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บทที่1 

หนทางแหงนิพพาน 
บทที่1 หนทางแหงนิพพาน 

ตอนที่ 1 
การทําใจใหบริสุทธ์ิ 

ตอนที่ 1 การทําใจใหบริสุทธิ์ 
 
1. คนเรามักมีกิเลสธุลีเปอนติดอยูในใจ เปนสาเหตุใหตองหลงงมงาย
และทนทุกขทรมาน วิธีที่จะกําจัดกิเลสธุลีเหลานี้ใหหมดไปไดนั้นมีอยู 5 
ประการ คือ 

 
 หนึ่ง การเห็นชอบการมองในทางที่ถูก เขาใจแยกเหตุและผล รูวา
ความทุกขทรมานทั้งหลายมีสาเหตุมาจากกิเลสในใจ ถากําจัดกิเลสใหหมด
สิ้นไปได ผลคือ ความทุกขทรมานก็จะไมเกิดขึ้น 

 
 ถามองอะไรผิด ๆ แลวก็จะเกิด “ตน” การถือวาตัวตนมี ทําใหเกิด
กิเลส ทําใหลืมความจริง ในเรื่องกฎเกณฑของเหตุและผล เปนเหตุใหตอง
หลงเวียนวายอยูในวัฏสงสาร 

 
 สอง การรูสึกชอบ คนเราสามารถจะหลีกเลี่ยงการเห็นผิดดวยการ
ควบคุมจิตใจและอารมณ เมื่อจิตใจมีความบริสุทธิ์แลวก็สามารถตัดความ
อยากในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดกิเลสตัณหาใหหมด
สิ้นไปได 
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 สาม การดําริชอบ ความคิดที่มีตอปจจัยที่จําเปนตอการดํารงชีวิต คือ
อาหาร เครื่องนุงหม วาไมใชบริโภคเพื่อความสุขสําราญหรือความฟุงเฟอ 
ควรบริโภคอาหารแตพอสมควรเพื่อใหรางกายแข็งแรงพอที่จะบําเพ็ญเพียร
เพื่อหาหนทางแหงการตรัสรู เครื่องนุงหมก็ใชประโยชนเพียงปองกันความ
รอนหนาวและปกปดรางกายเทานั้น ถาคิดชอบไดเชนนี้ก็จะไมเกิดกิเลส 
 
 
 
 
 
 
 
 สี่ มีความอดทนตอความรอนหนาว หิว กระหายรูจักอดกลั้นตอการดา
ทอ วาราย การถูกเหยียดหยาม ถาทําเชนนี้ไดก็จะไมเกิดกิเลสเผาไหมใน
อารมณ 
 
 
 
 
 
 
 
 หา รูจักหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเปนเหตุใหเกิดภยันตรายทั้งปวง คนฉลาดจะ
ไมเขาใกลมาพยศหรือสุนัขบา ไมคบคนชั่วและไมไปใกลสถานที่ไมบังควร
ไป  ถารูจักหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานี้ได ไฟกิเลสก็จะไมคุขึ้นอีก 
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2. ในโลกนี้มีตัณหาอยู 5 อยาง คือ ตัณหาที่เกิดจากตามองเห็นรูป ตัณหา
ที่เกิดจากลิ้นไดล้ิมรส ตัณหาที่เกิดจากจมูกไดกลิ่น ตัณหาที่เกิดจากหูไดยิน
เสียง ตัณหาที่เกิดจากกายไดสัมผัส 

 
 
* ประสาททั้ง 5 นี้เปนประตูเปดไปสูความอยากเพื่อความสุขสําราญ
เฉพาะตน 

 
 
 คนสวนมากหลงในความอยากสุขสบายโดยลืมนึกถึงผลรายที่จะ
ตามมา เหมือนกวางที่ติดบวงที่นายพรานดักลอไว ตัณหาทั้ง 5 นี้ก็คือบวง
กิเลส ที่ลอใหคนมาติด ทําใหไดรับความทุกขทรมาน ดังนั้น เราจึงควรรูจัก
วิธีหลีกเลี่ยงไมใหติดอยูในบวงตัณหาเหลานี้ 

 
 
3. วิธีที่จะหลีกเลี่ยงบวงตัณหานี้ไมไดมีเพียงวิธีเดียว ยกตัวอยางเชน ถา
เราจับงู จระเข นก สุนัข สุนขัจิ้งจอกและลิง ซึ่งแตละตัวเปนสัตวที่มี
สัญชาตญาณตางกัน เอามาผูกติดกันแลวปลอยไปสัตวทั้ง 6 ชนิดนี้จะหา
หนทางกลับที่อยูหรือรังของตนดวยวิธีตาง ๆ กันตามสัญชาตญาณ งูจะเลื้อย
หาพงหญา จระเขจะคลานไปสูที่มีน้ํา นกจะพยายามบินไปในอากาศ สุนัข
จะหาหมูบานที่มีคนอาศัยอยู สุนัขจิ้งจอกจะหาโพรงซอน สวนลิงก็จะหนี
เขาปาปนตนไม จึงตองเกิดการยื้อยุดตอสูกัน แตเมื่อมีเชือกผูกติดกันอยู ตัว
ที่มีพละกําลังมากที่สุดก็จะฉุดเอาตัวอื่นไปตามทางของตน 
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 เชนเดียวกัน คนเรามักจะถูกชักพาใหตกอยูใตอํานาจของสิ่งที่ตาเห็น
เสียงที่ไดยิน กลิ่นหอมที่มากระทบจมูก รสที่ล้ินไดล้ิม สัมผัสทางกายและ 
อารมณ อํานาจใดที่มีพลังมากที่สุดเราก็ตกเปนทาสของอํานาจนั้น 

 
 
 ถาเราผูกสัตวทั้ง 6 ชนิดดังกลาวไวกับหลักแยกกัน ตอนแรกแตละตัว
ก็จะดิ้นรนเพื่อที่จะหนีกลับรังของตัวจนหมดแรงและเลิกราไปเอง 

 
 
 เชนเดียวกัน ถาคนเรารูจักสํารวมใจบําเพ็ญเพียรทางจิตได ตัณหาที่
ไดรับจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ก็จะไมเกิดขึ้น จะไดรับแตความสุขสงบทั้ง
ปจจุบันและอนาคต 

 
 
4. คนเรามักเห็นแกความสุขสวนตัว อยากไดลาภ ยศ สรรเสริญ
เหมือนกับธูปหอมที่จุดไวและมอดไหมหมดไปในที่สุด เชนเดียวกัน ถา
คนเรามุงแสวงหาแตลาภ ยศ สรรเสริญซึ่งไมใชหนทางแหงความจริงแลวก็
จะพบแตหนทางที่เต็มไปดวยอันตรายและจะตองเสียใจภายหลัง 

 
 
 ผูที่มุงแสวงหาแตลาภ ยศ สรรเสริญ ความมั่งมี ฯลฯ เปรียบไดดัง
ทารกที่ล้ิมรสน้ําผึ้งจากปลายมีด มัวเพลินอยูกับความหวานอรอยของน้ําผึ้ง
จนถูกมีดบาดลิ้น 
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 ผูที่ไมรูจักอิ่มในกิเลสตัณหาก็เหมือนกับคนที่ถือคบไฟวิ่งทวนลม 
ยอมตองถูกไฟลวกหนาลวกตัวนั่นเอง 

 
 ดังนั้น เราจึงไมควรปลอยใจใหตกเปนทาสของกิเลสทั้ง 3 อยาง คือ
โลภะ โทสะ และโมหะ เราตองรูจักควบคุมจิตใจใหมั่นคง 

 
5. ผูที่ปรารถนาหนทางตรัสรูจะตองดับไฟกิเลสใหหมด ผูที่แบกมัดหญา
แหงไวบนหลังจะตองหลีกเลี่ยงใหพนเมื่อเห็นไฟลามทุง ผูที่ปรารถนา
หนทางตรัสรูก็จะตองหลีกเลี่ยงใหพนจากไฟกิเลส 

 
 คนที่ควักลูกนัยนตาตนเองเพราะไมตองการหลงใหลในสิ่งสวยงามที่
ตาไดเห็นเปนคนโง เพราะถาสามารถควบคุมใจไดแลวก็จะไมหว่ันไหวกับ
สิ่งที่ตาไดเห็น 

 
 การแสวงหาหนทางตรัสรูเปนของยากลําบาก แตผูที่ไมมีจิตใจคิด
แสวงหาหนทางนี้จะยิ่งยากลําบากมากไปกวา เพราะจะตองประสบกับการ
เกิด แก เจ็บ ตายวนเวียนอยูเชนนี้ไมมีที่สิ้นสุด 

 
 ผูที่แสวงหาหนทางหลุดพนก็เหมือนกับโคที่บรรทุกสัมภาระหนักเดิน
ขามหนองน้ําที่มีโคลนตมดวยความลําบาก ถึงแมวาจะเหนื่อยเพียงไรก็
พยายามกาวเดินตอไปจนพนแลวจึงพักเอาแรง เชนเดียวกันหนองโคลนแหง
กิเลสตัณหานั้นลึกมากกวาหลายเทา แตถาสามารถควบคุมใจไดแลวก็จะ
สามารถขามพนเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได 
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6. ผูที่แสวงหาหนทางตรัสรูจะตองสลัดความเยอหยิ่งหลงตัวทิ้งไปและ
รับฟงคําสอนของพระพุทธเจาดวยหัวใจที่นอบนอม ไมมีทรัพยศฤงคารทาง
โลกอยางใดจะเปรียบไดกับปญญารูแจงในสัจธรรม 
 
 
 การที่จะมีสุขภาพแข็งแรง มีความเจริญรุงเรืองและความสงบสุขใน
ครอบครัวไดก็จะตองมีความสุขทางใจเสียกอน ถาทําใจใหเปนสุขสงบ และ
เต็มใจที่จะแสวงหาหนทางแหงการตรัสรูไดแลว ก็จะเกิดปญญารูแจงเห็น
จริงขึ้นเอง 
 
 
 มณีมีคาจะขุดพบไดจากดิน บุญกุศลจะเกิดจากคุณความดี ปญญาเกิด
จากจิตใจที่บริสุทธิ์สงบ หนทางแหงชีวิตของคนเราเปรียบเหมือนทุงกวาง
ใหญไพศาล การที่จะเดินไปโดยไมหลงทางตองอาศัยแสงแหงปญญา ชวย
สองทางและอาศัยคุณความดีเปนผูนําทางให 
 
 
 “จงละเวนจากกิเลสชั่วทั้ง 3 คือ โลภะ โทสะ โมหะ เสียเถิด” คําสอน
ของพระพุทธเจานี้เปนคําสอนที่ประเสริฐ ผูที่ปฏิบัติตามคําสอนนี้ไดจะพบ
แตความสุขในชีวิต 
 
 
7. คนเรามักจะทําตามที่ใจคิด ถาใจคิดอยากไดนั่นไดนี่ก็จะยิ่งเกิดความ
โลภมากขึ้น ถาใจเกิดอารมณโกรธ ความโกรธก็จะยิ่งทวีมากขึ้น ถาใจคิด
อาฆาตแคน ความอาฆาตก็จะยิ่งทวีมากขึ้น 
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 คนเลี้ยงวัวเมื่อถึงฤดูใบไมรวงจะตอนฝูงวัวมารวมกันแลวพาไปเขา
คอกขังไว เพื่อที่จะกันไมใหวัวไปย่ํายีพืชผลที่กําลังจะเก็บเกี่ยวหรือถูกจับ
ไปฆา 

 คนเราก็เหมือนกัน เมื่อเห็นวาอะไรไมดีที่จะเปนเหตุใหเกิดความทุกข 
รอนก็จะตองกําจัดใหหมดไปจากใจ โลภะ โทสะ โมหะเปนกิเลสชั่วรายจะ
กําจัดใหหมดไปไดโดยการทําจิตใจใหบริสุทธิ์เปยมไปดวยความเมตตา
กรุณา 

 เมื่อถึงฤดูใบไมผลิคนเลี้ยงวัวจะปลอยวัวใหออกไปหาหญากินอยาง 
อิสระตามทองทุงที่มีหญาออนสด ๆ แตเขาก็ตองคอยติดตามฝูงวัวอยูหาง ๆ 
เพื่อไมใหฝูงวัวหายไป คนเราก็เชนกันตองคอยเตือนใจตัวเองระวังไมให
หลงระเริงไปในทางที่ผิดไดเปนอันขาด 

8. ครั้งหนึ่ง ขณะที่พระพุทธเจาทรงพํานักอยูที่กรุงโกสัมพี มีคนคิดราย 
ตอพระองคคนหนึ่งไดรวบรวมสมัครพรรคพวกที่เปบคนชั่วรายเหมือนกัน
แลวปลอยขาวลือผิด ๆ เกี่ยวกับพระองค เมื่อสาวกของพระองคเขาไปใน 
เมืองเพื่อบิณฑบาตก็ไมไดรับอะไรเลยนอกจากการถูกดาทอวาราย 

 พระอานนทจึงทูลพระพุทธเจาวา “เราไมควรอยูที่เมืองนี้อีกตอไปยังมี
เมืองอื่น ๆ อีกหลายแหงที่ดีกวานี้ เราควรไปเสียงจากเมืองนี้ดีกวาพะยะคะ” 

 พระพุทธเจาทรงตรัสตอบพระอานนทวา “สมมุติวาเมืองตอจากนี้ไปก็
เปนเชนเดียวกับเมืองนี้เลา เราจะทําอยางไร” 

 “เราก็ยายไปเมืองอื่นอีกไดพะยะคะ” พระอานนททูลตอบ 
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 “ไมไดหรอกพระอานนท” พระพุทธองคตรัส “การทําเชนนี้ไมใชทาง
แกปญหา เราควรจะอยูที่นี่ตอไปอยางอดทนจนกวาเรื่องสงบแลวเราจึงคอย
เดินทางไปยังเมืองอื่น ในโลกนี้มีกําไรก็มีขาดทุน มีการดูถูกก็มี เกียรติยศ มี
การติฉินก็มีการชมเชย มีทุกขยอมมีสุข ทั้ง 8 อยางนี้ไมอาจทําใหจิตใจเรา
หว่ันไหวไดสิ่งเหลานี้เมื่อเกิดขึ้นงายก็จะสูญไปในเวลาไมชาไมนาน
เชนกัน” 
 
 
 
 
 
 

 ตอนที่ 2 
การประพฤตชิอบ 

ตอนที่ 2 การประพฤติชอบ 
 
1. ผูที่ตองการแสวงหาหนทางหลุดพนจะตองรักษากาย วาจา และใจให
บริสุทธิ์ การทํากายใหบริสุทธิ์ คือ การไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมลักขโมย ไม
ประพฤติผิดในกาม การรักษาวาจาใหบริสุทธิ์ คือ ไมมุสา ไมกลาวราย ไม
ตลบแตลง ไมพูดพลอย การทําใจใหบริสุทธิ์ คือ ไมโลภ ไมโกรธ  ไมหลง 
 
 
 ถาจิตใจสกปรกเต็มไปดวยกิเลสธุลีก็จะทําใหประพฤติในทางที่มิชอบ
ดวย และเมื่อประพฤติมิชอบแลวก็จะกอใหเกิดความทุกขทรมานอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นเราจึงควรทําใจและกายใหสะอาดบริสุทธิ์ 
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2. ครั้งหนึ่งมีเศรษฐีนีหมายคนหนึ่งเปนที่รูจักกันดีวาเปนคนใจดีและไม
ถือตัว เธอมีสาวใชที่ขยันและฉลาดคนหนึ่ง 

 วันหนึ่งสาวใชของเธอรําพึงกับตนเองวา “นายของเราไดรับการ
กลาวขวัญชมเชยวาเปนคนดีมาก เราอยากรูเหลือเกินวาเธอเปนคนดี โดย
ธาตุแทหรือดีเพราะอยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่ดีกันแน ดีละ..เราจะลอง
ทดสอบหาความจริงใหได” 

 วันรุงขึ้นสาวใชจึงไมต่ืนขึ้นไปรายงานตัวกับนายจนกระทั่งเกือบเที่ยง
ทําใหนายโกรธมากและดุวา “ทําไมเจาจึงตื่นสายเชนนี้” 

 สาวใชก็ยอนวา “ถึงขาจะเกียจครานการงานไปสักวันสองวันก็จะ
เปนไรไปเลา ขาไมเห็นสาเหตุที่นายจะตองโมโหโกรธาถึงเพียงนี้เลย” เมื่อ
ไดฟงคําของสาวใชผูเปนนายก็ยิ่งโกรธมากขึ้น 

 วันตอมาสาวใชก็ทําเชนเดียวกันอีก เศรษฐีนีโกรธมากจนระงับไมอยู
จึงเห็นไปควาไมมาไลตีสาวใช เรื่องนี้เปนที่เลาลือรูกันไปทั่ว และตั้งแตนั้น
เปนตนมาชื่อเสียงของเธอก็เสื่อมเสียไป 

3. มีคนสวนมากที่เหมือนกับเศรษฐีนีในเรื่องนี้ เมื่ออยูในสภาพแวดลอม
ที่ตนพึงพอใจก็จะมีจิตใจอารมณดี ไมถือตัวและรักสงบ แตเมื่อสภาพแวด 
ลอมเปลี่ยนไปในทางตรงขามแลวจะยังคงรักษาความสงบสุภาพได
เหมือนเดิมหรือไมนั้น เปนปญหา 

 เมื่อไดยินไดฟงคําพูดที่ไมถูกหูหรือเผชิญกับการแสดงความไมเปน
มิตร หรือเวลาเกิดขาดแคลนอาหาร เครื่องนุงหม ไมมีที่อยูอาศัย แตก็ยังคง
รักษาความสงบเยือกเย็นไมหว่ันไหวทุกขรอนเเละยังคงประพฤติปฏิบัติ
ในทางที่ถูกที่ชอบไดละก็ จึงจะนับวาเปนคนดีจริง 
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 ดวยเหตุนี้ ถาจิตใจและความประพฤติดีเพียงเพราะอยูในสภาพแวด 
ลอมที่ดีเทานั้นละก็ จะเรียกวาเปนคนดีจริงไมได คนที่ดีจริง ๆ นั้นจะตอง
เปนผูที่ปกติยินดีเมื่อไดรับฟงพระธรรมคําสอนแลวประพฤติปฏิบัติตามดวย
กายและใจ มีความเยือกเย็นสงบและถอมตนอยูเสมอไมวาจะตกอยูใน
สภาพแวดลอมอยางใดก็ตาม 

 
 
 
 
 
 
4. การใชคําพูดใหเหมาะสมนั้น บางครั้งตองดูวาถูกกับกาลเทศะหรือไม
จริงหรือเท็จ สุภาพหรือหยาบโลน ใหประโยชนหรือใหโทษ ใหความเห็น
อกเห็นใจหรือเกลียดชัง 

 
 
 
 
 
 
 ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังการใชคําพูดใหเหมาะสมไมใหคําพูดที่ไม
ดีผานปากออกไปทําใหคนโกรธและเกลียดเรา และเมื่อจิตใจมีความเมตตา
เห็นอกเห็นใจผูอื่นแลวก็จะไมเกิดอารมณโกรธเกลียดหรือสะทกสะทานเมื่อ
ไดยินคําพูดช่ัวราย 
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 ยกตัวอยางเชน มีชายคนหนึ่งเอาจอบและเสียมมาตั้งหนาตั้งตาจะขุด
ดินทิ้งไปใหหมด เขาขุดจนดินกระจายไปทั่วแตก็ไมอาจกําจัดดินใหหมด
สิ้นไปได เชนเดียวกับชายโงในเรื่องนี้ เราไมสามารถจะกําจัดคําพูดไมดี
ไมใหมาเขาหูเราได นอกจากการฝกใจของเราใหมีแตความเมตตาเห็นอก
เห็นใจผูอื่น อยูเสมอแลวเราก็จะไมหว่ันไหวกับคําพูดของผูอื่น 

 
 
