
คํานํา 

 
              หนังสือเลมนี้ผูเขียนรูตัวดีวา ไมใชนักประพันธความรูและภาษาก็ยังไมดีเมื่อเขียนไปแลว
มาอานทบทวนดูแตละประโยคก็รูสึกวาใชคําพูดซ้ําๆ ซากๆ ขาดๆ ว่ินๆทั้งเนื้อเรื่องก็ไมคอยจะ
สัมพันธกันดีนัก แตที่เขียนขึ้นมาก็เพราะสมัยนี้ โลกบานเมืองกําลังยุงเหยิงสับสนอลเวง ผูคนตางก็
ตื่นตัวตองการสิทธิเสรีภาพ อยากจะแสดงความสามารถในวิชาความรูที่ตนศึกษาเลาเรียนมาเพื่อให
เปนประโยชนตามที่ตนเห็นวาจะเปนไปได พรอมๆกันนั้นตองการเปนคนดังอีกดวย ชาวพุทธ
บริษัทที่ยังไมเขาใจเนื้อแทของพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามยังไมถึงเปาหมาย จึงพากันเปนหวง
วิตกกังวลวาภัยวิบัตินั้นจะเขามาถึงสถาบันพระพุทธศาสนา มีหลายคนเคยไปปรารภในเรื่องนี้กับ
ผูเขียน ผูเขียนจึงคิดวาควรจะเขียนเรื่องนี้ขึ้น ( ซึ่งมีเนื้อความอยูในหนังสือนั้นแลว ) เพื่อใหพุทธ
บริษัทไดเขาใจเนื้อแทของพุทธศาสนาแลวก็พากันตื่นตัวหายกลัว ตั้งใจปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจา ใหเขาถึงแกนแทของพุทธศาสนาเสียที หนังสือเลมนี้ถึงแมภาษาสํานวนและอะไรๆ ก็
ตามที่ผูเขียนเขียนไปนั้น เขียนดวยเจตนาอันบริสุทธิ์ เพื่อพุทธบริษัทดวยกันที่ยังไมเขาใจเนื้อแท
ของพระพุทธศาสนาจะไดเขาใจ ผูทีเขาใจแลวก็จะไดนําเอาไปเปรียบเทียบกับการปฏบิัติของตนๆ 
หากสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดเกินหรือบังเอิญกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติของพุทธบริษัทผูที่มั่นอยูใน
พุทธศาสนาแลว ผูเขียนก็ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย. 
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ตนตอบอเกิดของพระพุทธศาสนา 

            ตนตอบอเกิดพุทธศาสนาที่แทจริงนั้น มิใชอ่ืนไกลเลย คือที่พระทัยของพระสิทธัตถะซึ่งได
ฝกฝนใหเขาถึงความสงบเปนหนึ่งใสสะอาดบริสุทธแลวเพราะคราวเมื่อสิทธัตถะประกอบความ
เพียรอยูตลอด ๖ ปตามวิธีการตางๆที่ไดศึกษามานั้น พระทัยของพระองคยังไมเขาถึงความสงบ จึง
ยังไมไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา ตอเมื่อพระองคมาปรารภความเพียรใหเปนไปทางใจจนพระทัยของ
พระองคเขาถึงความสงบไดในฌานที่ ๑-๒-๓-๔ โดยลําดับ แลวจึงไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา 



หลังจากนั้นพระองคจึงไดนําเอาความรูอันเกิดจากสัพพัญุตญาณนั้นออกมาเผยแพรแกมวลมนุษย
สัตวโลก เพื่อประโยชนแกเขาเหลานั้น ตามฐานะชั้นภูมิอันควรแกบุญวาสนาบารมีที่เขาเหลานั้นจะ
พึงไดรับ เพราะมวลมนุษยเกิดมาในโลกนี้ตางก็ปรารถนาที่จะอยูรวมกันดวยความผาสุก ไมอยาก
ใหมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน แตดวยอํานาจกิเลสของเขาเหลานั้นปกปดหอหุมหัวใจใหมืดมิด
เขาจึงไมสามารถมองเห็นวิธีดํารงชีพของตนใหถูกตองตางก็พากันเขารกเขาพงตะครุบตะคลานหา
เลี้ยงชีพตนเหมือนกับคนตาบอดคลําหาทางฉะนั้น เมื่อพระองคทรงสรางบารมีมานับเปนอสงไขย
กัลป ก็เพื่อจะไดโปรดสัตวผูหลงเหลานั้นใหพนจากทุกทั้งปวง เมื่อตรัสรูแลวจึงไดนําเอาความรูอัน
เปนของจริงนั้นมาเผยแพรแกมวลมนษุยตามสมควรฐานะชั้นภูมิของเขา ใหเขาเหลานั้นผูกระทํา
ตามไดรับประโยชนตามสมควรแตฐานะของตนๆเชนที่พระองคทรงสอนฆราวาสผูไมสามารถ
ออกบวชไดดังที่มีมาในสิงคาลสูตร ( คิหิปฏิบัติในนวโกวาท ) ความวา 
            เมื่ออยูในเพศฆราวาสมีครอบครัวอยูก็จงดํารงชีพใหเปนธรรมเพื่อจะนํามาซึ่งความสุขที่ตน
ปรารถนา คือเมื่อสามีไดนําภรรยามาเปนคูครองแลว จงยกยองวาเปนภรรยาที่รักที่แทจริง อยา
เหยียดหยามดูหมิ่นเขาอยาประพฤติผิดนอกใจเขา แลวก็มอบความเปนสิทธิ์แกภรรยา ผูหญิงยอม
ชอบเครื่องแตงตัวควรอนุโลมใหเขา ถาหากสามีปฏิบัติตามดังนี้แลว หญิงคนไหนในโลกจะไมรัก
และปฏิบัติตอสามี ก็จัดวาเปนหญิงกาลีในจําพวกหญิงทั้งหลายโดยแท ชายที่เปนสามีของหญิงใดที่
ปฏิบัติเปนธรรมดังกลาวแลว ภรรยาก็จะตองตอบแทนดวยการจัดการงานอันเปนหนาที่ของตนดี 
สงเคราะหคนที่เปนมิตรตลอดจนญาติของสามีดี ไมประพฤตินอกใจสามีแมแตจะกระทําการอันใด
ลงไปก็ตองบอกสามีกอน รักษาทรัพยที่สามีหามาได จะใชจายก็ใหพอสมดุล ขยันไมเกียจครานใน
กิจการงานทั้งปวง เทาที่ยกเอามาเปนตัวอยางนี้ จะพอมองเห็นแลววา พระธรรมคําสอนของ
พระองคมิไดสอนใหคนออกบวชกันทั้งนั้นดังความเขาใจของคนบางคน แตสอนใหคนที่อยูใน
ฐานะในชั้นภูมินั้นๆประพฤติตนใหอยูในธรรม มีธรรมเปนเครื่องอยู จึงจะนําความสุขมาให ดวย
ขอธรรมที่สามีภรรยาประพฤติตอกันที่ไดยกยองมาเปนตัวอยางขางตนนี้ ถาปฏิบัติตามนั้นไดจริง
แลว จะไมมีใครปฏิเสธไดสักคนเดียวเลยวา จะไมทําใหเกิดความสุขในครอบครัว ยิ่งเราดูขอ
ตอๆไปในคิหิปฏิบัตจิะเห็นวา ลวนแลวแตพระองคปรารถนาดีเพื่อสงเคราะหผูที่ยังมีครอบครัวให
ไดรับความสุขจากการปฏิบัตติตามคําสอนของพระองคทั้งนั้น 
            พระสัพพัญุตาญาณของพระองคจึงเปนประโยชนแกมวลมนุษยบนโลกมาก สามารถหยั่ง
รูชั้นภูมิและอาชีพตลอดจนถึงบุญญาบารมีของมนุษยไดตลอดทั่วไป แลวก็จัดเอาธรรมที่พระองค
ตรัสรูนั้นมาสอนแกเขาเหลานั้นใหพอเหมาะพอดีแกภาวะของเขา เพื่อพยุงฐานะชั้นภูมิความเปนอยู
ตลอดถึงดานจิตใจความประพฤติที่ยังต่ําอยูก็อยาใหลมเหลวลงไปกวาเดิม หรือพอจะเจริญกาวหนา



ขึ้นไปไดก็ใหเจริญขึ้นไปเรื่อยๆ 
            ผูมาปฏิบัติตามคําสอนของพระองคเมื่อไดรับผลประโยชนเห็นชดัแกใจของตนเองเชนนั้น
แลว ก็จะเกิดศรัทธากลาหาญเพื่อจะปฏิบัติใหยิ่งๆขึ้นไปแนนอน คําสอนของพระพุทธเจาที่เขาเชื่อ
และเลื่อมใส  สอนใหมีจาคะบริจาคเพื่อประโยชนความสุขแกคนอื่นก็ดี ซึ่งเขาจะไมทําตามยอมไม
มี 
             เรื่องเหลานั้นเมื่อเขาไดรับรสชาติความสุขของธรรมจากการปฏิบัติธรรมที่ถกูตองแลว เขา
จะเห็นเปนของเล็กนอยนิดเดียวไมเปนการลําบากอะไรแกเขาเลย 
            ความสุขที่พวกเราปรารถนาอยูนั้น คือสุขกายสุขใจ แตความสุขทางกายทุกๆคนพอจะ
แสวงหาไดตามอัตภาพของตน เชน มีอาชีพเปนหลักฐาน มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณเปนตน แตก็
ไมแนนอนเหมือนกันบางคนเรื่องเหลานั้นมีพรอมแลว แตใจของเขาอาจเปนทุกขเพราะลูกหรือผัว
เมียหรือหนี้สินการงานอื่นๆอีกก็ไดหรืออาจรุมรอนดวยความทะเยอทะยานอยากนานาประการก็ได 
สุขกายจึงไมแนนอนถาวรเหมือนสุขทางใจ แตสุขทางใจนั้นนอกจากจะแสวงหาเอาจากพระธรรม
คําสอนของพระพุทธเจาแลว หาที่อ่ืนไมไดเลยเชน ใหตั้งมั่นอยูในธรรม เชือ่คําสอนของ
พระพุทธเจาวา ทําดียอมไดดีมีความสุข เมื่อทําดีลงไปแลว ถงึคนอื่นจะไมชมและใหผลตอบแทน 
แตตัวเองก็เห็นและชมความดีของตนมีความสุขอยูคนเดียว ทําชั่วไดรับผลชั่วเปนความทุกข เมื่อทํา
ชั่วลงไปแลวถึงคนอื่นจะไมเห็นและลงโทษก็ตามตนเองยอมรูความชั่วนั้นและเดือดรอนดวยตัวเอง
อยูเสมอเมื่อเชื่อแนวแนมั่นคงอยางนั้นแลว  
            ประกอบแตกรรมดีมีความสงบสุขแลว ถึงแมอาชีพของเขาจะฝดเคืองและสุขภาพเขาจะไม
สมบูรณมากก็ตาม เขาก็จะอิ่มเอิบเปนสุขอยูกับความดีของเขาตลอดกาล บางทีความทุกขเหลานั้น
อาจไมปรากฏแกใจของเขาได หากถงึอวสานที่สุดแหงชีวิตของเขาแลว เขายอมไดรับความสุขอัน
ใครๆจะไมมีโอกาสไดรูเห็นดวยกับเขาเลย 
            เพราะในตัวของคนเรานี้ทั้งหมด มีใจเทานั้นเปนใหญ อวัยวะทุกชิ้นสวนหากใจไมสั่งการ
เสียแลวจะทําอะไรไดเลา กายก็เหมือนกันหุน หากใจไมชักหุน จะกระดิกและเคลื่อนไหวได
อยางไร ความรูสึกดีชั่วหยาบและละเอียด โงหรือฉลาดตองขึ้นอยูกับใจทั้งนั้นสัดสวนรางกายมี
ประสาทหรือเชลลเปนตน เปนสิ่งประกอบหัวใจทั้งสิ้น ถาใจไมมีเสียอยางเดียวแลวสิ่งเหลานั้นก็ไร
คาหาประโยชนมิได คําสอนของพระพุทธเจาที่เรากําลังศึกษาอยูนี้ ก็เกิดจากใจคือพระทัยอันสงบ
เปนหนึ่งใสสะอาดบริสุทธิ์ของพระองคอยางเดียว ที่เราพากันศึกษาอยูวามากมายหนักหนานั้น คือ
อาการของใจอันเปนหนึ่งนั่นเอง ทุกสิ่งทุกอยางมันตองมีหนึ่งกอนจึงจะมีสองสามตอไป ธรรม
ทั้งหลายที่พระองคตรัสรูนั้นก็เกิดจากพระทัยอันเปนหนึ่งของพระองคกอน ที่พระองครูวาสิ่งนี้ดี



