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บทที่ 3 
 

การจัดหมวดหมูและลําดับหลกัพุทธธรรมที่ปรากฏในธรรมนยิาย 
เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมของ สุทัสสา ออนคอม 

 
 ธรรมนิยายเร่ืองสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม เปนธรรมนิยายเร่ืองท่ีสามตอจาก 
เร่ืองมักกะลีผล และนารีผล ซ่ึงอยูในธรรมนิยายชุดสัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา 
ออนคอม เปนเร่ืองราวชีวประวัติของพระธรรมสิงหาบุราจารย หรือ พระเดชพระคุณหลวงพอจรัญ
ฐิตธมฺโม เจาอาวาส วัดอัมพวันและเจาคณะจังหวัดสิงหบุรี ซ่ึงสุทัสสาออนคอมไดนํามาแตงข้ึน
ใหม ใหอยูในรูปแบบของ ธรรมนิยาย ซ่ึงในเร่ืองนี้จะเปนตอนท่ีพระเจริญฐิตธมฺโม ไดมาเปนเจา
อาวาสวัดปามะมวง คอยชวยเหลือสรรพสัตวท้ังหลาย ช้ีนําส่ังสอนญาติโยม หรือผูท่ีตกทุกขไดยาก
ท่ีเขามาพึ่งใบบุญจากทาน โดยสอนใหผูปฏิบัติธรรมไดฝกปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เพื่อใหมีสติ
และเกิดปญญา นําไปใชแกไขปญหาของตนได และเปนเร่ืองราวตางๆ ของบุคคลแตละคนท่ีตอง
ชดใชกรรมหนัก-เบาแตกตางกันไป ตามกรรมท่ีไดกอไว รวมถึงพระเจริญท่ีตองชดใชกรรมท่ีเคย
รับจางตมเตาและหักคอนกเม่ือวัยเด็ก ซ่ึงธรรมนิยายเร่ืองนี้ไดสะทอนใหเห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีและสภาพสังคมไทย ในชวงระหวางป พ.ศ. 2516 ถึง พ.ศ. 2520 และยัง
สอดแทรกสาระความรูทางพระพุทธศาสนาไวอยางมากมาย โดยเฉพาะหลักกฎแหงกรรมนั้น
ปรากฏอยูอยางชัดเจนในธรรมนิยายเร่ืองนี้ มีการนําเสนอไวหลากหลายรูปแบบของกรรมซ่ึง
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงในชีวิตประจําวันของทุกคน 
 เร่ืองราวตางๆ ท่ีนํามาถายทอดไวในรูปแบบธรรมนิยายนี้ไดสอดแทรกขอธรรมคําสอน
ไวท้ังในรูปแบบของคําสอนโบราณสุภาษิต คําพังเพย การบรรยาย และเร่ืองเลาประสบการณของ
ตัวละคร เปนตนและทุกเร่ืองราวลวนสะทอนใหเห็น "กฎแหงกรรม" ซ่ึงเปนแกนหลักของเร่ือง 
และเปนส่ิงท่ีทุกชีวิตในโลกนี้ตองพบเจออยูตลอดเวลา อยางมิอาจหลีกเล่ียงได คําสอนทาง
พระพุทธศาสนาน้ัน องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงช้ีนําแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อการ
ดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง ไมเบียดเบียนชีวิตตนเองและผูอ่ืน ใหกระทําแตความดี คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
เพื่อละความช่ัวท่ีครอบงําเราอยูดวยอํานาจของตัณหา โลภะ โทสะ โมหะ เปนตน สุดทายถาเรา
สามารถประพฤติและปฏิบัติไดตามตามแนวทางท่ีพระองคทรงใหไว เราก็จะสามารถลวงทุกขได 
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 การนําเสนอหลักธรรมท่ีปรากฏอยูในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม 
นี้จะแบงการนําเสนอออกเปนลําดับตามหลักพุทธธรรม เพื่อบรรลุประโยชนท่ีเปนจุดหมายของการ
มีชีวิตซ่ึงแบงไดเปน 3 ระดับหรือ 3 อัตถะ คือ (สุจิตรา  ออนคอม, 2545, หนา 69-70) 
 (1)  ระดับพื้นฐาน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) จุดหมายข้ันตาเห็นหรือประโยชนปจจุบันหมายถึง
เปาหมายประโยชนในระดับชีวิตประจําวันท่ีมนุษยในสังคมตองการ 
 (2) ระดับกลาง (สัมปรายิกัตถะ) จุดหมายข้ันเลยตาเห็นหรือประโยชนเบ้ืองหนาเนนท่ี
ความเจริญงอกงามแหงจิตใจเปนคุณคาท่ีแทจริงของชีวิตเปนพื้นฐานในการนําไปสูเปาหมายชีวิตระดับ
สูงสุดตอไป 
 (3) ระดับสูงสุด (ปรมัตถะ) จุดหมายสูงสุดหรือประโยชนอยางยิ่งหมายถึงประโยชนท่ี
เปนแกนแทของชีวิตเปนจุดหมายสุดทายท่ีชีวิตจะพึงบรรลุคือการบรรลุนิพพาน 
 โดยจะนําเสนอหลักธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม 
ของ สุทัสสา  ออนคอม ในแตละระดับเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยและหลักธรรมใดท่ีปรากฏใน
ระดับตนแลวจะไมนําเสนอในระดับท่ีสูงกวาเนื่องจากเปนธรรมท่ีมีพรอมแลวในระดับท่ีสูงข้ึนไป 

 
หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่อง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม  
 