 ยกตัวอยางเชน การจะใชสีน้ําเขียนรูปบนทองฟายอมทําไมได หรือจะ
ใชไฟจากไตที่ทําดวยหญาฟางเผาใหน้ําในแมน้ําใหญเหือดแหงหายไปหรือ
ใชแผนหนังที่ฟอกจนนุมแลวมาสีกันใหเกิดเสียงกรอบแกรบยอมทําไมได
เชนนี้ถารูจักทําใจไดแลวก็จะไมรูสึกหว่ันไหวไมวาจะไดรับฟงคําพูดชนิด
ใด ๆ ก็ตาม 

 
 
 เราจึงควรทําใจใหกวางเหมือนผืนเเผนดิน ไมมีขอบเขตจํากัดเหมือน 
ทองฟา ลึกเหมือนมหานทีเเละออนนุมเหมือนหนังสัตวที่ฟอกจนนุมแลว 

 
 
 ถาแมวาจะถูกศัตรูจับตัวไปทรมานและเกิดความรูสึกเคียดแคนละก็
แสดงวายังทําตามคําสอนของพระพุทธเจาไมได ดังนั้น ไมวาจะตกอยูใน
สถานการณเชนไรเราจะตองทําตามคําสอนของพระองคใหไดวา “ใจของ
เราจะไมหว่ันไหว วาจาโกรธเกลียดจะไมเล็ดลอดออกจากปาก แตจะ
เอาชนะใจศัตรูดวยการแผเมตตาและเห็นอกเห็นใจ” 
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5. มีชายคนหนึ่งไดพบจอมปลวกซึ่งตอนกลางวันมีไฟลุกไหมอยู พอตก
กลางคืนก็มีควันพลุงออกมา เขาจึงนําสิ่งที่เห็นนี้ไปถามผูรอบรูคนหนึ่งและ
ไดรับคําแนะนําวา “เจาจงเอาดาบขุดลงไปในจอมปลวกใหลึก” เขาก็ทําตาม
ตอนแรกไดพบลั่นดาลประตู ตอมาก็พบน้ําที่เปนฟองปุด ๆ ขึ้นมา ลึกลงไป
อีกก็พบสามงาม หีบ เตา มีดแลเนื้อ ช้ินเนื้อติดตอกันมา ทายที่สุดไดพบ
มังกร 

 
 
 
 เมื่อเลาเรื่องนี้ใหผูรอบรูฟงก็ไดรับคําแนะนําวา “จงทิ้งสิ่งที่ไดพบไป
ใหหมดยกเวนมังกรใหปลอยไวอยางนั้นอยาไดไปรบกวน” 

 
 
 
 “จอมปลวกในนิทานเรื่องนี้เปรียบไดกับรางกายของคน “ไฟที่ลุกใน
ตอนกลางวัน” คือเวลาที่ครุนคิดดวยความสมใจหรือเสียใจในสิ่งที่ไดกระทํา
ไปเมื่อตอนกลางวัน 

 
 
 
 “ผูชายในเรื่องนี้” ก็คอื ผูที่แสวงหาหนทางหลุดพน “ผูรอบรู” คือ
พระพุทธเจา “ดาบ” คือ ปญญาบริสุทธิ์ “การขุดใหลึกลงไป” ก็คือ ความ
เพียรพยายามที่จะตรัสรู 
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 “ล่ันดาลประตู” คือ ความโงเขลา “น้ําที่ปุดขึ้นมาเปนฟอง” คือ ความ
โกรธและความอาฆาต “สามงาม” คือ ความลังเล ความไมสบายใจ “หีบ” 
คือที่เก็บความโลภ หลง ความเกียจคราน ความแปรปรวน ความอาฆาต 
ความลวงหลอน “เตา” ก็คือ รางกายและจิตใจ “มีดแลเนื้อ” คือ ความอยากที่
เกิดจากประสาทสัมผัสทั้งหา “ช้ินเนื้อ” คือ กิเลสตัณหา สิ่งเหลานี้ลวนเปน
พิษเปนภัยแกเราทั้งสิ้น ดังนั้น พระพุทธเจาจึงทรงสอนใหเรา “ทิ้งสิ่งเหลานี้
เสียใหหมด” 

 
 
 สิ่งสุดทายที่ชายผูนี้ไดพบคือมังกร ซึ่งหมายถึงจิตใจบริสุทธิ์ที่ตัดกิเลส
ไดหมดสิ้นแลัว ถาคนเราทุกคนเพียรพยายามขุดลึกลงไปใตดินดวยดาบแหง
ปญญาแลวยอมจะตองไดพบกับมังกรอยางแนนอน เมื่อเพียรขุดไปจนพบ
มังกรนี้แลว “ใหปลอยมังกรตัวนี้ไวแตลําพัง อยาไปรบกวนมัน” 

 
 
6. พระปณโฑลภารัทวาชะเถระสาวกคนหนึ่งของพระพุทธเจา หลังจาก
ไดตรัสรูแลวก็เดินทางกลับกรุงโกสัมพีบานเกิดเมื่องนอนของตนเพื่อไป
ทดแทนบุญคุณแกผูที่ไดเมตตากับตนดวยการเผยแพรพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาใหคนเหลานั้น 

 
 
 นอกชานเมืองโกสัมพีริมฝงแมน้ําคงคามีอุทยานเล็ก ๆ แหงหนึ่งรมรื่น
ดวยตนมะพราวเปนทิวแถวสุดตา 
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 วันหนึ่งในฤดูรอนขณะที่พระปณโฑลภารัทวาชะเถระกําลังนั่งสํารวม
จิตอยูใตรมไม พระเจาอุเทนเจาเมืองก็มาประพาสเลนพรอมดวยสนมกํานัล
และขาราชบริพาร หลังจากที่รองรําทําเพลงกันจนเหนื่อยแลวก็เอนกาย
พักผอนอยูใตรมไมอีกตนหนึ่งใกล ๆ 

 ระหวางที่บรรทมอยู สนมกํานัลทั้งหลายไดออกไปเดินเลนและพบ
พระปณโฑลภารัทวาชะเถระซึ่งกําลังนั่งวิปสนาอยูโดยบังเอิญ พวกนางจึง
เกิดความเลื่อมใสศรัทธาขอรองใหพระปณโฑลภารัทวาชะเถระแสดงธรรม
เทศนาใหฟง 

 เมื่อพระเจาอุเทนตื่นบรรทมไมพบขาราชบริพารก็ออกตามหา เมื่อ
พบวาพวกนางกําลังลอมฟงคําสอนของพระปณโฑลภารัทวาชะเถระอยูก็
เกิดความริษยาและกริ้วมาก จึงตรัสบริภาษวา “เหตุไฉนผูทรงศีลอยางเจาจึง
ไดมัวเพลินวิสาสะในเรื่องไรสาระกับอิสตรีอยูอยางใกลชิดเชนนี้เลา เจาเลว
มาก” แตพระปณโฑลภารัทวาชะเถระก็ไมไดโตตอบ ยังคงหลับตาเงียบเฉย
อยู 

 พระเจาอเุทนยิ่งกริ้วมากขึ้นทรงชักดาบออกมาจอที่ศีรษะของพระ
เถระ แตพระเถระก็ไมแสดงอากัปกิริยาโตตอบแตอยางใด ยังคงนิ่งเฉยไม 
สะทกสะทาน 

 พระเจาอุเทนทรงโกรธกริ้วถึงขีดสุดทรงฟาดรังมดแดงแตกกระจาย
ไปรอบตัวของพระเถระ แตพระเถระก็ยังคงนิ่งเฉยอยูดวยความอดทน 

 ในที่สุดพระเจาอุเทนรูสึกพระองคเกิดความละอายในความหยาบคาย
ที่พระองคไดทรงกระทําไป จึงตรัสขอโทษและยอมรับฟงพระธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจาที่พระปณโฑลภารัทวาชะเถระเทศนาใหฟงจนเกิดความ
เลื่อมใส กรุงโกสัมพีจึงกลายเปนศูนยกลางที่พระธรรมไดเผยแพรออกไป 
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7. หลายวันตอมาพระเจาอุเทนไดเสด็จมาพบพระปณโฑลภารัทวาชะ
เถระถึงในปาที่บําเพ็ญพรตอยูแลวตรัสถามปญหาวา “ดูกอนเถระ ชวยบอก
ขาหนอยเถิดวาพระสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจามีวิธีรักษาใจและกายให
บริสุทธิ์ ตัตกิเลสตัณหาใหหมดสิ้นไดอยางไรทั้ง ๆ ที่ยังหนุมแนนอยางนั้น” 
 
 
 
 พระปณโฑลภารัทวาชะเถระทูลตอบวา “พระพุทธเจาทรงสอนสาวก
ทั้งหลายใหปฏิบัติตออิสตรีดังนี้คือ ใหนับถือสตรีผูมีวัยสูงกวาตนเสมือน
มารดาบังเกิดเกลา ที่มีวัยคราวเดียวกันเสมือนนองสาว ที่มีวัยนอยกวาใหถือ
เสมือนเปนธิดาของตน ดังนี้ สาวกทั้งหลายถึงแมอายุยังนอยก็สามารถตัด
ขาดกิเลสและรักษาใจกายใหบริสุทธิ์ได” 
 
 
 
 “แตวาทานเถระ ถึงแมจะเปนสตรีรุนราวคราวแม คราวนอง หรือ
คราวลูกก็ตามที คนเราก็อาจคิดนอกลูนอกทางได สาวกทั้งหลายมีวิธีกําจัด
กิเลสตัณหานี้ไดอยางไรเลา” 
 
 
 
 “มหาราชา พระพุทธองคไดสอนใหพวกขาทั้งหลายมองเห็นความ
สกปรกในรางกายของคนที่มีทั้งเลือด หนอง เหงื่อไคล ไขมัน ฯลฯ แปด
เปอนอยู ดวยการคิดเชนนี้ทําใหสาวกทั้งหลายสามารถทําใจใหบริสุทธิ์อยู
ไดตลอดเวลา” 
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 “ขาแตทานเถระ การทําใจใหบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหานี้อาจเปนของ
งายสําหรับผูที่ไดรับการฝกฝนบําเพ็ญเพียรทั้งกาย ใจ และปญญาแลวเชน
บรรดาสาวกทั้งหลาย แตสําหรับผูที่ไมเคยฝกบําเพ็ญเพียรมากอนแลวนั้น
ไมใชของงายเลย เพราะถึงจะพยายามมองใหเห็นความสกปรกนาเกลียดใน
รางกาย แตก็มักจะถูกความสวยงามของรูปกายภายนอกดึงดูดใจใหหลงใหล
ได สาวกของพระพุทธเจาคงจะมีเคล็ดลับอยางอื่นไมใชหรือจึงสามารถทาํ
ใจและกายใหบริสุทธิ์อยูเชนนี้ได” 
 
 
 
 “มหาราชา พระพุทธองคทานทรงสอนใหระมัดระวังประสาทสัมผัส
ทั้ง 5 คือ ทางตาจะมองเห็นสีและรูปราง หูจะไดยินเสียง จมูกจะไดกลิ่น ล้ิน
จะไดล้ิมรส กายจะไดรับสัมผัส พระพุทธองคทรงสอนใหปดหนทางไมให
สิ่งเหลานี้ผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 เขามากระทบกระเทือนใจไดไมวาจะเปน
สิ่งที่พึงใจหรือไมพึงใจก็ตาม การปฏิบัติตามคําสอนนี้ทําใหสาวกทั้งหลาย
สามารถดํารงความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจได” 
 
 
 
 “ขาแตทานเถระ คําสอนของพระพุทธองคนี้ประเสริฐแท เพราะขาก็
เคยมีประสบการณเชนนี้มากอนเหมือนกัน คือ ถาไมระมัดระวังแตกลับ
ปลอยใจและกายใหเผชิญหนาสิ่งสวยงามและความบันเทิงเริงรมยแลวก็จะ
ตกเปนทาสของกิเลสตัณหาเหลานี้ทันที ดังนั้นการปดหนทางไมให
ประสาททั้ง 5 ไดสัมผัสกับสิ่งที่จะมาทําใหจิตใจและอารมณเกิดกิเลสมัว
หมองไดนั้น เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด” 
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8. เมื่อใดที่เราทําตามที่ใจคิด เมื่อนั้นก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบ เมื่อถูกใครดา
วาเราก็มักจะตอบโต หรือทําตอบเพื่อแกแคน เราจึงควรระมัดระวังปฏิกิริยา
โตตอบนี้ เพราะมันเปรียบเหมือนการถมน้ําลายรดฟา ซึ่งจะไมถูกผูอื่นแต
กลับมาถูกตัวเอง เหมือนกับการกวาดขี้ผงยอนทางลมผงจะไมมีวันหมดไป
แตกลับจะมาเปอนตัวเอง การตกเปนทาสของความอาฆาตคิดแคนมักจะ
นําไปสูความหายนะเสมอ 

 
 
 
9. เราควรจะเลิกเปนคนใจแคบ ควรมีใจกวางรูจักเอื้อเฟอเผื่อแผ
ยิ่งกวานั้นถามีความตั้งใจมั่นและมีศรัทธาในการตรัสรูแลวก็จะเปนการดี
ยิ่งขึ้นไปอีก 

 
 
 
 เราควรเลิกเห็นแกตัว ควรมีใจกรุณาใหความชวยเหลือเกื้อกูลผูอื่นให
มีความสุข ความสุขที่เราใหแกผูอื่นนั้นจะดลใหเกิดความสุขขึ้นตอ ๆ กันไป
เปนลูกโซ 

 
 
 
 ไฟจากคบเพลิงเพียงอันเดียวสามารถจุดไฟตอใหคบเพลิงอื่นไดเปน
พัน ๆ โดยที่เปลวไฟไมลดนอยลงเลย ความสุขก็เหมือนกันแมจะแบงให
ผูอื่นไปมากมายเทาไรก็ตามจะไมมีวันลดลงเลย 
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 ผูที่แสวงหาหนทางตรัสรูจะตองกาวเดินไปอยางระมัดระวังตั้งแตกาว
แรก ไมวาความหวังนั้นจะสูงยิ่งเพียงไรก็ตามก็ตองกาวเดินไปอยางมั่นคง
โดยไมลืมวาการดําเนินไปสูหนทางแหงการตรัสรูนั้นขึ้นอยูกับการประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน 
 
 
10. ในหนทางแหงการตรัสรูนั้น ตอนแรกจะมีอุปสรรคตาง ๆ ในโลกที่
เราจะตองเอาชนะใหไดอยูถึง 20 อยาง คือ 
 
 1. เปนการยากที่คนจนจะเปนคนใจบุญสุนทาน 2. เปนการยากที่คน 
เยอหยิ่งหลงตัวจะพบหนทางตรัสรู 3. เปนการยากที่จะแสวงหาหนทางตรัส
รูดวยการพลีชีวิตของตนเอง 4. เปนการยากที่จะเกิดมาในระหวางที่
พระพุทธเจายังทรงประทับอยูในโลก 5. เปนการยากที่จะไดรับฟงคําสอน
ของพระพุทธองค 6. เปนการยากที่จะทําใจใหบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลส       
7. เปนการยากที่จะตัดความอยากไดในสิ่งที่สวยงามดึงดูดใจ 8.เปนการยาก
สําหรับผูที่มีพลังอํานาจที่จะไมใชพลังงานนั้นใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนตองการ   
9. เปนการยากที่จะไมโกรธตอบเมื่อถูกเหยียดหยามดูถูก 10. เปนการยากที่
จะทําใจไมใหของเกี่ยวกับสิ่งลอใจที่เกิดขึ้น 11. เปนการยากที่จะเรียนให
กวางและรูใหลึกซึ้ง 12. เปนการยากที่จะไมดูแคลนผูที่เพิ่งเริ่มตน 13. เปน
การยากที่จะเปนคนถอมตัว 14. เปนการยากที่จะพบผูที่เปนเพื่อนแท 15. 
เปนการยากที่จะเรียนรูหนทางปฏิบัติเพื่อจะไดไปสูหนทางตรัสรู 16. เปน
การยากที่จะไมหว่ันไหวเมื่อถูกแรงกระตุนจากสิ่งแวดลอม และสถานการณ
ภายนอก 17. เปนการยากที่จะหยั่งรูสติปญญาของผูอื่นเพื่อที่จะเทศนาจูงใจ
ใหรูตามในพระธรรม 18. เปนการยากที่จะไมโตแยงกันในเรื่องความถูก
หรือผิด  19. เปนการยากที่จะเรียนรูวิธีการที่ถูกตอง 
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20. คนดี คนชั่ว ตางกันดวยนิสัยสันดาน คนชั่วคือ คนที่ไมรูจักบาปกรรมจึง
ไมคิดเลิกการทําช่ัว และไมพอใจเมื่อถูกช้ีหรือเตือนถึงความชั่วนั้น คนดีคือ 
ผูที่รูจักแยกดีช่ัว รูวาอะไรดี อะไรไมดี เมื่อรูวาอะไรไมดีก็รูจักหลีกเลี่ยงไม
ทํา และรูสึกขอบคุณเมื่อมีผูมาเตือนเวลาทําผิด 
 
 
 
 คนชั่ว คือ คนโงที่ไมรูสํานึกในบุญคุณของผูที่วากลาวตักเตือนดวย
ความหวังดี 
 
 
 
 ตรงกันขาม คนดี คือ คนฉลาดที่รูคุณคนที่หวังดีตอตนและจะพยายาม
หาโอกาสตอบแทนบุญคุณ ดวยการแสดงความโอบออมอารีไมเฉพาะกับผู
ที่มีบุญคุณกับตนเทานั้นแตเผื่อแผแกคนทั่วไปดวย  
 
 
 

ตอนที ่3 
นิทานชาดกประกอบคําสอน 
ตอนที่ 3 นิทานชาดกประกอบคําสอน 

 
1. กาลครั้งหนึ่ง ประเทศแหงหนึ่งมีประเพณีแปลก คือ ใครก็ตามที่แก
เฒาชราภาพแลวจะถูกแยกออกไปทอดทิ้งใหอยูตางหากที่ภูเขาหางไกลจาก 
สังคม 
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 ขุนนางผูใหญคนหนึ่งไมเห็นดวยกับประเพณีนี้และไมอาจจะทําเชนนี้
กับบิดาบังเกิดเกลาของตนได เขาจึงสรางอุโมงคใตดินใหบิดาซอนตัวและ
ดูแลปรนนิบัติอยางใกลชิด 

 
 วันหนึ่งมีเทพยดามาปรากฏองคตอหนาพระพักตรของพระราชาและ
ต้ังปริศนาถาม ถาพระราชาไมสามารถตอบคําถามใหเปนที่พอใจไดแลว
ประเทศนี้จะตองประสบความหายนะ ปริศนามีวา “จงดูงู 2 ตัวนี้แลวทายซิ
วาตัวไหนเปนตัวผู ตัวไหนเปนตัวเมีย” 

 
 พระราชาและขุนนางขาราชบริพารทั้งหลายไมมีใครตอบได 
พระราชาจึงปาวประกาศหาผูที่ดูออกโดยจะใหรางวัลอยางงาม 

 
 ขุนนางคนนั้นจึงกลับไปถามความกับบิดาอยางลับ ๆ บิดาก็บอกไหวา
“งายนิดเดียว เจาจงเอางู 2 ตัวนั้นวางลงบนพรมนุม ๆ แลวก็ดูวาถางูตัวไหน
ดิ้นอาละวาดก็เปนตัวผู ถาตัวไหนสงบนิ่งอยูก็เปนตัวเมีย” 

 
 ขุนนางจึงนําคําตอบนี้ไปบอกใหพระราชาทายจนถูก เทพยดาก็ไมละ
เวนยังคงนําปริศนายาก ๆ มาถามพระราชาอยูเรื่อย ๆ ซึ่งก็ไมมีใครสามารถ
ตอบได ขุนนางคนเดิมจึงกลับไปถามบิดาแลวก็ไดรับคําตอบที่ถูกตองทุก
ครั้ง 