เปนกุศลสิ่งนี้ชั่วเปนอกุศลและแยกออกไปมากมายนั้น ก็ตองตั้งลงที่ใจเปนหนึ่งไมมีดีมีชั่วกอน ยิง่
สงออกไปตามอายตนะทั้ง ๖ แลว ยิ่งมากจนเหลือที่จะคณานับ ทั้งที่เปนกุศลและอกุศลหรืออัพยาก
ฤต ก็แลวลวนออกมาจากใจของแตละบุคคลทั้งนั้น  
            พระธรรมคําสอนของพระองคสอนแตใจออกมา เมื่อเห็นใจของตนแลวจึงจะเห็นเนื้อความ
ในธรรมคําสอนของพระองค เพราะธรรมเกิดจากใจและทุกคนผูที่พระองคสอนก็ลวนแตมีใจ
ดวยกันทั้งนั้น ดังพุทธภาษิตวา "ธรรมทั้งหลายมีใจเปนใหญ มีใจถึงกอนสําเร็จไดดวยใจ" เปนตน 
ธรรมที่พระองคสอนแลวนั้น ผูมีใจสดับและเขาใจตามเนื้อความนั้นแลว กเ็อาไปปฏิบัติตามกําลัง
ความสามารถของตน ๆ ผลคือความสันติสุขก็จะเกิดขึ้นแกสังคมของมนุษยตลอดถึงสัตวเหลาอื่น
ทั่วหนากันดวย. 

 
ทําอยางไรพุทธศาสนา 

จึงจะเกิดมีในกายในใจของตน 
-------------- 

 
            ดังไดอธิบายมาแลววา พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นที่พระทัยของพระพุทธเจา ที่พระองคอบรม
ใหเขาถึงความเปนหนึ่งใสสะอาดบริสุทธิ์แลว ตอนนี้จะอธิบายถึงเรื่องวา ทําอยางไรพุทธศาสนาคํา
สอนของพระองคจึงจะมาปรากฏเกิดขึ้นที่กายที่ใจของพวกเราที่เปนพุทธบริษัทจนใหเห็นชัดวา คํา
สอนของพระพุทธเจานั้น เราไดเขาใจและเกิดมีขึ้นที่ใจของตนอยางชัดแจงแลว เราไดปฏิบัติตามคํา
สอนของพระองคแลว เราก็จะเดินตามรอยบาทยุคลของพระองคที่ไดทรงบําเพ็ญมาแลว เพราะพระ
ธรรมเปนนามธรรม จะแจกแบงปนใหเปนหยิบเปนกองเหมือนวัตถุสิ่งของภายนอกไมได พระองค
ทรงพระธรรมดวยพระทัยอันใสสะอาดบริสุทธิ์ เราก็จะตองรูดวยใจอันใสสะอาดบริสุทธิ์เชนกัน 
ถึงแมจะไมบริสุทธิ์เต็มที่และไมลึกซึ้งอยางพระองคทาน แตพอรูรสชาติและเห็นความสันติสุขพอ
ใหเราเกิดความพอใจเลื่อมใส ก็นับวาเปนโชคลาภอันดีเลิศอยูแลว 
            เบื้องตนขออยาไดเอาคําสอนของพระพุทธเจาที่เราไดศึกษามาแลวนั้น มาถือไวเปนของ
ศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารใด ๆ กอน จงทําความพอใจและเลื่อมใสในคําสอนของพระองควา พระ
ธรรมที่พระองคนํามาสอนพวกเรานี้เกิดและรูขึ้นที่พระทัยอันใสสะอาดบริสุทธิ์ของพระองค 
ฉะนั้นธรรมนั้นจึงเปนธรรมที่บริสุทธิน์ําบุคคลผูที่ปฏิบัติตามใหไดรับความสันติสุขที่แทจริง แลว
ใหนอมใจลงเชื่อแนวแนในคําสอนของพระองคที่วา "ทําดีไดดีมีผลใหเกิดความสุข ทําชั่วไดชั่วมี



ผลใหเกิดความทุกขเดือดรอน" ดวยความสนใจและพิสูจนโดยการทําความดีดูกอนเปนตนวาจะตั้ง
ตนรักษาศีลหาแลวไหวพระทุกวัน ๆ เปนเวลาสักเดือนหนึ่งดังนี้เปนตน ทีหลังมาพิสูจนดวยการทํา
ความชั่ว ( หรือไมตองทําก็ไดเพราะเราทํามามากแลว ) แลวมาเทียบผลกันดดูวยความรูสึกของ
ตนเองวาอยางไหนจะมีความสุขเบิกบานกวากัน ทั้งๆที่ไมมีใครจะสามารถมาลวงรูความรูสึกอัน
นั้นของเราเลยเมื่อเรามาทดสอบขอเท็จจริงเห็นไดดวยใจของตนดังนี้แลว ความเชื่อมั่นและเลื่อมใส
ในคําสอนของพระพุทธเจาก็จะทวียิ่ง ๆ ขึ้นแลวจะเห็นชัดดวยตัวเอง ถึงคําที่วา "ถือพุทธศาสนา" 
กับคําที่วา "ปฏิบัติตามพุทธศาสนา" มีลักษณะผิดแปลกกันมากแคไหน ถือ หมายถึงรับเอาของที่ตน
ตองการมาไว เชน รับเอาคําสอนของพระพุทธเจาที่เปนอักษรตัวหนังสือและพระสูตรคาถาตาง ๆ 
มาไวเคารพบูชา ตลอดจนรูปเหรียญวัตถุที่เกี่ยวเนื่องถึงพุทธศาสนามาถือไวบูชา เพื่อหวังวาความ
ศักดิ์สิทธิ์อภินิหารจะอํานวยประโยชนใหในสิ่งที่ตนตองการ (มงคลตื่นขาว) แตตนไมยอมปฏิบัติ
ตามพระธรรมคําสอน นอกจากกราบไหวออนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ เมื่อสิ่งนั้นๆ ไม
อํานวยใหเปนไปตามความปรารถนากจ็ะคลายศรัทธาหาวาเปนของไมดีไมศักดิ์สิทธิ์ (ถือดีนอก) 
แลวเลิกนับถอืเอาดื้อๆก็มี 
            พุทธศาสนามิไดสอนให ถือ แตสอนใหปฏิบัติตาม คือทํากรรมดียอมไดผลดีคือความสุข
ดวยการกระทําของตนเอง ทํากรรมชัว่ไดรับผลชัว่คือความทุกขดวยการกระทําของตนเอง มิใชคน
อ่ืน เทวบุตร เทวดา อินทร พรหม และพระเจาที่ไหนจะมาบรรดาลให คําวา "พุทธัง สรณัง คัจฉามิ" 
ขาพเจาขอถึงซึ่งพระพุทธเจาวาเปนสรณะที่พ่ึง ฯลฯ นั้นหมายความวา เมื่อยังไมทันถึงก็ขอใหถึง 
คือการปฏิบัติใหเปนไปตามที่พระพุทธเจาไดปฏิบัติมาแลว แลวถึงซึ่งรสชาติหรือไดรับรสชาติของ
พระธรรมนัน้ ฯลฯ นี่พูดเปนภาษาหนังสือ แตตามขอเทจจริงแลวพุทธศาสนาของพระองคมิใชเปน
สิ่งที่ตองขอและใหกันไดเหมือนวัตถุสิ่งของอื่น แตเกิดความเชื่อและเลื่อมใสจากการไดยินไดฟงที่
คนอื่นสอนที่ถูกที่ชอบแลวยอมปฏิบตัิตามจนเกิดผลประจักษดวยใจของตนเองเหมือนแสงสวาง
ของตะเกียง เมื่อชางเขาประกอบใหถกูสัดสวนแลว จุดขึ้น แสงสวางก็เจิดจาขึ้นในนั้นเองมิไดเอามา
จากที่อ่ืนและสิ่งอื่นสงมาให ดังที่พระพุทธองคตรัสวา "เราตถาคตเปนแตผูบอกผูสอนเทานั้น คํา
สอนที่เราบอกเราสอนแลวนั้น เธอทั้งหลายนําไปปฏิบัติตาม ก็จะรูแจงเห็นจริงพนจากทุกขได" 
ดังนี้ 
            เมื่อพุทธบริษัทไดมาพิสูจนขอเท็จจริงหลักฐานเห็นชัดตามที่ไดอธิบายมานี้แลวเปนผูตั้งมั่น
อยูในคําสอนของพระพุทธเจา ละกรรมชั่วทั้งกายวาจาและใจ ประกอบแตกรรมดีหมดทุกเมื่อ เห็น
กรรมชั่วที่ไดเคยกระทํามาแลว นั้นมีผลเปนทุกขเดือดรอนแลวเข็ดหลาบถือเปนครู จําไมลืม ดังนี้ 
จึงไดชื่อวา "เปนพุทธบริษัทที่มั่นคงในคําสอนของพระพุทธเจา" ฝงรากพุทธศาสนาหยั่งลึกลงไป



ในกายในใจของตนไวแนนหนาเต็มที่แลว มิใชถอืและปฏิบัติตามคําสอนของพระองคในเมื่อมีเหตุ 
เชน เปนทุกขเพราะเหตุใดๆแลวก็ตามแลวเขาวัดหรือบวช เมื่อทุกขนั้นหายไปแลวก็สึกหรือไม
ปฏิบัติตามคําสอนของพระองค ดังนักเลงสุรางดเวนไมดื่มในเวลาเขพรรษา พอปวารณาเทานั้น
แหละเบิกยอนหลังไปทันที บางคนเรียกดอกเบี้ยเสียอีกดวย ดังนี้ใชไมได มันเปนการหลอกตนเอง
และหลอกคนอื่นอีกดวย 
            ผูที่ตั้งอยูในพระรัตนตรัยที่จักไดชื่อวาเปนพระพุทธบริษัทที่แทจริง ตองประกอบดวยองค
คุณ ๕ ประการ คือ  
            (๑) มีความเชื่อมั่นในพระพุทธเจาวา ทานเองเปนพระสยัมภูตรัสรูเองจริง แลวไมติเตียนและ
เหยียดหยามดูหมิ่น 
            (๒) พระธรรมคําสอนของพระองคนั้นเปนนิยยานิกธรรมนําผูปฏบิัติตามใหเปนคนดีได 
ตามฐานะชั้นภูมิ ควรแกการปฏิบัติของตนๆ แลวเทิดทูนเอามาปฏิบัติตามโดยไมมีความประมาท 
            (๓) พระอริยสงฆผูเชื่อฟงคําสอนของพระองคแลวนําเอาไปปฏิบัติตามจนไดรูแจงเห็นจริง
ตามพระองคมีจริงจึงไดเปนธรรมทายาทนําเอาคําสอนของพระองคมาสั่งสอนพวกเรา จึงเปนบุคคล
ที่เราควรเทิดทูนไวในที่ควรสักการบูชา 
            (๔) เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมวา เราทําดีไดดีทําชั่วไดชั่ว ดวยตนเอง มิใชเทวดาอินพรหม
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ ภายนอกจะอํานวยผลใหเรา (มงคลตื่นขาว) ถือและปฏิบัตพิระรัตนตรัยมิใช
เพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคลาภ แตปฏิบัติตามใหเปนคนดีจนพนจากทุกขไดในที่สุด 
            (๕) ไมทําบุญนอกพุทธศาสนา หากจําเปนจะตองทําเพื่อสังคมก็ทําเพื่อสงเคราะห มิใชทํา
นอกบุญญเขตในพุทธศาสนา ถาหากถึงขั้นพระอริยบุคคลที่เปนฆราวาสแลว ตองมีนิจศีลอีก ผูจะ
เปนพระพุทธบริษัทโดยสมบูรณ ตองมีองคคุณทั้ง ๕ ประการนี้เปนประจํา แมผูจะบรรพชา
อุปสมบทเปนสามเณรและเปนพระภิกษุ ก็จะตองมีองคคุณทั้ง ๕ นี้ใหครบเสียกอน การบวชจึงจะ
สมบูรณ 

