
                                             คํานํา  
        สมัยนี ้  ผูเขามาบรรพชาอุปสมบทใหม   มีเวลานอยเพียง  ๑๕ - 
๒๐ วัน   เปนสวนมาก   เพ่ือใหผูมาใหมไดรับรสพระธรรมติดตัวนําไป 
ปฏิบัติในการแสวงหาเลี้ยงชีพ   ซึ่งจําเปนตองฝาอุปสรรคหลายดาน  ถา 
ใชธรรมะเปนเครื่องบริหารจิตใจ    จะเปนอุบายใหหลบหลีกจากอุปสรรค 
และใหถึงความสุขทั้งทางคดีโลกและคดีธรรม 
        หนังสือเลมนี้   จะชวยอาจารยผูสอนใหมีแนวการสอนอยางเรงรัด 
สมกับมีเวลานอย   ทําความเขาใจใหผูรับการอบรมไมรูสึกวา   เปนสิ่ง 
ที่ยากเกินวิสัย   จูงใจใหเกิดความสนใจย่ิงข้ึน  สวนผูมุงปฏิบัติทางธรรม 
โดยตรง  ก็มแีนวใหไวสําหรับปฏิบัติตามอัธยาศัย 
        ขอมอบใหเปนกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัยตอไป 
                                                                พระธรรมดิลก   (วชิมยั) 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วันที่  ๒๕  ธนัวาคม  ๒๕๑๖  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมในนวโกวาท - หนาท่ี 1 

                                   หัวขอสอนธรรมะ    
                     สําหรับนวกภิกขุ  วัดบวรนิเวศวิหาร 
                                         ผูบันทึก 
                        สุชาโต  ภกิฺขุ  (สุชาติ  ไกรฤกษ) 
                                    นวกะป  ๒๕๑๖ 
 
        กอนเรยีนธรรมะตองฟงนิทานเรื่องตาบอดคลําชาง  เขานําชาง 
มาใหคนตาบอดคลํา         
        เขาเอางวงชางมาใหคนตาบอดคลําดูแลวถามวา  เหมือนกับ 
อะไร คนตาลอดตอบวา  ออนเหมือนแขนคนเรา  ใชหยิบอะไรก็ได 
        เขานําคนตาบอดไปคลําท่ีขาชาง  คนตาบอดคลําไปคลํามาก็บอก 
วา  เหมือนเสาบาน 
        เขาเอามือของคนตาบอดไปคลําที่หางชาง  คนตาบอดก็บอกวา 
เหมือนกับไมกวาด 
        เรื่องของคนตาบอดคลําชางฉันใด  การเรียนธรรมก็ฉันนัน้ 
        แตอยางไรก็ตาม  การเรียนธรรมะนั้น  ยิ่งเรียนยิ่งรู  ยิ่งพิจารณา 
ยิ่งสวาง  กําลังเรียนเหมือนกับคนตาบอดจริง  ครั้นเรียนแลวตากลับ 
สวาง  สวางดีกวาคนไมบอดท้ังไมเรียนธรรมะ 
                                                                        สุชาโต 
                                                                     ๑๒ ต. ค.  ๑๖  
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หลักการเรียนธรรมะ     
        ธรรมชาติของคนเรา  ชอบทําตามใจตน  ถือตนเปนใหญ  ทํา 
อะไรก็เพ่ือตน  ถามีอํานาจก็ถืออํานาจเปนใหญ 
        ธรรมดาของคนเรา  อยูคนเดียวก็เปลี่ยวจิต ตองมีคู  ตองมี 
ครอบครัวอยูเปนหมู  เปนเหลา  เปนคณะ  รวมเปนประเทศชาติ 
        เรื่องของคนเรา  โดยมากไมรูจักเรื่องของตนเอง  ชอบไปรูเรื่อง 
ของคนอ่ืน  บางทีรูเรื่องของคนอ่ืนดีกวาเรื่องของตน  เรื่องของตนเอง 
ฝกไดยาก  ฝกชางมาวัวควายตลอดจนลิง ฝกหัดใหเลนละคนได  แต 
ตนเองฝกไมได  ตองบังคับกันอยูเสมอ 
        การเรียนธรรมะ  ก็เพ่ือใหรูจักความจริง   รูจักเรื่องของตน  ซึ่ง 
เปนเรื่องธรรมดา ๆ 
        ๑.  เพ่ือใหรูวาคนอ่ืนเขาก็เหมือนเรา 
        ๒.  เพ่ือใหรูจักเห็นใจซึ่งกันและกัน    อยางที่วาเห็นอกเขา 
              อกเรา 
        ๓.  เพ่ือใหรูจักสิทธิหนาที่ของตน 
        ๔.  เพ่ือใหรูจักเคารพสิทธิของกันและกัน 
        ๕.  เพ่ือใหรูจักความตองการของสังคม 
        ๖.  เพ่ือใหรูจักปรับปรุงตัวเองเขากับสังคมและสิ่งแวดลอม 
        ๗.  เพ่ือใหรูจักสงเสริมมนุษยธรรม 
        ๘.  เพ่ือสวัสดิภาพของตนเองและผูอ่ืน 
        ๙.  เพ่ือใหรูจักทางพนทุกข  
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คนกับธรรมะ        
        กอนจะเรียนธรรมะ  ควรทําความเขาใจในเรื่องของคน  คนน้ัน 
ตามหลักชีววิทยากลาววา  เนื่องมาจากเซลล  ความวิวัฒนาการของเชลล 
หลายลานปจึงกลายเปนคน 
พระพุทธศาสนาถือวาคนเกิดมาจาก 
        ๑.  อวิชชา  ความไมรู 
        ๒.  ตัณหา  ความทะยานอยาก 
        ๓.  อุปาทาน  ความยึดถือ 
        ๔.  กรรม  คือการกระทําทางกาย  วาจา  ใจ 
ธรรมะอยูที่ไหน ? 
        ธรรมะอยูที่รางกายของคนเรา  ชีวิตของคนเราเติบโตข้ึนมาจาก 
เด็ก  เปนหนุมเปนสาว  จากหนุมสาวเปนผูใหญ  จากผูใหญเปนคนแก 
คนชราแลวก็ตาย  นี่เรียกวาวิวัฒนาการของชีวิต  ซึ่งเปนเรื่องธรรมดา ๆ 
ของชีวิตหมุนเวียนกัน 
        ชีวิตของคนเรามีความตองการ  ๓  อยาง  คือ :- 
        ๑.   ความตองการทางรางกาย  ไดแกปจจัย  ๔  เชน  อาหาร 
              เครือ่งนุงหม 
        ๒.  ความตองการทางสังคม 
        ๓.  ความตองการทางจิตใจ 
        ธรรมะเทานั้น  ที่จะเปนเหตุสนับสนุน  ใหความตองการของคน 
เปนไปตามเหมาะ ตามควร  ตามความเหมาะสม  
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เราเรียนธรรมะทําไม ?    
        เราเรียนธรรมะเพ่ือใหรูจักตนเองเมื่อรูจักตนเองแลวยอมสามารถ 
        ๑.  ในการปองกันรักษา 
        ๒.  ในการแกไขปรับปรุง 
        ๓.  ในการปฏิบัติใหถูกตอง 
        ๔.  ในการพัฒนาจิตใจ 
คําสอนของพระพุทธศาสนา 
        ทานกลาววามีทั้งหมด  ๘๔,๐๐๐  พระธรรมขันธ  รวมเรียกวา 
พระไตรปฎก  พระไตรปฎกแบงออกเปน ๓  คือ :- 
        ๑.  พระวินัย                  ๒๑,๐๐๐          พระธรรมขันธ 
        ๒.  พระสูตร                ๒๑,๐๐๐         พระธรรมขันธ 
        ๓.  พระอภิธรรม        ๔๒,๐๐๐         พระธรรมขันธ 
การศึกษาทางพระพุทธศาสนา 
        ๑.  ศึกษาเพ่ือใหรูจักประโยชนในปจจุบัน 
        ๒.  ศึกษาเพ่ือใหรูจักประโยชนในอนาคต 
        ๓. ศึกษาเพ่ือใหรูจักประโยชนยิ่ง ๆ  ข้ึนไป  
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        ศาสนาในโลกมีมากมาย  เฉพาะศาสนาใหญ ๆ  มีผูนับถือจํานวน  
มาก  ไดแก           
        ๑.  ศาสนาพราหมณ  มีอายุ  ๓,๐๐๐ ปเศษ 
        ๒.  ศาสนาพุทธ             "      ๒,๕. . .  " 
        ๓.  ศาสนาคริสต             "      ๑,๙. . .    " 
        ๔.  ศาสนาอิสลาม             "      ๑,๔. . .    " 
        ศาสนาตาง ๆ  เหลาน้ี  พิจารณาดูหลักธรรมะตาง ๆ  ของศาสนา 
จะเห็นวา 
        ๑.  นับถือธรรมชาติ 
        ๒.  นับถือผีสางและวิญญาณ 
        ๓.  สอนใหนับถือพระผูเปนเจา  ทุกสิ่งทุกอยางพระผูเปนเจา 
              เปนผูสราง 
        ๔.  สวนพระพุทธศาสนาสอนใหเชื่อเหตุผล 
มูลเหตุที่ทําใหเกิดศาสนา 
        ๑.  เพราะความไมรู 
        ๒.  เพราะความกลัว 
        ๓. เพราะความตองการของสังคม 
        ๔.  เพราะความจําเปนของครอบครัว 
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ความหมายของคําวาธรรมะ    
        หมายถงึส่ิงทุกสิ่ง  ต้ังแตสิ่งท่ีเห็นและไมเห็น  ใจนึกถึงรูปธรรม 
objective   นามธรรม  subjective    หมายถึงหนาที่ ๆ  ตนตอง 
ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติ   หมายถึงส่ิงหรือสภาพที่ทรงตัวเองไว  เคยเปน 
อยูอยางไรก็คงเปนอยูอยางนั้น   การทรงตัวเองไวไดนี่แหละเรียกวา 
ธรรมะ  ถาเปนอยางดีก็ทรงความดีไวตลอดไป  ถาเปนอยางชั่วก็ทรง 
ความชั่วไวตลอดไป  ถาไมดีไมชั่วเปนกลาง  ๆ  กท็รงความเปนกลาง ๆ 
อยูอยางนั้น 
        ลักษณะท่ัวไปของธรรมะมีอยู  ๓  อยางคือ  อยางดีเรียกวา  กุศล- 
ธรรม  อยางชั่วเรียกวา  อกุศลธรรม  อยางกลาง ๆ  ไมดีไมชั่วเรียกวา 
อัพยากฤตธรรม  ประเภทของธรรมะมี  ๓  ประการ  คือ 
        ๑.  ธรรมที่ตองศึกษาเลาเรียน   เรียกวา   ปริยติัธรรม 
        ๒.  ศึกษาแลวปฏิบัติตาม          เรียกวา   ปฏบิัติธรรม 
        ๓.  ไดผลจากการปฏิบัตินั้น      เรียกวา   ปฏิเวธรรม 
ธรรมะโดยท่ัวไปมี ๓ คือ 
        ๑.  จริยธรรม                เปนขอปฏิบัติทั่ว ๆ  ไป 
        ๒.  สัจจธรรม                ความจริงท่ีพระพุทธเจาตรัสรู 
        ๓.  ปรมัตถธรรม        ธรรมชั้นสูง 
หนาที่ของธรรมะมี  ๓  ประการ  คือ 
        ๑.  ธรรมะที่เปนสวนเหตุ  เชน  สติปฏฐาน  ๔  ตัณหา  ความ 
              อยากเปนตน  
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        ๒.  ธรรมะที่เปนอุปการะ  เชน  สติความระลึกได  สัมปชัญญะ  
              ความรูตัว   
        ๓.  ธรรมะที่เปนสวนผล  เชน  ทกุข  ความเดือดรอนทางกาย 
              ใจ  ญาณ  ความรูเปนตน 
รัตนะมี ๓ 
        ๑.  พุทธรัตนะ  หมายถึงผูสั่งสอนใหรูทางพนทุกข 
        ๒.  ธรรมรัตนะ  หมายถึงคําสอนที่มีเหตุผล  ทําใหผูปฏิบัติ 
              พนทุกข 
        ๓.  สังฆรัตนะ  หมายถึงผูปฏิบัติตามคําสอนดวย   สุปฏปินฺโน 
              อุชปุฏปนฺโน  ายปฏิปนฺโน  และ  สามจิีปฏิปนฺโน 
พระสงฆมี  ๒ อยาง  คือ 
        ๑.  อรยิสงฆ  หมายถึงผูปฏิบัติไดธรรมชั้นสงู  มีโสดาปตติ- 
             มรรค  โสดาปตติผล  สกทาคามิมรรค   สกทาคามิผล 
             อนาคามิมรรค  อนาคามิผล  อรหัตตมรรค  อรหัตตผล 
        ๒.  สมมุติสงฆ  หมายถึงสงฆที่ยังตองศึกษาเลาเรียน  ยังมี 
              กิเลส  เปนปุถชุน 
คุณของพระพุทธเจามี  ๙  ประการ 
        ๑.  อรห  เปนผูไกลจากกิเลส 
        ๒.  สมมฺาสมฺพุทฺโธ  เปนผูตรัสรูชอบโดยพระองคเอง 
        ๓.  วิชชฺาจรณสมฺปนฺโน      เปนผูถึงพรอมดวยวิชชา  ๓ 
              จรณะ  ๑๕  
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        ๔.  สุคโต  เปนผูไปดี    
        ๕.  โลกวิทู  เปนผูรูโลก 
        ๖.  อนุตฺตโร  ปรุิสทมฺมสารถิ  เปนผูฝกผูควรฝก  ไมมีใคร 
             ยิ่งกวา 
        ๗.  สตฺถา  เทวมนุสฺสาน  เปนครูสอนเทวดาและมนุษย 
        ๘.  พุทโฺธ  เปนผูต่ืน 
        ๙.  ภควา  เปนผูมีพระกรุณาแจกแจงแสดงธรรม 
        ยอเหลอื  ๓  คือ   พระมหากรุณาธิคุณ  พระวิสุทธิคุณ 
             พระปญญาคุณ 
คุณของพระธรรมมี  ๖  ประการ 
        ๑.  สฺวากฺขาโต  ภควตา  ธมฺโม  พระธรรมอันพระพุทธเจา 
             ตรัสสอนดีแลว 
        ๒.  สนทฺิฏ ิโก  เปนสิ่งท่ีพึงไดดวยตนเอง 
        ๓.  อกาลิโก  ไมจํากัดกาลเวลา 
        ๔.  เอหิปสฺสิโก  เปนธรรมที่เชญิมาดูดวย 
        ๕.  โอปนยิโก  เปนสิ่งท่ีควรนอมตนเขาไปหา 
        ๖.  ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิฺ ูหิ  เปนสิ่งท่ีวิญูชนพึงรูได 
             เฉพาะตน 
        ยอเหลอื  ๑  คือ  รกัษาผูประพฤติมิใหตกไปในทางชั่ว 
คุณของพระสงฆมี  ๙ ประการ 
        ๑.  สุปฏิปนฺโน   พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค ฯ 
             ปฏบิัติดีแลว  
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        ๒.  อุชปุฏิปนฺโน  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค  ฯ  
              ปฏบิัติตรง    
        ๓. ายปฏิปนฺโน               "                        " 
             ปฏบิัติดวยความรู 
        ๔.  สามีจิปฏิปนฺโน                "                        " 
              ปฏบิัติโดยชอบ  เปนสวนเหตุ 
        ๕.  อาหุเนยฺโย  เปนผูควรนับถือ 
        ๖.  ปาหุเนยฺโย                "          ตอนรับ 
        ๗.  ทกขิฺเณยฺโย                "         แกการทักษิณา  (ให) 
        ๘.  อฺชลิกรณีโย        "         อัญชล ี
        ๙.  อนุตฺตร  ปฺุกฺเขตฺต  โลกสสฺ  เปนเนื้อนาบุญของโลก 
             ไมมีนาบุญอ่ืนยิ่งกวา  เปนสวนผล 
        ยอเหลอื  ๑  คือ  ผูปฏิบัติดีแลวสอนใหผูอ่ืนรูตามดวย 
ทั้ง ๓  รัตนะนี้  ยอเหลือ  ๓  คือ  อิ.  สวฺา.  สุ. 
อาการท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอน  ๓  อยาง 
        ๑.  ทรงสั่งสอน  เพ่ือใหผูฟงรูยิ่งเห็นจริงในธรรมท่ีควรรู 
              ควรเห็น 
        ๒.  ทรงสั่งสอน  มีเหตุผลที่ผูฟงอาจตรองตามใหเห็นจริงได 
              (โลภะ  โทสะ  โมหะ) 
        ๓.  ทรงส่ังสอน  เปนอัศจรรย  คือ  ผูปฏิบัติตามยอมได 
              ประโยชนโดยสมควรแกการปฏิบัติ 
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โอวาทของพระพุทธเจา  ๓  อยาง     
        ๑.  เวนจากทุจริต  คือ  ประพฤติชั่วดวยกาย  วาจา  ใจ 
        ๒.  ประกอบสุจริต  คือ  ประพฤติชอบดวยกาย  วาจา  ใจ 
        ๓.  ทําใจของตนใหหมดจดจากเครื่องเศราหมอง  มีโลภ 
             โกรธ  หลง  เปนตน 
        สอนใหละในส่ิงท่ีควรละ  ไดแก  อกุศลกรรม 
        สอนใหเวนในสิ่งท่ีควรเวน  ไดแก  อกุศลกรรม 
หลักการวินจิฉัยธรรมะ 
        ๑.  พหุสฺสุตา  ฟงไวใหมาก 
        ๒.  ธตา ทองไวใหจํา  ทองใหจําได 
        ๓.  วจสา  ปริจิตา  พูดใหคลองปาก 
        ๔.  มนสานุเปกฺขิตา  เพงพิจารณาดวยใจ 
        ๕.  ทฏิ ิยา  สุปฏิวิทฺธา  วินิจฉัยใหรอบคอบใหพรอมดวย 
              เหตุผล 
ธรรมมีอุปการะมาก  ม ี ๒  อยาง  คือ 
        ๑.  สติ  ความระลึกได 
        ๒.  สัมปชัญญะ  ความรูตัว 
ลักษณะของสติ 
        ๑.  ระลกึได          ๒.  ยึดและถือไว  
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สติเกิดขึ้นไดอยางไร    
        อาการท่ีจะทําใหสติเกิดข้ึนไดนั้นมี  ๖  อยาง 
                ๑.  ดวยการเตือน 
                ๒.  ดวยการสังเกต 
                ๓.  ดวยการนับ 
                ๔.  ดวยการจดจํา 
                ๕.  ดวยการทําเครื่องหมาย 
                ๖.  ดวยการภาวนา  (ทําส่ิงท่ีไมมีใหมีข้ึน  ไมอยูนิ่งเฉย) 
สติมี  ๒  ประเภท  คือ 
                ๑.  ระลึกไดในทางดี  เรียกวา  สัมมาสติ 
                ๒.  ระลึกไดในทางชั่ว  เรียกวา  มิจฉาสติ 
หนาท่ีของสติมี  ๗  ประการ 
                ๑.  ทําหนาท่ีเปนอุปการธรรม 
                ๒.  ทําหนาท่ีเปนที่พ่ึง 
                ๓.  ทําหนาท่ีเปนกําลัง 
                ๔.  ทําหนาท่ีเปนอินทรีย  คือความเปนใหญในการรูเห็น 
                ๕.  ทําหนาท่ีเปนผูกําหนด 
                ๖.  ทําหนาท่ีเปนโพชฌงคองคแหงความรู 
                ๗.  ทําหนาท่ีเปนองคมรรค 
                สติเปรียบเหมือนดวงไฟ 
                สมัปชัญญะเปรียบเหมือนแสงของดวงไฟ 
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                สติ  ระลึกได  ในเรื่องที่คิด  ในกิจที่ทํา  ในคําท่ีพูด    
                สมัปชัญญะ รูตัววา  กําลังคิด  กําลังทํา  กําลังพูด 
                สติ เปนไปท้ัง  ๓  กาล  คือ อดีต  ปจจุบัน และ อนาคต 
                สมัปชัญญะ  เปนเฉพาะปจจุบัน 
สัมปชัญญะมี ๔  คือ 
                ๑.  ความรูตัวในสิ่งท่ีเปนประโยชน 
                ๒.  ความรูตัวในสิ่งท่ีพอเหมาะ 
                ๓.  ความรูในสิง่ท่ีควร 
                ๔.  ความรูวาไมลุมหลงไมงมงาย 
        สติสัมปชัญญะ  ธรรมะทั้ง ๒  นี ้ เปนธรรมะสําหรับชีวิตประจําวัน 
เปนอุปการธรรม  ทําใหคนเราทํางานตามหนาท่ี  เปนผูต่ืน  ไมมัวเมา 
ประมาท  เปนที่พ่ึงไดทั้งทางโลกและทางธรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ใน 
ทางปฏิบัติธรรมน้ัน  จะขาดสติสัมปชัญญะมิได 
สาเหตุที่ทําใหคนเราขาดสติ 
                ๑.  มัวเมาในวัยวายังเปนเด็ก  เปนหนุมสาว  ยังไมแกเปนตน 
                ๒.  เมาในความไมมีโรค  ไมเจ็บไข 
                ๓.  เมาในชีวิต  คือ  เมาในลาภ  ยศ  สรรเสริญ สุข 
คําถามทายบท  (สติสัมปชัญญะ) 
                ๑.  ดวงไฟกับแสงจากดวงไฟนั้น  เปรียบไดกับธรรมะชื่อ 
                     อะไร ?  
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        ๒.  อุบติัเหตุเกิดจากรถยนต  เรอืควํ่า  เครื่องบินตก  เหลาน้ี  
              เพราะขาดอะไร ?    
        ๓.  ความเสียหายเกิดจากการทํางานผิดพลาด  บกพรองตอ 
              หนาท่ี  เมื่อเปนเชนนี้จะแกไขดวยวิธีการอยางไร ? 
        ๔.  ผูทาํงานตองถูกตักเตือนบาง ถูกลดหรือถกูตัดเงินเดือน 
             ไปบาง  ทั้งนี้เพราะขาดอะไร  จะตองทําอยางไรบาง ? 
             จึงจะถูกใจของผูบังคับบัญชา 
        ๕.  เราจะชวยลดอุบัติเหตุตาง ๆ  ในทางธรรมะ  จะตอง 
              ปฏบิัติตนอยางไร ? 