 
 ยกตัวอยางปริศนาหนึ่ง คือ “ใครคือผูที่ไดรับการขนานนามวาเปนผูที่
ต่ืนแลวทั้ง ๆ ที่กําลังหลับ และผูที่ต่ืนแลวถูกเรียกวากําลังหลับ” 
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 คําตอบคือ “ผูที่กําลังบําเพ็ญเพียรแสวงหาหนทางตรัสรูนั่นเองเขาเปน
ผูที่ต่ืนเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ไมใสใจในการตรัสรู แตเมื่อเปรียบเทียบผูที่ต่ืน
แลวนี้กับผูที่ตรัสรูแลวเขาก็ยังเปนผูที่หลับอยู” 
 
 “เราจะมีวิธีช่ังน้ําหนักชางสารตัวใหญไดอยางไร” 
 
 “วิธีช่ังก็คือ เอาชางใสเรือแลววัดดูวาเรือจมลงไปลึกแคไหน จากนั้น
เอาชางขึ้นจากเรือเอาหินใสลงไปแทนจนเรือจมลงไปไดระดับเดียวกันแลว
ก็ช่ังน้ําหนักของหินนั้น จะไดเทากับน้ําหนักของชาง” 
 
 “น้ําเพียงแคอุงมือชอนมีปริมาณมากกวาน้ําในมหาสมุทรนั้น
หมายความวาอยางไร” คําตอบคือ “น้ําบริสุทธิ์สะอาดเพียงแคอุงมือเดียวนั้น
มีคุณคาสําหรับบิดามารดาและคนเจ็บอยางมหาศาล เปนทานที่ไมมีวันชดใช
ใหหมดสิ้นได แตน้ําในมหาสมุทรใหญนั้นอาจจะเหือดแหงหมดสิ้นไปได 
ไมวันใดก็วันหนึ่ง” 
 
 ตอมาเทพยดาก็นําชายผูหนึ่งที่ผอมโซเหลือแตหนังกับกระดูกเพราะ 
ความอดอาหารมาใหดู แลใหชายผูนั้นพูดวา “ในโลกนี้จะมีใครอีกไหมที่
ตองอดอยากและตองทนทุกขทรมานยิ่งไปกวาขา” 
 
 “มีแนนอน ในโลกนี้ยังมีผูที่จิตใจเต็มไปดวยความเห็นแกตัว เต็มไป
ดวยกิเลสเพราะไมเช่ือในรัตนทั้ง 3 คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ 
ไมทําบุญเกื้อกูลบิดามารดา ครูบาอาจารย ผูนั้นนอกจากจะตองอดอยาก  
เพราะความแลงน้ําใจแลวจะตองไดรับกรรมสนองตอบใหตกนรกเปนเปรต
ที่หิวโหยทนทุกขทรมานอยางไมมีที่สิ้นสุด” 



หนทางเเหงนิพพาน 

–137– 

 “นี่คือกระดานไมจันทน จึงดูซิวาปลายดานไหนคือดานโคน” คําตอบ 
ก็คือ “จึงเอาไมกระดานนั้นลอยในน้ําดูวาถาดานไหนจมมากกวา ดานนั้นก็
คือโคน” 

 
 
 “นี่คือมา 2 ตัวเหมือนกันทั้งขนาดและรูปราง จงทายซิวาตัวไหน เปน
แม ตัวไหนเปนลูก” 

 
 
 คําตอบคือ “จึงใหหญาแกมาทั้งสองนั้น ตัวที่แบงหญาใหอีกตัวหนึ่ง 
กินคือตัวแม” 

 
 
 คําตอบที่ถูกตองทั้งหมดนี้ทําใหเทพยดารวมทั้งพระราชาพอพระราช 
หฤทัยมาก เมื่อพระราชาไดทรงทราบวาขุมทรัพยแหงความรูนี้มาจากบิดา
ของขุนนางที่ซอนตัวอยูไนอุโมงคใตดินก็รูสึกตื้นตันมาก ต้ังแตนั้นมาทรง
รับสั่งใหเลิกประเพณีทอดทิ้งคนแกคนชรา ใหกลับมาไดรับการดูแล
ปรนนิบัติจากลูกหลานดวยความกตัญู 

 
 
2. มหารานีแหงแควนวิเทหะในประเทศอินเดียไดทรงสุบินเห็นชางเผือก 
6 งา พระนางอยากไดจึงทูลขอใหพระราชาจับชางนั้นมาใหนางดวยความ
รักพระมเหสี พระราชาไมอาจขัดพระทัยพระนางได จึงใหปาวประกาศหาผู
ที่รูแหลงที่อยูของชางนี้ โดยจะใหรางวัลอยางงดงาม 
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 เผอิญชางเผือก 6 งาดังกลาวนี้มีอยูจริงในปาลึกของภูเขาหิมาลัย เปน
ชางที่กําลังบําเพ็ญเพียรเพื่อการตรัสรูเปนพระพุทธเจา ชางตัวนี้ครั้งหนึ่งเคย
ชวยชีวิตของนายพรานคนหนึ่งไวใหพนจากอันตรายจนกลับมาถึงบานเกิด
เมืองนอนได เมื่อกลับมาแลวไดเห็นประกาศก็เกิดความโลภอยากไดรางวัล
จนลืมนึกถึงบุญคุณ จึงกลับเขาไปในปาอีกเพื่อฆาชางนั้นทั้ง ๆ ที่ชางเชือก
นั้นดีกับตน 
 
 
 
 
 นายพรานรูวาชางเผือกเชือกนี้กําลังแสวงหาหนทางตรัสรูจึงปลอมตัว
เปนพระเขาไปจนใกลและยิงชางดวยธนูพิษในขณะที่ชางเผลอ 
 
 
 
 
 เมื่อใกลจะสิ้นลม ชางเผือกเชือกนั้นรูวานายพรานผูที่ถูกกิเลสแหง
ความโลภในสินจางรางวัลครอบงําอยูก็เกิดความเวทนาสงสารวาจะถูกชาง
เชือกอื่นรุมฆาเพราะความแคนแทนตน จึงใชขาทั้ง 4 ปกปองซอนตัว
นายพรานไวใหพนอันตรายจากชางอื่น ๆ แลวก็ถามเหตุผลวาทําไมจึงกลา
เสี่ยงอันตรายทําสิ่งโง ๆ เชนนี้ เมื่อรูวานายพรานตองการงาทั้ง 6 ของตนจึง
ไดฟาดงากับตนไมจนหักแลวยกใหนายพรานไปทั้งหมด พลางกลาววา “ขา
ไดบําเพ็ญเพียรเพ่ือการตรัสรูจนครบบริบูรณแลวขาคงจะไดไปเกิดใหมใน
ดินแดนบริสุทธิ์แหงพุทธ และเมื่อใดที่ขาไดบรรลุเปนพระพุทธเจาแลว ขา
จะมาชวยถอนพิษธนูแหงกิเลสทั้ง 3 คือโลภะโทสะโมหะใหเจา” 
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3. ในปาทึบบริเวณเทือกเขาหิมาลัย มีนกแกวตัวหนึ่งอาศัยอยูรวมกันกับ
สัตวปาและนกอื่น ๆ วันหนึ่งเกิดไฟไหมปาเพราะการเสียดสีกันของตนไผ
เนื่องจากลมพัดแรงมาก สัตวและนกทั้งหลายแตกตื่นหนีกันจาละหว่ันดวย
ความหวาดกลัว เมื่อนกแกวเห็นดังนั้นก็เกิดความเวทนาสงสารคิดจะตอบ
แทนบุญคุณที่ตนเคยไดรับเมื่ออาศัยอยูในปาไผ จึงพยายามหาทางชวยชีวิต
สัตวอื่น ๆ อยางสุดความสามารถดวยการจุมตัวในสระน้ําใกล ๆ จนตัวเปยก
แลวบินขึ้นไปเหนือไฟสลัดน้ําที่เปยกขนอยูเพื่อดับไฟครั้งแลวครั้งเลาดวย 
หัวใจที่เปยมไปดวยความเมตตาและรูคุณตอกอไผ 
 
 
 
 เมื่อการกระทําของนกแกวตัวนี้รูไปถึงเทพยดาบนสรวงสวรรค จึงได
เสด็จลงมาแลวตรัสวา “เจามีจิตใจที่ประเสริฐมาก แตเจาจะดับไฟกองใหญ
ดวยหยดน้ํานอยนิดเดียวที่สลัดจากปกเจาไดอยางไร” 
 
 
 
 นกแกวทูลตอบวา “ไมมีสิ่งใดที่จะเปนไปไมไดถาการกระทํานั้นเกิด
จากความกตัญูรูคุณและความเมตตา ขาจะทําเชนนี้ตอไปถึงแมวาขา
จะตองใชเวลาตลอดช่ัวภพหนาก็ตาม” 
 
 
 
 เทพยดาไดฟงก็ทรงตื้นตันใจมาก จึงทรงชวยนกแกัวดับไฟที่ไหมกอ
ไผอยูจนหมดสิ้น 
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4. ครั้งหนึ่งนานมาแลว มีนกสองหัวตัวหนึ่งอาศัยอยูในหุบเขาหิมาลัย 
วันหนึ่งหัวหนึ่งไดกินลูกไมหวานอรอย เมื่ออีกหัวหนึ่งเห็นดังนั้นก็เกิด
ความริษยาคิดวา “ดีละถาอยางนั้นขาจะกินลูกไมที่มีพิษ” วาแลวก็ทําดังที่คิด 
ผลสุดทายนกตัวนั้นถึงแกความตายทั้งสองหัว 
 
5. งูตัวหนึ่งหัวกับหางเกิดกินแหนงแคลงใจกันวาใครควรจะเปนคน
เดินหนา สวนหางพูดวา “นี่เจาหัวเจาเปนคนเดินหนาเสมอมา มันไม
ยุติธรรมเลย เจาควรจะใหขาไดมีโอกาสเปนคนเดินหนาบาง” 
 
 สวนหัวตอบวา “ธรรมชาติสรางขามาใหเปนฝายเดินหนา เจาจะมาให
ขาฝาฝนกฎธรรมชาติไดอยางไรเลา มันไมถูกเลย” 
 
 ทั้งหัวและหางทะเลาะกันเรื่องนี้เรื่อยมา จนกระทั่งวันหนึ่งสวนหาง
โกรธจัดจึงมวนพันตนไมไวแนนไมยินยอมใหสวนหัวเลื้อยไปไหน ยื้อยุด
กันอยูจนกระทั่งสวนหัวเหนื่อยจัดยอมแพแลว สวนหางจึงคลายตัวดวย
ความชะลาใจ งูทั้งตัวจึงตกลงไปในกองไฟถูกไฟเผาตาย 
 
 ในโลกนี้ ทุกสิ่งทุกอยางมีกฎเกณฑที่ธรรมชาติไดกําหนดไว ถา
กฎเกณฑนี้ถูกทําลายไปก็จะเกิดผลคือความหายนะ 
 
6. มีชายคนหนึ่งเปนคนใจรอนขี้โมโห วันหนึ่งมีชาย 2 คนมายืนนินทา
เขาอยูที่หนาบานของเขาเอง คนหนึ่งพูดวา “ชายเจาของบานนี้เปนคนดีก็
จริงแตเปนคนใจรอนโมโหโทโสงาย” เมื่อเขาไดยินคํานินทาก็โกรธจัดว่ิง
ออกไปหนาบานแลวเตะตอยทํารายรางกายชาย 2 คนนั้นทันที 
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 คนที่ฉลาด เมื่อถูกตักเตือนก็มักจะรูสํานึกและปรับปรุงตัวเอง แตคน
โงเมื่อถูกตักเตือนมักไมเช่ือฟงกลับดื้อรั้นและยิ่งทําผิดมากขึ้น 

 
 
7. ครั้งหนึ่งมีเศรษฐีคนหนึ่งร่ํารวยมากแตเปนคนโง เมื่อเขาเห็นบานของ 
คนอื่นเปนตึก 3 ช้ัน สวยงามก็เกิดความริษยาคิดวาจะสรางตึกสวย ๆ แบบ
นั้นบาง เพราะตัวเองก็ร่ํารวยเหมือนกัน เขาจึงเรียกชางกอสรางมาสั่งงาน 
ชางกอสรางไดรับคําสั่งแลวก็ลงมือทํางานทันที โดยการวางรากตึกกอนแลว
จึงสรางชั้นหนึ่ง ช้ันสอง ช้ันสามตามลําดับขึ้นไป เศรษฐีใจรอนทนไมไดก็
พูดวา“ขาไมตองการฐานบานหรือช้ันหนึ่ง ช้ันสอง ขาตองการเเตช้ันสาม
สวย ๆ เจาเรงสรางเร็ว ๆ” 

 
 
 เศรษฐีโงคนนี้ไมมีความพยายามและความอดทนที่จะรอผลที่ดี การ
สรางตึกช้ันที่สามโดยไมมีการสรางฐานและชั้นที่หนึ่งหรือช้ันที่สองนั้น
เปนไปไมได เชนเดียวกันการจะทําสิ่งใดโดยไมใชความอดทนและความ 
พยายาม ยอมหวังผลที่ดีไมได 

 
 
8. ชายโงคนหน่ึงกําลังเคี่ยวน้ําผึ้งอยูก็เผอิญมีเพื่อนสนิทมาหาจึงคิดจะ
เอาน้ําผึ้งมาเลี้ยง เขาไปเอาพัดมาโบกหวังจะใหน้ําผึ้งเย็นทั้ง ๆ ที่ไมไดยก
หมอลงจากเตา เชนเดียวกัน การที่จะแสวงหาน้ําผึ้งแหงปญญาบริสุทธิ์โดย
ไมกําจัดไฟโลกียกอนนั้นเปนสิ่งที่เปนไปไมได 
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9. ครั้งหนึ่งมีปศาจ 2 ตนทะเลาะกันเพื่อจะแยงหีบ ไมเทา และรองเทาคู
หนึ่ง ต้ังแตเชาจนเย็น ก็ยังลงเอยกันไมได จนกระทั่งชายคนหนึ่งผานมาพบ
เขาก็ถามวา “ทําไมเจาทั้ง 2 จึงทะเลาะกันเพื่อสิ่งเหลานี้ สิ่งเหลานี้มีคา
มหัศจรรยเพียงใดเลา เจาจึงไดแกงเเยงกันเชนนี้” 

 
 
 
 
 ปศาจทั้ง 2 ตนอธิบายวา “หีบใบนี้จะใหทุกสิ่งทุกอยางที่มันตองการ
ทั้งอาหาร เครื่องนุงหม ของมีคา ไมเทาจะเปนอาวุธวิเศษสามารถปราบศัตรู
ใหราบคาบได และถาไดใสรองเทาคูนั้นแลวก็จะสามารถเหาะเหิน
เดินอากาศไดตามใจปรารถนา” 

 
 
 
 
 เมื่อชายผูนั้นไดฟงก็พูดวา “เจาทั้ง 2 คนไมตองทะเลาะกัน เจาจงแยก
ไปจากที่นี่สักครูแลวขาจะแบงของเหลานี้ใหเจาเทา ๆ กัน” 

 
 
 
 
 ปศาจทั้ง 2 ตนก็ยอมทําตามสวนชายคนนั้นก็หนีบกลองหีบ ถือไมเทา
แลวใสรองเทาวิเศษนั้นเหาะหนีไป 
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 ปศาจ 2 ตนในเรื่องนี้เปรียบไดกับคนนอกศาสนา กลองวิเศษ คือ ของ
ที่บริจาคเปนกุศล ปศาจทั้ง 2 หารูไมวาทานกุศลกอใหเกิดผลบุญมหาศาลหา
คาไมได สวนไมเทาหมายถึง การสํารวมฝกจิตใหมั่นคงซึ่งจะสามารถกําราบ
กิเลสตัณหาทั้งหลายใหราบคาบได รองเทาหมายถึง ความคิดที่บริสุทธิ์ 
ความประพฤติที่ถูกที่ควรซึ่งจะชวยนําใหพนจากความโลภและการขัดแยง
ทั้งหลาย ปศาจทั้ง 2 ไมรูความจริงนี้จึงทะเลาะและแกงแยงกัน 

 
10. ชายคนหนึ่งออกเดินทางทองเที่ยวไป จนกระทั่งค่ําวันหนึ่งเขาก็มาถึง
บานรางหลังหนึ่งจึงตัดสินใจพักแรมที่นั่น ตกเที่ยงคืนปศาจตนหนึ่งไดเอา
ศพคนตายมาวางไวที่พ้ืนหอง 

 
 ตอมาอีกสักครู ปศาจอีกตนหนึ่งก็เขามาแลวเกิดการวิวาทแยงศพกัน 
 
 
 
 ปศาจตนแรกจึงพูดวา 
 “ถาขามัวแตทะเลาะกับเจาอยูเชนนี้ก็คงไมเกิดประโยชนอะไรดีขึ้น 
เราไปหาคนกลางมาชวยตัดสินความดีกวา” 

 
 ปศาจอีกตนหนึ่งเห็นดวย ปศาจตนแรกจึงฉุดตัวชายที่ซอนตัวอยู ดวย
ความกลัวจนตัวสั่นสะทานออกมาแลวบอกใหตัดสินความ 

 
 ชายผูนั้นกลัวปศาจทั้ง 2 นี้มาก คิดวาถึงจะเขาขางปศาจตนใดตนหนึ่ง
ก็คงไมรอดชีวิตไปได จึงตัดสินใจพูดตามความจริงที่ตนไดเห็น 
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 เปนจริงดังที่ไดคาดไว ปศาจอีกตนหนึ่งโกรธมากควาแขนชายผูนี้มา 
หัก แตปศาจตนแรกก็เอาแขนจากศพมาตอใหใหม ปศาจตนที่สองยิ่งโกรธ
จัดจึงหักแขนอีกขางหนึ่งออก ปศาจตนแรกก็เอาแขนจากศพมาตอใหอีก
เปนเชนนี้เรื่อยไปจนกระทั่งขา หัว ตัวของชายผูนั้นถูกฉีกขาดออกหมด แลว
ปศาจตนแรกก็เอาจากศพมาตอให เมื่อปศาจสองตนเห็นรางกายสวนตาง ๆ 
ของชายคนนี้เกลื่อนกลาดกระจายอยูบนพื้นก็หยิบขึ้นมากินจนอิ่มทองแลวก็
จากไป 

 
 ชายเคราะหรายผูนาสงสารรูสึกหมดอาลัยตายอยากในชีวิตมาก เพราะ
สวนตาง ๆ ของรางกายที่ปศาจกินไปนั้นเปนสวนที่ไดรับมาจากบิดามารดา 
แตตอนนี้สวนตาง ๆ เหลานี้เปนของศพที่เขาไมเคยรูจักเจาของ “อนิจจา..
เราคือใครกันแน” เขาคิดวาวุนอยูเชนนี้ตลอดคืน จนกระทั่งรุงสางจึงเกิด
อารมณคลุมคลั่งเขาจึงออกจากบานรางนี้ไป ระหวางทางไดพบวัดแหงหนึ่ง
เขารูสึกยินดีมากจึงเขาไปนมัสการแลวเลาเรื่องทั้งหมดใหพระในวัดฟง
นิทานเรื่องนี้ช้ีใหคนเราเห็นความหมายที่แทจริงของ “อนาตมัน” คือความ
ไมมีตนที่ถาวร 

 
11. ครั้งหนึ่งมีผูหญิงสวยแตงตัวดวยอาภรณและเครื่องประดับงดงามมา
เยี่ยมเยือนที่บานแหงหนึ่ง เจาของบานถามนางวาเปนใคร นางก็ตอบวา 

 
 “เราเปนเทพเจาแหงความมั่งมี” 