พุทธศาสนาเปนเสรีสังคมนิยม 

            เมื่อพูดถึงโลกแลวก็คือพูดถึงสังคมของปวงสัตวนั่นเอง มนุษยและสัตวทุกประเภทที่เกิด
มารวมโลกนี้โดยบังเอิญ มิไดนัดหมายกันไวกอนเลย ตางก็มีสิทธิ์เสรีที่จะมาเกิดไดตามใจชอบไม
วาจะมาเกิดในกําเนิดไหนก็ตาม ( มันเปนผลิตภัณฑประเภทหนึ่ง เมื่อผลิตขึ้นมามากๆ คุณภาพก็
คอย ๆ เสื่อมไปๆ อาจจําหนายไมไดแลวปดโรงงานก็ได ) เปนมนุษย เปนเดรัจฉาน แมแตจะมาเกิด
เปนหมูเปนปลาเพื่อใหมนุษนไดฆากินเปอาหารก็ไมหาม จะมาเกิดเปนเสือขม้ํากินสัตวและกินคน



เปนอาหารก็ไมมีใครจะกีดกันหามได ฉะนั้นโลกนี้จึงเปนโลกที่เสรีเต็มที่แตเขาเหลานั้นตางก็จะมี
พรรคมีสังคมมีอุดมการเฉพาะหมูของเขาเอง หากอุดมการของเขาบังเอิญไปขัดผลประโยชนกันเขา 
ก็จะมีการทะเลาะวิวาท หรือบางทีอาจใชกําลังโจมตีซึ่งกันและกันได โดยเฉพาะมนุษยนี้เปนตัวราย
กาจกวาเพื่อน ฉะนั้นมนุษยจึงมีความยุงเหยิงรบราฆาฟนกันอยูทั่วทุกมุมโลก ไมวางเวนแตละวัน 
ทําใหเดือดรอนเปนทุกข มิใชแตหมูมนุษยดวยกันเทานั้น แมสัตวอ่ืนก็พลอยเปนทุกขเดือดรอนไป
ตามๆกันดวย แตผูตายก็ตายไป ผูที่ยังไมตายก็เปนทุกขทรมานตอไปจนกวาจะหมดลมหายใจ 
            พระพุทธเจาผูมีพระมหากรุณาทรงพิจารณาเห็นสังคมของโลกผูเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุข
ตามอัตถาพของตนๆ แตมาถูกสังคมที่ปราศจากศีลธรรมและระเบียบอันดีวามมาเบียดเบียน จึงกลับ
ไดรับทุกทรมานขมขื่นจนผิดหวัง จึงไดสรางบารมีปรารถนาเปนพระพุทธเจา เพื่อจะไดโปรดเขา
เหลานั้น เมื่อไดเปนพระพุทธเจาแลวจึงไดทรงสอนสังคม โดยเฉพาะในมนุษย เพื่อใหมีระเบียบ
ศีลธรรมอันดีงาม รูจักฐานะชั้นภูมิและหนาที่การงานอาชีพของตน ๆ อยาใหกาวกายแกงแยงขูดรีด
กันและกัน อันเปนเครื่องบั่นทอนผลประโยชนรายไดตลอดถึงทอนกําลังใจของกันและกัน คําสอน
ของพระองคสอนใหไมเลือกหนาพากันเมตตาจิตคิดวาคนเราเกิดมารวมโลกดวยกัน ก็เสมือนเปน
ลูกพอแมสกุลเดียวกัน จึงสามัคคีโอบออมอารีใหเห็นอกเห็นใจใหอภัยแกกันและกัน ไหนๆคนเรา
เกิดมาแลวจะอยูคนเดียวไมไดเด็ดขาดตางคนก็จะมีคุณแกกันและกันไมมากก็นอย ผูที่ทําคุณแกกัน
แลวเห็นคุณของกัน ตอบแทนคุณกัน เทานั้นแล สังคมจึงจะเกิดสุขขึ้นมาได ถาไมทําคุณแกกัน หรือ
ทําแลว แตอีกฝายไมเห็นคุณและคิดจะสนองคุณของกันและกันแลว สังคมนั้นจะหาความสุขไดยาก 
แลวก็สอนกันตั้งแตสังคมเล็กๆ ขึ้นไปจนถึงสังคมใหญ เชนในระหวางสามีกับภรรยา บุตรกับบิดา
มารดา เปนตน จนถึงสังคมระดับชาติเพ่ือความรมเย็นเปนสุขของปวงชน การบริหารประเทศจะได
อยูรอดและเจริญกาวหนาตอไป เชนพระองคตรัสสอนอปริหานิยธรรมแกเจาลิจฉวีเปนตน มี
ขอความวา 
            (๑) ชาววัชชีจักหมั่นประชุมกนัเนืองนิจ 
            (๒) เมื่อประชุมกจั็กพรอมเพรียงกันประชุม เมื่อเลิกประชุมก็จักพรอมเพรียงกันเลิก และจัก
พรอมเพรียงกันทํากิจที่ควรทํา 
            (๓) จักไมบัญญัติสิ่งที่ไมไดบัญญัติไว ( ทีค่วรใชไดอยู ) จักไมถอนบัญญัติสิ่งที่ทานบัญญัติ
ไวแลว ( ในเมื่อยังใชไดดีอยู ) ประพฤติมั่นอยูในธรรม (อันดีงาม) ขอวงชาววัชชีครั้งโบราณตามที่
ทานบัญญัติไว 
            (๔) รูจักเคารพ นับถือ บูชา ทานวัชชีผูยิ่งใหญทั้งหลาย และจักสําคัญถอยคําเหลานั้นไว เปน
ถอยคําอันตนพึงเชื่อฟง 



            (๕) จักไมขมขืนบังคับปกครองหญิงในตระกูล 
            (๖) ยงัคงเคารพสักการะนับถือ บูชา เจดียสถานของชาววัชชีทั้งภายในภายนอก และไมลบ
ลางพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งใหเคยทําแกเจดียเหลานั้น 
            (๗) จักถวายความอารักขา ความคุมครองปองกัน โดยธรรมพระอรหันตทั้งหลาย ที่ยังไมมา
พึงมาสูแวนแควน และที่มาแลวพึงอยูเปนสุข 
            เมื่อเรามาพิจารณาขอเท็จจริงในคําสอนของพระองคเทาที่ไดบรรยายมาพอสมควรนี้แลว ก็
จะเห็นไดวาคําสอนของพระองคมิไดเปนภัยแกโลก และเปนอุปสรรคแกการบริหารประเทศชาติ
บานเมืองแตอยางไรเลย ทั้งมิไดลาสมัยดังความเห็นของบุคคลบางคนแตอยางไรตรงกันขามคํา
สอนของพระองคสอนแบบสังคมนิยมธรรมชาติโดยแท แตมนุษยถูกปกคลมุดวยอํานาจของกิเลส 
มีความปรารถนาไมรูจักพอ จึงไมมองเห็นความตองการของผูอ่ืนพรอมทั้งของตัวเองอีกดวย ตางก็
พากันดิ้นรนเพื่อหนีจากทุกขเพ่ือใหไดรับความสุขตามตองการ แตการดิ้นรนนั้นเปนไปในทางที่ไม
ถูกตองเลย กลับทุกขทวีเพิ่มขึ้นยิ่งกวาเกาแมแตสุขที่ไดรับแลวนั้นก็ไมเห็นเปนสุขจึงดิ้นรนเพื่อหา
สุขอันยังไมไดใหวุนเขาไปอีก ฉะนั้นพระองคผูมีปญญาญาณอันกวางขวางฉลาดทั้งทางโลกและ
ทางธรรม จึงไดตรัสสอนระเบียบวิธีดําเนินชีวิตใหแกปวงชาวโลกโดยธรรม ตลอดถึงวิธีบริหารหมู
คณะและประเทศชาติดังไดบรรยายมาแลวขางตน เมื่อหมูมวลชนทุกชั้นทกุระดับมาปฏิบัติตามแลว 
ก็จะไมเห็นมีขอเสียหายและเดือดรอนอะไรแกสังคม มีแตจะเพิ่มความเจริญนํามาซึ่งสันติสุขทุก
ประการ พุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจาจึงเปนของนําสมัยอยูเสมอ มวลมนุษยชาวโลกผูเห็น
แกตัวมีความคิดมืดมิด แมแตความสุความตองการของตนเองก็ไมรูจึงเปนไกตาบอดปฏิบัติตามคํา
สอนของพระองคไมได แลวโมเมโทษคําสอนของพระองควา "ลาสมัย" แทจริงคือตัวของเขา
นั้นเองลาสมัยปฏิบัติตามคําสอนของพระองคไมได แลวมาคิดตั้งสังคมนิยมแบบใหมโดยใช
กฏเกณฑบังคับอันเปนการบีบบังคับใจและกายใหยอมจํานนแกความคิดของตนเอง แลวใหปฏิบัติ
ตามนั้น โดยไมเชื่อกรรม ไมเชื่อผลของกรรม เชื่อเฉพาะกายกรรมของวัตถุ เมื่อกายยังไมแตกดับก็
ใหพยายามหาของมาใสพอกพูนขึ้นใหเต็ม (อ่ิม) เหมือนตะกราเก็บขยะ เมื่อมันขาดแลวก็ทิ้ง หาลูก
ใหมมาใชตอๆไปฉะนั้น 
            สังคมนิยมสมัยใหมนิยมวัตถุ โดยไมเชื่อกรรม ไมเชื่อผลของกรรม เมื่อเกิดมาแลวก็ตองหา
เลี้ยงชีพใหพอแกความตองการของตน จึงจะไดรับความสุข ( เชื่อเฉพาะกายกรรม ) ตายแลวไม
เกี่ยวกับสาบสูญไปหมด สุขกายกับสุขใจเขาเห็นเปนอันเดียวกัน เพราะเขาไมรูจักใจที่แทจริง ทั้งๆ
ที่เขาเหลานั้นก็พูดถึงเรื่องใจโดยเฉพาะอยูเสมอๆวา ชอบใจ ดีใจ เสียใจ กลุมใจ เศราใจ ใจแหง 
หัวใจเบิกบาน ชื่นใจหรือ หัวใจของพี่-นอง พ่ี-นองมีเยื่อใยอาลัยถึงอยูเสมอ เหลานี้ ก็ลวนแตพูดถึง