        ๖.  ผูทีไ่ดรับการยกยองสรรเสริญ  เปนที่วางใจของผูบังคับ 
              บัญชา  อยากทราบวา  เขามีมหานิยมอยางไร ?  จงอธิบาย 
ธรรมเปนโลกบาล  (คุมครองโลก) 
        ๑.  หริิ  ความละอายแกใจ 
        ๒.  โอตตัปปะ  ความเกรงกลัว  (บาป) 
คําวาโลก  โลกนั้นมี  ๓  อยาง  คือ 
        ๑.  โอกาสโลก  หมายถึงท่ีอยูอาศัยของหมูสัตว  ตลอดจน 
             อาหาร 
        ๒.  สัตวโลก  หมายถึงสัตว  มนษุย  ที่อาศัยอยูในโอกาสโลก 
        ๓.  ขันธโลก  หมายถึงขันธ  ๕  ไดแก  รูป  เวทนา  สัญญา 
              สังขาร  วิญญาณ  
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สิ่งท่ีเหมือนกันระหวางคนกับสัตว   
        ๑.  การกิน          ๒.  การนอน        ๓.  การกลวั        ๔.  การสืบพันธุ 
คําวามนุษยนั้นมี  ๕  อยาง  คือ 
        ๑.  มนสุสเปโต  หมายถึงผูกินไมรูอ่ิม 
        ๒.  มนสุสติรัจฉาโน  หมายถึงพวกท่ีอาศัยเขากิน  คอยตีชิง 
              ว่ิงราว  เปนตน 
        ๓.  มนสุสนิรยโก  หมายถึงจําพวกดุราย  ทําอาชญากรรม 
              ตาง ๆ 
        ๔.  มนสุสภูโต  หมายถึงพวกที่เวนการเบียดเบียนกัน  ม ี
              มนษุยธรรม  เปนมนุษยธรรมดา 
        ๕.  มนสุสเทโว  หมายถึงมนุษยที่ดีกวา  ๔  จําพวกแรก  คือ 
              เทวดา 
คําวาเทวดามี  ๓  อยาง  คือ 
        ๑.  สมมติเทพ  หมายถึงพวกที่เปนหัวหนา  ต้ังอยูในทศพิธ 
             ราชธรรม  เชน  พระมหากษัตริย  เปนตน 
        ๒.  วิสทุธิเทพ  หมายถึงผูบริสุทธิ์ดวยคุณธรรม เชน 
              พระพุทธเจา  เปนตน 
        ๓.  อุปตติเทพ  หมายถึงเทวดาโดยกําเนิด  และผูมีหิริ 
              โอตตัปปะ  ทําใหเปนเทวดา  
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สาเหตุที่ทําใหเกิดหิริความละอาย  
        ๑.  เพราะพิจารณาถึงชาติ   ตระกลุ  ยศศักด์ิ  และบริวาร 
        ๒.         "        "             ถึงวัย  อายุ  และการศึกษาของตน 
        ๓.          "        "            ถึงความท่ีตนเปนผูกลาผูองอาจ 
        ๔.         "        "             ถึงความท่ีตนเปนผูรู  รูอยางไรผิด  อยางไร 
                                    ถกู 
สาเหตุที่ทําใหเกิดโอตตัปปะความเกรงกลัว    
        ๑.  เพราะกลัวตัวเองจะติเตียนตัวเองได 
        ๒.  เพราะกลัวถูกตําหนิติเตียนจากผูอ่ืน 
        ๓.  เพราะรูวาสิ่งท่ีทําน้ันเปนโทษและกลัวถกูทําโทษ 
        ๔.  เพราะกลัวความลําบากตาง ๆ  ที่จะติดตามมา 
        หิร ิ ความละอายก็ดี  โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวก็ดี  ธรรมะทั้ง ๒ 
นี้  เปนมูลฐานใหเกิดศีล   คือความเรียบรอย  ทางกาย  ทางวาจา  เปน 
เครื่องประดับภายในของคนทุกชั้น  เปนพ้ืนฐานของจิตใจ  ทําใหบุคคล 
เปนเทวดา 
        หิร ิ ความละอาย  เปรียบเหมือนคนสะอาดไมชอบสกปรก 
        โอตตัปปะ  เปรียบเหมือนคนกลัวตายไมกลาทําความชั่ว 
คําถามทายบท  (หิรโิอตตัปปะ) 
        ๑.  คนท่ีมีหิริโอตตัปปะ  ตองรูจักบาป  บุญ  คุณ  โทษ 
             อยางทราบวาอะไรเปนบาป  เปนบุญ  เปนคุณ  เปนโทษ  ? 
             จงชี้แจง          
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        ๒.  ที่วาหิริโอตตัปปะ  เปนธรรมคุมครองโลก  ในเมื่อโลก    
              ทุกวันนี้มีแตการเอารัดเอาเปรียบ  ยิ่งกวานั้น   มีทั้ง 
              สงครามเย็นสงคราวรอนอยูทั่วไป   จงอธิบายมาใหเห็น 
             วาเปนธรรมคุมครองโลกอยางไร ? 
        ๓.  จงมาวิจัยดูวา  ผูถูกประณามวาเปนอันธพาล  เปนผูราย 
                เปนผูขายชาติ  เหลาน้ีเปนตนนั้น เนื่องมาจากอะไรเปน 
              ตนเหตุ ? 
        ๔.  มนษุยหรือคนมีกี่อยาง  อยางไหนรายที่สุด  อยางไหน 
              ดีทีสุ่ด  ?  จงขุดคนหาสาเหตุมาดู 
        ๕.  สังคมของมนุษยที่จะอยูเย็นเปนสุข  ตองมีธรรมอะไร 
              เปนพ้ืนฐานของจิตใจ ? 
        ๖.  อะไรเปนเหตุทําใหคนเรา  ขาดหิริ  ความละอายแกใจ 
              โอตตัปปะ  ความเกรงกลัว  จงหาทางแก  จะแกดวย 
              วิธกีารอยางไร ? 
        ๗.  การปกครอง  ยอมมีกฎหมายใหความคุมครองเสรีภาพ 
             มิใชหรือ  เหตุไฉนประชาชนจึงขาดเสรีภาพ ?  ทานจง 
             คนควาหาเหตุมา  
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ธรรมทําใหงาม  ๒  อยาง    
        ๑.  ขันติ  ความอดทน 
        ๒.  โสรัจจะ  ความสงบเสง่ียม 
        ความงามเปนสิ่งที่ตองการของคนทุกคน  ความงามภายนอกน้ัน 
มีมากมายหลายอยาง  เชน  รูปงาม  หนางาม  เปนตน  ถาไมงาม 
สามารถแหงใหงามได  เชน  แตงผม  แตงหนา  ใสนาฬิกา  แหวนเพชร 
เปนตน  สวนความงามภายในน้ัน  เกดิจากการรูจักตบแตงใจ   รูจักใช 
กิริยามารยามตามกาลเทศะ  เปนความงามท่ียั่งยืน  ใชไดทุกวัย  ไมวา 
เด็กผูใหญ  ความงามภายในนี้ดีกวาความงามภายนอก  ความงามภายใน 
เปนผลเกิดจากการใชขันติ   ความอดทน  โสรัจจะ  ความสงบเสง่ียมเปน 
ตนเหตุ 
ขันติทั่วไปมี  ๓  อยาง 
        ๑.  ตีติกขาขันติ   ความอดทนตอความรอนหนาว  ซึ่งเปน 
             เรื่องของธรรมชาติ 
        ๒.  ตปขันติ  ความอดทนตอถอยคําหยาบชา  ความเจ็บใจ 
             นานาประการ 
        ๓.  อธิวาสนขันติ  อดทนตอความชั่วนานาชนิด  ที่เกิดมา 
              จากกิเลส  
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ประเภทของความอดทน    
        ๑.  อดทนตอถอยคําของคนท่ีสูงกวา 
        ๒.  อดทนตอถอยคําของคนท่ีเสมอกัน 
        ๓.  อดทนตอถอยคําของคนเลว 
ลักษณะของขันติเปนชั้น ๆ 
        ๑.  พอทนได 
        ๒.  ทนทานได 
        ๓.  ไมดุราย 
        ๔.  น้ําตาไมไหล 
        ๕.  มีใจเปนของตน  เก็บใจไวได 
เหตุที่จะใหเกิดขันติความอดทน 
        ๑.  เพราะการพิจารณา 
        ๒.  เพราะความสํารวมระวัง 
        ๓.  เพราะมีสติสัมปชัญญะ 
        ๔.  เพราะมีหิริโอตตัปปะ 
        ๕.  เพราะไมนอยใจ  ใจคอหนักแนน 
เราจะไดประโยชนจากขันติความอดทนดังน้ี 
        ๑.  กําจัดความไมอดทนเสียได 
        ๒.  เปนหลักชวยตัวเอง 
        ๓.  ใหรูจักรับผิด  ไมเปนผูรับแตชอบอยางเดียว  
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        ๔.  เปนเหตุใหรูจักปกครองตนเองได       
        ๕.  ทําใหสามีภรรยาอยูดีกินดี  มคีวามสุขในครอบครัว 
        ๖.  ทําใหเปนนักปกครองที่ดี 
        ๗.  ทําใหเปนผูใหญ  เปนหัวหนาสมกับหนาที่ 
        ๘.  เปนเครื่องหมายของความสําเร็จในชีวิต 
        ๙.  เปนเครื่องประดับของนักปราชญ 
        ๑๐.  เปนเครื่องแตงใจที่ใหผล  มีความงามยิ่ง ๆ  ข้ึนไป 
        ๑๑.  เปนบารมีธรรม 
        ๑๒.  ทาํใหพนทุกขตามลําดับ 
โสรัจจะ  ความเสง่ียมจะเกิดขึ้นได 
        ๑.  เพราะมีสติสังวร  ระวังตัวอยูเสมอ 
        ๒.  เพราะมีขันตสังวร  ระวังไวดวยความอดทน 
        ๓.  เพราะมีสีลสังวร   ระวังอยูในขนบธรรมเนียม  จารีต 
             ประเพณี 
        ๔.  เพราะมีญาณสังวร  ระวังวาเราไดรับการศึกษามาแลว 
        ศลี                  ทําใหเกิดความงามทางกาย  ทางวาจา 
        สมาธิ        ทําใหเกิดความงามทางใจ 
        ปญญา        ทําใหงามทั้งกาย  วาจา  ใจ  
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บุคคลหาไดยาก  ๒  อยาง     
        ๑.  บุพพการี   ผูทําอุปการะกอน  (ใหโดยไมหวังผลตอบ 
             แทน  เชน  พอแม) 
        ๒.  กตัญูกตเวทิตา  ผูรูอุปการะแลวตอบแทนทาน 
                       ความเกี่ยวพันในครอบครัว 
                     พอแม                                บุตรธิดา 
                     พอตาแมยาย                        ลูกเขย 
                                       ฯ ล ฯ 
        ในบุคคลหาไดยาก  ๒  อยางนี้  ผูที่จะทําตามหนาที่นี้  โดยมีมนุษย- 
ธรรมเปนที่ต้ัง  มีเมตตาพรหมวิหารเปนองคประกอบ  นอยนัก  มักไม 
ครบถวน  จึงชื่อวาหาไดยาก  แบงเปน  ๕  คู  ๑๐  บคุคล 
                ในทางศาสนา                -        พระศาสดา  กับ  พระสาวก 
                ในทางปกครอง         -         พระมหากษัตริย  กับ  ประชาชน 
                ในทางศึกษา                -        ครูบาอาจารย  กับ  ศิษย 
                ในทางสกุล                -        มารดาบิดา  กับ  บุตรธิดา 
                ในทางสังคม                -        ผูใหญ  กับ  ผูนอย 
        หลกัธรรมท้ัง ๒  นี ้ เปนมนุษยสัมพันธ  เปนโครงสรางของ 
สังคม  เปนองคประกอบใหเกิดความสงบสุขของวิถีชีวิต  ทั้งคดีโลก 
คดีธรรม  นําใหอยูเย็นเปนสุข  
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                                      ธรรม    
 
                อกุศล                                กุศล 
                ทจุริต ๓                                สุจริต  ๓ 
                อกุศลมูล ๓                        กุศลมูล ๓ 
                อคติ  ๔                                พรหมวิหาร  ถ 
                นวิรณ  ๕                         โพธิปกขิยธรรม  ๓๗ 
                อกุศลกรรมบถ  ๑๐                กุศลกรรมบถ  ๑๐ 
อกุศล  แปลวา  ความไมฉลาด 
กิเลส  แปลวา  ความเศราหมอง  แบงเปน  ๓  ชนิด 
        ๑.  วิติกกฺม  เปนกิเลสอยางหยาบ  ออกมาทางกาย  ทางวาจา 
        ๒.  ปรยิุฏาน  เปนกิเลสอยางกลาง  ตองมีสิ่งมายั่วทําให 
              เห็นผิด  เชน  การรับสินบน  เปนตน 
        ๓.  อนุสย  เปนกิเลสยอมละเอียด  ตองมีสิ่งท่ีเราใจ  จูงใจ 
             ขัดใจ  จึงเกิดข้ึน 
โรคทางใจมี  ๓  ชนิด  คือ  
        ๑.  โลภะ  ความอยากได  เปรียบเหมือนนํ้าทวม  เวลา 
             น้ําทวม  น้ํามิไดบอดลวงหนา 
        ๒.  โทสะ  ความคิดประทุษราย  เปรียบเหมือนไฟไหม 
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        ๓.  โมหะ  ความหลง  เปรียบเหมือนถูกผีหลอก    
ยาแกโรคทางใจ 
        ๑.  แกโลภะ  ดวยการใหทาน  รูจักแบงส่ิงของของตนใหกับ 
             ผูอ่ืน 
        ๒.  แกโทสะ  ดวยศีล  ทําใหสงบกาย  สงบวาจา 
        ๓.  แกโมหะ  ดวยการภาวนา  ทําความดี  ใหมีใหเปนข้ึน 
วิธีแกโลภะดวยการใหทานน้ันมี  ๒  อยาง 
        ๑.  อามสิทาน  ใหดวยวัตถุสิ่งของนานาชนิด 
        ๒.  ธรรมทาน  ใหดวยความรูในวิชาการตาง ๆ 
หลักของการใหทาน 
        ๑.  ใหเจาะจง  ใหตามที่ตนเองพอใจ  เรียกวา  บุคคลิกทาน 
        ๒.  ใหไมเจาะจง  ใหดวยความรูวาควรไมควร  เรยีกวา 
              สังฆทาน 
ใหทานน้ันตองพรอมดวยองค  ๓ 
        ๑.  ตองมีวัตถุที่ไดมาโดยชอบธรรม  ทั้งเปนของท่ีควรให 
        ๒.  ตองมีผูรับ  ผูรบันั้นตองเปนผูที่ควรแกการรับ 
        ๓.  ตองมีจิตคิดจะให  ใหแลวไมเสียดาย 
อาการในการใหทาน 
        ๑.  เห็นเขาใหก็ใหตาม  ใหดวยความเชื่อ  เรียกวา  ทาสทาน 
        ๒.  ใหดวยความเคารพ  เรียกวา  สหายทาน  
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        ๓.  ใหดวยความเห็นวา  เปนหนาที่  เปนมนุษยธรรม  เรียก    
              วา  สามีทาน 
วัตถุประสงคของการใหทาน 
        ๑.  ใหเพ่ือบูชาคุณ 
        ๒.  ใหเพ่ือชําระจิตใจใหรูจักเสียสละ 
        ๓.  ใหเพ่ือมุงบุญกุศลอันเปนประโยชนแกสวนรวม 
ศีลแกโทสะ  ประเภทของศีลแบงออกเปน 
        ๑.  ศลี  ๕          ๒.  ศีล  ๘        ๓. ศลี ๑๐                ๔.  ศลี  ๒๒๗ 
        ดวยของศีลไดแกเจตนาคือความต้ังใจ  ความต้ังใจจะเกิดข้ึนไดดวย 
        ๑.  สมาทานวิรัติ  เกิดดวยการขอแลวสมาทานตามท่ีขอนน้ัน 
        ๒.  สัมปตตวิรัติ  เกิดดวยหิริโอตตัปปะ  แลวงดเวนข้ึนเอง 
        ๓.  สมจุเฉทวิรัติ  งดเวนดวยการเห็นโทษของบาปอกุศล 
              เห็นคุณของบุญกุศล 
ลักษณะและอาการของศีล 
        ๑.  กายและวาจาสงบเรียบรอย  รูจักมารยาทในสังคม 
        ๒.  รูจักประพฤติตนใหเหมาะสมกับสิ่งแวดลอม 
        ๓.  ความสงบกาย  วาจา  นั้น  ทําดวยความยินดี  มีหิร ิ
             โอตตัปปะเปนขอมูล 
หางของศีล 
        ๑.  สีเลน  สุคตึ  ยนติฺ  ไปสูสุคติ  พบเห็นแตสิ่งดีงามไมมีภัย 
             อันตราย  
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        ๒.  สีเลน  โภคสมฺปทา  ถึงพรอมดวยโภคทรัพย    
        ๓.  สีเลน  นิพฺพุตึ  ยนฺติ  ถึงความสงบดับเย็น  จนถึงพระ 
              นิพพาน 
ภาวนาแกโมหะ  ภาวนานั้นจะมีมาไดตองอาศัยปญญา  ปญญาเกิดข้ึน 
        ไดโดย 
        ๑.  สุตามยปญญา                ความรูที่เกิดจากการฟง 
        ๒.  จินตามยปญญา                ปญญาสําเร็จดวยการนึกคิด 
        ๓.  ภาวนามยปญญา        ปญญาสําเร็จดวยการปฏิบัติ 
ปญญาน้ันเมื่อเกิดข้ึนแลว  ทําใหมีความรูกวางขวาง   ถึงความฉลาด 
        ๑.  อายโกศล                  ฉลาดในความเจริญ 
        ๒.  อปายโกศล        ฉลาดในความเส่ือม 
        ๓.  อุปายโกศล                ฉลาดในการละความเส่ือม  ดําเนินในทาง 
             เจริญ 
        ภาวนาก็ดี  ปญญากด็ี  ทําหนาท่ีแกโมหะ  จากความไมรูใหเปนรู 
จากความหลงใหเปนไมหลง  พนจากความงมงายไปตามลําดับ 
                                     คําถามทายบท 
        ๑.  คําวากุศลก็ดี  อกศุลก็ดี  แตกตางกันอยางไร ?  เมื่อบุคคล 
             ทําแลว  อยางไหนไดผลอยางไร  ?  จงจารนัยมาดู 
        ๒.  ทั้งกุศลและอกศุลนี้  อยางไหนทํางาย  อยางไหนทํายาก  ? 
             เพราะเหตุไร  ?  
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        ๓.  เมื่อเราตองการอยูเย็นเปนสุข   ปฏิบัติตนใหชอบตาม            
             หลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา  ตองปฏิบัติอยางไร 
            เปนเบื้องตน  ? 
        ๔.  การใหทานมีกี่อยาง ?  ใหเพ่ือประสงคอะไร  ?  และไดผล 
             อยางไร ?  จงแสดงเหตุผลมาดู 
        ๕.  คําวาศีล  แปลวาสงบหรือปกติ  ทางกาย  ทางวาจา 
              มีวิธีการอยางไรบาง  ที่จะไดศีลมาเปนขอปฏิบัติ ? 
        ๖.  ภาวาแปลวาอะไร ?  การน่ันเฉย ๆ  หลับตา  เปนภาวนา 
             หรือไม  ?   ทําอยางไรจึงจะเปนภาวนาท่ีถูกตอง ?  แลว 
            เราจะไดอะไรบาง  จากการภาวนาน้ัน ? 