 1.   ระดับพื้นฐาน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) จุดหมายข้ันตาเห็นหรือประโยชนปจจุบัน หมายถึง
เปาหมายประโยชนในระดับชีวิตประจําวันท่ีมนุษยในสังคมตองการ 
 1.1 ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือ ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4   
 เปนธรรมท่ีเปนไปเพื่อประโยชนในปจจุบัน, หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุข
ข้ันตน มี 4 ประการ คือ 1. อุฏฐานะสัมปทา ถึงพรอมดวยความหม่ัน คือ ขยันหม่ันเพียรในการ
ปฏิบัติหนาท่ีการงาน 2. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา คือ รูจักคุมครองเก็บรักษาโภคทรัพย  
3. กัลปยาณมิตตตา คบคนดีเปนมิตร คือ รูจักกําหนดบุคคลในถ่ินท่ีอาศัย เลือกเสวนา 4. สมชีวิตา  
มีความเปนอยูเหมาะสม คือ รูจักกําหนดรายไดและรายจายเล้ียงชีวิตแตพอดี  
 ตัวอยางของหลักธรรมขอ ทิฏฐธัมมิกัตถะท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 74 
เถาแกบก หนา 882 หลักธรรมขอท่ี 1 อุฏฐานะสัมปทา- ขยันหม่ันเพียรในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน 
ประกอบอาชีพอันสุจริต เปนเหตุการณตอนท่ีเถาแกเส็งพาเถาแกบกไปเขากรรมฐานกับทานพระครู 
และไดพานายทองสุขไปดวย ซ่ึงนายทองสุขไดบอกกับทานพระครูวาตนไดกลับเนื้อกลับตัวเปน
คนดีแลว ดังความวา 
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 “หลวงพอจําผมไดไหมครับ ท่ีเคยมากับเถาแกคร้ังท่ีแลว เดี๋ยวนี้ผมสบายแลว
ครับหลวงพอ หนี้สินก็จัดการใชคืนเถาแกเขาหมดแลว รถแท็กซ่ีท่ีใชขับหาเงินทุกวันนี้ก็เปนเงิน
ของตัวเองไมตองเชาเขาแลว ผมดีใจภูมิใจท่ีไดเปนผลเมืองดี หากินดวยความซ่ือสัตวสุจริต ถาเถา
แกเอาผมเขาคุกตั้งแตตอนน้ัน ผมก็คงกลายเปนไอมหาโจรไปแลว” 
 1.2 เบญจศีล 
                            เบญจศีล คือ ขอปฏิบัติในการเวนจากความช่ัวเปนการควบคุมตนใหตั้งอยูใน
ความไมเบียดเบียน นับเปนขอปฏิบัติเบ้ืองตนท่ีชาวพุทธตองยึดถือ เพื่อปฏิบัติตนเองใหเปนผูมี
ระเบียบ มีความเปนปกติในชีวิต ศีลมีองค 5 คือ 1. ปาณาติปาตาเวรมณี แปลวา เวนจากการฆาสัตว
มีชีวิต 2. อทินนาทานาเวรมณี แปลวา เวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให 3. กาเม 
สุมิจฉาจาราเวรมณี แปลวา เวนจากความประพฤติผิดในกาม 4. มุสาวาทาเวรมณี แปลวา เวนจาก
การพูดเท็จ 5. สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี แปลวา เวนจากการดื่มน้ําเมา                                                              
      ตัวอยางของหลักธรรมขอ เบญจศีล ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 15 
อจินไตย 4 หนา 181-182 เปนหลักศีลขอ 1 คือ ปาณาติปาตาเวรมณี เวนจากการฆาสัตวมีชีวิต  
ดังความวา 
 “ ก็เร่ืองท่ีรองเจาคณะจังหวัดจางฆาเจาคณะจังหวัด เพราะหวังจะครองตําแหนง
แทนนะครับ ผมวาไมนาจะบาปมากมายอะไร เพราะทานไมไดลงมือฆาเอง” พระใหมไมวายสงกา 
 “ ชางสงสัยจริงนะ เอาละ ฉันจะอธิบายใหฟง การฆานั้นจะบาปมากนอยแคไหน 
ก็ตองดูวามันครบองค 5 หรือเปลา ถาครบก็บาปมาก ถาไมครบก็บาปนอยลงลดหล่ันกันลงไป  
องค 5 นั้น ไดแก สัตวมีชีวิต 1 รูวาสัตวมีชีวิต 1 มีจิตคิดจะฆา 1 ใชความพยายามในการฆา 1 สัตว
ตายเพราะความพยายามนั้น 1 ฉันจะเลาเปนตัวอยางใหฟงซักเร่ืองหน่ึง แลวเธอวิเคราะหเอาเองก็
แลวกันวาครบองค 5 หรือเปลา” 
 “ หลวงตาก็กางคัมภีรออก แลวเทศนดวยเสียงอันดังวา เม่ือกี้ขาไปถานเห็นเตา
คลานตัวมันออกใหญๆ หมอขาวมันเล็กนัก หมอตมกรักนั่นเปนไร ลูกศิษยก็จัดแจงไปหยิบหมอตม
กรักมา เอาน้ําในหมอขางเทใส ยกข้ึนต้ังไฟ แลวจับเตาใสลงไป ในท่ีสุดหลวงตาก็ไดฉันแกงเตา
สมใจ ก็เปนอันจบเร่ือง เอาละ ทีนี้เธอวิเคราะหมาซิวา ในองค 5 ท่ีกลาวมาขางตน หลวงตาถูกองค
ไหนบาง” 
 “ครบองค 5 เลยครับ เพราะเตาเปนสัตวมีชีวิต หลวงตาทานก็รูวามันมีชีวิต แตก็
ยังอยากจะกินมัน ก็แสดงวามีจิตคิดจะฆา ใชความพยายามในการฆา ก็ตรงท่ีเทศนวา หมอขาวมัน
เล็กนัก หมอตมกรักนั้นเปนไร แลวเตาก็ตายเพราะความพยายามน้ัน” 
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 อีกตัวอยาง ในบทท่ี 75 คุณหญิงปทุมทิพย หนา 894  เปนหลักศีลขอ 2 อทินนา