ใจ แยกออกมาจากกายแลวทั้งนั้น แตเมื่อตัวเองไมรูและเห็นตัวใจที่แทจริงแลว ทั้งๆที่ตัวเองหา
ความสุขเพื่อใจแทๆ แตกลับเขาใจวาหาความสุขเพื่อกายอยางเดียว  
            คําสอนของพระพุทธเจาสอนใหเชื่อผลของกรรมวา คนเราเกิดมาตองมีทั้งกายและใจ มีสุขมี
ทุกขรวมกัน แตใจเปนใหญกวากาย เพราะใจเปนผูบัญชาการทัง้หมด ( เซลลหรือประสาทก็อยูใน
จําพวกกายดานวัตถุ) ถาใจไมมีเสียอยางเดียวแลวกายก็ไรคา ( คนตายทําอะไรไมได ) ฉะนั้นเมื่อ
คนเรายังมีชีวิตอยู กายกับใจจึงมีความสัมพันธเกี่ยวของกันอยางใกลชิดสนทิที่สุด ผูไมไดอบรมให
เปนไปในทางธรรมตามคําสอนของพระพุทธเจาจึงไมสามารถแยกกายกับใจออกจากกันได แตที่
แสดงออกมาทางกายเรียกวา กายกรรม แสดงออกมาทางวาจาเรียกวาวจีกรรม ถาแสดงอยูภายใน
เรียกวามโนกรรม เมื่อกายกับใจมีสวนประกอบกันอยูเชนนี้แลว ความสุขทางใจจะเกิดขึ้นมีขึ้นมา
ไดก็ดวยการละลึกถึงความดีที่ไดกระทําไวแลว ความดีนั้นไมวาจะทําดวยกายกับใจหรือวาจากับใจ
ก็ตาม แมแตจะทําเฉพาะใจอยางเดียวเชนระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจาเปนตนเมื่อระลึกถึง
ความดีดังวานี้ จะเปนเวลาลวงเลยมานานแสนนานก็ตามหรือยังมิไดลงมือกระทําแตตั้งใจจะกระทํา
ความดีนั้นอยูก็ดี แลวใหเกิดความตื้นตันใจเกิดความปติสุขขึ้นมา ดังนี้เรียกวาแสวงหาความสุขทาง
ใจ เมื่อใจไดรับความสุขที่พอใจแลว ใจนั้นแลจะขยันหมั่นเพียรชักชวนดงึดูดทั้งกายและวาจาใหเขา
ไปรวมดวยอยางพรอมเพรียงเปนกันเอง             ฉะนั้นใจจึงเปนใหญเปนประธานในการที่จะชักจูง
ใหกายและวาจารวมดวยตลอดทุกกาลทุกสมัยความดีที่วานี้ก็ไมพนไปจากเพื่อประโยชนความสุข
แกตนและคนอื่นดังกลาวแลว เมื่อพูดถึงตนและคนอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันก็คือพูดถึงสังคมนั่นเอง 
สังคมที่จะใหเกิดความสุขก็ตองอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะเมื่อมีคุณ ทําประโยชนใหเกิดแกกัน
และกันแลวไมลืมบุญคุณ สนองตอบแทนบุญคุณของกันและกัน ถามิฉะนั้นแลวสังคมของมนุษย
เราก็จะเปนสังคมของสัตวดิรัจฉานไป จะหาความสุขมิได จึงเห็นไดชัดแลววาคําสอนของ
พระพุทธเจามิไดมองแตกายแงเดียว แตมองเห็นความสําคัญของกายและใจไปพรอมๆกันในเมื่อ
ของทั้งสองอยางนั้นยังกระชับสัมพันธกันอยู ฉะนั้น พุทธศาสนาคําสอนของพระองคจึงเหมาะแก
สัตวโลกผูที่เกิดมาแลวมีกายมีใจ เมื่อปรารถนาตองการใหเกิดความสุขแกสังคมหรือแกตนเองแลว 
จึงควรนําเอาคําสอนของพระองคนําไปปฏิบัติตาม เพราะคําสอนของพระองค เหมาะสมแกโลกทุก
ยุคทุกสมัย และแกมนุษยทุกเพศทุกวัยทุกชั้นทุกภูมอีิกดวย แตในที่นี้ไมไดพูดถึงความชั่ว เพราะ
กรรมชั่วใครๆก็คงจะทราบกันดีอยูแลว วาไมมีประโยชนนําความสุขมาใหแกสังคมโลกแตประการ
ใดอีกดวย 

   



ประโยชนเกิดจากการปฏิบัติตาม 
คําสอนของพระพุทธเจา 

            พุทธศาสนาสอนใหมีการกระทําที่เขากับสภาพของโลกได เพราะพระองคสรางบารมีมาเพื่อ
ประโยชนแกโลก มนุษยสัตวทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้จะนิ่งอยูเฉยๆไมได ตองมีการกระทําไม
อยางใดก็อยางหนึ่ง แลวแตหนาที่และกฎเกณฑของเขาเหลานั้นจะกําหนดใหเปนไป แตการกระทํา
บางอยางของเขาไมมีระเบียบและไมเปนธรรม จึงทําใหสังคมเดือดรอนเปนทุกข แทจริงพระองคก็
ทราบดีอยูแลวต้ังแตเริ่มสรางบารมีเพ่ือเปนพุทธเจาวา โลกนีม้ันเต็มไปดวยกองทุกข แตพระองค
สรางบารมีเพื่อจะมาปลดเปลื้องกองทุกขของเขานั้นแหละ คือเมื่อมีทุกขมากก็จะทําใหเขาไดผอน
คลายลงบาง ผูมีทุกขนอยก็จะใหเขาไดเบาบางลงจนหมดทุกขลงไปเปนที่สุด ฉะนั้น พุทธศาสนาจึง
จึงเปนแบบสังคมนิยมฉบับดั้งเดิมและมีเสรีภาพอยางสมบูรณอีกดวย พุทธศาสนามิใชเปนของ
สูงสุดจนเอื้อมไมถึงจนคนธรรมดาจะรับเอามาปฏิบัติไมได ดังผูไมเขาใจในคําสอนของพระองค
คาดคิดไป หรือเห็นวาพุทธศาสนาเปนของงายนิดเดียวจะปฏิบัติเมื่อไรก็ไดเพราะอยูที่ตัวของเราเอง 
ดังความคิดของผูหลงติดอยูในกองทุกขโดยเขาใจวาเรามีความสุขพอแลว แทจริงพุทธศาสนาเปน
คําสอนสังคมโลกโดยธรรมชาติ มิใชสังคมดัดแปลงดังยุคปจจุบัน คําสอนของพระองคสอนให
มนุษยตลอดจนหมูสัตวทั่วไปอยูรวมกันโดยสันติมิใชกดขี่ขมเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  ถึงแม
มนุษยและสัตวจะตางชาติตางภาษาและตางประเภทมิใชเชื้อชาติสายโลหิตอันเดียวกันก็ตาม เมื่อ
เกิดมารวมโลกดวยกันแลวก็ไดชื่อวามารวมสุกรวมดิบดวยกันทั้งนั้น เราเกิดมารวมโลกดวยความ
บังเอิญแลว จงรักใครถือเปนโชคลาภของทุกคนก็แลวกัน ดอกไมหลากสีเมื่อชางผูฉลาดฝมือดีเก็บ
มารอยเขาเปนระเบียบแลวยอมงดงามฉันใด คําสอนของพระพุทธเจาก็ฉันนั้น คือทานสอนใหคน
ทุกชั้นทุกภูมทิุกหมูเหลา ใหรูจักหนาที่การงานดํารงชีพมีระเบียบเปนธรรมแลวไมตองใชอํานาจกด
ขี่ขมเหงบังคับหัวใจกันใหเดือดรอน ตางก็มีความรูสํานึกในหนาที่ในการงานของตนๆ และ
ประกอบอาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตจริงใจของตนๆ ผูมีสติปญญามีความสามารถมากก็ทําใหมาก 
เมื่อไดผลมากแลว ก็ใหเห็นหัวอกของผูยังโงเงามีความสามารถนอย ชวยเฉลี่ยแบงปนหรือ
สงเคราะหเขาดวยน้ําใจอันกอปรดวยเมตตาอยาไปเหยียดหยามดูถูกกันใหเสียน้ําใจเขา ดังแสดงไว
ในคิหิปฏิบัติที่ยกตัวอยางมาไวดูขางตนนั้น เมื่อทุกคนมาทําตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว 
ยอมจะเปนความดีงามอยูรวมกันดวยความสันติสุข คําสอนนี้เปนของไมยาก คนทุกชั้นทุกภูมิทําได 
มิใชพระองคสอนเฉพาะคนใดคนหนึ่งเทานั้น เพราะทุกคนธรรมชาติแตงมาใหมีสิทธิเสรีทําได
เต็มที่ดวยกันทั้งนั้น พุทธศาสนาจึงเรียกไดวาเปนแบบฉบับของสังคมเกาแกดั้งเดิมซึ่งไมมีใคร



บัญญัติไวกอน แตหากธรรมชาติความตองการของมนุษยโลกทีเ่กิดมาแลวตองการอยางนั้น
พระองคจึงสอนมนุษยผูไมรูความตองการของตนดวยความมืดบอด ใหปฏบิัติถูกตองตามความจริง
เสีย คนเราในสมัยนี้ถึงแมจะรูจักความตองการของตนตามเปนจริงแลวก็ตาม แตไมสามารถจะสอน
ใหคนอื่นรูจักหนาที่การงานและอาชีพของตนๆ ตามที่ถูกที่ควรได ฉะนั้น จึงมีมนุษยสมองใสบาง
คนมีเจตนาดีเพื่อหวังความรุงโรจนของสังคมของโลกเหมือนกัน เมื่อไมเห็นมีหนทางใดแลวที่จะ
สอนใหสังคมของโลกมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ในอันที่จะประกอบกิจการอาชีพในหนาที่
ของตนดวยความสมัครใจมิใหเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพื่อจะนํามาซึ่งความสันติสุขได จึงไดคิดตั้ง
ลัทธิและระเบียบโดยใชกฎเกณฑขอบังคับสังคมหมูเล็กๆ จนกระทั่งสังคมใหญตลอดจนถึง
ประเทศชาติใหกระทําตามแตการกระทํานั้นถึงแมจะไดประโยชนอยูบาง แทนที่จะเปนประโยชน
ใหเกิดความสุขมันกลับทําใหเกิดความเดือดรอนเปนทุกข การใชอาญาบังคับมิใชทําดวยความ
สมัครใจแลว ไมวาเรื่องใดๆ ณ ที่ไหนๆ มันตองเดือดรอนดวยกันทั้งนั้นซึ่งใครๆยอมทราบดี แต
บางกรณีก็จําเปนตองกระทํา 
             แตคําสอนของพระพุทธเจาสอนใหรูดวยใจวา ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่วดวยตนของตนเอง ไมมี
ใครคนอื่นและสิ่งศักดิ์อ่ืนใดจะมาบันดาลใหได แลวรวมกันประกอบแตกรรมดีดวยความสุจริตใจ 
อันจะนํามาซึ่งความสุขพรอมดวยความพอใจ ผลงานที่ประกอบขึ้นดวยความสุจริตและเต็มใจทํานี้ 
บางทีถึงสุขภาพพลานามัยจะไมสมบูรณก็ตาม แตเมื่อกายกับใจพรอมกันประกอบกรรมดีไมมีโทษ
เขาแลว ใจมาระลึกถึงผลงานที่สําเร็จมาดวยความบริสุทธิ์แลว มันทําใหใจเต็มตื้นและเบิกบาน
สามารถทําใหกายที่ทุพพลภาพอยูนั้นกระปรี้กระเปราแข็งแรงขึ้นหรืออาจหายไดก็มี ความสุขที่จะ
บรรดาลใหเกิดขึ้นแกใจนั้น นอกจากการระลึกถึงกรรมดีของตนที่ไดกระทําไวแลวยอมไมมี อนึ่ง 
กรรมที่วานี้จะตองมีลักษณะดังนี้คือกรรมอันใดเมือ่กระทําลงไปแลว จะดวยกายวาจาหรือใจก็ตาม 
จะตองไมเปนไปดวยความเดือดรอนเปนทุกขแกทั้งตนและคนอื่นอีกดวย จึงจะเรียกวากรรมดี 
ตรงกันขาม กรรมใดทีก่ระทําลงไปแลว จะดวยกายวาจาหรือใจก็ตาม หากเปนไปดวยความ
เดือดรอนเปนทุกขแกทั้งตนและคนอื่นแลว กรรมนั้นเรียกวากรรมไมดีทํากรรมใดอยาใหเขาขางตัว 
เมื่อตนมีผลประโยชนจากกรรมนั้นๆแลว ถือวาทํากรรมดี แตคนอื่นนั่นซิมันแย ผูสรางกรรมดีตาม
หลักคําสอนของพระพุทธเจาเขาไมทําอยางนั้น แมแตสัตวดิรัจฉานก็ใหเห็นวาเขาเหลานั้นเปนพี่
นองญาติมิตรของเราทั้งหมด เขาไดรับทุกขก็เหมือนเราไดรับทุกข เขามีความสุขก็เหมือนกับเรามี
ความสุขดวย ความปรารถนาในเรื่องนี้ใครเลาจะปฏิเสธวาไมตองการ คนทุกยุคทุกสมัยและทุกชั้น
ทุกหมูเหลาตลอดถึงสัตวทุกจําพวก เมื่อตางก็พากันตองการและปรารถนาเชนนั้นแลว คําสอนของ
พระพุทธเจาจะไปลาสมัยในตอนไหน คนผูไมเขาใจและไมยอมปฏิบัติตามนั้นตางหากที่ลาสมัย 