ภาวนา  คือ  การทําส่ิงท่ียังไมมีใหมีข้ึน  สิ่งที่ไมเปนใหเปนข้ึน  
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        ผูทําการสอน เมื่อสอนมาถึงตรงนี้   เพ่ือใหนักเรียนมีความรู  
กวางขวางในเรื่องกรรม  ขอใหนํา    
        ๑  อกุศลกรรมบถ  ๑๐  หนา  ๕๘  กุศลกรรมบถ  ๑๐  หนา  ๕๙ 
และบุญกิริยาวัตถุ  ๑๐  อยาง  มาชี้แจงใหนักเรียนเขาใจถึง 
        เรื่องกายกรรม  วจีกรรม และมโนกรรม  และย้ําใหเขาใจวา 
สําคัญอยูที่ใจ  ถาใจเปนมิจฉาทิฏฐิ  เห็นผิดจากคลองธรรมแลว  การ 
กระทําทางกายก็เปนกายทุจริต  วจีทุจริต 
        ถาใจเปนสัมมาทิฏฐิ  เห็นชอบตามคลองธรรมแลว  การกระทํา 
ก็เปนกายสุจริต  วจีสุจริต 
        ดวยเหตุดังน้ี   ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนใหรูจักกรรมเสียกอน 
มิไดสอนใหเชื่อ  จึงชื่อวาสอนอยางมีเหตุมีผล 
        เรื่อง   กรรม 
        เรื่อง   ผลของกรรม 
        เรื่อง   ความท่ีคนมีกรรมเปนของ  ๆ  ตน 
กฎแหงกรรม   เปนสัจธรรมที่พระพุทธองคทรงคนพบ  เปนธรรม 
ชาติวิทยา  คือความรูของสัตวโลก  ที่เต็มไปดวยความทุกขความสุข 
ความพิกลพิการตาง ๆ  อันเกิดมาจากเหตุ 
        ความรูเรื่องกฎแหงกรรม  เปนความรูสําคัญยิ่งทางพระพุทธ- 
ศาสนา  กรรมเปนสิ่งท่ีมีอํานาจอันยิ่งใหญ  ดังท่ีเราเคยไดยินไดฟงอยู 
เสมอวา  แรงใดหรือจะสูแรงกรรม  กรรมนั้นหมายถึงการกระทํา  ทํา 
ดวยเจตนาใหสําเร็จผล  ถาทําทางกาย  เรียกวากายกรรม  ทางวาจา  
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เรียกวาวจีกรรม  ทางความคิดดวยใจ  เรียกวามโนกรรม    
        กรรมจัดข้ึนเปน  ๒  อยาง  กรรมดี  เรียกวากุศลกรรม  กรรมแลว 
เรียกวาอกุศลกรรม 
กฎแหงกรรมน้ี  พระพุทธองคทรงวางหลักใหญไว  ๒  ประการ  คือ 
                ๑.  กรรมที่มีอํานาจใหผลตอบ  ไดแกกศุลกรรม  กรรมดี 
                     และอกุศลกรรม  กรรมชัว่ 
                ๒.  กรรมชั่วเกิดจากอารมณของจิตเปนเหตุ  เมื่อจิตใจถูก 
                      อารมณเราใหเกิดกิเลสตัณหา  ก็มีความต้ังใจในการ 
                      กระทํา  เจตนาในการทํา  การพูด  การคิด  ตามอารมณ 
                      นั้น   กรรมนี้แหละจะประทับไวในจิตสํานึกตลอดไป 
                      เหมือนเงาตามตัว 
        กรรมยอมมีน้ําหนักใหผลตาง ๆ  กัน  ตามกําลังของเจตนา 
เจตนาแรงกลาก็มีกําลังแรง   เจตนาปานกลางก็มีกําลังปานกลาง  เจตนา 
ออนกรรมกม็ีกําลังออน 
        ทานจึงจัดกรรมท่ีใหผลไวเปน  ๓  ประเภท  ดังน้ี 
                ๑.  กรรมที่ใหผลตลอดเวลา 
                ๒.  กรรมที่ใหผลตามหนาท่ี 
                ๓.  กรรมที่ใหผลตามกําลัง 
กรรมทีใ่หผลตามเวลา  แบงออกเปน  ๓  อยาง 
                ๑.  เปนกรรมท่ีใหผลทันตาในปจจุบัน  
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                ๒.  เปนกรรมทีใ่หผลตอเมื่อเกิดภพใหม    
                ๓.  เปนกรรมทีใ่หผลสืบ ๆ  ตอกันไป 
กรรมทีใ่หผลตามหนาท่ี  แบงออกเปน  ๕  อยาง 
                ๑.  เปนกรรมท่ีไมมีโอกาสใหผล  เรียกวา  อโหสิกรรม 
                ๒.  เปนกรรมทีส่ามารถแบงกําเนิดใหเกิด  มีอยู  ๔  อยาง 
                          ๒.๑  เกดิจากนํ้าเชื้อ 
                        ๒.๒  เกิดจากฟองไข 
                        ๒.๓  เกิดจากส่ิงโสโครก 
                        ๒.๔  เกิดในทันทีทันใด 
                ๓.  เปนกรรมทีค่อยสนับสนุนกรรมอ่ืน ๆ 
                ๔.  เปนกรรมทีต่รงกันขาม  คอยมาตัดบีบค้ัน 
                ๕.  เปนกรรมทีเ่ปนปฏิปกษ  คือมาตัดรอน 
กรรมทีใ่หผลตามกําลัง  มี  ๔  อยาง 
                ๑.  เปนกรรมท่ีหนักมาก  สามารถใหผลในทันทีทันใด  เชน 
                     ถูกส่ังประหารชีวิต 
                ๒.  เปนหรรมท่ีทําเปนอาจิณหรือเปนนิสัย 
                ๓.  เปนกรรมอารมณแสดงใกลจะตาย  เชน  นักเลงไก 
                ๔.  เปนกรรมทีเ่บามาก  เพราะเจตนายังไมสมบูรณ  ไดแก 
                      เด็กไรเดียงสาทํากรรมตาง ๆ  
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ปาริสุทธิศีล  ๔   
                                 คือหนาท่ีของภิกษุสามเณร  
        ภิกษุสามเณรยอมมีหนาที่ประจําเหมือนชาวบานตางมีหนาท่ีประจํา 
คือการหาเลี้ยวชีพตามถนัดจากความรูความชํานาญของตน  การปฏิบัติ 
หนาที่ของแตละบุคคลยอมทําใหสังคมอยูเย็นเปนสุข  การท่ีพระพุทธ- 
ศาสนามีอายุยืนนานมาถึง  ๒๕๐๐  กวาป  ก็เพราะอาศัยการปฏิบัติ 
หนาที่ของภิกษุสามเณร  ถาภิกษุสามเณรไมยอมทําตามหนาที่และตางรูป 
ตางองคถือเอาความพอใจของตนเปนใหญแลว  ไมเพียงแตจะทําลาย 
ตนเองเทานั้น   ยังเปนการบอนทําลายพระพุทธศาสนาอีกดวย 
        การไมปฏิบัติตามหนาท่ีของภิกษุสามเณร   ไมพียงแตจะนําความ 
ยุงยากความลําบากมาสูการปกครองเทาน้ัน  ยังเปนสาเหตุกอใหเกิดการ 
ประทุษรายทางจิตใจแกพุทธบริษัททั่วไปอีกดวย  มีผลทําใหประชาชน 
เสื่อมศรัทธาปสาทะ  หมดความเคารพนับถือ  สงผลตอไปก็คือ 
พระพุทธศาสนาถึงความส่ันคลอนในท่ีสุดอาจจะสลายไปได 
        ดวยเหตุดังกลาวนี้  ภิกษุสามเณรจึงตองสํารวมระวังในการปฏิบัติ 
หนาที่ของตนใหเปนไปตามขอบัญญัติที่พระพุทธเจาทรงวางไว   เรียกวา 
ปาริสุทธิศีล  มี  ๔  ขอ  คือ 
        ๑.  ปาติโมกขสังวร  สํารวมในพระปาติโมกข  เวนขอท่ีทรงหาม 
ทําตามขอท่ีทรงอนุญาต 
        ๒.  อินทรียสังวร  สาํรวมอินทรีย  ๖  ใชตาดูใหเปน  ใชหฟูง 
ใหเปน  ฯ  
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        ๓.  อาชวิปาริสุทธิ  เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบ  ไมหลอกลวงเขา    
เลี้ยงชีพ 
        ๔.  ปจจยปจจเวกขณะ  พิจารณาเสียกอนท่ีจะทําอะไรใชอะไร 
ใหทําดวยความมีสติสัมปชัญญะอยูเสมอ 
        ทั้ง ๔  ขอน้ีคือหนาที่ของภิกษุสามเณร 
ความไมเปนธรรมของสังคมเกิดขึ้นเพราะ 
                ๑.  ลําเอียงเพราะรักใครกัน             เรียกวา          ฉันทาคติ    
                ๒.  ลําเอียงเพราะไมชอบกัน            "                โทสาคติ         อคติ  ๔ 
                ๓.  ลําเอียงเพราะเขลา                    "                โมหาคติ 
                ๔.  ลําเอียงเพราะกลัว                    "                ภยาคติ 
ธรรมะที่แกความไมเปนธรรมเรียกวาพรหมวิหาร ๔ 
                ๑.  เมตตา  ความรักใคร  ปรารถนาจะใหเปนสุข  ตรงกัน 
                     ขาม  ใจราย 
                ๒.  กรุณา  ความสงสารคิดจะชวยใหพนทุกข  ตรงกนัขาม 
                      ใจดํา 
                 ๓.  มุทิตา   ความพลอยยินดีเมื่อมีผูอ่ืนไดดี   ตรงกันขาม 
                      ใจจืด 
                ๔.  อุเบกขา  ความวางเฉยไมดีใจ  ไมเสียใจ  เมื่อผูอ่ืนถึงวิบัติ 
                         (การวางเฉยดวยเหตุผลปญญา)  ตรงกันขาม  ใจไม 
                      เปนธรรม  ใจลําเอียง  
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                                หลักวิชากอนทํากัมมัฏฐาน     
 
                                        ที่เกิดของอารมณ 
                                        ตา                        รูป 
                                        หู                        เสียง 
                                        จมูก                        กลิ่น 
        อายตนะภายใน ๖ ลิน้                        รส                        อายตนะภายนอก ๖ 
                                        กาย                        โผฏฐัพพะ 
                                        ใจ                          ธรรมารมณ 
        ผูศึกษามีความประสงคจะทํากัมมัฏฐาน   ตองเรียนใหรูจัก 
เรื่องอารมณ 
        อารมณ   คือ  รปู   เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ 
อารมณเกิดจาก 
                ตา          เห็น        รูป                  เกิด                อารมณ 
                หู        กับ        เสียง                    "                     " 
                จมูก        กับ         กลิ่น                    "                     " 
                ลิน้        กับ        รส                    "                     " 
                กาย         กับ  โผฏฐัพพะ    "                     " 
                ใจ          กับ          ธรรมารมณ  "                     "  
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อารมณมีลกัษณะเปน  ๓  คือพอใจ,  ไมพอใจ,  เฉย ๆ   
        ผูจะทํากัมมัฏฐาน  ตองรูจักนวรณ  ๕ 
        ๑.  พอใจรักใครในอารมณที่ชอบ  เรียกกามฉันท 
        ๒. คิดปองรายผูอ่ืน  เรียกพยาบาท 
        ๓.  ความท่ีจิตหดหูและเคลิบเคลิ้ม  เรียกถีนมทิธะ 
        ๔.  ฟุงซานและรําคาญ  เรียกอุทธัจจกุกกุจจะ 
        ๕.  ลังเลไมตกลงได  เรียกวิจิกิจฉา 
                                                    นิวรณ  ๕ 
                เกดิ                                                                แก 
สุภนิมิต        เห็นวางาม        กมฉันท                        อสุภนิมิต           เห็นวาไมงาม 
ปฏิฆะ        คับแคนใจ        พยาบาท                        เมตตา        ความปรารถนาดี 
อนรติ        ไมยินดี                ถีนมิทธะ                        อารัมภะ        (ความริเริม, 
                                                                        ปรารภความเพียร) 
อวปสมะ  ใจไมสงบ        อุทธัจจกุกกุจจะ        วูปสมะ  ความสงบ 
อโยนิโสมนสิการ                วิจิกิจฉา                        โยนิโสมนสิการ (ทําใจให 
                                                                        แนวแน) 
วิธีละกามฉนัท 
        ๑.  เรียนนิมิตในอสุภกัมมัฏฐาน  พิจารณาดูซากศพ 
        ๒.  สํารวมอินทรีย  คือ  ตา  ห ู จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
        ๓.  รูจักประมาณในการบริโภคอาหาร 
        ๔.  หม่ันเจริญอสุภกัมมัฏฐาน 
        ๕.  เลือกคบมิตร  คบแตมิตรทีดี  
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        ๖.  ใชถอยคําท่ีสบายหู  ไมปลุกใจ    
                              เหตุทาํใหเกิดพยาบาท 
           ๑.  เพราะยึดถือวาเปนเรา  เปนพรรคพวกของเรา 
        ๒.  เพรายึดถือวาเปนเขา  เปนพรรคพวกของเขา 
        ๓.  เพราะคับแคนใจ  กลุมอกกลุมใจ 
                                   วิธแีกพยาบาท 
        ๑.  เอานิมิตแหงเมตตาเปนอารมณ 
        ๒.  หม่ันเจริญเมตตา 
        ๓.  พิจารณาความท่ีคนเราตางมีกรรมเปนของ  ๆ  ตน 
        ๔.  ใชโยนิโสมนสิการ  พิจารณาใหรอบคอบ  พิจารณาให 
              มาก 
        ๕.  เลือกคบมิตร  คบแตมิตรที่ดี 
        ๖.  ใชถอยคําท่ีสบายหู  ชีใ้หเห็นโทษ 
                                เหตุใหเกิดถีนมิทธะ 
        ๑.  ใจทอแท 
        ๒.  ใจออนแอ 
        ๓.  เบื่อหนายไมไยดี 
        ๔.  ความงวงงุนสลึมสลือ 
                                   วิธแีกถีนมิทธะ 
        ๑.  คอยสังเกตเวลาบริโภค  อยาบริโภคใหมาก 
        ๒.  ผลดัเปลี่ยนอิริยบถ  
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        ๓.  เอาแสงสวางเขาไปไวในใจ  
        ๔.  อยูกลางแจง   
        ๕.  เลือกคบมิตร 
        ๖.  สนทนาแตเรื่องสบาย  ชวนใหสนใจ 
เหตุใหเกิดอุทธัจจะ  ความฟุงซาน 
        ๑.  ดูนอย  ฟงนอย  เรียนนอย 
        ๒.  ไมหม่ันสอบถาม 
        ๓.  มีความเห็นผิดไปจกทํานองคลองธรรม 
        ๔.  คบมิตรชั่ว 
                                   วิธแีกอุทธัจจะ 
        ๑.  ศึกษาความเขาใจในเรื่องนั้น  ๆ  จนแจมแจง 
        ๒.  หม่ันสอบสวนใหทันสมัย 
        ๓.  ใหมีความชํานาญในเรื่องนั้น ๆ 
        ๔.  เขาหาทานผูใหญซึ่งทรงคุณวุฒิ 
        ๕.  คบมิตรดี 
        ๖.  สนทนาแตเรื่องสบาย  จูงใจใหรักหนาที่ 
                      เหตุใหเกิดวิจิกิจฉา   ความลังเลใจ 
        ๑.  เพราะไมดูไมฟง  หรือฟงแตไมจัดเจนในเรื่องนั้น ๆ 
        ๒.  ไมรูจริง 
        ๓.  ไมเรียนจริง 
        ๔.  ไมทําจริง  
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                               วิธีแกวิจิกิจฉา  
        ๑.  ศึกษาทําความเขาใจในเรื่องน้ัน ๆ 
        ๒.  หม่ันสอบสวนคนควาหาขอมูล   
        ๓.  ศกึษาในวินัย  ระเบียบแบบแผนขอบังคับ 
        ๔.  นอมใจเชื่อดวยเหตุผล 
        ๕.  คบมิตร  เลือกคบแตมิตรดี 
        ๖.  สนทนาแตเรื่องท่ีดี  ๆ  ปลูกศรัทธา 
                                คูปรบัของนิวรณ 
        สมาธิ                         คูปรับกับ                กามฉันท 
        ปติความอ่ิมใจ                     "                        พยาบาท 
        วิตกความตรึก                     "                        ถนีมิทธะ 
        ความสุข                             "                        อุทธัจจกุกกุจจะ 
        วิจาร                             "                        วิจิกิจฉา 
                                 อาหารของนิวรณ  ๕ 
        ๑.  อโยนิโสมนสิการ   ไมพิจารณาใหแยบคาย 
                                             เปนอาหารของสุภนิมิต 
        ๒.             "                "                  "           "            ปฏิฆะ  ความพยาบาท 
        ๓.             "                "                  "       "            อนรติ  ความไมยินดี 
        ๔.              "                "                    "           "            เจตโสอวูปสมะ  ความ 
                                                                    ไมสงบทางใจ 
        ๕.          "                "                  "           "            วิจิกิจฉา   ความสงสัย 
                                                                    ลังเล  
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                                โพธปิกขิยธรรม   
 
                        นิวรณ  ๕                        สติปฏฐาน 
                                                        กายานุปสสนา  - 
                                                                                        -สัมมัปปธาน ๔ 
                                                        เวทนานุปสสนา - 
                                                                                        -อิทธิบาท  ๔ 
                                                        จิตตานุปสสนา         -        -อินทรีย  ๕ 
                                                                                        -พละ ๕ 
                                                        ธมัมานุปสสนา -        -โพชฌงค ๗ 
                                                                                        -มรรค  ๘ 
 
วัตถุประสงคของการต้ังสติกําหนดพิจารณาเพ่ือใหเกิด 
        ๑.  ความบริสุทธิ์ 
        ๒.  ใหลวงพนจากความทุกขเปนข้ึน ๆ 
        ๓.  ใหสิ้นทุกข 
        ๔.  ใหรูแจงถึงพระนิพพาน 
การต้ังสติกําหนดพิจารณาในสติปฏฐาน  ๔ 
        ๑.  พิจารณาตามเห็นทางกาย       เรียกวา        กายานุปสสนา 
        ๒.  พิจารณาตามเห็นทางเวทนา     "        เวทนานุปสสนา  
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        ๓.  พิจารณาตามเห็นทางจิต          เรียกวา        จิตตานุปสสนา   
        ๔.  พิจารณาตามเห็นทางธรรม            "                ธัมมานุปสสนา 
        พิจารณาตามเห็นทางกายน้ัน  ตองดูขันธ  ๕  กอน  ขันธ  ๕ 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยปจจัยเดิม  คือ 
                อวิชชา        คือ        ความไมรู 
                ตัณหา         "        ความอยาก 
                อุปาทาน         "        ความยึดถือ 
                กรรม         "        การกระทํา 
                                   ที่มาของขันธ  ๕ 
        ๑.  บิดามารดาอยูรวมกัน 
        ๒.  มารดามีระดู 
        ๓.  สัตวลงถือปฏิสนธิ 
                                     ระยะปฏิสนธิ 
        ๑.  กลละ  เปนโลหิตเมือก                ระยะ  ๗  วัน 
        ๒.  อัพพุทะ  เปนโลหิตขน                ระยะ  ๗  วัน 
        ๓.  เปส ิ เปนชิ้นเน้ือ                        ระยะ  ๗  วัน 
        ๔.  ฆนะ  เปนเนื้อกอน                         ระยะ  ๗  วัน 
        ๕.  ปญจสาขา  เปนปุมอวัยวะ  ๕        ระยะ  ๗  วัน  
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                      กองรูปปฏสินธิ  หมวดที่ ๑  
        ๑.  ปฐวีธาตุ          คือ          ธาตุดิน     
        ๒.  อาโปธาตุ          "        ธาตุน้ํา 
        ๓.  เตโชธาตุ         "        ธาตุไฟ 
        ๔.  วาโยธาตุ         "        ธาตุลม 
        ๕.  วรรณะ         "        สีตาง ๆ 
        ๖.  กลิน่ไอ 
        ๗.  รส 
        ๘.  โอชา         
        ๙.  ชีวิตรูป 
        ๑๐.  กายประสาท 
                       กองรูปปฏสินธิ  หมวดที่ ๒ 
        ๑.  ปฐวีธาตุ        คือ        ธาตุดิน 
        ๒.  อาโปธาตุ         "        ธาตุน้ํา 
        ๓.  เตโชธาตุ         "        ธาตุไฟ 
        ๔. วาโยธาตุ         "         ธาตุลม 
        ๕.  วรรณะ         "        สีตาง ๆ 
        ๖.  กลิน่ไอ 
        ๗.  รส 
        ๘.  โอชา  
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        ๙.  ชีวิตรูป      
        ๑๐.  หทัยวัตถุ  น้ําเลี้ยงหัวใจประมาณซองมือหนึ่ง 
                        กองรูปปฏิสนธิ  หมวดท่ี  ๓ 
         ๑.  ปฐวีธาตุ          คือ         ธาตุดิน 
        ๒.  อาโปธาตุ         "        ธาตุน้ํา 
        ๓.  เตโขธาตุ         "          ธาตุไฟ 
        ๔.  วาโยธาตุ          "         ธาตุลม 
        ๕.  วรรณะ         "        สีตาง ๆ 
        ๖.  กลิน่ไอ 
        ๗.  รส 
        ๘.  โอชา 
        ๙.  ชีวิตรูป 
        ๑๐.  ภาวนารูป  รูปเกิดเปนเพศชายเพศหญิง 
อุปมาขันธ  ๕ 
        ๑.  รูปเปรียบเหมือนฟองน้ํา 
        ๒.  เวทนาเปรียบเหมือนตอมนํ้า 
        ๓.  สญัญาเปรียบเหมือนพยับแดด 
        ๔.  สังขารเปรียบเหมือนตนกลวย 
        ๕.  วิญญาณเปรียบเหมือนการเลนกล  
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        ผูทํากัมมัฏฐาน  เมื่อศึกษารูจักเรื่องอารมณมี  ๖,  นิวรณ  ๕,    
ขันธ  ๕  เปนเบื้องตน  พอจับเคาไดเชนนี้แลว   พึงรูจักกัมมัฏฐาน 
วามี  ๒  อยาง  คือ 
                ๑.  สมถกัมมฏัฐน 
                ๒.  วิปสสนากมัมักฐาน 
        สมถกัมมัฏฐานเปนหลักวิชา  ซึ่งเปนอุบายทําจิตใจใหสงบจาก 
อารมณ  มี  ๔๐  อยาง  คือ 
        กสิณ  ๑๐,  อสุภ  ๑๐,  อนุสติ  ๑๐,  พรหมวิหาร  ๔,  อาหาเรปฏิกูล- 
สัญญา  ๑,  จตุธาตุววัตถานะ  ๑,   อรูปกัมมัฏฐาน  ๔ 
        วิปสสนากัมมัฏฐานเปนหลักวิชา  ซึ่งเปนอุบายใหเกิดปญญา 
รูแจงชัดในอารมณ  ธรรมะที่เปนอารมณของวิปสสนามี  ๔  หมวด 
                หมวดที่  ๑  ไดแกขันธ ๕ 
                หมวดที่  ๒  ไดแกอายตนะ  ๑๒ 
                หมวดที่  ๓   ไดแกธาตุ  ๑๘ 
                หมวดที่  ๔  ไดแกอินทรีย  ๒๒ 
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การทําสมถกัมมัฏฐานตองรูจักชื่อเหลาน้ี    
        ผูทําการสอน  เมื่อสอนมาถึงตรงนี้  จงชี้แจงเปดนวโกวาท 
หนา  ๓๙  วิญญาณ  ๖  สมัผัส ๖  และเวทนา  ๖  ธาตุ  ๖  ใหนักเรียนเขา 
ใจ  โดยต้ังปญหาวา  พระเดินไปบิณฑบาตเห็นโยมถือของใสบาตร เปน 
วิญญาณอะไร,  โยนใสบาตร  เปนสัมผัสอะไร,  พระพอใจที่ไดรับบาตร 
เปนเวทนาอะไรเปนตน. 