ทานาเวรมณี เวนจากการถือเอาส่ิงของท่ีเจาของเขาไมไดให เปนเหตุการณท่ีวิญญาณของหญิงท่ีมา
กับเสา ซ่ึงคอยชวยทานพระครูดูแลวัด มาเขาสิงคุณหญิงปทุมทิพย ไดมาตอวานางบุญพา ท่ีชอบ
ขโมยของวัดกลับบาน ดังความวา 
 “หนอยแนะ พูดออกมาไดวาไมเคยทําผิดคิดราย คนอยางแกมันช่ัวแลวก็ยังไม
ยอมรับวาตัวเองช่ัว ชั่วท้ัง กาย วาจา ใจ นึกวาขาไมรูหรือ แกมาทําครัวชวยหลวงพอนะ แกบริสุทธ์ิ
ใจหรือก็เปลา เวลาท่ีพวกแมครัวเขาเผลอ แกก็แอบเอาหอมกระเทียมบาง มีดบาง หมูบาง ปลาเค็ม
บาง ใสพกกลับไปบาน ถึงคนอ่ืนๆ จะไมเห็น แตขาเห็น” บรรดาแมครัวพากันจองหนานางบุญพา 
 ตัวอยางอีกอยางหน่ึง ในบทท่ี 76 คนรังแกเมีย หนา 904  เปนหลักศีลขอ 3 คือ 
กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณี เวนจากความประพฤติผิดในกามท้ังหลาย เปนเหตุการณตอนท่ีทหาร 
ยศพันตรีคนหนึ่ง เคยมาบวชท่ีวัดปามะมวงเม่ือเกือบ 20 ปมาแลว แตในขณะบวชยังคงประพฤติตน
ไมดี ผิดศีลขอท่ี 3 และ เม่ือสึกออกไปแลวก็ยังผิดศีลขอ 3 อยูเปนประจํา เลยทําใหในปจจุบันไดรับ
ผลกรรม ดังความวา 
 “ผมเสียใจเหลือเกินครับ เสียใจท่ีไมเช่ือหลวงพอ สึกออกไปผมยังประพฤติระยาํ
ตําบอน เจาชูไมเลือกลูกเขาเมียใครเพราะมีความเห็นผิด เพ่ิงจะสํานึกเม่ือวานนี้เอง เลยชวนภรรยา
มาหาหลวงพอ คิดวาหลวงพอตองชวยได” ทานเจาของกุฏิรูวาเร่ืองท่ีเคาจะพูดเปนความลับจึงวา 
“เชิญไปคุยกันขางบนดีกวา” 
 “เร่ืองมันเปนอยางไร” ทานพระครูถาม คนท้ังสองตางพากันรองไห แลวคนเปน
นายพลเปนฝายพูดข้ึน 
 “เวรกรรมเลนงานผมแลวครับหลวงพอ ลูกสาวผมหนีออกจากบานท้ังสามคน 
ตอมาเพื่อนผมพบวาพากันไปขายตัวอยูท่ีหาดใหญ ผมอับอายเหลือเกินครับหลวงพอ เสียศักดิ์ศรี 
เสียช่ือเสียงของวงศตระกูล พอเปนนายพลแตลูกเปนโสเภณี” 
 “เปนความผิดของใครละ ความผิดของลูกอยางนั้นหรือ”  
 “ความผิดของผมเองครับ เพราะผมไมเช่ือหลวงพอ” 
 1.3  อุโบสถศีล 
 อุโบสถศีล หรือ ศีล 8 เปนศีลของคฤหัสถ หมายถึง อุบาสก อุบาสิกาท่ัวไป  
ประกอบดวยองค 8 ไดแก 1. ปาณาติปาตา เวรมณี งดเวนจากการทําชีวิตสัตวใหตกลวงไป 2. อทินฺ
นาทานา เวรมณี งดเวนจากการถือเอาของท่ีเจาของมิไดให 3. อพฺรหฺมจริยา เวรมณี งดเวนจากการ
ประพฤติผิดพรหมจรรย 4. มสุาวาทา เวรมณี งดเวนจากการกลาวเท็จ 5. สุราเมรยมชฺชปมาทฏฐานา
เวรมณี งดเวนจากการดื่มสุราและเมรัยอันเปนท่ีตั้งแหงความประมาท 6. วิกาลโภชนา เวรมณี  
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งดเวนจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล 7. นจฺจ คีต วาทิตวิสูกทสฺสน มาลาคนฺธวิเลปน ธารณ 
มณฺฑน วิภูสนฏฐานา เวรมณี งดเวนจากการฟอนรําขับรองประโคมดนตรีและดูการละเลน อันเปน
ขาศึกตอกุศล ลูบไลทัดทรงประดับตกแตงรางกายดวยดอกไมเคร่ืองหอม เคร่ืองยอม เคร่ืองทา  
อันเปนฐานะแหงการแตงตัว 8. อุจฺจาสยน มหาสยนา เวรมณี งดเวนจากการนั่งและการนอนบนท่ี
นอนสูงใหญ 
 ตัวอยางของหลักธรรมขอ อุโบสถศีล ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 30 
คหบดี หนา 355 เปนหลักธรรมของศีลขอ 6 คือ วิกาลโภชนา เวรมณี งดเวนจากการบริโภคอาหาร
ในเวลาวิกาล เปนเหตุการณตอนท่ี ทานคหบดีพาครอบครัวมาปฏิบัติธรรม รักษาศีลท่ีวัดปามะมวง 
ดังความวา 
 “แลวหลวงตาหิวไหมครับ หลวงตาไมฉันขาวเย็นไมหิวแยหรือ” เด็กหนุมถาม
อีกเพราะตัวเขาเร่ิมจะหิวเนื่องจากใกลเวลาอาหารเย็นแลว 
 “ไมหิวหรอกหนู หลวงตาชินแลว ถามอยางนี้แปลวาหนูหิวแลวใชไหม” ทาน
ถามอยางรูใจ 
 “หิวก็ตองอดทนนะหนูนะ อดทนมากๆแลวมันก็จะชินไปเอง” พี่ชายอีก 2 คนท่ี
นั่งฟงอยูออกจะผิดหวัง คิดวาทานจะอนุญาตใหรับประทานอาหารเย็นได 
 1.4 กัลยาณมิตรธรรม 7 
                            องคคุณของกัลยาณมิตร, คุณสมบัติของมิตรดีหรือมิตรแท คือ ทานท่ีคบหรือเขา
หาแลวจะเปนเหตุใหเกิดความดีงามและความเจริญ  
 ตัวอยางของหลักธรรมขอ กัลยาณมิตรธรรม 7 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบท
ท่ี 2 นายบัวเฮียว หนา 18-19 เปนเหตุการณตอนท่ีทานพระครูสอนกรรมฐานใหพระบัวเฮียว แลวได
นึกยอนไปถึงตอนท่ีทานบวชใหมๆ ไดปฏิบัติสมถกรรมฐานจนไดอภิญญา แตก็ยังไมไดนาํพาไปสู