เดินตามคําสอนของพระองคไมทัน 
            เมื่อพูดถึงดานอาชีพและการงานเลา ถึงแมพระองคจะสอนใหเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม
แลวก็ตาม แตมิไดสอนใหนอนคอยรับเอาแตความสุขความทุกขจากผลของกรรมอันจะมาประสิทธิ์
ประสาทใหดังความเขาใจของบุคคลบางคนเทานั้น แตพระองคทรงสอนใหมีความขยันหมั่นเพียร 
ชมเชยความเพียร ติเตียนความขี้เกียจ เพียรในทางที่ชอบประกอบอยูในสุจริตธรรม ไมทําความ
เดือดรอนมาใหแกตนเองและผูอ่ืนอีกดวย หากถือวาทํามาหากินไดมีลาภร่ํารวยดวยบุญกุศลที่ตน
เคยกระทําไวแลวไซร กอ็ยาไดประมาท จงทําใจใหเกิดความพอใจในกุศลผลบุญของตน แลวเพิ่ม
ผลผลิตคือสละจาคะกําไรที่ไดทําแลวนั้นใหเปนทุนอีกตอไปอีก "ผูที่ร่ํารวยเพราะกุศลดลบันดาล
ใหแตไมทําบุญตอไปอีก ทานวากินของเกา ทุนเดิมมีแตจะสิ้นหมดไป กําไรก็ไมมี" 
            สวนผูทุกขจนจะขวนขวายแสวงหาในทางใดๆก็มีแตลมจมขาดทุนปนป ทานก็สอนมิให
ทอถอย จงขยันหมั่นเพียร ความเพียรเทานั้นที่จะทําใหพนทุกขได ถึงจะไมรวยอยางคนอื่นที่เขาเปน
ผูมีบุญวาสนาหาไดคลองไมวาทางไหนไหลมาเทมาทั้งนั้นก็ตาม แตยังพอประทังยังชีวิตใหเปนสุข
ไปไดวันหนึ่งๆ แลวจงใหเห็นโทษทุกขของบาปกรรมของตนที่ไดกระทําไว และอยาไดกระทํา
กรรมอันลามกเพิ่มพูนขึ้นมาอีก "กรรมชั่วเราไมทํา ระวังสังวรอยูตลอดเวลา ยอมมีเวลาหมดสิ้นไป
ได เหมือนเราไขกอกน้ําในถัง เมื่อปดฝาไวแลวไขใหมันไหลออก น้ําเกายอมแหงหมดไปได น้ําเกา
หมดไปแลวปดกอก เปดฝาถังรองรับเอาน้ําฝนไว (คือสรางกรรมดี) ที่จะตกมาใหม น้ํายอมมีเวลา
เต็มไดฉะนั้น" 
            เมื่อคําสอนของพระองคสอนใหมีเมตตาโอบออมอารีแกกันและกัน มีจิตใจเจริญกาวหนา
สูงกวาระดับของจิตสัตวดิรัจฉานที่ไมรูจักบุญคุณของกันและกันมีแตจะกดขี่ขมเหงกัน แลวก็สอน
ใหมีอาชีพการงานเปนระเบียบ รักษาสิทธิเสรีหนาที่ของตนใหอยูขอบเขตอันดีงาม ถงึจะไมร่ํารวย
ก็เรียกวาการนั้นเจริญ ทําใหเกิดความสุขไดทั้งแกตนและบุคคลอื่นอีกดวย หากสังคมของมนุษยพา
กันปฏิบัติตามโอวาทคําสอนของพระองคไดดังกลาวมานี้แลว สังคมนั้นก็เรียกวาเจริญกาวหนา
พรอมทั้งดานกายและจิตใจ สังคมนั้นจึงจะเรียกวา"สังคมของมนุษยที่เจริญแลว" หากมนุษยเราจะ
พากันบํารุงพอกพูนแตกายใหมีความอุดมสมบูรณ มีพลานามัยดี แลวก็เพลิดเพลินยินดีพอใจอยูแต
ความสุขนั้น ลืมบํารุงความสุขทางดานจิตใจไปพรอมกันแลว สังคมของมนุษยเราจะผิดแปลกอะไร
ไปจากสังคมของสัตวทั่วๆไปเลา 
            คําสอนของพระพุทธเจาทรงสอนใหเห็นความสําคัญของใจเปนใหญกวาสิ่งอื่นทั้งหมดใน
รางกายของคนเราเพราะถาใจไมมีเสียอยางเดียวแลว อวัยวะทุกชิ้นสวนในรางกายของคนเราจะมี
ประโยชนอันใด (ดูคนตายก็แลวกัน) คนมีใจรักและเมตตาสงสารเอ็นดูคนอื่น ยอมเปนผูยอม



เสียสละแมแตกําลังกายตลอดชีวิตของตนก็ยอมเสียสละได การงานและอาชีพความสุจริตใดๆก็ตาม 
เมื่อใจไดเห็นดีเห็นชอบก็พอใจแลว รางกายอันนี้ใจสามารถบัญชาการใหทําไดทุกอยาง ไมวาจะ
เปนของหยาบของละเอียดดีชั่วอยางไร แมแตบอกใหไปฆาบิดามารดา ผูซึ่งมีพระคุณบังเกิดเกลา ก็
สามารถทําไดลงคอ ใจบัญชาการใหทํา เราไมเรียกวา อาญาสิทธิ์ แตเรียกวา สิทธิเสรี แตถาคนอื่น
บัญชาการใหทํา เราเรียกวา อาญาสิทธิ์ "ในคําสอนของพระพุทธเจาทานเรียกวา เปนทาสของกิเลส 
เปนทาสของคนอื่น" ฉะนั้น คําสอนของพระพุทธเจาหากจะเรียกวา ศาสนาสากลก็คงจะไมผิด 
เพราะคําสอนของพระพุทธเจาสอนแบบฉบับสมบูรณ คือสอนคนไมเลือกชั้นวรรณะเพศวัยและ
อาชีพตลอดตั้งแตคนต่ําสุดถึงสูงสุด (เทวดาอินทรพรหม) ใหดํารงอยูในหนาที่ขอบเขตการงานและ
อาชีพของตนๆมิใหกาวกายกดขี่ขมเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกัน ใหถือเสมือนพี่นองสกุลเดียวกัน 
ถึงแมอาชีพและการงานตลอดถึงลัทธิและความประพฤติของสังคมนั้นๆจะผิดแผกแปลกตางหยาบ
ละเอียดไมเหมือนกันโดยอุดมการของตนๆก็ตาม แตพระองคก็ทรงสอนมิใหเปนปรปกษและ
เหยียดหยามหรือริดรอนเสรีภาพของกันและกัน พระองคไดทรงทําเปนตัวอยางมาแลวเมื่อพระองค
ยังทรงประกาศพระศาสนาอยู เชน เมื่อนางมาคัณฑิยาดาพระองคดวยตนเองแลงยังไมหนํา ไปเที่ยว
จางชาวโกสัมพีชวยดาอีกทั้งเมืองดวย จนพระอานนทรําคาญเชิญใหพระองคเสด็จหนีไปอยู ณ 
เมืองอื่น พระองคตรัสกับพระอานนทวา เขามีสิทธิที่จะดาก็ใหเขาดาไป จะหนีไปไหน หากไปอยู
ในเมืองนั้นเขาดาเขาอีกเลา เราก็หนีเขาร่ําไปแลวเราก็จะไมมีที่อยู พระองคตรัสวาไฟเกิดขึ้น ณ ที่ใด
มันก็จะตองดับลง ณ ที่นัน้ เรื่องที่เกิดขึ้นนี้ไมเกิน ๗ วันก็จะสงบไปเอง เหตุการณก็เปนไปตามที่
พระองคตรัสไวจริงทุกประการ พระองคตรัสวา "ธรรมแลยอมชนะอธรรม" เรื่องนี้เปนความจริงไม
วากาลใดสมัยใดก็ตาม อธรรมยอมดํารงอยูไดไมนาน มีอันจะตองเปนไปไมชาก็เร็วเปนธรรมดา แต
พระองคทรงสอนใหนิ่ง อดทน มิใหใชเวรแกเวร ผูกระทําไดดังนี้ไดชื่อวาเปนผูกระทําตามคําสอน
ของพระองค คําสอนของพระองคสอนใหพิจารณาเหตุผลเมื่อเห็นเหตุแหงความชั่วนั้นๆแลว จงละ
เหตุนั้นดวยตนเสีย เมื่อคนอื่นเขายังไมละเพราะเหตุเขาไมรูหรือดวยเหตุอ่ืนใดก็ตาม นั่นก็เรื่องของ
เขา เมื่อเราชวยเขาไมไดแลวก็ปลอยใหเขาเปนไปตามเรื่องของเขา เราจึงไมควรใหเปนไปอยางเขา 
ถาเรายอมใหเปนไปอยางเขาแลว ไดชื่อวาเราเปนคนเลวกวาเขา (แยงความเลวกันจนไมมีใครดีได) 
เราอดได คนอื่นเขาจะหาวาเราเลว เราก็ไมเห็นจะเลวตรงไหน คนที่เชื่อมั่นในพระธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจาแลวตองเชื่อตนเองอยางนี้ 

ความคิดความเห็นของใครก็ตามหรือลัทธิการเมืองใดๆก็ชาง ที่เห็นวาพุทธศาสนาคําสอนของ
พระพุทธเจาเปนของลาสมัย ไมสามารถจะนําผูปฏิบัติตามใหเจริญกาวหนาไดในยุคนี้นั้น เปน



ความคิดความเห็นที่ยังไมถูกตองตามขอเท็จจริงอาจเปนเพราะเขาเหลานั้นยังไมไดศึกษาและปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระพุทธเจาจนพิสูจนใหเห็นขอเท็จจริงที่ถองแทเสียกอน หรือมิฉะนั้นก็เห็นแต
บางคนที่เห็นวาตนคือพระพุทธบริษัท แตยังไมไดปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจาใหถูกตอง 
แลวจะเหมาเอาวา พุทธศาสนาเปนของลาสมัยนั้น มันไมเปนธรรมเสียเลย และที่วาพุทธศาสนาเปน
ยาเสพติดนั้น ผูเขียนขอยอมรับความจริงไมปฏิเสธ เปนยาเสพติดประเภทที่อํานวยแกคุณประโยชน
แกผูเสพ ปราศจากสวนที่เปนโทษโดยสิ้นเชิง เพราะพุทธศาสนาเปนคูกันกับชีวิตของ คนเราผูเกิด
มามีกายมีใจอันสมบูรณแลว พุทธศาสนาก็สอนใหบํารุงสุขภาพรางกายดวยความขยันหมั่นเพียร
เพื่ออาชีพใหสมบูรณ พรอมกันนั้นก็สอนมิใหใชอาญากดขี่ขมเหงเบียดเบียนซึ่งกันและกัน จงถือวา
มนุษยตลอดถึงสัตวทั่วไปที่เกิดมารวมโลกดวยกนัแลวนั้น เหมือนพี่นองรวมสกุลเดียวกัน แลวก็
สอนสุขภาพทางใจใหระลึกถึงคุณงามความดีที่ตนไดกระทําไวแลว และผูอ่ืนกระทําใหแกตัวเองอีก
ดวย แลวหาวิธีสนองตอบแทนบุญคุณของทาน คนเราถาพากันประกอบแตกรรมทั้งเพื่อตนและคน
อ่ืนดวย แลวรูจักบุญคุณของคนอื่น สนองตอบแทนบุญคุณของกันและกันอยูเชนนี้ มนษุยก็จะเปน
สังคมที่มีความสุข ดีกวาสังคมของสัตวเหลาอื่นไดอยางแนนอน เมื่อผูมาปฏิบัติตามพุทธศาสนา
ไดรับความสุขเห็นคุณคาประโยชนดงันี้แลว ผูนั้นจะติดพุทธศาสนายิ่งไปกวายาเสพติดเสียอีก 
เพราะสุขภาพพลานามัยของเขาดีพรอมทั้งกายและใจ ผูเขียนจึงอยากจะขอเชิญชวนทานที่ยังไมเคย
ติด จงมาเสพยาขนานนี้ ลองดูใหรูรสดวยตัวเองบาง 
            ผูที่เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมตามคําสอนของพระพุทธเจาวา ทําดีไดดีมีผลใหเกิดความสุข 
ไมวาจะทํากรรมอันใดมแีตจะสําเร็จผลทั้งนั้น หาเงินทองไมนาจะได ก็ได ทําใหร่ํารวยตั้งตัวต้ังตน
ได จนมีชื่อเสียงเกียรติยศเลื่องลือ ทําราชการเปนตํารวจทหารพลเรือน ก็มีแตเจานายผูใหญรักและ
ไววางใจใหยศมอบตําแหนงหนาที่สูงๆ ให เพราะกรรมในอดีตที่ตนทําไวดี ในปจจุบันก็รีบๆทําดี
ใหยิ่งๆขึ้นไป ไมใชความรวยและตําแหนงหนาที่กดขี่ขมเหงและเบียดเบียดเบียนคนอื่นใหเขาไดรับ
ความเดือดรอน ไมนิ่งนอนใจรอใหกรรมเกาอํานวยผลแตอยางเดียว แลวนําเอาผลผลิตกรรมเกาที่
ตนไดรับแลวนั้นมาหวานลงดวยการสงเคราะหคนจน อุดหนุนคนที่กําลังจะกาวหนา หรือ
ชวยเหลือคนที่กําลังจะกาวหนาอยูนั้นใหเจริญยิ่งๆขึ้นไป จะดวยทุนทรัพยหรือดวยความคิดอุบาย
ใดๆก็ตาม ดังนี้จึงจะถูกตองตามคําสอนของพระพุทธเจา บางคนคิดวาสงเคราะหชวยเหลือคนอื่น
เขาทําไมเขาไดดิบไดดีแลวมันเนรคุณ คิดเชนนั้นยังไมเชื่อวาเชื่อกรรมเชือ่ผลกรรมทีแ่ทจริง เพราะ
ความดีที่เราทําเปนของดีอยูแลว เราทําดีเราเปนธรรมถูกตองตามคําสอนของพระองคแลว เราชื่นใจ
เปนสุข อยาไปถือความไมดีของคนอื่น ทั้งที่เราไดชวยเหลือและไมไดชวยเหลือมาเปนเหตุเปน
เครื่องทวงบุญคุณ ขอใหถือเสียวาเขานั้นไดทํากรรมดีในอดีตนอย หรือไมเคยไดทําไวเลยก็ได จึง