 
 เจาของบานยินดีมากและไดรับรองนางเปนอยางดี 
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 ตอมาหญิงอีกคนหนึ่งหนาตานาเกลียดแตงตัวสกปรกก็มาปรากฏตัว
ขึ้น เจาของบานก็ถามวา นางเปนใคร นางตอบวา “เราเปนเทพเจาแหงความ
ยากจน” เจาของบานตกใจมากพยายามขับไลไหนางออกไปจากบาน แตนาง
ปฏิเสธและตอบวา “เทพเจาแหงความมั่งมีเปนพี่สาวของเราและเราสองคน
พ่ีนองไดสัญญากันไววาจะไมยอมแยกจากกัน ถาทานไลเรา พ่ีสาวของเราก็
จะออกไปจากบานนี้ดวย” แลวก็เปนจริงตามที่นางบอกเมื่อนางจากไปแลวก็
ปรากฏวาพี่สาวของนางคือเทพเจาแหงความมั่งมีก็หายตัวไปดวย 

 
 
 เมื่อมีเกิดก็มีตาย มีสุขก็มีทุกข มีดีก็มีช่ัวควบคูกันไปเสมอ เราจึงไม
ควรลืมความจริงขอนี้ คนโงเทานั้นที่หว่ันกลัวรังเกียจความทุกขเรียกรองหา
แตความสุข แตผูที่แสวงหาหนทางตรัสรูจะสามารถทําใจไมใหผูกพันกับสิ่ง
เหลานี้และเปนอิสระจากความผูกมัดทางโลกียวิสัยได 

 
 
12. ครั้งหนึ่งมีจิตรกรยากจนคนหนึ่งออกเดินทางไปแสวงหาโชคลาภโดย
ทั้งภรรยาไวที่บานแตลําพัง หลังจากที่ไดตอสูกับโชคชะตาดวยความ
ยากลําบากมาเปนเวลา 3 ป เขาก็ต้ังตัวไดสะสมเงินทองไดมากพอแลวจึง
เดินทางกลับภูมิลําเนา ระหวางทางไดเห็นพระสงฆเปนจํานวนมากกําลัง
ประกอบพิธีทําบุญทางศาสนา เขารูสึกเลื่อมใสศรัทธามากคิดรําพึงกับ
ตนเองวา “เรามัวแตคิดถึงเรื่องปจจุบันไมเคยคิดถึงความสุขในอนาคตเลย 
นับวาเปนโชคดีของเราที่ผานมาพบวัดแหงนี้เราจะถือโอกาสนี้หวานพืชผล
บุญเอาไว” คิคไดดังนั้นเขาก็อุทิศเงินทองที่สะสมไวทั้งหมดใหแกวัดแลว 
กลับบานมือเปลา 
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 เมื่อเห็นสามีกลับบาน มือเปลาภรรยาของเขาโกรธมาก เมื่อถูกซักไซ
ไลเลียง เขาก็ตอบวาทรัพยทั้งหมดนั้นไดเอาไปฝากไวในที่ที่ปลอดภัยแลว 
เมื่อนางซักตอไปวา ฝากไวที่ไหน เขาก็สารภาพวาทําบุญไวกับวัด ภรรยา
ของเขาไดฟงดังนั้นก็โกรธมากจึงยื่นเรื่องฟองรองตอศาล เมื่อถูกผูพิพากษา
ไลเลียงถามความจริง เขาก็ใหการวา 
 
 
 
 
 
 
 “ขาไดทํางานหาเงินมาดวยความยากลําบากและไมไดใชเงินนั้นใน 
ทางที่ผิด แตขาตองการหวานพืชผลบุญไวเพื่อความสุขในอนาคตดวยดวงใจ
ศรัทธาซึ่งขาไมเคยมีมากอน เมื่อขาไดอุทิศทรัพยสมบัติทําบุญไปแลวก็รูสึก
เหมือนวาไดกําจัดความโลภอยากไดและความตระหนี่ไปจากใจ รวมทั้งได
พบความจริงวาความมั่งคั่งที่แทจริงไมใชการมีเงินทองแตอยูที่การมีน้ําใจ” 
 
 
 
 
 
 
 เมื่อฟงจบ ผูพิพากษาจึงกลาวสรรเสริญน้ําใจของจิตรกรคนนี้ ผูคนที่
ฟงอยูรอบ ๆ ก็รูสึกซาบซึ้งในความดีของเขาตั้งแตนั้นมาเขาก็ไดรับความ 
เช่ือถือ มีคนมาอุดหนุนผลงานของเขาจนร่ํารวยมีฐานะมั่นคงในที่สุด 
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13. ชายคนหนึ่งอาศัยอยูใกลปาชา คืนวันหนึ่งไดยินเสียงเรียกช่ือของตัว
ดังมาจากหลุมศพเเตเขาไมกลาลุกไปดูเพราะความกลัว วันรุงขึ้นเขานําเรื่อง
นี้ไปเลาใหเพื่อนฟง เพื่อนคนหนึ่งของเขาเปนคนใจกลาตองการจะพิสูจน
ความจริง 
 
 เมื่อไดยินเสิยงเรียกอีกในคืนตอมา ชายผูนั้นก็ตัวสั่นดวยความกลัว เเต
เพื่อนของเขาไดเดินตามเสียงนั้นเขาไปในหลุมศพเเลวถามเจาของเสียงนั้น
วา “เจาคือใคร” 
 
 
 เสียงนั้นตอบวา 
 “ขาคือทรัพยมีคาซอนอยูใตดิน ขาคิดวาจะใหมันกับคนที่ขาเรียกช่ือ 
แตเขาก็กลัวไมกลาเขามา เจาเปนคนใจกลาสมควรที่จะไดขาไปเชาพรุงนี้ ขา
กับผูติดตามอีก 7 คนจะไปที่บานเจา” 
 
 ชายใจกลาผูนั้นก็ถามวา ขาจะคอยเเตโปรดบอกขาหนอยซิวาขาควร
จะรับรองทานอยางไรบาง” 
 
 เสียงนั้นตอบวา “พวกขาจะไปในรางของบรรพชิต กอนอื่นเจาจะตอง
ชําระลางรางกายใหสะอาดหมดจด ทําความสะอาดหองหับ เตรียมที่นั่งไว 8 
ที่เตรียมน้ําเเละขาวตม 8 ชาม 
 
 หลังอาหารใหทานนําเราไปในหองที่ปดมิดชิดที่ละคนเเลวเราก็จะ
กลายรางเปนโถใสทองคํา” 
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 เชาวันตอมา เพื่อนใจกลาคนนั้นก็ทําตามเสียงบอกนั้นเเละบรรพชิต 8 
รูปก็มาปรากฏกายจริงตามคําบอก เขานําไปสูหองที่เตรียมน้ําเเละขาวตมไว 
หลังอาหารเขานําทานไปในหองที่ปดมิดชิด เเลวบรรพชิตทั้ง 8 รูปก็กลาย
รางเปนโถเต็มไปดวยทองคํา 

 
 
 
 
 
 มีชายที่มีนิสัยโลภมากอีกคนหนึ่งอาศัยอยูในหมูบานเดียวกัน เมื่อได
ยินขาวลือนี้ก็เกิดความโลภอยากไดทองคําบาง เขาจึงนิมนตพระมา 8 รูป
แลวทําพิธีอยางเดียวกัน เสร็จเเลวก็นําพระเเตละรูปเขาไปในหอง แตปรากฏ
วาแทนที่จะกลายรางเปนทองคํา พระทั้ง 8 รูปกลับโกรธแลวแจงให
เจาหนาที่มาจับ 

 
 
 
 
 
 สวนชายที่ขี้ขลาดเมื่อรูวาเสียงจากหลุมฝงศพนั้นไดนําความมั่งมีมาสู
เพื่อนใจกลาของเขาก็ไปหาที่บานแลวเอยปากขอเเบงทองคําดวยความโลภ
ยืนยันวามันเปนของตัวเพราะเสียงนั้นเรียกช่ือของเขากอน เมื่อเขาพยายาม
จะแยงเอาโถทองคําจากเพื่อนของเขาก็พบวา ทองในโถกลายเปนงูเต็มไป
หมดและพยายามจะฉกกัดเขา 
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 เมื่อพระราชาไดสดับฟงขาวนี้ทรงตัดสินวาโถทองคํานี้ควรเปนของ
เพื่อนผูมีใจกลาหาญแลวทรงรําพึงกับพระองคเองวา “โลกเราก็มักจะเปน
เสียอยางนี้แหละ คนโงมักหวังแตผลประโยชนที่จะไดรับ แตก็ขลาดเกินไป
ที่จะเผชิญหนาหรือตอสูเพื่อใหไดมา จึงตองประสบความลมเหลว
เชนเดียวกัน เมื่อไมมีศรัทธาและความกลาพอที่จะตอสูเอาชนะใจตนก็ไมได
รับความสงบสุขที่แทจริง” 
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บทที่ 2 

วิธีปฏิบัตเิพื่อหนทางแหงนพิพาน 
บทที่ 2 วิธีปฏิบัติเพื่อหนทางแหงนิพพาน 

ตอนที่ 1 
การแสวงหาหนทาง 

ตอนที่ 1 การแสวงหาหนทาง 
 
1. โครงสรางของจักรวาลเปนอยางไร จักรวาลไมมีที่สิ้นสุดหรือ 
จักรวาลกวางใหญไมมีขอบเขตจํากัดหรือ โครงสรางของสังคมเปนอยางไร 
สังคมที่เปนอุดมคติควรมีลักษณะอยางไร ฯลฯ ถาเรามัวแตคนหาคําตอบ
ของปญหาเหลานี้แทนที่จะมุงแสวงหาหนทางแหงนิพพานแลว ก็คงจะตาย
เสียกอนที่จะไดเริ่มลงมือปฏิบัติเพื่อจะไดไปสูหนทางแหงนิพพาน 
 
 
 
 
 ยกตัวอยางเชน ชายคนหนึ่งโดนลูกศรอาบยาพิษ ญาติมิตรของเขาจึง
รีบไปตามแพทยมาเพื่อทําการผาตัดรักษาบาดแผลให 
 
 
 
 
 แตชายผูนั้นกลับรองหามวา “ชากอนเถิด กอนที่จะดึงลูกศรนี้ออก เรา
อยากจะรูตัวคนยิงวา เปนใคร เปนหญิง หรือชาย มีกําพืดอยางไร คันธนูเปน
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อยางไร ใหญหรือเล็ก ทําดวยไม หรือดวยไผ สายธนูทําดวยหวายหรือเอ็น 
ลูกศรทําดวยหวายหรือกก ปลายศรใชขนนกอะไร เสียกอน จึงคอยดึงออก” 
ลองคิดดูซิวา อะไรจะเกิดขึ้น 

 
 
 
 ไมตองสงสัยเลยวา กอนที่จะรูคําตอบทั้งหมด ชายผูนี้ก็คงจะสิ้นใจ 
เสียกอนเพราะพิษยาจากลูกศรนั้น ในสถานการณเชนนี้ สิ่งที่จะตองทํา กอน
อื่นก็คือ ผาตัดเอาลูกศรออกเสียกอน และทําการเยียวยาไมใหพิษยา เเผซาน
ไปทั่วรางกายได 

 
 
 
 เมื่อถูกไฟเเหงกิเลสตัณหาคุกคาม ก็ควรจะหลีกเลี่ยงอันตรายจากเปลว
ไฟนี้ใหพนเสียกอนที่จะมัวพะวงถึงวา จักรวาลมีโครงสรางอยางไร หรือ 
สังคมในอุดมคติควรมีลักษณะเปนอยางไร 

 
 
 
 ปญหาที่วาจักรวาลมีที่สิ้นสุดหรือไม มีขอบเขตจํากัดหรือไมนั้นไม
สําคัญเทาการเกิด แก เจ็บ ตาย ความเศราโศก ความทุกขทรมานตาง ๆ ซึ่ง
เปนเสมือนเปลวไฟที่เผาไหมอยูรอบตัวเราใหเกิดความรุมรอนอยูตลอดเวลา
ดังนั้น กอนอื่น เราจึงควรหลีกหนีจากกองไฟที่ไหมคุกคามชีวิตเราอยูที่เสีย 
ดวยการแสวงหาหนทางแหงความหลุดพน 
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 พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจานั้นสอนใหเรารูสิ่งที่ควรรู สิ่งที่ไม
จําเปนตองรูจะไมกลาวถึงเลย สอนใหละทิ้งสิ่งที่ควรละทิ้ง และฝกฝนในสิ่ง
ที่ควรฝกฝนเพื่อที่จะไดบรรลุหนทางแหงการตรัสรู 
 
 
 
 ดังนั้น คนเราจึงจําเปนตองเลือกดูวา อะไรเปนปญหาสําคัูที่จะตอง
แกไขกอน อะไรที่เปนภัยคุกคามความสงบสุขของชีวิตมากที่สุด เมื่อรูแลวก็
พยายามเริ่มแกไขปญหานั้นดวยการฝกฝนจิตใจของตนกอนอื่น 
 
 
 
2. สมมุติวา มีคน ๆ หนึ่งเขาไปในปาเพื่อหาแกนไม แตกลับคิดวาถาเก็บ
ก่ิงและใบไมมาก็จะไดแกนของมัน เขาผูนี้เปนคนโงโดยแท เชนเดียวกับผูที่
มุงแสวงหาแกนไมแตกลับเก็บเอาเปลือกไมและเนื้อไมมาโดยสําคัญผิดวา
เปนแกนของมัน 
 
 
 
 ผูที่ปรารถนาจะหลุดพนจากการเกิด แก เจ็บ ตาย ความเศราโศก ความ
ทุกขทรมานทั้งปวง จะตองแสวงหาหนทางนี้ใหพบเสียกอน เพราะนี่เปน
แกนสําคัญ อยางไรก็ตาม ถาบังเกิดความพอใจในวิถีทางปฏิบัติไปสูหนทาง
แหงการหลุดพนที่เพิ่งเริ่มไปเพียงเล็กนอย หลงใหลในชื่อเสียงและการ
สรรเสริญเยินยอ และเกิดความอวดดี ยโส ยกตนขมทานแลว ก็ไมผิดกับการ
ที่เก็บเอากิ่งไมใบไมมา แตหลงคิดวาเปนแกนไมที่ตนตองการนั่นเอง 
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 สวนผูที่พอใจในผลจากความพยายามเพียงเล็กนอยที่ไดทําไปเเละ
หลงผิดคิดวาไดรับสิ่งที่ตนตองการแลว จึงเกิดความหลงตัว คิดวาตนเองมี
ความสําคัญเหนือผูอื่น ก็เทากับการเก็บเอาเปลือกนอกของตนไมมาแทนที่
จะไดแกนไมตามที่หวังไว 

 
 ผูที่พยายามฝกจิตใจจนไดรับความสงบเยือกเย็นและมั่นคงขึ้นบาง
แลวบังเกิดความพอใจในสภาพเทาที่เปนอยูเพียงแคนี้ เกิดความหลงตัว ดูถูก
ผูอื่น ก็เทากับวา เขาเก็บเอาเปลือกช้ันในของตนไมมาแทนที่จะเปนแกนไม
อยางที่เขาตองการ 

 
 ผูที่ไดฝกฝนจนเริ่มประจักษเห็นความจริงกระจางขึ้นบางเเลว แตกลับ
ทําใหดวงตามืดมัวลงเพราะความหลงตนวาดีเลิศกวาผูอื่น ก็เทากับวา เขา
เก็บไดแตเพียงเนื้อไมเทานั้น หาใชแกนของมันอยางที่เขาเขาใจไมบุคคล
ประเภทตาง ๆ ที่ยกตัวอยางมาขางตนนี้ ลวนเปนผูที่หลงผลในความ
พยายามเพียงเล็กนอย ไมพยายามตอไปแตกลับเกียจครานละเลยการฝกฝน
ตน จึงทําใหตองพบกับชีวิตที่เต็มไปดวยความทุกขทรมานอีก 

 
 ผูที่แสวงหาหนทางที่แทจริงนั้น จะตองไมหวังในลาภยศ สรรเสริญ
ไมหลงในความสงบใจที่ไดรับจากความพยายามเพียงเล็กนอย การมีดวงตา
ประจักษเห็นความจริงเพียงเล็กนอยไมใชจุดมุงหมายที่แทจริง 

 
 สิ่งแรกที่คนเราทุกคนจะตองจดจําไวก็คือ กฎธรรมชาติแหงความจริง
ของการเกิด การตาย ที่ไมมีใครหลีกเลี่ยงได 
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3. โลกไมมีตัวตนในตัวของมันเอง เราจึงจําเปนตองขจัดจินตนาการที่ 
ผิด ๆ ใหหมดไปจากจิตใจ และแสวงหาวิถีทางไปสูการตรัสรูความลุมหลง
ไมไดมีสาเหตุเกิดจากสิ่งแวดลอมภายนอกแตเกิดจากจิตใจที่อยูภายใน 
 
 
 ความละโมบที่เกิดขึ้นในจิตใจเปนไฟเผาไหมใหเกิดความรุมรอน 
ทรมาน ความโงเขลาเปนสาเหตุใหตองตกอยูในความมืดมน ลุมหลงทุกข
ระทม เมื่อรูความจริงวา ความหลงผิดนั้นมีสาเหตุเกิดจากใจของเราเองแลว 
ผูที่แสวงหาหนทางแหงความหลุดพน จะตองตอสูเอาชนะจิตใจของตนให
ได 
 
 
4. “โอ ทําไมหนอ จิตใจของเราจึงไดลองลอย กระสับกระสายหาความ
สงบไมไดเชนนี้เลา” “ทําไมใจเราจึงสับสน หลงยึดมั่นผูกพันในสิ่งตาง ๆ 
เชนนี้เลา” 
 
 
 “ใจของเราเปนเสมือนคันไถที่แตกเปนช้ิน ๆ เสียกอนที่จะลงมือไถนา
การเวียนวายอยูในทะเลชีวิตแหงการเกิด การตาย ชาติแลวชาติเลา โดยที่
มิไดทําความดีอะไรไวเลย จะมีประโยชนอะไรถาจะตองตายและกลับมาเกิด
ใหมอีกหลาย ๆ ครั้ง” 
 
 
 “โอ ใจของเราที่ครั้งหนึ่งเคยทําใหเราเกิดมามีชีวิตอยางกษัตริยครั้ง
ตอมาก็ทําใหเกิดมา ในสภาพของยาจก ตองเที่ยวขอทานเขากิน 
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 บางครั้งก็ทําใหเราเกิดมาในสรวงสวรรคของเทพเจาทั้งหลาย มีชีวิตที่
เเสนสุขอยางเหลือลนเเละแลวก็ฉุดเราใหตกลงไปสูไฟนรก” 

 “อนิจจา เพราะความโงเขลา เจาจึงไดนําเราไปสูวิถีชีวิตตาง ๆ และเรา
ก็ยอมทําตามใจเจาโดยมิไดขัดขืนเลย แตตอจากนี้เปนตนไป เราไดกลับใจ
กลับตัวเปนผูที่เช่ือฟงและปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาแลว  
เพราะฉะนั้นขอเจาอยาไดรบกวนสมาธิและขัดขวางเราอีกเลย ขอใหเจา
ปลดปลอยเราใหหลุดพนจากบวงของความทุกขทรมานและชวยกระตุนให
เราไดพบหนทางแหงการรูแจงโดยเร็วเถิด” 

 “โอ ถาเพียงแตเจาจะรูวา ทุกสิ่งในโลกไมมีตัวตนที่ถาวรแต
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาแลวเจาก็คงจะไมยึดมั่นผูกพันกับมัน ไมหลงคิด
วามันเปนของของตน และเมื่อตัดขาดจากความโลภ โกรธ หลงไดเเลว เจาก็
จะพบแตความสงบสุขอยางแนนอน 

 ถาเจาจะใชปญญาเปนคมดาบฟาดฟนเถาวัลยแหงกิเลสตัณหาใหขาด 
สะบั้น โดยไมพะวงถึงการไดเปรียบหรือเสียเปรียบ การสรรเสริญหรือ
ตําหนิติเตียน ฯลฯ เราก็จะมีชีวิตอยูไดอยางสงบสุข” 