ความหลุดพน จนเม่ือทานไดเดินทางธุดงคไปในปาดงพญาเย็น และไดเรียนวิปสสนาตามแนว 
สติปฏฐาน 4 จากหลวงพอในปา ซ่ึงเปนกัลยาณมิตร ท่ีทําใหทานปฏิบัติธรรมไดอยางกาวหนาจน
สามารถบรรลุโลกุตตรธรรมในท่ีสุด ดังความวา 
 “นับเปนโชคอันดี เปนลาภอันประเสริฐของทานพระครูท่ีไดไปพบ กัลยาณมิตร 
ดวยหลวงพอในปารูปนั้น ทานประกอบดวย กัลยาณมิตรธรรม 7 ประกอบครบบริบูรณคือ ปโย – 
นารัก ครุ – นาเคารพ ภาวนีโย – นาเจริญใจ วตฺตา จ – รูจักพูดใหไดผล วจนกฺขโม– อดทนตอ
ถอยคํา คมฺภีรฺจกถํกตฺตา – แถลงเร่ืองลํ้าลึกได และ โน จฏฐาเน นิโยชเย – ไมชักนําในเร่ืองท่ี 
ไมควร เจาอาวาสวัดปามะมวงปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานอยุกับหลวงพอในปา และธุดงคไปประเทศ
พมาเปนเวลา 2 เดือน” 
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 “การดําเนินมรรคาท่ีถูกตองหน่ึง การพบกัลยาณมิตรหน่ึง ความไมยอหยอนใน
การประกอบความเพียรหนึ่ง และบุญบารมีท่ีไดสะสมมาแลวแตชาติปางกอน องคประกอบท้ัง 4 
ประการนี้เปนเหตุปจจัยใหการปฏิบัติของทานกาวหนาอยางรวดเร็ว กระท่ังไดบรรลุโลกุตตรธรรม
ในท่ีสุด นับต้ังแตบัดนั้นจนถึงบัดนี้ทานไดสัมผัสกับความสุขท่ีแทจริง และไดตระหนักชัดแลววา 
นตฺถิ สนฺติ ปรํ สุขํ– สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี” 
 ตัวอยางอีกตอนหน่ึง ในบทท่ี 11 วิธีแกกรรมท่ีดีท่ีสุด หนา 121-122 เปนบท
สนทนาระหวางทานพระครูและพระบัวเฮียว เกี่ยวกับโยมวรรณวิไล ดังนี้ 
 “......หรือวาหลวงพอไมสงสารเขา” 
 “ทําไมจะไมสงสาร ก็ท่ีฉันยอมตรากตรําทํางานจนลืมกิน ลืมนอนอยูทุกวันนี้
ไมใชเพราะความสงสารหรอกหรือ เธอจําไวนะบัวเฮียววา ท้ังคนท้ังสัตวท่ีเกิดมาในโลกน้ี ลวนนา
สงสารดวยกันท้ังนั้น เม่ือเคามีทุกขและเราพอจะชวยไดก็ตองชวย ไมวาเขาจะเปนใคร มาจากไหน 
จะสวยหรือไมสวยก็ตาม เขาใจหรือยัง” 
 “หมายความวา เราตองเปนกัลยาณมิตรสําหรับทุกคนใชไหมครับ” 
 “ถูกแลว ตองอยางนี้ถึงจะเปนศากยบุตรพุทธโอรสขนานแทเธอรูไหม เสด็จพอ
ของพวกเรา ทรงเรียกพระองคเองวา เปนกัลยาณมิตรของสัตวท้ังหลาย เพราะพระองคทรงเมตตา
ตอสรรพสัตวอยางเสมอหนากัน มิไดเลือกท่ีรักมักท่ีชังแตประการใด” 
 1.5 อธิษฐาน หรือ อธิษฐานธรรม 4  
 ธรรมเปนท่ีมั่น, ธรรมอันเปนฐานท่ีม่ันท่ีม่ันคงของบุคคล, ธรรมท่ีควรใชเปนท่ี
ประดิษฐานตน เพ่ือใหสามารถยึดเอาผลสําเร็จสูงสุด มี 4 ประการ คือ 1. ปญญา (ความรูชัด) คือ 
หยั่งรูในเหตุผล เขาใจในสภาวะความจริงของส่ิงท้ังหลายจนเขาถึงความจริง 2. สัจจะ (ความจริง) 
คือ ดํารงม่ันในความจริงท่ีรูชัดดวยปญญา 3. จาคะ (ความสละ) คือ สละส่ิงอันเคยชินส่ิงท่ีเคยยึดถือ
ไวและส่ิงท้ังหลายอันผิดพลาดจากความจริงเร่ิมต้ังแตสละทรัพยสมบัติ (อามิส) จนถึงสละกิเลส 4.  
อุปสมะ (ความสงบ) คือ ระงับโทษขอขัดของมัวหมองวุนวายอันเกิดจากกิเลสทั้งหลายแลวทําจิตใจ
ใหสงบได 
 ตัวอยางของหลักธรรมขอ อธิษฐาน ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 8 ทํา
ความดีตองฝนใจ หนา 89 เปนขอธรรมขอท่ี 3 คือ จาคะ (ความสละ) คือ สละส่ิงอันเคยชินส่ิงท่ีเคย
ยึดถือไวและส่ิงท้ังหลายอันผิดพลาดจากความจริงเร่ิมตั้งแตสละทรัพยสมบัติ (อามิส) จนถึงสละ
กิเลส เปนเหตุการณตอนท่ีทานพระครูสอนพระบัวเฮียวถึงความพากเพียรในการปฏิบัติ ใหมีความ
อดทนตออุปสรรค ซ่ึงก็ คือกิเลส แลวจะพบกับความกาวหนาในการปฏิบัติธรรม ดังความวา 
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 “ไมตอง กลับไปสรงน้ําแลวลงมือปฏิบัติจนกวาจะถึงเวลานอน พรุงนี้ก็ตื่นตี 4 
มันจะงวงเหงาหาวนอนก็ตองฝนใจ การทําความดีตองฝนใจจึงจะสําเร็จ เอาละ กลับไปไดแลว คืนนี้
ฉันจะสอนครู 3 คนใหเดินจงกรมระยะท่ี 4 เหลือเวลาพรุงนี้อีกวันเดียวเขาก็จะกลับกันแลว”  
 1.6 อคติ 4 
 อคติ หมายถึง ความไมเท่ียงธรรมความลําเอียง อคติหรือความลําเอียง มี 4 
ประการ ดังนี้ 1. ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะความรักใครชอบพอ สนับสนุนญาติมิตรหรือผูจายสินบน  
2. โทสาคติ ลําเอียงเพราะความชัง ความโกรธเกลียด ลงโทษฝายท่ีตนเกลียดชังมากกวา 3. โมหาคติ  