เปนเหตุมิใหเขาเห็นบุญคุณของคนอื่นที่ทําใหแกเขา ในระหวางคนสองคน คนหนึ่งมีธรรม อีกคน
หนึ่งไมมีธรรมก็ดีโขแลว ดีกวาไมมีธรรมเสียสักคนเลย คนทํากรรมดียอมมีพรอมทั้งทรัพยสินยศ
ศักดิ์บริวารและสติปญญาศีลธรรม มีใจโอบออมอารีเผื่อแผแกคนทั้งผูมีบุญคุณแกตนและไมมีคุณ
แกตนก็ทําไดโดยมิไดหวังผลตอบแทนสมกับกรรมดีสรางคนใหเปนคนดีทั้งในอดีตและในปจจุบัน 
กรรมดีจึงมีคุณคาทั้งแกบุคคลและแกโลกอีกดวย 
            ทําชั่วไดชั่วมีผลใหเกิดทุกข ไมวาจะทํากรรมธุรกิจการงานใดๆก็ตาม มีแตจะเปนไปเพื่อ
หายนะทั้งนั้นประกอบธุรกิจคาขายลงทุนมากควรจะกําไรไดมากกลับไดนอย นานเขาทุนที่ลงไป
นั้นก็พลอยสูญไปอีกดวย จะประกอบเกษตรกรรม พานิชยกรรมใดๆ ก็มีอันใหเปนไปแตในทาง
หายนะทั้งนั้น เปนขาราชการทหารตํารวจและพลเรือน จะทําดีแสนดีเทาที่ตนจะทําได แตผูใหญ
เจานายไมเห็นความดีของเราเลย ทําใหชีวิตในอนาคตมืดมิดไปหมด เพื่อนสนิทมิตรที่คุนเคยมาแต
เกากอนก็ถอนตัวตีออกหาง จะมองหนาใครก็ไมทั่ว แมแตลูกเมียในครอบครัวก็หางออกไปทุกที 
แตผูที่ไดเคนกระทํากรรมชั่วไวมักจะกระทํากรรมชัว่เพิ่มขึ้น ในเมื่อกรรมชั่วนั้นตามสนองใหผล 
ดังเราจะเห็นได บางคนกลุมใจมาดื่มสุราใหมึนเมา เพื่อมิใหมีสติ ลืมความกลุมเสียใจ หรือมิฉะนั้น
คิดจะแกแคนตอบแทนผลกรรมตามสนองดยคิดจองลางจองผลาญเอากับผูที่ทําใหเราผิดหวัง หรือ
ดวยการดักปลนสะดมชิงทรัพยเพื่อใหเขาเสียหายเดือดรอนเชนอยางเรานั่นมิใชทางที่ถูกที่ดีที่จะให
พนจากกรรมชั่วเลย มีแตจะเพิ่มทวีกรรมชั่วเขาทุกที ผูที่เชื่อตามคําสอนของพุทธเจาแลวยอมไมทํา
ตามเชนนั้น จะยอมรับทุกขอันเปนผลของกรรมชัว่เพราะเข็ดหลาบแลว จะประกอบแตกรรมด ียอม
สละมานะทิฏฐิ อันเปนตัวการใหทําชั่วแลวอุตสาหสรางชีวิตอันเปนวิบากของกรรมชั่วนี้ใหเปนไป
ตามวิถีทางธรรม อดทนตอคําเหยียดหยามดูถูกของผูอ่ืนจะไมยอมใหผลของกรรมชั่วเขามาทับ
หัวใจ ดวยอดทนและระลึกถึงกรรมชัว่ที่ตนไดกระทําไวแลวอยูเสมอ  
            มนุษยสัตวที่เกิดมาในโลกนี้ลวนแลวแตเปนผูที่ไดสรางทั้งกรรมดีและกรรมชั่วมาดวยกัน
ทั้งนั้น จะตางก็มากบางนอยบางแลวแตกิเลสของตนๆจะบัญชาการ ฉะนั้นบางคนจึงมีความสุขมาก 
มีปญญาฉลาดเฉียบแหลมลึกซึ้ง บางคนก็มีปานกลาง บางคนก็เลวไมเสมอกันทั้งนี้ก็เพราะตัวการ
คือกิเลสของแตละบุคคลมันไมเหมือนกัน ทั้งในอดีตปจจุบันและในอนาคตก็จะเชนนี้เหมือนกัน 
คนอื่นนอกจากกรรมของแตละบุคคลที่ไดสรางไวแลวจะมาบันดาลใหเปนไปตามอํานาจของตน
ไมได ฉะนั้นคําสอนของพระองคจึงสอนใหผูมีกรรมและกําลังเสวยผลของกรรมอยูนั้น ใชผลของ
กรรมใหเปนไปในทางที่ดีเมื่อกรรมดมีากเขา กรรมชั่วไมกระทําอีก ก็จะหมดฤทธิ์ไปเอง ผูทํากรรม
ดีคิดเห็นวา 
เปนความสุข ควรสอนพวกที่ยังทํากรรมชั่วอยูใหไดทําตามบาง หากเขายังไมสามารถทําตามได 



เพราะกรรมชั่วของเขายังหนาแนน เราก็อยาไปเปนเดือดเปนแคนและเกลียดโกรธ แบงเอากรรมชั่ว
ของเขามาทับถมกรรมดขีองเราใหหนาขึ้น คนสัตวเกิดมาสรางกรรมยอมไมเสมอกันดังกลาวแลว 
ถาทุกสิ่งทุกอยางเสมอกันไปหมดเสียแลว โลกอนันี้ก็จะไมเรียกวาโลกดังทุกวันนี้ ของไมเสมอกัน
นี้แลมันทําใหโลกมนุษยอยูเปนสุขแกกลุมไปไดวันหนึ่งๆถาเห็นของที่ไมเสมอกันเปนเครื่องกีด
ขวางซึ่งกันและกันแลว โลกอันนี้ก็จะกลายเปนโลกรอนหาความสุขมิได มือคนเรา ๑o นิ้ว เกิดมา 
ณ ที่เดียวกันก็ไมเสมอกัน ยาวบางสั้นบาง แตทุกนิ้วตางก็ทําหนาที่ของตนๆ โดยซื่อสัตยสุจริต ไม
คิดเอาเปรียบกันแมแตนอย นิ้วกลางนิ้วนาง ถึงจะมีผูใหความชอบเปลาๆ สวมแหวนเพชรใหหรู
ทุกๆ วันก็ไมเคยเห็นนิ้วไหนจะคิดอิจฉานอยเนื้อตํ่าใจ ถึงกับสไตรคหยุดงานเหมือนกรรมกรและ
ขาราชการในเมืองไทยของเราเลย ดูแตนิ้วโปงซี ทํางานหนักกวาเพื่อน สวนนิ้วกลลางนิ้วนางเขา
สวมแหวนเพชรใหหร ูตัวเองแมจะสวมลองกับเขาบางก็ไมเคยไดลองเสียที แตกระนั้นกย็ิ้มยองเปน
ผูใหญใหเขา เหมือนบิดามารดาของตนประดับตัวหรูหราฉะนั้น พระพุทธเจาทรงสรางบารมีมา
นับเปนอสงขัยกัปก็เฉพาะเจาะจงเพื่อจะมาตรัสรูในโลกที่ไมสม่ําเสมอ ขรุขระ กําลังแสดงละครอยู
นี้เอง เมื่อพระองคทรงมาทอดพระเนตรละครโลกจนพอแกพระทัย ( ตรัสรู ) จึงทรงคุณนามวา 
โลกวิทู " เธอทั้งหลายจงมาดูโลกนั้นซึ่งอันธการอยู ฯลฯ" แทจริงธรรมก็คือโลกนั่นเอง ถาไมมีโลก
แลวจะเอาธรรมมาจากที่ไหน 
            โลกนี้จะอยูรวมกันไดโดยสนัติสุขก็เพราะอาศัยพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่ใหเชื่อ
กรรมเชื่อผลของกรรม แลวไมปลอยใหกรรมนั้นๆ ใชอํานาจบีบบังคับเอาตามชอบใจ พยายาม
แกไขกรรมชั่วใหดีขึ้น มคีวามรูสึกละอายตอกรรมชั่วอยูเสมอวา เวลานี้เรากําลังเสวยผลของกรรม
นั้นๆอยู แลวใหรูจักประมาณประกอบตนใหเขากับเหตุการนั้นๆแลวบําเพ็ญแตกรรมดอียูเสมอ จึง
จะอยูรวมกันในโลกนี้ไดดวยความสันติสุข. 