 “แตทําไมหนอ เจาจึงกลับชักนําเราใหหลงกลับไปสูโลกแหงกิเลส
ตัณหา และความเริงรมยทําใหเรารุมรอน กระสับกระสายหาความสงบ
ไมไดอีกเชนนี้ ทั้ง ๆ ที่เจาเองมิใชหรือที่เปนคนแนะใหเราแสวงหาหนทาง
แหงการรูแจง” 

 “เจาไมมีตัวตนปรากฏใหเห็นแตเจาก็เที่ยวเตลิดไปในที่ตาง ๆ อยางไม
รูจักเหน็ดเหนื่อยและจนกระทั่งบัดนี้ เราก็ไดทําตามคําบัญชาของเจาตลอด
มา เพราะฉะนั้น ต้ังแตนี้เปนตนไปขอใหเจาทําตามความตองการของเราโดย
ชวยใหเราไดขามพนหวงมหรรณพไปสูฝงสุขาวดีดวยเถิด” 
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 “ตอแตนี้ไป เจาจะตองทําตามบัญชาของเรา ดวยการปฏิบัติตามธรรม
ของพระพุทธเจารวมกันกับเรา” 

 
 “ภูเขา แมน้ํา ทะเล และทุกสิ่งในโลกลวนเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา เปนบอเกิดแหงความวิบัติหายนะ ในโลกนี้มีที่ใดบางเลาที่เราจะ
หาความสงบใจได เราอยามัวชักชาอยูเลย รีบปฏิบัติตามพระธรรมของ
พระพุทธเจาแลวหาทางขามไปสูฝงแหงการรูแจงโดยเร็วดีกวา” 

 
5. ผูที่ตองการแสวงหาหนทางไปสูการตรัสรูจะตองตอสูเอาชนะจิตใจ
ของตนเชนนี้ และปฏิบัติตนตามที่ไดตัดสินใจไวดวยความมั่นคงเด็ดเดี่ยว  
ถึงแมวาจะตองเผชิญกับการวารายดูหมิ่นดูแคลนจากผูอื่นก็ตามจะตองกาว
เดินตอไปอยางไมหว่ันไหวหรือสะทกสะทาน และจะตองมีความอดกลั้นไม
โกรธตอบ เมื่อถูกตอยดวยกําปน หรือถูกขวางดวยกอนหิน หรือถูกฟนดวย
ดาบ 

 
 แมศีรษะจะถูกตัดออกจากรางก็จะไมหว่ันไหว เพราะถาจิตใจเกิด 
ความหว่ันไหวเพราะเหตุตาง ๆ เหลานี้แลวก็จะเกิดความมัวหมอง บังเกิด 
ความทุกข เทากับวาไมไดปฏิบัติตามวิถีทางที่พระพุทธเจาสอนไว 

 
 จิตใจของเราจะตองมั่นคงไมหว่ันไหวตอคําสาปแชง ดาทอวารายไม
สะทกสะทานแมจะถูกทํารายรางกายดวยกําปน หอก ดาบหรือไมตะพด 
จะตองปลงใหไดวา สิ่งเหลานี้ นี่เเหละที่จะชวยทําใหจิตใจของเราเต็มเปยม 
ไปดวยคําสอนของพระพุทธเจา 
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 เพื่อการบรรลุหนทางตรัสรู เราจะตองทําสิ่งที่คิดวายากยิ่งนักใหสําเร็จ
เเละอดทนในสิ่งที่ยากจะมีผูอดทนได บริจาคทุกสิ่งที่ยากจะบริจาคเปนทาน
ได 

 เพื่อการบรรลุหนทางตรัสรู เเมจะตองจํากัดอาหารเหลือเพียงขาววัน
ละหนึ่งเม็ด หรือจะตองเดินลุยไฟเขาไป ก็จะตองทําใหไดโดยไมลังเล 

 เเตไมวาจะเปนการบริจาคทาน หรือการกระทําใด ๆ ทั้งปวง ควร
เปนไปดวยความบริสุทธิ์ใจไมหวังผลตอบแทน ทําไปเพราะวาถูกตอง
สมควรจะทํา เหมือนมารดาที่ใหเสื้อผาและทุก ๆ อยางแกบุตรของตนเพราะ
ความรัก และพยาบาลรักษาเมื่อบุตรเจ็บไขไดปวยเพราะความเมตตาสงสาร 
ทําทุกอยางใหโดยไมเคยคิดถึงความสะดวกสบายของตนเลย 

6. ครั้งหนึ่งนานมาแลว มีกษัตริยพระองคหนึ่งที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ 
และมีน้ําพระทัยเมตตาทรงปกครองประชาชนดวยความรัก และทรงนํา 
ความมั่งคั่งและความสงบสุขมาสูประเทศ ยิ่งกวานั้นพระองคยังทรงเปนผูที่
มีศรัทธาในการแสวงหาหนทางแหงการรูแจงอยางแรงกลา พระองคทรง
เตรียมรางวัลไวพระราชทานใหแกผูที่สามารถแสดงธรรมเทศนาใหทรง
สดับทุกคน 

 ความเสื่อมใสศรัทธาอยางแรงกลาของพระองคไดรูไปถึงเทพยดาบน
สวรรคช้ันฟา ดังนั้นเพื่อพิสูจนความจริงนี้ เทพเจาองคหนึ่งจึงไดจําแลงองค
มาปรากฏในรางของปศาจและมายืนอยูที่หนาประตูวังประกาศวา 

 “ขารูพระธรรมศักดิ์สิทธิ์ที่จะแสดงถวายตอหนาพระพักตร ขอใหรีบ
นําไปทูลพระมหากษัตริยโดยเร็ว” 
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 เมื่อไดสดับเชนนั้น กษัตริยทรงปติยินดีเปนอันมาก ใหนําปศาจเขาเฝา
และตอนรับเปนอันดีเมื่อทรงขอรองใหแสดงพระธรรมใหฟง ปศาจกลับ
แยกเขี้ยวนากลัวใหดูแลวตอบวา 

 
 “ขาอดหยากมานาน จึงหิวโหยมาก ไมอาจจะแสดงธรรมเทศนาได
จนกวาจะไดกินอาหารจนอิ่มทองแลว” 

 
 กษัตริยจึงรับสั่งใหเตรียมอาหารมาเลี้ยง แตปศาจกลับบอกวา 

 
 “อาหารของขาจะตองเปนเลือดและเนื้อสด ๆ ของมนุษย” เจาชายรัช
ทายาทจึงไดสละชีวิตของพระองค แตปศาจก็ยังไมอิ่มหนํา พระมเหสีจึงได
สละชีวิตเปนคนตอมาแตปศาจก็ยังหาไดพอใจไมเรียกรองจะกินองค 
กษัตริยใหได 

 
 กษัตริยจึงตรัสวา “ขาไมเสียดายชีวิตหรอก แตกอนที่ขาจะตายขอให
ขาไดฟงธรรมเทศนาของเจาเสียกอนแลวขาจะมอบชีวิตของขาใหแกเจา” 

 
 เมื่อไดฟงดังนั้น เทพเจาในรางปศาจก็ไดกลาวคําสอนที่หลักแหลมวา 
“ความทุกขเวทนามีสาเหตุเกิดมาจากตัณหา ความกลัวก็มีสาเหตุเกิดจาก
ตัณหาเชนกัน ผูที่ปลดเปลื้องตัณหาได จะไมมีความทุกขทรมานและไมมี 
ความหว่ันกลัวในสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น” กลาวจบแลว ปศาจก็กลับคืนรางเปนเทพ
เจาดังเดิม และเจาชายกับพระมเหสีก็ฟนคืนชีวิตใหมอีก 
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7. ครั้งหนึ่ง มีชายผูหนึ่งไดบําเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหาหนทางแหงความ
จริงอยูในปาของเทือกเขาหิมาลัย เขาไมตองการทรัพยสมบัติมีคาสิ่งใดใน
โลก หรือความสุขสําราญในวิมานสวรรคของเทวดา สิ่งเดียวที่เขาตองการก็
คือ คําสอนที่จะชวยช้ีทางใหเขาหลุดพนจากบวงของกิเลสตัณหา 
 เทพยดาทั้งหลายรูสึกประทับใจในความตั้งใจจริงของชายผูนี้ จึงได
แปลงองคเปนปศาจลงมาทดสอบจิตใจของเขา โดยรองเพลงวา “สรรพสิ่ง
ในโลกมีการเปลี่ยนเเปลง เมื่อมีเกิดก็มีดับ” 
 เมื่อชายผูนี้ไดยินเนื้อเพลงนี้ก็บังเกิดความปติยินดีประหนึ่งผูที่
กระหายน้ําไดพบลําธารน้ําเย็นฉ่ําหรือนักโทษที่ไดรับการปลดปลอยใหเปน
อิสระรําพึงกับตัวเองวา นี่แหละคือความจริงที่เราแสวงหามาเปนเวลานาน 
เปนคําสอนที่เปนความจริงแท ใครหนอเปนผูรองเพลงนี้ เขาพยายามสอด
สายสายตามองหาที่มาของเสียงเพลงนี้เเละพบรางอันนาสะพรึงกลัวของ
ปศาจ เขาขมความกลัวเดินเขาไปใกลและถามวา “เจาใชไหมที่รองเพลงเมื่อ
ครูนี้ ถาใชละก็ ขาอยากจะขอใหเจารองตอนตอไปใหขาฟงอีกหนอยเถิด” 
 ปศาจก็ตอบวา “ใชแลว ขาเองที่เปนคนรองเพลงนั้น แตตอนนี้ขากําลัง
หิวมาก ถาไมไดกินอะไรเสียกอนขาก็ไมมีแรงจะรองอีก” 
 ชายผูนั้นก็ออนวอนตอไปอีกวา “ไดโปรดรองใหขาฟงอีกหนอยเถิด 
เพลงนี้ชางมีความหมายที่ลึกซึ้งนาเลื่อมใสแท เปนความจริงที่ขาไดแสวงหา
มาเปนเวลานานแลว และขาไดฟงเพียงตอนเดียวเทานั้น ขอใหขาไดฟงทาน
รองจนจบดวยเถิด” 
 ปศาจจึงตอบวา “ตอนนี้ขาหิวจนแทบจะทนไมไหวแลว ถาขาไดกิน
เนื้อและดื่มเลือดสด ๆ ของมนุษยแลว ขาก็คงมีแรงรองตอไปจนจบได” 
 เมื่อไดฟงดังนั้น ดวยศรัทธาอันแรงกลาที่จะฟงเพลงนั้นใหจบชายผู
นั้นจึงไดใหสัญญากับปศาจวา จะยอมมอบรางกายของตนใหเปน 
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อาหารของปศาจ เมื่อไดฟงเพลงนั้นจนจบแลว 
 ดังนั้น ปศาจจึงรองเพลงนั้นตอไปจนจบ มีความวา 
 “ทุกสิ่งในโลกไมเที่ยงแท มีแตเปลี่ยนแปร มีเกิดมีสลาย 
 ผูที่ไมยึดมั่นในสิ่งเหลานี้ จะพบความสงบสุขทั้งใจและกาย” 
 เมื่อไดฟงจนจบแลว เขาก็ไดจารึกเนื้อเพลงนี้ลงบนกอนหินและตนไม 
รอบ ๆ บริเวณนั้น ในที่สุดก็ปนขึ้นไปบนตนไมและทิ้งตัวลงมาตรงหนา
ของปศาจเพื่อจะเปนเหยื่อของปศาจตามสัญญา แตทันใดนั้นปศาจก็ไดกลับ
รางเปนเทพยดาและยื่นหัตถรองรับรางของชายผูนั้นไดอยางปลอดภัย 

8. ครั้งหนึ่ง มีชายผูที่มีศรัทธาในการแสวงหาหนทางแหงความจริงคน
หนึ่งช่ือ สาดาปรารุดิตา (Sadaprarudita) เขาสละทุกสิ่งที่เกี่ยวกับลาภยศ 
สรรเสริญและทรัพยสมบัติทั้งปวง มุงมั่นในการคนหาหนทางแหงความจริง
อยางใจจดใจจอ วันหนึ่ง เขาก็ไดยินเสียงรองเรียกมาจากสวรรควา 

 “ดูกอน สาดาปรารุดิตา เจาจงมุงหนาเดินไปทางตะวันออก โดยไม
เหลียววอกเเวกมองไปทางขางไหน จงอยาคํานึงถึงความรอนหนาว อยาใส
ใจกับคําสาปแชงหรือสรรเสริญ อยามีใจลําเอียงแบงแยกวานี่ดีนั่นเลว แตให
มุงตรงไปทางตะวันออกเพียงอยางเดียว แลวเจาจะไดพบพระศาสดาแหง
ความจริงที่จะนําทานไปสูการรูแจง” 

 สาดาปรารุดิตาดีใจมาก เขารีบปฏิบัติตามคําแนะนํานั้นทันที เขาออก
เดินทางมุงหนาไปทางทิศตะวันออก ตองนอนพักคางแรมในทุงหญาในปา
เขา ตองเผชิญกับภยันตราย และไดรับความอับอายนานาประการในดินแดน
ตางถิ่น เชน ครั้งหนึ่งเขาตองยอมขายตัวเปนทาสใชแรงงานแลก อาหารเพื่อ
ยังชีวิต แตในที่สุดเขาก็ไดพบพระศาสดาแหงความจริงและไดรับฟงคําสั่ง
สอนจากทาน 
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 ในโลกนี้ สิ่งที่ดีมีราคามักจะไดมายาก การทําความดีก็เชนกัน มักจะมี
อุปสรรคมาขัดขวางการเดินทางเพื่อแสวงหาความจริงของสาดาปรารุดิตาก็
เชนกัน เขาตองเผชิญอุปสรรคตาง ๆ และตอสูกับความลําบากนานาประการ 

 

 เขาตองขายแรงงานเพื่อจะไดมีเงินซื้อดอกไมและกํายานมาไหวครู แต
ก็ไมมีใครจางเขาไมวาเขาจะทําอะไรก็มีมือของมารรายคอยติดตามขัดขวาง
เขาอยูเสมอ การเดินทางไปสูวิถีทางแหงการตรัสรูนั้นชางยากลําเค็ญ นักจน
บางครั้งอาจจะตองแลกเอาดวยเลือดเนื้อและแมกระทั่งชีวิตของตน 

 
 เมื่อสาดาปรารุดิตาไดรังฟงคําสอนจากศาสดาจารยของเขาและ
ตองการจะจดบันทึกคําสอนนั้นไวก็ไมมีกระดาษ หมึกและพูกันสําหรับจะ
เขียนเขาจึงตองใชมีดกรีดขอมือของตัวเอง ใชเลือดแทนหมึกเพื่อจดคําสอน
ของอาจารย ดวยการทําเชนนี้เขาจึงมีโอกาสไดรับฟงคําสอนอันมีคาที่จะนํา
เขาไปสูการตรัสรู 

 
 
9. นานมาแลว มีเด็กชายคนหนึ่งช่ือ สุธน (Sudhana) เปนเด็กที่มีศรัทธา 
ปรารถนาที่จะหาหนทางแหงความจริง เขาไดเรียนรูเรื่องราวมหัศจรรยตาง 
ๆ ของทองทะเลจากชาวประมงหาปลา ไดเรียนรูความมีเมตตากรุณาตอผูอื่น
จากแพทยที่ทําการรักษาพยาบาลผูปวย ไดเรียนรูจากเศรษฐีที่มั่งคั่งวา ทุกสิ่ง
ทุกอยางแมจะเปนสิ่งเล็กนอยเพียงไรยอมมีคาในตัวของมันเอง 
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 เขาไดเรียนรูจากนักบวชที่กําลังบําเพ็ญฌานบารมีวา จิตใจที่สงบและ 
บริสุทธิ์มีพลังมหัศจรรยที่จะชวยซักฟอกจิตใจของผูอื่นใหบริสุทธิ์ตามไป
ดวย เขาไดพบสตรีที่มีจิตใจสูงสงคนหนึ่งและประทับใจในการประกอบ
กุศลเพื่อสาธารณะประโยชนของเธอ สุดทายเขาก็ไดพบชายผูหนึ่งที่ได
เรรอนเดินทางไปในที่ตาง ๆ เพื่อแสวงหาหนทางแหงการรูแจงดวยความ
มานะอดทนแมเลือดเนื้อและกระดูกจะปนเปนผุยผงก็ไมลดละความ
พยายามสุธนไดเรียนรูวาการแสวงหาหนทางแหงความจริงนั้นชาง
ยากลําบากนัก แมจะตองปนขึ้นเขาแหงกองดาบแหลมคมหรือตองเดินลุยฝา
กองไฟเขาไป ก็จะตองทําใหได 

 เราจะเห็นไดวา แมแตเด็กเล็ก ๆ อยางสุธน ถามีใจศรัทธาแลว ยอม
ตระหนักไดวา ทุกสิ่งทุกอยางที่ไดเห็น ไดยิน ไดฟงนั้นลวนเปนบทเรียนที่
เปนความจริงทั้งสิ้น 

 เขาไดเรียนรูวา แมหญิงที่มีรางกายออนแอก็เปนผูที่มีจิตใจเขมแข็งรู
แจงในธรรมดาโลกจึงใชชีวิตดวยความอดทน เขามองเห็นสภาพที่แทจริง
ของโลกจากหมูเด็ก ๆ ที่เลนกันอยางราเริงอยูตามถนน และเมื่อเขาไดพบผูที่
มีจิตใจออนโยน ก็เกิดปญญากระจางมีใจโอนออนตาม 

 แมในพิธีกรรมเผากํายานก็มีความเกี่ยวโยงกับคําสอนของพระพุทธ 
เจา หรือในพิธีจัดดอกไมก็มีคําพูดที่อางอิงถึงการตรัสรู วันหนึ่งขณะที่เขา
นั่งพักผอนอยูใตรมไมในปา เขาสังเกตุเห็นตนไมออนที่งอกขึ้นมาจากโคน
ของตนไมที่เฉาตายแลว ทําใหเขาตระหนักถึงความไมเที่ยงของชีวิต 

 ดวงอาทิตยที่สองสวางในเวลากลางวันและดวงดาวที่สองแสง
ระยิบระยับในเวลากลางคืนหมุนเวียนกันอยูเชนนี้ทุกวัน ๆ ทําใหจิตใจของ
เขาผองแผวบริสุทธิ์เหมือนมีน้ําฝนเเหงศรัทธามาชะโลมใจใหเขาใฝหา
หนทาง แหงการรูแจง 
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 ไมวาเขาจะไปที่ใหนเขาก็ไดถาม ไดฟงและไดพบความจริงแหงกฎ
ธรรมชาติที่ทําใหเขาเกิดปญญารูแจง 
 
 
 อันที่จริงแลวผูที่แสวงหาหนทางรูแจงนั้น จะตองคิดวาจิตใจของเขา
เปรียบเสมือนปราสาทที่ตองคุมกันรักษาใหพนจากการรุกรานของศัตรู และ
ตองประดับตกแตงใหสวยงาม เจาของปราสาทจะตองมีศรัทธาแกกลา
พอที่จะเปดประตูปราสาทเพื่อเช้ือเชิญพระพุทธเจาใหเขาไปสถิต ถวาย
ดอกไมแหงศรัทธาเเละเผากํายานแหงความปติยินดีถวายเปนพุทธบูชา สิ่ง
เหลานี้เปนสิ่งที่สุธนไดเรียนรูจากการออกเดินทางแสวงหาหนทางแหงการ
ตรัสรูของเขา 
 
 

ตอนที ่2 
วิถีทางปฏบิัตท่ีินําไปสูนิพพาน 
ตอนที่ 2 วิถีทางปฏิบัติท่ีนําไปสูนิพพาน 

 
1. ผูที่ตองการบรรลุหนทางแหงนิพพานจะตองเขาใจและปฏิบัติตาม 
ไตรสิกขาดังตอไปนี้ คือ รักษาศีล มีสมาธิ มีปญญา 
 