        บรกิรรมนิมิต          บริกรรมภาวนา        บริกรรมสมาธิ 
        อุคคหนิมิต        อุปจารภาวนา                อุปจารสมาธิ 
        ปฏิภาคนิมิต        อัปปนาภาวนา                อัปปนาสมาธิ 
        เมื่อรูจักชื่อแลว                        ลองนึกเอา 
        ลมหายใจเปนนิมิต                        เปนบริกรรมนิมิต 
                การบริกรรม                        เปนบริกรรมภาวนา 
                เกดิความสงบ                        เปนบริกรรมสมาธิ 
                นมิิตติดตา                        เปนอุคคหนิมิต 
                การบริกรรม                        เปนอุปจารภาวนา 
                ความสงบ                         เปนอุปจารสมาธิ 
                เปลี่ยนนิมิต                        เปนปฏิภาคนิมิต 
                จิตแนวแน                        เปนอัปปนาภาวนา 
                จิตต้ังมั่น                                 เปนอัปปนาสมาธิ 
การทําสมาธิหวังผล  ๔  อยาง 
        ๑.  เพ่ือความสุขในปจจุบัน 
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        ๒.  เพ่ือเกิดญาณทัสสนะ     
        ๓.  เพ่ือเกิดสติสัมปชัญญะ 
        ๔.  เพ่ือส้ินอาสวะ 
พิจารณาตามเห็นทางกาย 
        ๑.  มีสติดูลมหายใจเขา  หายใจออก 
        ๒.  รูอิริยาบถ  เดิน  ยืน  นั่ง  นอน 
        ๓.  มีสมัปชัญญะ  รูตัวในการกาวไป  ในการถอย 
        ๔.  ใหเห็นเปนของปฏิกูลนาเกลยีว 
        ๕.  ใหเห็นเปนธาตุ  ๔  ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ 
        ๖.  พิจารณาเห็นเปนศพ  ดูศพท่ีตายไปแลว  ๑  วัน  ๒  วน 
        ๗.  ดูศพที่เขาทิ้งไวจนสัตวกัดกิน 
        ๘.  ดูศพที่มีเนื้อและเลือด  ยังมีเสนเอ็นรัดรึงอยู 
        ๙.  ดูศพที่ยังมีเลือด  ยังมีเสนเอ็นรัดรึงอยู 
        ๑๐.  ดูศพที่ปราศจากเน้ือและเลือด  แตยังมีเสนเอ็นรัดรึงอยู 
        ๑๑.  ดกูระดูกตาง  ๆ  กระดูกแขน  กระดูดขา 
        ๑๒.  ดสูีขาวของกระดูกตาง  ๆ  เหลาน้ัน 
        ๑๓.  ดกูระดูกที่เปนกอง 
        ๑๔.  ดกูระดูกผุ   กระดูกปน 
        เมื่อดูอยูอยางนั้นต้ังสติระลึกวา  กายมีอยูเพียงแตสักวารู  สักแต 
วาเพียงอาศัยระลึก  เพ่ือมิใหตัณหาและทิฏฐิเขาอาศัย  เมื่อไมมตัีณหา 
และทิฏฐิ  กไ็มถือม่ันอะไร ๆ  ในโลก  
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พิจารณาตามเห็นทางเวทนา    
        ๑.  เมื่อเสวยสุขเวทนา  อารมณที่ชอบก็รูวามีชอบ   มีสุข 
        ๒.  เมื่อเสวยทุกขเวทนา  อารมณที่ไมชอบก็รูวาไมชอบ  มีทุกข 
        ๓.  เมื่อเสวยไมใชทุกขไมใชสุข  ก็รูวาไมใชทุกขไมใชสุข 
        ๔.  เมื่อเสวยสุขเวทนามีอามิส  คือ รูป  เสียง  กลิ่น  ฯ ล ฯ 
              กร็ูวามีอามิส 
        ๕.  เมื่อเสวยทุกขเวทนามีอามิส  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  ฯ ล ฯ 
              กร็ูวามีอามิส 
        ๖.  เม่ือเสวยไมใชทุกขไมใชสุขมีอามิส  ก็รูวามีอามิส 
        ๗.  เมื่อเสวยสุขเวทนาไมมีอามิส  กร็ูวาไมมีอามิส 
        ๘.  เมื่อเสวยทุกขเวทนาไมมีอามิส  กร็ูวาไมมีอามิส 
        ๙.  เมื่อเสวยไมใชทุกขไมใชสุขไมมีอามิส ก็รูวาไมมีอามิส 
        พิจารณาไปเพ่ือใหเวทนาสงบ 
พิจารณาตามเห็นทางจิต 
        ๑.  ดูจิตประกอบไปดวยราคะ  ก็รูชัดวามีราคะ 
        ๒.  ดูจิตปราศจากราคะ  ก็รูชัดวาไมมีราคะ 
        ๓.  ดูจิตประกอบดวยโทสะ  กร็ูชัดวามีโทสะ 
        ๔.  ดูจิตปราศจากโทสะ  ก็รูชัดชัดวาไมมีโทสะ 
        ๕.  ดูจิตประกอบดวยโมหะ  ก็รูชัดวามีโมหะ 
        ๖.  ดูจิตปราศจากโมหะ  ก็รูชัดวาไมมีโมหะ 
        ๗.  ดูจิตท่ีหดหู 
        ๘.  ดูจิตท่ีฟุงซาน  
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        ๙.  ดูจิตที่ถึงความเปนใหญ    
        ๑๐.  ดูจิตท่ีไมถึงความเปนใหญ 
        ๑๑.  ดูจิตท่ีประกอบดวยความยิ่ง 
        ๑๒.  ดจิูตที่ไมยิ่ง 
        ๑๓.  ดจิูตที่ต้ังม่ัน 
        ๑๔.  ดจิูตท่ีไมต้ังม่ัน 
        ๑๕.  ดจิูตที่พน 
        ๑๖.  ดูจิตท่ีไมพน 
        พิจารณาไปเพ่ือใหจิตใจผองแผว 
พิจารณาเห็นตามทางธรรม  ๕  คู 
        ๑.  เมื่อกามฉันทความพอใจในรูป  เสียง  กลิน่  รส  โผฏฐัพพะ 
              มีอยู  กร็ูชัดวามี 
        ๒.  เมื่อไมมีกามฉันท  กร็ูชัดวาไมมี 
        ๓.  เมื่อพยาบาทมีอยู  กร็ูชัดวามีพยาบาท 
        ๔.  เมื่อไมมีพยาบาท  กร็ูชัดวาไมมี 
        ๕.  เมื่อมีถีนมิทธะความงวงงุน  ก็รูชัดวามี 
        ๖.  เม่ือไมมีถีนมิทธะความงวงงุน  กร็ูชัดวามี 
        ๗.  เมื่อมีอุทธัจจกุกกุจจะความฟุงซาน  ก็รูชัดวามี 
        ๘.  เมื่อไมมีอุทธัจจกุกกุจจะ  ก็รูชัดวาไมมี 
        ๙.  เมื่อมีวิจิกิจฉา  ความสงสัยลังเลใจ  ก็รูชัดวามีอยู 
        ๑๐.  เมื่อไมมีวิจิกิจฉา  ก็รูชัดวาไมมี  
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        ถาพิจารณาดูกาย,  เวทนา,  จิต,  ธรรม  อยูอยางนี้  อนัตตา    
ไมปรากฏชดัเจนยังเปนสมถภาวนา   ตอเมื่ออนัตตาปรากฏชัดเจน 
จึงจะเปนวิปสสนาภาวนา 
        ผูบําเพ็ญกัมมัฏฐาน  ตองตรวจดูตนเองวา  ความกังวลใจมีอยู 
ในเรื่องอะไร  พยายามละความกังวลใจบรรเทาใหเบาลาง  ถึงกับตัดให 
ขาดได  ยอมทําใหการปฏิบัติกาวหนาไปได 
ปฏิปทาเบื้องตนของการปฏิบัติกัมมฏัฐาน 
        ตองต้ังใจตัดความกังวลท่ีเรียกวา  ปลิโพธ  ๑๐  อยาง 
        ๑.  อาวาสปลิโพธ                กังวลเรื่องที่อยูอาศัย 
        ๒.  สกลุปลิโพธ                กังวลเรื่องสกุลเผาพงศชาติเชื้อ 
        ๓.  ลาภปลิโพธ                กังวลเรื่องลาภสักการะตาง ๆ 
        ๔.  คณปลิโพธ                        กังวลเรื่องหมูคณะมิตรสหาย 
        ๕.  กัมมปลิโพธ                 กังวลเรื่องการงาน 
        ๖.  อัทธานปลิโพธ                กังวลเรื่องการเดินทาง 
        ๗.  ญาติปลิโพธ                กงัวลเรื่องญาติคนท่ีคุนเคย 
        ๘.  อาพาธปลิโพธ                กังวลเรื่องไมสบายกาย  ไมสบายใจ 
        ๙.  คันถปลิโพธ                กังวลเรื่องการเรียน  การศึกษา 
        ๑๐.  อิทธิปลิโพธ                กังวลเรื่องฤทธ์ิเดชปาฏิหาริย 
        ผูทํากัมมัฏฐานตองศึกษาดูใหรูจกัจริตของตน 
        ๑. ราคจริต                เปนผูรักสวยรักงามเปนคนละเอียด 
        ๒.  โทสจริต                เปนคนหยาบคายไมนิ่มนวล 
        ๓.  โมหจริต                เปนคนเขลาเบาปญญา  
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        ๔.  สัทธาจริต                เปนคนหูเบาเชื่องาย    
        ๕.  พุทธจริต                เปนคนรูมาก 
        ๖.  วิตักกจริต                เปนคนกังวลคิดหนาคิดหลังพะวาพะวัง 
        ผูทํากัมมัฏฐานตองคัดเลือกหาธรรมะที่เปนสัปปายะ 
        ๑.  อาวาสสัปปายะ                ที่อยูสบาย 
        ๒.  โคจรสัปปายะ                ที่แสวงหาเลี้ยงชีพอยางสบาย 
        ๓.  กถาสัปปายะ                พูดแตเรื่องสบาย 
        ๔.  ปุคคลสัปปายะ                มีบคุคลสบาย 
        ๕.  อาหารสัปปายะ                อาหารท่ีถูกตองตามความตองการของ 
                                                รางกาย 
        ๖.  อุตุสัปปายะ                ฤดูที่สบาย 
                                   อุปการธรรมทีข่าดไมได 
        ๑.  อาตาป  ความเพียร 
        ๒.  สัมปชาโน          ความรูตัว 
        ๓.  สติมา  มีสติ 
        ครั้นพรอมดังนี้แลว  ผูทํากัมมัฏฐานน่ังคูบัลลังก  หดเทาซายเขา 
เอาเทาขวาเขา  นั่งขัดสมาธิ  เริ่มระดมความสังเกต  มีสติไปยังลมหายใจ 
ใชสติกําหนดลมหายใจ  ใหรูวาหายใจออกส้ันหรือยาว  ใหรูวาหายใจ 
เขาสั้นหรือยาว  ใชสติกําหนดลมหายใจอยูอยางนี้  
        ๑.  เมื่อกําหนดดูลมหายใจนาน ๆ  ก็เกิดฉันทะ  ความพอใจ 
        ๒.  เมื่อมีฉันทะ  ความพอใจในการกําหนดลมหายใจอยูอยาง 
              นั้น  หายใจเขาหายใจออกก็ละเอียดข้ึน 
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        ๓.  เมื่อกําหนดดูลมหายใจมีความละเอียด  ปราโมทยก็เกิดข้ึน  
              ความละเอียดของจิตใจก็ยิ่งปรากฏ   
        ๔.  เมื่อจิตใจมีความละเอียด  การกําหนดดูลมหายใจ  ก็ยิ่งมี 
              ความแนวแนเปนหน่ึง  เปนเอกัคคตาปรากฏ 
        ๕.  เมื่อมีความแนวแนเชนนั้น  อุเบกขาตัวปญญา ความ 
              วางเฉยก็ปรากฏ 
        ๖. เมื่อมีอุเบกขาเปนเชนนั้น  ลมหายใจก็เปลี่ยนไปเปนนิมิต         
        ๗.  เมื่อมีนิมิต  สติกป็รากฏชัด 
        ๘.  ตอจากนั้นญาณความรูก็ปรากฏ 
        ๙.  แมกายก็ปรากฏ 
        ๑๐.  พิจารณาเห็นทางกายในกาย  ฯ ล ฯ  จนพิจารณาเห็นธรรม 
        การดําเนินงาน  การกําหนดลมหายใจดวยฉันทะ  จะรูวาหายใจ 
เขาสั้น  จะรูวาหายใจออกส้ัน  จะรูวาหายใจเขายาว  หายใจออกยาว 
จะรูวาหายใจส้ันหรือยาวสลับกัน  สงัเกตดูจะมีความสลับซับซอน  ก ็
กําหนดใหเปนสมาธิ  เพื่อใหรูพรอมเฉพาะเรื่องลมหายใจ  เพ่ือพิจารณา 
ดูลมหายใจ  รูวาละเอียดยิ่งข้ึน  ในขณะเดียวกันนั้น  ก็พุงจิตใจไปถึง 
อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา 
        วิธีกําหนดลมหายใจ  ต้ังตนจากจุดหายใจเขา  สมมติวาเริ่มตน 
จากท่ีจมูก  เมื่อเริ่มตนแลว  ก็เริ่มไปถงึทามกลาง  คือ  ที่อก  ตอไป 
ถึงเบื้องปลาย คือ  สะดือ  สมมติเอาวาไปสุดที่สะดือ  หายใจออกก็เริ่มตน  
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ที่สะดือเปนเบ้ืองตน  ถอยมาทามกลางคืออกถึงเบ้ืองปลายคือจะงอยจมูก    
อุบายที่จะกําหนดรู    
        ๑.  ทานใหนับชา ๆ  ๑  เขา  ๒  ออก  ๓  เขา  ๔  ออก 
๕  เขา  ๖  ออก 
        ๒.  ใชสติกําหนดลมหายใจ  ใหจิตกําหนดอยูตรงที่ลมหายใจ 
เมื่อปฏิบัติอยูอยางนี้บอย ๆ  จนชิน  ลมหายใจก็ปรากฏชัด  สติก็ 
ปรากเปนสติ  ญาณความรูก็ปรากฏเปนญาณ  กายก็ปรากฏเปนกาย 
เมื่อพิจารณาอยางน้ี  จิตใจไมเปนที่ต้ังแหงการยึดมั่นถือม่ัน 
                                 พิจารณาดูเรื่องอายตนะ 
        ๑.  จักขุประสาท  รปูอันใสเทาศีรษะเหา  ต้ังอยูในแกวตา 
ใจกลางดวงตาดํา  เปนวัตถุทวารแหงการรูเห็นทางตา   เรียกวา  จักขุ- 
วิญญาณ 
        ๒.  โสตประสาท  รปูอันใส  ต้ังอยูในที่มีสัณฐานเทาวงแหวน 
เต็มไปดวยโลมาสีแดงออนในชองหู  เปนวัตถุทวารแหงการไดยินเสียง 
เรียกวา  โสตวิญญาณ 
        ๓.  ฆานประสาท  รูปอันใส  ต้ังอยูในสัณฐานดุจกลีบแพะ 
ภายในชองนาสิก  เปนวัตถุทวารแหงการไดกลิ่น  เรียกวา  ฆานวิญญาณ 
        ๔.  ชิวหาประสาท  รูปอันใส  ต้ังอยูในสัณฐานดุจกลีบบัว 
เบื้องบนตอนกลางลิ้น  เปนวัตถุทวารแหงการไดรส  เรยีกวา  ชิวหา- 
วิญญาณ  
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        ๕.  กายประสาท  รปูอันใส  ดาษท่ัวไปในรางกาย  ดุจน้ํามัน    
อันชุมอยู  เปนวัตถุทวารแหงการสัมผัส  เรียกวา  กายวิญญาณ 
                                รูปรางทวารท้ัง ๕ 
        ๑.  จักขุทวาร  ศูนยการเห็นกลางตาดํา  ชองจักษุทั้ง ๒ ขาง 
ซายขวามีสัณฐานนอยเทาศีรษะเหา  ประดิษฐานอยูในทามกลาง   
        ๒.  โสตทวาร  ศูนยการฟง  ขดเปนวงอยูในชองหู  มีสัณฐาน 
นอยเทาขนทรายจามรี 
        ๓.  ฆานทวาร  ศูนยการรับกลิ่น  ต้ังอยูทามกลางจมูก  มี 
สัณฐานคลายเทาแพะ 
        ๔.  ชิวหาทวาร  ปลายลิ้นรูรสหวาน  ตอนหนาลิ้นรูรสเค็ม 
ลิ้นครึ่งหลังรูรสเปรี้ยว  ที่โคนลิ้นรูรสขม 
        ๕.  กายทวาร   ซาบซานอยูในสรีระ  เฉพาะท่ีริมฝปากไว 
กวาท่ีอ่ืน 
                                       การพิจารณา 
        ๑.  พิจารณาใหรูจักตา  รูจักรูป  รูจักสัญโญชน  ความเกี่ยวของ 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยตาและรูป 
        ๒.  ใหรูจักหู  รูจักเสียง  รูจักสญัโญชน  ความเกี่ยวของเกิดข้ึน 
เพราะอาศัยหูกับเสียง         
        ๓.  ใหรูจักจมูก  รูจักกลิ่น  รูจักสัญโญชน  ความเกี่ยวของ 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยจมูกกับกลิ่น  
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        ๔.  ใหรูจักลิ้น  รูจักรส  รูจักสัญโญชน  เกิดข้ึนเพราะอาศัย    
ลิ้นกับรส 
        ๕.  ใหรูจักกาย  รูจักโผฏฐัพพะ  รูจักสัญโญชน  เกิดข้ึนเพราะ 
อาศัยกายสัมผัส 
        ๖.  ใหรูจักมนะ  รูจักธัมมะ  คือเรื่องที่ใจรู  รูจักสัญโญชน 
เกิดข้ึนเพราะอาศัยใจมนะและธรรม 
เมื่อพิจารณาไปจะเกิดโพชฌงคมีองค ๗ 
        ๑.  เมื่อมีสติสัมโพชฌงคก็รูชัดวามีอยู  สติในท่ีนี้หมายถึง 
การไมหลงมีความโพลงอยู  เมื่อไมมีกร็ูชัดวาไมมี 
        ๒.  เมื่อมีธัมมวิจยสัมโพชฌงค          ก็รูวามี        เมื่อไมมีก็รูวาไมมี 
        ๓.  เมื่อมีวิริยสัมโพชฌงค                     "                    "                   " 
        ๔.  เมื่อมีปติสัมโพชฌงค                                "                    "                " 
        ๕.  เมื่อมีปสสัทธิสัมโพชฌงค                     "                    "                " 
        ๖.  เม่ือมีสมาธิสัมโพชฌงค                     "                    "                " 
        ๗.  เมื่อมีอุเบกขาสัมโพชฌงค                     "                    "                " 
        เมื่อพิจารณาไปปญญายังออนอยู  ไมรูอริยสจัความจริง  ๔  อยาง 
ตองดําเนินอาศัยมรรคปญญาใหเกิด 
        ๑.  สัมมาทิฏฐิ        ความเห็นชอบ                (ปญญา) 
        ๒. สัมมาสังกัปปะ        ความดําริชอบ                (ปญญา) 
        ๓.  สัมมาวาจา        เจรจาชอบ                        (ศีล) 
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        ๔.  สัมมากัมมันตะ          การทํางานชอบ         (ศีล)   
        ๕.  สัมมาอาชีวะ        เลี้ยงชีพชอบ        (ศลี) 
        ๖.  สัมมาวายามะ        พยายามชอบ        (สมาธิ) 
        ๗.  สัมมาสติ        ระลึกชอบ                (สมาธิ) 
        ๘.  สัมมาสมาธิ        ความต้ังใจชอบ        (สมาธิ) 
        อาศัยมรรคมีองค ๘  นี ้ พิจารณาไป  ปฏิบัติไป  เรียกวาเดินทาง 
สายกลาง  เปนเหตุใหรูอริยสัจ  ๔  คือ 
        ๑.  รูวานี่ทุกขมีจริงเปนผลเกิดจากสมุทัย                เหตุผลทางคดีโลก 
        ๒.  รูวาสมุทัยมีจริงเปนตัวเหตุกอใหเกิดทุกข         
        ๓.  รูวานิโรธมีจริงเปนผลของความดับทุกข                เหตุผลทางคดีธรรม 
        ๔.  รูวาทางมีจริงเปนเหตุใหถึงความดับทุกข 
 
        ทุกขม ี ๑๑  ประการ 
                ๑.  ชาติทุกข  ความเกิดเปนทุกข 
                ๒.  ชราทุกข  ความแกเปนทุกข 
                ๓.  มรณทุกข  ความตายเปนทุกข 
                ๔.  โสกทุกข   ทุกขคือเศราโศก 
                ๕.  ปริเทวทุกข  ทุกขคือปริเทวนาการ 
                ๖.  ทุกข  คือความไมสบายทางกาย 
                ๗.  ทุกขโทมนัส  ความไมสบายทางใจ 
                ๘.  อุปายาส  ความคับแคนใจ 
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        ๙.  อัปปยสัมปโยค  ทุกขเกิดจากการประสบพบเห็นสิ่งที่ไม    
             นารัก  ไมนาชอบใจ 
        ๑๐.  ปยวิปโยค    ทกุขเกิดจากการพลัดพรากจากของรักของ 
               ชอบใจ 
        ๑๑.  ปรารถนาสิ่งใด ๆ  ไมไดสมปรารถนา 
        ทุกขทั้ง  ๑๑  อยางนี้  ยอลงเหลือ  ๑  คือ  อุปาทานขันธ  ความ 
ยึดถือในขันธ  ๕  เปนทุกข 
                                 ตัณหา  มี  ๓  อยาง  คือ 
        ๑.  กามตัณหา  ความอยากได 
        ๒.  ภวตัณหา  ความอยากเปน 
        ๓.  วิภวตัณหา  ความไมอยากเปน 
        ตัณหานั้นเปนตัวสมุทัย  เหตุใหเกิดทุกข  ตัณหาเกิดเพราะอาศัย 
อายตนะภายในภายนอกบวกกัน  เชน ตาเห็นรูปเปนตน 
                          มลทิน  ๙  และอุปกิเลส  ๑๖ 
                        อกุศล                                กุศล 
        ๑.  อภิชฌาวิสมโลภะ          ละโมบไมสม่ําเสมอคือความเพงเล็ง 
                                                        แกดวยสันตุฏฐี  ความสันโดษ 
        ๒.  โกรธ,  โทสะ                                   "  ศลีสังวรและเมตรา 
        ๓.  อุปนาหะ  ผูโกรธไว                        "  ความเสียสละและเมตตา  
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        ๔.  มักขะ  ลบหลูคุณทาน          แกดวยกตัญูกตเวที  รูจักตอบ 
                                                                แทนทาน 
        ๕.  ปลาสะ  ตีเสมอ  อติมานะ       
              ดูหม่ินทาน                "        อปจายนะ  ความออนนอม 
        ๖.  อิสสา  ริษยา                "        มุทิตา  ความพลอยยินดี 
        ๗.  มัจฉริยะ  ความตระหน่ี              "        ทานและจาคะความเสียสละ 
        ๘.  มายาและพูดปด                            "        สจัจะความจริงใจ 
        ๙.  สาเถยยะ  โออวดกับมักอวด  "        สัปปรุิสธรรม ๗  ประการ 
        ๑๐.  มคีวามปรารถนาลามก           "        อัปปจฉา  ความปรารถนา 
                                                                นอย 
        ๑๑.  ถมัภะ  หัวด้ือ                   "        โสวจัสสตา  เปนผูวางาย 
        ๑๒.  สารัมภะ  แขงดี                   "        มัตตัญุตา  รูจักประมาณ 
                                                                อัตตัญุตา  รูจักตน 
        ๑๓.  มานะ  ถือตัว                   "        ธัมมัญุตา  รูจักเหตุ 
        ๑๔.  มทะ  มัวมา                   "        แกดวยสติ  และโยนิโสมนสิ- 
                                                                การ  พิจารณาในใจใหแยบ 
                                                                คาย 
        ๑๕.  ปมาทะ  เลินเลอ                   "        แกดวยสติและโยนิโสมนสิการ 
        ๑๖.   อติมานะ  ดูหม่ินทาน 
                 และความเห็นผิด           "          สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมในนวโกวาท - หนาท่ี 55 

                    กฎธรรมดาหรือสามัญลกัษณะ  ๓  อยาง  
        ๑.  อนิจจตา  ความเปนของไมเที่ยง   
        ๒.  ทุกขตา  ความเปนทุกข 
        ๓.  อนัตตตา  ความเปนของไมใชตน 
        ทั้ง  ๓  ลักษณะน้ี  เราจะเห็นไดจากสังขารทั้งปวง  ทั้งที่มีวิญญาณ 
และไมมีวิญญาณ  ฉะนั้น  สังขารจึงมี  ๒  อยาง  คือ 
        ๑.  อุปาทินนกสังขาร  ไดแกสิ่งมีชีวิตมีใจครอง 
        ๒.  อนุปาทินนกสังขาร  ไดแกสิ่งไมมีชีวิต  เชน  ตนไม  ภูเขา 
             อนิจจตา  ความเปนของไมเท่ียง  มีลกัษณะ  ๔ ประการ 
        ๑.  เกิดข้ึน  ทรงอยู  แลวดับไป 
        ๒.  เปลีย่นแปลง  เปนอยางนี้  แลวก็เปนอยางนั้น  ไมคงที่ 
        ๓.  เปนของชั่วคราว 
        ๔.  ตรงกันขามกับความเท่ียง 
                ทกุขตา  ความเปนทุกขนั้น  มีลักษณะ  ๔  ประการ   
        ๑.  ทําใหเดือดรอน 
        ๒.  ทนอยูไดยาก 
        ๓.  ถูกเบียดเบียน  เชนมีโรค  มอุีปสรรค  มภัีย 
        ๔.  แยงตอความสุข  
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อนัตตตา  ความเปนของไมใชตน  มีลกัษณะ  ๕  ประการ          
        ๑.  เพราะไมอยูในอํานาจ  บังคับไมได 
