียน
กัน
 ฆ. อะนีฆา โหนตุ คําวา นีฆา = ความทุกข, 
อะ = อยา คําวา อะนีฆา โหนตุ จึงมีความหมาย
วา จงเปนสุขเถิด อยามีความทุกข
 ง. ในคําวา สุขี (สุข + อี) คําวา สุข = ความ
สุข, อี อักษรเปนคําปจจัย (suffix) = มี คําวา สุขี 
จึงมีความหมายวา จงมีความสุข
 จ. อัตตานัง ปะริหะรันตุ คําวา อัตตานัง 
= ซึ่งตน, ปะริหะรันตุ = จงรักษา คําน้ีจึงมี
ความหมายวา รักษาตนใหพนจากทุกข
 โดยแทจรงิแลว ถาเหลาสตัวมเีวรคอืผกูโกรธ
กัน ก็จะเบียดเบียนกัน เมื่อเบียดเบียนกัน ก็จะ
มีความทุกข ปราศจากสุข และไมอาจรักษาตน
ใหพนจากทุกขภัยได ในกรณีตรงกันขาม ถาพวก
เขาไมมเีวรคอืไมผกูโกรธกัน ก็จะไมเบยีดเบยีนกัน 
เมื่อไมเบียดเบียนกัน ก็จะปราศจากทุกข มีความ
สุข และสามารถรักษาตนใหพนจากทุกขภัยได
 ขณะแผเมตตา จิตของเราพึงมุงไปที่ความ
ปรารถนาดี สรรพสัตวเปนเพียงฉากหลัง ไมใช
หลักสําคัญ ถามุ งจิตไปท่ีสรรพสัตวเปนหลัก 
เมตตาของเราก็จะมีกําลังนอย
 เราสามารถจะแผเมตตาทั้งในกรรมฐานที่
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  - เหยียบเทา บริกรรมวา สุขเถิด
 บางทานอาจรู สึกว าต องการเปลี่ยนคํา
บริกรรมอื่นบาง เพื่อไมใหเกิดความจําเจซํ้าซาก 
ก็อาจเปลี่ยนเปนคําวา ทุกชีวิตจงพนทุกขเถิด 
โดยบริกรรมใหสัมพันธกับทาเดินวา
  - ยกเทา  บริกรรมวา ทุกชีวิต
  - ยางเทา  บริกรรมวา จงพน
  - เหยียบเทา  บริกรรมวา  ทุกขเถิด
 นอกจากนั้น บางทานอาจบริกรรมคําแผเมตตา
ทั้งภาษาบาลีและคําแปลเฉพาะประโยคแรกของ
คําแผเมตตา ดังตอไปนี้
  - ยกเทา บริกรรมวา อะเวรา
  - ยางเทา บริกรรมวา โหน
  - เหยียบเทา บริกรรมวา ตุ
  - ยกเทา บริกรรมวา จงเปนสุขเถิด
  - ยางเทา บริกรรมวา อยามี
  - เหยียบเทา บริกรรมวา เวรกัน
 ๒. การนั่งกรรมฐาน ควรนั่งตัวตรง ผอนคลาย
กลามเน้ือในรางกาย บริกรรมคําแผเมตตาเปน
คําไทยหรือบาลี โดยวาคําบริกรรมในตอนหายใจ
ออกเทาน้ัน จะทําใหผอนคลาย พอหายใจเขา
ก็ตามรูลมที่กระทบปลายจมูก หรือจะวาซ้ําคํา
บริกรรมที่วาไปในขณะหายใจออกก็ได เชน
  - หายใจเขา ไมตองบริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
  - หายใจออก บริกรรมวา ทุกชีวิต
  - หายใจเขา ไมตองบริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
  - หายใจออก บริกรรมวา จงเปนสุข
  - หายใจเขา ไมตองบริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
  - หายใจออก บริกรรมวา ทุกชีวิต
  - หายใจเขา ไมตองบริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
  - หายใจออก บริกรรมวา จงพนทุกข
 ผูปฏิบัติอาจบริกรรมคําแผเมตตาทั้งภาษา
บาลีและคําแปล ดังนี้

เรียกวา สมถกรรมฐาน หรือแผเมตตาในชีวิต
ประจําวันทั่วไป เพื่อเปนการปลูกฝงใหใจของ
เรามีเมตตามากข้ึนก็ได ดวยการบริกรรมคํา
แผเมตตานี้ในระหวางวัน หรือในขณะที่เราวาง 
โดยไมจําเปนตองรอแผเมตตาเฉพาะในขณะ
นั่งสมาธิเทานั้น การทําบอยๆ ฝกบอยๆ เราก็
จะเกิดความชํานาญขึ้นเอง แลวใจของเราก็จะมี
เมตตาเกิดไดงายขึน้หรอืเปนพืน้จติมากขึน้ ทาํให
การกระทําและคําพูดของเราเปนเมตตาไดโดย
อัตโนมัติตามมา และเราจะมีความหวังดีตอผูอื่น
มากขึ้น ทําใหเปนที่รักของผูอื่นมากขึ้นอีกดวย
 อิริยาบถที่มีในการเจริญเมตตา คือ เดิน
จงกรม นั่งกรรมฐาน และทําอิริยาบถยอย มีวิธี
ปฏิบัติ คือ
 ๑. เดินจงกรม ควรเดินตามทาธรรมชาติให
สอดคลองกับหลักกายวิภาคศาสตร (anatomy) 
จะทําใหผอนคลายกลามเนื้อในรางกาย และเมื่อ
กลามเนื้อผอนคลาย สมาธิก็จะคอยๆ กอตัวขึ้น 
เหมือนจักระตามหลักโยคะและพลังช่ีตามหลัก
ชี่กง เป นสิ่งที่ เกิดขึ้นได ด วยการผอนคลาย
กลามเนื้อกอน ผูเริ่มปฏิบัติควรเริ่มตนดวยการ
แผเมตตาใหตวัเองกอนวา ขอใหเราจงเปนสุขเถดิ 
โดยบริกรรมใหสัมพันธกับทาเดินวา
  - ยกเทา บริกรรมวา ขอใหเรา (ยกเทาขึ้น
สูงๆ จนปลายเทาแตะพื้นเปนจุดเล็กๆ)
  - ยางเทา บริกรรมวา จงเปน (ยางเทาไป
ขางหนาใหสนเทายันพื้นไว)
  - เหยียบเทา บริกรรมวา สุขเถิด (เหยียบ
เทาลงเบาๆ จนปลายเทาสัมผัสพื้น)
 หลังจากเริ่มแผเมตตาใหตัวเองสัก ๑ หรือ ๒ 
รอบแลว ก็ควรแผเมตตาใหผูอื่น ดังนี้
  - ยกเทา บริกรรมวา ทุกชีวิต
  - ยางเทา บริกรรมวา จงเปน
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อาบน้ํา ด่ืมน้ํา รับประทานอาหาร เปนตน ใน
อิริยาบถยอยก็ประกอบดวยอิริยาบถใหญเชนกัน
ดวย แตอาการใดก็ตามทีน่อกเหนือไปจากการยนื 
เดิน นั่ง นอน จัดเปนอิริยาบถยอยทั้งสิ้น
 ผู ปฏิบัติเมตตาควรทําอิริยาบถยอยตาม
ปกติที่เคยทําอยู ไมควรทําอะไรเร็วจนเกินไป 
ไมตองรีบรอน ใหผอนความเร็วลงมาอยูในระดับ
ที่สบายๆ เพราะอาการท่ีสบายจะเอ้ือตอการ
วางใจใหสบาย อีกทั้งบริกรรมคําแผเมตตาวา ทุก
ชีวิตจงเปนสุขเถิด หรือ ทุกชีวิตจงเปนสุขเถิด จง
พนทกุขเถิด หรอืจะใชคาํวา สตัวทัง้หลาย แทนคาํ
วา ทกุชวีติ ก็ได ในบางขณะอาจบรกิรรมคาํใหมๆ  
เพือ่หลกีเลีย่งความจาํเจซ้ําซากวา ขอสงความรกั
ความปรารถนาดีไปสูสรรพสัตว ก็ไดเหมือนกัน

ประเภทของเมตตา

 การแผเมตตามี ๒ ประเภท๒๔ คือ
 ๑. โอธิสเมตตา เมตตาท่ีมีขอบเขต คือ 
แผเมตตาโดยจํากัดบุคคลตามลําดับตั้งแตคน
ที่นับถือ คนสนิท คนวางเฉย และศัตรู๒๕ กลาว
คือ เมื่อแผเมตตาแกคนที่นับถือจนกระทั่งบรรลุ
ปฐมฌานแลว จงึคอยแผเมตตาแกบคุคลอืน่ๆ เพือ่
ฝกจิตใหเกิดสมาธิมากขึ้น
 ๒. อโนธสิเมตตา เมตตาที่ไมมีขอบเขต คือ 
แผเมตตาไปสูสรรพสัตวไมจํากัดบุคคล ปจจุบัน
นิยมแผเมตตาชนิดนี้ตามพระสูตรวา สพัเพ สตัตา 

อะเวรา โหนต ุ (สัตวทั้งปวงจงเปนสุขเถิด อยามี
เวรกัน) เปนตน
 การแผเมตตาใหคนทีนั่บถอืน้ัน ถาทาํไดก็จะ
ดทีีส่ดุ สงผลใหสมาธเิกิดขึน้งาย แตคนทัว่ไปมกัมี
ขอเสียที่เราอาจไมพอใจอยู ทําใหการแผเมตตา
ระบบุคุคลอาจเปนสิง่ทีบ่างคนทาํไดยาก เมือ่เปน
ดังนี้ ก็ควรแผเมตตาใหแกคนทั่วไปโดยไมจํากัด

  - หายใจเขา ไมตองบริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
  - หายใจออก บริกรรมวา สัพเพ สัตตา
  - หายใจเขา ไมตองบริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
  - หายใจออก บริกรรมวา อะเวรา โหนตุ
  - หายใจเขา ไมตองบริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
  - หายใจออก บริกรรมวา จงเปนสุขเถิด
  - หายใจเขา ไมตองบริกรรมใดๆ ทั้งสิ้น
  - หายใจออก บริกรรมวา อยามีเวรกัน
 ประโยคอ่ืนๆ ก็ เช นเ ดียวกัน ยกเว น
ในประโยคสุดทาย ใหแยกคําวา อัตตานัง และ 
ปะริหะรันตุ เปนสองตอน และคําแปลวา รักษาตน
และ ใหพนจากทุกข ก็แยกเปนสองตอนเชนกัน
 ๓. ทําอิริยาบถยอย อากัปกิริยาทั่วไปของ
มนุษยนั้นประกอบดวยอิริยาบถใหญส่ีอยาง คือ 
ยืน เดิน นั่ง นอน สวนที่เหลือจัดเปนอิริยาบถ
ยอยทั้งสิ้น เชน เคลื่อนไหวในหองนํ้า แตงตัว 
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บุคคล ก็จะทําใหจิตของเราเกิดเมตตาขึ้น การ
แผเมตตาโดยไมจํากัดบุคคลเชนนี้ ทําไดงายกวา
การระบุบุคคล แตสมาธิอาจไมตั้งมั่นเหมือนการ
แผเมตตาอยางแรก ดังนั้น ผูฝกแผเมตตาจึงควร
เริม่ตนดวยการแผเมตตาใหแกคนทัว่ไปกอน แลว
จึงแผเมตตาระบุบุคคลในภายหลัง ก็จะทําให
ประสบความกาวหนาเร็วขึ้น เชน แผเมตตาโดย
ระบุถึงชื่อของมารดาในขณะนั่งกรรมฐานวา 
แมสมศรี จงเปนสุข จงพนทุกข หรือในขณะเดิน
จงกรมวา แมสมศรี จงเปนสุขเถิด จงพนทุกขเถิด 
ดังนี้เปนตน

บทสรปุ

 ในสังสารวัฏอันยาวนานนี้ ทุกคนเคยทําทั้ง
กรรมดีและกรรมชั่ว กรรมเกาที่เปนกรรมดีหรือ
กรรมชั่วมักติดตามทุกคนอยูเสมอเหมือนเงาตาม
ตัว เราไมอาจรู วาบาปในอดีตจะสงผลเมื่อใด 
ดังนั้น เพื่อใหบาปกรรมนั้นมีกําลังออน สงผลใน
ปจจุบันไมได เราจึงตองทํากรรมดีใหมอยูเสมอ 
กรรมดทีีท่าํในปจจบุนัชาตนิีจ้ะชวยอปุถมัภคํา้จนุ
กรรมฝายดีในอดีตใหสงผล และขัดขวางบาป
ในอดีตใหไมอาจสงผลได หรือสงผลท่ีเบาบาง
ไมรุนแรง ที่จริงแลวกรรมดีในปจจุบันไมมีกําลัง
อํานวยผลใหมใหในทันทีทันใด มิฉะนั้นแลวพอ
เราใหทานแลวก็ตองรํ่ารวยทันที หรือไปเกิดใน
สวรรคทันที แตมิไดเปนเชนนั้น
 ถาเราไมหม่ันทาํกรรมดใีนปจจบุนัเปนเครือ่ง
อุปถัมภ กรรมดีในอดีตก็จะสงผลไมได แลวกรรม
ชั่วก็จะไดโอกาสสงผลใหเราเดือดรอนอยูเสมอ 
ดังนั้น อยามัวขี่มาขาวชมวิวอยูดวยความเพลิดเพลิน
เพราะมหีมาดําหลายตวัไลตามหลงัเรามา หมาดาํ
ก็เหมือนกับกรรมชั่วที่เราเคยทําไวนั้นแหละ พอ
มันติดตามเราทันก็จะกัดมา แลวจะกัดกินตัวเรา

ดวย เราจึงตองวิ่งไปขางหนาไมหยุดยั้ง ไมปลอย
โอกาสใหหมาดําตามเราทันได
 เรื่องน้ีเปรียบไดกับการบํารุงรักษาตนไม 
วันกอนเราปลูกตนไมไว วันนี้เราตองบํารุงรักษา
ดวยการรดนํ้า พรวนดิน ใสปุย กําจัดวัชพืช และ
ปดกวาดหยากไยเพื่อใหตนไมไดรับแสงแดดและ
อากาศที่เพียงพอ ตนไมจึงจะเจริญงอกงาม ถา
ไมขยนับาํรุงรกัษาในวนัน้ี ตนไมก็จะเหีย่วเฉาตาย
ไป กลาวคือ บารมีอันไดแกทาน ศีล ภาวนา ที่เรา
สัง่สมไวในอดตีจะเหมอืนตนไมดงักลาว ไมอาจจะ
สงผลไดในปจจุบันชาติ
 โบราณาจารยชาวพมากลาววา
 “บุคคลพึงพิทักษชีวิตดวยปญญา รักษา
ทรัพยดวยกรรม เมื่อเปนดังนี้ เขายอมจะไมมีโรค 
มีความสุข นี้เปนคําสอนเกาแกสืบทอดกันมา”๒๖

 ขอความวา “พึงพิทักษชีวิตดวยปญญา” 
หมายความวา ปญญาเปนเครื่องอุปถัมภรักษาให
ชวีติยนืนาน คนทีรู่จกัรบัประทานอาหารทีเ่หมาะสม 
อยูในสถานที่เหมาะสม พักผอนเพียงพอ ไมเครียด
กับงาน และหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด ยอมจะมีอายุ
ยืนกวาคนทั่วไป
 ข อความว า “รักษาทรัพย ด วยกรรม” 
หมายความวา การกระทําในอดีตและปจจุบัน
เปนเครื่องรักษาทรัพย กรรมเกาในภพกอนนั้น
เราจําไมได ไมรูวาเคยทําอะไรมาบาง คงจะเปน
กรรมดแีละไมดผีสมกันไป แตกรรมในภพน้ีสาํคญั
กวากรรมเกา เราจึงตองพากเพียรแสวงหาทรัพย
กัน แตบางคราวแมเราจะระวังเพียงใด ก็มีเหตุให
เสยีทรพัยไปจนได น่ีคอืผลของกรรมเกา ขณะน้ัน
เราพึงเจริญอุเบกขาวาเปนกรรมของตน ก็จะไม
เดือดรอน กระวนกระวาย กลุมใจจนเกินกวาเหตุ
 เมตตาเปนพืน้ฐานทีท่าํใหเกิดพรหมวิหารอ่ืน 
คือ กรุณา มุทิตา และอุเบกขา คนไรเมตตายอม
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จะมคีวามเหน็แกตัว ไมรูสึกสงสารคนทีก่าํลังเปน
ทุกข ไมรูสึกพลอยยินดีคนที่เกงกวาตน และไมรูจัก
วางเฉยเม่ือควรวางเฉย อีกทั้งเมตตายังอํานวย
ประโยชนมหาศาลในปจจุบันและอนาคต ดัง
หลักฐานจากพระสูตรที่นํามากลาวไวโดยสังเขป 
ดังนั้น พวกเราจึงควรเจริญเมตตาอยูเสมอ ตั้งแต
ตืน่นอนมาลางหนาแปรงฟน และในเวลาอืน่ทีเ่ห็น
วาเหมาะสม เชน ขับรถ เดินทาง เปนตน เพื่อ
สั่งสมภาวนาบารมีในจิตของตน
 โบราณาจารยกลาวเปรียบผูเจริญเมตตาวา
เหมือนตนไมและแมนํ้าเปนตน ดังนี้

 ๑. มาตา ยถา นิย ํปุตต- มายุสา เอกปุตตฺมนุรกเฺข
  เอวมปิฺ สพพฺภเูตส ุ  มานส ํภาวเย อปริมาณ.ํ
 ๒. พรฺหมฺาน ํพรฺหมฺภตูา วา หิตปูสหําราทวิเสน ปวตตฺยิา 

เสฏฺภตูา วิหาราต ิพรฺหมฺวิหารา, เมตตฺาชฌฺานาทวิ
เสน ปวตตฺา จตสโฺส อปฺปม�ฺาโย. (สี. นวฏี. ๒.๔)

  “ธรรมประจาํใจของผูประเสรฐิ หรอืธรรมประจาํใจอัน
ประเสริฐ เพราะดําเนินไปดวยการกอใหเกิดประโยชน
สุขเปนตน ชื่อวา พรหมวิหาร คือ อัปปมัญญา ๔ ที่เปน
ไปโดยเนื่องดวยเมตตาฌานเปนตน”

 ๓.  ที. มหา. ๑๐.๒๙๔.๑๙๐
 ๔. ท.ี ปา. ๑๑.๓๐๘.๒๐๐, อภ.ิ ว.ิ ๓๕.๖๔๒.๒๔๗, ขุ. ปฏิ. 

๓๑.๗๓.๘๘
 ๕. มิชฺชตีติ เมตฺตา. สินิยฺหตีติ อตฺโถ (วิสุทฺธิ. ๑.๓๔๙) 
 ๖. ตคฺฆ มยํ ภนฺเต สมคฺคา สมฺโมทมานา อวิวทมานา 

ขีโรทกีภูตา อฺญมฺ ปยจกฺขูหิ สมฺปสฺสนฺตา วิหรนฺติ. 
(ม. มู. ๑๒.๓๒๖.๒๙๓)

 ๗. มิตฺเต ภวา เมตฺตา (วิสุทฺธิ. ๑.๓๔๙) 
 ๘. มิตฺตสฺส เอสา ปวตฺตีติป เมตฺตา (วิสุทฺธิ. ๑.๓๔๙)
 ๙. หิตาการปฺปวตฺติลกฺขณา เมตฺตา. (วิสุทฺธิ. ๑.๓๔๙)
๑๐. เทวทตฺเต จ วธเก โจเร องฺคุลิมาลเก
 ราหุเล ธนปาเล จ สพฺเพสํ สมโก มุนิ.
 (ขุ. อป. ๓๒.๕๘๕.๖๘)
 “พระมุนีทรงมีพระทัยสมํ่าเสมอในสัตวทั้งปวง คือ ใน

พระเทวทัต นายขมังธนู โจรองคุลีมาล พระราหุล และ
ชางธนบาล (ชางนาฬาคิรี)”

๑๑. เมตฺตํ กายกมฺมํ ปจฺจุปฏติํ โหติ อาวิ เจว รโห จ. เมตฺตํ 
วจกีมมฺ ํปจจฺปุฏติ ํโหต ิอาว ิเจว รโห จ. เมตตฺ ํมโนกมมฺํ 
ปจจฺปุฏติ ํโหต ิอาว ิเจว รโห จ. (ม. ม.ู ๑๒.๓๒๖.๒๙๐)

๑๒. สีลสมาธิปฺานํ ขนฺตี ปธานการณํ
 สพฺเพป กุสลา ธมฺมา ขนฺตฺยายตฺตาว วตฺตเร.
 คาถาขางตนไมพบในพระไตรปฎก อรรถกถา และฎกีา 

จัดเปนคาถาประพันธที่พบในหนังสือพรัหมวิหารทีปกะ
ผลงานของชาคราภิวงศ อดีตเจาอาวาสวัดทักขิณา
ราม (พมาเรยีกวา วดัพะยาจี หรอืวดัพระใหญ) จงัหวดั
มณัฑะเลย ทานผูแตงไดเปนประธานสงฆในสมยัปญจม
สังคายนาที่อุปถัมภโดยพระเจามินดง (พ.ศ. ๒๓๕๗ - 
๒๔๒๑) แตหนังสือดังกลาวขาดตลาดไปนานแลว พบ
เพยีงหลักฐานทีอ่างไวในหนงัสือ สงกรานตเทศนา ของ
พระวาเสฏฐาภิวงศ (ยางกุง : วดัปะซวนตองชเวจนิจอง, 
๒๕๔๖) หนา ๑๙๙

 อยางไรก็ตาม หนังสือสวดมนตฉบับหลวงของไทย 
(หนา ๒๒๑-๒๒) มีรูปวา

 สีลสมาธิคุณานํ  ขนฺตี ปธานการณํ
 สพฺเพป กุสลา ธมฺมา ขนฺตฺยาเยว วฑฺฒนฺติ เต.
 “ขันติเปนเหตุหลักของคุณคือศีลและสมาธิ กุศลธรรม

ทั้งปวงเหลานั้นยอมเจริญดวยขันติโดยแท”
 ตามฉบับไทยขางตน รูปวา ขนฺตฺยาเยว วฑฺฒนฺติ เต 

ในบาทที่ ๔ ไมตองคณะฉันท เพราะควรมีรูปเปน ช 
คณะตามหลักฉันทลักษณวา ว วตฺต (๑ ๒ ๑) แตคํา
วา วฑฺฒนติ เปน ต คณะ (๒ ๒ ๑) ถือวาผิดคณะฉันท

 มหาพฤกษาใหรมเงาแกผู  อ่ืน แตตัวของ
มันเองตองทนตอแสงแดดอันแผดกลา แลตนไม
นั้นยอมผลิตผลเปนปกติ แตหาใชเพื่อประโยชน
ของตนเองไม แทจริงก็เพื่อผูอื่นทั้งนั้น๒๗

 ก็เพราะเพือ่ประโยชนของผูอ่ืนโดยแท แมนํา้
จึงไหลไปในแดนตางๆ เพราะเพ่ือประโยชนของ
ผู อื่นโดยแท แมโคจึงใหนํ้านมอันทรงคุณคา 
เพราะเพื่อประโยชนของผูอื่นโดยแท ที่ตนไม
ผลิตผลอันโอชะออกมา ทํานองเดียวกัน สาธุชน
ก็ยอมใชพลังความสามารถของตนเพื่อผูอ่ืน หา
ใชเพื่อตนเองไม ๒๘

เชิงอรรถ
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๑๓. ตสฺเสว เตน ปาปโย โย กุทฺธํ ปฏิกุชฺฌติ
 กุทฺธํ อปฺปฏิกุชฺฌนฺโต สงฺคามํ เชติ ทุชฺชยํ.
 (สํ. ส. ๑๕.๑๘๘.๑๙๕)
๑๔. โยนิโส ภิกฺขเว ภิกฺขุ มนสิ กโรนฺโต อกุสลํ ปชหติ
 กุสลํ ภาเวติ.   (ขุ. อิติ. ๒๕.๑๖.๒๔๑)
๑๕. มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก ปุณโณวาทสูตร 
 (ม. อุ. ๑๔.๓๙๕.๓๔๕)
๑๖. มทฺทฆโฏว สุขเภทฺโย ทุสฺสนฺธาโน จ ทุชฺชโน ภวติ
 สุชโน ตุ กนกฆโฏว ทุพฺเภทฺโย จาสุ สนฺเธยฺโย.
 (หิโตปเทศ. กัณฑที่ ๑ คาถา ๙๒)
 “คนชั่วเหมือนกับหมอดิน แตกสลายงาย ทั้งแตกแลว

กซ็อมใหดเีหมอืนเกายาก คนดเีปรียบเหมอืนหมอทอง 
ยากที่จะแตก ทั้งแตกก็อาจจะประสานใหคืนดีงาย”

 ตนฉบับสันสกฤตมีขอความวา
 มฤทฺฆฏวตฺ สุขเภทฺโย ทุะสํธานศฺจ ทุรฺชโน ภวติ
 สุชนสฺตุ กนกฆฏวทฺ ทุรฺเภทฺยศฺจาศุ สํเธยะ.
๑๗. สเจป สนฺโต วิวทนฺติ ขิปฺป สนฺธียเร ปุน
 พาลา ปตฺตาว ภิชฺชนฺติ น เต สมถมชฺฌคู.
 (ขุ. ชา. ๒๗.๔๖.๑๐๒)
 “แมถาคนดีทะเลาะกันก็เชื่อมกันใหมเร็ว สวนคนชั่ว

แตกกนัเหมอืนหมอดนิ ไมอาจระงับการจองเวรกนัได”
๑๘. สาธุ ปโกปตสฺสาป มโน นายาติ วิกฺริยํ
 น หิ ตาปยิตุํ สกฺกา สาครมฺโภ ติณุกฺกยา.
 (หิโตปเทศ. ปริจเฉทที่ ๑ คาถา ๘๖)
 ตนฉบับสันสกฤตมีขอความวา
 สาโธะ ปฺรโกปตสฺยาป มโน นายาติ วิกฺริยามฺ
 น หิ ตาปยิตุ ศกฺยํ สาครามฺภสฺตฤโณตฺกยา.
๑๙. เมตฺตมฺพุนา สโทโส จ ปรโทโส จ สมฺมติ
 เมตฺตาเสเกน สพฺเพสุ สพฺพโตคฺคึ นิวารเย.
 (จตุรารกฺข. เมตตาภาวนานิเทศ คาถา ๖๒)
๒๐.  น โส ภิกฺขเว สตฺโต สุลภรูโป, โย นมาตาภูตปุพฺโพ อิ

มินา ทีเฆน อทฺธุนา ฯเปฯ โย นปตาภูตปุพฺโพ ฯเปฯ โย 
น ภาตาภูตปุพฺโพ ฯเปฯ โย น ภคินีภูตปุพฺโพ ฯเปฯ โย 
นปุตฺโตภูตปุพฺโพ ฯเปฯ โย นธีตาภูตปุพฺพา. 

 (สํ. นิ. ๑๖.๑๓๗-๔๒.๑๘๑-๘๒)
 “สัตวที่ไมเคยเปนมารดาโดยกาลนานนี้ มิใชหาไดงาย

เลย สัตวที่ไมเคยเปนบิดา ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนพี่ชาย
นองชาย ฯลฯ สัตวที่ไมเคยเปนพี่หญิงนองหญิง ฯลฯ 
สตัวทีไ่มเคยเปนบตุร ฯลฯ สตัวทีไ่มเคยเปนธดิา ฯลฯ”

๒๑. อภิชานามิ โข ปนาหํ ภิกฺขเว ทีฆรตฺตํ กตานํ ปฺุานํ 
ทฆีรตตฺ ํอฏิ กนฺต ํมนาป ปจจฺนภุตู.ํ สตฺต วสฺสาน ิเมตตฺ
จิตฺตํ ภาเวสึ. สตฺต วสฺสานิ เมตฺตจิตฺตํ ภาเวตฺวา สตฺต 
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คาํวา เมตตา มรีากศพัทเดยีวกบัคาํวา มติตา
ผูมีเมตตาเปนผูที่มีจิตใจของความเปนมิตร ของ
กัลยาณมิตร ผูมีเมตตาเปนผูหวังดี คนเรามักจะ
สับสนเรื่องการแผเมตตาคืออยางไร เราเขาใจวา 
เมตตาคือความรัก จึงเกิดสงสัยวาเราจะไปรักคน
ที่ไมนารักไดอยางไร
  ที่จริง เมตตา คือ ความเปนมิตร ความ
เปนเพื่อน ความหวังดี ทานสอนวา คนเราจะ
แผเมตตาใหกับคนอื่น ตองรูจักใหเมตตาตัวเอง
เสียกอน แผเมตตาใหตัวเองตองแผอยางไร เรา
ควรจะกําหนดกอนวาอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด ที่เรา
ควรจะไดจากการเกิดเปนมนุษย อะไรคือสิ่งที่
เราถอืวาเปนกาํไรชีวติจรงิๆ และตัง้ใจขอใหจติใจ
ของเราไดพนจากกิเลส เปนตน

ถาเรายังมีกิเลสอยู ในใจ ก็ไมมีความสุข
แนนอน มีความสุขนอย ไดความสุขที่เปราะบาง 
ถาผวิมันบาง อยูไมไดนาน ถาเราเหน็ส่ิงใดชัดเจน
วาเปนอุปสรรค ทําใหชีวิตเราไมคอยมีความสุข 
ขอใหเราไดพนจากส่ิงน้ัน หากเรายังเปนคน
เห็นแกตัวอยู  ขอใหขาพเจามีความสุข รู จัก

àÁµµÒºÒÃÁÕ

ธรรมเทศนา

พระเทพพชัรญาณมนุ ี(ชยสาโร)

ความสุข สัมผัสความสุขของความไมเห็นแกตัว 
ถาเราเปนคนขี้กังวล ขอใหขาพเจาไดสัมผัส
ความสุขของการไมกังวล อยูกับสิ่งที่ชวนกังวล
แตไมกังวล ไมรับเชิญ เราพูดจําเพาะอยางนี้ จะ
ไดผลมากกวา 
 คําวา ขอ เราขอใคร? เราไมไดขอใคร แต
เปนการยืนยัน เปนการตอกย้ําความปรารถนา 
ความตองการอันแทจริงในชีวิตของเรา ขอใหเรา
มีความสุข ไมวาสุขแบบไหน สุขแบบสนุกสนาน 
สุขแบบกามสุข อยางนั้นหรือ? สามิสสุข อยางนั้น
หรือ? นิรามิสสุข อยางนั้นหรือ? สุขแบบไหน 
เราพูดกวางๆ “ขอใหขาพเจามคีวามสขุ... ความสขุ
เถิด” ที่ไมเกิดผลหรือไมลึกซึ้ง เพราะวาเราไมได
พิจารณาวา สุขคืออะไร สุขแบบไหน
  เราแบงทกุข-สขุ เปนสีอ่ยาง คอื ทกุขเพือ่ทกุข 
ทุกขเพื่อสุข สุขเพื่อทุกข สุขเพื่อสุข มีทุกข
บางอยางที่ทุกข เรียกวาไมนารับไวเลย ทุกข
ในปจจุบัน ผลก็คือทุกขในอนาคต แตบางอยางนี่
ตองทุกขเสียกอน ถึงจะไดความสุข เชน ในการ
รักษาโรค และการทําฟน เปนตน กวาจะหาย