   

พุทธศาสนาเสื่อมสูญไดอยาไร 
-------------- 

            เมื่อเรามาถึงตนตอบอเกิดของพระพุทธศาสนาและการเผยแพรคําสอนนั้นแกปวงชน ตลอด
ถึงความเชื่อมั่นของผูที่ไดรับการอบรมแลว ก็ไมมีทางที่จะทําใหพุทธศาสนาของพระองคสูญสิ้น
ไปได ไมวาศาสนาและลัทธิใดๆก็ตาม ยอมสอนใหคนเขาใจและนําไปปฏิบัติตาม ก็เรียกวาบริษัท
ของลัทธิและศาสนานั้นๆ ภายหลังหากผูนั้นมาพิจารณาถึงคําสอนของศาสนาและลัทธินั้นๆแลว 



เห็นวาเปนของไมมีสาระควรจะถือหรือเลื่อมใสเอาไปปฏิบัติตามได แลวเขาไมยอมรับเอาไป
ปฏิบัติตาม ก็เรียกวาเขาผูนั้นเสื่อมเสียจากศาสนาและลัทธินั้นๆ 
            พุทธศาสนาสอนหลักขอเท็จจริงสวนหนึ่ง ซึ่งมีในคําสอนของพระองคที่วาใหเชื่อกรรมเชื่อ
ผลของกรรมบุคคลผูทํากรรมดีไมวาจะเปนทางกายทางวาจาและทางใจก็ตาม ยอมไดรับผลดีมี
ความสุขดวยกรรมนั้น ตรงกันขามบุคคลผูทํากรรมชั่วไมวาทางกายทางวาจาและทางใจก็ตาม ยอม
ไดรับผลชั่วมีความทุกขดวยกรรมนัน้ หาไดมีบุคคลอื่นมาประสิทธิ์ประสาทใหไม ผูที่เชื่อในใจของ
ตนดวยการปฏิบัติจนเห็นผลดวยตนเองแลว ไดชื่อวาพระพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจาหยั่ง
ลึกลงไปในน้ําใจของผูนั้นแลว ผูนั้นไดเปนพุทธศาสนิกชนโดยแทจริง ความเชื่อ (คือน้ําใจ) ของ
บุคคลนั้นไมตองพูดถึงจะไปกระชากเอาออกมาแมแตจะมองของกันก็ไมสามารถเห็นได แลวใคร
เลาจะมาลบลางความเชื่อของเขาใหสูญสิ้นไปจากใจไดเลา บางทีคําสอนและระเบียบแนวปฏิบัติ
ของศาสนาและลัทธิอันไรสาระและตรงกันขามกับความเชื่อมั่นของเขาที่เขาเชื่ออยูแลวนั้น เมื่อเขา
ไดยิน ไดเห็นเขาแลว เขาอาจทําความมั่นในความเชื่อของเขาใหทวีขึ้นอีกเสียซ้ําไป "ของไมดีไมมี
สาระยอมเปนเครื่องสนับสนุนผูที่เจอของดีมีสาระแลวใหมั่นใจในความดีของเขายิ่งขึ้นไปอีก" 
            ฉะนั้นผูที่เชื่อมั่นใจในพุทธศาสนาคําสอนของพระพุทธเจาจนถึงขอเท็จจริงแลว จึงไมมี
ความหวั่นเกรงวาใครและลัทธิอะไรก็ตาม จะมาทําลายพระพุทธศาสนาของตนใหเสื่อมสูญลงไป
ได ที่พากันกลัววาลัทธิการเมืองบางลัทธิไมใหมีศาสนานั้น เพราะเขาผูนั้นไมเขาใจหลักของ
พระพุทธศาสนา แลวปฏบิัติตามคําสอนของพระองคยังเขาไมถึง เห็นพระพุทธศาสนาเพียงตื้น ๆ 
เผิน ๆ ยึดเอาวัดเอาโบสถเอาวิหาร แมแตพระภิกษุสามเณรที่ประพฤติตนเลว ๆ วาเปนศาสนา เมื่อ
สิ่งเหลานั้นเสื่อมสลายหรือบุคคลเหลานั้นทําตนเปนคนเหลว ๆ ก็หาวาศาสนาเสื่อมสูญเสียแลว 
แทจริงสิ่งเหลานั้นมิใชศาสนา เปนแตสัญลักษณของพุทธศาสนาเทานั้น พุทธศาสนาก็แปลวาคํา
สอนของพระพุทธเจาบงชัดอยูแลว พุทธบริษัทหรอืพุทธสาวกก็แปลวาผูฟงคําสอนของ
พระพุทธเจา เขาใจแลวและเสื่อมใสแลวยอมปฏิบตัิตาม พระสมณโคดมก็เปนผูตรัสรูสัจธรรมของ
จริง แลวนําเอาธรรมของจริงนั้นมาบอกสอนคนอื่น คําสอนของพระองคนั้นตางหากคือ
พระพุทธศาสนา ถาหากสิ่งเหลานั้นหรือทานเหลานั้นเปนศาสนาแลว วัดและสิ่งเหลานั้นตลอดถึง
ทานเหลานั้นนิพพานหรือตายไปแลวศาสนาก็มิเสื่อมสูญไปหมดหรือ แตนี่หาไดเปนเชนนั้นไม 
วัดเชตวันที่พระองคประทับตรัสเทศนาก็ดี พระพุทธองคก็ดี พระอสีติมหาสาวกก็ดี อนาถบิณฑิกม
หาอุบาสกก็ดี นางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ดี สิ่งทั้งหลายเหลานั้นสลายไปแลว แมพระพุทธองคผูทรง
เปนพระบรมครู พรอมทั้งพระสาวกและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายดังกลาว แลวนิพพานและถึงแก
อนิจกรรมไปแลวก็ตาม แตพุทธศาสนาคําสอนของพระองคก็ตั้งมั่นอยูในใจของพุทธบริษัทจน



ตราบเทาทุกวันนี้ หาไดเสื่อมสูญสิ้นไปแตอยางไรไม พระพุทธองคตรัสวา " เราตถาคตเปนแตผู
บอกผูสอนเทานั้น ทานทั้งหลายฟงแลวปฏิบัติตามคําสอนของเราก็จักพนทุกขไดดวยตนเอง " ดังนี้ 
ก็แสดงวาพุทธศาสนาคือคําสอนของพระองคนั้นตางหาก มิใชตัวของพระองคเปนศาสนา พระ
พุทธองคเปนแตผูนําเอาความรูที่ไดทรงรูเองและเห็นในสัจธรรมนั้นออกมาสอนแกผูอ่ืน เรียกวา " 
พระบรมครู "  
            คําวา เสื่อม กับคําวา สูญ มีลักษณะตางกัน เสื่อม มีลักษณะแปรจากสภาพของเดิมใหเลวลง
กวาเกา เชนรถเครื่องเคยเดินคลองใชไปนานเขามักติดขัด เรือนอยูนานไปหลังคารั่วพ้ืนผุ คนอายุ
มากเขาออนกําลังเรี่ยวแรงลง เปนตน สูญ หมายถึงของมีอยูแลวสูญหายไปไมปรากฏ เชน นาฬิกา
หาย สตางคหาย โคกระบือหาย เขาไปขายใหเปนกรรมสิทธของคนอื่น แมคนที่เปนไขฉีดยาแลวไข
หายไปก็เรียกวา หาย - สูญ ความเสื่อมของพระพุทธศาสนา ถาจะพูดถึงความเสื่อมก็เสื่อมมาพรอม
กับความเจริญนั่นเอง ไมวาอะไรทั้งหมดในโลกนี ้เมื่อมีเจริญแลวก็ตองมีเสื่อมติดตามมาดวย ที่เรา
พูดวาความเจริญ ๆ นั้น เราพูดแตเฉพาะในปจจุบันและมองดูขางเดียว เชน บานเมืองเจริญหรูหรา
ไปดวยการกอสราง ตึกรามบานชองถนนหนทางตรอกซอยตาง ๆ ดูที่ไหนก็สะอาดงามตาหรูหรา
ใหม ๆ แปลก ๆ ทั้งนั้น แตแลวเราลืมมองดูปาดงพงพีตัดเอาไมมากอสราง ภูเขาหินทรายและเหล็ก
ที่ไปขุดเอามาประกอบกันขึ้นบานเปนตึกสิบชั้นยีส่ิบชั้นก็ด ีมันเตียนโลงราบเปนหนากลองไปเรา
ไมมองดูและไมพูดถึง แมบานเรือนเปนตนไมที่เราปลูกสรางขึ้นมานั้น ยังไมทันเสร็จเลย ลวงเวลา
วันสองวันไปก็เรียกวาเกาแลว ( คือเสื่อม ) 
            พระองคประกาศศาสนาครั้งแรกมีผูไดรับฟงการอบรมแลวไดสําเร็จมักผลเปนอันมาก พระ
วินัยสิขาบทก็ไมไดบัญญตัิ เพราะตางก็พากันระวังสังวรอยูในสมณสารูปเรียบรอยดีอยูแลว เมื่อกาล
นานมามีผูเขามาบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนามากขึ้น ที่เปนพระอรหันตและพระอนาคามีพระ
สกิทาคาพระโสดาตลอดถึงปุถุชนเปนที่สุด ทานเหลานั้นยอมกิเลสและวินัยไมเหมือนกัน จึงได
ประพฤติไปตาง ๆ นานาจนเลยขอบเขตของสมณสารูป พระองคจึงไดทรงบัญญัติระเบียบพระวินัย
เพื่อเปนเครื่องบริหารหมูคณะเปนลําดับมา ถาจะพูดถึงเรื่องความเสื่อมคือพระสงฆสาวกของ
พระองคประพฤตินอกรีตนอกรอยอันไมเหมาะสมแกสมณศากยบุตร จึงเรียกวา เสื่อม มาตอนหลัง
ถึงพระเทวทัตซึ่งเปนลูกศิษยของพระองคแท ๆ คิดจะปฏิวัติพระองคเอาดื้อ ๆ หลังจากพระองค
นิพพานไปแลวก็มีการทําสังคายนากันหลายครั้ง อันหมายถึงการแกไขความเสื่อมในพระธรรมวินัย
นั่นเอง แลวในปจจุบันนี้เลา เมื่อเรามาหวนระลึกถงึเหตุความเสื่อมของพุทธศาสนาทีทานยกมาเปน
เครื่องอาง ในสมัยที่ทําสังคายนาทุก ๆ ครั้งแลว เราจะเห็นไดวาบางเรื่องบางกรณีที่พุทธบริษัทแท
ของพวกเราทําลงไปขณะนี้นั้น มันรนุแรงและรายแรงไปกวาเหตุที่ทานยกขึ้นมาเปนเครื่องอางใน



การทําสังคายนาครั้งกระโนนเปนไหน ๆ แลวพวกเรากลัวกันนักหนาวา ลัทธิหรือการเมืองนั้น ๆ 
จะมาลบลางพระพุทธศาสนาใหไปจากแผนดินไทย แตพุทธบริษัทเองกลับทําใหศาสนาเสื่อมเสีย
กอนที่ลัทธิและการเมืองที่เรากลัวอยูนั้นยังไมทันจะเขามาถึงเลย 
            เมื่อจะพูดถึงดานความเจริญก็คือคําสอนของพระองคไดเผยแพรไปทั่วสารทิศโดยรวดเร็ว มี
ผูเลื่อมใสแลวยอมตนเขามารับเอาไปปฏิบัติตาม จนเปนปกแผนแนนหนาสามารถลบลางลัทธิและ
ความเห็นที่ผิด ๆ ของเดิมได ฉะนั้นความเสื่อมของผูมีกิเลสอยูปฏิบัติไมถูกตองตรงกับเปาหมาย จึง
มีมาพรอม ๆ กันกับความเจริญของพระพุทธศาสนา แตเนื้อแทคําสอนของพระองคเปนสัจธรรมยัง
มีประสิทธิภาพคงที่ตามเดิมอยู คือ พระองคสอนวา ทําดียอมไดดีมีความสุข ถึงแมคนอื่นเขาจะไม
เห็นแตตนเองยอมเห็นและรูไดดวยตนเอง ทําชั่วยอมไดรับความชั่วมีผลเปนทุกข คนอื่นใครจะเห็น
ดวยแตตนเองยอมเห็นและเปนทุกขเดือดรอนดวยตนเอง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ ยอมเปนทุกขแกผู
ยังมีอุปาทานอยู ผูไมมีอุปาทานแลวหาไดเปนทุกขไม ดังนี้เปนตน ธรรมของจริงนี้ใครจะรูและไมรู
ก็ตาม ใครปฏิบัติและไมปฏิบัติตามก็ชาง ของจริงเหลานั้นยอมเปนจริงอยูตามเดิมคําสอนของ
พระพุทธเจายอมสอนของจริงตามความเปนจริง ฉะนั้นคําสอนของพระองคจึงยังคงมีเปนสัจธรรม
ปกติอยู ไมไดสูญหายไปไหน เปนแตพุทธบริษัทที่ไมเขาใจและปฏิบัติผิดจากหลักพุทธศาสนา 
ปฏิบัติตามอํานาจกิเลสของตน แหวกแนวไมถูกทางไมถูกเปาหมายของพระพุทธศาสนา เรียกวา
นําเอาคําสอนของพระองคมาทําลายใหเขากิเลสของตน จนคนอื่นเขามองเห็นวานําเอาศาสนามา
ทําลาย คือเสื่อม . 