        ๒.  เพราะเปนขาศึกกับอัตตาตัวตน   
        ๓.  เพราะเปนความวางเปลา 
        ๔.  เพราะไมมีเจาของ 
        ๕.  เพราะเปนไปตามเหตุปจจัย 
        สิ่งท่ีปดบังมิใหคนเราเห็นความจริง    มิไดเห็นเรื่องธรรมดา 
ธรรมดาเกิดจาก 
        ๑.  สันติ  การสืบตอจากเล็กเปนโต  จากโตเปนใหญ 
        ๒.  อิรยิาบถ  การผลัดเปลี่ยนดวยการยืน  เดนิ  นั่ง  นอน 
              เปนตน 
        ๓.  ฆนสัญญา  ความสําคัญหมายวาเราวาเขา 
        อุปาทาน ความเขาไปยึดถือ  มีอยู  ๔  อยาง 
        ๑.  กามุปาทาน  เขาไปยึดถือเรื่องที่ชอบ  ที่พอใจ  ที่อยากได 
        ๒.  ทฏิ ุปาทาน  เขาไปยึดถือเรื่องความเห็นทัศนคติ 
        ๓.  ลีลพัพตุปาทาน  เขาไปยึดถือเรื่องศีล  เรือ่งพรต 
        ๔.  อัตตวาทุปาทาน   เขาไปยึดถือวาเราวาเขา  
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ธรรมะสําหรบัชีวิตประจําวันเรียกวาอธิษฐานธรรม  ม ี ๔ ประการ  
        ๑.  ปญญา  รอบรูสิง่ท่ีควรรู    
        ๒. สัจจะ  ความจริงใจ คือประพฤติสิ่งใดก็ใหไดจริง  ผูมี 
หนาที่อยางไร  ก็ใหทําตามหนาท่ี ใหมีความจริงดังตอไปนี้ 
        ก.  จริงตอเวลา 
        ข.  จริงตอบุคคล 
        ค.  จริงตอการงาน 
        ง.  จริงตอการพูด 
        จ.  จริงตอความดี 
        ๓.  จาคะ  สละสิ่งท่ีเปนขาศึกแกความจริง  คือโลภะ 
โทสะ  โมหะ  อันเปนอกุศลมูล 
        ๔.  อุปสมะ  สงบใจจากส่ิงเปนขาศึกแกความสงบ  ไดแก 
อินทรียสังวร  สํารวมตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
        สิ่งท่ีไมไดสมปรารถนา  ม ี ๕  ประการ 
        ๑.  ไมตองการแก 
        ๒. ไมตองการเจ็บไข 
        ๓.  ไมตองการตาย 
        ๔.  ไมตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ 
        ๕.  ไมตองการใหถูกทําลายในส่ิงที่มีอยู  แตแลวก็ถูกทําลาย 
ไป  (กรรม)  
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                      วิธีแสดงความเคารพ  ม ี๔  อยาง 
        ๑.  อภิวาท  ไดแกการไหว  การกราบ  เบญจางคประดิษฐ    
อัษฎางคประดิษฐ 
        ๒.  อุฏฐานะ                ไดแกการลุกข้ึนยืนตองรับ 
        ๓.  อัญชลีกรรม        ไดแกการพนมมือ 
        ๔.  สามีจิกรรม                ไดแกการโคงคํานับ    ยืนตรง  ถอน 
สายบัว ฯ ล ฯ  แลวแตความนิยมของสังคมน้ัน ๆ 
                          การปฏิสนัถาร  ม ี ๒  อยาง 
        ๑.  ปฏสิันถารดวยวัตถุ  เชนน้ําด่ืม  บุหรี ่ เครือ่งดื่ม  เรียกวา 
อามิสปฏิสันถาร 
        ๒.  ปฏสิันถารดวยการย้ิมแยมแสดงอัธยาศัยไมตรี  เจรจา 
ดวยถอยคําไพเราะ  เรียกวา  ธัมมปฏสิันถาร 
ธรรมะเปนทีต้ั่งแหงการระลึกถึง  เรียกวาสาราณียธรรม  มี  ๖ อยาง 
        ๑.  เขาไปต้ังกายกรรมประกอบดวยเมตตา  ทั้งตอหนาและ 
ลับหลัง  คือชวยขวนขวายในกิจธุระของเพ่ือนกันดวยกาย  มีจิตเมตตา 
        ๒.  เขาไปต้ังวจีกรรมประกอบดวยเมตตา  ทั้งตอหนาและ 
ลับหลัง  คือชวยขวนขวายในกิจธุระของเพ่ือนดวยวาจา  มีจิตเมตตา 
        ๓.  เขาไปต้ังมโนกรรมประกอบดวยเมตตา  ทั้งตอหนาและ 
หลับหลัง คือคิดแตสิ่งท่ีเปนประโยชนแกเพ่ือน 
        ๔.  แบงปนลาภท่ีไดมาโดยชอบธรรม ไมหวงไวบริโภค 
เฉพาะผูเดียว  
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        ๕.  รกัษาศีลความประพฤติใหเสมอกัน  ไมทําตนใหเปนที่  
รังเกียจของผูอ่ืน 
        ๖.  มีความคิดเห็นรวมกัน  ไมวิวาทกับใคร ๆ   
        ธรรมะชื่อสาราณียธรรมนี้  ทําใหผูประพฤติปฏิบัติ มีอานิสงส 
๖  ประการ  คือ 
        ๑.  เปนที่รักของผูอ่ืน 
        ๒.  เปนที่เคารพของผูอ่ืน 
        ๓.  เปนมูลเหตุใหสงเคราะหซึ่งกันและกัน 
        ๔.  เปนไปเพ่ือความไมวิวาทกันและกัน 
        ๕.  เปนไปเพ่ือความพรอมเพรียง 
        ๖.  เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
        เฉพาะอานิสงสขอ  ๕  และขอ  ๖  เปนมูลฐานแหงความสามัคคี 
ความสามัคคีจะเปนไปไดตองมีธรรมทั้ง ๒  ขอน้ี 
           ธรรมเปนหลักการบริหาร  ๗  อยาง  (อปรหิานิยธรรม) 
        ๑.  หม่ันประชุมกันเนืองนิตย   เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิด 
ความเห็น 
        ๒.  พรอมเพรียงกันประชุม  พรอมเพรียงกันเลิก  ชวยกัน 
ทํางาน           
        ๓.  ไมทิ้งของเกา  ไมต่ืนของใหม   ศึกษาทําความเขาใจใน 
สิ่งท่ีทานบัญญัติไว  
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        ๔.  รูจักเคารพผูเปนใหญ  ผูเปนประธาน            
        ๕.  มีขันติธรรม  ไมลุอํานาจความอยาก อันเกิดจากตัณหา 
๓  อยาง  คือ 
                ก.  กามตัณหา 
                ข.  ภวตัณหา 
                ค.  วิภวตัณหา 
        ๖.  ยินดีในความสงบสงัด  อันเกิดจากกายวิเวก  จิตตวิเวก 
และอุปธิวิเวก 
        ๗.  ยินดีตองรับผูมาใหม   ที่มาแลวก็ขอใหอยูเปนสุข 
        ธรรมะทั้ง ๗  ประการน้ี  เปนที่ต้ังแหงความไมเสื่อม  ยิ่งปฏิบัติ 
ใหไดมากเพียงใด  การบริหารก็เปนไปเพ่ือความเจริญฝายเดียว  เรียก 
อปริหานิยธรรม 
                                 อริยทรัพย  ๗  ประการ 
        ๑.  ใหมีศรัทธาคูกับปญญา  
        ๒.  ใหมีศีลคูกับสังวร 
        ๓.  ใหมีหิริคูกับโยนิโสมนสิการ 
        ๔.  ใหมีโอตตัปปะ  คูกับความกลัวจะถูกตําหนิติเตียน 
        ๕.  ใหมีพหุสูต  คูกับการยกระดับจิตใจใหสูงข้ึน 
        ๖.  ใหมีจาคะรูจักเสียสละคูกับความฉลาด 
        ๗.  ใหมีปญญาคูกับความเฉลียวคือมีสติ     เรียกคูกันวา 
สติปญญา  
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        อริยทรพัยทั้ง  ๗  ประการน้ี ดีกวาทรัพยภายนอก  เพราะเปน  
ทรัพยไดทุกกาลสมัย  ทั้งในชาตินี้และชาติหนา สวนทรัพยภายนอกนั้น   
มีประโยชนเฉพาะกาลสมัย  อยางมากก็เพียงแตในชาตินี้เทาน้ัน 
           หลักประกันสังคม  หลักประกันชีวิต  มีอยู  ๗  อยาง 
        ๑.  ความเปนผูรูจักเหตุ   เชนรูวาสิ่งน้ีเปนเหตุแหงสุขสิ่งน้ี 
เปนเหตุแหงทุกข 
        ๒.  ความเปนผูรูจักผล  เชนรูวาสุขเปนผลแหงเหตุอันนี้ 
ทุกขเปนผลแหงเหตุอันนี้ 
        ๓.  ความเปนผูรูจักตน  โดยชาติ โดยตระกูล  โดยยศศักด์ิ 
โดยสมบัติบริวาร  โดยความรูและคุณธรรมเพียงเทาน้ี ๆ  แลวประพฤติ 
ปฏิบัติตนใหสมควรกับที่เปนอยูอยางไร 
        ๔.  ความเปนผูรูจักประมาณ  คือการแสวงหาเครื่องเลี้ยงชีพ 
โดยทางที่ชอบและรูจักประมาณในการบริโภคอาหารแตพอควร 
        ๕.  ความเปนผูรูจักกาลเทศะ  วาควรไมควรในการประกอบ 
การงานน้ัน ๆ 
        ๖.  ความเปนผูรูจักประชุมชน  และกิริยาที่จะประพฤติตอ 
ประชุมชนนัน้ ๆ  วา  คนหมูนี้   คณะนี้  เมื่อเขาไปหาจะตองทํากิริยาอยางนี้ 
จะตองพูดอยางนี้ 
        ๗.  ความเปนผูรูจักเลือกบุคคลวา  ผูนี้เปนคนดี  ควรคบ 
ผูนี้เปนคนไมดี  ไมควรคบ  เปนตน 
        ธรรมท้ัง  ๗  ประการนี้เปนสัปปุริสธรรม  หมายถึงธรรมของผูดี  
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ผูมีปญญา  ผูมีประสบการณมาแลว  ผูที่ประพฤติหลักธรรมอันเปนหลัก    
ในการศึกษา  หลกัประกนัชีวิต  และหลักประกันสังคมเหลาน้ี  จะทํา 
ใหอยูกับเขาได  เขาคนเปน  ไมเปนผูลาสมัย ไมถกูเขาตมเขาตุน  ไม 
ถูกเขาแหกตา  ทําใหเปนผูมีอิสรภาพเปนตัวของตัวเอง  นอกจากนั้น 
ธรรมเหลาน้ี  ยังเปนหลักวิชาการทูต  เปนหลักวิชาการประชาสัมพันธ 
                    โพชฌงคองคแหงความรู  มี ๗  อยาง 
        ๑.  สติ  ความระลึกได  ทําหนาท่ีเปนผูกํากับการ 
        ๒.  ธัมมวิจยะ  ความสอดสองธรรม  มีคุณสมบัติใหประคอง 
จิต  ในเมื่อจิตหดหู  มีความเบ่ือหนาย  ประคองจิตใหเห็นลูทาง 
        ๓.  วิริยะ  ความเพียร  มีคุณสมบัติคอยใหกําลังในการ 
ประคองจิตน้ัน 
        ๔.  ปติ  ความอ่ิมใจ  มีคุณสมบัติสนับสนุนใหความเพียรมี 
กําลังยิ่งข้ึนเพ่ือใชในการประคองจิต 
        ๕.  ปสสัทธิ  ความสงบใจและอารมณ  มีคุณสมบัติคอยขม 
จิตท่ีฟุงซาน  และกําจัดความรําคาญ 
        ๖.  สมาธิ  ความต้ังใจม่ัน มีคุณสมบัติในการเรงรัด  เพ่ือ 
ใหการขมจิตไดผล 
        ๗.  อุเบกขา  ความวางเฉย  ตองประกอบดวยปญญา  ม ี
๓  อยาง 
        ๑.  อุเบกขาในพรหมวิหาร  มีหนาท่ีกําจัดความลําเอียง  รูจัก 
กฎแหงกรรม  ต้ังอยูในความเปนกลาง 
  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมในนวโกวาท - หนาท่ี 63 

        ๒.  อุเบกขาในเวทนา  หมายถึงการวางเฉยเมื่อเกิดความรู  
ทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  คือไมบอดก็ทําบอด  ไมใบก็ทําใบ   
ไมหนวกก็ทําหนวดเสียบาง เปนตน 
        ๓.  อุเบกขาสัมโพชฌงค  เปนอุเบกขาที่เกี่ยวกับปญญาโดย 
เฉพาะ  เขาไปพิจารณาดู  จนรูตามความเปนจริง  แลวไมยินดียินราย 
วางเฉยในสัตว และสังขาร 
                                      โลกธรรม ๘ 
        ธรรมะที่ครอบงําสัตวโลกอยู  และสัตวโลกก็ยอมเปนไปตาม 
ธรรมดานั้น  ๆ  ม ี ๘  อยาง  คือ   ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข   ไมมีลาภ 
ไมมียศ  นินทา  ทุกข  ในโลกธรรมท้ัง ๘  นี้  ยอมเหลือ  ๒ 
        ๑.  สวนที่พอใจ  สวนท่ีปรารถนา  มีลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข 
ไดแกตัว  ด.  เด็ก  ๔  ตัว  คือ  ได  ด ี ดงั  เดน  เรียกวา  อิฏฐารมณ 
        ๒.  สวนที่ไมปรารถนาไมพอใจ  ไมอยากได  คือ  ไมมลีาภ 
ไมมียศ  นินทา  ทุกข  เรยีกวา  อนิฏฐารมณ 
               หลกัการพิจารณาโลกธรรม  ๘  มี  ๔  อยาง  คือ 
        ๑.  ตองศึกษาใหรูตามความเปนจริง 
        ๒.  ตองยอมรับวาทุกสิ่งมันไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความ 
แปรปรวนเปนธรรมดา 
        ๓.  ตองสาวหาเหตุ  เชนไดลาภ  เกิดจากอะไร  ไมมลีาภ 
เกิดจากอะไร  
        ๔.  ตองพิจารณาแกไขใหถูก  
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            วิธีพิจารณาใหเหน็วาการไดลาภนั้นเกิดจาก  
        ๑.  การทําดี   
        ๒.  มีความรูดี 
        ๓.  มีความสามัคคีดี 
        ๔.  มีความประพฤติดี 
                        ทางเกิดของความไมมลีาภ 
        ๑.  เกิดจากการทําไมดี 
        ๒.  มีความรูไมดี 
        ๓.  ไมมีความสามารถท่ีด ี
        ๔.  มีความประพฤติชั่ว 
                 ทางเกิดทางมาของยศ  มีอยู  ๗  อยาง 
        ๑.  ความหม่ันขยัน 
        ๒.  มีสติ 
        ๓.  ทําการงานสะอาด 
        ๔.  ใครครวญกอนแลวจึงทํา 
        ๕.  สํารวมระวังดวยรูจักเสริมสวย  ดวยการรูจักใชตา หู 
              จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 
        ๖.  เลีย้งชีพดวยสัมมาอาชีวะ 
        ๗.  ไมประมาท 
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                                   ยศ  มี  ๓  อยาง  
        ๑.  อิสรยิยศ        ใหญดวยอํานาจตําแหนงหนาท่ี  
        ๒.  บรวิารยศ        ใหญดวยบริวารผูแวดลอม   
        ๓.  เกียรติยศ        ใหญดวยชื่อเสียง 
        ทางมาของสรรเสรญิ  เกิดจากสัจจะความจริงใจ   พูดอยางใด 
ทําอยางนั้น  ตรงตอหนาที่การงาน  ตรงตอเวลา  ตรงตอวาจาที่พูดไว 
ตรงตอบุคคล  และตรงตอความดี 
        ทางมาของความสุข  สั่งสมความดีไวทีละเล็กละนอย  ดีในที่นี้ 
หมายถึงดีที่เปนประโยชนตนประโยชนผูอ่ืน  และเปนธรรมดวย  ผูที่ม ี
ความดีชนิดน้ี  ยอมมีความสุขความเจริญโดยลําดับ 
                           ขอปฏบิติัสําหรับอิฏฐารมณ 
        ๑.  เมื่อแสวงหาลาภ ยศ  สรรเสรญิ  สุข  อยาแสวงหาในทาง 
ที่ผิด 
        ๒.  เมื่อมีลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  อยาใหเพลิดเพลินจนมัวเมา 
        ๓.  เมื่อลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  นั้นจากไป  อยาโทมนัส 
นอยใจ 
        ๔.  พิจารณาปลงอนิจจังวามันไมเที่ยง  
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                       ขอปฏบิัติสําหรับอนิฏฐารมณ  
        ๑.  จงปองกันดวยความไมประมาท   เมื่อยังไมมีลาภ  ยศ   
สรรเสริญ  สขุ 
        ๒.  จงอยางเศราโศกระทมใจ  เมื่อประสบกับความไมมีลาภ 
ไมมียศ  นินทา   ทุกข 
        ๓.  จงอยากําเริบฟุงซาน 
        ๔.  จงพิจารณาปลงอนิจจัง 
                              โลโก  อันวาโลก 
        ๑.  โลกคือปรากฏการณธรรมชาติ 
        ๒.    "  คือโรงละครใหญ 
        ๓.    "  คือศาลาพักรอน 
        ๔.    "  คือทางเดินของชีวิตท่ีแสนกันดาร 
        ๕.    "  คือบทเรียนที่ไมรูจบ 
        ๖.     "  คือความเต็มไปดวยมายา 
        ๗.    "  คือความทุกข 
        ๘.    "  คือทะเลแหงชีวิต 
        ๙.    "  คือกฎแหงกรรม 
          



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมในนวโกวาท - หนาท่ี 67 

                                     นาถกรณธรรม    
        ธรรมะเปนที่พ่ึง  ทําใหคนเรารูจักปกครองตน มีตนเปนที่พ่ึง 
ของตนเองดีกวาทีพ่ึงภายนอก  เพราะที่พ่ึงภายนอกมีทรัพยสินเงินทอง 
แมจะมากมายเพียงไร  ก็เปนของชั่วคราวเปลี่ยนแปลงไปไดงาย  การ 
ไดที่พ่ึงภายนอกเทากับขอยืมจมูกคนอ่ืนเขามาหายใจ  สวนการมีที่พ่ึง 
ภายในเทากับเรามีจมูกหายใจเปนตัวของเราเอง  สมเด็จพระสัมมาสัม- 
พุทธเจาตรัสเรื่องนี้โดยเฉพาะวา  จงอยูอยางมีที่พึ่ง  อยาอยูอยางไมมีที่พ่ึง 
เพราะคนไมมีที่พึง  อยูที่ไหน ๆ  ก็เปนทุกขเทาน้ัน 
        คนมีความประพฤติดีอยูที่ไหนอยูกับใคร  ก็ไมมีเรื่องรายเสียหาย 
อยูกับเขาไดอยางสบาย  อยางนี้ชื่อวามีศีล  เปนที่พ่ึงภายใน 
        คนที่ขยันทําหนาท่ีของตนเอง   เมื่อเปนเด็กเรียนหนังสือหา 
ความรู  เมื่อเปนผูใหญก็ทํางานหาเลี้ยงชีพ  เมื่อเปนมารดาบิดาเขาก็รูจัก 
เลี้ยงลูก  เมื่อแกชราก็ต้ังอยูในธรรม  ผูประพฤติตนเชนนี้  ชื่อวา 
มีที่พ่ึงภายใน  เปนลักษณะของนาถกรณธรรม  ชื่อวามีที่พ่ึงทั้งภายนอก 
ภายใน  
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                      คิหิปฏบิัติ  ธรรมของผูครองเรือน    
                             เหตุที่ใหเกิดกรรมกเิลส 
        ๑.  เพราะขาดหิริความละอาย  โอตตัปปะความเกรงกลัว 
        ๒.  เพราะขาดสติสัมปชัญญะ 
        ๓.  เพราะมีความเชื่อไมมั่นคง 
        ๔.  เพราะไมพิจารณาใหแยบคาย  ที่เรียกวา  โยนิโสมนสิการ 
        เครื่องขดัเกลาความเศราหมองใหหมดไป 
        ๑.  ไมเบียดเบียนตนและคนอ่ืน 
        ๒.  ไมฆาสัตว 
        ๓.  ไมลักทรัพย  
        ๔.  ไมกลาวเท็จ  ไมพูดคําหยาบ  ไมกลาวสอเสียด 
        ๕.  ไมเพงเอาทรัพยของผูอ่ืนโดยทางทุจริต 
        ๖.  ไมเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม 
        ๗.  ไมเกียจคราน 
        ๘.  ไมกําเริบฟุงซาน 
        ๙.  ไมลบหลูบุญคุณทาน 
        ๑๐.  ไมตระหน่ี  
        ๑๑.  ไมโออวด 
        ๑๒.  ไมมารยาหลอกลวง 
        ๑๓.  ไมกระดางดื้อดึง 
        ๑๔.  ไมมีมานะถือตัว  
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        ๑๕.  เปนคนสอนงายวางาย    
        ๑๖.  เปนคนสละความเห็นผิด  รูจักฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
                ทั้ง  ๑๖  ประการนี้  ยอเหลือ  ๔ 
        ๑.  จะ  ยอมาจาก        จช        ทชฺุชนสสคฺค            ไมคบคนชั่ว 
        ๒.  ภะ          "                ภช        ปณฺฑิตเสวน          คบบณัฑิต 
        ๓.  กะ          "                กร        ปฺุมโหรตฺต   ทําความดีทั้ง 
                                        กลางวันและกลางคืน 
        ๔.  สะ          "                สร          มนิจิจานิจฺจต  ใหระลกึถงึโลก 
                                        หรือปลงอนิจจังอยู 
                                 แบบของมีชีวิต 
        ๑.  ชีวิตท่ีมืดมาแลวสวางไป  เชนคนยากจน  ภายหลังขยัน 
ทํางาน  กลับมั่งมีข้ึน 
        ๒.  ชีวิตท่ีสวางมาแลวมืดไป  เชนคนเคยม่ังมี  แตมัวประมาท 
ภายหลังกลับยากจน 
        ๓.  ชีวิตท่ีมือมาแลวมืดไป  เชนคนเกียจครานไมทําการงาน 
        ๔.  ชีวิตท่ีสวางมาแลวสวางไป  เชนคนมีความรูแลวทําดี  ยิ่ง 
ทําความดีใหมากข้ึน  
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                               ประเภทของชีวิต    
        ๑.  ชีวิตมีประโยชน   
        ๒.  ชีวิตไรคาหาประโยชนมิได    
        ๓.  ชีวิตไมดีไมชั่วปานกลาง 
                                  เรื่องของชีวิต 
        ๑.  ชีวิตเหมือนหยาดน้ําคาง  พอถูกแสงแดดก็แหงไป 
        ๒.  ชีวิตเหมือนเม็ดฝน  เม็ดฝนตกถึงพ้ืนก็แตกกระจายไป 
        ๓.  ชีวิตเหมือนเอาไมขีดลงไปในน้ํา   รอยทีขี่ดก็หายไป 
        ๔.  ชีวิตเหมือนสายนํ้าไหล 
        ๕.  ชีวิตเหมือนกับบวนนํ้าลาย 
        ๖.  ชีวิตเหมือนกับชิ้นเน้ือ 
        ๗.  ชีวิตเหมือนกับโคที่เขาจูงไปฆา 
                                 ชีวิตกับการงาน 
        ๑.  ทําการงานดวยความรู  ทํางานเปนกับเปนงานตางกัน 
        ๒.  ทํางานดวยความอดทนที่ถูกตอง 
        ๓.  ทําดวยความคิดท่ีถูกตอง 
        ๔.  ทําดวยความเปนระเบียบ 
        ๕.  ทําแลวมีผูสรรเสริญ 
        ๖.  ทําแลวเปนประโยชนตนประโยชนทาน 
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        พระพุทธศาสนาสอนใหรูจักประโยชนปจจุบัน  ทฏิฐธัมมิกัตถ-    
ประโยชน 
        ๑.  สอนใหรูจักพึ่งตน 
        ๒.  สอนใหรูจักตั้งตนได 
        ๓.  สอนใหฉลาดในการดูแลปกครองตนเอง 
        ๔.  สอนใหรูจักคัดเลือกบุคคล 
        ๕.  สอนใหรูจักใชจาย 
        ๖.  สอนใหรูจักดําเนินชีวิตไปตามแผนของชีวิตมี  ๔  อยางคือ 
             ก.  อุฏฐานสัมปทา        ถึงพรอมดวยความหมั่น 
             ข.  อารักขสัมปทา        ถึงพรอมดวยการรักษา 
             ค.  กัลยาณมิตตตา        ความมีเพ่ือนเปนคนดี 
             ง.  สมชีวิตา        เลี้ยงชีวิตตามสมควร 
        ธรรมะทั้ง ๔ นี้  ยอเพ่ือจํางายเปน อุ. อา.  กะ.  สะ.  เรียกวา 
หัวใจเศรษฐี  เปนเหตุเกื้อกูลเพ่ือความสุขในปจจุบัน 
        พระพุทธศาสนาสอนใหรูจักประโยชนขางหนา  ๔ อยาง 
        ๑.  สัทธาสัมปทา          ถึงพรอมดวยศรัทธา 
        ๒.  สลีสัมปทา        ถึงพรอมดวยศีล 
        ๓.  จาคสัมปทา        ถึงพรอมดวยการบริจาค 
        ๔.  ปญญาสัมปทา        ถึงพรอมดวยปญญา 
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        พระพุทธศาสนาสอนใหรูจักประโยชนอยางยิ่ง  คือใหรูจัก  
        ๑.  จิต   
        ๒.  เจตสิก 
        ๓.  รูป 
        ๔.  นิพพาน 
              ทั้ง  ๔  นี ้ ยอลงเหลือ  จิ.  เจ.  รุ.  น.ิ 
                                 หลักวิชาสังคมสงเคราะห 
        ธรรมะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวนํ้าใจของกันและกัน  ทําใหผูมิใชญาติ 
เปนเหมือนญาติ  ทําใหผูไมรูจักไมคุนเคยกันเปนญาติ  ทําใหสังคมเปน 
อยูไดดวยดี  ดวยการสงเคราะหซึ่งกันและกัน  เรยีกวา  สังคหวัตถุ  ม ี ๔  คือ 
        ๑.  ทาน  ใหปนสิ่งของของตนแกผูที่สมควร 
        ๒.  ปยาวาจา  เจรจาวาจาที่ออนหวาน 
        ๓.  อัตถุจริยา  ประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชน 
        ๔.  สมานัตตตา  ความเปนคนมีตนเสมอไมถือตัว 
        ถาสังคมใดขาดคุณธรรมท้ัง ๔  นี้    สังคมน้ันเปนสังคมพิการ 
หลักวิชาสังคมสงเคราะหนี้  เปนกรณียกิจท่ีทุก ๆ  คนควรทํา.  