ลําเอียงเพราะความหลงหรือความโงเขลา ไมรูทันเหตุการณท่ีแทจริง 4. ภยาคติ ลําเอียงเพราะ 
ความขลาดกลัว เกรงใจเกรงอิทธิพล กลัวจะเสียผลประโยชน 
                          ตัวอยางของหลักธรรมขอ อคติ 4 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 6 รัฐมนตรี
กับคุณหญิง หนา 63  เปนหลักธรรมในขอท่ี 1 คือ ฉันทาคติลําเอียงเพราะความรักใครชอบพอ เปน
ตอนท่ี ทานพระครูสนทนากับทานรัฐมนตรี ถึงการข้ึนมาเปนรัฐมนตรีของทานได เพราะคุณหญิง
สนิทกับผูมีอํานาจ ดังความวา 
 “แตท่ีกระผมข้ึนมาไดถึงข้ันนี้ก็เพราะฝมือคุณหญิงเขานะครับพระคุณเจา 
คุณหญิงเคาเปนคนกวางขวาง เขาเจาเขานายเกง” พูดอยางรูคุณภรรยา 
 อีกตัวอยางหน่ึง เปนขอธรรมขอท่ี 2 คือ โทสาคติ ลําเอียงเพราะความชัง  
ความโกรธเกลียด อยูในบทที่ 19 อุบาสิกาทองริน หนา 222 เปนตอนท่ีนางบุญรับมาเยี่ยมทาน 
พระครู และจะขออยูชวยงานท่ีวัด ขณะท่ีกําลังสนทนากับทานพระครูอยูนั้นก็หันไปเห็น อุบาสิกา
ทองรินก็รูสึกไมชอบข้ึนมาโดยท่ีไมเคยรูจักกันมากอน ดังความวา 
 “ไมเปนอยางไงหรอกจะ ฉันนะอยากมาทุกวันนั่นแหละ แตจนใจดวยหนทาง
มันไกลไปมาลําบาก คิดถึงหลวงพะทุกเวลานาทีเลย” นางพูดพลางชําเลืองไปทางอุบาสิกานุงขาว
หมขาวท่ีนั่งสงบเสง่ียมอยูตอหนาทานพระครู คร้ันเห็นหนาหลอนชัดเจน นางบุญรับใหนึกเกลียด
ข้ึนมาทันที ก็หนาหลอนชางเหมือนเมียใหมของผัวเกานางเสียนี่กระไร นางบุญรับเลิกกับผัวเกาไป
มี ผัวใหม ขางผัวเกาของนางก็มีเมียใหมเชนกัน อันท่ีจริงตางคนตางมีใหม ก็นาจะหายกัน นางไม
นาจะเกลียดชังผูหญิงคนน้ี แตทําไมตองเกลียดเพียงเพราะแมนี่หนาเหมือนนังนั่น หาเหตุผลให
ตัวเองไมได เลยน่ังคอนขวับๆ โดยท่ีอีกฝายไมรูตัว” 
 อีกตอนหน่ึง เปนหลักธรรมในขอท่ี 4 คือ ภยาคติ ลําเอียงเพราะความขลาดกลัว  
อยูในบทท่ี 59 ตาเหล็กฮวย หนา 712 เปนตอนท่ีทานพระครูสนทนากับอาจารยชิต เร่ืองความเห็น
แกตัวของผูมีอํานาจท่ีบีบบังคับใหผูมีอํานาจนอยกวา ไมสามารถทําหนาท่ีของตนเองได ดังความวา  
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 “เร่ืองอยางนี้พูดยากครับหลวงพอ เนื่องจากผูเกี่ยวของเปนคนใหญคนโตท้ังนั้น 
เจาหนาท่ีก็เลยทํางานไดไมเต็มความสามารถเพราะมักไปขัดผลประโยชนของผูมีอิทธิพล ก็เลยตอง
ทําเอาหูไปนาเอาตาไปไร เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและลูกเมีย” 
 1.7 สาราณียธรรม 6 
 สาราณียธรรม หมายถึง ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกัน ถือวาเปนธรรมท่ี
เปนพลังในการสรางความสามัคคี มีอยู 6 ขอ คือ 1. กายกรรม อันประกอบดวยเมตตา คือ  
การกระทําทางกายท่ีประกอบดวยเมตตา 2. วจีกรรม อันประกอบดวยเมตตา คือ การมีวาจาท่ีดี 
สุภาพออนหวาน พูดมีเหตุผล ไมพูดใหรายผูอ่ืน ทําใหผูอ่ืนเดือดรอน 3. มโนกรรม อัน
ประกอบดวยเมตตา คือ ความคิดท่ีประกอบดวยเมตตา ท้ังตอหนาและลับหลัง 4. สาธารณโภคี คือ 
การรูจักแบงส่ิงของใหกันและกันตามโอกาสอันควร เพื่อแสดงความรักความหวังดีของผูท่ีอยูใน
สังคมเดียวกัน 5. สีลสามัญญตา คือ ความรักใคร สามัคคี 6. ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็น
รวมกันไมเห็นแกตัว  
 ตัวอยางของหลักธรรมขอ สาราณียธรรม 6 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 
17 หอประชุมเจริญชัย หนา 203 เปนขอธรรมในขอท่ี 6 คือ ทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีความเห็น
รวมกัน ไมเห็นแกตัว รูจักเคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปนเหตุการณตอนท่ีเส่ียชัย เถาแก
ชัย เฮียชัย พอเล้ียงชัย ซ่ึงท้ัง 4  มีชื่อเหมือนกันวา “ชัย” มาชวยกันสรางหอประชุมใหวัดปามะมวง 
ไดรวมกันคิดช่ือหอประชุม ซ่ึงทานพระครูไดเสนอช่ือ “หอประชุมจตุรชัย” เส่ียชัย เสนอช่ือ 
“หอประชุมเจริญชัย” ซ่ึงนําช่ือของ ทานพระครูมาใสลงไปดวย ซ่ึงทุกคนลงความเห็นเปนเสียง
เดียวกันวาใช ชื่อ หอประชุมเจริญชัย ตามมติของที่ประชุม ซ่ึงทานพระครูก็ยอมรับความคิดเห็น
ของคนสวนใหญ ดังความวา 
 “ถาอยางนั้นผมขอเสนอวาหอประชุมควรจะช่ือ เจริญชัย คือเอาช่ือหลวงพอนํา 
ตามดวยช่ือพวกผม” เฮียชัยออกความคิดเห็นซ่ึงสมาชิกท้ัง 3 รวมพระอีก 2 ตางก็เห็นดวย ชื่อท่ีทาน