ตองผานความทุกขเสียกอน ไมมีใครอยากทุกข
หรอก แตเรายอมเพราะรู ว าในระยะยาวมัน
คุมคา ความสุขบางอยาง สุขจริงแตทําใหเกิด
มีปญหาในภายหลัง แตก็มีความสุขที่วา สุขใน
ปจจบุนันาํไปสูผลคอืสุขในอนาคต สุขแบบนีใ้ชได 
รับไวเลย แตถาเราไมแยกแยะวา ขอใหขาพเจา
มีความสุขๆ เถิด ไมแยกแยะระหวางสุขเพื่อทุกข 
หรือสุขเพื่อสุข มันก็ไมถูกเหมือนกัน 
 แตถาคนเรามีมิจฉาทิฏฐิ บางทีอาจมีความสุข
ในสิ่งที่ไมดีก็ได เชน ถาคนชอบรังแกคนอื่น 
มีความสุขในการรังแกคนอื่น เราขอใหเขามี
ความสุข ถาอยางนี้เขาก็ตองรังแกคนอื่นมากขึ้น 
ท่ีจริงแลว เรื่องเมตตาเปนการฝกใหจิตเปล่ียน
ความคิด ฝกใหจิตเปนกุศล แตถาเราวิเคราะหดู 
บางทีก็มีความขัดแยงอยูในตัวใชไหม อยางนก
กับไสเดือน ขอใหนกทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขๆ 
เถดิ เพราะนกจะมคีวามสขุกต็องมกีารกนิไสเดอืน 
ขอใหไสเดือนมีความสุขๆ เถิด ไสเดือนก็มีความ
สุขในการที่นกไมกิน ถานกมีความสุข ไสเดือนก็
ไมมีความสุข มันขัดแยงกันอยูแลว สัพเพ สัตตา
เปนไปไมได แตเปนความคิดที่ดี เปนลักษณะการ
ฝกจิตมากกวา เรื่องการแผเมตตาใหกับคนอื่น 
 ถาเราไปคิดไปเขาใจวา เมตตาคือความรัก 
เมื่อนึกถึงใครที่มีพฤติกรรมไมคอยจะดี อยางไร
ก็เมตตาไมได จะเปนไปไดอยางไร เราตองทําใจ
เหมือนที่กลาวไปแลววา เราตองฉลาดในการ
กําหนดความสุข ตามที่เราตองการใหคนนั้น
ไดรับ เชน คนเห็นแกตัว ขอใหเขาไดความสุข
จากความไมเห็นแกตัว และขอใหเขากลับตัวจาก
คนเห็นแกตัว เปนคนไมเห็นแกตัว ขอใหเขา
ไดความสุข ถาเปนคนกาวราว ก็ขอใหเขารูจัก
ความสขุของความไมกาวราว ถาเปนคนพยาบาท
ขอใหเขารูจักความสุขในการใหอภัย แบบนี้จะ

ชดัขึน้ทนัท ีถามคีนพฤตกิรรมไมด ีจรตินิสยักิริยา
มารยาททีไ่มด ีแทนทีจ่ะถอืวาเปนอปุสรรคขดัของ 
ทาํใหเราแผเมตตาใหเขาไมได กลบักลายเปนจุดที่
เราตองใชในการกาํหนดความสขุทีเ่ราตองการให
เขาไดรับ เราต้องการเป็นมติร เราไม่ต้องรักคน

ทุกคน แต่เราหวังดต่ีอคนทุกคนได้ หวังสิ�งที�ด ี

หวังความสขุที�เกดิจากความดไีด้

 ในระหวางการภาวนา เราแผเมตตาใหกับ
ตัวเอง ใหเรากําหนดคุณงามความดี และความสุข
ซึ่งเกิดจากคุณงามความดีตางๆ มาเปนหลัก ขอ
ใหขาพเจาไดรูจักความสขุของการปลอยวางกเิลส 
ปลอยวางความเห็นแกตัว ปลอยวางความโลภ 
ความโกรธ ความหลง เปนตน สิ่งที่ตองการคือ 
ตองการสรางความรูสึกขึ้นมาในใจ 
  เวลาพระตางชาติสายหลวงปู ชาไปอยู 
เมืองนอก อาตมายังจําได ทานเลาวา ไปอยู
เมืองนอกสอนเมตตาภาวนาใหชาวตะวันตก 
มีปญหาเยอะมาก เพราะเมื่อสอนวาตองแผเมตตา
ใหกับตนเองกอน เขาแผไมออก เปนอุปสรรคมาก 
เพราะชาวตะวนัตกเหมือนเปนโรคจิตประจําชาติ 
ประจําทวีป หรืออะไรสักอยาง ขึ้นอยูกับศาสนา
วฒันธรรมของชาวตะวนัตก เขามองวาตัวเองไมดี 
แลวจะแผเมตตาใหตัวเองไดอยางไร
 วิธีแกปญหาที่พระที่นั่นทานใชไดก็คือ เลือก
ใชคาํพดู ใชความคดิ เปนจุดเริม่ตนเมตตา เหมอืน

เมื่อนึกถึงใครที่มีพฤติกรรมไมคอยจะดี อยางไร
ก็เมตตาไมได จะเปนไปไดอยางไร เราตองทําใจ

เราตองฉลาดในการ
กําหนดความสุข ตามที่เราตองการใหคนนั้น

 เชน คนเห็นแกตัว ขอใหเขาไดความสุข
จากความไมเห็นแกตัว และขอใหเขากลับตัวจาก
คนเห็นแกตัว เปนคนไมเห็นแกตัว ขอใหเขา
ไดความสุข ถาเปนคนกาวราว ก็ขอใหเขารูจัก
ความสขุของความไมกาวราว ถาเปนคนพยาบาท
ขอใหเขารูจักความสุขในการใหอภัย แบบนี้จะ

 วิธีแกปญหาที่พระที่นั่นทานใชไดก็คือ เลือก
ใชคาํพดู ใชความคดิ เปนจุดเริม่ตนเมตตา เหมอืน
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จุดประกายวา ทําไมจะตองคิดขอให อะหัง สขุโิต 

โหมิ นิททุกโข โหมิ ทั้งภาษาบาลี ภาษาไทย 
ลักษณะการพูดเพื่อกระตุน หรือเพ่ือจุดประกาย
ความรูสึกที่เรียกวาเมตตา 
 สําหรับผูที่แผเมตตาใหตัวเองไมได ทานก็
ใหหาอะไรที่แผไดงายๆกอน อยางเชน ลูกแมว 
ลูกหมา ทานบอกใหฝรั่งแผเมตตากับลูกหมา 
ก็โอเค คอยยังชั่วหนอย (หัวเราะ) นึกถึงลูกหมา
นี่ ชางนารักนาเอ็นดูเหลือเกิน แตบางคนก็ชอบ
แมวมากกวา ลูกแมวนึกถึงแลวนารักนาเอ็นดู 
นําความรูสึกวา นารักนาเอ็นดูตรงนี้ นึกถึงอะไร
ที่ทําใหจิตใจออนลงจากจิตใจที่แข็งๆ ความรูสึก
นารักนาเอ็นดู นี่คือจุดเริ่มตนของการแผเมตตา 
แลวพยายามกําหนดความรูสึกแบบนั้น กําหนดดู
ความรูสึก แลวใชความคิด ใชคําพูดอะไรที่คอยๆ 
เพิม่ความรูสกึแบบนัน้ไว จนกระทัง่ปรากฏชัดอยู
ในใจ ไมวาจะเปนการแผเมตตาตัวเอง แผเมตตา
ลูกหมาลูกแมว หรืออะไรก็แลวแต พอเราทํา
ไปแลว ความรูสึกสวนมากจะปรากฏอยูที่หัวใจ 
แลวกาํหนดความรูสกึนัน้ใหเปนอารมณกรรมฐาน 
จะเรียกวา เมตตานิมติ ก็ได คือ เราสรางนิมิต
เปนความเมตตา สิง่ทีเ่ปนสัญลักษณเครือ่งหมาย
ของเมตตา เปนความรูสึก และใหจิตกําหนดอยู
ตรงนั้น 
  ถาหากเรากาํหนดความรูสกึตอนนัน้ไดมัน่คง
แลว ใหกาํหนดเปนอารมณกรรมฐาน ไมตองสนใจ
ลมหายใจแลว แตถาการกําหนดเร่ิมออนลง เรา
ก็ใชคําพูด ใชความคิด หรือภาพอะไรเสริมเขาไป 
เหมือนไฟท่ีกําลังจะมอด ก็ตองเติมกิ่งไม หรือ
อะไรใหไฟติดขึ้นมาใหม ระหวางการคิดกับไมคิด 
ใชความคิดเพื่อเติมเพื่อเสริมเพื่อรักษาอารมณที่
เรากําลังกําหนดอยู นี่ก็เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหจิตใจ
เปนสมาธิ ใชการแผเมตตาได 

 อีกวิธีหน่ึงใช ลมหายใจ เม่ือเรากําหนด
ความดี ความงาม ความสุข ซึ่งอาศัยความดีงาม
ตางๆ ตามที่ตองการใหชีวิตเราได หายใจเขา
ใหนึกถึงความสุข ความดี ความงามนั้น เขามา
สูกาย เขามาสูใจเรา ใหรูสึกตั้งแตศีรษะลงไป
ถึงเทา แลวก็หายใจออก เหมือนเราเปนประทีป
เปนตะเกียง แผออกไป หายใจออก รูสกึแสงสวาง
แหงเมตตาออกไปทุกทิศทุกทางพรอมกัน แผ
ไปใหสรรพสัตวทั้งหลาย หายใจเขาเอาความรัก 
ความงาม ความดี ความสุข มาสูชีวิตเรา จนถึง
ที่สุดแลวเราก็แผออกไป รับเขามา-แผออกไป 
รับเขามา-แผออกไป ทําเชนนี้
 การภาวนาอยางน้ี มขีอดหีลายอยาง ขอหน่ึง
ก็คือ จะเกิดความปลาบปลื้มปติไดงาย ถาเรา
อยูกับลมหายใจ บางทีก็ทอแทใจกับอุปสรรค กับ
นิวรณที่เกิดขึ้น ไมคอยเห็นความกาวหนา ฉันทะ
ก็ออนลง ฉันทะออนลงก็ไมกาวหนาในธรรม 
ฉันทะไมมี ความกาวหนาก็ไมเกิด น่ีเปนวัฏฏะ
ของมัน การภาวนาที่เอาความรูสึกที่ดีๆ อยูใน
จิตใจ เปนทางที่จะนําไปสูผลเร็วไดเหมือนกัน 
  อีกหน่ึงวิธี จาคานุสติ คือการภาวนาแบบ
ระลึกอยูในสิ่งดีงาม อยางเปนระเบียบ อยาง
มวีนัิย คดิเฉพาะในหวัขอทีเ่รากําหนดไว ระลกึถงึ
คุณงามความดีที่เราเคยทําไว ตอนทําครั้งแรก
ทานใหนําดินสอหรือปากกาเขียนจดใสสมุดไว
กอน ในสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุด สัก ๕ ขอ ๑๐ ขอ 
คิดงายๆ วา ถาตายวันนี้จะมีความภูมิใจวา อยาง
นอยที่สุดเราก็ไดทําสิ่งนี้ 
  อยางตอนท่ีอาตมามาวัดปาพงคร้ังแรก ได
กราบเทาหลวงพอชาครั้งแรก อาตมานึกในใจ
วาถาตายวันนี้จะไมเสียดาย อยางนอยที่สุดใน
ชีวิตก็มีวันนี้ เหมือนนักกีฬาที่เขาไดเหรียญทอง
โอลิมปกแลว เขาคิดวาอนาคตจะเปนอยางไร 
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จะดีขึ้นจะเลวลงอยางไร อยางนอยที่สุดก็ได
เหรียญทองโอลิมปก เปนสิ่งที่ไมมีใครแยงชิงได
มาแลว 

พยายามระลกึถงึความด ีเราไดเกดิมาแลวใน
ชาตนิี ้ไดทาํแลวภูมใิจ เม่ือเราทาํความดีไมจาํเปน
ตองเปนเรื่องใหญ ขนาดเหรียญทองโอลิมปก
หรอก เรือ่งเลก็ๆนอยๆกไ็ด เชน การปรนนบิตัคิณุ
พอคุณแม เรื่องการทําคุณงามความดีตางๆ โดย
ไมหวังสิ่งตอบแทน ทําบุญแบบปดทองหลังพระ 
คิดเปนขอๆไป ขอที่หนึ่ง ขอที่สอง ขอที่สาม
  ถาเราภาวนา นึกที่เราเคยจดเปนขอๆแลว
ทอง เราเริ่มขอที่หนึ่งที่เราภาคภูมิใจ เปนความดี
ที่เราทําไว ไมมีที่สงสัยเลย ดีจริงๆ แลวพยายาม
คิดในเรื่องนั้น สรางความรูสึกปลาบปลื้ม ดีนะ 
ดีจริงๆ ไดบุญจริงๆนะ คิดในทางที่จะเสริมบํารุง
ความรูสึกนี้ใหเกิดขึ้น ถาทําไปทํามา ขอที่หนึ่ง
เริ่มจะออน เริ่มจะเบื่อ ก็นําขอที่สองขึ้นมา ไป
ขอที่สาม อาจจะเอาแคหาขอก็ได เพราะถึงขอที่
หาแลว ก็กลับไปขอ ๑-๕ จาก ๕-๑ กลับไปกลับ
มาอยางนี้ 
   ภาวนาเหมือนกัน คือใชความคิดนํากอน แต
พอใชความคิดไปถึงขั้นหนึ่งแลว ไมตองคิดแลว 
จะเกิดอารมณที่เปนบุญเปนกุศล เปนความรูสึก 
เปนตัวปติ ความปลาบปล้ืม แลวนําปติ ความ
ปลาบปลื้มนั่นละเปนที่กําหนด ใชความคิดถึงขั้น
ทีว่า อารมณทีต่องการเกดิขึน้แลว แลวเอาอารมณ
นั้นเปนที่กําหนด เชน เมตตาก็เจริญเมตตา
จนกระทั่งความเมตตา ความรัก ความบริสุทธ์ิ 
ความอบอุน เกิดขึ้นโดยไมตองคิดแลว 
   ภาวนากําหนดโดยความรู สึก ความ
ปลาบปลื้ม ความภาคภูมิใจในคุณงามความดี
แตเริ่มตนจะตองมีขอมูล ตองใชสัญญาความจํา
วา ในวันนั้นเรารูสึกอยางไรบาง ดีอยางไร พอใช

ความคิดอยางเปนระเบียบ คิดอยางมีวินัย คิด
อยูในกรอบที่เรากําหนดไว ไมใหคิดเรื่อยเปอย 
คิดเฉพาะในหัวข อน้ัน ทําใหเกิดความรู สึก 
ปลาบปลื้ม เอาความปลาบปลื้มมาเปนอารมณ 
อยางนี้การภาวนาจะมวน จะสนุก ใครรูสึกวาลม
หายใจเขา นาเบื่อ ก็จะสนุกได แบบนี้ 
 เรื่องการภาวนาเราสรางสรรคได ตัวอยาง
หน่ึงที่เคยแนะนํา จินตนาการเปนภาพยนตร
โดยเราเปนพระเอกหรือนางเอก ภาพยนตรอาจ
จะมีหลายเรื่อง ภาพยนตรเรื่องหนึ่งคือ วันที่ไป
ใสบาตรพระพุทธเจา จินตนาการวาเราตื่นเชา
วนันี ้จะไปใสบาตรพระพทุธเจา ตืน่ขึน้มาตืน่เตน 
เริ่มไหวพระกอน คงตองไปอาบนํ้าอาบทา ลางมือ
ลางเทากอนจะทําอาหาร จะทําอาหารอะไรดี ที่
เหมาะสมกับการถวายพระพุทธเจา นึกถึงตอน
ทํากับขาวแลว จะตองทําดวยความระมัดระวัง 
ดวยความประณีตขนาดไหน นึกถึงการแตงตัวให
เรยีบรอย แลวตอนเดินทางไปเขาเฝาพระพทุธเจา 
ซึ่งอยูในถํ้าใหญ เราถือปนโต ถืออาหาร เดิน
ขึ้นเขาดวยความระมัดระวัง พระอาทิตยกําลัง
ขึ้น เสียงนก คิดพิสดาร เพื่อใหจิตไปอยูกับเรื่อง
ที่ตองการจะสรางความปลาบปลื้ม 
  เขาไปในถํ้าเห็นพระพุทธเจาประทับน่ังอยู
ตรงนั้น มีพระอริยสงฆนั่งเปนแถว องคนั้นนา
จะเปนพระสารีบุตร องคนั้นนาจะเปนพระมหา
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โมคคัลลานะ องคนัน้พระอานนท เราคลานเขาไป
กราบ ตักอาหารใสบาตรทาน แลวกราบ คิดเปน
ภาพยนตรไดเลย มีขอแมอยางเดียว คืออยาคิด
เรื่อยเปอย อยาไปคิดเรื่องอื่น ใหคิดเฉพาะเรื่องนี้
เรื่องเดียว แลวคอยสังเกตความรูสึก ตองเปนบุญ
เปนกุศล พอความปลาบปลื้ม ปติเกิดขึ้น ไมตอง
คิดแลว พอถึงขั้นแลว ก็วางภาพยนตรไว แลวจึง
เอาอารมณนั้นเปนที่กําหนด 
 ถาพูดตามหลักปริยัติ การภาวนาทุกวิธี 
กระบวนการทําตองเริ่มจากความปราโมทย
ความปราโมทยเขมขน กลายเปนปติ ปติกลาย
เปนปสสัทธิ ความผอนคลาย ปสสัทธินําไปสูสุข 
สุขนาํไปสูสมาธิ ทกุวถิทีางมาบรรจบอยางนี ้ไมวา
วิธีไหนก็ตองเขาตรงตัวปราโมทยกอนเขากระแส
ท่ีจะนาํไปสูสมาธ ิเปนส่ิงทาทายวาทาํอยางไร เรา
ถงึจะเกิดความปราโมทย เพราะถาปราโมทยแลว 

รกัษาความปราโมทยไว ความปราโมทยเขมขนจะ
กลายเปนปติ จากปติแลวก็ผอนคลาย 

ปัสสทัธ ิ ความผอนคลาย เปนอยางไร เรา
เคยเปนไหม ที่นั่งแบบปวดเขา ปวดหลัง ยังไมถึง
กับขั้นที่จะเปลี่ยนอิริยาบถ แตเมื่อจิตใจเริ่มสงบ
แลว เอ! ทําไมความเจ็บปวดอะไรตางๆ มันหายไป 
หรือวาเราไมคอยไดนั่งนาน แตถานั่งนานๆ สัก 
๒-๓ ชั่วโมง จะเปนอยางนี้ บางทีมีชวงหนึ่งที่เปน
เหน็บ เปนน่ันเปนน่ี แตพอตอนทายลกุขึน้มาแลว
ก็ไมมอีาการ ไมเมือ่ยเลย เปนความมหศัจรรยของ
ปสสัทธิ ทําใหนั่งไดนาน ปสสัทธินําไปสูสุข สุขก็
นําไปสูสมาธิ เรื่องนี้เปนขอที่ควรสังเกตวา เหตุ
ปจจัยท่ีจะนําไปสูสมาธิ หรือเงื่อนไขของการ
เขาสูสมาธิ คือความสุข 
  เราจะปฏิบัติ เพื่อกําหนดรู ทุกข  จิตที่มี
คุณสมบัติกําหนดรูทุกขได คือจิตที่มีความสุข 
ถาจิตมีทุกข จิตไมสามารถจะกําหนดรูทุกขได 
จิตจะตองมีสุขกอน ในภาคปฏิบัติไมรังเกียจ
หรอกเรื่องความสุข แตเราตองรูเทาทัน สุขจะ
เปนอันตรายเมื่อเราหลงอยูกับมัน บางคนถามวา 
“ทําสมาธิติดสุข แปลวาอะไร” ถาเปนความสุข
ในสมาธิ มันไมติด จะติดเมื่อออกจากสมาธิแลว 
เกิดเสียดาย ไมอยากจะเจริญปญญา ไมอยากจะ
พิจารณา ไมสนใจไตรลักษณ เสียดายความสุข 
อยากกลับไปหาความสุข นี้คือติดสุข 
 ในขณะที่ความสุขกําลังปรากฏ ถาจิตใจ
เปนบุญเปนกุศล เปนนิรามิสสุข จะไมมีอาการ
ติดอยูในเวลานั้น แตพอขาดสัมมาทิฏฐิ เมื่อถอน
ออกมา แทนที่จะถือวาเปนเวลาทํางาน คือสมาธิ
เปนที่พัก เปนที่ชารจแบตเตอรี่ เปนที่ทําใหจิต
มีพลัง เมื่อพลังเต็มที่แลว เหมือนเรานอนหลับ
พอสมควรแลวก็ตื่น เมื่อเราอิ่มสมาธิแลวจิตก็ถอน 
เมื่อเวลาทํางานเจริญปญญา ดังนั้นสุขจึงเปน
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อันตรายสําหรับคนไมรูเทาทัน คนที่ปฏิบัติเพื่อ
ความสุข มุงความสุข ภาษาโบราณเรียกวาปฏิบัติ
เพื่อขึ้นสวรรค ไมไดปฏิบัติเพื่อการหลุดพน เปน
สํานวนอยางนั้น ถาทําอะไรเพ่ือรางวัลคือความสุข 
เรียกวาปฏิบัติเพื่อสวรรค
  หลวงพอชาทานก็เคยสอนอยูเสมอวา สงบ
ที่แทน้ัน ตองสงบจากทุกขดวย สงบจากสุขดวย
ไมใชสงบจากทกุขอยางเดยีว ความสงบและความ
สุขไมใชอันเดียวกัน ตองสงบจากสุข มีจิตตัวรู 
รูทุกข รูสุข ตัวจิตที่รูอยางไมหวั่นไหว รูตรงตาม
สภาวะ รูตรงตามความเปนจรงิของมนันัน่ละ เปน
ตัวสงบแท สงบเพราะรู อุเบกขาเหมือนกัน 

อุเบกขา คือรูเฉย ถาเปนโมหะคือไมรับรู 
ก็เฉยได อยาไปยุง อยาไปพูด ไมสนใจ ไมรับรู 
ไมเอา กเ็ฉยได ดูคลายๆ อเุบกขา แตเปนอเุบกขา
เพราะหันหลังใหสิ่งรบกวนจิตใจและสิ่งที่ยั่วยุ
จิตใจ แตอุเบกขาคือรูอยู เห็นอยู แตเฉย ไมใช
เฉยเพราะไมรู มันตางกันมาก ถาเฉยเพราะไมรู 
เปนเรือ่งของอวชิชา เปนเร่ืองของกิเลส เรยีกวา
ประมาท
 บางทเีห็นเขามคีวามสขุ แตเราไมรูสกึมทุติา
ไมพลอยยินดี ไมคิดจะแผเมตตา กลับคิดอีก
แบบหนึ่ง ซึ่งทานอุปมาและนึกภาพวา สมมติมี
โรงฆาสัตว มีประตูใหญ สัตวทั้งหลาย พวกวัว 
พวกหมู สมัครใจตอคิวเขาโรงฆาสัตว มีคิวยาว
เหยียดเหมือนจะไปคอนเสิรต และมีลูกวัว วัววัยรุน 
กาํลงัคยุกนัอยางสนกุสนานกนั มคีวามสขุ สาํหรับ
คนนอกผูมองเห็นคิวยาว ซึ่งเปนแถวเพื่อจะเขา
โรงฆาสัตว เห็นสัตวที่อยูในคิวคึกคะนอง ก็ไมได
รูสกึมทุติา ไมไดอนุโมทนา รูสกึนาสมเพชมากกวา
 นักปฏิบัติเมื่อเห็นความสุขของคนที่คึกคะนอง
ในโลก ก็ไมมีความรูสึกช่ืนใจ หรือสุขใจคลายๆ 
กับผูที่อยูในคิวเขาโรงฆาสัตวกําลังคึกคะนองกัน 

เพราะเขากําลังสรางเหตุสรางปจจัย ที่จะตอง
เปนทุกขรํ่าไป ความสุขที่เกิดขึ้น เปนความสุข
เพราะไมรู ไมยอมรับความจริงของชีวิต เราจึง
รูสึกสงสาร ทั้งๆ ท่ีเขากําลังมีความสุขอยู คนที่
เมาอยูในโลก เมาอยูกับกามสุข จะคลายๆ อยางนี้ 
เขานึกวาตัวเองฉลาด ตัวเองดี เหมือนกับพวกที่
กําลังเลนสนุกกันอยูในคิวเขาโรงฆาสัตว

ถาคนเราไมฉวยโอกาสที่ไดเกิดเปนมนุษย 
มาละบาป บําเพ็ญกุศล ชําระจิตใจของตนให
ขาวสะอาดแลว นับวาเสียดายมากเลย คือการ
จะเกิดเปนมนุษยไมใชเรือ่งงายเลย ไมใชเรือ่งงาย 
  อาตมาวาคําวา เงิน นาจะมีคําอีกคําหน่ึง
อยูขางหนา คือคําวา “แค” ทําอะไรก็ได แคเงิน
แคเงินเอง ไดเงินเยอะ แตแคเงิน ก็แคนั้นละ 
ถาเขาใจเรือ่งความเจรญิ - ความเสือ่มจรงิๆ นะ ก็
แคนั้น แตคนที่เขาหลง เขาคิดวา เงินคือสิ่งสูงสุด 
สิ่งที่ดีที่สุด ใครมีเงินมากก็เปนสุดยอดของมนุษย 
ใครมเีงนินอยเหมอืนคนโง แตอรยิทรัพยกบัโลกยี
ทรัพยนี่ไมเหมือนกัน
 แมแตเงินที่เรียกกันวาวัตถุ จริงๆ แลวก็
ไมใชวัตถุสักเทาไร แตเปนความรูสึกเสียมากกวา 
คนมีเงินมากแปลวาอะไร แปลวาเขานึกถึงวา 
ขาพเจามีเงินมาก มีความสุข เขาตองการความสุข
ในความรู สึกวามีมาก ดูบัญชีธนาคาร ชอบ
ตัวศูนยมาก มีความสุขกับตัวศูนย ยิ่งมากยิ่งดี
ตัวศูนยนี่นะ ก็แคนั้น (หัวเราะ) เปนคนที่มัวเมา
กับตัวศูนย เปนเพียงอารมณ เปนความคิด คิดวา
ตวัเองมเีพิม่ขึน้ เปนเรือ่งคนทีช่อบหลงอยูกับลาภ 
ไมชอบเสื่อมลาภ ชอบอยากไดลาภ เหตุเพราะ
คนเราจะรูสึกวา ถาเรามีอะไรสักอยางที่เพิ่มขึ้น 
เหมือนกับชีวิตเรามั่นคง 
 บางทีคนเราคิดแบบไสยศาสตร คิดวาถามี
ตัวเลขเพิ่มขึ้น คนเราจะไมตาย คลายๆ อยางนั้น 
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ไมวาจะเปนตวัเลขในบัญชีธนาคาร หรอืตวัเลขคน
ไลคใน Facebook ของเรา หรืออื่นๆ มีความรูสึก
อบอุนวามีเพิ่มขึ้น และนี่คือสิ่งที่คนชอบ ขอให
มันเพิ่มขึ้นๆ รูสึกวาดี ชีวิตของเราก็แคนี้ พอใจแลว 
วันนี้เพิ่มขึ้น มากขึ้น แตถาเราไมมีที่ไป ไมมีเปาหมาย
ในการฝกจิตใหสูงขึ้น ใหดีขึ้น ก็แคนั้นละ มันก็พอ
ปานนั้น ที่หลวงพอชาพูดถึง มันก็ไมมีอะไรมาก
 แตถาเราเอาคุณงามความดีที่เราทําไวแลว 
มาคิดมาพิจารณา มาทบทวน ทําไมทานจึงเรียก
วาอรยิทรพัย เพราะเปนทีม่าของความปลาบปลืม้ 
ความปราโมทย ความปติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ ดังนั้น
ความรูสกึดีๆ  ในชวีติของเรานีค้อือรยิทรพัย ซึง่
ในการพฒันาจติใจ พฒันาชวีติ เราควรจะนาํไปใช
บาง อยางที่ยกตัวอยาง
 ในการภาวนาประเภทรําลึกอยูในคุณงาม
ความดทีีเ่ราเคยทาํไว เรือ่งการแผเมตตา ความรกั 
แมแตความเอ็นดูที่เราเห็นลูกแมวลูกหมา ความ
รักความอบอุน ท่ีอาตมาใหชื่อวา เมตตานิมิต 

หมายถึงการคิดถึงใครที่เราเคารพ เรารัก นึกถึง
แลวรูสึกอบอุน นําความรูสึกน้ีมาเปนอุบายใน
การเจรญิอานาปานสตไิดเหมอืนกัน รกัลมหายใจ
เขา รักลมหายใจออก ฟงดูแปลกแปลกนะ แตคือ
นําความรูสกึทีด่ ีมาใชอยูกับลมหายใจเขา หายใจ
ออก เชื่อมความรูสึกรักและอบอุนนั้นไวกับลม
หายใจ เหมือนเรารัก เราเอ็นดู เราเปนหวง เมื่อ
เห็นลมหายใจเขา ลมหายใจออก เปนกุศโลบาย
ที่จะสรางความผูกพันระหวางจิตตัวรู กับลม
หายใจ
 บางทีเราเกิดความรู สึกไม ค อยดีกับลม
หายใจ ไมคอยกระตือรือรน ไมคอยอยากอยูกับ
ลมหายใจ ถาเปนอยางนั้นเราก็เปลี่ยนได เรา
แกได โดยการสรางความรูสึกทางบวก ที่เรียก
วาเมตตา กําหนดลมหายใจเขาดวยความรัก 
หายใจออกดวยความรัก เปนตัวอยางของการที่
เราใชความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติได มีหลัก
ธัมมานุธัมมปฏิปทา คือปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม หมายความวาเรากําหนดและชัดเจนใน
หลกัใหญ  ในหลกัปลกียอยหรอืรายละเอียดตางๆ
ก็ใหสอดคลองกับหลักใหญ ถาหลักใหญไดแลว 
สวนรายละเอียดเราก็สามารถปรับใหเหมาะสม
กับเรา อาจจะไมเหมือนคนอื่น แตถาสอดคลอง
ตรงกับหลักใหญก็ไมเปนไร ไมผิด ปรับได
 ดังน้ัน การภาวนาจึงมีทางที่จะหาสิ่งท่ี
เหมาะกับตัวเอง ตราบใดที่เราเขาใจในหลักใหญ 
อยางเชน หลักใหญในการภาวนาที่ทิ้งไมไดคือ 
๓ ขอนี้ สติ สัมปชัญญะ อาตาป  หลักใหญใน
กระบวนการนําไปสูความสงบ ตองผานความ
ปราโมทย สติ ปสสัทธิ สุข สมาธิ  สวนขอปลีก
ยอยในรายละเอยีด เราหาแนวทางทีจ่ะทาํใหเกดิ
ความกระตือรือรนในการปฏิบตั ิมคีวามสขุในการ
ปฏิบัติ ก็ใชไดทั้งนั้น 
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ขอนําพระสูตรที่สําคัญ โดยเฉพาะสําหรับ
พระปา มาแสดง เปนที่รู กันในกลุมวัดปาวา
เมื่อเดินทางธุดงคไปที่ไหน กอนจะปกกลดเพื่อ
คางแรมในพงไพรก็จะสวดบทกรณียเมตตสูตรนี้
กัน เพื่อปองกันภูตผีปศาจมาหลอกหลอน เรื่อง
นี้มีที่มาในธรรมบทวา… 
 ในสมัยพุทธกาล มีพระปากลุมหนึ่งเรียน
กรรมฐานจากพระผูมีพระภาคเจาแลว ก็ออก
ไปแสวงหาท่ีวิเวกเพ่ือจะปฏิบัติ พบที่สัปปายะ
แหงหนึ่งในปา พอจะบิณฑบาตไดไมไกลนัก เมื่อ
มีภิกษุมาพัก  เทวดาเจาถิ่นก็ตองลงมาทําความ
เคารพ แรกๆ ก็ยินดี แตภายหลังรูสึกรําคาญที่
ตองลงจากตนไมมาแสดงความเคารพทกุวัน และ

เมื่อพระภิกษุตกลงใจจะจําพรรษาที่น่ัน เทวดา
จึงแสดงอัตภาพใหเห็นเปนศพนาเกลียดนากลัว
บาง ใหไดยินเสียงโหยหวน หรือมีกลิ่นเนาตางๆ 
บาง เพื่อจะไลพระภิกษุใหยายออกไป ในที่สุด
พระภิกษุจึงตองกลับไปเขาเฝาพระพุทธเจา และ
เลาเรื่องตางๆ ใหพระพุทธองคฟง พระศาสดาจึง
ตรัสวา “พวกเธอจะไปอยูในปาแบบนั้น จะตอง
นําเอาอาวุธไปดวย” จึงตรัสสอน “กรณียเมตต
สูตร” น้ีสําหรับสวดสาธยายเพื่อแผเมตตากอน
จะเขาไปพักที่ปานั้น 
 ใจความของพระสูตรมีดังนี้ :
  กะระณยีะมตัถะกุสะเลนะ 