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                                 สวัสดิการของเยาวชน 
  
                                       ความมุงหมาย 
        ทุกวันนี้   ผูใหญมคีวามรูสึกเหมือนกันวา  เด็กสมัยนี้  ไดรับการ 
ศึกษามีความรูทั่วถึงกัน  แตความประพฤติแตกตางกันกับเด็กสมัยกอน   
มาก  ถาลองเปรียบเทียบดูก็จะเห็นจริง  เพราะสมัยกอนเด็กสวนมาก 
เรียนตามวัดเรียนกับพระ  โรงเรียนสวนมากอยูในวัด  ยิ่งในชนบท 
วัดกับโรงเรียนเปนของคูกัน   วัดจึงมีสวนในการเสริมสรางขัดเกลาให 
แกเด็กอยูมิใชนอยทีเดียว  อยางไรก็ตาม  ถาผูใหญผูปกครองไมทอด 
ทิ้งเด็กจนเกินไป  ชวยกนัทุกฝายแลว  เชื่อแนวาจะเปนแนวโนมมิให 
เปนไปอยางท่ีเปนมา  
        สวัสดิการของเยาวชนดังท่ีจะกลาวตอไปนี้  จะไดเปนคูมือของผู 
ใหญผูปกครองเปนแนวในการท่ีจะชวยชี้ทางใหเยาวชนรุจักสรางมนุษย- 
สัมพันธ  ปดชองวางระหวางบิดามารดากับบุตรธิดา  ระหวางครูอาจารย 
กับศิษย  ระหวางผูใหญกับผูนอย  คําสอนทางพระพุทธศาสนาจะนํา 
ทางใหเยาวชนมีความรูคูกับการปฏิบติั  ใหมีความสมดุลกัน  รูแลว 
ปฏิบัติตามโดยมีผูใหญเปนผูนําเทาน้ัน จะเปนเครื่องวัดใหเห็นวาเปน 
เยาวชนท่ีดีงามตามความมุงหมาย 
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หลักการ    
        พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติไทย  ยอมรับกันวาเปนมิ่ง 
ขวัญของชาวไทย  บรรพบุรุษไดรักษาเอกราชของชาติไทยไวได  ก ็
เพราะอาศัยอนุภาพอขงพระพุทธศาสนาที่สอนใหรูจักรากฐานของ 
มนุษยสัมพันธ  คือการรูจักกตัญูกตเวทีตอผูมีอุปการคุณ  รูจักคุณบิดา 
มารดา  ครูบาอาจารย  คุณของพระพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย 
สืบ ๆ  ตอกนัมาเปนเวลาชานาน  ซึ่งเราจะเห็นจากภาพพจนจากโครง 
สรางสังคมของคนไทยโดยมีความสัมพันธเปนคู  ๆ  ดังตอไปนี้ 
        คูที่  ๑  ในทางวงศสกุล          บิดามารดา          คูกับ  บุตรธิดา 
        คูที่  ๒  ในทางการศึกษา        ครบูาอาจารย           "          ศิษย 
        คูที่  ๓  ในทางสังคม        ผูใหญ                   "     ผูนอย 
        คูที่  ๔  ในทางปกครอง        พระมหากษัตริย  "          ประชาชน 
        คูที่  ๕  ในทางศาสนา        พระศาสดาหรือพระธรรมวินัย 
                                                คูกับ  พุทธศาสนิกชน 
        สังคมของคนไทยท่ีเปนคู ๆ  ดังกลาวเปนแกนสัมพันธกอใหเกิด 
เอกลักษณของชาติ   ที่เรยีกวาชาติไทยประกอบไปดวยขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมประจําชาติอยางสมบูรณ  ซึ่งหลักธรรมคําสอน 
ทางพระพุทธศาสนาชวยเสริมสรางเปนลําดับมาแตบุรพกาล 
        ในวันนีจ้ะไดกลาวถึงหัวขอเปนเชิงคําถามท่ีวาพระพุทธศาสนา 
ใหสวัสดิการแกเยาชนอยางไรบางตอไป 
        กอนอ่ืนขอไดโปรดทําความเขาใจในคําวา  สวัสดิการ  ในทาง          
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คดีโลก  คําน้ีหมายถึงการจุนเจือคํ้าจุนชวยในการดําเนินชีวิตใหเปนไป    
เทาท่ีสามารถจะเปนไปได  เชนขาราชการมีเงินสวัสดิการสวนหนึ่ง  นอก 
จากเงินเดือนสําหรับชวยคาเลาเรียนบุตร  คาเชาบาน  คาพยาบาล ฯ 
ลูกจางมีสวัสดิการในยามเจ็บไขไดปวยหรือชวยในการทําศพเปนตน 
สวัสดิการเปนยาหอมใหกําลังใจ  ใหความหวังแกผูทํางานทุกประเภท 
สวัสดิการในทางโลกมีความมุงหมายไปในทางวัตถุมากกวา 
        สวนสวัสดิการในทางคดีธรรมมีความมุงหมายกวางกวาทางคดี- 
โลกคือมุงไปทางจิตใจ  หมายถึงการกระทําตนใหถูกตองตามทํานองคลอง 
ธรรม  ตามขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  ตามวัฒนธรรมแหงชาติ 
ของตน  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมคําสอนทางศาสนา  ประพฤติต้ังตน 
ไวชอบตามเพศตามวัยในทางท่ีควรประพฤติปฏบิัติใหเหมาะสม   เกิด 
ความสวัสดีแกตนแกครอบครัววงศตระกูล  สงผลแหงความสวัสดีนั้น 
ไปยังชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  กลาวไดวาพระพุทธศาสนา 
สอนใหสวัสดิการตาง ๆ  แกเยาวชนซ่ึงมีแนวทางดังน้ี 
        ๑.  ใหสวัสดิการในทางครอบครัววงศสกุล   เปนลูกท่ีดขีองพอ 
แม  รูจักกตญัูกตเวที  รูจักดํารงวงศสกุล 
        ๒.  ใหสวัสดิการในทางการศึกษา  รูจักขยันหม่ันในการเรียน 
ในการศึกษาหาประสบการณใหแกชีวิต  ไมมีเวลาท่ีจะสายเกินไปสําหรับ 
การเรียนรู 
        ๓.  ใหสวัสดิการในทางสังคม  รูจักวิธีการยึดเหน่ียวนํ้าใจ  ปลูก 
ไมตรีจิต  เลือกกัลยาณมิตร  
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        ๔.  ใหสวัสดิการในทางปกครอง  รูจักสิทธิเสรีภาพและหนาท่ี  
ของตน  ตลอดจนรูจักปกครองตนและคนอ่ืน  ครองเรือนและครอง   
ทรัพยสิน 
        ๕.  ใหสวัสดิการในทางจิตใจ  ใหรูจักพระพุทธ  พระธรรมและ 
พระสงฆ  ต้ังใจถึงพระรัตนตรัยเปนสรณะที่พ่ึง  ถือเปนดุจดังดวง 
ประทีปสองทางชีวิตแลวละความเส่ือมมาดําเนินในทางเจริญฝายเดียว 
        เมื่อไดแยกทางเกิดสวัสดิการเพ่ือเขาใจงายดังน้ีแลว  ตอไปจะได 
บรรยายชี้ใหเห็นเปนตัวอยางเปนขอ ๆ  ไป  
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         ขอ  ๑  ที่วาพระพุทธศาสนาใหสวัสดิการในทางครอบครัว  
วงศสกุล   
        สวัสดิการอันล้ําคาท่ีพระพุทธศาสนาใหแกเยาวชนชาวไทยตลอด 
มาจนเปนวัฒนธรรมประจําชาติ  คือ  ความสุภาพ  ออนโยน  รูจักสัมมา- 
คารวะ  เคารพยําเกรง  มีมารยาทอันดีงาม 
        การปลกูฝงใหนิสัยเหลาน้ีแกเด็ก  เราจะเห็นไดในทุกครอบครัว 
ที่มีลูกมีหลาน  เมื่อเติบโตข้ึนก็จะหัดใหเด็กรูจักนั่งพับเพียบในทาท่ีสุภาพ 
หัดพูดก็ใหพูดคําท่ีออนหวานไพเราะ  มีขอรับ  ครบั สําหรับเด็กชาย 
ถาเปนเด็กหญิงก็สอนใหหัดวา เจาคะ  เจาขา  เปนตน  เห็นผูใหญมาเลน 
หรือใหสิ่งของก็สอนใหรูจักพนมมือไหว  เห็นพระก็สอนใหรูจักกราบ 
ความเอาใจใสของพอแมก็ดี  ของคนเลี้ยงก็ดี  ที่พยายามถายเทฝกหัด 
เหลาน้ี  ก็ไดรับไปจากคําสอนจากพระพุทธศาสนาที่สอนใหมีความ 
สุภาพออนโยนอันมีอยูในจริยธรรมและในทศพิธราชธรรม ๑๐  ประการ 
ซึ่งเปนธรรมของนักปกครอง  จริยธรรมสอนใหรูจักเคารพในบุคคลท่ี 
ควรเคารพนับถือ  มีพอ  แม  พ่ี  ลุง  ปา  นา  อา  เปนตน  ซึ่งแบง 
เปน  ๓  คือ 
        ชาติวุฒิ ผูเจริญดวยชาติและสมบัติ  มีพระมหากษัตริยเปนตน 
        วัยวุฒิ ผูเจริญดวยวัยถึงความเปนผูใหญผูเปนปู  ยา  ตา  ยาย 
เปนตน 
        คุณวุฒิ  ผูเจริญดวยคุณสมบัติมีครู  อาจารย  เปนตน  
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        สอนใหเคารพกราบไหวในวัตถุที่เคารพบูชา  มีพระพุทธรูป   
ปูชนียสถาน  วัดวา  อาราม  เจดียเปนตน  
        สอนใหทําความเคารพดวยวิธีตาง  ๆ  อยางใหญ ๆ  มีอยู  ๕  คือ 
                อภิวาท   กราบไหว 
                นมัสการ  ยกมือไหว 
                อุฏฐานะ   ลุกข้ึนรับ 
                อัญชลกีรรม  พนมมือ 
                สามีจิกรรม  ทําใหเหมาะสมตามความนิยมอยางหน่ึงอยางใด 
เชนโคงคํานับเปนตน 
        เหลาน้ีแลเปนสวัสดิการท่ีพระพุทธศาสนาวางพื้นฐานใหแกเยาว- 
ชน  เปนการประเดิมเริ่มแรก  ซึ่งทําใหประเทศไทยอยูเย็นเปนสุข  ดวย 
การรูจักเคารพยําเกรงมีสัมมาคารวะตามฐานะของสังคมตลอดมา  แตใน 
ปจจุบันนี้  ภาวะตาง ๆ  ในสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปตามกาลมัย  เริ่มตน 
จากเด็กขาดการอบรม  กลายเปนเด็กดื้อเกเร  ไมเคารพพอแม  คร ู
บาอาจารย  ไมรูจักสัมมาคารวะ  ไรมารยาท  ไดขยายวงกวางออกไป 
อยางที่เรารูเห็นกันทุกวันนี้   เมื่อพิจารณาไปก็จะเห็นไดอยางชัดเจนวา 
เพราะขาดการเคารพ  เพราะไมรูจักยําเกรง   เพราะไมมีสัมมาคารวะ 
เพราะไมมรรยาทใชหรือไม ? 
        การเดินขบวนขับไลครูบาอาจารยจึงเกิดข้ึน   เพราะขาดความ 
เคารพนับถือ 
        คดีเกี่ยวกับเรื่องเพศจึงเกิดข้ึนมากท่ีสุด  เพราะขาดความยําเกรง  
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จากการไมทําจริงทางกฎหมาย    
        ทางที่จะปองกันและแกไข  ผูใหญจะตองชี้ใหเด็กเห็นคาของความ 
เคารพ  เชนถามวา เด็กเคารพพอแม  มีอะไรเกิดข้ึน  ความรักความ 
เอ็นดูของพอแมเกิดข้ึนใชหรือไม ----   ชี้ใหเห็นความสําคัญของผูที่ควร 
เคารพ  เชนถามวา  ทําไมตองเคารพพอแม  เพราะพอแมมีความสําคัญ 
อยูที่เปนผูใหความรักความเอ็นดู  เด็กรูจักความมีคา  ความสําคัญ 
ตาง ๆ  เหลาน้ีแหละเปนบอเกิดของความเคารพความยําเกรงใชหรือไม---- 
        พระพุทธศาสนาใหสวัสดิการแกเยาวชนในทางวงศกุลตอไปก็คือ 
ความกตัญูกตเวที 
        ใหรูจักกตัญูตอบุคคล 
        กตัญูตอสัตวผูทําประโยชนให  เชน  วัว  ควาย  เปนตน 
        กตัญูตอส่ิงไรชีวิต  เชน  หนังสอื  โรงเรียน  หองสมุด  ที่อยู 
อาศัย  เครื่องมือหาเลี้ยงชีพ 
        ขาดกตัญู  กลายเปนคนอกตัญู  เปนคนเนรคุณ 
        ใหรูจักทิศเบ้ืองหนาคือบิดามารดา ต้ังอยูในโอวาทของทาน  คือ 
                หามไมใหทําความชั่ว 
                ใหต้ังอยูในความดี 
                ใหศึกษาศิลปวิทยา 
                หาภรรยาที่สมควรให 
                มอบทรัพยมรดกใหในสมยั  
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        บุตรผูไดรับสวัสดิการจากมารดาบิดา  พึงปฏิบัติทานดังน้ี      
                ทานไดเลี้ยงมาแลว  เลี้ยงทานตอบ 
                ทํากิจของทาน   
                ดํารงวงศสกุล 
                ประพฤติตนใหเปนคนควรรับมรดก 
                เมือ่ทานลวงลับไปแลวทําบุญอุทิศใหทาน 
        การชวยพอแมทํางานบาน  เชน  เก็บกวาดทําความสะอาดบาง 
ชวยส่ิงนั้นถือส่ิงน้ี  แมแตเพียงเชนรับแขกท่ีมาหาพอแมดวยการหาน้ํามา 
ใหแขกรับประทานหรือเจรจาปราศรัย  เยาวชนกไ็ดชื่อวาทําสวัสดิการ 
ใหแกตนเอง 
        ผูดํารงวงศตระกูลไวไดตองมคุณลักษณะดังนี้ 
                รูจักรักษาแสวงหาพัสดุที่หายแลว 
                บรูณะพัสดุที่คร่ําครา 
                รูจักประมาณในการใชสอย 
                ไมเปนนักเลงการพนัน  
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        ๒.  พระพุทธศาสนา ใหสวัสดิการในทางการศึกษา    
        รูจักพอแมวาเปนบรมครูคนแรก  ควรแกการบูชากราบไหว 
        รูจักครบูาอาจารยเปนทิศเบ้ืองขวา  เพราะทาน  แนะนําดี 
        ใหเรียนดี  บอกศิลปวิทยาใหสิ้นเชิง  ไมปดบงัอําพรางหรือ 
        หวงวิชา 
        ยกยองใหปรากฏในเพ่ือนฝูง   ทําการปองกันทุกทิศทุกทาง 
        ใหความสะดวก 
        ศิษยยอมไดรับสวัสดิการทําตนใหเปนศิษยที่ดีมีลักษณะดังนี้ 
                ๑.  รูจักทําความเคารพ  ลุกข้ึนยืนรับ 
                ๒.  เขาไปคอยรับใช 
                ๓.  รูจักเชื่อฟง  ไมเปนศิษยคิดลางครู 
                ๔.  ขวนขวายชวยงานธุรกิจ 
                ๕.  เลาเรียนโดยเคารพ 
                โดยรูจักหลักของการเรียน  ใหมี  ส.ุ  จิ.  ปุ.  ล.ิ  คือ 
                        สุตะ          ไดแกการฟง         
                        จินตะ        ไดแกฟงแลวคิด 
                        ปุจฉา        ใหถาม 
                        ลิขิต                โนตหรอืบันทึกเพ่ือความจํา 
                 ๖.  รูจักคติทางดําเนินของชีวิตขณะที่ยังเยาววัย  คือ 
                      ๑.  ไมเปนเยาวชนท่ีเห็นแกประโยชนตนจนทําใหประ-  



แบบประกอบนักธรรมตรี - อธิบายธรรมในนวโกวาท - หนาท่ี 82 

โยชนของคนอ่ืนเสียไป  ไมทําลายวัตถุสิ่งของสาธารณะ    
        ๒.  ไมเปนเยาวชนท่ีไมเคยทําประโยชนใหแกผูอ่ืน 
        ๓.  รูจักทําประโยชนตนประโยชนทาน 
        ๔.  ถือประโยชนสวนรวมสําคัญกวาประโยชนตน   โดยมี 
คุณสมบัติดังน้ี 
        ก. รูจักปรับปรุงตน  ผอนส้ันผอนยาว  รักษาความสามัคคี 
        ข.  ความซึ่งตรง 
        ค.  ความอดทน 
        ฆ.  ความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
        ง.  ความพากเพียร 
        จ.  ความละเอียด 
        ฉ.  ความมีเชาวน 
        ช.  รูจักกาลเทศะ 
        ซ.  รูจักประชุมชน 
        การใหสวัสดิการในทางศึกษาแกเยาชนน้ัน  สมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจา  ทรงเคยใหมาดวยพระองคดวยการเปรียบเทียบใหเห็นเปน 
ภาพดวยตาของตนเองเพ่ือใหเยาวชนผูออนปญญาเกิดความเขาใจงาย 
ครั้งหนึ่งเมื่อพระองคเสด็จไปเยี่ยมราหุลสามเณรถึงท่ีอยู   สามเณรราหุล 
ถวายนํ้าลางพระบาท  ขณะนั้นสามเณรราหุลมีอายุประมาณ  ๘-๑๐  ขวบ 
        สมเด็จ  ฯ  ทรงชี้ไปที่น้ําซ่ึงเหลืออยูเล็กนอยแลวถามราหุลวา  ราหุล 
เห็นไหม  น้ําที่เหลือเล็กนอยอยูในภาชนะนี้  ราหุลทูลตอบวา  เห็น  
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พระเจาขา    
        สมเด็จ ฯ  ราหุล  ขอน้ีก็เชนเดียวกับผูไมมีความละอายในการ 
กลาวเท็จท้ัง ๆ  ที่รู  ถาเปนสมณะผูนั้นก็เหลือความเปนสมณะเพียง 
เล็กนอย 
        สมเด็จ  ฯ  ทรงเทนํ้าที่เหลือเล็กนอยออกจนหมดแลวถามราหุล 
อีกวา  "เห็นไหม  ๆ"  เห็น  พระเจาขา 
        สมเด็จ  ฯ  ทรงสั่งสอนราหุลวา  ขอน้ีฉันใด  ก็เชนเดียวกันกับผู 
ไมมีความละอายในการกลาวเท็จท้ัง ๆ  ที่รูอยู  การกระทําอยางนี้ชื่อวา 
ทิ้งความเปนสมณะเสียหมดสิ้นทีเดียว 
        สมเด็จ ฯ  ทรงสรุปใหสามเณรราหุลเขาในในคําสอนของพระองค 
อีกวา  ราหุล  นี่แหละผูใดท่ีไมมีความละอายกลากลาวเท็จท้ัง ๆ  ที่รูแลว 
จะไมพึงทําชั่วอยางอ่ืนอีกเปนอันไมมี  เพราะฉะนั้น  ราหุลพึงศึกษาวา 
เราจักไมกลาวเท็จ  แมเพ่ือหัวเราะเลน 
        สมเด็จ ฯ  ทรงถามราหุลวา  แวนสอง  (กระจกสอง)  มีประ- 
โยชนอยางไร 
        มีประโยชนสําหรับสองดู  พระเจาขา 
        ราหุล  อยางนั้นแหละ  ราหุลเองก็ควรสองตรวจดูหลาย ๆ  หน 
กอน  จึงทําดวยกาย  พูดดวยวาจา  คิดดวยใจ  กลาวคือ 
        ถาส่ิงท่ีทําไปน้ัน  เบียดเบียนตนและคนอ่ืน  ก็เปนบาปเปนอกุศล 
ใหผลเปนทุกขเดือดรอน  ไมควรทําอยางยิ่งท่ีจะทําลงไป  ตอเมื่อเปนไป 
ตรงกันขามเปนบุญเปนกุศล  จึงควรทํา  
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        ถากําลังทํากรรมชั่วกจ็งเลิกเสีย  ถาเปนกรรมดี  ก็จงทําใหมาก ๆ    
ข้ึน 
        ถาไดทํากรรมชั่วไปแลว  กใ็หแสดงเปดเผยใหทราบ  และต้ังใจ 
สํารวมระวังใจไมใหทําตอไป 
        ถาไดทํากรรมดีไปแลว  ก็พึงมีปติปราโมช  ใฝใจศึกษาทําความดี 
ใหยิ่ง ๆ  ข้ึนไปท้ังกลางวันทั้งกลางคืน 
        เยาวชนผูรูคุณคาของการศึกษาเลาเรียน  ทําใหมีความสนใจเชื่อวา 
การศึกษาจะเปนบันไดทอง  นําชีวิตของตนไปพบกับความหวังความ 
ปรารถนาแลว  ก็อยากจะเรียนจะศึกษา  ชักนําใหเขาหาครูบาอาจารย 
ผูรู  ผูทรงคุณวุฒิ  ครั้นเขาไปหาก็เขาไปน่ังใกล  ต้ังใจฟงคําสอนคํา 
ชี้แจงดวยความเอาใจใส  เมื่อฟงดวยดียอมไดปญญาความรุ  เมื่อต้ังใจ 
ฟงก็จําได  เมื่อจําไดทําใหรูจักคิดเทียบเคียงเปรียบเทียบ  เม่ือคิดคํานึง 
อยูอยางนี้   ความเขาใจก็เกิดข้ึน  เมื่อเขาใจก็เกิดความพอใจ  เม่ือมี 
ความพอใจยอมทําใหมีความอุตสาหะ  ความเพียรเกิดข้ึนโดยลาํดับ  
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        ๓.  พระพุทธศาสนาใหสวัสดิการในทางสังคม  ใหรูจักคบมิตร  
เลือกเอาแตกัลยาณมิตร  มิตรแทมี  ๔  ชนิด  คือ   
        มิตรมีอุปการะ  เวนมิตรปอกลอก 
        มิตรรวมสุขรวมทุกข  เวนมิตรดีแตพูด 
        มิตรแนะประโยชน  เวนมิตรหัวประจบ 
        มิตรมีความรักใคร  เวนมิตรชักชวนในทางฉิบหาย 
        เมื่อไดกัลยาณมิตรแลว  ตองรูจักแสดงไมตรีจิต  ผูกในมติรดวย 
วิธีการ  ๕  อยาง  คือ 
        ดวยการใหปน   เอ้ือเฟอ  เผ่ือแผ 
        ดวยรูจักใชถอยคําใหเหมาะไพเราะ 
        ดวยการประพฤติเปนประโยชนตอกัน 
        ดวยการรูจักวางตนใหเสมอตนเสมอปลาย 
        ดวยไมแกลงกลาวใหคลาดหรือเกินความจริง 
        เมื่อแสดงไมตรีจิตไป  ก็ยอมไดรับมิตรจิตมิตรใจจากกัลยาณมิตร 
นั้น  เปนตนวา 
        ๑.  รกัษามิตรผูประมาทเลินเลอ 
        ๒.  รกัษาทรัพยของมิตรผูประมาท 
        ๓.  เมื่อมีภัย  มีความจําเปนก็เปนท่ีพึงได 
        ๔.  ไมละทิ้งในยามวิบัติ 
        ๕.  นับถือตลอดถึงวงศตระกูลของมิตร 
        เมื่อรูจักคบมิตรไดกัลยาณมิตร  มิตรแท  มิตรนั้นเองคอยแนะนํา  
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ตักเตือนมิใหประพฤติตนไปในทางฉิบหายเหลานี้  ที่เรียกวา  อบายมุข  
มี ๖ อยาง  คือ     
        ๑.  ไมดืม่น้ําเมา  สูบยาเสพติด  ผงขาวและเฮโรอิน  เพราะเห็น 
โทษจะเกิดข้ึนทําใหเกิดความเสียหายหลายอยาง  คือ 
        เสียทรพัย 
        กอการทะเลาะวิวาท 
        เกิดโรค 
        ตองถูกตําหนิติเตียน 
        ไมรูจักอาย 
        ทอนกําลังปญญา เสียสุขภาพ 
        ๒.  ไมเปนนักเลงเที่ยวเลนขาดการเรียนเพราะเห็นโทษตาง ๆ 
เหลาน้ีจะเกิดติตามมาใหเสียคนเสียอนาคต 