 
 ศีล คือ อะไร ทุก ๆ คนไมวาจะเปนคนธรรมดาสามัญหรือผูที่กําลัง
แสวงหาหนทางจะตองรูรักษาศีลสิกขาบททั้งใจและกาย รูจักระวังทวารของ
ประสาทสัมผัสทั้งหา มองเห็นอันตรายที่เกิดจากความชั่วแมจะเปนเพียง
ความชั่วเล็ก ๆ นอย ๆ และพยายามตั้งหนาทําแตความดีโดยไมลดละ 
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 สมาธิ คือ อะไร สมาธิคือ การทําจิตใหมั่นคง สงบ และบริสุทธิ์
ปราศจากความละโมบ และอกุศลทั้งปวง 

 
 ปญญา คือ อะไร ปญญาคือ ความสามารถเขาใจในอริยสัจสี่อยางแจม
แจง รูขอเท็จจริงแหงทุกข รูสาเหตุแหงทุกข รูความจริงในการดับทุกข รู
วิถีทางแหงการดับทุกข 

 
 ผูที่ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขานี้ได จึงจะเรียกไดวาเปนสาวกของ
พระพุทธเจา 

 
 สมมุติวา มีลาตัวหนึ่ง เดินตามฝูงวัวมา แลวประกาศตนวา “ฉันก็เปน
วัวเหมือนกัน” ทั้ง ๆ ที่ไมมีรูปราง เสียงรอง หรือเขาอยางวัวเลยยอมไมมี
ใครเชื่อมันเปนแน เชนเดียวกัน ผูที่ประกาศตนวาเปนสาวกของพระพุทธเจา 
ทั้ง ๆ ที่มิไดเรียนรูและปฏิบัติตามไตรสิกขานั้น เปนเรื่องนาหัวเราะ 

 
 กอนที่ชาวนาจะเก็บเกี่ยวขาวในฤดูเก็บเกี่ยวนั้น กอนอื่นสิ่งที่เขา
จะตองทําในฤดูใบไมผลิก็คือ จะตองไถ หวาน ระบายน้ําเขานา กําจัดวัชพืช 
ผูที่แสวงหาหนทางไปสูการตรัสรูก็เชนเดียวกันจะตองปฏิบัติตามไตรสิกขา
นี้ใหได เมล็ดที่หวานในวันนี้จะไมงอกในทันทีจึงไมอาจหวังใหมันแตกรวง
ในวันรุงขึ้นและเก็บเกี่ยวในวันถัดไปไดฉันใด ผูที่แสวงหาหนทางตรัสรู ก็
ไมอาจที่จะตัดขาดจากกิเลสตัณหาไดหมดสิ้นภายในวันเดียวตัดความผูกพัน
ยึดมั่นผูกพันไดในวันรุงขึ้น และตรัสรูไดในวันถัดไปฉันนั้น 
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 เหมือนชาวนาที่หวานเมล็ดแลวตองคอยเอาใจใสดูแลพืชผลใหพน
จากภัยธรรมชาติตาง ๆ จนกระทั่งผลิดอกออกรวงและใหผลในที่สุดการ
ตรัสรูก็เชนกันจะตองหมั่นฝกฝนและปฏิบัติตามศีล สมาธิ และปญญา อยาง
สม่ําเสมอ แลวกิเลสตัณหาก็จะคอย ๆ หมดไปสามารถตัดความยึดมั่นผูกพัน
ได และในที่สุดก็จะบรรลุหนทางแหงการตรัสรูได 

 
 
2. การแสวงหาหนทางไปสูการตรัสรูทั้ง ๆ ที่ยังหลงใหลอยูในโลกียวิสัย
และจิตใจยังวาวุนหมกมุนอยูในตัณหาราคะนั้นเปนสิ่งที่เปนไปไดยาก
เพราะการแสวงหาความสุขทางโลกกับการหาความสุขทางธรรมเปนคนละ 
อยางกัน 

 
 
 ดังที่ไดเคยกลาวมาแลววาจิตใจเปนบอเกิดของทุกสิ่ง ถาจิตใจยังคง 
หลงใหลอยูกับเรื่องทางโลก ก็จะกอใหเกิดความหลงผิดเเละความทุกข
ทรมาน ถาจิตใจใฝหาความสุขทางธรรมแลวก็จะไดล้ิมรสความอิ่มเอิบและ
สงบสุขใจที่เกิดจากการรูแจง 

 
 
 ดังนั้น ผูที่ตองการแสวงหาหนทางตรัสรูจะตองทําจิตใจใหบริสุทธิ์ 
ผุดผอง ปฏิบัติตามพระธรรมและรักษาศีล การรักษาศีลจะทําใหเกิดสมาธิ
มั่นไมวอกแวก กอใหเกิดปญญาสวาง ซึ่งจะนําไปสูการรูแจงคือ การตรัสรู
นั่นเอง 
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 การปฏิบัติตามไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา จะเปนหนทางนําไปสู
การตรัสรูที่แทจริง สาเหตุที่ทําใหคนเราตองหลงเวียนวายอยูในโลกแหง
ความมายาอยางไมมีที่สิ้นสุดก็เพราะไมปฏิบัติตามไตรสิกขานั่นเอง ผูที่
แสวงหาหนทางจะไมโตแยงกับผูใด จะสามารถกําหนดจิตใหสงบและ 
บริสุทธิ์ มุงหนาไปสูหนทางแหงการตรัสรูโดยไมรอชา 
 
 
 
 
3. ถาพิจารณาแจกแจงไตรสิกขาโดยละเอียดแลว จะไดหมวดธรรม 
ตามลําดับตอไปนี้ คือ มรรค 8 , สติปฏฐาน 4, ปธาน 4, อินทรีย 5, บารมี 6 
 
 
 
 
 มรรค 8 ไดแก สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ 
สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
 
 
 
 
 สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นชอบ เห็นถูกตองตามสภาวะที่เปนจริงเขาใจ
อริยสัจ 4 อยางแจมแจง มองเห็นความเปนไปของสิ่งทั้งหลายตามธรรมดา
แหงเหตุปจจัยของมัน ไมบิดเบือนความจริง 
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 สัมมาสังกัปปะ ความดําริชอบ คือ การมีความคิดในทางที่ถูกตอง ไม
โลภ ไมโกรธ ไมหลง ไมคิดช่ัว 

 

 สัมมาวาจา การมีวาจาชอบ คือ การละเวนจากการพูดปด พูด
เหลวไหลสอเสียดวาราย พูดปลิ้นปลอน 

 

 สัมมากัมมันตะ ประพฤติชอบ คือ การละเวนจากการฆาสัตวตัดชีวิต
ลักโขมย และประพฤติผิดประเวณี 

 

 สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ คือ การหาเลี้ยงชีพในทางที่ถูกที่ควร ไม
ประกอบอาชีพที่สังคมรังเกียจหรือเสื่อมเสีย 

 

 สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ ความเพียรพยายามในการกระทําที่
ชอบโดยไมลดละ หรือเกียจคราน 

 

 สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ความระมัดระวัง คอยยับยั้งปองกันจิตใจของ
ตนไมใหหลงเพลินไปตามความชั่ว แตคอยเตือนตนเองใหทําความดี 

 

 สัมมาสมาธิ ต้ังจิตชอบ คือ ความมีจิตตั้งมั่นไมฟุงซาน ซึ่งจะทําให 
เกิดปญญาสามารถเขาใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ไมโนม
เอียงไปในทางที่ผิด 
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4. สติปฏฐาน 4 คือ กายานุปสสนา การพิจารณากายวา เปนที่รวมของสิ่ง
สกปรกโสมมทั้งหลาย ไมควรผูกพันยึดมั่นไว เวทนานุปสสนา การพิจารณา
เวทนาวา ความรูสึกสุขก็ดี ทุกขก็ดี ลวนเปนบอเกิดแหงความทุกข จิตตา
นุปสสนา การพิจารณาจิตวา เปนสิ่งที่ไมหยุดอยูนิ่งแตเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ธัมมานุปสสนา การพิจารณาธรรม รูวาการเกิด การดับของสิ่ง
ทั้งหลายมีเหตุปจจัยเปนเครื่องอาศัยกันเกิดขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงอยาง 
ไมมีวันหยุดนิ่ง 

 
5. ปธาน คือความเพียร 4 ไดเเก 
 ความเพียรปองกันอกุศลธรรมอันเปนบาปที่ยังไมเกิด มิใหเกิดขึ้น 
 ความเพียรละทิ้งอกุศลธรรมอันเปนบาปที่เกิดขึ้นแลวใหเด็ดขาด 
 ความเพียรสรางกุศลธรรมที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น 
 ความเพียรบํารุงรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวใหดํารงอยูและเจริญ 
ไพบูลยสืบไป 

 
6. อินทรีย 5 คือ ธรรมที่เปนเจาการในการกําจัดกวาดลางอกุศลธรรม ได
เเก 
 ศรัทธา คือ ความนับถือเช่ือมั่นในองคพระตถาคต 
 วิริยะ คือ ความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมและประกอบกุศลธรรมใหถึง
พรอม 
 สติ คือ การมีสติครองใจไวมั่นในสิ่งที่พึงทําพึงเกี่ยวของ 
 สมาธิ คือ ความมีใจตั้งมั่นแนวแน 
 ปญญา คือ การมีปญญาหยั่งรูแจงในอริยสัจ 4  
พลังทั้ง 5 อยางนี้เปนกําลังสําคัญที่จะนําไปสูการตรัสรู 
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7. บารมี 6 ไดแก ทาน ศีล ขันติ วิริยะ ฌาน และปญญา การปฏิบัติตาม
บารมีทั้ง 6 อยางนี้จะชวยใหสามารถขามพันหวงมหรรณพไปสูฝงแหง การ
ตรัสรู การบําเพ็ญทานบารมี จะชวยกําจัดความเห็นแกตัวใหหมดไป การ
บําเพ็ญศีลบารมี คือ การละเวนการกระทําช่ัว ประกอบแตความดี การ
บําเพ็ญขันติบารมี จะชวยใหมีความอดกลั้น ระงับความโกรธและความขุน
ของหมองใจได การบําเพ็ญวิริยบารมี คือ ความเพียรพยายามที่จะประกอบ
กุศลธรรมอยางไมยอทอ การบําเพ็ญฌานบารมี คือ การกําหนดจิตใหต้ังมั่น 
แนวแน ไมกระสับกระสาย การบําเพ็ญปญญาบารมี จะชวยกําจัดอวิชชาใน
จิตใจใหสูญสิ้น เกิดปญญารูแจงในธรรม 
 
 
 
 ทานและศีล เปรียบเสมือนฐานศิลาของปราสาท เปนรากฐานสําคัญ
ของการปฏิบัติธรรม ขันติและวิริยะเปรียบเสมือนกําแพงที่จะชวยปองกันมิ
ใหภยันตรายจากภายนอกเขามาได ฌานและปญญาเปรียบเสมือนอาวุธที่จะ
ชวยปองกันเราใหพนจากอันตรายของการเวียนวายตายเกิด เหมือนเปน 
เกราะคุมกันใหเราสามารถเผชิญหนากับศัตรูไดโดยไมหว่ันไหว 
 
 
 
 การที่เราใหทานเพราะมีขอทานมาขอนั้นก็เปนการทําทานอยางหนึ่ง 
แตก็ไมใชการทําทานขั้นสูงสุด การทําทานขั้นสูงสุด คือ การที่เรามีจิตใจ
พรอมที่จะทําทานเองโดยไมตองมีเหตุหรืออะไรมากระตุนเตือนใหทํา และ
การทําทานแตเพียงครั้งคราวก็ไมใชการทําทานขั้นสูงสุด การทําทานขั้น
สูงสุดจะตองทําอยางสม่ําเสมอ 
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 เมื่อใหทานไปเเลวเกิดความรูสึกเสียดายสิ่งที่ใหไป หรือเกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง ก็ไมใชการใหทานที่แทจริง การใหทานที่แทจริงจะตอง
เปนการใหดวยความเต็มใจ โดยไมนึกถึงตัวเองวาเปนคนให ไมจดจําวาให
ใคร และใหอะไรไป ใหแลวก็แลวกัน จึงจะเปนการใหทานที่แทจริง 

 
 การใหทานที่แทจริงจะตองเปนการใหโดยไมหวังผลตอบแทนใหดวย
ความเมตตาและบริสุทธิ์ใจ ใหดวยความปรารถนาวาตนเองและผูอื่นจะได
บรรลุนิพพาน 

 
 การใหทานที่แมกระทั่งคนยากจนก็สามารถจะกระทําไดที่อยู 7 ชนิด
ไดแก 
 1. การใหทานทางแรงกาย คือ ใหบริการดวยแรงงาน ซึ่งมีขั้นที่
สูงสุด  คือ ใหดวยชีวิตของตนเอง ดังจะกลาวตอไป 
 2. การใหทานดวยจิตใจ คือ การเอื้อเฟอเผื่อแผ และโอบออมอารี
ตอผูอื่น 
 3. การใหทานดวยสายตา คือ การมองผูอื่นดวยสายตาออนโยน 
เพื่อใหผูที่อยูโดยรอบมีความอบอุนใจ 
 4. การใหทานดวยสีหนา คือ การแยมยิ้มมีสีหนาแจมใสอยูเสมอ 
 5.    การใหทานดวยคําพูด คือ การเจรจาดวยวาจาที่สุภาพแสดงความ
มีน้ําใจตอผูอื่น 
 6. การใหที่นั่ง คือ การเสียสละที่นั่งใหผูอื่น  
 7. การใหที่พักพิง คือ การเอื้อเฟอใหผูอ่ืนไดอาศัยพักแรมที่เรือนตน 

ทานทั้ง 7 ชนิดดังกลาวขางตนเปนทานที่ทุก ๆ คนสามารถทําไดและ
เปนสิ่งที่ควรจะทําเปนประจํา 
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8. ครั้งหนึ่งนานมาแลว มีเจาชายองศหนึ่งนามวา สัตว (Sattva)ได
ออกไปเที่ยวเลนในปากับพระเชษฐาอีก 2 พระองค เผอิญไดเห็นแมเสือตัว
หนึ่ง กําลังจะกินลูกนอยทั้ง 7 ตัวของตนเพราะความหิวโหย 

 
 พระเชษฐาทั้ง 2 องคเสด็จหนีไปเพราะความกลัว แตเจาชายสัตวกลับ
ปนขึ้นไปบนหินผาแลวกระโดดลงมาใหเสือกิน เพราะความเมตตาหวังจะ
ชวยชีวิตของลูกเสือ และชวยบรรเทาความหิวของแมเสือตัวนั้น 

 
 จิตใจของเจาชายไมไดคิดถึงอะไรอื่นเลย นอกจากการแสวงหา
หนทางไปสูการตรัสรูเทานั้น “รางกายของเรานี้มีแตความไมถาวร 
เปลี่ยนแปลงไปไดงาย และเราก็ไมเคยรูจักการเสียสละใหทานอะไรมากอน
เลย เพราะความรักตัวเองแตอยางเดียว แตคราวนี้ถึงโอกาสแลวที่เราจะได
เสียสละชีวิตของเราเพื่อหนทางแหงการตรัสรู” 

 
 คิดไดดังนี้แลว เจาชายก็ไดใหทานดวยชีวิตเปนเหยื่อแกแมเสือตัวนั้น 

 
9. นอกจากนี้แลว ผูที่มุงแสวงหาหนทางแหงการรูแจงยังจะตองฝกฝน
จิตใจตาม อัปปมัญญา คือ ภาวนาที่หาประมาณมิไดเปนอารมณ 4 ไดแก
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เมตตา คือ การฝกจิตใจใหยึดมั่นในความ
เมตตาเพื่อจะไดขจัดความโลภใหหมดไปจากจิตใจ กรุณา คือ การฝกจิตใจ  
ใหยึดมั่นในความกรุณาเพื่อดับความโกรธใหสูญสิ้น มุทิตา คือ การกําจัด
ความทุกขดวยการยินดีเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข อุเบกขา คือ การมีใจยึดมั่น
ในความยุติธรรม ไมลําเอียงเลือกที่รักมักที่ชังวานี่เปนมิตร นั่นเปนศัตรู 
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 เมตตา คือ ความปรารถนาที่จะเห็นผูอื่นเปนสุข กรุณา คือ ความ
ปรารถนาที่จะชวยใหผูอื่นพนทุกข มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อเห็นผูอื่นเปนสุข
อุเบกขา คือ ความมีใจยุติธรรม ไมเลือกเขาเลือกเรา 

 
 การฝกจิตใหถึงพรอมดวย เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขานี้ จะชวย
กําจัดความโลภ โกรธ ทุกข ความรักและชังใหหมดไปจากจิตใจ แตการ
กําจัดความชั่วรายใหหมดไปจากจิตใจนั้นยากเหมือนการฝกสุนัขใหเฝาบาน 
ความมีจิตใจที่ดีก็สูญเสียไปงายเหมือนกวางปาที่ปราดเปรียว จิตใจที่ช่ัวราย
เปรียบเหมือนตัวอักษรที่จารึกลงบนศิลาลบเลือนไดยาก สวนจิตใจที่ดีนั้นก็
เหมือนกับอักษรที่เขียนลงบนพื้นน้ําลบเลือนหายไปไดงาย ดังนั้นการฝกฝน
เพื่อที่จะบรรลุหนทางแหงการตรัสรูจึงเปนสิ่งที่ยากแท 

 
10. พระโสณะ (Srona) เปนสาวกองคหนึ่งของพระพุทธเจา เกิดในตระกูล
ที่ร่ํารวยแตมีสุขภาพออนแอ เขาเปนผูที่มีจิตใจเลื่อมใสมุงมั่นในการแสวง หา
หนทางรูแจง จึงไดเพียรพยายามอยางไมลดละ จนกระทั่งถึงกับไดรับบาดเจ็บ
ที่ใตฝาเทา มีโลหิตไหลนอง แตก็ไมอาจพบหนทางรูแจงไดพระพุทธเจา ทรง
ทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็มีพระทัยเวทนาสงสาร ตรัสกับเขาวา 

 
 “โสณะเอย เมื่อครั้งที่เจายังอยูที่บาน เจาเคยหัดดีดพิณมิใชหรือ เจาคง
จะรูวา สายพิณที่ตึงเกินไป หรือหยอนเกินไป จะไมใหเสียงที่ไพเราะแตถา
สายพิณมีความตึงหยอนแตพอเหมาะแลว เมื่อนั้นจะบังเกิดเสียงอันไพเราะ
ฉันใดการแสวงหาหนทางตรัสรูก็ฉันนั้น ถาเกียจคราน ละความพยายาม 
หรือหมั่นเพียรจนเกินกําลัง ก็ไมอาจพบหนทางได เจาจึงควรยึดทางสาย
กลาง พิจารณาใหพอเหมาะพอสมควรแกกําลังของตนเถิด” 
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 เมื่อโสณะไดรับฟงพระพุทธพจนนั้นก็สามารถเขาใจและปฏิบัติตาม
ในที่สุดเขาก็ไดบรรลุถึงจุดหมายปลายทางตามที่เขาปรารถนา 

 
 
 
11. นานมาแลว มีเจาชายองคหนึ่งทรงพระปรีชาสามารถมากในการใช
อาวุธตาง ๆ ถึง 5 ชนิด วันหนึ่งขณะที่ทรงเสด็จพระราชดําเนินกลับจากการ
ฝกหัดอาวุธ ก็ไดทรงพบกับปศาจตนหนึ่งซึ่งมีรางกายอยูยงคงกระพัน 

 
 
 
 ปศาจไดเปดฉากโจมตีเจาชาย เจาชายก็รับมือดวยการยิงลูกศรไปตอง 
แตเจาปศาจก็ไมสะทกสะทาน เจาชายจึงทรงใชหอก หลาว แหลน และดาบ
แตก็ไมสามารถจะทําอันตรายปศาจได 

 
 
 
 เมื่อหมดอาวุธแลว เจาชายจึงทรงใชเทาและกําปน รวมทั้งพระเศียร
กระแทกแตก็ไมไดผลอีก 

 
 