  ยันตงั สนัตงั ปะทงั อะภิสะเมจจะ

บทสวดกรณียเมตตสูตร  

พระสตูรน่าสนใจ 

พระมหากรีต ิธรีป�ฺโ



กิจนั้นใดอันพระอริยเจา ผู บรรลุบทอันระงับ
กระทาํแลว กิจนัน้อนักลุบตุรผูฉลาดในประโยชน
พึงกระทํา 

สกัโก อชูุ จะ สหุุชู จะ

กุลบุตรนั้นพึงเปนผูกลาหาญ ซื่อตรง และซื่อตรง
อยางดีดวย
 สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
เปนผูที่พูดงาย ออนโยน ไมดูหมิ่นผูอื่น
 สันตุสสะโก จะ  สุภะโร จะ
เปนผูสันโดษ เลี้ยงงาย
 อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
เปนผูมีกิจธุระนอย ประพฤติตนเปนผูเบากาย
เบาจิต
 สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ
มีอินทรียอันสงบระงับ มีปญญารักษาตน
 อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
เปนผูไมคะนอง ไมติดพันในสกุลทั้งหลาย
 นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ
 เยนะ วิญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
วิญูชนติเตียนชนเหลาอื่นไดดวยการกระทํา
อันใด  ไมพึงกระทําการอันนั้นเลย 
(พึงแผไมตรีจิตไปในหมูสัตววา)
 สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ
 สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ขอสตัวทัง้หลายทัง้ปวง จงเปนผูมสีขุ มคีวามเกษม  
มีตนถึงความสุขเถิด
 เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ
สัตวมีชีวิตทั้งหลาย (ทั้งหาขันธ, ขันธเดียว และ
สี่ขันธ)
 ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
ทั้งที่เปนผูยังมีความสะดุง (มีตัณหา) 
หรือผูที่มั่นคง (ไมมีตัณหา) รวมทั้งหมดไมมีเหลือ

 ทีฆา วา เย มะหันตา วา
ที่เปนสัตวลําตัวยาว หรือใหญ
 มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
หรือปานกลาง หรือสั้นก็ดี
ทั้งในสัตวลําตัวละเอียด หรือสัตวลําตัวหยาบ
 ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
ทั้งที่ไดเห็นแลว หรือมิไดเห็นก็ดี 
 เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
เปนผูอยูในที่ไกล หรือที่ใกลก็ดี
 ภูตา วา สัมภะเวสี วา
เปนผูที่เกิดแลว หรือกําลังหาที่เกิดอยูก็ดี
 สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
ขอสัตวทั้งปวงเหลานั้น จงเปนผูมีตนถึงความสุขเถิด
 นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
สัตวอื่นอยาพึงขมเหงหลอกลวงสัตวอื่น
 นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
อยาพึงดูหมิ่นอะไรๆ เขา ในที่ไรๆ เลย
 พ๎ยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา
 นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
ไมควรปรารถนาทุกขแกกันและกัน 
เพราะความกริ้วโกรธและความคุมแคน  
 มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง
  อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
มารดาถนอมปกปองลูกคนเดียวผูเกิดในตน 
ดวยยอมสละแมชีวิตตนไดฉันใด
  เอวัมป สัพพะภูเตสุ
 มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
พึงตั้งใจเจริญเมตตา โดยไมมีประมาณในสัตว
ทั้งปวง แมฉันนั้น
  เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง
  มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
บุคคลพึงตั้งใจเจริญเมตตา โดยไมมีที่สุดไมมี
ประมาณ แผไปในสรรพสัตวโลกทั้งปวง 
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ตามมาตอไป
• ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ  

คําวา ยันตัง คือ นั้นใด สันตัง คือ ภาวะสันติ
หรือความสงบ ปะทัง คือ สิ่งที่พึงบรรลุ หมายถึง
พระนิพพาน ทานที่บรรลุพระนิพพานนี้เขาทํา
อะไรกนั ผูทีฉ่ลาดในประโยชนก็ควรจะทาํกจิอันนัน้ 
  ในที่นี้ กิจมี ๒ แบบ คือ 
๑) กรณียะ กิจที่ควรทํา ขยายความไววา คือ 
ไตรสิกขา (สิกขา ๓) 
๒) เมตตา

ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา เรียกวา 
กะระณียะ คือ สิ่งที่พึงกระทํา 
 เริ่มที่การรักษาศีลกันกอน ศีลเปนเบื้องตน
ของพรหมจรรย ศลีน้ีทีจ่รงิแลว ไมใชแคศลี ๕ ศลี 
๘ เทานั้น จะตองมีจตุปาริสุทธิศีลที่บริบูรณดวย
   จตุปาริสุทธิศีลนี้ มี ๔ ขอดวยกัน
 ขอ ๑ ปาติโมกขสังวรศีล เปนศีลหลัก ถา
ญาติโยมทัว่ๆ ไปหมายถงึศลี ๕  สวนญาติโยมทีม่า
ถือศีลที่วัดก็ขึ้นมาเปนศีล ๘ ตั้งใจเขมขนขึ้น ถา
เปนเณรถือศีล ๑๐ พระภิกษุถือศีล ๒๒๗ เหลานี้
เรยีกวา ศีลปาตโิมกข ศลีปาติโมกขน้ีเราจะรกัษา
ไดดวยศรัทธา 
  เราเชื่อมั่นไหมวา พระพุทธเจาทานทรงวาง
กฎเกณฑ วางขอปฏิบัติตางๆ น้ี ดวยพระองค
ไดบรรลุธรรมเอง ไดทรงเห็นขั้นตอนตางๆ โดย
ละเอียด แลวทรงวางแบบแผนไวใหเราทําตาม 
เพราะฉะนั้นถาเรามีศรัทธาจริงๆ เราก็นําศีลไป
ปฏบิตั ิไปลองทําด ูศลี ๘ ทีเ่รารกัษาเปนเรือ่งของ
การสํารวม กาย วาจา ใจ แทนที่จะเอาเวลาไป
แสวงหาวัตถุกาม ก็เอาเวลามาฝกหัดปฏิบัติแทน 

เมื่อเปนเรื่องของการฝกหัด ศีลในเบื้องตนนี้
เราอาจจะมพีลาดบางก็ได แตถาเราผดิ เราก็ตัง้ใจ
สํารวมระวังใหม โดยแสดงเปดเผยใหกับเพื่อน

 อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
ทั้งทิศเบื้องบน ทิศเบื้องตํ่า และทิศเบื้องขวาง
 อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปตตัง
ไมมีขอบเขต ไมมีความคิดปองราย ไมมีความ
เปนศัตรู
 ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา   สะยาโน วา
ผูเจริญเมตตาอยางนี้ จะยืน เดิน นั่ง หรือ นอน 
ก็ตาม 
 ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
ตราบเทาที่ความงวงครอบงําไมได
 เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
พึงตั้งสติ คือ เจริญเมตตานั้นไว
 พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
บัณฑิตทั้งหลายกลาวเมตตาวิหารธรรมนี้วา 
เปนพรหมวิหารในพระศาสนานี้
 ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา
บุคคลผูนั้นยอมไมตกไปในมิจฉาทิฏฐิ 
คือความเห็นผิดวาเปนตัวเปนตน (สักกายทิฏฐิ)  
เปนผูมีศีล
 ทัสสะเนนะ สัมปนโน
ถึงพรอมแลวดวยการรูเห็นตามความเปนจริง 
(สัมมาทิฏฐิในโสดาปตติมรรค)
 กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
กําจัดความยินดีในกามทั้งหลายได
 นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ฯ
ยอมไมเขาถึงซึ่งความนอนเกิดในครรภอีก 
โดยแททีเดียวแล

อรรถาธิบาย :

• กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ
 กะระณียัง คือ สิ่งที่ควรกระทํา อัตถะ คือ
ประโยชน กุสะเลนะ คือ ฉลาด หมายถึงผูที่ฉลาด
ในประโยชนพงึทาํ ทาํอะไรตองไปดปูระโยชนทีจ่ะ
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พรหมจรรยดวยกัน เชน พระภิกษุนี้จะมีการปลง
อาบัติ บางทีเราอาจจะผิดจะพลาดไป เราก็ตั้งใจ
ระลึก แสดงอาบัติกับเพื่อน แลวก็เริ่มตนใหม  
โยมก็เหมือนกัน ถาผิดศีลขอไหนก็หาเพื่อนที่เขา
ไมผิดเหมือนกันในขอนั้น เราแสดงความผิด โดย
เลาความผดิของเรากบัเขา เขาอาจจะชวยแนะนาํ
เราไดวาจะทําอยางไรจึงจะรักษาศีลใหบริสทุธิ์ได 
ขอนีบ้รสิทุธิไ์ดดวยการแสดง แลวกต้ั็งใจสมาทาน
รักษาไมใหผิดอีก
 ขอ ๒ อินทรียสังวรศีล คือ สํารวม ตา หู 
จมูก ลิ้น กาย ทําอยางไรที่เราจะปองกันอกุศลที่
ยังไมเกิด ไมใหมันเกิดขึ้น พระพุทธองคทานทรง
เปรียบไววาภิกษุมีอินทรียเหลานี้ก็เหมือนมีแผล 
ตองคอยปกปดไวใหดี คือ เห็นรูปทางตา... ฟง
เสียงทางหู... ดมกลิ่นทางจมูก... ลิ้มรสทางลิ้น... 
ถกูตองโผฏฐัพพะทางกาย... รูแจงธรรมารมณทาง
ใจแลว ไมรวบถือ ไมแยกถือ ปฏิบัติเพื่อสํารวมใน
มนนิทรยี ซึง่เมือ่ไมสาํรวมแลวกจ็ะเปนเหตใุหบาป
อกศุลธรรม คอือภชิฌาและโทมนสัครอบงาํได จงึ
ตองรักษามนินทรีย ถึงความสํารวมในมนินทรีย
 นอกจากอินทรียในรางกายของเราที่ตอง
สํารวมแลว ในยุคนี้เราตองรวมไปถึงเครื่องขยาย
อินทรียคือ พวกเครื่องมือสื่อสาร โทรศัพทตางๆ 
ดวย สมัยกอนบอกใหดูจิตก็ดูจิต อาจจะงาย แต

เดี๋ยวนี้เราคอยแตจะไปดูจอ พอเรามาวัด เราจึงมี
โอกาสที่จะวางมันเอาไวกอน จะไดไมตองวุนวาย
มาก ทั้งทางตา ทางหู สิ่งไหนที่ไมควรเห็นก็ไมตองดู
สิ่งไหนไมควรฟงก็ไมตองฟง ดูแลวฟงแลวมีกิเลส
มากขึ้น เราตองมีความสํารวมระวัง ไมดู ไมฟง
จะดีกวา ขอนี้จะสําเร็จไดดวยสติ เราตองตั้งสติ
ใหดี อยาใหอกุศลมันเขามาได จําไววา “ผูใดเฝา
ดูจิต ผูนั้นจะไมติดบวงมาร แตผูใดเฝาดูจอ ผูนั้น
ขอเปนบาวมาร”
 ขอ ๓ อาชวีปารสิทุธิศลี  แตละวนัเราใชเวลา
สวนใหญไปในการประกอบอาชพี หากอาชพีของ
เราเปนอาชีพที่ไมเอื้อตอการปฏิบัติภาวนา เปน
อาชีพที่สนับสนุนการผิดศีล มันก็ยากที่จะปฏิบัติ
ภาวนาไดดี พระภิกษุเองตองพิจารณาที่มาของ
ปจจัยส่ีวา ไมไดมาดวยมิจฉาชีพ ไมมีอเนสนา 
คือการแสวงหาที่ไมสมควร การโกหกหลอกลวง 
การหาโดยวิธีการตางๆ ทีใ่หไดลาภสกัการะ อยาง
นี้ถือวาผิดทาง อยางญาติโยมก็ตองมีสัมมาอาชีพ
ของโยม คอืละเวนมจิฉาชพีตางๆ เกีย่วกบัการคา
มนุษย คาสตัวเปนอาหาร คายาพษิ พวกสิง่เสพติด
ตางๆ  เหลานี้ ทําใหคนผิดศีล สงเสริมโลภ โกรธ 
หลงในสังคม เราจึงตองละเวน ขอนี้จะสําเร็จได
ดวยความเพียรในการแสวงหาที่ถูกตอง ใหเปน
สัมมาอาชีพ
 ขอ ๔ ปจจยสันนิสิตศีล คือ การพิจารณา
ปจจัยกอนที่จะเสพ เรามีปจจัยในการดํารงชีวิต
อะไรบาง มีเครื่องนุงหม เสื้อผาตางๆ อาหาร ที่
อยูอาศัย ยารักษาโรค เรียกวาปจจัย ๔  เราตอง
อาศัยสิ่งเหลานี้ในการที่จะมีชีวิตอยู แตตองรูวา
ประมาณเทาไรถงึจะพอดี ขอน้ีเปนการศกึษา การ
เรยีนรู จะสาํเรจ็ไดตองมปีญญา ญาตโิยมมโีอกาส
ก็พจิารณาดวูา เราควรทานอาหารเทาไรถงึจะพอ 
ไมใหมากไป ไมใหนอยไป นอนเทาไรถึงจะพอ 
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บริหารรางกายอยางไร จึงจะพอเหมาะพอควร 
นี้เรียกวาเปนสวนของศีล พอเรามีศีลที่สมบูรณ
แลว เราก็พรอมจะกาวหนาในขั้นตอไปได
 ถาเรามาดู รัตนฆระ (เรือนแกว) ที่ครอบ
พระพุทธชินราชไว จะเห็นมีสัตวอยูสองขาง เคย
สังเกตดูไหมวา มีสวนประกอบของสัตวอะไรบาง 
เห็นงวงไหม มีเทาแบบนก มีแผงคอดวยเห็นไหม 
มีเคราดวย 
 เขาเรียกวาเปนการสื่อธรรมะแบบอุปมา 
เราจะสราง รัตนฆระ (เรือนแกว) นี้ได เราตอง
มีศีลเปนพื้นฐาน ซึ่งจะแสดงออกมาดวยสัตว ๔ 
ประเภท 

๑. สิงโต ขนคอ แผงคอ ทานเปรียบ สิงโต 
เหมือน ปาติโมกขสังวรศีล เราตองมีหลักใหญ
เปนแมบทกอน สิงโตเปนราชาของสรรพสิ่ง 

ปาติโมกขเปนประมุข เปนประธาน ถาผิดศีล
ปาติโมกขก็จบกัน ไมตองไปตอแลว ทานจึงแสดง
ดวยสิงโต อาศัย ศรัทธา ในความเปนผูนําของ
สิงโตเปนใหญ

๒. ชาง รูไดดวยงวงที่ชูขึ้น ชางนี้เปนสัตว
ตวัใหญก็จรงิ แตวาเวลาเดนิจะเดนิเงยีบ สามารถ
มาฝกอบรมใหมีการสํารวม ตามันก็เล็กๆ สื่อถึง
การมี อินทรียสังวรศีล จะทําอะไรใหมีความ
สังวรทางทวารตางๆ ซึ่งจะสําเร็จไดก็ดวย สติ
อยางที่พระพุทธเจาเคยตรัสไวในพระสูตรหนึ่งวา 
ธรรมทัง้หมดรวมกนัอยูในอปัปมาทธรรม เหมอืน
รอยเทาของสัตวบกทั้งหมดไมวาใหญแคไหนก็
รวมอยูในรอยเทาชางได “อัปปมาทธรรม” คือ 
สติ สติเปนตัวหลัก เปนที่รวมของกุศลธรรม
ทั้งหลาย ถาขาดสติ กุศลธรรมก็ไมมีโอกาสไดเอา
ออกมาใชเลย คนที่จะมีอินทรียสังวรไดตองมีสติ
ระวังอยางดีดวย

๓. แพะภเูขา เคราทีค่างของสตัว ซึง่เปนสตัว
ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ หมายถึง ใหเรามีอาชีวบริสุทธิ
ศีล อยาใหมีเศราหมอง เราพิจารณาดูอาชีพของ
เราแลว มอีะไรท่ีเศราหมองไหม ถาเรามกีาย วาจา
ทีเ่ศราหมอง จติใจก็จะมวิีปฏสิาร มีความกังวล ทาํ
จติสงบไดยาก เรากต็องพจิารณาอยูบอยๆ เหมอืน
อยางแพะภูเขาที่มีสีขาว มี ความเพียร ขึ้นสูที่สูง 
รักษาอาชีพใหหมดจดบริสุทธิ์

๔. พญานกอินทรี สวนนี้เปนเทาของนก
ใชไหม ไมใชนกธรรมดาดวย เปนสตัวทีม่ดีวงตาที่
ดีมาก แมบนิสงูๆ ก็สามารถมองเห็นเหยือ่ตัวเลก็ๆ 
ไดแตไกล เหมอืนกับเราม ีปจจยสนันสิติศีล ใชตา 
ปญญินทรีย พิจารณาปจจัยกอนที่จะเสพ กอนที่
จะบริโภค ถามีโทษก็ไมเสพ ถามีคุณก็รูประมาณ
ในการบริโภค ไมบริโภคอยางเปนทาส อยางเปน
หน้ี หรืออยางเปนขโมย แตใหบริโภคแบบเปน
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เจาของ หรืออยางนอยก็เปนแบบทายาท 
 ทานจึงนําสัตวเหลานี้มารวมลักษณะกันไว
ที่ตัว ทักทอ (อานวา ทัก กะ ทอ) เพื่อมุงจะสื่อวา
ศีลนั้นเปรียบเสมือนผาที่นุงหม ที่ตองถักและทอ
ขึ้นจากดาย ถาศีลขาด ศีลทะลุ ก็เหมือนผานุง
ที่ขาด ที่ทะลุ หรือดางพรอย เปนที่นาละอาย 
เหมือนพวกคนเปลือยไมมีผานุง และเปนการ
เตือนเราวาจะตองสรางที่พึ่งของเราขึ้นมาเอง 

เราตองถักทอศีลเปนเครื่องนุงหมปองกัน
อันตรายชั้นหนึ่งกอน แลวตอไปจึงจะสามารถ
เจริญสมาธิ ปญญา เขาไปจนถึงแกนแทของ
พรหมจรรย คือการหลุดพนได ขอน้ีเปนสวน
กรณยีะ คอื สวนทีค่วรทาํ  สวนอตัถะ คอื ประโยชน 
มี ๑.ประโยชนปจจุบัน คือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
๒.ประโยชนในภพหนา ที่เรียกวา สัมปรายิกัตถะ 
และยังมี ๓.ประโยชนสูงสุดดวย คือปรมัตถะ คน
ที่ฉลาดเขาจะไมปรารถนาแตประโยชนปจจุบัน 
ซึ่งไดแกการมีปจจัย ๔ มีความสะดวกสบาย 

มีกามวัตถุเสพพรั่งพรอมเทานั้น ในสวนนี้ใครทํา
ใครไดแนนอน เปนเรื่องของวิบากแหงกุศลกรรม
ที่เราทําไวแตอดีต สงผลมาประกอบกับปโยคะ
ในปจจุบัน แตวาเราก็ตองสรางประโยชนใน
อนาคตไว คือสรางกุศลกรรมใหมดวย ถาเราจะ
ตองไปเกิดในภพตอไป เรามีที่พึ่งหรือยัง เราได
ทาํบญุไวบางไหม และสุดทายปรมตัถะ ประโยชน
ที่เขาถึงสันติสุขอันไมมีทุกขเจือปน พนทุกขโดย
สิ้นเชิง เปนสิ่งที่เราจะตองแสวงหา คนที่ฉลาดจะ
ตองแสวงหาประโยชนเหลานี้ได โดยไมใหขัดกัน 
ดวยการเจริญไตรสิกขาใหบริบูรณนั่นเอง

• สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ 
  สกัโก แปลวา อาจหาญ กลาหาญ หรอืความ
สามารถที่จะทําได เปนชื่อของพระอินทรดวย 
(ทาวสกักะ) เปนชือ่ของวงศของพระพทุธเจาดวย 
(ศากยวงศ) ดังนั้นคนท่ีจะปฏิบัติตามพระสูตรนี้
ได ตองเปนคนกลา เคยมีพระถามหลวงปูชาวา 
“ทําไมหลวงปูปฏิบัติไดผล” ทานก็บอกวา “ผม
ก็เหมือนกับพวกทานนั่นแหละ ไมแตกตางอะไร 
แตที่ตางกันก็เพราะผมมีความกลา กลาที่จะทํา” 
สักโกน้ี จึงเปนคุณสมบัติที่สําคัญอันดับตน เรา
ตองมคีวามกลา มคีวามมุงมัน่อาจหาญทีจ่ะปฏิบตัิ
 เทานัน้ยงัไมพอ ตองม ีอชุ ูคือ ความซือ่ตรงดวย 
คณุสมบตัพ้ืินฐานของคนทีจ่ะปฏิบตัใิหไดผล มแีค 
๒ ขอท่ีสาํคัญมากๆ คือ ตองกลาท่ีจะทํา และตอง
เปนคนตรง มีคําโบราณกลาวเอาไววา “เม่ือคน
ที่ซื่อตรงพบวาเขาผิด เขามีทางเลือกสองทาง ถา
เขาไมกลาท่ีจะแกไข เขาก็จะไมใชคนตรงอกีตอไป”
เพราะฉะนั้นคุณสมบัติพื้นฐานสองขอแรกของ
ผูปฏิบัติจึงเปน ความกลาและความซื่อตรง ถา
ไมมีสองขอน้ี ก็คงไมสามารถแกไขขอผิดพลาด 
แลวปฏิบัติใหถูกตองตอไปไดไกลนัก
 คนตรง คือ ไมมีมารยาสาไถย มารยา คือ 

ทกัทอ สตัวในหมิพานต มกีายทอนลางเปนสงิห ทอนบนเปน
ชาง มีเครา และผมตั้งไปขางหนา
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คนท่ีปกปดโทษของตัวเองไว ทําอะไรผิดไว ทํา
อะไรไมดีไมงาม แตกลับปกปดไว ซอนไว ไมยอม
ใหคนอื่นรู เรียกวา มีมารยา สวนสาไถย คือ เรา
อวดสิ่งที่เราไมมี คือเราไมมีคุณ แตเราพยายาม
จะอวดวาเรามี หรือมีนอย อวดวามีมาก อยางนี้
เรยีกวา สาไถย สองอยางนีเ้ปนอกศุล ทานบอกไว
ในตาํราวาสวนมากผูชายจะมสีาไถยมาก คอืชอบ
อวดคณุทีไ่มคอยม ีอวดเบงทบักนับาง สวนผูหญงิ
จะมีมารยามาก ปดบังขอเสีย ตําหนิที่ตัวเองมี 
ไมรูจรงิหรอืไม ลองไปสงัเกตดูแลวกนั แตวาคนที่
จะปฏบิติัธรรมจะตองไมมทีัง้ ๒ อยาง ตองเปนคน
ตรง ตรงนี้ถาจะแยกก็คือ อุชู คือ ตรงทั้งกายและ
วาจา เปนคนที่กายตรง วาจาตรง ทําก็วาทํา ไม
ไดทําก็วาไมไดทํา แลวยังมี สุหุชู คือ ตรงอยางดี
ดวย ในที่นี้ทานหมายเอาใจ คือ ใจตองตรงดวย 
เปนคนที่ซื่อตรง ใจไมคด ถาตรงแตกาย ตรงแต
วาจา แตใจไมตรงก็ไปไมรอด ปฏิบัติไมกาวหนา 
อันนี้เปนคุณสมบัติพื้นฐานสําคัญของการปฏิบัติ
 บางคนมารกัษาศลีแลว รกัษาจรงิไหม ถาเรา
ยงัโกหกตวัเอง ยงัหลอกตัวเองอยู อยางนีไ้มใชคน
ตรง จะปฏิบัติเห็นผลยาก เพราะฉะนั้น ตรงนี้จะ
ตองคูกัน 
  หรืออีกนัยหนึ่ง อุชู คือ เปนคนตรงในเวลา
ที่สิ่งแวดลอมเอื้อหนุนใหตรงไดงาย เชน อยูใน
สังคมที่เขานิยมยกยองคนตรง อยูในหมูอริยเจา 
แต สุหุชู คือ แมสิ่งแวดลอมจะไมเอื้อใหเปนคน
ตรง เชน อยูในทามกลางคนทีท่จุรติ หรอือยูในหมู
อลชัช ีแตก็ยงัคงยนืหยดัในความตรงของตนเองได 
ซึง่จะยากกวา อชุ ูขึน้ไปอกีขัน้หนึง่ เพราะตองตรง
ไดในขณะที่ทวนกระแสสังคมที่เราอยู
 (ทานไมสนับสนุนใหมาอยูในกลุมคนทุจริต 
หรอืในกลุมของอลชัช ีควรจะรบีปลกีตวัออกไปให
เรว็ทีส่ดุ ทานวารูกลางวนัใหไปกลางวนั รูกลางคนื

ใหไปกลางคืน)
• สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี

  สุวะโจ แปลวา คนพูดงาย สุ แปลวา งาย  
วะจะ แปลวา กลาว คนที่เมื่อมีีคนอื่นไปวากลาว
ก็รับฟง พูดดวยงาย คือ ไมโกรธ สวนใหญเวลา
เพื่อนมาเตือน เรามักจะหงุดหงิด “เธอเปนใคร 
ทําไมถึงมาเตือนเรา” อยางนี้แสดงวาจิตใจเรา
ไมพรอมที่จะปฏิบัติ เรามาอยูในหมูคณะ บางที
เราอาจจะมองไมเห็นสิ่งบางอยางที่เราทํา เราก็
ตองฟงเพื่อนๆ ดวย ถาเขาหวังดีมาเตือนเรา ทาง
ที่ดีเราควรรับไวกอน “ครับๆ คะๆ” เราไมไดยิน
ไดฟงคําตักเตือนมานานแลว เราจึงทําอยางนี้ 
ถาเรามีโอกาสที่จะไดฟง เราจะไดปรับปรุงตัว 
วากันวา “กระจกทีด่ทีีส่ดุสาํหรบัสองดตูวัเราก็คือ
แกวตาของเพ่ือนเรานี่เอง” เพื่อนที่รักเราและ
ใหเสยีงสะทอนมาน้ี จะเปนสิง่ทีด่ท่ีีสดุในการทีเ่รา
จะไดขอมูลมาปรับปรุงตัว บางทีเราดูตัวเราเอง
มกัมองไมเหน็ ทกุคนมจีดุบอดทีม่องไมเหน็ หรอืไม
อยากที่จะมอง ความเปนคนพูดง ายจึงเปน
คุณธรรมที่สําคัญ ในการปรับปรุงตัวเพื่อความ
กาวหนาในการปฏิบัติ
  มุทุ คือมีความออนโยน รู จักออนนอม
ถอมตน ออนโยนไมไดแปลวาออนแอ แตจิตของ
เขาออนโยนพอที่จะรับสิ่งตางๆ ที่ผานเขามาได 
และมี  อะนะติมานี  คือ ไมเยอหยิ่ง มาจาก นะ 
คือ ไม อะติมานะ แปลวา มีความเยอหยิ่ง ถือเรา
ถือเขา เราดีกวาเขา ชาติกําเนิดเราดีกวา เรารวย
กวา เราสวยกวา เราเกงกวา อะไรก็วาไป หาเรื่อง
จนไดวาเราดีกวาคนอ่ืน ถาเราพูดดวยก็ยาก 
แลวยังแถมหยิ่งอีกตางหาก ก็คงปฏิบัติไดยาก
เต็มที เราควรหมั่นดูตัวเราเองดวยวามีความเปน
ผูพูดงาย ออนโยน หรือเยอหยิ่งไหม

• สันตุสสะโก จะ  สุภะโร จะ
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สันตุสสโก แปลวา สันโดษ มาจากคําวา สงั

กับ ตสุสะ  ตุสสะ แปลวา ยินดี สันตุสสะ แปล
วา สันโดษ คือ เปนผูยินดีในของที่เปนของตัวเอง 
ของท่ีมีอยูแลว และโดยสมํา่เสมอ สงั ตวันีม้าจาก 
สะกงั สนัตงั และ สะมงั  คําวา สะกงั แปลวา 
ตัวเอง คือยินดีในของที่เปนของตัวเอง เราทํามา
หากินมาไดเทาไร ของจะดีหรือจะเลวปานใด เรา
กพ็อใจในของทีเ่ราม ีไมไดไปเทีย่วยนิดใีนของคน
อื่น ไมตองไปเปรียบเทียบ เวลาขณะไดก็ดี เวลา
ขณะบริโภคก็ดี ไมแสดงอาการผิดแปลก ยังชีวิต
ใหเปนไปในปจจัยท่ีไดมาของตนเอง สันตัง คือ
พอใจในสิง่ทีม่อียูแลว ไมปรารถนาขวนขวายทีจ่ะ
ไดส่ิงทีดี่กวา และดียิง่ๆ ขึน้ไปอกี บางทเีราจะมใีห
มากๆ ก็ได แตวาเราพอแคนี้ เราสละใหคนอื่นได 
เอาเฉพาะเทาที่เราจําเปน สุดทาย สะมัง คือ โดย
ความสมํา่เสมอ คอืไมใหจติขึน้ๆ ลงๆ ไปกบัปจจัย
สี่ เครื่องใชสอยที่นาใช หรือที่นาเกลียด ขอนี้เปน
สันโดษสามขั้นที่เราตองฝก ในการที่จะทําใหเปน
คนอยูงาย เลีย้งงาย แลวยนิดพีอใจมคีวามสขุดวย
 แลวกต็อดวย  สุภะโร  ถาเราสันโดษแลว เรา
ก็เลี้ยงงาย มาอยูวัดนี่ บางทีทานอาหารอาจจะ
ไมถูกปาก เราก็ตองอดทนบาง อาจจะไมสะดวก
สบายเหมือนอยูบาน แตเราตั้งใจมาฝกฝนอบรม 
ฉะนั้น สันตุสสโก กับ สุภะโร จึงมาดวยกัน เรามี
ความสันโดษ ก็มีความเลี้ยงงาย ไมเรื่องมาก เมื่อ
ไมเรื่องมาก ก็ไมทุกขมาก ไมเปนภาระมาก

• อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
  อัปปะกิจโจ : อัปปะ แปลวา นอย กิจจะ
แปลวา กิจ คือ กิจที่เก่ียวกับทางโลกอยาใหมัน
มากนัก บางคนยุงมาก แมมาอยูวัดก็ยังมีธุรกิจ
ติดตอโทรศัพทอะไรมากมาย มันจะปฏิบัติยาก 
เราตองฝกคดิเรือ่งทางโลกใหนอยลง จะไดมเีวลา
มาดูจติใจของเราบาง มุงกิจทางโลกใหนอย แตมุง

มาเจริญกิจทางธรรม
  สัลละหุกะวุตติ : ละหุกะ แปลวา เบา วุตติ
แปลวา การประพฤติ  ละหุกะวุตติ คือ การ
ประพฤติที่เบา ไมมีภาระการงานมากมาย งาน
ที่ทําที่วัดก็ไมไดหนักหนาอะไร งานทําความ
สะอาด ปด กวาด เช็ด ถู ไดเช็ดไดลางขางนอก 
ก็ไดเช็ดไดลางขางในไปดวยกัน เรามีโอกาสดีที่
จะมาประพฤติปฏิบติัในวันพระ สปัดาหหน่ึงมีครัง้
หน่ึง เราก็มาเขาวัด มาถอืศลี ทาํใจใหเบา ทาํใจให
สะอาด ฟงเทศน ฟงธรรม มีโอกาสเจริญภาวนา 
  การกินอยูอยางพระ มีสมณบริขารที่นอย
ยอมดูแลงาย มีคํากลาววา “พระตองกินอยางหมู
อยูอยางไก ไปอยางนก” คือกินงายเหมือนหมู 
ใหอะไรก็กิน อยูอยางไก คือไมประมาท ตื่นเร็ว 
ตื่นตัว มีสติ ไปอยางนก คือมีปกบิน ไปไหนๆ ได
รวดเร็ว พระมีแคอัฐบริขารจะเดินทางไปไหนก็
สะดวก ไมตองมีภาระกังวลในขาวของมาก