        ชื่อวาไมรักษาตัววงศตระกูล 
        ชื่อวาไมรักษากาลเวลาอันเปนเวลาเรียน  ยังอยูในวันเรียน 
วัยศึกษา 
        ชื่อวาไมรูจักใชจาย  ใชไปในทางผิด   นําความเดือดรอนมาให 
ผูปกครอง 
        เปนที่ระแวงขาดความไววางใจ 
        มักถูกใสความ  ถูกกลาวหา 
        ไดรับความลําบากนานประการ  
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        ๓.  ไมเท่ียวดูงานมหรสพ  การรืน่รมย  ภาพยนตร  ภาพยนตร  ที่เปนเหตุ  
ชักจูงไปในทางผิด  เห็นโทษเพราะ    
                ๑.  เมื่อไปครั้งที่  ๑  ได  ครัง้ท่ี  ๒-๓  กไ็ปงายข้ึน 
                ๒.  เมื่อไปบอย ๆ  ก็ทําใหขาดการเรียน  ความรูก็ดอยไมทัน 
                      เพ่ือน 
                ๓.  ทําใหใจหลงระเริง  เห็นผิดเปนชอบ 
                ๔.  เม่ือใจหลง  ก็เปนเหตุใหคิดผิด  ทําผิดมากข้ึน  ติดตามมา 
                      เชน   ชอบ  ๕  ย.  ผมยาว,  สะพายยาม ,  เสื้อยาว,  กางเกง 
                      ยีน,  รองเทายาง 
                ๕.  เมื่อทําผิดหลงผิดเขาใจผิดอยู  ก็เปนเหตุใหเกิดความ 
                      บาดหมางกลายไปถึงกับเปนอันตรายแกชีวิต 
                ๖.  ทําใหเสียชื่อเสียง  เสียงเงิน  เดือดรอนถึงผูปกครอง 
        ๔.  ไมเลนการพนัน  เพราะเห็นโทษตาง ๆ  เหลาน้ี 
                ๑.  เมื่อได  ใจกาํเริบกอเวร 
                ๒.  เมื่อเสียก็เสียดายคิดจะแกแคน 
                ๓.  ทรัพยสินเงินทอง  นาฬิกา  แหวน  เครื่องประดับ  ตอง 
                      หมดไป 
                      ไมมีใครเขาเชื่อถือไววางใจ 
                      เปนที่ดูหม่ินของเพ่ือนฝูง 
                      ชื่อเสียงเสีย  ไมมีใครเขาจะแตงงานดวย  
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        ๕.  ไมคบคนชั่วเปนมิตร  เพราะคนชั่วทําใหตนกลายเปน 
นักเลงตาง ๆ   
                ๑.  นําใหเปนนักเลงการพนัน 
                ๒.  นําใหเปนนักเลงเจาชู 
                ๓.  นําใหเปนนักเลงเหลายาเสพติด 
                ๔.  นําใหเปนนักเลงลวงเขาดวยของปลอม  
                ๕.  นําใหเปนนักเลงลวงเขาซึ่งหนา 
                ๖.  ทําใหเปนนักเลงเปนคนหัวด้ือใจเห้ียม 
        ๖.  ไมเปนคนเกียจคราน  เพราะคนท่ีข้ีเกียจชอบเอารัดเอาเปรียบ 
เห็นแกตัว  มักอางวา 
                 หนาวนักแลว          ไมทํางาน 
                รอนนักแลว              " 
                เยน็นักแลว                                 " 
                ยังเชาอยูแลว              " 
                หวินักแลว                                 " 
                ระหายนัก                      " 
        แนะใหรูจักในการพูด  พูดกับผูใหญ  พูดกับผูนอย  พูดกบัเพ่ือน 
พูดกันครูอาจารย  พูดอยางไรพูดไดประโยชน  พูดอยางไรเสียประโยชน 
เวนจากการพูดเสีย มาพูดในทางที่ถูกดวยคุณสมบัติ  คือ 
                พูดใหถูกกาลเทศะ 
                พูดแตเรื่องที่เปนจริง 
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                พูดดวยถอยคําออนหวาน   
                พูดแตสิ่งท่ีเปนประโยชน 
                พูดในทางสมานสามัคคี 
                พูดไมทําลายตนและคนอ่ืน 
        การท่ีเยาวชนคนเราตางทําหนาท่ีของตนใหชอบดวยเหตุผลตอ 
สังคมแลว  ยอมเปนเหตุกอใหเกิดผลแกสังคม  คือมีความเรียบรอย 
สงบอยูเย็นเปนสุขโดยทั่วหนา  ผลดังกลาวนี้เกิดมาจาก  :- 
                ผูใหญปกครองผูนอยดวยเหตุผล 
                เปนการใหความเปนธรรมแกผูนอย 
                ผูนอยรูจักเคารพตอคําส่ังของผูใหญ 
                เปนการใหความเปนธรรมแกผูใหญ 
                เปนการที่คนเราไมเอารัดเอาเปรียบกัน 
                เปนการใหความเปนธรรมแกสังคม         
        การท่ีสงัคมทุกวันนี้  ไมวาสังคมของเยาวชนหรือของผูใหญตาง 
ร่ํารองหาความเปนธรรมกันทั่วไปน้ัน  ก็เพราะยังมีผูกระทําท่ีไมชอบ 
ดวยเหตุผล  เปนตนวา 
                ลําเอียง  เพราะความรัก 
                ลาํเอียง  เพราะความชัง 
                ลําเอียง  เพราะความเขลา 
                ลําเอียง  เพราะความกลัว  
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นอกจากความลําเอียงแลวยังไมรูจักเคารพตนเองอีกดวย  ชื่อวาเปนผู    
ประมาท 
        เมื่อเปนเชนนี้  สังคมก็ขาดสวัสดิการไป  แตอยางไรก็ตาม  ถา 
เยาวชนทุกคนกระทําชอบดวยเหตุผล  เปนตนวา  ไมลําเอียงเพราะรัก 
เพราะชัง  ไมลําเอียงเพราะความเขลา  ความกลัวแลว  สวัสดิการใน 
สังคมก็เกิดข้ึนได  ฉะนั้นจึงกลาวไดวา  ความไมลําเอียงและความเคารพ 
ตนเองของเยาวชนทุกคนน่ันแหละ   เปนสวัสดิการของสังคมอยาง 
แทจริง  
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             ๔.  พระพุทธศาสนาใหสวัสดิการในทางปกครอง 
        การท่ีคนเราตองอยูกันเปนหมูคณะเปนประเทศชาตินั้น  ถาทุก    
คนรูจักสิทธิและทําหนาที่ของตนชอบดวยเหตุผลในทางที่ถูกตองกับ 
หนาที่ของตนแตละคนแลว  ยอมเปนสวัสดิการในทางปกครอง  ซึ่งเรา 
จะเห็นไดจาก :- 
        พอแมมหีนาที่ปกครองดูแลบุตรธิดา  ทําหนาที่ในชอบดวยเหตุผล 
ก็เปนสวัสดิการ  ฝายบุตรธิดาทําหนาที่ของตนใหสมกับเปนบุตรธิดาของ 
พอแม  ก็เปนสวัสดิการเชนเดียวกัน 
        ครูอาจารยมีหนาที่ปกครองดูแลสั่งสอนแนะนําทําหนาท่ีใหถูกตอง 
ชอบดวยเหตุผล  ก็เปนสวัสดิการ  ลูกศิษยทําหนาท่ีใหสมกับเปนศิษย 
ก็ยอมเปนสวัสดิการเชนกัน 
        นายอําเภอมีหนาที่ปกครองดูแลบําบัดทุกขบํารุงสุข  ทําหนาท่ีให 
ชอบดวยเหตุผล  ก็เปนสวัสดิการ 
        กํานันผูใหญบานมีหนาที่ปกครองดูแลคุมครองลูกบาน  ทําหนาท่ี 
ใหถูกตอง  ยอมเปนสวัสดิการแกลูกบาน 
        ผูใหญมีหนาที่ปกครองเด็ก  แนะนําเด็กไปในทางดี  หามมิใหทํา 
ไปในทางที่ชั่ว  ทําหนาท่ีใหถูกตองแลว  เพียงเทาน้ียอมเปนสวัสดิการ 
ของเด็ก  
        ดังน้ีจะเห็นไดวา  สิทธินั้นเปนเรื่องของธรรมชาติที่มีมาพรอมกับ 
ที่เราเกิดมาเปนคน  ธรรมดาของคนเราตองกิน  ตองถาย  ตองยืน 
เดิน  นั่ง  นอน  นี่แหละเรยีกวาสิทธิหรือหนาท่ีตามปกติ  นอกจากน้ี  
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ยังไดสิทธิเพ่ิมเติมข้ึนมาอีก  จากท่ีเขามอบหมายใหหรือจากที่กฎหมาย   
บัญญัติไวให  ชื่อวาทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันทุกคน  แตเมื่อคน  
เรามาอยูกันมาก ๆ  เขา  ทุกคนก็ใชสทิธิของตนแตใชเกินไป ทําใหคน 
อ่ืนเขาขาดสิทธิข้ึน  จึงกลายเปนการทําลายสิทธิของคนอ่ืน  เมื่อเปน 
เชนนี้ผูที่ขาดสิทธิเปนผูเสียเสรีภาพ  คือทําหนาท่ีไดนอยลง  อยูในวง 
จํากัด  เปนการถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ  ซึ่งเปนสิ่งท่ีไมมีใครตองการ  จึง 
เรียกรองหาสิทธิเสรีภาพดังท่ีเปนกันอยู 
        เยาวชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพตามธรรมดาของเยาวชนจริง  แต 
อยาลืมวาเยาวชนยังอยูในความปกครองดูแลของมารดาบิดา  ของครูบา 
อาจารย  สิทธิเสรีภาพของเยาวชนจึงตองอยูในขอบขายของผูปกครอง 
เยาวชนผูอยูในปกครองของบิดามารดาขณะอยูที่บาน  เมื่อไปโรงเรียน 
ก็อยูในปกครองของครูบาอาจารย    การปกครองที่เรียบรอยเปนไปได 
ก็อาศัยเหตุใหญทั้ง ๒  ฝาย   ฝายผูปกครองตองรูจักผอนส้ันผอนยาว 
อีกฝายหน่ึงตองวางายสอนงาย  เมื่อทั้ง ๒  มีพฤติกรรมเชนนี ้ การปก- 
ครองก็เปนของงายไมยากเย็นอะไร  แตเปนนิสัยของคนเรามีทั้งดื้อรั้น 
ปานกลาง  อยางละเอียด  ตางก็แสดงออกซ่ึงนิสัยของตนตามความพอใจ 
ดวยเหตุนี้แหละ  พอแมจึงรักบุตรที่วางายสอนงายกวาบุตรที่หัวด้ือ 
ครูบาอาจารยก็เชนเดียวกัน  ตอดจนถึงวงการผูใหญ  ผูใหญยอมมี 
เมตตาตอผูนอยท่ีวางายสอนงาย  เหินหางจากคนหัวด้ือวายากสอนยาก 
เปนธรรมดา  ผูใหญผานวัยผายชีวิตมีประสบการณมามาก  ยอมมีสติ 
สัมปชัญญะรูผิดรูชอบ   คอยตักเตือน  คอยแนะนํา  ทําใหเยาวชนรูสึก  
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เห็นดีเห็นชอบตามทาน  จึงกลาวไดวาพระพุทธศาสนาใหสวัสดิการแก  
เยาวชน   เปนคนวางงายสอนงาย  เห็นดีเห็นชอบ   ทําตามผูใหญ  ตรงนี้ 
แหละท่ีเปนหัวเลี้ยวหัวตอท่ีสําคัญ 
        ถาผูปกครองเปนคนสุภาพออนโยน  ออนหวาน  เด็กก็มีนสิัย 
สุภาพออนโยน  ออนหวาน  เปนไปตามทีละเล็กละนอย  การถายเท 
นิสัยใจคอเปนสิ่งสําคัญ  เพียงแตบอระเพ็ดเปนเถาวัลย  เมื่อพันกับตน 
ผลไม  ผลไมที่ออกมายังขมไปได  แมแตคนจูงมาเปนคนขาเขยกจูงมา 
ไปกินน้ํากินหญาทุกวัน  ยังทําใหมาเปนมาขาเกไปได  ดวยเหตุนี้ที่กลาว 
กันวา  เยาวชนสมัยนี้วายากสอนยากนั้น  นั่นเปนสวนหนึ่งท่ีไดไปจาก 
ผูใหญซึ่งไดสรางภาพพจนใหเขาเห็นเปนตัวอยางใชหรือไม ?   เมื่อผู 
นอยผิด  มีผูใหญตักเตือนแนะนําพร่ําสอนอยูเสมอ  ดวยการรูจักผอนส้ัน 
ผอนยาวเขาถึงเด็กเยาวชน  จนไมมีชองวาง  อยางนี้แหละเปนอุบายอัน 
สําคัญใหเกิดความเรียบรอยอยูเย็นเปนสุขในการปกครอง 
        ดังท่ีกลาวมาจะเห็นไดอยางชัดแจงแลววา  พระพุทธศาสนาให 
สวัสดิการแกเยาวชน  เริม่แตการปกครองในครอบครัว  การปกครอง 
ในโรงเรียน  การปกครองในหมูบาน  อําเภอ  จังหวัด  และในประเทศ 
เมื่อเปนเชนน้ี  การปกครองทุกสาขาถาไดอาศัยหลักธรรมเปนเครื่อง 
สนับสนุนแลว  ยอมเปนผลดีแกทั้ง  ๒  ฝาย   ประเทศไทยไดอานุภาพ 
ของพระพุทธศาสนาเขาครอบงําจิตใจของประชาชน  ประเทศไทยจึง 
เปนประเทศที่เรียบรอยและสงบสันติสุขตลอดมาในเมื่อประเทศตาง ๆ 
เขาเดือดรอนกันโดยทั่วไป  
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        โดยท่ีพระพุทธศาสนาสอนไมใหเบียดเบียนกัน  ไมใหเอารัดเอา  
เปรียบ  ใหมเีมตตาปรารถนาดีตอกัน  เอาใจเขามาใสใจเรา  เขาเกลียด   
ทุกข  ตองการความสุขเหมือนกับเราท้ังนั้น  นี้ก็สอนใหรูจักปกครอง 
ตนเอง  เมื่อปกครองตนเองได  ก็สามารถปกครองคนอ่ืนได  ก็มี 
ครอบครัวได  เพราะมีความสามารถในการเปนหัวหนาคน   ครอง 
ทรัพยสินโดยรูจักใชจาย   ไมสุรุยสรุายหรือฝดเคืองเกินไป  นี้แสดงให 
เห็นวา  พระพุทธศาสนาใหสวัสดิการในการปกครองแกเยาวชนเพื่อผล 
ในการวางตัวดังน้ี 
                ใหจักปกครองตน         
                ใหรูจักเปนผูนําหรือหัวหนาคน 
                ใหรูจัดครองใจคนจํานวนมาก 
                ใหรูจักคาของเงิน 
        ใหรูจักปกครองตน   ก็คือรูหลกัและวิธีการรักษาตนเองมิใหเกิด 
เสียหายจากการกระทําทางกาย  ทางวาจา  และทางใจของตนเอง 
        เมื่อมีการกระทํา  ความผิดความถูกก็ติดตามมา  ถาจะทําใหถูก 
ก็ตองเวนทางผิด  ซึ่งพระพุทธศาสนาบัญญัติไว  ๕  ประการ  คือ 
        เวนจากการเบียดเบียนกัน  กลับมเีมตตา 
        เวนจากการอยากไดทรัพยสินของคนอ่ืน  ดวยรูจักหาในทางที่ 
        ชอบ  เคารพสิทธิของคนอ่ืน 
        เวนจากการประพฤติผิดในทางเพศ   ดวยรูจักสํารวมในกาม 
        เวนจากความไมมีสัจจะ กลับมีสัจจะ 
        เวนจากความมัวเมาประมาทใหมีสติ  
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        เมื่อรูจักปกครองตนแลว  กย็อมรูจักทําประโยชนใหเกิดแกตน  
ดวยความหม่ันขยัน  รูจักรักษา   รูจักคบมิตร  รูจักจับจายใชสอยติดตาม 
มาโดยลําดับ  กลับวางตัวดวยคุณสมบัติ  ดังน้ี   
        สลีสมบัติ                ถึงพรอมดวยความประพฤติดี 
        อาจารสมบัติ        ถึงพรอมดวยมรรยาทด ี
        อาชีวสมบัติ        ถึงพรอมดวยการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบ 
        โคจรสมบัติ        ถึงพรอมดวยรูจักสถานที่ควรไมควร         
        ทฏิฐิสมบัติ        ถึงพรอมดวยความเห็นตามทํานองคลองธรรม 
        เยาวชนผูที่รูจักปกครองตนเองดวยมีคุณสมบัติดังท่ีกลาวมาน้ี  ยอม 
เปนที่นับถือไววางใจคนอ่ืน  เมื่อมีคนนับถือมากข้ึน  ความนิยมชมชอบ 
ก็ติดตามมากกลายเปนเสนหหานิยมที่มิไดนึกฝน  พลันเกิดข้ึนจากการ 
ที่ตนทําไปถูกใจของคนอ่ืน การกระทําเชนนี้เอง  เปนลักษณะของผูนํา 
ผูที่เปนหัวหนา  เปนธรรมดาของผูที่อยูรวมกัน  เรียนหนังสือโรงเรียน 
เดียวกัน  มีหลายคนขึ้นก็ตองมีหัวหนาเปนผูนํา  ผูนําที่ดีตองรูใจของ 
คนอ่ืนโดยถือเอาใจของตนเปนหลักเปรียบเทียบอยูเสมอ เชน 
                เราอยากสบาย  เขาก็อยากสบาย 
                เราอยากไดเงิน  เขาก็อยากไดเงิน 
                เราไมอยากเดือดรอน  เขาก็ไมอยากเดือดรอน 
                เราอยากอยางไร  เขาก็อยากอยางนั้น  
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        เมื่อเราเปรียบเทียบจนไดขอมูลเหลาน้ี  ก็ตองหาหลักและวิธีการ  
เพ่ือมิใหไปขัดกับความตองการของเขา  ดวยเหตุนี้  พระพุทธศาสนา 
จึงวางหลักและวิธีการในการเปนผูนําหรือเปนหัวหนาไว   ดังตอไปนี้   
        วิธีที่  ๑  ผูกใจดวยการเอ้ือเฟอ 
        วิธีที่ ๒  ผูกใจดวยถอยคําออนหวาน 
        วิธีที่ ๓  ผูกใจดวยการชวยเหลือกนั 
        วิธีที่ ๔  ผูกใจดวยการวางตนใหเหมาะสม 
        การผูกใจคนอ่ืนดวยวิธีดังกลาวแลว  ยังไมพอ  เพราะตางคนตาง 
จิตใจ  เหมือนอยางที่เรากําลังฟงบรรยายกันอยูนี้  บางคนไมเขาใจ  บาง 
คนพอเขาใจ  บางคนถึงใจ  แตกตางกันไปตามอัธยาศัย 
        ใหรูจักครองใจคน  ทีนี้จะทําอยางหรจึงจะไปครองใจเขาได 
คนเรานั้น  ถายังแตกตางกันโยความประพฤติก็ดี   โดยความเห็นก็ดี 
แมเราจะผูกใจเขาดวยการทําดีแสนดีอยางไรก็ตาม  เขาก็ยังไมคลอยตาม 
เห็นดีเห็นงามไปกับเรา  เมื่อเปนเชนนี้  ก็ตองเพ่ิมเติมคุณสมบัติให 
ทัดเทียมกัน  ใหเหมือนกัน  ใหแมนกนัเขาไว  ซึ่งเปนหลักและวิธีการ 
เขาไปครองใจ  ที่พระพุทธศาสนาใหไว  ดังตอไปนี้ 
                ๑.  ใหมีความปรารถนาดีตอกัน 
                ๒.  ใหปรับปรงุความประพฤติใหเขากัน 
                ๓.  ใหมีความคิดเห็นลงกันดวยเหตุผล 
        ผูนําหรอืหัวหนา  ถามีคุณสมบัติอยางนี้  ยอมเปนชะนวนชวน 
ใหเกิดความเชื่อถือความนิยมชมชื่น  มิตรสหายเพื่อนฝูงผูที่อยูรวมเปน  
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หมูคณะมีลักษณะเชนนี้ทัดเทียมเทากัน    ยิ่งเปนสื่อสัมพันธใหเขาถึง  
จิตใจของกันและกัน  เปนผลเปนกําไรของชีวิตดังนี้  
                ๑.  ตางเปนที่รักของกันและกัน 
                ๒.  ตางเคารพซ่ึงกันและกัน 
                ๓.  ตางสงเคราะหกัน 
                ๔.  ตางไมถือถึงกับวิวาทกัน 
                ๕.  ตางถือความสามัคคีเปนใหญ 
                ๖.  ตางเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน 
        เยาวชนชั้นนําตองการความเปนกลุม  และจะนํากลุมของตนให 
เปนกลุม  มกีําลัง  ก็ตองชวยกันเสริมสรางคุณสมบัติใหทัดเทียมกันเขา 
ไว  จะไดเปนหลักประกนัในคําท่ีวา  รวมกันเราอยู  แยกกันเราตาย 
แยกกันเพราะขาดคุณสมบัติดังกลาวมาน้ันแล 
        ใหรูจักคาของเงิน  เยาวชนอยูในวัยศึกษาเลาเรียนยังอยูใน 
ปกครองของบิดามรดา  เงินที่ไดมาเปนคาเลาเรียนก็ดี  คาเส้ือผา 
แตงตัวก็ดี  ตลอดจนคากินคาอยู  เปนเงินของผูปกครองทั้งน้ัน  ควร 
จะเห็นใจ  เห็นความเหน่ือยยากความลําบากในการหาเงินของผูปกครอง 
ผูปกครองบางคนตองการใหลูกไดเลาเรียน   มีสิ่งของตองนําไปจํานํา 
หรือขายไปก็มี  บางรายถึงกับเอาท่ีดินที่เปนนาเปนไรออกขาย  ก็เพ่ือ 
ใหลูกของตนไดเรียนมีความรูตามฐานะ   เพราะวาการศึกษามีความ 
สําคัญอยูในระดับเดียวกันกับปจจัย  ๔  มีอาหาร   เครื่องนุมหม  ที่อยู 
อาศัย  ยาแกไข  จะพูดวาการศึกษาเปนปจจัยที่  ๖  ก็ไมผิด  เยาวชน  
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ทุกคนจึงตองศึกษาเลาเรียน  และรัฐบาลเห็นความสําคัญดังกลาว  ตอง 
จัดการศึกษาใหโดยกําหนดเปนหนาท่ีของเยาวชนโดยเฉพาะ  เปนการ      
ศึกษาภาคบังคับ 
        เยาวชนทุกคนตองมีความเขาใจในคาของเงินท่ีไดมาจากผูปก- 
ครอง  เปนหนาที่ของบิดามารดาครูบาอาจารย  ตองพร่ําสอนคอยชี้แจง 
มิฉะน้ันเยาวชนจะเกิดเขาใจผิด  เพราะเห็นวาไดมางาย ๆ  ขอทีไร 
พอแมก็ใหทุกครั้ง  การใหความรูความเขาใจแกเยาวชนจึงเปนสวัสดิการ 
อยางหน่ึง  โดยชี้แจงใหเห็นคาของเงินโดยลําดับ  ดังตอไปนี้ 
        เงินคือวัตถุชนิดหน่ึงซึ่งรัฐบาลรับรองความมีคาของมันใหแลก- 
เปลี่ยนกันได  ถารัฐไมรับรองก็ไรความหมายไรคา 
        เงินคือกระดาษชนิดหน่ึงซ่ึงรัฐบาลรับรองความมีคาของมันใช 
แทนเงินได  ถารัฐปฏิเสธ  เงินก็กลายเปนเศษกระดาษ 
        เงินคือความเชื่อถือ  ที่คนเรายอมรับนับถือความมีคาของมัน 
        เงินคืออํานาจท่ีทําใหคนเราเปนคนดีได  เปนคนชั่วได 
        เงินคืออิทธิพลที่ยิ่งใหญ  บังคับคนใหเปนคนขายชาติได 
        เงินมีประโยชนมากเพียงใดก็มีโทษมหันตเพียงนั้น   เยาวชนเปน 
คนดีก็เพราะคาของเงิน   ในขณะเดียวกันในทางตรงขามก็ไมเพราะเงิน 
ดอกหรือท่ีเยาวชนไดกลายเปนเด็กเสียไมเอาถาน  เปนวัยรุนที่รายนํา 
ความเดือดรอนมาใหผูใหญผูปกครองดังที่เปนอยู  ดวยเหตุนี้  ตอง 