 
 ปศาจจึงกลาววา “เจาตกอยูในกํามือของขาแลว คราวนี้ถึงตาของขา 
บางละ ขาจะเขมือบเจาเสียเดี๋ยวนี้” แตเจาชายกลับทรงสรวลวา 
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 “เจาอาจจะคิดวาขาไมมีอาวุธแลว แตชากอน ขายังมีอาวุธเหลืออยูอีก
อยางหนึ่ง ถาเจากินขาละก็ ขาจะทะลวงกระเพาะของเจาใหทะลุออกมาขาง
นอก” 

 
 ดวยวาจาตอบโตอยางอาจหาญของเจาชายทําใหปศาจลังเล มันจึงถาม
เจาชายวา 
 “ทานจะทําเชนนั้นไดอยางไร” 
 เจาชายก็ตอบวา“โดยพลังอํานาจแหงความจริง” ปศาจไดฟงดังนั้น ก็
ปลอยเจาชาย และรับฟงคําสอนของเจาชาย ยอมกลับตัวเลิกกระทําช่ัวอีก 

 
12. ความไมรูจักอายตัวเอง เเละละอายผูอื่นจะนําโลกไปสูความหายนะ 
ถารูจักอายตัวเองและละอายผูอื่นแลัวจะชวยใหโลกพนจากความหายนะ ผูที่
มีความละอายในบาปมักมีใจเคารพนับถือบิดามารดา ครูบาอาจารย ผูที่มี
อาวุโสกวา สามารถคุมครองญาติพ่ีนองและวงศตระกูลได ความถอมตัว 
รูจักละอายตัวเอง และละอายเมื่อเห็นการกระทําของผูอื่น เปนสิ่งที่นายกยอง 

 
 ผูที่รูจักสํานึกผิด จะไมทําบาปกรรมนั้นซ้ําอีก แตผูที่ไมมีใจรูสํานึกผิด
ก็จะทําแตความชั่วซ้ําเเลวซ้ําเลามีบาปตรึงติดตัวตลอดไปไมมีวันหมดสิ้น 

 
 ผูที่ไดฟงคําสอนที่ถูกตอง สามารถเขาใจและคิดตาม ปฏิบัติตามแลว
คําสอนนั้นก็จะติดตัวตลอดไป ไมมีวันลืม แตผูที่รับฟงแลว ไมรูจักคิดตาม
ใหเขาใจ และปฏิบัติตาม ก็จะไมเกิดผลดีอันใดขึ้น 
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 ศรัทธา หิริ (ความละอายแกใจ) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวตอบาป)
วิริยะ (ความเพียร) และปญญา เปนพลังอันยิ่งใหญในโลก โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งปญญานั้นเปนรากฐานสําคัญที่เช่ือมโยงพลังอื่น ๆ ทั้ง 4 อยาง 
 
 ในการฝกฝนตนเพื่อหนทางแหงการตรัสรู ถายังหลงติดอยูกับเรื่อง
ทางโลก พูดจาแตเรื่องเหลวไหลไรสาระ เอาแตนอนหลับสบายแลว ก็จะไม
มีโอกาสไดพบหนทางตามที่หวังไว 
 
13. ในการแสวงหาหนทางสูการตรัสรู บางคนอาจพบหนทางบรรลุไดเร็ว
และบางคนก็อาจชา ดังนั้น การที่เห็นคนอื่นบรรลุแลว แตตนเองยังไมบรรลุ
แลวเกิดความเสียใจ ทอแทที่จะพยายามตอไปนั้นไมใชหนทางที่ถูกตอง 
 
 ในการฝกหัดยิงธนู ตอนแรกจะยิงไดไมคอยถูกเปาหมายนัก แตถา
พยายามฝกยิงตอไปก็จะชํานาญขึ้น ยิงถูกเปาไดแมนยํามากขึ้นเอง สายน้ําที่
ไหลอยูเรื่อย ๆ ไมขาดสายก็เชนกันจะไหลลงสูทะเลในที่สุด ผูที่แสวงหา 
หนทางตรัสรูก็เชนกัน ถาไมเลิกลมความต้ังใจเสียกลางคัน ก็จะตองบรรลุ
หนทางตรัสรูไดในวันหนึ่งอยางแนนอน 
 
 ดังไดเคยกลาวมาแลววา ไมวาจะมองไปที่ใดจะตองไดเห็นบทเรียนที่
เปนความจริงอยูทุกหนทุกแหง โอกาสแหงการตรัสรูก็เชนกัน จะเกิดขึ้นได
เสมอไมวาจะอยูที่ใด 
 
 แมแตในการเผากํายาน ก็เคยมีผูที่ไดคิดวา กลิ่นหอมของกํายานไมอยู
ในสภาวะทั้งมีและไมมี ไมมีการไป ไมมีการมา ความไดคิดในสภาวะวาง
เปลาเชนนี้นําเขาไปสูการบรรลุหนทางตรัสรู 
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 ชายคนหนึ่งถูกหนามตําที่เทาในขณะที่เดินไปตามทาง เขารูสึกถึง
ความเจ็บปวดแปลบขึ้นในใจจึงไดคิดวา ความเจ็บปวดเปนเพียงปฏิกิริยา
โตตอบของจิตใจเมื่อมีเหตุปจจัยมากระทบ จิตใจเพียงอันเดียวนี้ ถาควบคุม
ไวไมไดก็จะตองหลงตกอยูในกิเลสตัณหา เเตถาสามารถควบคุมไวไดก็
สามารถพบหนทางแหงการรูแจง การที่เขาคิดไดเชนนี้เองทําใหเขาไดบรรลุ 
หนทางแหงการตรัสรู 
 
 ชายผูมีจิตใจละโมบคนหนึ่ง ไดใครครวญคิดถึงนิสัยใจคอที่ละโมบ
โลภมากของตน และฉุกคิดไดวา ความโลภเปนเพียงฟนที่จะตองมอดไหม
หมดไปถาไดจุดไฟแหงปญญาขึ้น การที่คิดไดเชนนี้ทําใหเขาไดบรรลุ
หนทางรูแจงในที่สุด 
 
 มีผูที่ไดฟงคําสอนที่วา “จงทําใจใหสมดุลย มีความยุติธรรม แลวโลก
ทั้งโลกก็จะมีแตความเสมอภาคกัน” เขาจึงปฏิบัติตามและไดคิดวา ความ
ลําเอียงนั้นเกิดจากจิตใจที่อยุติธรรม แบงแยกเขาแยกเรา เพราะความเห็นแก
ตัวนั่นเอง เเละเขาผูนั้นก็ไดบรรลุหนทางรูเเจง เราจะเห็นไดวาสาเหตุที่จะจูง
ใจคนเราใหไปสูการตรัสรูนั้นมีอยูรอบตัวเราโดยไมมีขอบเขตจํากัด 
 
 

ตอนที ่3 
ศรัทธา 

ตอนที่ 3 ศรัทธา 
1. ผูที่นับถือในพระรัตนตรัย อันไดแก พระพุทธ พระธรรม และ
พระสงฆ นั้นไดช่ือวาเปนพุทธมามกะ พุทธมามกะจะตองเปนผูที่ยึดมั่นใน
ศีลธรรม มีศรัทธา อุทิศทาน มีปญญา 
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 ผูที่เปนพุทธมามกะจะตองรักษาศีล 5 คือ ไมฆาสัตวตัดชีวิต ไมลัก
โขมย ไมลวงเกินหรือทําผิดประเวณี ไมพูดโกหก ไมดื่มสุรายาเมา 

 
 พุทธมามกะจะตองมีศรัทธาในปญญาที่รูเเจงโลกของพระพุทธเจาตัด
ขาดจากความโลภ และความเห็นแกตัวดวยการอุทิศทานใหผูอื่น มีปญญา
มองเห็นธรรมซึ่งเปนกฎธรรมชาติแหงความจริงที่วา สรรพสิ่งทั้งหลายใน
โลกอาศัยเหตุและปจจัยเกื้อหนุนกันเกิดขึ้น จึงไมมีความถาวรแต
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

 
 ตนไมที่ลําตนโอนเอียงไปทางทิศตะวันออก จะตองลมโคนไปทางทิศ
ตะวันออกอยางแนนอน ผูที่เช่ือฟงในพระธรรมคําสอนและมีศรัทธาใน 
พระพุทธเจาก็เชนกัน ไมวาจะพบจุดจบของชีวิตเมื่อไร หรือในสภาพใดก็
ตาม ยอมจะไดไปเกิดในดินแดนอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา 

 
2. ดังที่ไดกลาวมาแลววา พุทธมามกะ คือ ผูที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัย
อันไดแก พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ 

 
 พระพุทธเจา ทรงเปนผูที่ตรัสรูแจงโลก และทรงชวยโปรดสัตว
ทั้งหลายใหพนจากความทุกขทรมานดวยความเมตตาสงสาร พระธรรม คือ 
พระพุทธพจนที่ไดสั่งสอนแกคนทั้งหลาย พระสงฆ คือ พระสาวกของ
พระองคผูปฏิบัติตามคําสอนของพระองคและถายทอดคําสอนนั้นแกคนทั้ง 
หลาย 
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 พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ทั้ง 3 อยางนี้ รวมเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกัน คือ พระพุทธเจาทรงเสด็จอุบัติมาในโลกเพื่อแสดงพระธรรมโปรด
สัตวโลกทั้งหลาย พระธรรมนั้นไดรับการปฏิบัติตามและถายทอดสืบตอกัน
มาโดยพระสงฆสาวก 

 ดังนั้น ความเลื่อมใสศรัทธาในพระธรรมและพระสงฆก็เทากับ
เลื่อมใสศรัทธาในองคพระพุทธเจานั่นเอง และความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธเจาก็หมายถึงการเชื่อฟงและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนและนับ
ถือพระสงฆผูเปนสาวกของพระองค 

 การที่คนเรามีความเลื่อมใสศรัทธาในองคพระพุทธเจาอยางมั่นคง
เทานั้นก็จะชวยใหเราหลุดพนจากความทุกขทรมานทั้งหลายและสามารถ
บรรลุหนทางแหงการตรัสรูได พระพุทธเจาทรงรักและเมตตาทุก ๆ คน
เหมือนเปนบุตรของพระองคเอง ดังนั้นผูใดก็ตามที่นับถือพระองคเสมอ 
ดวยบิดามารดาของตนแลว ผูนั้นก็จะสามารถเขาถึงองคพระพุทธเจาได และ
รับการปลดเปลื้องใหพนจากความทุกขทรมานทั้งปวง 

 ผูที่เลื่อมใสในพระพุทธเจา จะอิ่มเอิบไปดวยแสงสวางแหงปญญาคุณ
และพระมหากรุณาธิคุณของพระองค 

3. ในโลกนี้ไมมีอะไรจะมีคุณคาเสมอดวยการมีศรัทธาในพระพุทธเจา
การที่ไดฟงพระนามของพระองคเพียงครั้งเดียวแลวบังเกิดศรัทธา ปติยินดีมี
ความอิ่มเอิบใจแลวก็นับวาเปนสิ่งที่ประเสริฐสุดหาสิ่งมีคาอันใดมา
เปรียบเทียบมิได 

 แมจะตองเดินฝากองไฟที่เผาผลาญโลกทั้งโลกอยูเพื่อรับฟงคําสอน
ของพระองคก็ควรจะทําดวยความยินดีและมีศรัทธามั่น 
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 เปนความจริงที่วา การที่จะเขาถึงพระพุทธเจานั้นยากยิ่งนัก การที่จะ
ไดพบผูที่สามารถแสดงพระธรรมของพระองคใหเราฟงก็ยาก แตสิ่งที่ยาก
ที่สุดก็คือการเห็นเชื่อตามและเขาใจในพระธรรมคําสอนของพระองค 

 
 แตปจจุบันเราก็ยังมีโอกาสไดพบผูที่สั่งสอนพระธรรมและไดฟง 
พระธรรมของพระองคซึ่งเปนสิ่งที่หาไดยาก เราจึงควรดีใจและมีศรัทธาใน 
พระองค ไมควรปลอยใหสูญเสียโอกาสไปโดยเปลาประโยชน 

 
4. บนหนทางชีวิตที่ยาวนานของเรา ศรัทธาเปนเพื่อนที่ประเสริฐโดยแท
เปนทรัพยที่ไมมีสิ่งใดเสมอคาหรือเทียบเทาได 

 
 ศรัทธาเปรียบเสมือนมือที่บริสุทธิ์สะอาด ที่รองรับพระธรรม และ 
คุณธรรมความดีทั้งปวง ศรัทธาเปรียบเสมือนไฟที่เผาผลาญความสกปรก
โสมมในจิตใจของมนุษยใหสูญสิ้นเหลือแตความบริสุทธิ์ เเลวจูงใจใหไปสู
หนทางแหงการรูแจง ยิ่งกวานั้นยังเปนเสมือนไฟที่ลุกโชติชวงอยูในใจของ
ผูที่กําลังอยูในระหวางการแสวงหาหนทางนั้น 

 
 ศรัทธาทําใหคนเรามีจิตใจกวาง เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยกําจัดความโลภ
ความฟุงเฟอ อวดดีใหหมดไปจากจิตใจ ศรัทธาสอนใหเรารูจักถอมตัวให
ความเคารพนับถือผูอื่น ศรัทธาจะชวยใหเกิดปญญาสวาง ประพฤติถูกตอง
ไมยอทอเมื่อเผชิูกับความลําบาก ไมตกอยูใตอิทธิพลของสภาพแวดลอม
ภายนอก ศรัทธาทําใหเราเกิดพลังใจที่จะเอาชนะสิ่งเยายวนทั้งปวง 
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 ศรัทธาจะเปนแรงกระตุนใหเกิดกําลังใจในยามที่เราเกิดความทอแท 
เบื่อหนายในการดําเนินไปสูหนทางแหงการตรัสรูซึ่งเปนหนทางที่ไกลและ 
ยาวนาน 

 
 
 
 ศรัทธาจะทําใหเราเกิดความรูสึกเสมือนวาไดอยูตอหนาพระพักตร
ของพระพุทธเจา ไดรับการปกปองจากพระหัตถของพระองค ทําใหใจและ
กายของเราออนโยน นอบนอม มีความเปนมิตร รูจักเห็นอกเห็นใจผูอื่น  

 
 
 
5. ผูที่มีจิตศรัทธาในพระพุทธเจาไมวาจะไดยินไดฟงศัพทสําเนียงใดก็จะ
รูสึกเหมือนวาไดฟงคําสอนของพระพุทธเจา เกิดปญญาปติยินดีในรสพระ
ธรรม และเขาใจในกฎแหงความจริงที่วา ทุกสิ่งทุกอยางเกิดจากเหตุปจจัย 
เกิดปญญารูเเจงเห็นจริงและยอมรับความจริงนั้นแตโดยดี 

 
 
 
 ศรัทธาทําใหเราเกิดปญญารูแจงวา ปรากฏการณทุกอยางในโลกมี
ความผันแปรไมเที่ยงแท ความจริงอันนี้เปนสิ่งเดียวที่ไมมีวันเปลี่ยนแปลง
ช่ัวกัลปาวสาน เมื่อรูแจงในความจริงนี้แลว เราก็จะไมเกิดความเศราโศก
เสียใจเมื่อตองประสบกับการเกิดแกเจ็บตาย ความเจริญความเสื่อมของชีวิต 
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 ศรัทธามักแสดงออกมาในลักษณะ 3 อยาง คือ ความรูสํานึก ความปติ
ยินดี และปณิธาน ความรูสํานึก คือ การพิจารณาตัวเองเมื่อกระทําการในสิ่ง
ที่ไมเหมาะไมควร เปนบาป แลวรูสึกเสียใจสํานึกถึงความผิดนั้นความปติ
ยินดี คือ การยอมรับเเละชื่นชมในคุณความดีที่ผูอื่นทําและอนุโมทนาใน
คุณธรรมนั้น 
ปณิธาน คือ การตั้งความปรารถนาที่จะดําเนินตามรอยพระบาทของ
พระพุทธเจา ประพฤติปฏิบัติตามพระองค ใชชีวิตรวมกับพระองค 

 จิตใจที่มีศรัทธาเปนจิตใจที่มีความสัตยซื่อ จริงใจ ลึกซึ้ง เปนจิตใจที่
อิ่มเอิบปติยินดีพรอมเสมอที่จะรับการชักจูงจากพระองคใหไปสูอาณาจักร
แหงพุทธ 

 ดังนั้น การที่ไดยินพระนามของพระองคซึ่งไดรับการกลาวขวัญ
สรรเสริญอยูทั่วทุกหนทุกแหง แลวเกิดศรัทธา มีความปติยินดีแมเพียง
ช่ัวขณะเดียวก็ตาม เขาผูนั้นก็จะไดรับพลังอํานาจจากพระองคชวยชักจูงให
หลุดพนจากการหลงผิดและนําทางใหไดไปสูอาณาจักรของพระองค 

6. จิตใจที่มีศรัทธาในพระพุทธเจานี้ปรากฏขึ้นจากธาตุ หรือธรรมชาติ 
พุทธที่มีอยูในกนบึ้งของจิตใจมนุษยทุกคน ทั้งนี้ก็เพราะ ผูที่สามารถเขาถึง 
พระพุทธเจา เขาผูนั้นก็คือพระพุทธเจาโดยตัวเอง ผูที่มีศรัทธาใน
พระพุทธเจาจะตองมีความเปนพระพุทธเจาโดยตัวของเขาเองนั่นเอง 

 แตถึงแมคนเราจะมีธาตุพุทธอยูในตัว ถาหากวาธาตุพุทธนั้น ถูกฝงจม
อยูใตปลักตมแหงกิเลสตัณหาแลว ก็ไมอาจจะงอกเงยแตกหนอและมีดอก
เบงบานได ทําอยางไรผูที่ยังหลงมัวเมาอยูในความโลภ โกรธ หลง และ
กิเลสตัณหาทั้งปวง จึงจะสามารถทําใจใหบริสุทธิ์และหันหนาเขาหาพระ
พุทธองคไดเลา 
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 ภายในปาไมที่มีไมมีพิษช่ือ “อิรนัดา” (Eranda) ขึ้นอยูนั้น จะไมมีไม
จันทน ซึ่งเปนไมที่มีกลิ่นหอมขึ้นอยูเลย ถาไมจันทนสามารถขึ้นงอกงามได
ในทามกลางหมูไมอิรันดาแลวก็จะเปนเรื่องนาแปลกมหัศจรรยมาก
เชนเดียวกันถาศรัทธาในพระพุทธเจาเกิดขึ้นในจิตใจของใครก็ตาม ก็กลาว
ไดวาเกิดอัศจรรยขึ้นแกคนคนนั้น 
 
 
 ศรัทธาในพระพุทธเจาที่เกิดขึ้นในจิตใจมนุษยเชนนี้เรียกไดวาศรัทธา
ที่ไมมีรากเงา ซึ่งมีความหมายวา ภายในจิตใจของคนเรานั้นไมมีรากที่จะให
กําเนิดศรัทธาขึ้น แตภายในจิตใจที่เปยมไปดวยเมตตาธรรมของพระพุทธเจา
เทานั้นที่มีรากเงาแหงศรัทธาอยู 
 
 
7. ศรัทธา เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปนบอเกิดแหงหนทางที่แทจริง เปนมารดา
แหงคุณธรรมความดีทั้งปวง อยางไรก็ตาม มีสาเหตุ 5 ประการที่เปน
อุปสรรคกีดขวางผูที่แสวงหาหนทางตรัสรูมิใหบังเกิดศรัทธาอยางสมบูรณ 
คือ 
 