• สันตินท๎ริโย จะ นิปะโก จะ
 อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ

ตอไป สนัตนิทริ๎โย  มีอินทรียสงบระงับ คือ
เริ่มมีการฝกสมาธิแลว ถาทําขอตนๆมาไดครบ 
มาถึงขอนี้จะมีอินทรียอันสงบ ไมฟุงซาน

นิปะโก  คือมีปญญารักษาตน รูวาจะรักษา
ศีลอยางไรใหตลอดรอดฝง จะคบใคร จะทําสิ่งใด
ที่เอื้อตอการรักษาศีล สิ่งไหนควรเลี่ยง 
 เมื่อมีศีลดีแลว กวาเราจะสงบไดอีกก็ไมงาย
นะ สงบแลวก็ตองรูจักรักษาใหไดดวย จะอยู
อยางไร จะคิดอยางไร จะพูดอยางไร จะรักษา
อินทรียใหสงบไดอยางไร สิ่งเหลาน้ีเราตองฝก 
ตองคอยๆ เรียนรูไป บางคนสงบแลว แมสงบ
ไดเล็กนอยก็รักษาไวไมเปน เปดทวารไวกวาง
ใหอกุศลเขามาแทรกจนความสงบหายไปหมด 
ตองมาเริ่มตนใหม ทุกที ทุกทีไป อยางนี้ จะ
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สรางกระแสสมาธิใหเกิดความตอเนื่องไมได จึง
กาวหนาไดยาก
 อัปปะคัพโภ (อ+ปคัพโภ) อะ คือ ไม ปคัพโภ 
แปลวา คะนอง ไมคะนองมือ คะนองเทา คะนอง
กาย คะนองวาจา เราสํารวมไดไหม มาอยูที่น่ี 
เราใชคําพูดเปนอยางไร ไปกระทบใครไหม มีสติ
สมัปชญัญะในการวางมือ วางเทาไหม รูประโยชน
ของการเคล่ือนไหว ไมใชเคล่ือนไปโดยขาดสติ 
โดยความคะนอง และตองสํารวมใจ ไมใหคึก
คะนองไปคิดในเรื่องที่ไมควรคิดดวย
 กุเลสุ อะนะนุคิทโธ  ขอนี้สําหรับพระภิกษุ 
คือเราไมยึดติดในตระกูล โดยการไปพัวพันกับ
ญาติโยมคฤหัสถมาก เพื่อหวังลาภปจจัย บางที
พระเราไปอวดกันวาใครมีตระกูลอุปฏฐากที่มี
ลาภสักการะมากกวา ถาเรายังหมกมุนในเรื่อง
ของลาภสักการะมาก เราจะหลงลืมไมปฏิบัติตอ 
ไปหยุดท่ีลาภสักการะ จึงไมใหยึดติดสิ่งของ
เหลานี้ พระพุทธเจาทานตรัสวา “เปรียบเหมือน
หนอนในกองอุจจาระ ที่มาคุยอวดกันวาตัวไหน
คลานอยูบนกองคูถที่ใหญกวา” จึงไมใชเรื่องที่
เราจะมาภมิูใจกันในเรือ่งลาภสกัการะนี ้อกีอยาง
หนึง่คอืไมใหไปตดิของ พลอยดีใจ พลอยเศราโศก
เสยีใจไปกบัคฤหัสถเขา ในสวนญาตโิยมทีอ่อกมา
ถือศีลแปด ใหถือเปนชวงที่ไมตองกังวลกับเรื่อง
ราวที่บานสักระยะหนึ่ง เพื่อจะไดปฏิบัติใหเต็มที่

• นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ
  เยนะ วิญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

 ขทุทงั แปลวา เลก็นอย สะมาจะเร คอื สมาจาร
ตางๆ ขอปฏิบัติตางๆ ที่วิญูชนหรือผูรูติเตียน 
คือ ผูรูใครครวญแลวเห็นวาเปนสวนของความ
ประพฤติที่เสียหาย เราก็จะไมทําสิ่งนั้น สําคัญ
มากทีเ่ราตององิวญิชูน คอืคนท่ีรูเปนหลกั แลวรู
อยางเดียวไมพอ ยังตองมีเวลาพิจารณาไตรตรอง

ดวย ถาเขาพจิารณาแลวเหน็วาพฤตกิรรมของเรา
แบบน้ีเสียหาย เราก็ตองฟงแลวนํามาปรับปรุง 
เรียกวาอางอิงคนที่รูเปนประมาณ สวนคนพาล
เอาเปนประมาณไมได บางทีก็ติไปทั่ว ถาเปน
คนพาล เราไมตองฟงก็ได แตถาเปนวิญูชนที่
เขาพจิารณาแลวใครครวญแลว เขาตกัเตอืนอะไร 
เราตองนําไปพิจารณา โดยเฉพาะพระพุทธเจา 
นอกจากนี้ สาวกของพระองคถือวาเปนวิญูชน 
เราควรทีจ่ะศกึษาเปนลาํดับไปเรือ่ยๆ  คอยๆ เรยีน
วาความประพฤติใดเสียหาย เราก็คอยๆ ลดละ
ไปเรื่อยๆ   
  ตั้งแตตนจนผานมาจนถึงขอนี้ เรียกวาเปน
สวนของ กรณยีะ คอืส่ิงทีพ่งึทาํ  ตอไปจะเปนสวน
ของการแผเมตตา 

• สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ   
  สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา

 ทานเร่ิมจากคําวา สุขิโน แปลวา ผูมีความ
สุข ในที่นี้ทานหมายเอาวา สุขกาย เขมิโน เกษม 
คือมีความเกษม ปลอดจากความทุกข ภัยตางๆ 

สัพเพ สัตตา  แปลวา สัตวทั้งหลายทั้งหมด
 ภะวันตุ สุขิตัตตา  แปลวา มีตนเปนสุข 
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สุขิตะ แปลวา เปนสุข บวกกับ อัตตะ อัตตะใน
ที่นี้หมายเอาเฉพาะใจ (เพราะวา สุขิโน หมายถึง 
มีความสุขทางกายแลว) ตอจากนี้ก็ขอใหมีความสุข
ทางใจดวย สขุติตัตา คาํศพัทนีห้มายถงึสรรพสัตว
ทั้งหมด ไมไดแบงแยก ไมจํากัด 

• เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ
 ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา

 ตอไปทานจะแยกใหดแูลววามสีตัวอะไรบาง
เย เกจ ิคอืสตัวเหลาใดเหลาหนึง่ หมายถงึทัง้หมด
นั้น ปาณะภูตัตถิ ทานแยกเปน ปาณะ คือสัตว
ที่มีลมปราณ หมายถึงพวกเรานี้ละ ที่อยูในปญจ
โวการภูมิ (มีขันธครบทั้ง ๕) พวกมนุษย เทวดา 
สัตวในอบายภูมิ  สวนภูตะ คือสิ่งที่เปนพวกขันธ
เดียว (อสัญญสัตตพรหม) บาง  ๔ ขันธ (อรูป
พรหม) บาง พูดงายๆ คือรวมสัตวทั้งหมดที่มีอยู
ใน ๓๑ ภูมิ
 ตะสา วา แปลวา สะดุง ในที่นี้หมายถึง 
พวกที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู  พวกที่ยังสะดุ งอยู 
เขาเรียกวา ตะสา ถาวะรา วา แปลวา ถาวร คือ 
พวกทีม่ัน่คง คอืพระอรหนัตทีท่านไมมคีวามสะดุง 
และถือวาเปนพวกที่ถาวรม่ันคง อะนะวะเสสา
คือทั้งหมดเลย เราแผเมตตาใหพวกเขาทั้งหมด
มีความสุข 
 ตอไปเราก็ลองมาแยกตามขนาด

• ทีฆา วา เย มะหันตา วา
  มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา

 ทีฆา แปลวา ยาว มะหันตา แปลวา ใหญ  
มัชฌิมา แปลวา กลาง  รัสสะกา แปลวา สั้น
อะณุกะ แปลวา ผอมหรือเล็กก็ได  ถูลา แปล
วา อวน พูดงายๆ วามีทุกขนาดเลย ไมวาจะเปน 
ขนาดยาว ขนาดสัน้ ขนาดกลาง ขนาดจะอวนผอม
อยางไร เราก็แผเมตตาไปหมด 
  ทําไมทานตองแยกอยางนี้ ก็เพื่อเฉพาะ

เจาะจงลงไปกอน แลวจึงคอยๆ เพิ่มกําลังเมตตา
ขึ้น เหมือนกอไฟก็ตองใชเชื้อฟนช้ินเล็กๆ กอน 
แลวคอยๆ เตมิเชือ้ทีใ่หญขึน้ๆ แผเมตตาใหกลุมน้ี
กอน กลุมผอม กลุมอวน แลวเราก็คอยๆ รวบรวม
มาใหไดครบทั้งหมดภายหลัง

• ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา
   เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
ทิฏฐา วา คือ สัตวที่เราเห็นแลว  เย จะ

อะทิฏฐา  คือ สัตวเหลาใดที่เรายังมองไมเห็น 
สัตวที่เราเห็นมีมาก ที่เราไมเห็นก็มีมาก สัตวใน
มหาสมทุรตวัเลก็ตวันอย บางทกีต็องใชเครือ่งมอื
ตรวจจับถึงจะเห็น หรือบางทีตองใชจิตท่ีเปน
อภิญญาจิต จึงจะเห็นก็มี เราจะแผเมตตาไปให
พวกเขาทั้งหมด
 ทูเร แปลวา ไกล  อะวิทูเร แปลวา ใกล คือ 
สัตวทั้งหลายที่อยูทั้งไกลและใกล  ใกลในที่นี้ 
หมายถึง อัตภาพของเรา สัตวที่อยูในตัวเราก็มี
มากนะ ไมรู มีพยาธิ มีหนอนอะไรอยู กันบาง 
บางคนเปนสวนสัตวเลย สวนนี้เราก็แผเมตตาให
ไปดวย เขาใชรางกายของเราเหมือนกัน (แตเขา
คงคิดวาเปนของเขานะ) สวน ทูเร คือไกลออก
ไป แลวแตจะประมาณ ในสวนที่ไกลอยูในอาราม
นี้ ในหมูบานนี้ ในประเทศนี้ ในโลกนี้ ในจักรวาล
นี้ ขยายออกไปไดเรื่อยๆ ใกลและไกล

• ภูตา วา สัมภะเวสี วา
 ภตูา วา คอืสิง่ทีเ่กิดแลว เปนขึน้มาแลว และ
สัมภะเวสี วา คือผูแสวงหาที่เกิด 
 สัมภะเวสี ในที่นี้ไมไดหมายถึงพวกผีที่ตาย
แลวลอยไปหาที่เกิดนะ สัมภะเวสีในที่นี้ คือพวก
ที่ยังตองเกิดอยูอีก หมายถึงพวกเราทุกคนที่ยัง
แสวงหาที่เกิดอีก เขาเรียกวา สัมภะเวสี  มีแต
พระอรหันตเทานั้นถึงจะเรียกวา ภูตะ ได เพราะ
ทานไดเกิดมาแลว แตทานจะไมเกดิอกี ทานเสรจ็
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กจิทกุอยางแลว รอทีจ่ะปรนิพิพานแคนัน้เอง สวน
พวกเราที่เหลือทั้งหมดก็เปน สัมภะเวสี ยังเวียน 
วาย ตาย เกิด กันอยูทั้งนั้น

• สพัเพ สตัตา ภะวนัตุ สขิุตัตตา  ความหมาย
เหมือนเดิม คือขอใหมีความสุข

• นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
 นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
 พ๎ยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา 
 นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ

 ปะโร คือ คนอื่น ปะรัง คือ ซึ่งคนอื่น 
นกิพุเพถะ แปลกนัวา ไมควรขมเหง แตถาไปดใูน 
อรรถกถา คํานี้ทานใหแปลวา ไมหลอกหลวง คือ
ไมควรหลอกลวงตน ไมควรหลอกลวงคนอื่น ไม
ควรหลอกลวงกันและกัน
 นาติมัญเญถะ ไมควรดูหม่ินซ่ึงกันและกัน
ในที่ทุกสถาน
 ไมใชเราเมตตาใหเขาเปนสุขอยางเดียว เรา
ตองต้ังจิตไวดวยวา เราจะไมหลอกลวงเขา เรา
จะไมดูหมิ่นเขา และขอใหสัตวตางๆ อยูกันอยาง
มีความสุข อยาขมเหง เบียดเบียน ดูหมิ่น หลอก-
ลวงซึ่งกันและกัน
  พ๎ยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา คือไมโกรธ 
ไมแคน
 ทุกขัง มิจเฉยยะ ไมปรารถนาความทุกข

อัญญะมัญญะ คือ ซึ่งกันและกัน
• มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะ

ปุตตะมะนุรักเข
  พระพทุธเจาทานทรงยกอปุมาอนัซาบซึง้ขึน้
มาวา “มารดาทะนุถนอมบุตรคนเดียวของตน ที่
เกิดจากอก ดวยอายุ” หมายถึงดวยชีวิต เราพึง
มองสรรพสัตวทั้งหลายในแบบเดียวกันนี้ ถนอม
สัตวทั้งหลาย แผเมตตาออกไปโดยไมมีประมาณ 
เหมือนอยางกับเปนลูกของเราเอง ลูกที่เรารัก 

ใหพิจารณาเชนนี้เลย
• เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง 
  มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง

 เมตตัญจะ สัพพะโลกัส๎มิง  คือแผไปในโลก
ทั้งหมด
 มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง ไม มี
ประมาณดวย อะปะริมาณัง  สวน สัมภาวะเย
คือเจริญเมตตา มานะสัง คือดวยใจ  ภาวะเย คือ
การภาวนา

• อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ
    อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปตตัง
อุทธัง คือเบื้องบน อะโธ คือเบื้องลาง ติริยัญจะ
คือเบื้องขวาง ก็หมายถึงวาเราแผไปทั้งหมด หรือ
อีกนัยหน่ึง อุทธัง ในอรรถกถาทานแกวาเปน อรปู
พรหม อะโธ คือกามภพ  ติริยัญจะ คือรูปภพ 
พูดงายๆ คือแผไปทั้ง ๓ ภพเลย หรือเราจะแผเปน
ทิศก็ได ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องลาง ทิศเบื้องกลาง 
แผเมตตาไปในทิศตางๆ
 อะสัมพาธัง  คือไมมีขอบเขต สิ่งน้ีเปน
ลักษณะสําคัญของเมตตาในพระพุทธศาสนาเรา
ที่ไมมีขอบเขตเลย ทั้งมนุษย ทั้งสัตว ทุกสิ่งทุก
อยางที่มีชีวิตที่เปนสัตวนี่ เราแผเมตตาไปใหหมด 
ไมใชใหเฉพาะพวกเราแตไมใหพวกคนอื่น แตให
ทัง้หมด ทีเ่รยีกวาเปนอัปปมญัญา คอืวาแผไปไมมี
ขอบเขต ไมมีประมาณ
 อะเวรงั คอืไมมเีวร  อะสะปตตัง คือไมมศีตัรู
อะเวรัง หมายถึงวาเราไมไปจองเวร ไมมีโทสะ
กับใคร 
 สวนอะสะปัตตัง คือไมมีใครเขามาโกรธ 
มาแคน มามีเวรกับเรา

• ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา  สะยาโน วา  
  ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
   เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ
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 ทีนี้เราแผเมตตาอยางนี้แลว ไมวาจะอยูใน
อิริยาบถตางๆ ติฏฐังจะรัง ติฏฐัง คือยืน จะรัง
คือเดิน นิสินโน วา หรือวานั่ง สะยาโน วา หรือ
วานอน ไมวาจะ ยืน เดิน นั่ง นอน
 ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ : มิทโธ คือความ
งวงเหงาหาวนอน  วิคะตะ คือไปปราศแลว 
ยาวะตสัสะ ตราบใดทีเ่ราไมงวงเหงาหาวนอนกใ็ห
เราเจริญเมตตาอยางนี้ (ยาวะ แปลวา ตราบใด)
 เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ  เจริญสติดวย
เมตตานี้ไว เวลาเรามีสติ เราไมไดละทุกข แตละ
วปิลาสทีเ่ปนเหตุใหไปเทีย่วจบัทุกขมาเปนสุข มา
เปนเรา ทุกขมันก็เปนของมันอยูอยางนั้นแหละ 
เพียงแตมันไมใชเราอีกตอไป เมื่อนั้นเมตตาก็จะ
เกดิขึน้ภายในใจอยางไมมปีระมาณ แผไปในเพือ่น
สรรพสัตวทั้งหลายผูเคยเวียนวายตายเกิดอยูใน
วัฏสงสารนี้รวมกันมายาวนาน

• พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
  พ๎รัห๎มะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ แปลวา ทาน
ผูรูกลาวไววา นีเ้ขาเรียกวาพรหมวิหาร (อานสิงส) 
ทานกลาวถึงการเจริญเมตตาในอิริยาบถตางๆ 
  การเจริญเมตตาจะไมเหมือนการเจริญ
ภาวนาอยางอื่น เชน อานาปานสติที่ตองนั่งคู
บัลลังก เจริญสติเฉพาะหนา ถึงจะทําอานาปาน
สติใหไดผล แตเมตตาไมจําเปน ไมวาเราจะอยู
ในอิริยาบถใด ยืน เดิน นั่ง นอน เราก็สามารถ
จะแผเมตตาไดตลอดเวลา เขาจึงเรียก สัพพัตถก
กรรมฐาน เปนกรรมฐานที่เหมาะมาก เราเจริญ
เมตตา จติใจเราจะเยอืกเยน็ มองสรรพสัตวทกุตัว
เปนเพื่อน ถาเราปฏิบัติไปเรื่อยๆ แมแตจะขับไล
ความงวงไปดวยก็สามารถทําได ถาเราทําจนเปน
วสี คลองแคลวแลว ความงวง ความหดหู ทอถอย
ตางๆ ก็จะไมมีดวย มีสติที่ตอเนื่อง สามารถจะ
เจริญใหเปนพรหมวิหารได

วิหาร (เครื่องอยู) นี้มี ๔ อยาง คือ
๑) ทิพยวิหาร อยูดวยฌาน ๔  ไมวาจะเปนฌาน 

๑ ฌาน ๒  ฌาน ๓  ฌาน ๔ 
๒) พรหมวิหาร อยูดวยอัปปมัญญา ๔ คือ ดวย

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
๓) อริยวิหาร อยูดวย ผลจิต ๔ คือ โสดาปตติผล 

สกทาคามิผล อนาคามิผล อรหัตตผล ผลนี้
เขาเรียกวาผลวิหารธรรม เปนอภิสิทธิ์ของ
พระอริยเจาที่ไดมรรคผลแลวตามขั้นน้ันๆ 
ทานจึงสามารถเลือกเสวยผลสุขอันไมเปน
สาธารณะนี้ได 

๔) อิริยาบถวิหาร คือ อิริยาบถ ๔ มี ยืน เดิน นั่ง 
นอน เราผลัดเปลี่ยนอิริยาบถไปมาเหมือนลอ
สี่ลอนี้ เพื่อกําจัดความเมื่อยลา ยังอัตภาพคือ
กายนี้ใหขับเคลื่อนไปไดอยางผาสุก

ตอนนี้มาถึงบทสุดทาย
• ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา

ทัสสะเนนะ สัมปนโน
 ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ  คือไมยึดติดทิฏฐิ 
ทานกลาวอยางนี้เพราะวาอะไร? เพราะวาคนท่ี
เจริญเมตตา บางทียังใกลกับการมีความเห็นยึด
มัน่ในอัตตทฏิฐเิหมอืนกัน ยงัมตัีวตนใชไหม เรารกั
คนนี ้เราอยากใหเขามคีวามสขุ ถาไมระวงัใหด ีเรา
ก็จะตกไปในสิ่งที่เรียกวา อัตตทิฏฐิ ได คือมีทิฏฐิ
เหน็วามตีวัมตีน เพราะฉะน้ันเราตองเจรญิในเรือ่ง
ของการมองใหเห็นถึงเหตุ ถึงปจจัยวาสิ่งตางๆ มี
เหตุ มปีจจัยมารวมกัน มนัไมใชตวัตน ไมใชอตัตะ 
ไมใชอัตตา สัตว  บุคคล ตัวตนนี้เปนเพียงโวหาร
เฉยๆ  จริงๆ แลวมันมีเพียงเหตุ มีเพียงปจจัย 
รูปนามขันธหามาประชุมพรอมกัน จึงมีสภาว-
ธรรมเกิดขึ้นไดเทาน้ัน เราจึงตองมีการเจริญ 
สัมมาทิฏฐิ ไปดวยพรอมๆ กัน จะไดไมเขาใจผิด
ไปวามีสัตวจริงๆ โดยปรมัตถ
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 สลีะวา คอื ผูมศีีล คนทีจ่ะเจรญิในการปฏบิตัิ
ได ตองมีศลีสมบูรณ และมี ทสัสะเนนะ สัมปนโน 
ในที่นี้ ทานจะใชคําวา ศีล (จริยะ) คูกับ ทัศนะ 
(ปญญา) ซึ่งทั้งสองจะชําระซึ่งกันและกัน ทาน
เปรียบเหมือนกับมือสองขางชําระซึ่งกันและกัน 
หรือเหมือนกับการหลอมทอง ปญญานี้เหมือน
กับทอง ศีลนี้เหมือนกับเบาหลอม เวลานายชาง
ทอง เขาจะสกัดเอาสิ่งสกปรกออกจากทอง เขา
ก็จะตองเอาทองมาเทใสเบาหลอมแลวใสเตาเผา 
ใหรอนจนสนิมแยกช้ันลอยขึ้นมา แลวก็ตักเอา
สวนคราบสนิมที่ไมสะอาดออก จะไดทองที่มีเนื้อ
บริสุทธิ์ เชนเดียวกันกับศีลกับปญญาจะชําระซึ่ง
กันและกัน ถาเราทําไดอยางนี้แลว จึงดูขอตอไป 

• กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
 วิเนยยะ คือ กําจัด กาเมสุ เคธัง  คือความ
ใครในกาม ความใคร ความกาํหนดั คอืกามฉนัทะ 
จดัเปนอปุสรรคหรอืนวิรณตัวตนเลย ถาเรากาํจดั
กามฉันทะได ออกจากกามได เราจะไมตองมา
นอนเกิด นอนตายกันอีก

• นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ
 คัพภะเสยยัง คือพวกที่ยังตองอาศัยมานอน
เกิดในครรภ ตองมาเกิดเปนมนุษยหรือเปนสัตว
อะไรตางๆ ที่อยูในครรภนี้อีก ชื่อวายังไมพนจาก
กามภพ 
 ปุนะเรตีติ  มาจาก ปุนะ แปลวา อีก  เอติ
แปลวา มา รวมทัง้หมดแปลวา ไมตองมาเกดิแบบ
นอนในครรภ คือ มาเกิดในกามภพอีกนั่นเอง
 ถาเราปฏบิตัไิดอยางนี ้มีสติ มีเมตตา เปนตน 
อยูในพรหมวหิาร เราจะไปเกดิเปนพรหม ถายงัไม
สามารถกาํจดัสาเหตขุองทกุขไดทัง้หมดทเีดยีว ก็
ไปเกิดเปนพรหมบาง ในชั้นสุทธาวาสบาง แลวก็
รอปรินิพพานในที่นั้น
 การแสดงพระสูตรนี้ ทานเริ่มตรัสต้ังแตตน 

ทรงบอกรายละเอยีด และขัน้ตอนของการปฏบิตัิ 
ไปจนถึงขั้นสูงสุด สามารถเปนอิสระพนจากกาม
ได ไมตองมานอนเกิดอีกตอไป นับเปนการแสดง
พระสตูรสัน้ๆ ทีใ่ชคาํงายๆ แตวารวมเน้ือความไว
ทั้งหมดในแงของการปฏิบัติ ถาเราเขาใจอรรถะ
แลว เรานําไปเจริญสิกขา นําไปเจริญเมตตา และ
สามารถนําไปเจริญภาวนาดานอื่นๆ ตอไปไดอีก 
 ตอนจบของพระสูตรน้ี พระปาเหลาน้ันได
กลับไปที่ปานั้นอีก แลวทําตามคําแนะนําของ
พระพุทธองค สวดพระสูตรนี้และแผเมตตาออก
ไป เหลาเทวดาก็พากันรักใคร ปกปกรักษา เมื่อ
ภิกษุเจริญเมตตาภาวนา แลว ใชเมตตาเปนบาท
ในการเจรญิวปิสสนาตอ ภายในไตรมาสนัน้นัน่เอง 
ออกพรรษาดวยการปวารณาที่บริสุทธิ์ ไดบรรลุ
เปนพระอรหันตดวยกันหมดทุกรูป ดังนี้แล 
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เห็นตัวแก ดีกวาเห็นแกตัว  
ธรรมทศันะ 

พระดษุฎ ีเมธงักโุร วดัทุง่ไผ ่ชมุพร

 ไมตองสงสัยเลยวา ความเห็นแกตัวเปนโรค
ชนิดหนึ่ง ซึ่งกําลังเบียดเบียนมนุษยชาติ ทั้งกาย
และใจ รวมไปถงึทาํลายสงัคมและสภาพแวดลอม
ดวย ผูทีมี่ความเห็นแกตวัจกัสามารถทาํลายโลกนี้ 
แมกระทัง่ชวีติของตัวเองได ทัง้ทีย่อมรบักันวา ตน
นัน้เปนสุดทีร่ักของตน และจะมธีรรมโอสถใดเลา 
เปนยารักษาโรคนี้ได
  ชาวพุทธทั่วไป มีสูตรยามาตรฐานที่นิยมใช
แพรหลายยิ่งกวาพาราเซตามอล คือ ใชไตรสิกขา
ภาวนา ไดแก “ศีล”เปนเครื่อง“จํากัด”กิเลส
อยางหยาบ มิใหคนเบียดเบียนกันดวยการ
กระทาํและคาํพดู “สมาธิ” เปนเครือ่ง “ควบคมุ” 
กเิลสอยางกลาง มิใหรบกวนจติใจจนทาํงานไมได 
สวน “ปญญา” เปนเครื่อง “กําจัด” กิเลสอยาง
ละเอยีดนาํใหมนษุยเขาถงึอสิรภาพจากความทกุข 
และมีความรักอันแทจริงและยิ่งใหญ ซึ่งเปน
สิ่งสูงสุดที่มนุษยจะพึงไดรับ

 ในหลักพุทธธรรม มีการศึกษาถึงที่มาที่ไป 
การเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งตางๆ ตามหลัก
ปฏิจจสมุปบาท ที่เชื่อมโยงปจจยาการในการ
กอตัวข้ึนของความเห็นแกตัว และจะหมดไปได
อยางไร โดยใหความสาํคญัแกการมสีตแิละปญญา 
ในขณะที่มีผัสสะมากระทบ ดังบทสรุปในโศลก 
ที่ทานพุทธทาสบรรยายไววา
  “ความทุกข เกิดที่จิต เพราะเห็นผิด เมื่อผัสสะ
   ความทุกข เกิดไมได เมื่อเขาใจ เรื่องผัสสะ
   ความทุกขจะไมโผล ถาไมโงเมื่อผัสสะ”
 จากขอเขียนน้ี จะไดชวนทําความเขาใจ
หลักคําสอนและการปฏิบัติตนเพื่อขามพนความ
เห็นแกตัว ตามอุบายวิธีและวิถีแหงพุทธธรรม

หัวใจพุทธศาสนา กบัพื�นที�ชีวิต ๔ ส่วน

 พุทธศาสนาทุกนิกายลวนสอนตรงกันวา 
“ชีวิตคือ ขันธทั้งหา มิใชตัวตน” (ดู แกนพุทธศาสน



ของ พทุธทาสภกิข)ุ แตมนษุยกลบัสรางความรูสกึ 
และนึกคิดเปนตัวตน และยึดมั่นถือมั่นอยางผิดๆ 
วา รูปขันธ (คือรางกาย หนาตา ขาวของตางๆ บาง) 
เปนตัวตนของตน บางก็ยึดเอานามขันธ คือ 
เวทนา (ความรูสึก) สัญญา (ความจําไดหมายรู) 
สังขาร (ความนึกคิดปรุงแตง) และวิญญาณ 
(ความรูแจงทางอายตนะทั้งหก) เม่ือเกิดผัสสะ 
คือการกระทบของคูอายตนะภายนอกกับภายใน 
และเกิดวิญญาณขันธ ที่ปราศจากสติรู เทาทัน 
กลไกการเกิดความยึดถือเปนตัวตน โดยอวิชชา 
(ความไมรูตามที่เปนจริง) ก็ปรุงแตงจากเวทนา 
เกิดเปนความอยาก (ตัณหาทั้ง ๓) อุปาทาน..ความ
ยดึถอื เปนตวัตน (มานะ) หรือความเห็นความเช่ือ 
(ทิฏฐิ) ซึ่งเปนเครื่องเนิ่นชา เกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลา 
 พื้นที่ชีวิตแบงไดเปน ๔ สวนคือ

๑.  สวนที่เปดเผย เปนสาธารณะ เชน แขนขา 
มือ ที่เจาของไมปกปด

๒.  สวนที่เปนความลับ เจาของรูเห็น แตอาจ
ไมยินยอมใหผูอื่นรู

๓.  สวนทีเ่ปนจดุบอด ผูอืน่รูเหน็ แตเจาของไมรู 
ตองมีผูอ่ืนชวยบอกหรือสะทอน เชน สอง
กระจก ไดแก ใบหนาหรือสวนหลัง

๔.  สวนทีเ่ปนความลีล้บั ทัง้เจาของและผูอ่ืนตาง
มองไมเห็น ตองอาศัยเครื่องมือพิเศษ เชน 
รงัสเีอกซเรย และผูเชีย่วชาญกลไกระบบการ
ทํางาน จึงจะรูเขาใจ ถึงอวัยวะที่อยูภายใน 
เชน ตับ ไต ไส พุง

ในกรณีของจิตใจ อุปนิสัยบางอยางเชน 
๑.  สวนท่ีเปนสาธารณะ ไมหวงกั้นปดบัง เชน 

ราเริง ยิ้มแยมแจมใส ชางพูด
๒.  สวนที่เปนความลับ เชน รูสึกอิจฉา นอยใจ 

ไมพอใจ กลัว
๓.  สวนที่เปนจุดบอด เชน ชางบน เกียจคราน 

อวดโอ อวดโอ
๔.  สวนที่เปนความลี้ลับ คือ มีอยูแตไมรูเห็นวา

มี เชน ปมเขื่อง ปมดอย ความอยาก และ
ความเหน็แกตวั เปนตน ถาอยากรูตองอาศัย
ความสามารถในการอานคน และอานจิตใจ
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ตนเอง (จติตานปุสสนา) และเครือ่งมอืพเิศษ
บางอยาง สามารถชวยใหผูเช่ียวชาญ มอง
อยางแจมชัด ทะลุทะลวง หรือผูชํานาญ
ระบบความเชือ่มโยงสมัพนัธ สามารถอธิบาย
หรอืแกไขขอขดัของ ขดัแยง ขดัใจตางๆ และ
ทําใหคลี่คลายปลอยวางลงได  

 การรูชัด และ รูทันการณ เชน รูเทาทัน
อารมณที่จะเกิดหรือกําลังเกิดขึ้น จะสามารถ
จัดการกับปญหาต้ังแตเริ่มตนกอตัวไดงาย และ
ไมยุ งยากซับซอน เสียหายหรือส้ินเปลืองมาก 
คลายดงัการบาํรุงรกัษาสขุภาพหรอืเครือ่งจกัรกล
ประจํา การปองกันยอมดีกวาการเยียวยาแกไข 
และฟนฟูครั้งใหญเปนอันมาก ดังคําโบราณวา 
“เสียนอยเสียยาก เสียมากเสียงาย” และ “รูเทา
ไวกัน รูทันไวแก ถาปลอยใหแย จะแกไมทัน” 
หรือ “วัวหายลอมคอก” หรือ “ไฟไหมลามทุง
ตามดับไมทัน”
  อันความเห็นแกตัว ชั่วรายนัก
  เพราะใจมัก ชอบตามใจ มิใชหรือ
  ขืนปลอยตัว ตามใจ เหมือนไฟฮือ
  สุดทายคือ ความทราม จะตามมา
 ทั้งสุขภาพ จิตใจ  สังคม และสิ่งแวดลอม