  

บทสงทาย 

 
            ลัทธิใดก็ตาม ศาสนาหรือการเมืองใดๆก็ชาง ที่เขาใจวาพระพุทธศาสนาเปนปรปกษแกเขา 
หรือเห็นวาเปนของลาสมัย ไมสามารถจะนําผูนับถือและปฏบิัติตามใหกาวหนาไปสูความเจริญได 
เปนดังยาเสพติดที่มีแตทําใหเกิดโทษแกผูเสพเทานั้น แลคิดจะลบลางทําลายเสีย ความคิดเห็น
เชนนั้นนับวาผิดพลาดจากขอเท็จจริงมาก ไมเขาใจหลักอันแทจริงของพุทธศาสนา แทจริงพุทธ
ศาสนามิไดเปนปรปกษแกลัทธิและศาสนาตลอดถึงการบานการเมืองใดๆในโลกทั้งสิ้น 
พระพุทธเจาทรงบําเพ็ญเพียรบารมีมาเพื่อจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา แลวจะไดสงเคราะหมนุษย
มวลชนผูเกิดมาในโลกนีท้ี่ไมรูจักทางในการดํารงชีวิตใหอยูเปนสุขรวมกันได ใหเขาเหลานั้นไดรู



ไดเห็นทางตอไป เชนพระองคทรงสอนคนทุกชั้นทุกหมูเหลาโดยมิไดถือเขาถือเรา แตตั้งใจสอน
ดวยน้ําพระทัยอันบริสุทธิ์ รักและเอ็นดูเขาเหลานั้นเสมอเหมือนญาติมิตรของพระองคทุกๆคน 
สมควรที่จะใหเขาตั้งอยูในระเบียบแบบแผนอันดีงามตามอัตภาพของเขาอยางไรและเขาพอจะ
นําเอาระเบียบนั้นๆ ไปใชไดแคไหน พระองคก็สอนใหพอดีพอเหมาะแกฐานะนั้นๆ ของเรา แต
มิไดใชอํานาจกดขี่ขมเหงใหเขาจําใจตองทําตาม พระองคสอนใหเขาใจและรูจักความหมาย จนเปน
ที่พอใจแลวยอมรับเอาไปทําตามดวยความสมัครใจ อันเปนสิทธิเสรีของทุกๆคนที่จะพึงกระทําได 
แลวก็เพื่อประโยชนสุขของเขาเหลานั้นโดยเฉพาะอีกดวย ตัวอยางดังพระองคสอนระเบียบของ
ฆราวาสผูครองเรือน (คิหิปฏิบัติ) ดังที่ไดยกตัวอยางมาแลวในเบื้องตน เมื่อเรามาพิจารณาดูตาม
ระเบียบขอปฏิบัตินั้นแลว จะเห็นไดวาในระหวางบุคคลที่เกี่ยวของกันนั้น ตั้งแตสามีภรรยาตลอด
ถึงคนใชกับนาย ไมมีขอไหนเลยที่จะเอารัดเอาเปรียบเหยียดหยามดูถูกกันและกัน ตางก็เคารพใน
สิทธิของกันและกัน สงเคราะหเห็นใจตอบสนองบุญคุณของกันและกัน ดวยน้ําใสใจจริงอัน
บริสุทธิ์โดยแท  
            ชั้นหัวหนาบริหารประเทศชาติบานเมือง พระองคก็ทรงสอนเพื่อใหเขาพากันบริหารใหเปน
ปกแผน เชนทรงเสนอปริหานิยธรรม ๗ ประการแกกษัตริยลิจฉวีเปนตน แลวอะไรเลาที่เปน
ปรปกษแกสงัคมของโลก พระองคมีแตจะสอนสังคมที่เสื่อมอยูแลวและกําลังจะเสื่อมทรามลงไป
ใหดีขึ้น โดยมิไดหวังผลตอบแทนใดเลยทั้งสิ้นแมแตคําชมเชย แลวยังมิหนําเมื่อพระองคทรงสอน
เขาเหลานั้นอยู เขาเหลานั้นเกิดความเลื่อมใสและพอใจเขามายอมรับปฏิบตัิตามคําสอนของ
พระองคเปนจํานวนมาก บางกลุมบางลัทธิยังเกิดความริษยาในพระองค เพราะกลุมและลัทธิของ
ตนไมสามารถจะดึงเอาจิตใจของปวงชนใหเขามาเลื่อมใสและยอมรับเอาไปปฏิบัติตามลัทธิอันไร
คานั้นได ถึงกับหาชองทางที่จะประทุษรายพระองคหรือพระสงฆสาวกของพระองคอีกก็มี แต
กระนั้นพระองคก็มิไดหาวิธีใดๆหรือสอนใหใครๆโตตอบคืน พระองคเปนผูนิ่งและสอนใหนิ่ง ใน
ที่สุดศัตรูยอมปราชัยไปเอง " ในโลกนี้เวรไมเคยระงับดวยการจองเวรไนการไหนๆ เลย เวรระงับ
ดวยการไมจองเวรตางหาก ธรรมขอนี้เปนของเกา ผูชนะยอมกอเวร ผูแพยอมเปนทุกข ละความ
ชนะความแพเสียไดยอมสงบระงับอยูเปนสุข " 
            อนึ่ง ที่เห็นวาพุทธศาสนาเปนของลาสมัย ไมสามารถจะนําผูปฏิบัติตามใหเจริญกาวหนาได
นั้นก็ไมจริง พุทธศาสนาสอนแบบเสรีนิยมดังกลาวแลว คือสอนใหรูจักเมตตาปราณีโอบโอมอารี
ในหมูมนุษยที่เกิดมารวมโลกดวยกันตลอดจนถึงสัตวเดรัจฉานอีกดวย โดยไมเห็นแตประโยชน
สวนตัว แลวจะเรียกวาลาสมัยไดอยางไร ในโลกนีทุ้กยุคทุกสมัยก็ตองการเทานี้มิใชเหรอ ยุคใด
สมัยใดก็ตามที เราเรียนรูในประวัติศาสตร ไมเคยไดยินเลยวาโลกนี้ตองการศัตรูเขนฆาเปนปรปกษ



และเบียดเบียนกดขี่ขมเหงซึ่กันและกัน ผูที่เห็นวาพระพุทธศาสนาเปนของลาสมัยนั้น แทที่จริงตัว
เขาเองยังมีอาวุธอยูในมือแลวก็ใชอํานาจอาญาสิทธิ์อยู แตปากพูดปาวๆ วาพุทธศาสนาเปนของ
ลาสมัย 
            ผูที่พูดวาพุทธศาสนาเปนยาเสพติดก็เหมือนกัน ตัวผูพูดก็ยังติดลัทธิและการเมืองที่รายแรง
ยิ่งกวาเฮโรอีนเสียอีก เพราะเฮโรอีนถงึแมจะมีผูมามอมเมาใหติดอยางมาก ในแตละประเทศคงไม
เกินครึ่งเปอรเซนตของคนในประเทศนั้น แตคนที่ถูกมอมเมาใหติดในลัทธิและการเมืองนี่สิมันราย
กาจมาก หมดคนเปนซีกๆโลกไปเลย คนผูที่ติดพุทธศาสนาเพราะเขาเห็นวา คําสอนของ
พระพุทธเจาเปนยาแกโลกภายใน ( คอืความทุกขใจ ) ใหหายไดเด็ดขาด ซึ่งหมอใดๆในโลกไมอาจ
รักษาใหหายได บางทีโลกภายในหายแลวโรคภายนอกที่เกิดจากรางกายอาจหายไปดวยก็มี สมัยใด
ยุคใดก็ตาม ถาขาดยาเสพติดขนานนี้ (คําสอนที่เปนสัจธรรม ) แลว โลกนีจ้ะหาความสงบสุขมิได
เลย ถาสมัยใดยุคใดโลกนี้ติดยาเสพติดขนานนี้มาก ยุคนั้นสมัยนั้นโลกก็จะมีความสงบสุขมาก ถา
สมัยใดยุดใดติดนอย สมัยนั้นยุคนั้นโลกก็จะมีความสุขนอย ถาไมติดเสียเลย โลกนี้ก็จะเปนยุค
มิคสัญญีอาจถึงกับฉิบหายไปเลยก็ได ฉะนั้น พุทธศาสนาจึงเปนยาเสพติดคูกับชีวิตของผูรูทั้งหลาย 
แลวก็ติดยิ่งกวาอาหารซึ่งมนุษยโลกตดิอยูประจําวันโดยไมรูตัว เพราะผูที่ไดรับรสคําสอนของ
พระพุทธเจาแลวใหเกิดปติเต็มตื้นขึ้นมาภายในใจของตน ถึงแมอาหารในทองจะไมมีเลยก็อาจอยู
ไดเปนวันๆ พระพุทธเจาชมอาหารทางใจวาใหคุณมากกวาและมีรสดีกวา รับไดหลายทางกวา
อาหารทางกาย 

  

อาหาร ๕ 

                    (๑) กวฬิงการาหาร อาหารที่มนุษยคนเราบริโภคเปนคําๆ เขาไปทางมุขทวาร 
                    (๒) ผัสสาหาร อาหารที่มีความทราบซึ้งในเมื่อกายไดรับสัมผัสกับวัตถุภายนอกที่ให
เกิดความพอใจ 
                    (๓) มโนสัญเจตนาหาร ใจคิดนึกปรุงแตงในอารมณที่ตนชอบใจ 
                    (๔) วิญญาณาหาร ความรูสึกชอบใจในเมื่ออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกสัมผัส
กันเขา 
            เมื่อพิจารณาตามนี้แลวจะเห็นไดวา อาหารทางกายมีความสําคัญนอยกวาอาหารทางใจ 
คนเรารางกายปกติ สุขภาพสมบูรณดีอยู อาหารก็อยางดี แตเมื่อจิตใจไมชอบและรังเกียจเสียแลวจะ



มีประโยชนอันใดเลาแกเขา ตรงกันขาม เมื่อชอบใจแลวถึงแมอาหารนั้นจะเลวแสนเลวคนเราก็ยอม
รับประทานไดดวยความชื่นใจ ทานผูอานทั้งหลายเคยไดอานหรือไมวา กฎหมายที่มนุษยชาวโลก
เราพากันนํามาใชบริหารประเทศอยูทุกวันนี้ พระเจาสามนตราชผูตั้งอยูในธรรมเปนผูริเริ่มตั้งขึ้นมา
เพื่อบริหารประชาชนตั้งแตกลุมเล็กๆ จนกระทั่งประเทศและโลกนี้กอนใครๆทั้งหมด กฎหมายที่
เราพากันเรียนทั่วทั้งโลกทุกวันนี้ก็เอาออกมาจากคัมภีรธรรมศาสตร เมื่อเรียนสําเร็จแลวใหประกาศ
นียบัติก็เรียกไดวาสําเร็จเปนธรรมศาตรบัณฑิต แลวอะไรเลานอกจากธรรม ใครไดความทุกขความ
เดือดรอนก็รองขอความเปนธรรมๆ แตตัวเขาผูนั้นประพฤติตนเปนธรรมแลวหรือเปลาก็ไมทราบ 
พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาเปนธรรมจริงของแทไมแปรผันกับใครๆทั้งนั้น พระองคจึงทรง
สอนใหมนุษยในโลกนี้ประพฤติตนใหตรงตามความเปนจริงระเบียบขอกติกาและกฎหมายใดๆก็
ตาม ที่ปวงมนุษยคนเรานํามาใชอยูในโลกนี ้ถาหากระเบียบขอกติกาและกฎหมายนั้นๆ เปนธรรมก็
ทรงตัวอยูและใชไดนาน ถาหากไมเปนธรรมแลวก็อาจเสื่อมและลบลางไดเร็ว บรรดาศาสนาตางๆ 
เวนศาสนาพราหมณแลว เชน คริสต อิสลาม ฮินดู และซิก เปนตน พุทธศาสนามีอายุยืนกวาเขา
ทั้งหมด แลวก็ศาสนาเดียวเทานี้ที่สอนใหผูปฏิบัติเขาถึงพระนิพพานไดในปจจุบัน ที่มีคนนับถือ
นอยเพราะพุทธศาสนาไมไดมีอาญาและเหยื่อลอ ฉะนั้นผูปฏิบัติตามจึงตองใชปญญาตรึกตรองให
เห็นขอเท็จจริงถองแทแลวจึงยอมรับเอาไปปฏิบัติ เปนธรรมดาอยูเอง ผูมีปญญาจะลงเชื่อในสิ่งใด 
เมื่อไมแนใจและเห็นชัดดวยปญญาของตนแลว ก็ยากที่จะยอมรับเอาสิ่งนั้นมารับและนับถือได.  
 