พระครูเสนอจึงตองตกไปตามมติของท่ีประชุม 
 1.8  อริยทรัพย 7 
 อริยทรัพย 7 คือ ทรัพยอันประเสริฐทรัพยนั้น คือ คุณธรรมประจําใจอันประเสริฐ  
มี 7 ประการ คือ 1. ศรัทธา คือ ความเช่ือท่ีมีเหตุผล ม่ันใจในหลักท่ีถือและในการดท่ีีทํา  2. ศีล คือ การรักษา
กาย วาจา ใหเรียบรอย ประพฤติถูกตองดีงาม 3. หิริ คือ ความละอายใจตอการทําความช่ัว 4. โอตตัปปะ คือ 
ความเกรงกลัวตอความชั่ว เกรงกลัวภัยจะเกิดจากการทําบาป 5. พาหุสัจจะ คือ ความเพียรศึกษาหาความรู 
ความเปนผูไดศึกษาเลาเรียนมาก 6. จาคะ คือ ความเสียสละ เอ้ือเฟอเผ่ือแผ การยอมสละปนของของตนแก 
ผูควรให 7. ปญญา คือ ความรูความเขาใจถองแทในเหตุผล ความดีชั่ว ความถูกผิด ความเปน 
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 ตัวอยางของหลักธรรมขอ อริยทรัพย 7 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 78 
อริยทรัพย หนา 922 เปนบทสนทนาระหวางทานพระครูกับนายสมชายลูกศิษย นายสมชายมา
ปรึกษาทานพระครูวากอนแตงงานอยากท่ีจะพาคูหม้ันมาเขา กรรมฐาน เพ่ือเปนศิริมงคลแกชีวิตคู  
ทานพระครูเห็นดวยและไดสอนนายสมชายวา การปฏิบัติธรรมถึงไมรวยดวยโภคทรัพย ก็รวยดวย
อริยทรัพย หรือไดท้ัง 2 อยาง ดังนี้ 
 “แลวผมจะรวยไหมครับหลวงพอ พากันมาเขากรรมฐานแลวจะรวยอยางทิด
จอยกับพี่จุกเขาหรือเปลา” 
 “แนนอน ถึงไมรวยโภคทรัพย ก็รวยอริยทรัพย หรือไมก็รวยท้ังสองอยาง” 
 “อริยทรัพยคืออะไรครับ” ชายหนุมไมเขาใจ 
 “คือทรัพยอันประเสริฐ ทรัพยในท่ีนี้ก็คือคุณธรรมประจําใจอยางประเสริฐ 7 
ประการ ไดแก ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ และปญญา ทานพระครูอธิบาย คร้ันเห็น
หนาคนเปนศิษยทําหนาไมเขาใจ จึงขยายความตอไปอีกวา 
 “อริยทรัพยเปนทรัพยอยูภายในจิตใจ จึงดีกวาทรัพยภายนอก เพราะไมมีผูใดแยง
ชิง ท้ังยังไมสูญหายไปดวยภัยอันตรายตางๆ ทําใจใหไมอางวางยากจน และเปนทุนสรางทรัพย
ภายนอกไดดวย” 
 อีกตัวอยางหนึ่ง เปนขอธรรมในขอท่ี 1 คือ ศรัทธา ความเช่ือท่ีมีเหตุผล ม่ันใจใน
หลักท่ีถือและในการดีท่ีทํา อยูในบทที่ 31 คุณนายราศี หนา 376 เปนเหตุการณตอนท่ีเถาแกเส็ง
อธิบายใหคนท่ีมาเขากรรมฐานฟงวา การปฏิบัติกรรมฐาน ถาปฏิบัติถูกทาง ผูปฏิบัติจะไมมีทางท่ีจะ
มีสติท่ีไมดีแนนอน ดังความวา 
 “แหมคุณนายพูดอยางนี้กอเสียช่ือวัดปามะมวงหมดเลย เสียช่ือพระครูเจริญดวย 
คนเขาจะไดเอาไปพูดวาพระครูเจริญสอนลูกศิษยใหเพี้ยน” ทานพระครูพูดดวยเสียงท่ีไดยินกัน 
ท่ัวท้ังกุฏิ 
 “ไมจริงครับหลวงพอ” เถาแกเส็งขัดข้ึน ตัวเขากับภรรยาปฏิบัติกรรมฐาน
สมํ่าเสมอและเครงครัด จึงเขาถึงความจริงอะไรบางอยางท่ีคนบางคนยังเขาไมถึง 
 “ผมขอยืนยันวากรรมฐานไมไดทําใหคนเพี้ยน การที่คุณนายคนนั้นกับเพื่อนทํา
อะไรเพี้ยนๆ เพราะแกไมใชนักปฏิบัติท่ีแทจริง แกยังเขาไมถึงหัวใจกรรมฐาน ผมวาหลวงพอรูเร่ือง
นี้ดีกวาผม กรุณาอธิบายใหคนอ่ืนเขาใจดวยเถิดครับ” เขาขอรองทานพระครู 
 ตัวอยางอีกตอนหนึ่ง อยูในบทท่ี 32 แพทยหญิงนลิน หนา 383 เปนขอธรรมใน
ขอท่ี 3 และ 4 คือ หิริ ความละอายใจตอการทําความช่ัว, โอตตัปปะ ความเกรงกลัวตอความช่ัว 
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เกรงกลัวภัยจะเกิดจากการทําบาป เปนเหตุการณตอนท่ีคหบดีพาครอบครัวมาปฏิบัติธรรมและได
ฟงคําส่ังสอนของ ทานพระครูจึงทําใหเขาใจหลักธรรมมากย่ิงข้ึน ดังนี้ 
 “ผมไมกลัวตายแลวครับหลวงพอ มาปฏิบัติอยางนี้แลวผมไมกลัวตายเหมือนแต
กอน หากการละช่ัวจะทําใหผมตองตาย ผมก็ยินดี” คหบดีพูดอยางกลาหาญ เม่ือหิริโอตตัปปะ
เกิดข้ึนในจิตใจ ทําใหเขารังเกียจขยะแขยงความช่ัว และคิดวาตายเสียยังดีกวาท่ีจะมีชีวิตอยูเพื่อ 
กอกรรมทําช่ัว 
 1.9 มิจฉาอาชีวะ หรือ มิจฉาวณิชชา 

                มิจฉาอาชีวะ คือ การคาขายท่ีผิดหรือไมชอบธรรม หมายถึง บุคคลไมควรคาขาย
ส่ิงเหลานี้ ซ่ึงถือวาเปนอันตราย ตอเพื่อนมนุษย ตอสัตว และ ตอสภาพแวดลอม ประกอบดวย 1.
สัตถวณิชชา หมายถึง การขายอาวุธ 2. สัตตวณิชชา หมายถึง การคาขายมนุษย 3. มังสวณิชชา  
หมายถึง คาขายสัตวเปนสําหรับฆา เพื่อเปนอาหารเปนการสงเสริมใหทําผิดศีลขอท่ีหนึ่ง 4.  