ประเภทและระดบัของตวัตน

  ที่จริง “ตัวตน” มิใชมีแตโทษ หรือผลเสีย 
อยางในธรรมชาติ ทกุชวีติกม็คีวามรูในการพทิกัษ
รักษาชีวิตตนใหอยูรอดไดติดตัวมาแตเกิด หรือ
เปนไปตามอัตโนมัติ ที่เรียกวา สัญชาตญาณ

ทั้งการกิน นอน สืบพันธุ และกลัวภัย กลัวเจ็บ 
จึงสามารถปรับตัวใหอยูรอดได ตนไมหยั่งราก
ยาวมาก เพื่อหาอาหารและนํ้า หรือโนมกิ่งขยาย
ใบไปทางแสงสวางเพื่อสังเคราะหแสง สัตว
บางประเภทปรับพฤติกรรมหรืออวัยวะเพ่ือให

เหมาะกับภูมิประเทศดินฟาอากาศ แมคนเราก็
มีสัญชาตญาณ การหลับตา กระพริบตาปองกัน
ฝุนผงหรือนํ้าเขาตา ควาจับยามลื่นลม หรือเสียการ
ทรงตวั เรยีกวา เปนการปองกันตวัหรอืเอาตวัรอด
โดยไมตองคิดนึกวางแผนหรอือบรม สญัชาตญาณ
นี้ไมดีไมชั่วโดยตัวของมันเอง และไมเปนกิเลส
  ปญหาอยูทีก่ารนึกคดิปรงุแตง วางแผนเลอืก
กระทําการของมนุษย ที่คิดไปตามอํานาจของใจ
ที่เรียกวา “กรรม” หากถูกกิเลสครอบงํา หรือ
คิดนึกพูดทําไปตามกิเลส คือ ความโลภ ความ
โกรธ และความหลง ครอบงําจากนอยไปมาก จน
กระทั่งเขมขน ยาวนาน ก็นับเปนกรรมชั่ว หรือ
บาป อกุศล ซึง่มชีือ่เรยีกตางไปทัง้ ๓ ตระกูล และ
เรียกบุคคลในระดับนี้วา “พาลชน หรือ ปุถุชน”
 สวนในกรณทีีม่กีารฝกฝนอบรมจิตใจ ใหรูจัก
ตาน ฝน ทวนกระแสของกิเลส จนเอาชนะใจของ
ตน หรอืปรบัแปลงใหความตองการของตนมคีวาม
ถูกตองเหมาะสมมากขึ้น (คือเปลี่ยน “ตัณหา” 
ใหเปน “ฉันทะ” เปลี่ยน “ทิฏฐิ มานะ” ใหเปน 
“หนาที่ ความรับผิดชอบ”) จนทําใหสามารถ
อยูรวมกันดวยดี ทําหนาที่ใหถูกตอง มีความรัก
สามัคคีปรองดอง กลมกลืนและเก้ือกูลกัน นับ
วาเปนคุณธรรมหรือบุญ แมในระดับโลกียะ หรือ 
มีศีลธรรมจรรโลงสังคมได เรียกบุคคลกลุมน้ีวา 
“คนดีมีศีลธรรม หรือกัลยาณชน”
 ยังมีบุคคลอีกระดับหน่ึง ซ่ึงฝกฝนยกจิตใจ
ตนดวยความเพยีรและสตปิญญา จนรูเทาทนัโลก 
สามารถอยูเหนือความหลงยึดถือสิ่งทั้งปวงเปน
ตัวตนของตน หลุดพนจากกิเลส ความหลงติดใน
เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ... ได มีกรรมที่
เหนือกรรม หรือเปนกรรมที่สิ้นกรรม เรียกบุคคล
ที่พนจากความเห็นแกตัวน้ีวา “อริยชน” หรือ
อริยบุคคล เขาสูโลกุตตร หรือ กระแสพระนิพพาน

๖๓๔๖



หยดุเวยีนวายในสงัสารวัฏ ดงัคาํทานพทุธทาสวา 
“หมดความเห็นแกตัว ก็หมดทุกข”

ธรรมะที�เป็นยารักษาโรคเหน็แก่ตวั

 ในที่นี้ จะขอยกธรรมะหมวด ๒ ของธรรม
วิภาค ใน “นวโกวาท” ซึ่งเปนหลักสูตรนักธรรม
ชั้นตรี ที่เปนความรูพื้นฐานที่ชาวพุทธทุกคนตอง
รู และควรนาํไปปฏิบตั ิในชีวิตประจาํวัน เพือ่เปน
คนดี มีความสุข และความสําเร็จในชีวิต
 ธรรมะนี ้ใชสอนเดก็ๆ ใหทองเปนพเิศษ เรียก
วา ธรรมะ อิอะ อิอะ (ไมใช เอะอะ) มีเพียง ๓ คู 
แบงออกเปน ๓ ระดับ ดังนี้
๑. หิริ โอตตปัปะ คือ “ความละอายชั่ว และกลัว

บาป” เปนธรรมคุมครองโลกใหอยูเย็นเปนสุข 
ไมใหเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบกัน เมื่อคนมี
ธรรมะขอน้ี จะไมทําผิดศีลและชั่วชาเลวทราม 
ไมโลภจนไปคดโกงหลอกลวงกัน ดังคําขวัญวา 
“เราจะไมเห็นแกตัว ไมกลัวเสียเปรียบ”
๒. ขนัต ิโสรัจจะ คือ “ความอดทน อดกลั้น และ
สงบเสงี่ยม” เปนธรรมะที่ทําใหงาม มีกาย วาจา 
ใจที่เรียบรอย ชวยทําใหควบคุมความโกรธ และ
ความแข็งกระดาง ซึ่งเปนปญหาอารมณเรารอน 
ใชวาจาหยาบคายดวยความโกรธ เกลียด กลัว 
และความคับแคนใจของสังคมยุคปจจุบัน ดัง
คําขวัญวา
“เราจะไมเห็นแกตัว ไมกลัวลําบาก”
๓.  สต ิสมัปชัญญะ คือ “ความระลึกได ความ
รูสึกตัว” เปนธรรมะท่ีมีอุปการะมากในทุกดาน 
ชวยใหพนจากความหลง ความประมาทพลาดพลั้ง 
ความคึกคะนอง มีความเพียร ความรับผิดชอบ 
ความต้ังใจ ทํางานสิ่งใดก็สําเร็จเรียบรอยดวยดี 
และมีความสุขเสมอ ดังคําขวัญวา
“เราจะไมเห็นแกตัว ไมเมามัวประมาท”
 เมื่อเราไมเห็นแกตัวแลว  ก็จะเห็นแกผูอื่น 
เห็นแกธรรมะ เมือ่เราไมเหน็แกตัวแลว ก็จะรกัผูอืน่ 
รักธรรมะ เมื่อเราไมเห็นแกตัวแลว เราจะทําแต
ความดีงามตลอดได

เห็นแกตัว ไมดีเลย !
เห็นตัวแก ดีกวา !!
เห็นตัวไมมี ดีที่สุด !!!

หมายเหตุ (เขียนในวันออกพรรษา ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ครบวาระ ๑๐๐ ป การสิน้พระชนมของสมเดจ็พระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เปนพระสงฆไทยรูปที่ ๔ ที่
ไดรับการยกยองเปนบุคคลสําคัญของโลกดานการศึกษา 
จากองคการยูเนสโก สหประชาติ
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ขาพเจามีความยินดีที่ไดตอนรับทุกทาน เขาสู
การประชมุเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ขององคการสหประชาชาติสมัยที่ ๒๖ และนับเปน
การเหมาะสมที่ทานท้ังหลายไดมาประชุมกันที่
นครกลาสโกว ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนใจกลางของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรม แตมาวันนี้ไดกลายเปน
สถานที่ประชุมเพื่อแกปญหาการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

ขาพเจามีความยินดีมากเปนพิเศษที่ได 
ปฏบิตัหินาท่ีน้ี เพราะประเดน็เรือ่งผลกระทบของ
สิ่งแวดลอมที่มีตอความเจริญกาวหนาของมนุษยนี้ 
เปนเรือ่งท่ีเจาชายฟลิป ดยกุแหงเอดินบะระ พระ

พระราชทานผ่านระบบวีดิทัศน์แก่คณะบุคคลในงานเล้ียงรบัรองผู้เข้ารว่มการประชุมรฐัภาคี
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖

สิ�งแวดลอ้ม 

กองบรรณาธกิาร

สวามีผูลวงลับของขาพเจาไดใหความสนใจอยาง
ใกลชิด

ขาพเจาจําไดดีวาในป ค.ศ. ๑๙๖๙ พระองค
ไดตรัสไวในการประชุมวิชาการคร้ังหนึ่งวา “ถา
มองวาสถานการณมลพิษของโลกในวันนี้ยัง
ไมถึงข้ันวิกฤติ แตที่แนนอนที่สุด คือในเร็ววันนี้
สถานการณจะยิ่งเลวรายข้ึนจนไมอาจมีใครฝน
ทนได – ถาเราไมสามารถจัดการกับปญหานี้ 
ก็จะไมมีปญหาอื่นใดในโลกที่จะเทียบเคียงความ
สําคัญกับปญหานี้ไดเลยแมแตนอย”

เปนความภาคภูมิใจของขาพเจาอยางยิ่ง ที่
ไดเหน็ ชารลส พระราชโอรสพระองคใหญของเรา

พระราชดํารสั
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธ ที่ ๒ แห่งสหราชอาณาจักร



ทั้งสอง และ วิลเลี่ยม พระราชโอรสพระองคใหญ
ของชารลส สานตอปณิธานของพระสวามีของ
ขาพเจา ในการมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุน
ผูคนใหชวยกันปกปองโลกที่เปราะบางของเรา 
ขาพเจารูสึกภาคภูมิใจในตัวพวกเขาเปนอยางยิ่ง
ขาพเจารูสึกอุนใจและไดรับแรงบันดาลใจที่ไดเห็น
คนทุกผูทุกวัย โดยเฉพาะคนหนุมสาว มีความ
กระตือรอืรนไมยอทอในการปลกุเราสรางกระแส
ความใสใจตอสิ่งแวดลอมใหกับสังคม

ในการประชุมครั้งนี้ ชาวโลกจะมีโอกาสเขา
มามีสวนรวมในการเสริมสรางอนาคตที่มั่นคง
และปลอดภยัยิง่ข้ึนใหกบัมนษุยชาตแิละโลกใบนี้
ของเรา ไมมีใครที่คิดวามันเปนเรื่องงาย แต
ประวัติศาสตรไดแสดงใหเราเห็นตลอดมาวา 
ตราบใดที่นานาประเทศรวมมือเปนอันหนึ่ง
อนัเดยีวกนั เมือ่นัน้ก็ยงัไมส้ินหวัง ดวยการทาํงาน
เคียงบาเคียงไหล เราจะสามารถแกไขปญหาที่ยาก
ที่สุด และพิชิตทุกขภัยนานัปการได  ตลอดเวลา
กวา ๗๐ ป ขาพเจาโชคดีที่ไดพบและรูจักผูนําที่
ยิ่งใหญของโลกจํานวนมาก และขาพเจาก็พอจะ
เขาใจไดวาอะไรทีทํ่าใหเขาเหลาน้ันเปนบคุคลพิเศษ

มกีารตัง้ขอสงัเกตวาสิง่ทีผู่นาํทัง้หลายทาํเพือ่
ประชาชนของเขาในวันนี้ คืองานดานการเมือง
และการปกครอง แตสิ่งท่ีผู นําเหลานั้นทําเพื่อ
ประชาชนในวันพรุงนี้ คืองานของรัฐบุรุษ

ขาพเจาเปนคนหนึง่ ทีห่วงัวาการประชมุนีจ้ะ
เปนโอกาสใหทกุทานไดทาํในสิง่ทีท่าํไดยาก นัน่ก็
คอืการยนือยูเหนอืการเมอืงในปจจบุนั ไปสูความ
เปนรัฐบุรุษอยางแทจริง

คนจํานวนมากมีความหวังวา การประชุม
สุดยอดในครั้ งนี้  จะได รับการจารึกไว  ใน
ประวัติศาสตร วาทานคือผูนําที่ไมปลอยโอกาส
ดังกลาวนั้นใหลวงเลยไป วาทานไดตอบรับ
เสียงเรียกรองของอนุชนรุนถัดไป  วาพวกทาน
ไดเดินออกจากการประชุมนี้ร วมกันในฐานะ
ชมุชนประชาชาตทิีม่ีความมุงมัน่ ความปรารถนา 
และแผนการ ที่จะจัดการกับผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และตางก็ตระหนักดีวา
เวลาของการพูดน้ัน ไดกลายเปนเวลาของการ
ลงมือทําแลว

แนนอนวาผลดีของการลงมือทําน้ัน จะไม
ปรากฏใหเราทุกคนไดชื่นชมในวันนี้ ไมมีพวกเรา
คนไหนเลยที่จะมีชีวิตอยูตลอดไป แตสิ่งที่เราทํา
นี้ไมใชเพื่อตัวเราเอง แตเพื่อลูกของเรา และลูก
ของลูกเรา และผูที่จะเจริญรอยตามพวกเขา

ทั้งน้ี ขาพเจาขออวยพรใหทุกทานประสบ
ความสําเร็จและสวัสดีทุกประการในความ
อุตสาหะอันใหญหลวงในครั้งนี้ 

https://www.royal.uk พระราชดํารัส สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เอลิซาเบธ ที่ ๒ แหงสหราชอาณาจักร พระราชทาน
แกคณะบุคคลในงานเลี้ยงรับรองผูเขารวมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖. แปลจาก The Queen’s Speech at the COP26 Evening Reception. แปลโดย กองบรรณาธิการ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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 ตัวอยางพระกรณียกิจดานสิ่งแวดลอมของเจาชายฟลิป ดยุกแหงเอดินบะระ
 ป ค.ศ. 1961 ทรงรวมกอตั้งองคการกองทุนสัตวปาโลกสากล (the World Wide Fund for Nature (WWF)) 

ซึ่งเปนองคการอนุรักษสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ โดยยับยั้งการทําลายสิ่งแวดลอม และสนับสนุนใหมนุษยอยู
รวมกับธรรมชาติ และใชพลังงานทดแทน

 ป ค.ศ. 1965 ทรงรวมกอตัง้มลูนิธอินรุกัษแหงออสเตรเลีย (Australian Conservation Foundation) วตัถปุระสงค
เพื่อรณรงคประเด็นดานสิ่งแวดลอมที่หลากหลายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 ป ค.ศ. 1960 ถงึ ค.ศ. 1977 ทรงดาํรงตาํแหนง ประธานสมาคมสตัววทิยาแหงลอนดอน (the Zoological Society 
of London (ZSL))

 ตวัอยางงานพระราชนพินธหนงัสอืดานสิง่แวดลอม : Wildlife Crisis รวมกบั James Fisher ค.ศ. 1970 ISBN 978-
0402125112, Birds from Britannia ค.ศ. 1962 ISBN 978-1163699294, The Environmental Revolution: 
Speeches on Conservation, 1962–1977 ค.ศ. 1978 ISBN 978-0846414537, A Question of Balance 
ค.ศ. 1982 ISBN 978-0859550871, Down to Earth: Collected Writings and Speeches on Man and 
the Natural World 1961–87 ค.ศ. 1988 (ปกออน พิมพเมื่อ ค.ศ. 1989, ภาษาญี่ปุน พิมพเมื่อ ค.ศ. 1992) ISBN 
978-0828907118, Survival or Extinction: A Christian Attitude to the Environment รวมกับ Michael 
Mann ค.ศ.1989 ISBN 978-0859551588 ฯลฯ

ตัวอยางพระกรณียกิจดานสิ่งแวดลอมของ เจาชายชาลส เจาชายแหงเวลส
 ป ค.ศ. 2007 ทรงไดรับการถวายรางวัล ประชากรสิ่งแวดลอมโลก ปที่ 10 จาก โรงเรียนแพทยฮารวารด (the 

Harvard Medical School’s Center for Health and the Global Environment)
 ป ค.ศ. 2007 ทรงสถาปนา เครือขายเมยเดยของเจาชาย (The Prince’s May Day Network) เพื่อเรียกรองให

ผูนําทางธุรกิจทั่วโลกเรงรีบดําเนินการแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ป ค.ศ. 2011 ทรงไดรับการถวายเหรียญรางวัลจากราชสมาคมเพื่อการคุมครองนก (the Royal Society for the 

Protection of Birds Medal) สําหรับพระราชกรณียกิจดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมรวมทั้งการอนุรักษพื้นที่ปาไม
 เดือนมกราคม ป ค.ศ. 2020 ทรงริเริ่มแนวคิดการตลาดสูความยั่งยืน (the Sustainable Markets Initiative) 

ในการประชุมประจําปของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ณ กรุงดาโวส ประเทศสวิตเซอรแลนด
 เดือนกันยายน ป ค.ศ. 2020 ทรงจัดต้ัง เว็บไซต RE:TV ที่เผยแพรคลิปวิดีโอสั้นๆหรือบทความเกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน โดยเจาชายชารลสตํารงตําแหนงเปนบรรณาธิการ
 เดือนมกราคม ป ค.ศ. 2021 ทรงสถาปนาตราตั้งการเงินเพื่อความยั่งยืนเรียกวา Terra Carta หรือ Earth Charter 

ซึ่งกําหนดใหสมาชิกดําเนินตามขอปฏิบัติที่จะนําไปสูการเปนองคกรณที่ยั่งยืนและลงทุนในโครงการตางๆที่ชวย
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

ตัวอยางพระกรณียกิจดานสิ่งแวดลอมของ เจาชายวิลเลี่ยม ดยุกแหงเคมบริดจ
 ป ค.ศ. 2005 ทรงรับมูลนิธิทัสก (the Tusk Trust) เขาเปนมูลนิธิในพระราชูปถัมภ เปนองคกรที่กอตั้งขึ้นเพื่อการ

พัฒนางานอนุรักษสัตวปา พัฒนาชุมชน รวมถึงพัฒนาการศึกษาทั่วทวีปแอฟริกา
 ป ค.ศ. 2014 ทรงจัดตั้ง หนวยปฏิบัติการอนุรักษสัตวปา the United for Wildlife Transport Taskforce 

มีวัตถุประสงคเพื่อลดการคาสัตวปาทั่วโลก 
 ป ค.ศ. 2020 ทรงจัดตั้ง รางวัลเอิรธช็อต ไพรซ (Earthshot Prize) ซึ่งเปนเงินรางวัลจํานวน 1 ลานปอนดสเตอร

ลิง (หรือประมาณ 44 ลานบาท) มอบใหแกผูชนะจํานวน 5 รายตอป ตั้งแตป ค.ศ. 2021 จนถึง ค.ศ. 2030 โดย
การประกวดจะแบงออกเปน 5 สาขายอย ไดแก ๑. ฟนฟูธรรมชาติ ๒. ทําอากาศใหสะอาด ๓. อนุรักษมหาสมุทร 
๔. สรางภาวะปลอดขยะ และ ๕. แกไขการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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 ทุกปในประเทศสหรัฐอเมริกา มีสุนัขจรจัด

กวาลานตัวถูกกําจัด เพราะไมเปนที่ตองการ 

กอนหนานั้นพวกมันถูกนําตัวไปที่สถานกักกัน 

เพื่อหาผู รับอุปการะซึ่งก็มีน อยมากที่ ได รับ

อุปการะ อาจจะเปนเพราะพวกมันไมนารัก 

เลี้ยงยาก และสวนใหญก็สกปรก แนนอนวา 

คนสวนใหญอยากไดสุนัขที่สะอาด เล้ียงงาย 

และนารักมากกวา

 เมื่อไมมีคนอุปการะ พวกมันก็ตองถูกกําจัด 

โดยการฉีดยาใหตาย แลวก็มีคนคิดโจทยวา 

ถามคีนทาํความสะอาดและฝกสนัุขจรจัดเหลาน้ัน

เสียกอนที่จะสงไปสถานกักกัน กอนผูที่อยากรับ

อุปการะจะไดมีโอกาสมาเจอละ ซึ่งนาจะทําให

เพิม่อตัราการไดรับอปุการะของสนัุขเหลาน้ีแนนอน

 แตปญหาคือ ใครที่จะวางพอมาทําความ

สะอาดและฝกสุนัขเหลานี้โดยไมไดเงิน ใครที่

จะมีเวลาวางอาสามาทํางานน้ี เพราะน่ีเปนงาน

ที่กินเวลาและใชความอดทนสูง

 นรศิา สมุะมานนท์

เรื�องจากไลน ์: 

ªØº ò ªÕÇÔµ
·ÕèäÁ ‹ÁÕã¤ÃµŒÍ§¡ÒÃ
ªØº ò ªÕÇÔµ
·ÕèäÁ ‹ÁÕã¤ÃµŒÍ§¡ÒÃ



 คําตอบ คือ ผู ต องขังในเรือนจํา เพราะ

คนเหลานี้มีเวลาเหลือเฟอในเรือนจํา

 “Don’t Throw Us Away” คือ องคกร

เพื่อการกุศลที่จะเขามาชวยเหลือสุนัขเหลานี้ 

โดยรวมมือกับหนวยงานราชทัณฑของรัฐแมสซา

ชูเซตสทําการทดลองกับเหลาผูตองขัง

 วิธีการคือใหเหลาผูตองขังอาสาสมัครจับคู

กับสุนัขโดยตลอดระยะเวลา ๘ สัปดาห ผูตองขัง

จะทาํความสะอาดและดูแลสุขภาพของพวกมันดวย

 พวกเขาใหอาหารและพาพวกมันไปออก

กําลังกาย เทานั้นยังไมพอ เหลาผูตองขังยังฝก

สุนัขเหลานี้ดวยการฝกแบบพื้นฐาน ซึ่งไดรับการ

อบรมมาจากเจาหนาที่ของ Don’t Throw Us 

Away อีกทีเพื่อที่หลังจากจบ ๘ สัปดาห สุนัข

เหลานี้จะดูสะอาด เลี้ยงงาย สามารถฟงและ

ทําตามคําสั่งพื้นฐานได แลวก็จะมีโอกาสหาคน

ที่อยากอุปการะไดงายขึ้น พวกมันก็จะไดไมโดน

กําจัด

 ซึ่งผลลัพธออกมาดีเกินคาด จนเหลาผูคุม

ก็สังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผูตองขัง

ทีเ่ปนอาสาสมัคร พวกเขามพีฒันาการทางอารมณ

ดีขึ้น ราเริง แจมใส และมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 

และยังมีสิ่งที่ไมคาดคิดเกิดขึ้น นั่นคือ ในขณะที่

ผูตองขงัชวยสนัุขเหลาน้ี สนัุขเองก็ไดชวยผูตองขงั

เชนกัน

 หลายคนอาจตัดสินไปวา ผูตองขังดูโหดราย 

นากลัว แตเมื่อไดรับโทษและถูกคุมขังแลว การที่

จะออกมาเผชิญกับโลกภายนอกคงไมใชเรื่องงาย 

โครงการนี้จึงเปนโอกาสครั้งใหมสําหรับผูตองขัง 

เพ่ือปรบัตัวกลบัเขาสูสงัคมงายขึน้ และสาํหรบัเจา

สุนัขจรจัดก็กลับไปมีชีวิตใหมไดอีกครั้งเชนกัน

 ผู ต องขังคนหนึ่งบอกวา “เมื่ออยู ในคุก 

คณุตองสรางกําแพงใหตวัเอง แตกับสนัุข มนัไวใจ

คุณ ๑๐๐% ฉะน้ัน คุณจึงไมตองการกําแพง” 

ในขณะท่ีอีกคนบอกวา “สุนัขกลุ มน้ีผานชีวิต

ที่ลําบากมามาก ผมตองชวยใหมันมีชีวิตที่ดีขึ้น 

แตในขณะเดียวกัน มันก็ทําใหชีวิตผมดีขึ้นดวย” 
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 อีกคนบอกวา “เมื่อคุณมาอยูในคุก ผูคน

ตางลืมคุณ สุนัขกลุมนี้ก็ถูกลืมเชนกัน ผมจะสอน

ใหมันไวใจคนอีกครั้งหนึ่ง”

 ไมนาเชื่อวา เหลาผู ตองขังที่ดูเหมือนจะ

เหี้ยมโหดเหลานี้ กลับมีจิตใจปราณีกับสุนัข และ

เมื่อทราบขาววาสุนัขที่พวกเขาเลี้ยงไดรับการ

อุปการะไปอยูบานท่ีดี บรรดานักโทษตางก็ดีใจ

ราวกับสงลูกเรียนหนังสือจบ และโดยไมรู ตัว 

โครงการนี้สงผลใหการปรับตัวกลับเขาสูสังคม

ของนักโทษเหลานี้หลังจากพนโทษออกจากคุก

งายขึน้ ... นกัโทษทีผ่านโครงการนีบ้อกวา เขาเปน

ผูปกครอง เปนพอ เปนสามีที่ดีขึ้น เพราะไดมี

โอกาสเลี้ยงดูสุนัขอยางใกลชิดในคุก

เรื่องนี้กําลังบอกอะไรเราอยู

 ความคิดสรางสรรคเกิดไดทุกที่ และสรางได

ทุกอยางจริงๆ และอยางที่ประโยคเด็ดจากหนัง

แอนิเมชันเรื่อง Frozen กลาวไววา

 Only an act of true love 

 can thaw a frozen heart.

 ความรักจากสุนัขเหลานี้อาจเปนความรักที่ 

“จริง” ที่สุดที่ผ านเขามาในชีวิตคนเหลานี้ก็

เปนได และมันไดหลอมจิตใจพวกเขาใหออนโยน 

สรางคนใหมขึ้นมาใหสังคมครับ

ที่มา :  https://urbancreature.co/dogs-prisoner

ผูแปล Direk Wongpanitkrit

Only an act of true love 

can thaw a frozen heart.

   เพียงแสดงรักจากใจใสพิสุทธิ์

หัวใจดุจเขานํ้าแข็งแกรงแคไหน

จะถูกหลอมละลายสลายไป

เหลือเยื่อใยความสัมพันธอันงดงาม 

๖๓ ๕๓



    เถอะถือธรรม บําเพ็ญ ความเปนแม
รูเหลียวแล รอบราย ทั้งซายขวา
รูหนาหลัง ระวังระไว เมื่อไปมา
รูลางบน แมบนวา ระแวดระวัง

    ความเปนแม เปนใหญ ใหแบบอยาง
ชวยเสกสราง ชีวิตลูก เฝาปลูกฝง
ความหวงใย ยืนยาว ทุกคราวครั้ง
มิคาดหวัง หวงกังวล หมองหมนใจ

 ความหวงใย ใชปญญา ทําหนาที่
ดวยความดี มีความสุข จิตสดใส
แบบหวังดี มิหวังผล พนทุกขภัย
จิตวิญญาณ แหงการให ไรอัตตา

    ถาความหวง กังวล หมองหมนจิต
ความมืดมิด ดวงใจแม ชะแงหา
ลูกไมกลับ หลับไมลง เศราสงกา
เปนมารดา ในกับดัก ทุกขหนักนาน

    เปนผูให แบบไรหวัง มีพลังชีวิต
ผูกลาแกรง แรงฤทธิ์ อยูติดบาน
ความอบอุน หนุนนํา สุขสําราญ
เกิดจากการ ปลอยวาง คนขางเคียง

    ผูปลอยวาง ทางจิต รับผิดชอบ
แมเหนื่อยหอบ ไมมาก ซึ่งปากเสียง
ฝกอานจิต พูดจา แบบพอเพียง
รูมองเมียง หางหาง ปลอยวางเปน

    แมเลี้ยงโลก โดยผาน งานเลี้ยงลูก
ผูเพาะปลูก มนุษยยาก ลําบากเข็ญ
ทําหนาที่ ดวยใจ แจมใสเย็น
แมทุกขยาก ลําเค็ญ จิตผอนคลาย

    ความเมตตา ของแม ใจแผกวาง
ดวยไมมี คาจาง การซื้อขาย
ดวยจิตใจ ใหเปลา เบาสบาย
ความหมาย จิตวิญญาณ แหงมารดา

    ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเลาเฉลย
“แมไมเคย ชมเรา” ใหเริงรา
เลี้ยงลูกให เห็นจริง อิงสัจจา
สรางฉันทะ ละตัณหา เปดฟาไกล

    แตงบทกลอน ตอนคํ่า ตามคําขอ
ฝาย บ.ก.ใจงาม ทานถามไถ
นี่แหละคือ ความเปนแม แผอําไพ
โพธิยาลัย เหลียวแล เหมือนแมเลยฯ

 จิตวิญญาณแหงมารดา
สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏโฐ (จันทร) 

ลลีาวาที



 คุณพระไตรรัตนแผว ไพศาลแลวในโลกา 
ดวยอริยมรรคา    ทุกขจึ่งขจัดชะงัดใจ

 ศิษย ธ ทศพล    เริ่มฝกตนฝนใฝ
อานาปานสติใช    หายใจอยูเปนฐาน

 เพราะใชไดทุกที่    ลมก็มีอยูทุกกาล
ฝนฝกนึกทุกวาร    เมื่อวางการ พินิจดู

 ลมออก-ลมเขานั้น    ใชเพงกั้นการรับรู
คราคิดอยางอื่นอยู    รูตัวกลับมาดูลม

 ใชขมใชคุมกาย    เพียงหายใจใหรูสม
กับธรรมดารมณ    ชมแตเขาและออกไป

 เมื่อไดสมาธิ    จิตก็ปรีดิ์มิหางไกล
พิจารณธรรมะใด    เขาใจไดในธรรมดา

 สติเตือนคูหทัย    พรอมในสัมปชัญญา
ทุกขคลายไมนําพา    ดวยจิตตานั้นปลอยวาง

 โดยวิถีโพชฌงคเจ็ด    แรกสําเร็จในทุกอยาง
ศีล สมาธิ เกิดกระจาง   ปญญาพราง ใจสบายฯ

อิงธรรม
๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

พินิจอานาปานสติ

ลลีาวาที

อิงธรรม



กัจจายนไวยากรณ

ทอ่งไปในโลกบาลไีวยากรณ์

ตอนท่ี ๘

ปาฬปิาโมกข ์

กัจจายนไวยากรณกัจจายนไวยากรณกัจจายนไวยากรณ
 ๕. ตัทธิตกัณฑ มี ๖๒ สูตรเทากับ
กัจจายนไวยากรณ
 ๖. อาขยาตกัณฑ มี ๑๑๘ สูตรเทากับ
กัจจายนไวยากรณ
 ๗. กิพพิธานกัณฑ มี ๑๐๐ สูตรเทากับ
กัจจายนไวยากรณ
 ๘. อุณาทิกัณฑ มี ๕๐ สูตรเทากับ
กัจจายนไวยากรณ

สตูรเพิ�ม ๒๙ สตูรในการกกณัฑ์

 สูตรเพิ่ม ๒๙ สูตรในการกกัณฑเหลานี้ ใน
ฉบับพมาทําเครื่องหมาย ๓๑๕ ข. เปนตนไป
จนถึง ๓๑๕ ส. ตอจากสูตรสุดทายของการก
กัณฑ คือ สูตร ๓๑๕ ก. ที่จริงแลวสูตร ๙ สูตรใน
สตูรเหลาน้ีเปนสตูรทีท่านผูแตงนํามาจากปาณนิิ-
ไวยากรณและคมัภีรกาตนัตระ ขอเทยีบสตูรเหลา
น้ันกับไวยากรณสนัสกฤต ดงัตอไปน้ี (ปาณนิิ อาง 
อธัยายะ/ปาทะ/สตูร, กาตนัตระ อาง กัณฑ/สตูร)

จาํนวนสตูรในคัมภีร์นยาสะ

 ในคัมภีรนยาสะมีสูตรทั้งหมด ๗๐๔ สูตร 
เกินมา ๓๑ สูตรจากสูตรในกัจจายนไวยากรณที่
มี ๖๗๓ สูตร แบงออกเปน ๘ กัณฑ ดังนี้
 ๑. สนธิกัณฑ มี ๕๑ สูตรเทากับ
กัจจายนไวยากรณ
 ๒. นามกัณฑ มี ๒๒๑ สูตร โดยเพิ่มมาอีก ๒ 
สูตร ซึ่งตางจากกัจจายนไวยากรณที่มี ๒๑๙ สูตร 
สตูรท่ีเพิม่มา คอื โอภาโว กวฺจ ิโยสุ วการสฺส. (รปู. 
๑๐๙) และ ภทนฺตสฺส ภทฺทนฺต ภนฺเต. (รูป. ๑๑๑) 
สูตรทั้งสองนี้พบในคัมภีรนยาสะ นามกัณฑที่ ๔ 
ฉบับพมาทําเครื่องหมายสูตรเปนอักษร ก. และ 
ข. อยูหนาสูตรวา โภ เค ตุ (กจฺ. ๒๔๓) และอยู
หลังสูตรวา อการปตาทฺยนฺตานมา (กจฺ. ๒๔๔)
 ๓. การกกณัฑ ม ี๗๔ สตูร โดยเพิม่มาอกี ๒๙ 
สูตร ซึ่งตางจากกัจจายนไวยากรณที่มี ๔๕ สูตร
 ๔. สมาสกัณฑ มี ๒๘ สูตรเทากับ
กัจจายนไวยากรณ



  ๓๑๕ ล. อาขฺยาโตปโยเค ปฺจมี.
  ๓๑๕ ว. ชาตฺยาขยฺาย ํพหุวจนเมกสมฺ ึกฺวจิ.
  ๓๑๕ ส. อตฺตนิ ครูสุ จ กฺวจิ.