 
 1. ความเคลือบแคลงสงสัยในปญญารูแจงของพระพุทธเจา 2. ความ
แคลงใจในคําสอนของพระองคที่วาดวยเหตุปจจัย 3. ความไมเช่ือใจในตัวผู
สั่งสอนพระธรรม 4. ความไมแนใจสงสัยวาวิธีปฏิบัติและหนทางที่ตนกําลัง
เดินอยูนั้นจะเปนหนทางไปสูการตรัสรูจริงหรือ 5. ความอวดดีหลงตัวที่
กอใหเกิดความเคลือบแคลงสงสัยในผูที่กําลังแสวงหาหนทางเชนเดียวกับ
ตน ทําใหจิตใจเกิดความหงุดหงิดไมสงบ 
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 ในโลกนี้ไมมีอะไรจะเปนสิ่งที่นากลัวเทากับการเกิดความสงสัย
เคลือบเเคลงใจ ซึ่งเปนเครื่องกีดขวางความเขาอกเขาใจกันของมนุษย
ทั้งหลาย เปนเสมือนยาพิษที่บอนทําลายมิตรภาพ เปนคมดาบที่บั่นทอนชีวิต
ของกันและกัน เปนหนามที่ทิ่มแทงจิตใจของกันและกันใหไดรับความเจ็บ 
ปวดทรมาน 

 
 ดังนั้นผูที่มีความศรัทธาพรอมในตน จะตองสําเหนียกไววา ศรัทธาที่
ตนไดรับนั้น มีเหตุเกิดมาจากพระเมตตาคุณของพระพุทธเจาที่ไดปลูกฝงไว
ต้ังแตชาติกอน ๆ แลว 

 
 เราจะตองไมลืมวา พระพุทธเจาทรงเปนผูที่จุดดวงประทีปแหงศรัทธา
ใหสองสวางขึ้นในจิตใจของเราเพื่อขับไลความมืดมนอนธกาลของอวิชชา
ใหหมดไป 

 
 ผูที่มีความปติยินดีในพระเมตตาคุณ และไดรับศรัทธาที่พระพุทธเจา
ทรงปลูกฝงไวใหต้ังแตชาติปางกอนนั้น แมจะใชชีวิตอยางธรรมดาสามัญใน
ชาตินี้ก็ตาม จะสามารถไปเกิดใหมในอาณาจักรแหงพุทธได 

 
 เปนความจริงที่วา การเกิดเปนมนุษยนั้นยาก การไดรับฟงพระธรรม
คําสอนก็ยากแตการที่จะสรางศรัทธาใหบังเกิดขึ้นนั้นยิ่งยากขึ้นไปอีก ดังนั้น
เราจึงตองมีความเพียรพยายามที่จะรับฟงพระธรรมคําสอนใหมากที่สุดที่จะ
มากได 
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ตอนที่ 4 
พระพุทธพจน 

ตอนที่ 4 พระพุทธพจน 
1. ผูที่เฝาคุมแคนอยูเสมอวา “เขาดาฉัน เขาหัวเราะเยาะฉัน เขาทําราย
รางกายฉัน” นั้นจะไมสามารถทําใหอารมณโกรธแคนสงบลงได 
 
 ความอาฆาตพยาบาทไมอาจลบลางไดดวยการอาฆาตพยาบาทตอบ
เมื่อใดที่ลืมความอาฆาตพยาบาทได เมื่อนั้นแหละอารมณคุมแคนก็จะสลาย
ไป 
 
 บานที่หลังคามุงไวไมดี มักจะมีฝนตกรั่วเขามา เชนเดียวกันกับจิตใจ
ของคนเรา ถาไมฝกฝนหรือควบคุมใหดี ก็มักจะ ตองตกเปนทาสของความ
โลภ 
 
 ความเกียจครานเปนหนทางแหงความหายนะ ความขยันหมั่นเพียร
เปนหนทางแหงการครองชีวิต คนโงเขลาเบาปญญามักใชชีวิตอยางเกียจ
ครานแตคนฉลาด จะใชชีวิตดวยความขยันหมั่นเพียร 
 
 ชางทําลูกธนูจะเหลาไมทําลูกธนูใหตรง คนฉลาดก็เชนกันเขาจะทําใจ
ใหซื่อตรงอยูเสมอ 
 
 การควบคุมจิตใจมิใหกระสับกระสาย หงุดหงิดนั้นเปนสิ่งที่ยากที่จะ
กระทํา แตถาควบคุมไวไดแลวก็จะไดรับความสงบสุขใจ 
 
 จิตใจของมนุษยเองที่เปนบอเกิดแหงความชั่วทั้งปวง หาใชอริหรือ
ศัตรูไมที่กอใหเกิดความอาฆาตพยาบาท 
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 ผูที่สามารถรักษาใจไมใหตกเปนทาสของความโลภ โกรธ หลง และ
ความชั่วทั้งหลายได จะไดรับความสงบสุขที่แทจริง 
 
2. ความประพฤติที่ไมสอดคลองกับวาจาไพเราะ เปรียบเสมือนดอกไมสี
สวยที่ไรกลิ่น 
 
 ดอกไมจะไมหอมทวนลม แตเกียรติยศช่ือเสียงของคนเราจะหอม
ทวนกระแสลมกระจายไปไดทั่วทุกหนทุกแหง 
 
 คนที่นอนไมหลับจะรูสึกถึงความยาวนานของเวลากลางคืน ผูที่
เหนื่อยออนแรงจะรูสึกวาหนทางไกล ผูที่ไมรูจักคําสอนที่ถูกตองจะตอง
หลงวนเวียนอยูในโลกแหงมายาเปนเวลานาน 
 
 ในการเดินทางเราควรมีเพื่อนรวมทางที่มีจิตใจเหมือนกันหรือดีกวา
เรา หรือมิฉะนั้นก็ควรเดินทางคนเดียว ดีกวาที่จะตองรวมทางไปกับคนโง
เขลา 
 
 การคบมิตรช่ัวนั้นนากลัวและมีอันตรายยิ่งกวาสัตวราย เพราะสัตวราย
ทําอันตรายเราแตเพียงรางกาย แตมิตรช่ัวนั้นจะทําอันตรายแกจิตใจของเรา 
 
 คนโงมักคิดอยูเสมอวา “นี่เปนลูกของเรา นี่เปนทรัพยสมบัติของเรา”
แลวเกิดความหวงแหนยึดมั่น แตคนฉลาดมักคิดไดวา “แมแตตัวเอง ก็ไมใช
ของของตนแลวไฉนจึงกลาวไดเลาวานี่เปนลูกของตนหรือเปนสมบัติของ
ตน” 
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 คนโงที่รูตัวเองวาโงนั้น ยังดีกวาคนโงที่คิดวาตัวเองฉลาด 
 
 
 คนโงที่คบคากับคนฉลาดจะไมสามารถเขาใจคําสอนของคนฉลาด
เหมือนชอนยอมไมรูรสอาหารที่ตัก 
 
 
 นมสดแข็งตัวยากฉันใด ผลของกรรมชั่วก็ฉันนั้นจะไมปรากฏ
ผลตอบสนองในทันที แตจะเปนเสมือนถานไฟที่มีขี้เถากลบอยู จะคอย ๆ คุ
อยูเงียบ ๆ และในที่สุดก็จะลุกโพลงขึ้น 
 
 
 คนโงมักกระหายอยากไดช่ือเสียง ผลประโยชน และสิทธิอํานาจความ
โลภในสิ่งเหลานี้ทําใหตองตกอยูในความทุกขทรมาน 
 
 
 ผูที่ช้ีใหเราเห็นถึงความผิดตําหนิและตักเตือนเมื่อเรากระทําสิ่งที่ไม
ถูกตองนั้น เปรียบเสมือนผูที่ช้ีแหลงขุมทรัพยมีคาใหเรา ควรที่เราจะยกยอง
และสํานึกในบุญคุณ 
 
 
3. ผูที่เกิดปติยินดีเมื่อไดฟงพระธรรมคําสอน จะมีจิตใจที่ผองแผว
บริสุทธิ์ สามารถนอนหลับอยางเปนสุข เพราะพระธรรมจะชวยชะลาง
มลทินใหหมดสิ้นไปจากจิตใจ 
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 ชางไมจะไสไมใหตรง ชางทําลูกธนูจะทําใหลูกธนูไดสวนสัด ชางทํา
ทอระบายน้ําจะทําทอที่ระบายนํ้าใหดี คนฉลาดจะควบคุมจิตใจของตนให
ดําเนินไปตามทางที่ถูกที่ควร 

 
 หินผาแข็งแกรงยอมไมไหวสั่นไปตามแรงลมฉันใด จิตใจของคน
ฉลาดก็ไมหว่ันไหวกับการสรรเสริญหรือการนินทาวารายฉันนั้น 

 
 การเอาชนะตนเอง เปนชัยชนะที่ยิ่งใหญกวาการเอาชนะขาศึกเปน
ลานในสนามรบ 

 
 การไดรับฟงคําสอนที่ถูกตองและมีชีวิตอยูเพียงวันเดียว ยังดีกวาการมี
ชีวิตอยูเปนรอย ๆ ปโดยไมมีโอกาสไดรับฟงคําสอนที่ถูกตอง 

 
 ไมวาใครก็ตาม ถามีความรักตัวเองแลว จะตองคอยปองกันตัวเองให
พนจากความชั่วทั้งหลาย ไมวาจะเปนวัยหนุมสาว วัยกลางคน หรือวัยชรา 
ควรพิจารณาถึงความจริงขอนี้ แมเพียงครั้งเดียวในตลอดชั่วชีวิตก็ตาม 

 
 โลกนี้เปรียบเสมือนกองไฟที่ลุกโหมอยูดวยไฟแหงโลภะ โทสะ  
โมหะ เราจึงควรรีบหลีกหนีใหพนจากอันตรายของไฟกิเลสนี้แตโดยเร็ว 

 
 โลกเรานี้มีสภาพเหมือนฟองสบู เหมือนหยากไย หรือเหมือนกับไห
สกปรก ดังนั้นเราจึงควรระมัดระวังรักษาจิตใจของเราใหบริสุทธิ์ปราศจาก
มลทินอยูเสมอ 
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4. พระพุทธเจาทรงสอนใหคนเราทุกคน ละเวนการกระทําช่ัว หมั่นทํา
แตความดี และรักษาจิตใจใหบริสุทธิ์อยูเสมอ 
 
 
 การฝกฝนตนใหถึงพรอมดวยความอดทนนั้นเปนการฝกที่ยากมาก
อยางหนึ่ง แตผูที่มีความอดทนดีเทานั้นที่จะไดรับชัยชนะในที่สุด 
 
 
 เราจะตองขจัดอารมณแคนเมื่อเกิดความแคน ขจัดความเศราโศกใน
ยามที่ตองตกอยูในความเศราโศก ขจัดความโลภเมื่อเกิดความโลภ เราพึงใช
ชีวิตอยูดวยความบริสุทธิ์ ไมยึดถือสิ่งใดวาเปนของของตนแมแตสิ่งเดียว 
 
 
 ความไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐ ความสันโดษเปนทรัพยอัน
ประเสริฐ ความไววางใจเปนมิตรภาพอันประเสริฐ การตรัสรูเปนความสุขที่ 
ประเสริฐ 
 
 
 ผูที่หลีกหนีความช่ัว ทําจิตใจไดสงบ เกิดปติอิ่มเอิบในรสพระธรรม ผู
นั้นจะไมมีความกลัวหรือหว่ันไหวกับสิ่งใดทั้งสิ้น 
 
 
 เราจะตองไมสรางปฏิกิริยาโนมเอียงหรือยึดมั่นในใจวา ชอบ ไมชอบ
ถูกใจ ไมถูกใจ เพราะความลําเอียงเชนนี้เปนบอเกิดของความทุกขโศก 
ความกลัว และความผูกพันอยางถอนตัวไมขึ้น 
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5. สนิมเหล็กเกิดจากเหล็ก และกัดกรอนเหล็กใหผุ ความชั่วก็เชนกันเกิด
จากจิตใจของมนุษย และทําลายมนุษยใหยอยยับ 
 
 ผูที่มีคัมภีรแตไมอาน คัมภีรก็จะมีฝุนจับสกปรก ถามีบานแตไมดูแล
รักษา หรือคอยซอมแซม บานก็จะชํารุดทรุดโทรม รางกายของคนแราก็ 
เหมือนกัน ถามัวแตเกียจครานไมใชงานก็จะเสื่อมเสียสมรรถภาพ 
 
 คนที่ประกอบแตกรรมชั่ว ก็เปนเพียงเดนคน ความตระหนี่ถ่ีเหนียว
เปนอุปสรรคขัดขวางการใหทาน ความชั่วจะสงผลใหเห็นทันตาทั้งในโลกนี้ 
และชาติหนา 
 
 อยางไรก็ตาม ความชั่วรายที่นากลัวที่สุดในบรรดาความชั่วราย
ทั้งหลายนั้นก็คือ อวิชชา ถาเราไมสามารถกําจัดอวิชชาใหหมดไปจากจิตใจ
เราก็ไมอาจมีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินได 
 
 การใชชีวิตที่ไมละอายตอบาป หนาดานเหมือนอีกา ทําความ
เดือดรอนใหผูอื่นโดยไมเคยรูสึกสํานึกในความผิดนั้น งายกวาการทําความดี 
 
 การใชชีวิตอยางสมถะถอมตน รูจักการมีสัมมาคารวะ ตัดขาดจากการ
ยึดมั่นผูกพันในทุกสิ่ง ประพฤติตนใหถูกตองตามทํานองคลองธรรมมี
ปญญาหยั่งรูแจงนั้น ทําไดยากยิ่งนัก 
 
 เรามักมองเห็นความผิดของผูอื่นแตมองไมเห็นความผิดของตนเอง 
เรามักพูดเปดโปงความชั่วของคนอื่นใหรูกันทั่ว แตพยายามซอนความชั่ว
ของตัวเองเหมือนนักเลนการพนันซอนลูกเตา 
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 บนทองฟาจะไมมีรองรอยของนกหรือควันหรือพายุเหลือไวใหเห็น
เชนเดียวกัน คําสอนที่ไมถูกตองจะไมนําไปสูการตรัสรู ทุกสิ่งทุกอยางใน
โลกไมมีความเที่ยงแทถาวร แตจิตใจที่บรรลุการรูแจงแลวจะไมหว่ันไหว
กับความแปรปรวนใด ๆ ทั้งสิ้น 

6. เราจะตองปองกันตัวของเราเองใหพนจากความชั่วรายทั้งหลายไมให 
เกิดขึ้นทั้งภายในจิตใจและภายนอกรางกาย เหมือนทหารที่รักษากําแพง
ปราสาทใหพนจากการรุกรานของขาศึก เราจึงตองคอยระแวดระวังจิตใจ
ของตนเองตลอดเวลาดวยความไมประมาท 

 ตัวเราเองเทานั้นที่เปนนายของตนเอง เปนที่พ่ึงของตนเอง ดังนั้นกอน
อื่นเราจะตองควบคุมตัวเองใหได 

 การควบคุมจิตใจของตนเอง พูดแตนอย คิดไตรตรองใหมาก เปนกาว
แรกของการตัดขาดจากความยึดมั่นผูกพันกับกิเลสทางโลกทั้งปวง 

 ดวงอาทิตยสองสวางในเวลากลางวัน ดวงจันทรทอแสงกระจางใน
เวลากลางคืน นักรบงามสงาเมื่อสวมเครื่องแบบเต็มยศ ผูที่แสวงหาหนทาง 
รูแจงจะปรากฏความสงางามนาเลื่อมใสในขณะที่บําเพ็ญฌานบารมีอยาง
เงียบ ๆ  

 ผูที่ไมสามารปองกันทวารทั้ง 5 ของสังขาร อันไดแก ตา หู จมูก ล้ิน
กาย ของตนใหพนจากสิ่งเยายวนภายนอกนั้น ไมใชผูที่แสวงหาหนทางที่
แทจริง ผูที่ฝกฝนตนเพื่อหนทางแหงธรรมนั้นจะตองคอยระมัดระวังทวาร
ของประสาททั้ง 5 อยางเขมงวดกวดขัน และบําเพ็ญเพียรทางจิตดวยความ
สงบ 
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7. ผูที่ตกเปนทาสของจิตใจที่ยึดมั่น มีความลําเอียง จะไมสามารถ
มองเห็นสภาวะที่แทจริงของสิ่งทั้งหลาย เมื่อใดที่สามารถสลัดความผูกพัน
และความลําเอียงทิ้งไปได เมื่อนั้นจึงจะมีดวงตามองเห็นสภาวะที่แทจริง  
ดังนั้น จิตใจที่เปนอิสระจากความยึดมั่นผูกพันจะรูสึกวาทุกสิ่งทุกอยางดู
แปลกใหมและมีชีวิตชีวาตางกับที่ไดเคยรูสึกมากอน 
 
 ที่ใดมีทุกขก็ยอมมีสุข ที่ใดมีสุขก็ยอมจะมีทุกขตามมา ถาสามารถ
กําจัดความลําเอียงใจแยกความแตกตางระหวางสุข ทุกข ดี ช่ัว แลว จิตใจ
ของเราก็จะเปนอิสระจากความผูกพันทั้งปวง 
 
 ความกังวลถึงเรื่องในอนาคตที่ยังไมมาถึง และคร่ําครวญถึงอดีตที่
ผานมา จะทําใหชีวิตเหี่ยวแหงอับเฉาเหมือนตนออที่ถูกตัดทิ้งเเละปลอยให
แหงไปเปลา ๆ โดยไมใชประโยชนอันใด 
 
 ถาเราไมมัวคร่ําครวญถึงอดีต ไมกังวลกับอนาคต ไมยอทอกับความ
ยากลําบาก แตใชชีวิตในปจจุบันอยางมีความหมายแลว เราก็จะมีสุขภาพดี
ทั้งใจและกาย 
 
 จงอยาปลอยใหชีวิตจมอยูในความคิดคํานึงของอดีต อยารอคอยเพอ
ฝนถึงอนาคต แตจงใชชีวิตอยางเขมแข็งเผชิญหนากับเหตุการณในปจจุบัน 
เทานั้น 
 
 จงอยาผลัดวันประกันพรุง การทํางานตามหนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปใน
แตละวัน เปนวิถีทางดํารงชีวิตที่คุมคากับวันเวลาที่ผานพนไป 
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 ศรัทธาเปรียบเสมือนเพื่อนรวมทาง ปญญาเหมือนผูนําทางใหเราหลุด
พนจากความมืดมนอนธกาลของชีวิตที่เต็มไปดวยความทุกขทรมาน และพา
ใหไปพบแสงสวางแหงการรูแจง 

 
 ผูสั่งสมผลบุญดวยการหมั่นประกอบกุศลกรรมนับเปนยอดของการ
กระทํา ศรัทธาจะเปนทรัพยหาคามิไดของเขา และความจริงใจจะทําใหชีวิต
ของเขาหวานชื่น เราจึงควรประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนทั้งใจและ
กาย เพื่อความสงบสุขของชีวิต 

 
 บนหนทางชีวิตที่ยาวนาน ศรัทธา คือ เสบียงกรังเลี้ยงชีวิต คุณธรรม
ความดี คือ ที่พักพิงอาศัย ปญญา คือ แสงสวางสองทาง ความคิด คํานึงที่
ถูกตอง คือ ยามเฝาในเวลากลางคืน ผูที่ใชชีวิตอยางบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน
นั้น จะไมมีวันอับจนหรือเสื่อม ผูที่มีความเปนไท เปนอิสระแกตัวเอง คือ ผู
ที่สามารถเอาชนะความละโมบไดโดยเด็ดขาด 
 

 เพื่อความสุขของครอบครัว เราจะตองไมนึกถึงตัวเอง เพื่อ
ผลประโยชนของหมูบานเราจะตองไมนึกถึงแตครอบครัวของตน เพื่อ
ผลประโยชนสวนรวมของประเทศ เราจะตองไมนึกถึงแตหมูบานของตน 
และเพื่อจะไดพบหนทางตรัสรู เราจะตองละทิ้งความผูกพันในทุกสิ่ง 

 
 สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไมมีความเที่ยงแทแนนอน เมื่อมีเกิดยอมมี
ดับ เมื่อใดที่เราสามารถหลุดพนจากการเวียนวายตายเกิดได เมื่อนั้นแหละ  
เราจึงจะไดพบความสงบสุขอยางแทจริง 
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