มัชชวณิชชา หมายถึง การคาขายนํ้าเมา ตลอดจนการคาสารเสพติดทุกชนิด 5. วิสวณิชชา หมายถึง 
การคาขายยาพิษ ซ่ึงเปนอันตรายตอผูใชรวมทั้งเปนอันตรายตอสัตว 
 หลักธรรมขอ มิจฉาอาชีวะ ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 72 เปดปาย  
รานเสริม-สวย หนา 858-859 เปนขอธรรมขอท่ี 2  คือ สัตตวณิชชา หมายถึง การคาขายมนุษย  
เปนเหตุการณตอนท่ีทานพระครูถูกนายแพทยสมเจตนาหลอกนิมนต ใหทานไปเปดซองโสเภณี  
ดังความวา 
 “เจาอาวาสวัดปามะมวงนึกเอะใจ ทาทางจะไมชอบมาพากลเสียแลว ทานจึง
กําหนดหนอ เห็นหนอ เห็นหนอ นั่นมันหองอะไรหนอ แลวทานก็ตองตกใจเม่ือรูวาอะไรเปนอะไร 
ตายแลวหนอ นั่นมันซองนี่หนอ ซองโสเภณีหนอ เราถูกหมอสมเจตหลอกใหมาเปดปายสํานัก
โสเภณีเสียแลวหนอ ทานมองหนานายแพทยสมเจตนา คลายจะถามวา นี่มันอะไรกัน หากฝายนั้น
ทําหนาไมรูไมชี้ 
 “ไงคุณหมอ นึกยังไงถึงตมอาตมาเสียเปอยเลย เห็นอาตมาเปนไกไปแลวหรือ
ไง” 
 “โธหลวงพอครับ ก็เพราะผมเคารพนับถือหลวงพอ ผมก็เลยอยากใหหลวงพอมา
ทําพิธีเปด กิจการจะไดรุงโรจน” คนเปนหมอสาธยาย 
 “แตคุณหมอกําลังทําใหศีลบริสุทธ์ิ ของอาตมาตองดางพรอย นี่โชคยังดีนะท่ี
อาตมาไมรูเห็นเปนใจดวย ไมงั้นตองอาบัติแนๆ คุณหมอนะคุณหมอ ไมนาทําอาตมาเลย” ทาน 
ตัดพอตอวา 
 “ผมกราบขอโทษครับหลวงพอ ขอโทษมากๆเลย” เขากมลงกราบหนึ่งคร้ัง 
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 “ยังไมแคนี้นะ โทษของคุณหมอยังมีอีก รูหรือเปลาวาคุณหมอกําลังประกอบ 
มิจฉาอาชีวะ การคามนุษยไมจัดวาเปนสัมมาอาชีวะ อาตมาไมเขาใจวาทําไมคุณหมอตองทําอยางนี้ 
พูดกันตรงๆเลยนะ อาตมาขอตําหนิวาคุณหมอชางโลภมากเหลือเกิน” 
 อีกตัวอยางหนึ่ง อยูในบทท่ี 1 เจาอาวาสวัดปามะมวง หนา 6 เปนหลักธรรมใน
ขอท่ี 3 คือ มังสวณิชชา หมายถึง คาขายสัตว เปนบทสนทานระหวางทานพระครูกับนายบัวเฮียว 
ทานพระครูไดถามนายบัวเฮียวเกี่ยวกับเร่ืองท่ีนายบัวเฮียวเปนใครและมาทําอะไรท่ีวัดนี้ ดังความวา 
 “ผมเกิดท่ีจังหวัดกาฬสินธุ พอกับแมทํางานอยูในโรงงานฆาสัตว พอมีหนาท่ี 
ฆาวัว ฆาควาย ซ่ึงวันหนึ่งๆจะฆาหลายตัว สวนแมจะชวยแลเนื้อ หนัง กระดูก ตลอดจนเคร่ืองใน
ออกจากกันเพื่อเตรียมสงขาย” 
 1.10 สัปปุริสธรรม 7 
 สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมท่ีทําใหเปนสัตบุรุษ, คุณสมบัติ
ของคนดี, ธรรมของผูดีมี 7 ประการดังนี้ 1. ธัมมัญุตา ความรูจักธรรมรูหลักหรือรูจักเหตุ 2.  
อัตถัญุตา ความรูจักอรรถรูความมุงหมายหรือรูจักผล 3. อัตตัญุตา ความรูจักตน 4. มัตตัญุตา 
ความรูจักประมาณ ความพอดี 5. กาลัญุตา ความรูจักกาล รูกาลเวลาอันเหมาะสม 6. ปริสัญุตา  
ความรูจักบริษัท รูจักชุมชน 7. ปุคคลัญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญุตา ความรูจักบุคคล คือ ความ
แตกตางแหงบุคคล  
 หลักธรรมขอ สัปปุริสธรรม 7 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 42 คุณหญิง
อรอุษา หนา 511  เปนเหตุการณตอนท่ีครอบครัวของคุณหญิงอรอุษามารอพบทานพระครู ขณะรอ
ก็บนวาทานพระครูท่ีทําใหพวกตนตองรอ ทานพระครูรูแตก็มิไดนํามาใสใจ  ดังความวา 
 “เจริญพรทานรัฐมนตรีและคุณหญิงท่ีนับถือยิ่ง อาตมาภาพในนามของ 
คณะสงฆวัดปามะมวงขอตอนรับทานรัฐมนตรีและคณะดวยความเต็มใจ” ทานใชคําพูดท่ีทําใหคน
ฟงรูสึกวา ถูกใจ รูวาเคาชอบใหยกยองก็ตองยกยองเขา ทานเปนคนไมขวางโลกขณะเดียวกันก็ไม
ยอมไหลไปกับโลก เพราะชาวโลกนั้นมักไหลไปตามกระแสของกิเลสตัณหา สวนทานเปนสมณะ 
จะเปนอยางชาวโลกน้ันหาควรไม 
 1.11 โลกธรรม 8 
                            โลกธรรม หมายถึง ธรรมดาโลก, เร่ืองของโลก, ความเปนไปตามคติธรรมดา
ซ่ึงหมุนเวียนมาหาสัตวโลก และสัตวโลกก็หมุนเวียนตามมันไป มี 8 ประการ ประกอบดวย 1.   
ลาภ : ไดลาภ, มีลาภ 2. อลาภ : เส่ือมลาภ, สูญเสีย 3. ยส : ไดยศ, มียศ 4. อยส : เส่ือมยศ 5. ปสํสา : 
สรรเสริญ 6. นินทา : ติเตียน 7. สุข : ความสุข 8. ทุกข : ความทุกข 
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 หลักธรรมขอ โลกธรรม 8 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 78 อริยทรัพย   
หนา 926 เปนบทสนทนาระหวาง ทานพระครู นายขุนทอง และนายสมชาย เกี่ยวกับเร่ืองการมีสติ 
ดังความวา 
 “เออ รูอยางนี้ก็ดีแลว คนเราสมัยนี้ก็ไมคอยจะฝกสติกัน ดีใจมากก็ช็อกตาย 
เสียใจมากก็ช็อกตาย เพราะไมรูจักกําหนดสติ ไมรูจักวางเฉยในโลกธรรมท้ังฝายอิฏฐารมณและ
อนิฏฐารมณ บางคนถูกรางวัลท่ีหนึ่งต้ังหาแสนแตกลับไมไดใชเงินแมแตบาทเดียว เพราะช็อกตาย