คาํอธบิายสตูร ตสสฺ จ วตตฺมาเน

 ในบรรดาสูตรเหลานี้ สูตรสวนใหญสําเร็จได
ดวยสูตรน้ันๆ ในการกกัณฑแลว คัมภีรนยาสะ
จึงเห็นวาสูตรเหลานี้เปนสูตรเกินที่ถูกเพิ่มเติม
ในภายหลงั ไมใชปาฐะเกาทีพ่ระกัจจายนะแตงไว 
แมสูตรวา ตสฺส จ วตฺตมาเน ก็เปนสูตรที่คัมภีร
นยาสะเห็นวาถูกเพิ่มเติมมาจากเดิมเชนเดียวกัน 
แตสตูรน้ีมวิีธใีชตามไวยากรณสนัสกฤตและคมัภีร
อรรถกถา ผูเขียนจึงจะยกสูตรน้ีมาอธิบายเปน
หลัก มีคําแปลสูตรและวุตติดังตอไปนี้

ตสฺส จ วตฺตมาเน. วตฺตมาเน วตฺตมานสฺส 
ตปจฺจยสสฺ ปโยเค สต ิกตตฺร ิฉฏวภิตตฺ ิโหตตี ิา
ปนตฺถํ. รฺโ สมฺมโต ปุริโส. รฺโ ปูชิโต ภควา. 
รฺโ สกฺกโต ธมฺโมติ ตตฺโถทาหรณานิ. ตานิป 
ฉฏ เจติมินาว สิชฺฌนฺติ. (นฺยาส ๓/๓๑๕. น.)
 “ลงฉฏัฐวีภิตัตทิายคํานามท่ีประกอบกบั ต 
ปจจยัอนัเปนไปในปจจบุนักาล สตูรนีม้ปีระโยชน
เพื่อแสดงใหทราบวา เมื่อมีการประกอบกับ ต 
ปจจัยอันเปนไปในปจจุบันกาล ลงฉัฏฐีวิภัตติ
ในอนภิหิตกัตตา อุทาหรณในเรื่องนั้น เชน
 รฺโ สมฺมโต ปุริโส (บุรุษอันพระราชาทรง
แตงตั้งอยู)
 รฺโ ปูชิโต ภควา (พระผูมีพระภาคอัน
พระราชาทรงบูชาอยู)
 รโฺ สกกฺโต ธมโฺม (พระธรรมอนัพระราชา
ทรงสักการะอยู)
 แมอุทาหรณเหลานั้นยอมสําเร็จดวยสูตรวา 
ฉฏ ี จ (ลงฉฏัฐวิีภัตตใินอรรถของตตยิาวิภัตตแิละ
สัตตมีวิภัตติ ในบางแหง) นี้”

 ๓๑๕ ข. ตติยาย จ ทุติยา. (ปา. ๒/๓/๓๑, 
กา. ๒/๒๒๘)
 ๓๑๕ ค. สริจฺฉาทีนํ กมฺมนิ ฉฏ. (ปา. 
๒/๓/๕๒, กา. ๒/๒๔๔)
 ๓๑๕ ฆ. กโรติสฺส ปตยิตเน. (ปา. ๒/๓/๕๓, 
กา. ๒/๒๔๕)
 ๓๑๕ ง. กตฺตุกมฺมานํ กิตฺ. (ปา. ๒/๓/๖๕, 
กา. ๒/๒๔๗)
 ๓๑๕ จ. ยชสฺส กรเณ. (ปา. ๒/๓/๖๓)
 ๓๑๕ ฉ. น นิฏาทีสุ. (ปา. ๒/๓/๖๙, กา. 
๒/๒๔๘)
  ๓๑๕ ช. อาหุติกาลทธฺาเนสุ ทตุยิาตตยิา จ.
  ๓๑๕ ฌ. กิมลตฺเถ ฉฏ จตุตฺถี จ.
  ๓๑๕ ญ. กตตฺริุจฉฺติตมํ กมฺมํ. (ปา. ๑/๔/๔๙)
  ๓๑๕ ฏ. ยุตฺเต จานิจฺฉิเต.
  ๓๑๕ ฐ. อุปานฺวชฺฌาวสสฺส.
  ๓๑๕ ฑ. อนฺตรนฺโตติราทีหิ ยุตฺเต.
  ๓๑๕ ฒ. อภิโตปริโตมฺหิ.
  ๓๑๕ ณ. ตปฺปานาจารตฺเถ. 
  ๓๑๕ ต. เหตุปฺปโยเค ฉฏ ตติยา จ. 
  ๓๑๕ ถ. สาธุนิปุณยุตฺเต สตฺตมี. 
  ๓๑๕ ท. โคตฺตนามชาติสิปฺปวเยสุ ตติยา.
  ๓๑๕ ธ. อุภยปตฺเต กมฺมนิ. (ปา. ๒/๓/๖๖, 
กา. ๒/๒๔๗)
  ๓๑๕ น.  ตสฺส จ วตฺตมาเน. (ปา. ๒/๓/๖๗, 
กา. ๒/๓๑๑)
  ๓๑๕ ป. ตุลฺโยปมาเน ตติยา.
  ๓๑๕ ผ. คหาทีนํ กมฺมนิ สตฺตมี.
  ๓๑๕ พ. กรณตฺเถ ภิกฺขาจาเร.
  ๓๑๕ ภ. ปฺจมิยา ยุตฺเต.
 ๓๑๕ ม. อูนปุณฺเณหิ ทุติยา ตติยา จ.
  ๓๑๕ ย. วุปาสฺส จ.
  ๓๑๕ ร. กมฺมตฺเถ ปมา.

๖๓ ๕๗



 บทวา สมฺมโต, ปูชิโต และ สกฺกโต ลง ต ปจจยั
ในปจจบัุนกาล จงึแปลวา ทรงแตงตัง้อยู, ทรงบชูา
อยู และทรงสกัการะอยู ดังนัน้ จงึลงฉฏัฐวิีภัตติใน
อนภิหิตกัตตา ไดรูปวา รฺโ (อันพระราชา) ไม
ลงตติยาวิภัตติในอนภิหิตกัตตา ไดรูปวา รฺา 
(อันพระราชา)
 การลงฉัฏฐีวิภัตติ เท านั้นท ายคํานามที่
ประกอบกับ ต ปจจัยในปจจุบันกาลดังกลาว มี
กลาวไวดวยสูตรในปาณินิไวยากรณ (อัธยายะ ๒ 
ปาทะ ๓ สตูร ๖๗) วา กตฺสฺส จ วตตฺมาเน (ลงฉฏัฐี
วิภัตติทายนามศัพทที่ประกอบกับ กฺต ปจจัยอัน
เปนไปในปจจุบันกาล) [มีรูปสันสกฤตวา กฺตสฺย 
จ วรฺตมาเน.]
 ที่จริงแลวไวยากรณสันสกฤตใชเปน กฺต 
ปจจัย สวนไวยากรณบาลีใชเปน ต ปจจัยบาง กฺต 
ปจจยับาง โดยลง ต ปจจยัในปจจบุนักาลดวยสตูร
วา พุธคมาทิตฺเถ กตฺตริ (เมื่ออรรถของ พุธ ธาตุ
และ คมุ ธาตุเปนตนปรากฏอยู ใหลง ต ปจจัย
ในกัตตุสาธนะ) และลง กฺต ปจจัยในปจจุบันกาล
ดวยสูตรวา ภฺยาทีหิ มติพุธิปูชาทีหิ จ กฺโต (ลง กฺต 
ปจจัยทายธาตุภยาทิคณะ และ มน, พุธ, ปูช ธาตุ
เปนตน)
 การลง กฺต ปจจัยในปจจุบันกาลดังกลาวพบ
ในปาณินิไวยากรณวา
 มติพุทฺธิปูชตฺเถหิ จ มติ อิจฺฉา, พุทฺธิ าณํ, 
ปูชา สกฺกาโร. เอตทตฺเถหิ จ ธาตูหิ วตฺตมานตฺเถ 
กฺตปฺปจฺจโย ภวติ. รฺํํ มโต, รฺมิฏฺโ, รฺํ 
พุทฺโธ, รฺฺํ าโต, รฺํ ปูชิโต, รฺมจฺจิโต. 
(ปา. ๓/๒/๑๘๘)
 [มติพุทฺธิปูชารฺเถภฺยศฺจ มติริจฺฉา, พุทฺธิรฺชฺ
าณมฺ, ปูชา สตฺกาโร. เอตทรฺเถภฺยศฺจ ธาตุภฺโย 
วรฺตฺตมานารฺเถ กฺตปฺรตฺยโย ภวติ. ราํา มตะ, 
ราชฺมิษฺฏะ, ราชฺํา พุทฺธะ, ราชฺํา ชฺาตะ, 

ราชฺํา ปูชิตะ, ราชฺมรฺจิตะ.]
 “ลง กฺต ปจจัยในอรรถปจจุบันทายธาตุที่มี
อรรถวา ปรารถนา รู และบูชา ความปรารถนา 
ชื่อวา มติ ความรู ชื่อวา พุทธิ การสักการะ ชื่อ
วา ปูชา ลง กฺต ปจจัยในอรรถปจจุบันทายธาตุที่
มีอรรถเหลานี้ เชน
 รฺ มโต (ผูอนัพระราชาทัง้หลายปรารถนาอยู)

รฺมฏิโ (ผูอนัพระราชาทัง้หลายปรารถนาอยู)
รฺ  พุทฺโธ (ผูอันพระราชาทั้งหลายรูอยู)
รฺ   ญาโต (ผูอันพระราชาทั้งหลายรูอยู)
รฺ ํ ปชูโิต (ผูอันพระราชาทัง้หลายบชูาอยู)
รฺมจฺจโิต (ผูอันพระราชาทัง้หลายบชูาอยู)”

 ตัวอยางของการลง ต หรือ กฺต ปจจัยใน
ปจจบุนักาลทายธาตทุีม่อีรรถวา  ปรารถนา รู และ
บูชา และการลงฉัฏฐีวิภัตติทายศัพทที่ประกอบ
ธาตุที่มีอรรถเหลานั้น พบในคัมภีรอรรถกถาและ
ฎีกา ดังตอไปนี้
 คาเมน ปูชิตํ คามสฺส วา ปูชิตนฺติ คามปูชิตํ. 
(วิ.มหาวิ.อ. ๒/๓๖๕/๗๐)
 “ตนไมที่ชาวบานสมมุติวาเปนเจดีย อันชาว
บานบูชาแลว หรือวา อันชาวบานบูชาอยู ชื่อวา 
คามปูชิตะ”
 รูปวิเคราะหวา คาเมน ปูชิตํ คามปูชิตํ (อัน
ชาวบานบูชาแลว ชื่อวา คามปูชิตะ) ลงตติยาวิภัตติ
ในอนภิหิตกัตตาทาย คาม ศัพทที่ประกอบกับ 
ปูชิต ศัพทซึ่งลง ต ปจจัยในอดีตกาล จึงตองลง
ตตยิาวภัิตตใินอนภหิติกัตตา ไมลงฉฏัฐวีภิตัตติาม
สูตรในคัมภีรกาตันตระ (กัณฑที่ ๒ สูตร ๒๔๘) 
วา น นิฏาทีสุ (ไมลงฉัฏฐีวิภัตติทายคํานามที่
ประกอบกับกิตกปจจัยมีนิฏฐาปจจัยเปนตน) [มี
รูปสันสกฤตวา น นิษฺฐาทิษุ.] และคลอยตาม
สูตรในปาณินิไวยากรณ (อัธยายะ ๒ ปาทะ ๓ 
สูตร ๖๙) วา น โลกพฺยยนิฏาขลตฺถตูนํ (ไมลง

๖๓๕๘



ฉัฏฐีวิภัตติทายนามศัพทที่ประกอบกับ ล, อุ, 
อุก ปจจัย, อัพพยศัพท, นิฏฐาปจจัย, ปจจัยที่มี
อรรถเหมือน ขลฺ <ข> ปจจัย และ ตุ ปจจัย) [มี
รูปสันสกฤตวา น โลกาวฺยยนิษฺฐาขลรฺถตฺฤนามฺ.]
 รูปวิเคราะหวา คามสฺส ปูชิตํ คามปูชิตํ (อัน
ชาวบานบูชาอยู ชื่อวา คามปูชิตะ) ลงฉัฏฐีวิภัตติ
ในอนภิหิตกัตตาทาย คาม ศัพทที่ประกอบกับ 
ปูชิต ศัพทซึ่งลง ต ปจจัยในปจจุบันกาล ตาม
สตูรของปาณนิไิวยากรณทีก่ลาวมาแลว แมคัมภีร
สารัตถทีปนีฎีกาก็อธิบายเรื่องนี้วา
 ปูชาวจนปฺปโยเค กตฺตริ สามิวจนสฺสป 
อิจฺฉิตตฺตา อาห “คามสฺส วา ปูชิตนฺติ. ลกฺขณํ 
ปเนตฺถ สทฺทสตฺถานุสารโต เวทิตพฺพํ.  (สารตฺถ.
ฏีกา ๒/๓๖๕/๔๑๕)
 “ทานกลาววา คามสฺส วา ปูชิตํ (หรือวา อัน
ชาวบานบูชาอยู) เพราะปรารถนาฉัฏฐีวิภัตติใน
อนภหิติกัตตาทายศพัททีป่ระกอบกบัศพัททีแ่สดง
การบูชา และพึงทราบสูตรในบทนี้โดยคลอยตาม
คัมภีรไวยากรณ”
 สูตรที่ทานกลาวถึงในเรื่องนี้ มี ๒ สูตร คือ 
สูตรที่ลง กฺต ปจจัยในปจจุบัน ไดแก สูตรวา มติ
พุทฺธิปูชตฺเถหิ จ (ปา. ๓/๒/๑๘๘) และสูตรที่ลง
ฉัฏฐีวิภัตติในอนภิหิตกัตตา ไดแก สูตรวา กฺตสฺส 
จ วตฺตมาเน (ปา. ๒/๓/๖๗)
 มีตัวอยางในเรื่องนี้อีกอยางหนึ่ง คือ
 สพรฺหฺมกาน ิภกิขฺเว ตาน ิกลุาน,ิ เยส ํปตุตฺานํ 
มาตาปตโร อชฌฺาคาเร ปูชิตา โหนติฺ. สปุพพฺาจรยิ
กานิ ภิกฺขเว ตานิ กุลานิ, เยสํ ปุตฺตานํ มาตาปตโร 
อชฌฺาคาเร ปชูติา โหนติฺ. (อง.ฺติก. ๒๐/๓๑/๑๒๖)
 “ภิกษุทั้งหลาย บุตรทั้งหลายของสกุลเหลาใด
บูชาบิดามารดาอยูในเรือนตน สกุลเหลานั้นช่ือ
วามีพรหม”
 เยสนฺติ เยสํ กุลานํ. ปุตฺตานนฺติ ปุตฺเตหิ. ปู

ชิตสทฺทโยเคน หิ อิทํ กรณตฺเถ สามิวจนํ. (องฺ.ติก.
ฏีกา ๒/๓๑/๑๒๓) 
 “คําวา เยสํ แปลวา สกุลใด
 คําวา ปุตฺตานํ แปลวา บุตร เปนความจริงที่
บทน้ีลงฉฏัฐวิีภัตติในอรรถของตติยาวิภัตติ เพราะ
ประกอบกับ ปูชิต ศัพท”
 ขอนี้หมายความวา ประโยควา เยสํ ปุตฺตานํ 
มาตาปตโร อชฺฌาคาเร ปูชิตา โหนฺติ แปลตาม
ศพัทวา “มารดาและบดิาอนับตุรของสกลุใดบชูา
อยูในเรือน” คําวา ปุตฺตานํ ลงฉัฏฐีวิภัตติในอนภิ
หิตกัตตา เมื่อมีการประกอบกับ ปูชิต ศัพทตาม
กฎที่กลาวมาแลว
 อนึ่ง แมคัมภีรพาลาวตารก็กลาวถึงการลง
ฉฏัฐวีภิตัตใินอนภหิติกัตตาเมือ่มกีารประกอบกับ 
กฺต ปจจัยในปจจุบันกาล ดังขอความวา
 วตฺตมาเน กฺตโยเค กตฺตริ- รฺโ สมฺมโต. 
(พา. ๑๒๐)
 “[ลงฉัฏฐีวิภัตติ] ในอนภิหิตกัตตาทายคํานาม
ที่ประกอบกับ กฺต ปจจัยในปจจุบันกาล เชน 
รฺโ สมฺมโต (อันพระราชาทรงแตงตั้งอยู)”
 ผู เขียนไดกลาวถึงประวัติของกัจจายน-
ไวยากรณเปนจํานวน ๘ ตอนแลว ตอไปจะกลาว
ถงึประวัตขิองคมัภีรนยาสะทีแ่ปลวา ขมุทรัพย ซ่ึง
มีชื่อเรียกวา มุขมัตตทีปนี คือ คัมภีรอธิบายพอ
เปนแนวทาง รวมไปถึงจุดเดนและจุดดอยของ
คมัภรีนยาสะทีแ่มจะเปนตาํราอธิบายแรกสดุของ
กัจจายนไวยากรณ และมีคําอธิบายละเอียด

พิสดาร แตกลับไมเปนที่นิยมแพรหลาย
ในประเทศเมยีนมารและศรลีงักา 

๖๓ ๕๙



 วสนโฺต สฆรฏเฺหิ  เปเมนาภิณหฺ’มาวเส

 ขนตฺยิา ตวฺ�ฺชนตฺหิู  สกิขฺตตฺเยน เอกโก.

 “เมื่ออยูกับครอบครัว ใหอยูดวยความรัก
 เมื่ออยูกับคนอื่น ใหอยูดวยความอดทน
 เมื่ออยูคนเดียว ใหอยูดวยไตรสิกขา”
 คาถาขางตนมีคําแปลตามศัพทวา
 (ปุคคฺโล อ.บุคคล) วสนโฺต เมื่ออยู (ชเนหิ

กับชน ท.) สฆรฏเหิ ผูดํารงอยูในเรือนของตน 
อาวเส พงึอยู เปเมน ดวยความรกั อภณิหฺ ํเสมอ ฯ 
ตุ สวนวา (ปุคคฺโล อ.บุคคล) วสนฺโต เมื่ออยู 
อฺชนฺตูหิ กับชนเหลาอื่น ท. อาวเส พึงอยู 
ขนตฺิยา ดวยความอดทน ฯ (ปุคคฺโล อ.บุคคล) 
เอกโก ผูเดียว อาวเส พึงอยู สกิขฺตตฺเยน ดวย
หมวดสามแหงสิกขา ฯ
 คาํอธบิายโดยย่อ

 ๑. คําวา วสนฺต มาจาก วส ธาตุ + อ

ปจจัย + อนตฺ ปจจัยในอรรถลักขณะ จึงแปลวา 

“เมื่ออยู”
 ๒. คําวา สฆรฏเหิ (ชเนหิ) ลงตติยาวิภัตติ
ในอรรถสหัตถตติยา จึงแปลวา กับชนผูดํารงอยู
ในเรือนของตน ครอบครัว ดังตัวอยางวา
 - เทวทตโฺต ราชคห ํปาวิส ิโกกาลิเกน ปจฉฺา

สมเณน (พระเทวทัตเขาไปสูราชคฤหกับพระ
ผูติดตามชื่อวา โกกาลิกะ)
 - ทุกโฺข พาเลหิ สวําโส (การอยูรวมกับ
คนพาลเปนทุกข)
 คําวา สฆรฏ มีรูปวิเคราะหวา
 - สสสฺ ฆร ํสฆร ํ= เรือนของตน ชื่อวา สฆระ 
(ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส)
 ในรูปวิเคราะหวา สสสฺ ฆร ํสฆร ํ(เรือนของ
ตน ชือ่วา สฆระ) ศพัทวา ส มคีวามหมายวา อตตฺ

(ตน) จึงตั้งรูปวิเคราะหเปนฉัฏฐีตัปปุริสสมาส แต
ถาถือวา ส ศัพทมีความหมายวา อตตฺนิย (ของ
ตน) ก็อาจตั้งรูปวิเคราะหเปนกรรมธารยสมาส
วา ส ํสก ํฆร ํสฆร ํ (เรือนของตน ชื่อวา สฆระ) 

ปาฬปิาโมกข์

รัตนาวลี

ประทีปธรรมแหงบาลี ๖ตอนท่ี



ดังคัมภีรอภิธาน (คาถา ๘๐๘) กลาววา
โส พนธฺเว’ตตฺนิ จ ส ํ โส ธนสมฺมินิตถฺยิํ

 สา ปุเม สนุเข วุตโฺต- ตตฺนิเย โส ตลิิงคฺโิก.

 “ส ศัพท ปุงลิงค มอีรรถวา พนธฺว (เผาพนัธุ)
ส ศัพท นปุงสกลิงค มีอรรถวา อตตฺ (ตน)
ส ศัพท ในปุงลิงค และนปุงสกลิงค  มี

ความหมายวา ธน (ทรัพย)
สา ศัพท ในปุงลิงค มีความหมายวา สนุข

(สุนัข)
ส ศัพทที่เปน ๓ ลิงค มีความหมายวา 

อตตฺนิย (ของตน)”
      - สฆเร ติฏนฺตีติ สฆรฏา = ผูดํารงอยูใน
เรือนของตน ชื่อวา สฆรัฏฐะ (สฆร ศัพท + า
ธาตุ <คตินิวตฺติมฺหิ = หามการไป> + อ ปจจัย
ในกัตตุสาธนะ)
 ๓. คําวา เปเมนาภิณหฺ’มาวเส ตัดบทเปน 
เปเมน + อภิณหฺ ํ+ อาวเส แปลง นิคคหิตเปน มฺ
 คาํวา อาวเส ประกอบรปูศพัทมาจาก อา บท
หนา + วส ธาตุ (นวิาเส = อยู) + อ ปจจยั + เอยยฺ 

วิภัตติ แปลง เอยยฺ เปน เอ
 ๔. คําวา ตฺวฺชนฺตูหิ ตัดบทเปน ตุ + 
อฺชนฺตูหิ

 ๕. คําวา สกิขฺตตฺย มีรูปวิเคราะหวา
 - ตณิณฺ ํสมูโห ตย ํ= หมูแหงสิ่ง ๓ สิ่ง ชื่อวา 
ตยะ (ติ ศัพท + ณ ปจจัยในสมูหตัทธิต)
 - สกิขฺาน ํ ตย ํ สกิขฺตตฺย ํ = หมวดสามแหง
สิกขา ชื่อวา สิกขัตตยะ (ฉัฏฐีตัปปุริสสมาส)
 ๖. คาํวา เอกก มาจาก เอก ศพัท + ก ปจจยั
ในสกัตถตัทธิต มีรูปวิเคราะหวา
 - เอโก เอว เอกโก = ผูเดียวนั่นแหละ ชื่อวา 
เอกกะ 
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๑. คุณกาญจนา เรืองจินดา 
๒. คุณรัชนี ตรีพิพัฒนกุล

๓. คุณสุวรรณา เตชะวิบูลย
๔. คุณอภิญญา แจงอริยวงศ

๕. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๖. พลโท นรวีร คุณเสริมสุข ปทมสถาน

๗. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๘. คุณมานิต คุณมาลี และคุณกองรัฐ ศิริมิตรผล

๙. คุณพัชรพิมล ยังประภากร

๖๓ ๖๑



๑.  โภนฺโต ปาฬมามกา.  
 ทานมิตรรักแฟนบาลีที่เคารพ
๒.  อชฺช โภนฺโต โรคนฺตรกปฺโป โหติ.

ทานที่เคารพครับ ชวงนี้ เปนชวงที่โรคยัง
ระบาดอยู

๓. ตสฺมา สพฺเพ มยํ สพฺพตฺถ สพฺพทา สติมนฺโต 
โหม สมฺปชานการิโน จ.
ดงันัน้ เราทกุคน จาํเปนตองมสีตสิมัปชญัญะ
ทุกที่ ทุกเวลาครับ

๔.  อป ตุ ปาฬภาสาย ปริจยํ กาตุ มา ปมชฺชิตฺถ.
แตจะอยางไรก็ตาม ทานทั้งหลาย ก็อยา
ละเลย ทําการฝกฝนภาษาบาลีนะครับ

๕.  ปาฬภาสา หิ อมฺหากํ สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
ภาสา โหติ. ตสฺมา สา อตีว อิจฺฉิตพฺพา โหติ.
ดวยวา ภาษาบาล ีเปนภาษาของพระสมัมา-
สัมพุทธเจา จึงจําเปนตองรูเปนอยางยิ่ง

๖.  วเรน อีริตา ภาสา, สพฺพาสํ อุตฺตมา วรา,
 พุทฺธวาทีน สา ภาสา,  “ปาฬภาสา”ต ิวจุจฺต.ิ

“ภาษาที่พระผูประเสริฐเลอเลิศกวามนุษย

และเทวดาทรงใชนั้น เปนภาษาที่ประเสริฐ
กวาบรรดาภาษาอื่นใดในโลก ภาษาของเรา
ชาวพุทธนั้น ทานเรียกวา “ภาษาบาฬ”

๗.  หนฺท ทานิ มยํ โภนฺโต ปาฬภาสาย วฬฺชิตุ 
ปริจินิสฺสาม.
ทานทัง้หลายทีเ่คารพรกัทกุทานครบั ณ บดันี้    
เชิญพวกเรามาฝกฝนการใชภาษาบาลีกันเถิด

๘.  อหเฺหตฺถ ตมุหฺาก ํกลฺยาณมติโฺต ภวสิสฺาม.ิ
กระผมจะเปนกัลยาณมติรของทานทัง้หลาย 
ในกิจกรรมนี้ครับ

๙.  อชฺช โภนฺโต อฺมฺวิรุทฺธตฺถา กฺริยา 
ทสฺสนียนฺเต.
สําหรับฉบับน้ี จะไดนําเสนอคํากริยาที่มี
ความหมายตรงกันขามกัน (พอเปนตวัอยาง) 
ครับ

๑๐. ปมํ ยุคลํ เอวํ ทฏพฺพํ.
คํากริยาคูแรก พึงทราบดังนี้

 ๑) คจฺฉติ + อาคจฺฉติ
   ไป + มา

และเทวดาทรงใชนั้น เปนภาษาที่ประเสริฐ

สนทนาภาษาพระพุทธเจา้

ภาษาธรรม

นายธรรมดา

สนทนาภาษาพระพุทธเจา้



 คํากริยา ๒ คํานี้ มีความหมายที่แตกตางกัน
ในทางตรงกันขาม แมวาจะสําเร็จมาจาก “ธาตุ” 
ตวัเดยีวกนักต็าม แตดวยอาํนาจของ อา อปุสรรค 
(ใน อาคจฺฉติ) ยอมทําใหความหมายเปลี่ยนแบบ
กลับตาลปตร หนามือเปนหลังมือ คจฺฉติ (คมุ+ติ) 
แปลวา “ไป” แตเมื่อใดที่เติม “อา” อุปสรรค
ไวขางหนาธาตุ เปน อาคจฺฉติ ความหมายก็จะ
เปลีย่นจาก “ไป”  เปน “มา” ซึง่อปุสรรคประเภท
ท่ีเปลี่ยนความหมายในลักษณะที่ตรงกันขาม
เชนนี้ นักไวยากรณทานเรียกวา ธาตฺวตฺถพาธก 
(ตัวเบียดเบียนอรรถของธาตุ) ซึ่งเปนหนึ่งใน
บรรดาประเภทของอุปสรรคที่มีอยู ๓ ประเภท 
อันประกอบดวย
 (๑) ธาตฺวตฺถพาธก (อุปสรรคที่เบียดเบียน
อรรถของธาตุใหเปนไปในลักษณะที่ตรงกันขาม) 
เชน เชติ (ชนะ) เมื่อเติม ปรา เปน ปราเชติ ได
ความหมายวา (แพ)

(๒) ธาตวฺตถฺานวุตตฺก (อปุสรรคทีค่ลอยตาม
อรรถของธาตุ) เชน จรติ แปลวา “เที่ยวไป”  แม
จะเติม วิ เปน วิจรติ ก็ไมไดทําใหคํากริยาทั้งสอง
แตกตางกัน แตยังคงแปลวา “เที่ยวไป” อยูเชน
เดิมนั่นเอง แมในคํากริยาอื่นๆ เชน ชานาติ ซึ่ง
แปลวา “รู” และแมจะเตมิ ป อปุสรรค ว ิอปุสรรค 
เขามาวา ปชานาต ิวชิานาต ิความหมายกย็งัแปล
วา “รู” อยูเหมือนเดิม (องคธรรมก็ยังคงหมาย
เอาปญญาเจตสิกอยูเหมือนเดิม)

(๓) ธาตฺวตฺถวิเสสก (อุปสรรคที่ทําใหอรรถ
ของธาตมีุความหมายแตกตางไปจากเดมิอยางสิน้
เชิง) เชน ภวติ แปลวา “เปน” แตเมื่อเติม อนุ
อุปสรรค เปน อนุภวติ ก็จะไดความหมายเปน
อยางอื่นไป คือ ไดความหมายวา “เสวย” (รับรู
เชิงนามธรรม) หรือหากเติม อภิ ขางหนา ก็จะ
ไดคําใหมวา อภิภวติ แปลวา “ครอบงํา” หรือ 

“เอาชนะ” หรือ “อยูเหนือ”  เชน ตณฺหา มนุสฺ
สาน ํจิตฺตํ อภิภวติ. “ตณัหาครอบงาํจิตใจมนุษย”
 อน่ึง ท่ีแสดงมาทั้ง ๓ ประเภทขางตนน้ี 
นักเรียนบาลีจะตองใสใจ-ทรงจํา-ทําความเขาใจ 
และนําไปใชใหเป นนะครับ และอยาลืมว า 
อุปสรรคมีอยูถึง ๒๐ คํา (ป ปรา นิ นี อุ ทุ สํ วิ 
อว อนุ ปริ อธิ อภิ ปติ สุ อา อติ อป อป อุป)

อุปสรรค(อุปสคฺค) ในที่นี้ มีความหมายวา 
“คํานําหนาธาตุ” หรือ “คํานําหนากริยา” มิได
หมายถึง เครื่องกีดขวางทางเจริญ หรือ เสนียด
จัญไร เหมือนกับที่ชาวบานทั่วๆ ไป นําไปใชนะครับ
น่ีเปนคําศัพทเฉพาะทาง เปนชื่อเฉพาะที่นัก
ไวยากรณบัญญัติขึ้นมาใชตั้งแตยุคสมัยโบราณ 
ซึ่งเปน ๑ ใน ๔ (นาม, อาขยาต, อุปสรรค และ
นิบาต)

ตัวอยางการใช
 ก) คจฺฉติ (คมุ+อ+ติ) 

   ๑. ไป  อุ. โส อาจริยสฺส ฆรํ คจฺฉติ. 
       เขาไปบานของอาจารย 

ความหมายอื่นๆ ของ คจฺฉติ
   ๒. หลีกไป  อุ. คจฺฉ  ตฺวํ.  ทานจงหลีกไป
   ๓. ไปมาหาสู (ลวงละเมิด) อุ. ปรทารํ คจฺฉติ.  