ชี้แจงใหรูที่มาของเงิน  กวาจะหาเงินมาได  ตองทําอะไรอยางไรบาง 
เปนตนวา  
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        ๑.  ตองทํางานอยางใดอยางหน่ึง  จึงจะไดเงินมา  
        ๒.  ตองใชแรงงานแลกเปลี่ยนเงิน  จึงจะไดเงินมา   
        ๓.  ตองมีสิ่งของ  และสิ่งของนั้นตองมีคาจึงจะเปนเงินข้ึนมาได 
        ๔.  การที่จะไดเงินมานั้น  ตองมีความรูมีความสามารถ 
        ๕.  เงินกับความดีตางกัน  เงินเปนวัตถุ ความดีเปนนามธรรม 
ที่มองไมเห็น  เงินยิ่งใชยิ่งหมดไว  ความดียิ่งทํายิ่งมีมากข้ึน  เงินทําเอง 
ไมไดตองรัฐบาลทํา  ถาคนอ่ืนทําเปนของปลอม  ความดีตองทําดวยตนเ 
เอง    คนอ่ืนทําใหไมได  ใครทําใครได 
        ๖.  ถาเงินเปนความดีแลว   คนมีเงินก็เปนคนดีไปหมด  แต 
คนมีเงินกลับเปนคนชั่วไปเพราะไมทําความดี 
        ๗.  ทําชั่วไดเงิน เงินยิ่งทําใหเปนคนชั่วมากข้ึนอีก  ตรงกัน 
ขาม  ทําดีไดเงิน  เงินยิ่งทําใหเปนคนดี  มีความดีมากข้ึนไป 
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        ๕.  พระพุทธศาสนาใหสวัสดิการแกเยาวชนทางตรง       
        เริ่มตนใหรูจักทานผูสอนใหประชุมชนประพฤติชอบดวยกายวาจา 
ใจ  วาเปนพระพุทธเจา 
        ใหรูจักพระธรรมวินัยที่เปนคําส่ังสอนของพระพุทธเจา   วาเปน 
พระธรรม 
        ใหรูจักหมูชนท่ีฟงคําสอนของพระพุทธเจาแลว  ปฏิบัติชอบตาม 
พระธรรมวินัย  วาเปนพระสงฆ 
        รูวาเปนพระพุทธเจาจริง  เพราะทานทรงสอนเพ่ือใหผูฟงรูยิ่งเห็น 
จริงในธรรมท่ีควรรูควรเห็น  มิไดสอนไมใหรู 
        ทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผูฟงอาจตรองใหเห็นจริงได 
        ทรงสั่งสอนเปนอัศจรรย  คือผูปฏิบัติตามยอมไดประโยชนโดย 
สมควรแกการปฏิบัติ 
        รูวาพระธรรมเปนสัจจะความจริง  ยอมรักษาผูปฏิบัติไมใหตกไป 
ในทางชั่ว 
        รูวาพระสงฆเปนผูปฏิบัติชอบ  แลวสอนผูอ่ืนใหทําตามและได 
ผลจริง 
        เมื่อศึกษาอยูวา  ผูรูจริงคือพระพุทธเจา  ความจริงท่ีพระพุทธ- 
เจารูคือพระธรรม  ผูปฏบิัติดีปฏิบัติชอบสอนผูอ่ืนใหรูตามคือพระสงฆ 
เปนอันรูจักคุณของพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ 
        คุณของพระพุทธเจาอยางพิสดารมีถึง  ๙  อยาง  ยอใหเหลอื  ๓ 
คือ  พระมหากรุณาธิคุณ  พระวิสุทธิคุณ  และพระปญญาคุณ  
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        คุณของพระธรรมมี  ๖  ยอลงเหลอื  ๑  คือ  ธรรมยอมรักษาผู  
ประพฤติธรรมมิใหตกไปในทางชั่ว   
        คุณของพระสงฆมี  ๙ อยาง  ยอลงเหลือ ๑  คือ  ผูปฏิบัติดแีลว 
สอนใหผูอ่ืนปฏิบัติตาม 
        เมื่อระลกึถึงพระคุณ  จิตใจก็สงบ  เมื่อจิตใจสงบ ความรูความ 
เห็นก็ปรากฏอยูในเรื่องของพระพุทธเจา  ระลึกไปมากพระคุณก็ปรากฏ 
แจมชัดมากข้ึน  ความเชื่อความเลื่อมใสก็มากข้ึนตามลักดับ  พระคุณ 
ของพระพุทธเจาก็ปรากฏดุจดังดวงประทีปนําทางสองแสงสวาง  จูงใจให 
เปลงคําออกมา  วา  นโม  ๓  จบ 
                                    พุทธัง   สรณัง  คัจฉามิ 
                            ขาพเจา  ถึงพระพุทธวาเปนสรณะ 
                                     ธมัมัง  สรณัง  คัจฉามิ 
                           ขาพเจา  ถึงพระธรรมวาเปนสรณะ 
                                     สงัฆัง  สรณัง  คัจฉามิ 
                           ขาพเจา  ถึงพระสงฆวาเปนสรณะ 
        เมื่อเยาวชน  เปลงวาจาใจถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ 
เชนนี้  จิตใจก็ยิ่งสงบทําใหเห็นใหรูตามความเปนจริงยิ่งข้ึน  ยอมเปน 
เหตุใหเกิดศรัทธาความเชื่อซ่ึงเปนสวัสดิการชั้นนําคือทําใหคนเชื่อดวย 
ปญญา  ในทางที่ถูกตอง  เชน 
        เชื่อวา  กรรม                เปนของมีจริง 
           "        ผลของกรรม                           เปนของมีจริง                       
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        เชื่อวา  ความท่ีคนเรามีกรรมเปนของ ๆ  ตนจริง      
            "            พระพุทธเจารูจริง 
        เปนอันใหเชื่อเรื่องกรรมซึ่งเปนเรื่องที่มีเหตุผล  เพระคนเรา 
ทําอยางไรไดผลอยางนั้น  แมจะทําชั่วอยางไรถึงจะไมมีใครรูใครเห็น 
เขาก็มีใจเดือดรอนต้ังแตกอนจะทํา  ครั้นจงมือทํายิ่งจะเดือดรอนมาก 
ข้ึน  ใจก็จะเตนแรง  ความกลัวก็จะเกิดข้ึน  ครั้นทาํไปแลวจะกังวลใจ 
ยิ่งข้ึน  ถึงกับกระวนกระวายไมมีความสุขกระสับกระสาย  อารมณก็เครียด 
ดวยความกลัว  กลัวเขาจะรูจะเห็น  กลวัเขาจะจับได  เต็มไปดวยความ 
กลัว  กลายเปนเรื่องของเสนประสาท   เมื่อมองในมุมกลับกัน  ถาทํา 
ในทางดี  ใจคอเปนปกติกอน  กําลังทําความดีแมจะต่ืนเตนก็ต่ืนเตนไป 
ในทางดี  ไมมีความกลัว  อารมณก็ไมเครียด  เม่ือเปนอยางนี้  เราเทียบ 
เคียงกันดูก็จะเห็นความแตกตางกัน  แสดงใหเห็นวา  กรรมใหผลต้ังแต 
กําลังทํากรรมอยูแลว  จะวากรรมไมใหผลอยางไรได 
        ผูที่ไมเชื่อกฎของกรรม  มักจะเปนคนลําเอียงเขาขางตัวหรือ 
เอาแตใจตนเองโดยท่ีกรรมยังมิไดใหผลทันตาเห็น   ผูเชนนี้แหละ 
เรียกวาหว่ันไหวในศรัทธา  ยังไมมีศรัทธาเชื่อม่ัน  เพราะมิไดพิจารณา 
ถึงความแตกตางของตน  ลองพิจารณาถึงความแตกตาง  ของบุตร 
นายฉลาด  นางปญญา  ซึ่งมีอยู  ๕  คน ทั้ง  ๕  คนนี้  พอแมปรารถนา 
ยิ่งนักที่จะใหมีความฉลาด  มีปญญา  เหมือนกันทั้ง  ๕  คน  แตแลว  
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                คนท่ี  ๑  เรียนไมเกง    
                คนท่ี  ๒  เรียนสอบตก 
                คนท่ี  ๓  เรียนสอบไดที่ ๑ 
                คนท่ี  ๔  เรยีนบางหนีบาง 
                คนท่ี ๕  เรียนปานกลาง 
        ไมเหมือนกันสักคนอยางที่พอแมตองการ  กลับเปนไปตาง ๆ  กัน 
ดังน้ี  เพราะอยางไร ?  เพราะกรรมใชหรือไม  มผูีแยงวาเปนเรื่อง 
ของเด็กไมเอาเอง  ถาเด็กทุกคนขยันหม่ันเรียนก็จะเรียนเกงตามท่ีพอแม 
ปรารถนาเหมือนกันทุกคน  พอแมกลบัชี้แจงวา  ลูกทุกคนไดอบรม 
เปนอยางดี  ถึงกับตีดวยไมบางลงโทษบาง แตดูผลแลวก็แตกตางกัน 
ดังท่ีกลาวไวขางบนน้ัน 
        นี่ก็แสดงวา  เปนกรรมของเด็ก  แมเด็กที่  ๕  นี้  ก็พยายามทํา 
กรรมดีในปจจุบันตามท่ีพอแมสั่งสอนอบรมต้ังตนไวชอบตามวัย  หา 
เลี้ยงชีพในทางสัมมาอาชีวะ ปรากฏตอมาวา 
                คนท่ี  ๑  เปนพอคา 
                คนท่ี  ๒  บวชเปนพระ 
                คนท่ี  ๓  รับราชการ 
                คนท่ี  ๔  เปนนักเลงมือไวตีนไวใจราย 
                คนท่ี  ๕  เปนทนายความ 
        เปนอันวากรรมจําแนกใหลูกของพอแมคนเดียวกัน  เปนไป 
ตามกรรมของ ๆ ตน  สมดังท่ีพระพุทธเจาแสดงไวแลววา   กรรม    
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แบงผลใหผูทํากรรมเปนคนเลวบาง  ดีบาง  ตัวอยางเชน    
        เบียดเบียดเขา  ทําใหอายุสั้น 
        ไมเบียดเบียนเขา  ทําใหอายุยืน 
        เที่ยวรุกรานเขา   ทําใหมีโรค 
        ไมเที่ยวรุกรานเขา  ทําใหมีโรคนอย 
        คนข้ีโกรธ  ทําใหผิวพรรณเศราหมอง 
        คนไมโกรธ  ทําใหผิวพรรณผองใส 
        ชอบริษยาเขา  ทําใหเปนผูอาภัพอับโชค  ตํ่าตอย 
        ไมริษยาเขา  ทําใหมีบริวารมาก 
        ไมเผ่ือแผเห็นแกตัว  ขาดคนนับถือ 
        มีความเผ่ือแผไมเห็นแกตัว  มีคนนับหนาถือตา 
        ความแข็งกระดาง  ทําใหเกิดศัตรูผูคิดราย 
        ความเปนคนออนโยน  ทําใหเกิดสงสารเห็นใจ 
        ไมรูจักเขาหาผูใหญผูฉลาด  ทําใหโง 
        รูจักเขาหาผูใหญผูฉลาด  ทําใหเปนนักปราชญ 
        ศรัทธาความเชื่อ  เมื่อเชื่อในทางท่ีถูกตองเปนศรัทธาที่คูกับ 
ปญญา  คุณธรรมขอน้ีเปนสิ่งจูงใจทําใหคนเรามีความสําเร็จตามความ 
มุงหมาย  เปนทั้งพลธรรมเปนทั้งอินทรีย  สนับสนุนกิจกรรมท้ังทาง 
คดีโลกคดีธรรม  เปนตัวนําใหเกิดคุณธรรม  เปนสวัสดิการในระดับ 
ตอไปคือศีล 
        ศลีชื่อวาเปนสวัสดิการ   เพราะเปนอุบายท่ีทําใหคนรูจักรักษา  
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ตน  คนที่รูจักรักษาตน  ก็เพราะประพฤติตนอยางนี้  คือ     
        ๑.  ไมเปนคนโหดราย  ใจทราม  เที่ยวเบียดเบียนเขา 
        ๒.  ไมเปนคนโลภมากอยางแตจะได 
        ๓.  ไมเปนคนทําลายขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีตาม 
ชอบใจ 
        ๔. ไมเปนคนข้ีปดมดเท็จ  เพราะเม่ือพูดปดได  ชั่วอยาง 
อ่ืนก็ทํางายข้ึน 
        ๕.  ไมเปนคนมัวเมาประมาท 
        เมื่อไมเปนคนโหดรายใจทราม  ก็แสดงวาเปนคนมีเมตตา 
ปรารถนาดีเปนนิสัย 
        เมื่อเปนคนไมโลภมาก  ก็แสดงวาเปนคนรูจักพอดี 
        เมื่อเปนคนไมทําลาย  ก็แสดงวาเปนคนสรางสรรค  รูจักรกัษา 
        เมื่อเปนคนไมข้ีปด  ก็แสดงวาเปนคนพูดจริงทําจริงในส่ิงที่ 
ดีงาม 
        เมื่อเปนคนไมประมาท  ก็แสดงวาเปนคนรอบคอบ  เจาสติ- 
ปญญา 
        ศลีเปนคุณธรรมนําใหเกิดสวัสดิการแตละอยาง ๆ  ดังกลาวมานี้ 
        คําวาศีลนี้   ยอมมีมาจากขอมูล  คือรากฐาน  ไดแก  หิร ิ ความ 
ละอายตอความชั่ว  โอตตัปปะ  ความเกรงกลัวตอผลของความชั่ว  ซึ่ง 
นําความเดือดรอนมาให  ไมวาผูทําจะทําไปเม่ือไร  ทําเด๋ียวน้ีก็ 
เดือดรอนใจเด๋ียวน้ี  แมไมมีใครเขาเห็นตนเองก็เดือดรอนใจเสียกอน  
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ผูทําเห็นเองเดือดรอนเอง  มีผูอ่ืนเขาเห็นยิ่งเดือนรอยมากข้ึน  ข้ึนชื่อ    
วาความชั่วแลว  เพียงแตคิดจะทํายังมิไดลงมือ ก็เดือดรอนเสียกอน 
แลว  ดวยเหตุนี้แหละ  หริิ  ความละอายแกใจ  โอตตัปปะ  ความเกรง 
กลัวตอผลของความชั่ว  จึงเปนเหตุใหมีศีล  เครื่องชําระกาย  วาจา  ใจ 
ใหสะอาดเรียบรอย  ทําใหรูจักคาของชีวิตที่สะอาด  สะอาดท้ังเบื้อง 
หนาเบื้องหลัง  ไมมีภัยไมมีเวรกับใคร  จะอยูที่ไหนก็อยูได  จะทํา 
งานกับใครก็ไมมีใครเขารังเกียจ  เพราะความบริสุทธิ์สะอาดน่ันเอง 
ทานจึงจัดหิริโอตตัปปะเปนอริยทรัพย ๆ  อยางประเสริฐ  ดีกวาทรัพย 
ภายนอก  เปนคุณความดีภายในอยางหน่ึง  ยากท่ีจะหาไดงาย ๆ 
ผูที่ไดหิริความละอาย  โอตตัปปะความเกรงกลัวข้ึน  ถาไมมีพาหุสัจจะ 
เขามาสนับสนุน  เมื่อถูกกลุมของผูที่ขาดหิริโอตตัปปะเขามาแวดลอม 
จูงใจยั่วเขาบอย  ๆ อาจคลอยตามไปก็ได  เหตุเชนนี้  ตองมีพาหุสัจจะ 
เขามาทําหนาท่ีสนับสนุน  ดวยการเรียนรูใหมาก  มีการเทียบเคียง 
เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางความชั่วกับความดี  คนชั่ว 
แตกลับทําดียอมหมดความเดือดรอน  คนดีถึงจะดีอยางไรถาทําชั่วก็ 
ตองกลายเปนคนเดือนรอนไปดวย 
        เพราะฉะนั้น  พาหุสัจจะ  คือผูรูมากเห็นมากจะทําใหเปนคน 
รอบคอบมีเหตุผลไมผลีผลาม  เปนเยาวชนท่ีสุขุมละเอียดออน  อยูใน 
ขอบขายของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ  เยาวชน 
ที่จะมีลักษณะท่ีดีหรือมีสวัสดิการ  ขอน้ีตองอาศัยมีความรูจักเสียสละเขา 
มาสนับสนุน  ซึ่งเราจะเห็นไดจากท่ีเยาวชนบางคนเขาเรียนสําเร็จตาม  
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        หลกัสตูรได  ก ็   
        เพราะเขายอมเสียสละความสนุกสนาน   ที่จะไปเที่ยวเลนกับ 
เพ่ือนฝูง 
        เพราะยอมเสียสละเพ่ือนรักที่มักชักจูงไปในทางที่ผิด 
        เพราะยอมเสียสละที่จะแสดงเปนเด็กทันสมัยเหมือนกับเพ่ือ ๆ 
เขา 
        เพราะยอมเสียสละความรื่นเริงท่ีเคยมีกับพวกเพ่ือน 
        เพราะยอมเสียสละความเปนนักเลง   ที่เคยถูกยกยองถูกเชยีมา 
แลวเสีย 
        เพราะยอมเสียสละไมดูภาพยนตร  แมจะมีโปรแกรมท่ีสนกุที่ 
ยั่วเยา 
        เพราะยอมเสียสละแฟน  แมแฟนจะเอาอกเอาใจอยางไรก็ตาม 
โดยถือวาวัยเรียนมิใชวัยรกั 
        เพราะยอมเสียสละเวลา   เพ่ือหนาท่ีของเขาคือการเรียน  การ 
ดูหนังสือ  ดวยความเอาใจใส  มีอุตสาหะตลอดเวลา  การสอบผาน 
ไปแลวปรากฏวา  เขาไดรับผลสําเร็จตามท่ีต้ังใจไว  นี่แหละคือสวัสดิการ 
ที่เปนผลมาจากรูจักยอมเสียสละ 
        ผูที่จะยอมเสียสละไดตองมีความรูความเขาใจ  เชนเดียวกนักับ 
การสอบได  เพราะมีความรู  ความรูเราเรียกกันอีกอยางหนึ่งวาปญญา 
ปญญาท่ีจะเกิดข้ึนตองอาศัยเหตุ  ๓  ประการ  คือ  
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        ดวยการฟงใหจํา     
        ดวยการคิดใหเห็นจริง 
        ดวยการทําใหรูแจง 
        เมื่อรูแจงข้ึนมา   ตองรูในลักษณะ  ๓  ประการนี้  คือ 
        รูทางเจริญ 
        รูทางเสื่อม 
        รูละทางเสื่อมดําเนินในทางเจริญ 
        เพียงเทาน้ีก็นับวามีปญญาความรูดี  แตถาไมรูจักใชปญญาก็ยัง 
ไมชื่อวารูดี  ผูรูดีตองรูจักใชปญญาใหเปน  เพราะปญญามี  ๓  ประเภท 
        ประเภทท่ี  ๑  เปนราชปญญา 
        ประเภทท่ี  ๒  เปนโจรปญญา 
        ประเภทท่ี  ๓  เปนทาสปญญา 
        ผูที่ใชความรูทํางานเพ่ือประโยชนตนประโยชนทาน  อยางนี้ 
เรียกวา  ราชปญญา 
        ผูที่ใชความรูมุงแตประโยชนตนฝายเดียว  เอารัดเอาเปรียบคน 
อ่ืนเขา  ทําใหเขาเดือดรอน  อยางนี้เรียกวา  โจรปญญา 
        ผูที่ถือวาตนมีความรูแลวไมฟงเสียงใคร   ชอบทําตามใจของ 
ตนเองเปนใหญ  อยางนี้เรียกวา  ทาสปญญา 
        สวัสดิการขอสุดทายที่พระพุทธศาสนาใหแกเยาวชน  ก็คือ 
เตือนสติใหรูวา  ชีวิตของคนเรานั้นมีระยะเวลาสั้นท่ีสุด  นอยเหลือ 
เกิน  ในท่ีสุดตองายดวยกันทุกคน  เปนเด็กก็ตายเปนผูใหญก็ตาย 
เปนคนโงเปนคนฉลาดก็ตายท้ังน้ัน  นี่คือสวัสดกิารท่ีทําใหเยาชน 
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รูจักเรื่องของชีวิต   ซึ่งจะตองเรงรัดทําใหชีวิตเปนชีวิตดีมีประโยชน  
ดังภาพพจนของสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรสวา   
                นรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย 
                สถิตท่ัวแตชั่วดีประดับไวในโลก 
        ตามท่ีบรรยายมานี้  เพ่ือชี้ใหเห็นวาพระพุทธศาสนาไดให 
สวัสดิการ  คือวางพ้ืนฐานทางจิตใจแกเยาวชน  เริ่มตนจากทางครอบ- 
ครัวทางวงศสกุล  โดยหัดใหสุภาพออนโยน  รูจักทําความเคารพ  ม ี
ความยําเกรงตอผูหลักผูใหญ   จูงใจใหเห็นความมีคามีอํานาจของ 
ความสุภาพความเคารพ ในขณะเดียวกัน  ผูใหญตองชี้แจงใหเห็น 
ความสําคัญ  ความมีความหมายในการเปนพอ  แม  ลุง  ปา  นา  อา 
เปนตน  ซึ่งจะกอใหเกิดผลแกเยาวชน  มีมรรยาททีสุ่ภาพออนโยน 
รูจักสัมมาคารวะโดยลําดับ  นับวาเปนวิธีการท่ีแยบยลในการปลกูฝง 
วัฒนธรรมอันอีงาม  ตามคําสอนทางพระพุทธศาสนา  ถาไดรบัความ 
รวมมือกันทุกฝายจากผูปกครองและครูบาอาจารยแลว  เชื่อวาจะเปน 
ทางหน่ึงท่ีไดชวยกันขจัดแกไขความเกเรไรมรรยาทของเด็กไดเปน 
อยางดี 
        สรุปความวา  พระพุทธศาสนาไดใหสวัสดิการแกเยาวชนตามสาย 
ตามรูปโครงสรางสังคมของคนไทยดังท่ีบรรยายมา  กอนจะจบ ขอ 
ย้ําวา  สวัสดิการตาง ๆ  อยางที่กลาวมาน้ี  มิไดเกิดข้ึนเองแกเยาวชน 
จะตองอาศัยความรวมมือของบิดามารดา  ผูปกครอง ครูบาอาจารยที ่
จะตองชวยกันแนะนําชี้แจงใหเยาวชนมีความเขาใจใหทราบซ้ึงถึงความ  
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มีคาและความสําคัญเปนอยาง ๆ  ไป  ตัวอยาง :-    
                                             การแนะนํา 
        จงหาความมีคาของการทํา                จงหาความสําคัญของ  บิดา 
ความเคารพ                                        มารดาผูควรเคารพ 
        ความเคารพมีคา  เพราะทํา                บิดามารดามีความสําคัญ 
ใหเปนคน                                        เพราะ 
        ก. มีมรรยาท                                        ก. เปนผูใหกําเนิด 
        ข.  มีความสุภาพ                                ข.  เปนครูคนแรก 
        ค.  มีความออนโยน                                ค.  เปนผูรักเอ็นดูเรา 
        ฆ. มีสมัมาคารวะ                                ฆ.  เปนผูเมตตาตอเรา 
        จงหาความมีคา  ของความ        จงหาความสําคัญของบุคคล 
กตัญู                                                ที่เราตองกตัญู 
        ความกตัญูมีคา                                ความสําคัญของบุคคล 
        ก. ทําใหเปนคนดี                                ก.  ทานเลี้ยงเรา 
        ข.  ทําใหไมเปนคน                                ข.  ทานลําบากเพราะเรา 
              อกตัญู 
        ค.  ทําใหไมเปนคน                                ค.  ทานแนะนํา   ใหเรา 
              เนรคุณ                                              เปนคนดี 
        ฆ.  ทําใหไมเปนคน                                ฆ.  ทานไมถือตัว 
              จองหองอวดดี  
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ขอสังเกต                เด็กสมัยใหม  มักแสดง  ขัดแยงหรือทําอาการลอเลียน  
                        ซึ่งผูอบรมจะตองหาวิธีแกเอาเอง  เฉพาะหนา  โดย 
                        ฉับพลัน.      