  ไปมาหาสูภรรยาผูอื่น 
   ๔. เที่ยวไป  อุ. โลเก คจฺฉนฺติ มนุสฺสา.

  คนทั้งหลาย ทองเที่ยวไปในโลก 
๕. ประพฤติ  อุ. คจฺฉถ ตุมฺเห  ธมฺมํ.
  เธอทั้งหลาย จงประพฤติธรรม 
๖. เขาถึง  อุ.  อปฺโป สคฺคํ คจฺฉติ. 
  สัตวจํานวนนอย เขาถึงสวรรค
๗. เกิด/เปนไป  อุ. กมฺมุนา คจฺฉติ  โลโก.
  สัตวยอมเปนไปตามกรรม 
๘. เสพ/ภักดี/คบหา  อุ. พาลํ น คจฺเฉยฺย.
  บุคคลไมควรคบหากับคนพาล

๖๓ ๖๓



๙. รู  อุ. คจฺฉามิ อมตํ.  
   ขาพเจารูอมตธรรม 

๑๐. เห็น  อุ. สฺุโต  ธมฺมํ  คจฺฉติ.
   เห็นธรรม โดยความวางเปลา 

๑๑. ถึง  อุ. พุทฺธํ สรณํ  คจฺฉามิ.
   ถึงพระพุทธเจาวาเปนสรณะ

    ข) อาคจฺฉติ (อา+คมุ+อ+ติ) 
     ๑. มา  อุ. อภิกฺขณํ  อาคจฺฉติ.  มาบอยๆ  
  ๒. ถึง  อุ. อุทฺเทสํ  อาคจฺฉติ.  
  ถึงซึ่งการสวด
  ๓. ปรากฏ  อุ. มหาปุริสลกฺขณานิ อาคจฺฉนฺติ. 
  มหาปุริสลักษณะทั้งหลาย ยอมปรากฏ
 คูที่ ๒ ททาติ + อาททาติ 
      ให + เอา
 ตัวอยางการใช 
 ททาต ิ(ทา+อ+ต)ิ  อาททาต ิ(อา+ทา+อ+ต)ิ
 ก) ให  อุ. ปุริโส ภิกฺขุสํฆสฺส ทานํ ททาติ.

  โยมผูชาย ถวายทาน แดภิกษุสงฆ
 ข) เอา อุ. ปุตฺโต ปติโต ทานํ อาททาติ.
  บุตรรับมรดกจากบิดา

[หมายเหตุ : อา ใน อาททาติ เปนอุปสรรค
ประเภท ธาตวัตถพาธกะ]

 คูที่ ๓ ปยายติ + ชิคุจฺฉติ
         รัก + เกลียด
 ปยายติ และ ชิคุจฺฉติ เปนคํากริยาที่มี
ความหมายตรงกนัขาม คอื ปยายต ิแปลวา “รัก”  
ชิคุจฺฉติ แปลวา “เกลียด” “ชัง” ทั้งสองคํานี้ จัดเปน
สกรรมกริยา (กริยาที่มีความสัมพันธกับกรรม)

ตัวอยางการใช
 ก) ปยายติ  (ปย ศัพท+อาย+ติ)
 ๑. ปุตฺโต ธมฺมํ ปยายติ.  
     พุทธบุตร รัก พระธรรม
 ๒. มาตา ปุตฺตํ ปยายติ.

     มารดา รัก บุตร
 ๓. สตฺโต อตฺตานํ ปยายติ.
     สัตว รัก ตนเอง

๔. ภิกฺขุ เตปฏกํ พุทฺธวจนํ ปยายติ.
  ภกิษ ุรกั พระพทุธพจน คอื พระไตรปฎก
หมายเหตุ : ไวพจนของ ปยายติ สามารถใชคําวา 
สิเนหํ กโรติ (กระทําซึ่งความสิเนหา) หรือ มมายติ
(นับถือวาเปนของเรา) หรือ นนฺทติ (ชอบพอ)

ข) ชิคุจฺฉติ (คุป+ฉ+ติ)
๑. สปฺปุริโส ทุจฺจริตํ ชิคุจฺฉติ.

     สัตบุรุษ รังเกียจ บาปทุจริต
๒. มาตา ปุตฺตํ น ชิคุจฺฉติ.

     มารดา ไมรังเกียจ บุตร
๓. อริโย กิเลเส ชิคุจฺฉติ.

    พระอริยะ รังเกียจ กิเลส
หมายเหตุ : ชิคุจฺฉติ สามารถเขียนคําไวพจน
วา หิริยติ (กระดากอาย) หรือ ชิคุจฺฉํ อุปฺปาเทติ 
(ยังความรังเกียจใหบังเกิด) หรือ หีเฬติ หรือ ลชฺชติ 
(ละอาย) หรือ ครหติ (ตําหนิ) หรือ คูถํ วิย ปสฺสติ
(เห็นเหมือนคูถ)

สรุปวา แมในกลุมคําที่มีความหมายตรงกัน
ขามอื่นๆ ก็พึงทราบวา มีคติเดียวกันนี้แล ดังนั้น 
หากทานทั้งหลายมีเวลา ก็ขอใหทําการฝกฝน
คนหาคําศัพทที่มีความหมายตรงกันขามกัน แลว
นําออกมาเขียนเปนประโยคสั้นๆ ไมวาจะเปน
ประโยคบอกเลา ประโยคปฏิเสธ หรือประโยค
คําถาม ก็สามารถทําไดครับ
สพฺเพ สามาชิกา อโรคา สุขิตา โหถ.
ขอใหสมาชิกทุกทาน จงมีความสุข ปลอดจาก
โรคภัยตางๆ เทอญ
สพฺเพ ปยายามิ.  รักทุกคนครับ
*อานอยางตั้งใจ ใชคําใหถูกตอง* 

๖๓๖๔



เมตตา หนึ่งในพรหมวิหารธรรม 
อานวา เมด-ตา
เขียนแบบบาลีเปน “เมตฺตา” มีจุดใต ตฺ ตัวแรก
เขียนแบบบาลี ถาไมมีจุด = “เมตตา” ตองอานวา
เม-ตะ-ตา ซึ่งไมใชคํานี้
“เมตฺตา” รากศัพทมาจาก
(๑) มิทฺ ธาตุ = รักใคร + ต ปจจัย, แผลง อิ ที่ 

มิ เปน เอ, ลบ ท ซอน ต + อา ปจจัย
เครื่องหมายอิตถีลิงค

 : มิทฺ > เมท > เม + ต = เมต + ต = เมตฺต
+ อา = เมตตฺา แปลตามศพัทวา “ธรรมชาติ
ที่รักใคร”

(๒) มิตฺต (มิตร, เพื่อน) + ณ ปจจัย, แผลง อิ ที่ 
มิ เปน เอ + อา ปจจัย เครื่องหมายอิตถีลิงค

 : มิตฺต > เมตฺต + ณ = เมตฺต + อา = เมตฺตา
แปลตามศัพทวา “ธรรมชาติที่มีอยูในมิตร”
หรือ “ธรรมชาติของมิตร”

แลว มิตฺต = มิตร, เพื่อน รากศัพทมาอยางไร ?
(๑) มิทฺ ธาตุ = รักใคร, ผูก + ต ปจจัย (ตามสูตร

บาลีไวยากรณตองพูดตอไปวา “ลบสระที่สุด
ธาตุ”), แปลง ทฺ (ที่ มิทฺ) เปน ตฺ
: มิทฺ > มิต + ต = มิตฺต แปลตามศัพทวา

๑) “ผูรักใครกัน”
๒) “ผูผูกคนอื่นไวในตน” (รักชอบคนไหน 

ก็เอาคนนั้นมาผูกไวในตน)
(๒) มิ (ธาตุ = ใสเขา) + ต ปจจัย, ซอน ต
: มิ + ต = มิต + ต = มิตฺต แปลตามศัพทวา

๑) “ผูใสเขาขางใน” (คือเก็บความลับของ
เพื่อนไว ไดเปนคุณสมบัติขอหนึ่งของ
มิตรแท)

๒) “ผูอันเพื่อนใสเขาไปในความลับทุกอยาง”
(หมายถึงคนที่เพื่อนบอกความลับใหรู  
และเก็บความลับของเพื่อนไวได)

“เมตฺตา” (“ธรรมชาติที่รักใคร” “ธรรมชาติท่ีมี
อยูในมิตร” หรือ “ธรรมชาติของมิตร”) หมายถึง 
ความรกั, ความเปนเพือ่น, ความเหน็อกเหน็ใจกัน, 
ความเปนมติร, การเอาใจใสชวยเหลอืผูอ่ืน (love, 
amity, sympathy, friendliness, active interest

เขา้ใจศัพท์ 
เมตตา 

และ พรหมวหิาร

พลเรอืตรทีองยอ้ย แสงสนิชยั

บาลเีขา้ใจงา่ย



in helping others)
“เมตตา” เปนธรรมขอที่ ๑ ในพรหมวิหาร ๔
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท 
ของทาน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. 
ปยุตฺโต) บอกไววา –
(๑) เมตตา : ความรัก, ความปรารถนาใหเขา
มีความสุข, แผไมตรีจิตคิดจะใหสัตวทั้งปวง
เปนสุขทั่วหนา
(๒) แผเมตตา : ตั้งจิตปรารถนาดีขอใหผูอื่น
มีความสุข;
คําแผเมตตาที่ใชเปนหลักวา
“สพฺเพ สตฺตา อเวรา อพฺยาปชฺฌา อนีฆา สุขี 
อตฺตานํ ปริหรนฺตุ”
แปลวา “ขอสัตวทั้งหลาย, (ที่เปนเพื่อนทุกข เกิด 
แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งหมดทั้งสิ้น),
(จงเปนสุขเปนสุขเถิด), อยาไดมีเวรแกกันและ
กันเลย,
(จงเปนสุขเปนสุขเถิด), อยาไดเบียดเบียนซ่ึงกัน
และกันเลย,
(จงเปนสุขเปนสุขเถิด), อยาไดมีความทุกขกาย
ทุกขใจเลย, จงมีความสุขกายสุขใจ, รักษาตน 

(ใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้น) เถิด.” [ขอความ
ในวงเลบ็เปนสวนทีเ่พิม่เขามาในคาํแปลเปนไทย]
 ผู  เจริญเมตตาธรรมอยู  เสมอ จนจิตมั่น
ในเมตตา มีเมตตาเปนคุณสมบัติประจําใจ จะได
รับอานิสงส คือผลดี ๑๑ ประการ คือ
(๑) หลับก็เปนสุข  (๒) ตื่นก็เปนสุข
(๓) ไมฝนราย  (๔) เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย
(๕) เปนที่รักของอมนุษยทั้งหลาย
(๖) เทวดายอมรักษา
(๗) ไมตองภัยจากไฟ ยาพิษ หรือศัสตราวุธ
(๘) จิตเปนสมาธิงาย   (๙) สีหนาผองใส
(๑๐)  เมื่อจะตาย ใจก็สงบ ไมหลงใหลไรสติ
(๑๑) ถายังไมบรรลุคุณพิเศษที่สูงกวา ยอมเขา
ถึงพรหมโลก

[จาก บาลีวันละคํา (๙๘๐)]

ขอควรเขาใจ :
(๑) “เมตตา” เปนคุณธรรมที่สําเร็จไดดวยใจ 
หรือวัดกันที่ใจ แมปากจะกลาวคําแผเมตตา ถา
ใจไมมีเมตตาจริง ก็ไมสําเร็จเปนเมตตา แตถาใจ
มีเมตตาจริง แมไมไดกลาวอะไรเลยก็สําเร็จเปน
เมตตาได
(๒) วิธีฝกใหใจมเีมตตาจรงิทางหน่ึงก็คือ เม่ือเห็น
สัตวบุคคลใดๆ ก็ตาม ใหตั้งความรูสึกวา “นี่คือ
เพื่อนรักที่สุดของเรา” แลวปฏิบัติตอสัตวบุคคล
น้ันๆ ในฐานเปนเพือ่นรกัทีส่ดุ ถาทาํได น่ันแหละ
คือ “เมตตา”
: เมตตาตอมิตร เปนครู
: เมตตาตอศัตรู เปนปรมาจารย

พรหมวิหาร
ในภาษาไทย พจน.๕๔* บอกไวว า อานวา 

* พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔

๖๓๖๖



พฺรม-มะ-วิ-หาน และอานว า พฺรม-วิ-หาน 
(ไมมี -มะ-) ก็ได
อานวา พรม-มะ-วิ-หาน คืออานตามหลักภาษา
อานวา พรม-วิ-หาน คืออานตามความ “รักงาย”
(๑) “พรหม”

บาลีเขียนเปน “พรฺหมฺ” (มีจุดใต พ ฺและใต ห)ฺ
บาลีเขยีนแบบคาํอาน ตามอกัขรวิธีไทยทีน่ยิมกนั 
ทานใหใสเครื่องหมายไวบนอักษร พ และ ห ใส
ไมหันอากาศบน ร เปนดังนี้ = พรั๎ห๎มะ

มีปญหาวา คํานี้จะอานออกเสียงวาอยางไร
ลองออกเสียงวา พะ-ระ-หะ-มะ ชาๆ แลวคอยๆ 
เร งใหเร็วข้ึน จะไดเสียงที่ถูกตองของคําว า 
“พรฺหมฺ” ในบาลี 
แตโดยทั่วไป นักเรียนบาลีในเมืองไทยออกเสียง
วา พรม-มะ หรือ พรํา-มะ ภาษาไทยออกเสียงวา 
พรม (เสียงเดียวกับ ประพรมนํ้ามนต พรมปูพื้น)
“พรฺหฺม” รากศัพทคือ พรฺห (ธาตุ = เจริญ, 
ประเสริฐ) + ม ปจจัย แปลตามศัพทวา “ผูเจริญ
ดวยคุณ” 
ในแงภาษา คําวา “พรหม” ในคัมภีรบาลีใชใน
ความหมายดังนี้
(๑) ความดีประเสริฐสุด 
(๒) คัมภี ร พระ เวท ,  สู ตรลึกลับ ,  คาถา , 
คําสวดมนต 
(๓) เทพผูยิ่งใหญในศาสนาพราหมณ ถือกันวา
เปนผูสรางจักรวาล
(๔) เทวดาพวกหนึ่งที่อยูบนสรวงสวรรคชั้นสูงที่
เรียกวา พรหมโลก 
(๕) สิ่งศักดิ์สิทธิ์, คนศักดิ์สิทธิ์

ในแงตัวบุคคล คําวา “พรหม” หมายถึง
(๑) เทพสูงสุดหรือพระผู  เป นเจ าในศาสนา
พราหมณ

(๒) เทพในพรหมโลก เปนผูไมเกีย่วของดวยกาม 
มี ๒ พวกคือ รูปพรหม มี ๑๖ ชั้น อรูปพรหม 
มี ๔ ชั้น
(๓) ผูประเสริฐดวยคุณธรรม ๔ ประการ คือ 
เมตตา (ปรารถนาใหอยูเปนปกติสขุ) กรณุา (ตัง้ใจ
ชวยเพือ่ใหพนจากปญหา) มทุติา (ยนิดดีวยเมือ่มี
สขุสมหวงั) อเุบกขา (วางอารมณเปนกลางเมือ่ได
ทําหนาที่ถูกตองครบถวนแลว)
(๒) “วิหาร” 

บาลีอานวา วิ-หา-ระ ภาษาไทยเขียนเหมือนกัน 
อานวา วิ-หาน (เวนแตมีคําตอทายบางกรณี 
อานวา วิ-หา-ระ-)
“วิหาร” รากศัพทมาจาก วิ (พิเศษ, แจง, ตาง) 
+ หร ฺ(ธาตุ = นําไป) + ณ ปจจัย, ยืดเสียง อ ที่ 
ห เปน อา, ลบ ณ
: วิ + หร ฺ= วิหร + ณ = วิหร > วิหาร แปลตาม
ศัพทวา “นําอิริยาบถไปเปนพิเศษ” หมายความ
วา ผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ หรือยืน เดิน นั่ง นอน 
อยูในที่นั้น อาการเชนนั้นจึงเรียกวา “วิหาร”
“วิหาร” มีความหมายหลายอยาง คือ การอยู, 
การพักผอน, การดํารงชีวิต, สถานะ, วิถีชีวิต, 
ที่อยู  ,  ที่อาศัย, การพักอยู   ณ ท่ีแหงหน่ึง, 
ที่ประชุม, วัด, สถานที่ประชุมของภิกษุ, สถานที่
พักผอนหยอนใจ, คุณธรรมประจําใจ

๖๓ ๖๗



พรฺหมฺ + วิหาร = พรฺหมฺวิหาร > พรหมวิหาร

แปลตามศพัทวา “การอยูของพรหม” หรอื “การ
อยูอยางพรหม” 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ 
บอกไววา 
(๑) พรหม, พรหม : (คํานาม) ชื่อพระเปนเจาผู
สรางโลกตามศาสนาพราหมณ, เทพในพรหมโลก 
จําพวกมีรูป เรียก รูปพรหม มี ๑๖ ช้ัน 
จําพวกไมมีรูป เรียก อรูปพรหม มี ๔ ชั้น ตามคติ
พระพุทธศาสนา, ในบทกลอนใชวา พรหมัน 
พรหมา พรหมาน หรือ พรหมาร ก็มี; ผูมีพรหม
วิหารทั้ง ๔ (เชน บิดามารดามีพรหมวิหารทั้ง 
๔ ตอบุตร ไดชื่อวา เปนพรหมของบุตร). (ป., ส. 
พฺรหฺม).
(๒) วิหาร, วิหาร : (คํานาม) วัด, ที่อยู ของ
พระสงฆ; ทีป่ระดิษฐานพระพทุธรปู, คูกบั โบสถ; 

 วารสารโพธิยาลัยขอเรียนเชิญทานผู อ าน
และผูสนใจในการเขียนบทความ หรือกวีนิพนธ
ธรรมะ สงบทความที่ท านเขียนขึ้นเอง มาให
กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือก เพื่อใหไดรับ
การตีพิมพตอไป ทั้งนี้เปนการแสวงหาเพชรเม็ด
ใหมมาประดับวงการหนังสือธรรมะในยุคสมัย
ของเรา ซ่ึงนักเขียนระดับคุณภาพหายากขึ้น
ทุกที นับเปนเรื่องนาเสียดายเปนอยางยิ่ง วารสาร
โพธิยาลัยในฐานะที่เปนส่ือที่มีเปาหมายชัดเจน
ในการทํานุบํารุง รักษา ตออายุ พระพุทธศาสนา
และรักษาคุณคาอันงดงามในความเปนไทย มีความ
ตระหนักวา เราควรเสาะหาบุคคลรุ นใหมมาทํา
หนาที่อันมีความสําคัญยิ่งนี้ 
 หากทานสนใจ กรุณาสงบทความ หรือกวี

นิพนธของทาน กรณีเปนบทความ ควรมีความยาว
ประมาณ ๑ – ๔ หน ากระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษรประมาณ ๑๖ – ๑๘ พอยท กรณีเปนบท
กวี หรือกวีนิพนธ โคลง ฉันท กาพย กลอน ความ
ยาว ๕ - ๑๒ บท อาจสั้นหรือยาวสามารถยืดหยุนได 
 โดยสงบทความหรือกวีนิพนธของทานมาที่
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
email ดังกลาวไดเชนกัน
 โปรดอยาลังเลที่จะเขียน ที่จะทดลอง เรามี
ผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําแนะนําตางๆ แกทาน
ได เพื่อพัฒนาการเขียนตอไป เริ่มเขียนตั้งแตวันนี้ 
วันหนาทานอาจเปนนักเขียนท่ีดีได ขอเพียงมีความ
พยายามและตั้งใจจริง

เรียนเชิญ

การพักผอน เชน ทิวาวิหาร วา การพักผอน
ในเวลากลางวัน. (ป., ส.).
(๓) พรหมวิหาร : (คํานาม) ธรรมของพรหมหรือ
ของทานผูเปนใหญ มี ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา. (ป.).
มักเขาใจกันวา “พรหมวิหาร” เปนคุณธรรมของ
ผูใหญ หรอืของผูเปนใหญ อันทีจ่รงิ เมตตา กรณุา 
มุทิตา อุเบกขา เปนคุณธรรมของผูที่ครองชีวิต
อยางประเสรฐิ ไมจํากัดวาจะเปนผูใหญหรอืผูนอย
พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท 
ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 
บอกไววา
“พรหมวิหาร : ธรรมเครื่องอยูของพรหม, ธรรม
ประจําใจอันประเสริฐ, ธรรมประจําใจของทาน
ผูมีคุณความดียิ่งใหญมี ๔ คือ เมตตา กรุณา 
มุทิตา อุเบกขา”

๖๓๖๘



อนาคาริก ธรรมปาละ 
ผูหมุนวงลอธรรมะคืนสูอินเดีย

 ทานอนาคาริก ธรรมปาละ และพระโกเซน 
ตัดสินใจอยูพุทธคยาตอโดยพักในศาลาพมาซ่ึง
พระเจามินดงไดสรางไวเปนที่พักช่ัวคราวสําหรับ
ผู มาเยือน ทานเริ่มเขียนจดหมายเลาสภาพ
ของพุทธคยาไปยังชาวพุทธในประเทศตางๆ เพื่อ
เชิญชวน เรียกรองและขอความรวมมือในการ
ฟนฟูพระพุทธศาสนาและทวงคืนพุทธสถานที่
สําคัญแหงนี้และพุทธสถานอื่นๆ ในอินเดียให
กลับมาอยูในการดูแลของพุทธศาสนิกชน
 แผนการทวงคืนพุทธคยา เริ่มจากจัดตั้ง
องคกรสากลเพื่อรวบรวมชาวพุทธทั่วโลกจาก
นานาประเทศมารวมพลังใหยิ่งใหญและมีอํานาจ
มากพอในการเจรจาตอรองกับรฐับาลอินเดีย ทานจึง 

ปฏิบัติการทวงคืนพุทธคยาจากพราหมณมหันต
 อนาคาริก ธรรมปาละ ออกเดินทางไป
พุทธคยาสถานที่ตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พรอมพระโกเซน คณุรตันะ เมือ่วันที ่๒๒ มกราคม 
พ.ศ. ๒๔๓๔ เพื่อพิสูจนขอเท็จจริงวาสถานที่
สําคัญของชาวพุทธขาดความเคารพและการ
ดูแลเอาใจใสจากพราหมณมหันตผูครอบครอง 
อยางทีไ่ดอานบทความในหนงัสือพมิพเทเลกราฟ
จริงหรือไม เม่ือไดประจักษดวยสายตาตนเอง 
ทานอนาคาริก ธรรมปาละ จึงไดตั้งปณิธานอัน
แรงกลาที่จะนําพุทธคยากลับมาใหชาวพุทธดูแล 
และนําพุทธศาสนากลับคืนสูอินเดีย ดินแดน
มาตุภูมิขององคพระศาสดาอีกครั้งหนึ่ง

ตอนท่ี ๒

พุทธคยา  มรดกโลก มรดกชาวพุทธ

อรชร ต ั�งวงษเ์จรญิ

สอ่งประวตัศิาสตร์



กอต้ังสมาคม “พุทธคยามหาโพธิโซไซเอตี้”
ขึ้นเมื่อวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๔ 
ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา โดยเชิญผูแทน
จากประเทศตางๆ และชาวพุทธที่ เข มแข็ง
กลุมตางๆ เขารวมเปนกรรมการ ตอมาสมาคม
ไดตัดคําวาพุทธคยาออก เปน มหาโพธิโซไซเอตี้ 
หรอื สมาคมมหาโพธ ิ(Maha Bodhi Society) 
ซึ่งสมาคมยังคงทํางานเผยแผพระธรรมคําสอน
และงานของพระพุทธศาสนาจนถึงปจจุบัน
 เม่ือก อต้ังสมาคมที่ประเทศศรีลังกาได 
เรียบรอย ทานอนาคาริก ธรรมปาละไดกลับไป
อินเดียอีกครั้งหลังวันอาสาฬหบูชา พรอมกับ
พระภิกษุลังกาที่สมัครใจอีก ๔ รูป โดยมีแผน
ในการบูรณะสถานท่ีใหพุทธคยามีพระภิกษุ
จําพรรษา เพื่อสรางวัดของชาวพุทธ ซึ่งทานก็ไดรับ
การตอตานจากพราหมณมหันต ถูกทําลายท่ีพัก 
กระทั่งพระภิกษุถูกลอบทํารายรางกายบาดเจ็บ
สาหัส มีการฟองรองถึงเจาหนาที่รัฐหลายครั้ง 
ในท่ีสุด ทานอนาคาริก ธรรมปาละ ก็สามารถ
เจรจาขอเชาที่ดินแปลงเล็กๆ สวนหนึ่งของพุทธคยา

อนาคาริก ธรรมปาละ

เพื่อเปนที่พักได ตอมาในวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.  
๒๔๓๔ ทานจึงจัดประชมุชาวพทุธนานาชาตขิึน้ที่
พุทธคยา โดยมีผูแทนชาวพุทธจากศรีลังกา จีน 
ญี่ปุน จิตตะกอง (ปากีสถาน) เขารวมประชุม 
ผูแทนจากญี่ปุนยินดีบริจาคทรัพยซ้ือพุทธคยา
คืนจากพราหมณมหันต ทานอนาคาริก ธรรมปาละ 
จึงอนุโมทนาและติดธงญี่ปุนขางธงพระพุทธศาสนา
เพือ่เปนเกียรตแิกญีปุ่น แตกลบัเปนผลราย เพราะ
เมือ่ขาหลวงรฐัเบงกอลทราบก็เกิดการระแวงกลวั
วาจะเปนกบัดกัทางการเมอืงของญีปุ่น จงึปฏเิสธ
การเจรจาเรื่องซื้อท่ีดินพุทธคยาคืนจากกลุ ม
พราหมณมหันตทันที

ใชวธิปีาลอมเมอืง : ชาวพทุธนอกประเทศอนิเดยี
รวมปกปองพุทธคยา

 เมื่อเหตุการณเริ่มหมดหวัง คนอินเดียเอง
ไมสนใจในการปกปองพทุธสถาน  ทานอนาคารกิ 
ธรรมปาละ จึงหาหนทางเพื่อเปนการสื่อสารกับ
ชาวพุทธนานาประเทศไดทราบเหตุการณที่
เกิดขึน้ โดยทางสมาคมไดจัดทํา “วารสารสมาคม
มหาโพธ”ิ (Mahabodhi Review) ขึน้ในป พ.ศ. 
๒๔๓๕ เผยแพรกิจกรรมและขาวสารชาวพุทธ
ทั่วโลก (ซึ่งเปนวารสารที่มีอายุยืนยาวเกิน ๑๐๐ ป 
แมปจจุบนัก็ยงัคงตีพมิพอยู) ชวงแรกของการออก
วารสาร ทานอนาคาริก ธรรมปาละ และทีมงาน
ถึงกับตองอดมื้อกินมื้อเพื่อจัดพิมพและนําเงินไป
ซื้อแสตมปมาสงหนังสือ แตทานก็ไมลดละ เดินทาง
ไปทัว่อนิเดยี และนานาประเทศทัว่โลก เพือ่ชีแ้จง
ปญหาและขอกรรมสิทธ์ิในพุทธคยากลับคืนให
ชาวพทุธ การเรียกรองครัง้นี ้กลายเปนประเดน็สาํคญั 
(Talk of The Town) ของสังคมโลกในยุคนั้น
 ป พ.ศ. ๒๔๓๖ สหรัฐอเมริกาจัดประชุมสภา
ศาสนา (Parliament Religion) ที่เมืองชิคาโก 
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ทานอนาคาริก ธรรมปาละไดรับเชิญในฐานะ
ผู แทนชาวพุทธในการเขาประชุมครั้งนี้ด วย  
นอกจากคําปราศรัยในที่ประชุมเพื่อใหสมาชิก
และผูแทนศาสนาอื่นๆ ไดรับทราบถึงพระธรรม
คําสอนของพระพุทธศาสนาแลว ทานยังไดมี
โอกาสปรารภถึงปญหาพุทธสถานในประเทศ
อินเดียใหชาวโลกไดทราบอีกดวย ในชวงการ
เดินทางกลับ ทานอนาคาริก ธรรมปาละ ไดแวะ
พักที่ฮาวายทําใหทานไดพบ นางแมรี่ มิกาฮาลา 
ฟอสเตอร เศรษฐนีชีาวอเมริกา ผูมอีารมณขุนมวั
เสมอ เปนที่ ชิงชังของคนรอบขาง แมนางได
พยายามหาทางรักษาก็ไมดีขึ้น แตเมื่อไดพบทาน
อนาคาริก ธรรมปาละ มีโอกาสสนทนาธรรมและ
ใชธรรมะของพระพุทธเจาในการรักษาจิตใจ ก็
ปรากฏวาไดเกดิความสงบจนนางแมรีป่วารณาตน
เปนอบุาสิกาและเปนผูมบีทบาทในการบรจิาคเงนิ
เพื่อฟนฟูพุทธคยาในเวลาตอมา 

 ความสัมพันธของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกเริ่ม
แนนแฟนขึ้น ญี่ปุนมีพระพุทธรูปเกาแกอายุถึง 
๗๐๐ ป จึงตั้งใจจะมอบใหทานอนาคาริก ธรรมปาละ 
นําไปประดิษฐานที่พุทธคยา เมื่อทานอนาคาริก 
ธรรมปาละ ติดตอทางเจาหนาที่รัฐขอนําพระพุทธรูป
จากญี่ปุ นองคนี้เขามา ทางเจาหนาที่ขอใหไป
สอบถามพราหมณชั้นบัณฑิตของพาราณสีวา
อนุญาตหรือไม แนนอนวาพราหมณไมยินยอม 
โดยใหเหตุผลวาชาวพุทธไมมีสิทธิ์ในวิหารพุทธคยา 
และวาพระพทุธเจาเปนปางหนึง่ของพระนารายณ 
(เปนปางมารรายที่ทําลายความเชื่อตางๆ ของ
นักบวชพราหมณ และไมมีการบูชายัญ ฯลฯ)  
นอกจากนี้ ยังขมขูวาหากดื้อดึงจะจางคนมาทําราย
 คําขมขูเหลานี้ไมอาจทําลายความกลาหาญ
ของทานอนาคาริก ธรรมปาละได ดังนั้นในวันที่ 
๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๓๘ ทานอนาคาริก 
ธรรมปาละ ก็นําพระพุทธรูปนี้มาประดิษฐานใน
วิหารพุทธคยา ทานเดินทางมาพรอมพระอีก 
๔ รปู ปรากฏวาพวกพราหมณมหันตหลายสบิคน
กรูเขามาทุบตี ทานไดเขียนบันทึกเหตุการณนี้วา 
“มันชางเจ็บปวดเหลือแสน ชาวพุทธถูกหาม
ไมใหบชูาในวหิารท่ีเปนสทิธิข์องตนเอง”
 เมื่อคดีทํารายรางกายไปถึงศาล ศาลประจํา
จังหวัดคยาตัดสินใหพวกพราหมณมหันตมีความผิด 
เมื่อพวกพราหมณมหันตอุทธรณ ศาลสูงของ
กัลกัตตากลับตัดสินใหพวกพราหมณมหันตชนะ
คดี เพิม่บรรยากาศความขดัแยงระหวางพราหมณ
มหันตกับชาวพุทธมากขึ้น 
 คดคีวามครัง้น้ีสัน่สะเทอืนใหนักปราชญและ
นักการเมืองชาวอินเดียทบทวนขอขัดแยงและ
รวมเรียกรองความเปนธรรมใหแกชาวพุทธ เชน 
มหาตมคานธี ไดแสดงความเห็นวา “วิหาร
พุทธคยานี้ ควรเปนสมบัติของชาวพุทธโดยนางแมรี่ มิกาฮาลา ฟอสเตอร
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ชอบธรรม การนําสัตวไปฆาพลีกรรมในวิหาร
มหาโพธิไมสมควร เพราะลวงเกินตอสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์และเปนการประทุษรายจิตใจของชน
ชาวพุทธ”
  ทานรพินทรนาถ ฐากูร กวีและนักปรัชญา
ชาวอนิเดีย ก็เห็นดวยวา “ทีซ่ึง่พระพทุธเจาตรสัรู 
อนตุตรสัมมาสมัโพธญิาณนีจ้ะตกอยูในความดแูล
ของศาสนาอ่ืนไมได เพราะศาสนาอ่ืนไมเกีย่วของ
อะไรและไมมีเยื่อใยอะไรตอพระพุทธศาสนา”

ขณะที่พุทธคยายังอยูในความมืดมน แตวัด
แหงแรกในพุทธศาสนาสรางสําเร็จ
 แมการทวงคนืพทุธคยายงัไมมคีวามคบืหนา 
แตการสํารวจพุทธสถานกลับพบมากขึ้น ทั้ง
ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงธรรมครั้งแรกของ
พระพุทธเจา สถานที่ปรินิพพาน เมืองกุสินารา 
รวมถึงการพบเสาอโศกที่ลุมพินี สถานที่ประสูติ
ในประเทศเนปาล ซึ่งสังเวชนียสถานเหลานี้ 
กลับมีโอกาสไดบูรณะปฏิสังขรณกอนพุทธคยา
เพราะเปนโบราณสถานที่มีแตซากปรักหักพัง
เปนสถานที่รกรางไมมีผูใดครอบครอง เปนสวน
ที่รัฐมีอํานาจในการจัดการไดโดยตรง 
 ทานอนาคาริก ธรรมปาละ จึงขอสราง 

“ วัดมูลคันธกุฏีวิหาร” ใกลๆ กับวัดเดิมที่รกราง
กลายเปนมูลดิน ซึ่งบริเวณน้ีเปนวัดแหงแรก
ในครั้งพุทธกาล เริ่มกอสรางใน ป พ.ศ. ๒๔๔๔  
โดยใชงบกอสรางจากทรัพยสินและเงินมรดก
ของทานอนาคารกิ ธรรมปาละเอง ถอืเปนการคนื
วัดในพทุธศาสนากลบัคนืสูประเทศอินเดยีอีกครัง้ 
หลังจากที่วัดและวิหารตางๆ ไดสูญสิ้นไปหลาย
รอยป รฐับาลอินเดียแสดงความยนิดีดวยการมอบ
พระบรมสารีริกธาตุใหวัดและไดอัญเชิญข้ึน
ประดิษฐานยังยอดพระเจดียในวิหาร  
 ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ไดมี
พิธีผูกพัทธสีมาเปนวัดโดยสมบูรณจากคณะสงฆ
ลงักาและมพิีธเีปดอยางเปนทางการ ทานอนาคารกิ 
ธรรมปาละ ไดกลาวปราศรัยในงานวา “หลังจาก
ที่พระพุทธศาสนาไดถูกเนรเทศออกไปเปนเวลา
นานถึง ๘๐๐ ป ชาวพุทธทั้งหลายก็ไดกลับคืน
มายังพุทธสถานอันเปนที่รักของตนน้ีอีก ...เปน
ความปรารถนาของสมาคมมหาโพธิ ที่จะมอบ
พระธรรมคาํสอนอันเปยมดวยพระมหากรุณาของ
พระพุทธองคใหแกประชาชนชาวอินเดียทั้งมวล 
ไมเลือกชาติชั้นวรรณะ และลัทธินิกาย...ขาพเจา
มั่นใจวาทานทั้งหลายจะพรอมใจกันเผยแผ
อารยธรรม (ธรรมอันประเสริฐ) ของพระตถาคต
เจา ไปใหตลอดทั่วทั้งอินเดีย...”
 หลังจากที่สามารถบูรณะพุทธสังเวชนีย-
สถานไดสาํเรจ็ กเ็กดิแรงสะเทอืนไปยงัพทุธสงัเวช-
นียสถานแหงอืน่ๆ เชน มกีารสรางวิหารทีกุ่สินารา
ในป พ.ศ. ๒๔๖๗
 ขณะที่สังเวชนียสถานอื่นๆ เริ่มไดรับการ
บูรณะ การทวงคืนพุทธคยายังคงไมมีความ
คืบหนา จึงเกิดความรวมมือของชาวพุทธญี่ปุน 
ศรีลังกาและเนปาลรวมกันรองเรียนไปยังรัฐบาล
อินเดียเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการดูแลพุทธคยา

มาดาม เอช.พี.บลาวัตสกี และ พันเอกเฮนรี่ สตีล 
โอลคอตต, สมาคมธีออสโซฟ
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มหาโพธิวิหาร ในป พ.ศ. ๒๔๖๗ แตรัฐบาล
อินเดียก็แสดงทาทีไมสนใจที่จะดําเนินการใดๆ 

เมื่อการทวงคืนพุทธคยาไรผูนํา
 สิทธิ์การครอบครองพุทธคยาของพราหมณ
มหันต ยังคงถูกวิพากษวิจารณในสังคมโลก 
นักวิชาการชาวยุโรปลวนแสดงความคิดเห็นวา
ควรเปนสทิธิข์องชาวพทุธ อนัเปนแรงสัน่สะเทอืน
ตอรัฐบาลอินเดียใหตระหนักถึงความเปนจริง 
อาท ิเซอรเอด็วนิ อารโนลด ( Sir Edwin Arnold) 
นักเขียนและนักหนังสือพิมพชาวอังกฤษผูเขียน
บทกวีประวัติพระพุทธเจา The Light of Asia 
ศาสตราจารย ดร.ที ดับลิว ริส เดวิดส (Prof. 
Dr. T. W. Rhys Davids) ขาหลวงองักฤษประจาํ
ประเทศศรีลังกา ผูกอต้ังสมาคมบาลีปกรณขึ้น
ในประเทศองักฤษเผยแพรพทุธธรรมแกชาวยโุรป
ในปจจุบัน สมาคมบาลีปกรณไดรับการยกยอง
จากนักวิชาการพระพุทธศาสนาทั่วโลกวาผลิต

ตาํราภาษาบาลไีดอยางยอดเยีย่ม  ศาสตราจารย 
เฟรดริก แมกซ มูลเลอร (Prof. Friedrich Max 
Muller) นักนิรุกติศาสตรชาวเยอรมัน เชี่ยวชาญ
ดานศาสนาเปรียบเทียบไดรับการยกยองวาเปน 
“บิดาแหงประวัติศาสตรศาสนา” เขามีความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา ไดอุทิศตัวเพ่ือเผยแผ
พระธรรมและแปลพระไตรปฎกเปนภาษาอังกฤษ
เพื่อตีพิมพแจกจายไปท่ัวยุโรป รวมทั้งกอตั้ง
สมาคมศึกษาภาษาบาลี-สันสกฤตขึ้น ท่ีกรุง
ลอนดอน เพื่อใหชาวตะวันตกไดศึกษาธรรมะ
ไดอยางแตกฉาน  
 และแลวพุทธคยาก็เดินทางมาถึงทางตัน
อีกครั้ง เมื่อทานอนาคาริก ธรรมปาละมรณภาพ  
เพราะทานเดินทางอยางไมหยุดหยอนและการ
ทาํงานอยางหนักทาํใหสขุภาพของทานไมแขง็แรง
มาโดยตลอด ในวาระสดุทายของชวีติทานอนาคารกิ 
ธรรมปาละตดัสนิใจอปุสมบททีว่ดัมลูคันธกฏุวีหิาร 
 เมื่อวันที่  ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ไดรับฉายาวา 
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ศรี เทวมิตฺร ธมฺมปาล และตอมาทานก็ไดมรณภาพ
ในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ (อายุ ๖๘ ป)
  ปฏิบัติการทวงคืนพุทธคยาไรผูนํา ในขณะที่
การเมืองในอินเดียเริ่มวุนวาย การตอสูของคน
อินเดียเพื่อเรียกรองเอกราชรุนแรงขึ้น เรื่องพุทธ
คยาจึงไม สามารถดําเนินการใดๆ ตอไปได   
สถานการณตางๆ ระอุขึ้นเปนระยะๆ จนสุดทาย
ประเทศอินเดียก็ไดรับชัยชนะ ไดรับเอกราช
จากประเทศอังกฤษ ในป  พ.ศ. ๒๔๙๐  

พุทธคยา สถานที่ศักดิ์สิทธ์ิแหงนี้ยังคง
รอวันกลับคืนสูศรัทธาของชาวพุทธ ใครจะเปน
ผูดาํเนนิงานตอจนสาํเรจ็  โปรดตดิตามตอนตอไป

ในตําแหนงสูง เด็กเมื่อเกิดมาถูกยัดเยียดใหมีชื่อ
ภาษาอังกฤษ เชน เดวิด ไมเคิล ดอน ฯลฯ
 ทานอนาคาริก ธรรมปาละ หรือเดก็ชายเดวดิ
ในขณะนั้นม่ันคงในพระพุทธศาสนาเพราะการ
อบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว หลายครั้งที่เด็กชาย
เดวดิตองถกูลงโทษจากอาจารยทีโ่รงเรียน เพราะ
ลาหยุดไปเพื่อประกอบพิธีกุศลในวันวิสาขบูชา
 เหตุการณ สํ าคัญที่ ทําให   ดอน เดวิด 
เหวะวิตารเน ตั้งปณิธานในการฟนฟูพระพุทธ-
ศาสนา คือ การโตวาทะธรรมที่เมืองปานะดุรา 
ระหวางพระมิเคตตุวัตเต คุณานันทะ นักบวช
ในพระพทุธศาสนา ทีไ่ดรบัคาํทาทาย จากนักบวช
ของศาสนาคริสต   ให มาโต วาทะธรรมกัน 
ทานคุณานันทะน้ี ถือเปนวีรบุรุษในดวงใจของ
เด็กชายเดวิด    
 ผลการโตวาทะธรรมครั้งน้ี ไดมีผูแปลการ
โตวาทะเปนภาษาอังกฤษ พันเอก เฮนรี่ สตีล 
โอลคอตต และ มาดาม เอช.พ.ี บลาวตัสก ีไดอาน
และประทบัใจในคาํสอนจนเกดิศรทัธาและแสดง

ภาพผูเขารวมประชุมสภาศาสนา ( World Parliament 
Religion ) ที่ชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ประวัติทานอนาคาริก ธรรมปาละ
 ทานอนาคาริก ธรรมปาละ ชื่อเดิม ดอน 
เดวิด เหวะวิตารเน เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๔๐๗ 
 เปนบุตรของดอน คาโรลิส เหวะวิตารเน 
และนางมัลลิกา เหวะวิตารเน (นามสกุลเดิม - 
ธรรมคุณวัฒนะ) เปนคหบดีที่มีธุรกิจเฟอรนิเจอร
ในเมืองโคลัมโบ ตระกูลฝายบิดาเปนชาวพุทธ
ที่ทําการเกษตร ทานอนาคาริก ธรรมปาละ มีลุง
เปนพระภิกษุซึ่งเปนเจาอาวาสวัดหิตตะติยะมหา
วิหาร สวนตระกูลฝายมารดาเปนอุบาสิกาที่ศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาไดบริจาคที่ดินสรางมหา-
วิทยาลัยวิทโยทัยปริเวณะ ปจจุบันคือ มหาวิทยาลัย
วทิโยทยั เพือ่เผยแพรพระพทุธศาสนาในศรลีงักา 
 สภาพสังคมศรีลังกาในชวงนั้นเปนยุคที่
พระพุทธศาสนาถูกเบียดเบียนและกดดันจาก
ชาวตางชาติและตางศาสนาพระภิกษุสามเณร
ถูกกลุมคนมิจฉาทิฐิดาทอ ชาวพุทธถูกขมเหง 
ถูกเรียกเก็บภาษีแพงๆ จากรัฐ
 ขาราชการที่เปนชาวพุทธ จะไมไดทํางาน
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ตนเปนพุทธมามกะ ในเวลาตอมา ทานทั้งสองจึง
กอตัง้สมาคมธอีอสโซฟ ขึน้เพือ่เผยแพรพระธรรม
คําสอนในประเทศศรีลังกา ตอมา เมื่อเดวิดอายุ 
๒๐ ป ทานก็เขามาทํางานกับสมาคมธีออสโซฟ   
ซึ่งสมาคมถูกจับผิดและถูกใสรายตางๆ มากมาย
จากผูมีอํานาจรัฐ จนเกิดมีขอครหาวาผูกอตั้ง
สมาคม คือ นางบลาวัตสกีมีความบกพรอง มีผล
ทําใหทานตองเดินทางกลับยุโรป
 ดอน เดวดิ เหวะวิตารเน มุงมัน่ทํางานใหสมาคม 
ธอีอสโซฟตอไป รวมทัง้เขาใจสถานการณทีเ่กิดขึน้ 
จงึเขยีนจดหมาย ถงึพอแม และญาติ ๆ    ประกาศ
สละบานเรอืนเพือ่ถอืเพศเปน “อนาคารกิ ธรรม
ปาละ” หรือผูถือพรหมจรรย และรับใชธรรมะ
ทานจึงใชชื่อวา อนาคาริก ธรรมปาละ และขอ
ทํางานที่สมาคมธีออสโซฟตอไป
 แมบิดาทานจะทัดทานเพราะตองการให
ทานอนาคาริก ธรรมปาละซึ่งเปนบุตรชายคนโต
ไดสืบทอดธุรกิจและปกครองดูแลครอบครัวแตก็
ไมอาจทัดทานได สวนมารดาของทานปรารถนา
ทางธรรมจึงสนับสนุนบุตรชายอยางเต็มที่
 ในป พ.ศ. ๒๔๒๙ ทานอนาคาริก ธรรมปาละ 
ลาออกจากราชการกรมศึกษาธิการเพื่อมาเปน
ลามใหพันเอกโอลคอตตท่ีตองการเดินทางไปพบ
ชาวพทุธศรลัีงกาทัว่ประเทศเพือ่ทราบปญหาและ

ความเดือดรอนของชาวพุทธศรีลังกา และหา
โอกาสในการฟนฟูพระศาสนา จนเกิดการตั้ง
โรงเรียนสอนภาษาและสอนศาสนาพุทธในวัน
อาทิตย ซึ่งตอมากลายเปนวิทยาลัยอานันทะ
คอลเลจ ที่เปนที่รูจักของชาวศรีลังกา
 หลังจากที่ทานอนาคาริก ธรรมปาละไดอาน
บทความของเซอรเอ็ดวิน อารโนลด ที่เขียนถึง
พวกพราหมณมหันตที่ไมเคารพพุทธคยา ทานจึง
เดินทางมาดูดวยตาตนเอง จนเกิดปณิธานอัน
แรงกลาที่จะทวงสิทธิ์ดูแลพุทธคยากลับคืนสู 
ชาวพุทธใหได 
 ทานเริ่มกอตั้งองคกร “สมาคมมหาโพธิ” 
เพือ่ทาํงานอยางมรีะบบ เพือ่เผยแพรคาํสอนของ
พทุธศาสนา  และเพือ่หาเงนิทนุในการขอเชาหรอื

แอนนี่ บีแซนท ( ซาย ) ธรรมปาละ (คนกลาง) และ 
พันเอก เฮนรี่ สตีล โอลคอตต (ขวา)

สมาชิกสมาคมธีออสโซฟ

ผูนําในพุทธศาสนา ในศรีลังกา
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ซื้อที่ ดินที่ เป นพุทธสถานจากรัฐบาลอินเดีย 
เพื่อทํากิจกรรมหาเงินนํามากอสรางและบูรณะ
พทุธสถานตางๆ ในอนิเดยี ดาํเนนิงานโดยสมาคม
มหาโพธิ และสาขาตามเมืองตางๆ อันเปนที่ตั้ง
ของพุทธสถานแหงนั้นๆ 
 ทานเสียสละทรัพยสินเงินทองแมแตมรดก
ของทานเพื่อใหสมาคมมหาโพธิดําเนินงานตาม
วัตถุประสงคอยางไมติดขัด นอกจากนี้ทานยัง
เดินทางไปทั่วโลกเพื่อเรียกรองสิทธิ์ใหชาวพุทธ

ได ดูแลพุทธคยาและพุทธสถานที่ สํ าคัญๆ 
ในอินเดีย รวมถึงการฟนฟูพระพุทธศาสนากลับ
คนืสูมาตุภูมขิองพระพทุธเจา สาํหรบัประเทศไทย
ทานไดเดินทางมาถึง ๓ ครั้ง 
 ในป พ.ศ. ๒๔๔๓ ทานได เดินทางมา
ประเทศไทยอกี เพือ่มาขอรบัสวนแบงพระบรมธาตุ 
ซ่ึงพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดรับจากรัฐบาล
อินเดีย ซึ่งเปนสวนพระบรมธาตุที่ขุดไดจาก
บริเวณกรุงกบิลพัสดุ เนปาล พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหลวงรัชกาลที่ ๕ ทรงประกาศไปยัง
ประเทศพระพุทธศาสนาอื่นๆ วาพระองคทรง
ยนิดแีบงพระบรมธาตใุหกบัชาวพทุธประเทศอืน่ๆ 
ทานอนาคาริก ธรรมปาละ จึงเดินทางมาขอรับ
พระราชทานสวนแบงพระบรมธาตุ ในฐานะ
ตัวแทนชาวพุทธศรีลังกา 
 ทานอนาคารกิ ธรรมปาละ ตัง้ใจวา หากทาน
จะตาย ขอตายในเพศบรรพชิต ดังน้ัน ทานจึง
บรรพชาเปนสามเณรที่ วัดมูลคันธกุฏีวิหาร 
ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๔ โดยมี

สมาคมมหาโพธิ์ กัลกาตา  อนาคาริ คนกลาง

พอและแม ทาน ธรรมปาละ
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อางอิง

๑ พระราชธรรมมุนี (เกียรติ สุกิตฺติ) , จดหมายเลาเรื่องอนาคาริกธรรมปาละ. กรุงเทพ 2543 ธรรมสาสนชาวพุทธ

๒ พระมหาดาวสยาม วชิรปญโญ , ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนาในอินเดีย. กรุงเทพ : 

    บริษัท พิมพสวย จํากัด, 2546

๓ พระมหาบุญไทย ปุญญมโน  เรียบเรียง, อนาคาริกธรรมปาละ : ผูฟนฟูพระพุทธศาสนาในอินเดียยุคใหม,  

 พิมพเผยแผครั้งแรกในวารสาร "ปญญา"

๔  https://www.dmc.tv/forum/index.php?showtopic=15551

๕ http://www.cybervanaram.net/25-50-08-07-04-2010-97/13-37-43-14-17-12-2009?showall     

๖  http://www.buddhanet.net/bodh_gaya/

๗ http://www.watthaibuddhagaya935.com/historybuddhagaya.html

๘  https://www.banmuang.co.th/news/inter/84993  

 ชาวพุทธเศรา! ตนพระศรีมหาโพธิ์พุทธคยาหักโคน ศุกรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดย พระมหาบุญโฮม สุราษฎรธานี

๙ รูป มาจาก เว็บ https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/travel/anagarika-dharmapala-

the-revered-buddhist-revivalist-and-writer-of-the-20th-century.html

พระเรวตเถระ จากศรีลังกา มาบวชให  
 ในปลายป พ.ศ. ๒๔๗๕ สามเณรอนาคาริก 
ธรรมปาละ ไดลมเจ็บหนักอีกครั้ง เมื่ออาการ
ดีขึ้น ทานรูวาใกลถึงวาระสุดทายของทานแลว 
ดังนั้น วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ทานจึง
อุปสมบทเปนพระภิกษุ ไดนิมนตพระเถระ
ชั้นผูใหญจากลังกา ๑๐ รูป มีทานพระสิทธัตถะ
อนุนายกเถระ คณะสยามนิกาย วัดมัลวัตวิหาร 
เปนประธาน และเปนพระอุป ชฌาย ได ทํา
การอุปสมบททานธรรมปาละ ไดรับฉายาวา 
"ภิกฺขุ ศรี  เทวมิตฺร ธมฺมปาล" จนถึงวันที่ ๒๘ 
เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ อาการโรคหัวใจของทาน
กําเริบ แตก็ยังพอจะพูดไดบางส่ิงที่ทานกลาวยํ้า
บอยๆ ในขณะนั้นคือ "ขอใหขาพเจาไดมรณะ
เร็วๆ เถิด แตขาพเจาจักกลับมาเกิดใหมอีก 
๒๕ ครั้ง เพื่อเผยแผ ประกาศพระธรรมของ
พระพุทธเจา" และวันตอมาทานก็ไดมรณภาพ
ในวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖   

ภิกขุ ศรี เทวมิตฺร ธมฺมปาล
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 เมื�อวนัองัคารที� ๑๙ ตลุาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหพ้ลเอก กมัปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตร ี อญัเชิญ สญัญาบตัร พดัยศ 
และผา้ไตร ถวายแด ่ พระราชวชัรบณัฑิต สาธกธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสงัฆาราม คามวาส ี
(ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร ปธ.๖ ธัมมาจริยะ) พระราชาคณะชั�นราช สถิต ณ วดัจากแดง จงัหวดั
สมทุรปราการ มีฐานานศุกัดิ�ตั�งฐานานกุรมได ้๔ รูป คือ พระครูปลดั ๑ พระครูสงัฆรกัษ ์๑ พระครู
สมหุ ์๑ พระครูใบฎีกา ๑

ใตฟ้้า ณ วดัจากแดง



เทพรักษาพากายใจใหสงบ

ยามไดพบพระสัทธรรมคําทรงสอน

พระศาสดาฝากไวใหสังวรณ

ขมนิวรณเห็นแสงสวางกลางใจตน

                      เสริมสุข ๒๘ ต.ค. ๖๔

                   @ #ไรเทพรักษา #ราชบุรี

สถานที่สัปปายะ ร มรื่น เหมาะแกการเปน
สถานปฏิบัติธรรม และศึกษาพระไตรปฎก โดย
วางแผนที่จะทําหองสมุดธรรมะที่มีเคร่ืองมือ
การเรียนรูที่ครบวงจร เพื่อจูงใจใหเยาวชนไดเขา
มาศึกษาธรรมยิ่งขึ้น 
 พระราชวัชรบัณฑิต เม่ือไดทราบเชนน้ัน 
จึงเดินทางไปใหกําลังใจทาน และใหความชวยเหลือ
ในเรื่องการทําปุยอินทรีย งานรักษาสิ่งแวดลอม 
และเร่ืองการสอนพระไตรปฎกออนไลนอีกดวย

ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี ชม                      ราชบุรี 

 ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระราชวัชรบัณฑิต

และพระอาจารยทิพากร จากวัดจากแดง พรอม
ทั้งพระราชญาณกวี (สุวิทย ปยวิชฺโช ปธ.๙ ) และ
สมาชิกวัดพระราม ๙ อีก ๑ คันรถ เดินทางไปที่
ไร่เทพรักษา ศูนย์ปฏบิัติธรรมและเรียนรู้พระ
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ใตฟ้้า ณ วดัจากแดง
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เปนประสบการณที่ เมื่อไดสัมผัส
แลว สถานที่แหงนี้ชวยบําบัด
ทั้งกายและจิตเพื่อใหทุกชีวิต
อยูรอด

วัคซีนธรรมชาติ ที่ยิ่งใหญไมนอยกวาวัคซีนอื่นใด.... 
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แลว สถานที่แหงนี้ชวยบําบัด
ทั้งกายและจิตเพื่อใหทุกชีวิต
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สวนธรรมเกษตร

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พระราชวัชรบณัฑติ
เจาอาวาสวัดจากแดง ไดนําคณะทํางานสิ่งแวดลอม 
เขาเยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนประสบการณ สนทนา
เรื่องงานชวยเหลือชุมชนในเวลาที่ตองอยูรอดจาก
ผลกระทบของการแพรระบาดของโควิด-19 กับ 
พระเดชพระคุณพระราชญาณกวี ท่ีสวนธรรมเกษตร 
วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ฯ
 สวนธรรมเกษตร เกิดขึ้นดวยความจําเปน
เพ่ือความอยูรอดของปากทอง ในชวงเกิดโรคระบาด
โควิด-19 อยางรุนแรงทั่วโลก คนขาดแคลนอาหาร 
ตกงาน มีผลกระทบตอวิถีชีวิต เศรษฐกิจ จิตใจของ
ประชาชนอยางรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตรของ
ชนชาติ ประชาชนทุกอาชีพปวยทางระบบหายใจ 
ถูกกักตัว ตองอดอาหาร รานคาปดตาย ไมมีที่ซื้อ
ที่ขาย แมพระสงฆก็งดการออกบิณฑบาต ปดวัด 
ปดโบสถ งดกิจกรรมการบําเพ็ญจิตภาวนา ทุกคน
ตองหันกลับมาปลูกกินทํากิน พัฒนาผืนดินใหมีชีวิต
เทาท่ีจะสามารถทําได มูลนิธิสงเสริมการบริหารจิต
ไดพัฒนาพื้นที่ ๑ ไร ตรงกันขามกับวัดพระราม ๙ 
กาญจนาภิเษก ใหเปนสวนอาหารพืชผักเทาที่

กองบรรณาธกิาร

ใตฟ้้า ณ วดัจากแดง



 พระราชาแนแท  โพธิสัตว
ประหนึ่งสุรียอุบัติ  สองหลา
พระเมตตาพสกสวัสดิ์ สุขทั่ว ไทยเทอญ
ยากเหนื่อยฤๅเมื่อยลา หอนเวนดําเนิน

 วาระปที่หา จากไป
เสด็จสูสวรรคาลัย  รํ่ารอง
ยังปวงเหลาชาวไทย ตรึกอยู ทรวงเอย
ทุกวี่วันกลาวกอง  แซซองกตัญู

 โครงการนับไปถวน ดีงาม
ดุจพอสอนลูกตาม ไตเตา
เศรษฐกิจยั่งยืนยาม ทุกเมื่อ
ทุกสิ่งทุกครัวเหยา พอเฝาดูแล

  นิกรอบอุนทั้ง ไผทไทย
ยามเมื่อดํารงไอ- ศรูยเจา
พระองคทานคลาไคล สวรรคสู
หดหูแลซึมเศรา  ทั่วทั้งแดนดิน

 ชาวประชาตางเชื้อ  ชาติชน
ยกยองพระองคดล  เทิดไท
พระกรุณาดั่งฝน  ประทับชุม ใจนอ
ราชาแหงกษัตริยไซร พระเกียรติกองโลกา

AP
๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๔

นอมคุณคาวิสาขะ

 มหาชเนตฺติกา มหาชเนตฺติกา

๑.  พระองคทรงเปนเอกมารดา ทรงเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดา

  ใหมีความสุข ทรงเปนพระบรมราชชนนีผูเปนที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

  ทรงพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง

 ๒. ทรงเปนพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙

  และทรงเปนพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ 

  ณ โอกาสนี้ ถือเปนศุภวาระมงคลอันประเสริฐ คลายวันพระราชสมภพ

  จึงขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

  ปราศจากโรคาพาธ ถึงพรอมดวยสิริสุขสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา นายจํารูญ ธรรมดา 

ประพันธ ในนามวารสารโพธิยาลัย

๑. เอกมาตา พหุปุตเฺต โปเสต ิสขุการินี

 พหูน ํนิสสฺยา นารี ชนนี รฏฐฺวฑฒฺนี.

๒. นวมสสฺ มเหส ีจ มาตา ทสมราชิโน 

 อชชฺ ตสสฺา วโร วาโร วิชาตสทสิตุตฺโม 

 ทฆีายุกา อโรคา จ สขุติา จ ชเนตตฺกิา.

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

18.5cm

26cm

0.5cm

 พระราชาแนแท  โพธิสัตว
ประหนึ่งสุรียอุบัติ  สองหลา
พระเมตตาพสกสวัสดิ์ สุขทั่ว ไทยเทอญ
ยากเหนื่อยฤๅเมื่อยลา หอนเวนดําเนิน

 วาระปที่หา จากไป
เสด็จสูสวรรคาลัย  รํ่ารอง
ยังปวงเหลาชาวไทย ตรึกอยู ทรวงเอย
ทุกวี่วันกลาวกอง  แซซองกตัญู

 โครงการนับไปถวน ดีงาม
ดุจพอสอนลูกตาม ไตเตา
เศรษฐกิจยั่งยืนยาม ทุกเมื่อ
ทุกสิ่งทุกครัวเหยา พอเฝาดูแล

  นิกรอบอุนทั้ง ไผทไทย
ยามเมื่อดํารงไอ- ศรูยเจา
พระองคทานคลาไคล สวรรคสู
หดหูแลซึมเศรา  ทั่วทั้งแดนดิน

 ชาวประชาตางเชื้อ  ชาติชน
ยกยองพระองคดล  เทิดไท
พระกรุณาดั่งฝน  ประทับชุม ใจนอ
ราชาแหงกษัตริยไซร พระเกียรติกองโลกา

AP
๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๔

นอมคุณคาวิสาขะ

 มหาชเนตฺติกา มหาชเนตฺติกา

๑.  พระองคทรงเปนเอกมารดา ทรงเลี้ยงดูพระโอรสและพระธิดา

  ใหมีความสุข ทรงเปนพระบรมราชชนนีผูเปนที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

  ทรงพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง

 ๒. ทรงเปนพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙

  และทรงเปนพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๑๐ 

  ณ โอกาสนี้ ถือเปนศุภวาระมงคลอันประเสริฐ คลายวันพระราชสมภพ

  จึงขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองคทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

  ปราศจากโรคาพาธ ถึงพรอมดวยสิริสุขสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา นายจํารูญ ธรรมดา 

ประพันธ ในนามวารสารโพธิยาลัย

๑. เอกมาตา พหุปุตเฺต โปเสต ิสขุการินี

 พหูน ํนิสสฺยา นารี ชนนี รฏฐฺวฑฒฺนี.

๒. นวมสสฺ มเหส ีจ มาตา ทสมราชิโน 

 อชชฺ ตสสฺา วโร วาโร วิชาตสทสิตุตฺโม 

 ทฆีายุกา อโรคา จ สขุติา จ ชเนตตฺกิา.

สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ผู้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

18.5cm

26cm

0.5cm



ป ที่  ๗  ฉ บั บ ที่  ๖ ๓  เ ดื อ น  สิ ง ห า ค ม  –  ตุ ล า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๔

๖๓

 ปุจฉา – วิสัชนา : เจาะลึกความเห็นแกตัว    
 ธัมโมวาท : สันติสุขภายใน  
 สาธยายธรรม : เมตตา ยารักษาความเห็นแกตัว
 ธรรมเทศนา : เมตตาบารมี  
 พระสูตรนาสนใจ : บทสวดกรณียเมตตสูตร
 ธรรมทัศนะ : เห็นตัวแก ดีกวาเห็นแกตัว 
 สิ่งแวดลอม :  
 พระราชดํารัส ในพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง  
 เนื่องในพิธีเปดการประชุมนานาชาติ COP 26
 เรื่องเลาจากไลน : ๒ ชีวิตที่ไมมีใครตองการ   
 ลีลาวาที : จิตวิญญาณแหงมารดา  

 ลีลาวาที : พินิจอานาปานสติ
 ทองไปในโลกบาลีไวยากรณ : กัจจายนไวยากรณ (ตอนที่ ๘)
 รัตนาวลี : ประทีปธรรมแหงบาลี (ตอนที่ ๖)  
 ภาษาธรรม : สนทนาภาษาพระพุทธเจา 
 บาลีเขาใจงาย : เขาใจศัพท เมตตา และ พรหมวิหาร
 สองประวัติศาสตร :  
 พุทธคยา  มรดกโลก มรดกชาวพุทธ (ตอน ๒) 
 ใตฟา ณ วัดจากแดง : 
 ผูแทนพระองคเชิญสัญญาบัตร พัดยศ  
 ชมไรเทพรักษา, สวนธรรมเกษตร
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