ไปเสียกอน” 
 อีกหนึ่งตัวอยาง อยูในบทท่ี 42 คุณหญิงอรอุษา หนา 512 เปนขอธรรมขอท่ี 4 
คือ อยส – เส่ือมยศ   
 “ดิฉันมีทุกขหนักคะทานพระครู พอหมดอํานาจวาสนาก็ถูกคนเขาเหยียบย่ํา  
พี่นองคลานตามกันมาแทๆ ก็ยังดูถูกดูแคลน ลูกเตาก็เอาเปนท่ีพึ่งไมได มีแตหาเร่ืองทุกขเร่ืองรอน
มาให” 
 1.12 อกุศลกรรมบถ 10 
                              อกุศลกรรมบถ คือ ทางแหงอกุศลกรรม, ทางทําความชั่ว, กรรมช่ัวอันเปนทาง
นําไปสูความเส่ือม ความทุกข หรือทุคติมี 10 อยาง คือ 1. ปาณาติบาต (การฆาสัตว) การทําชีวิตให
ตกลวงไป 2. อทินนาทาน (การลักทรัพย) การถือเอาของท่ีเขามิไดให โดยการขโมย, ลักทรัพย  
3. กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดทางกาม) 4. มุสาวาท (การพูดปด พูดเท็จ โกหกหลอกลวง)  
5. ปสุณวาจา (พูดสอเสียด คือ พูดยุยงใหเขาแตกแยกกัน) 6. ผรุสวาจา (พูดคําหยาบ) 7. สัมผัปปลา
ปะ (พูดเพอเจอ) 8. อภิชฌา (ละโมบเพงเล็งอยากไดของของผูอ่ืนมาเปนของตน อยางไมถูกทํานอง
คลองธรรม เปนโลภะ (ความโลภ) ข้ันรุนแรง) 9. พยาบาท (คิดรายปองราย มุงราย ตอผูอ่ืน มีความ
ปรารถนาท่ีจะทําลายประโยชนและความสุขของผูอ่ืน ใหเสียหายไปเปนโทสะ (ความโกรธ)  
ข้ันรุนแรง) 10. มิจฉาทิฏฐิ (เห็นผิดจากคลองธรรม เชน เห็นวาทําดีไดช่ัว ทําช่ัวไดดี) 
 หลักธรรมขอ อกุศลกรรมบถ 10 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 77 ทุน
เสริมสมอง หนา 913-914 เปนขอธรรมขอท่ี 9 คือ ความพยาบาท คิดรายปองรายมุงรายตอผูอ่ืน เปน
บทสนทนาระหวางทานพระครู ท่ีเทศนสอนคุณหญิงปทุมทิพย เกี่ยวกับเร่ืองความพยาบาท  
ดังความวา 
 “เอาอยานี้นะ อาตมาจะยกตัวอยางโทษของความโกรธความริษยาใหคุณหญิง
ฟงสักเร่ือง เลายอๆ นะคือเร่ืองของ เจาหญิงโรหิณี ซ่ึงเปนพระขนิษฐาของ พระอนุรุทธเถระ และ
เปนพระญาติของพระพุทธองค” 
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 “หลังจากท่ีพระพุทธเจาเสด็จเทศนาโปรดพระพุทธมารดาท่ีสวรรคช้ันดาวดึงส
แลว ก็ไดเสด็จมายังกรุงกบิลพัสดุเพื่อโปรดพุทธบิดาเปนคร้ังท่ี 2 พระอนุรุทธเถระก็เสด็จตามดวย 
บรรดาพระประยูรญาติตางพากันมาเฝา ยกเวนเจาหญิงโรหิณีผูซ่ึงเปนโรคผิวหนังพุพองท่ัวพระ
วรกาย จึงไมยอมมาเฝา พระอนุรุทธเถระจึงเสด็จไปยังพระตําหนักของพระขนิษฐา” 
 “เจาหญิงโรหิณีกราบทูลพระเชษฐาถึงสาเหตุท่ีไมยอมไปเขาเฝา และทูลถามวา
พระนางเคยทํากรรมอะไรไวจึงไดมีรางกายพุพองนาเกลียดเชนนี้ พระอนุรุทธเถระตรัสเลาปุพพกร
รมแตคร้ังอดีตชาติใหพระขนิษฐาฟงวา 
 สมัยหนึ่งพระนางไดเกิดเปนพระมเหสีของพระเจาพรหมทัตแหงเมืองพาราณสี 
พระเจาพรหมทัตมีพระสนมหลายคนคนหน่ึงเปนนางรํา รูปรางหนาตาสวยงามจึงเปนท่ีโปรดปราน
ของพระเจาพรหมทัตมากกวาใครๆ พระมเหสีมีจิตริษยาในนางรําผูนั้นวันหนึ่งจึงแอบนําผงเตาราง
(ผงหมามุย)ไปโรยไวในกระปุกใสแปงของนาง เม่ือนางทาแปงก็เกิดอาการคันและมีตุมผ่ืนคัน
พุพองท่ังราง ทําใหไดรับทุกขเวมนาเปนอันมาก จากผลกรรมนั้นทําใหเจาหญิงโรหิณีตองมาเปน
โรคผิวหนังเม่ือพระนางไดทราบกรรมคร้ังอดีตชาติแลวจึงทูลถามพระอนุรุทธเถระวาจะแกกรรม
อยางไร” 
 “ทานทรงแนะนําใหพระขนิษฐาขายเคร่ืองประดับท้ังหมดท่ีมีอยู แลวนําทรัพย
ท่ีไดไปสรางเปนศาลาที่พักของพระภิกษุท่ีเดินทางไกลผานมายังเมืองนี้ ใหทานไดรับความสะดวก 
มีท่ีพักมีอาหาร ในยามคํ่าคืนก็จุดประทีปโคมไฟใหสวางแกทาน เจาหญิงโรหิณีทรงทําตาม
คําแนะนําของพระเชษฐา แผลพุพองน้ันก็คอยๆ หายไปๆ จนในท่ีสุดพระนางก็มีผิวพรรณผุดผอง
สวยงามเหมือนแตกอน และในเวลาตอมาก็ไดบรรลุโสดาปตติผลเปนพระโสดาบัน” 
 เลาจบทานเจาของกุฏิจึงถามคนเปนคุณหญิงวา “คุณหญิงเห็นโทษของความ
อาฆาตพยาบาทหรือยัง” 
 ตัวอยางอีกอันหนึ่ง อยูในบทท่ี 3 พระบัวเฮียว หนา 31 เปนขอธรรมขอท่ี 10 คือ 
มิจฉาทิฏฐิ การเห็นผิดจากคลองธรรม เปนบทสนาทนาระหวางทานพระครูและพระบัวเฮียว 
เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม ดังความวา 
 “ใชดูเลขหวยไดไหมครับหลวงพอ” 
 “ได แตเคาไมทํากัน เพราะการปฏิบัติธรรม เปนไปเพื่อการละกิเลส คือ โลภะ 
โทสะ โมหะ แตถาเธอเอาไปใชในทางนั้นมันเปนการเพิ่มกิเลส ผิดจุดประสงคท่ีแทจริงของการ
ปฏิบัติ” 
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 อีกตัวอยางหน่ึงของขอธรรม มิจฉาทิฏฐิ อยูในบทท่ี 9 หลวงตาเฟอง หนา 96-
97 เปนเหตุการณตอนท่ีหลวงตาเฟอง มาขอสวนบุญจากครูสฤษดิ์ ขณะท่ีกําลังปฏิบัติธรรมอยู  
ดังความวา 
 “เม่ือตอนทานบวช ไมไดเจริญกรรมฐานหรือครับ จึงไดมีสภาพอยางนี้” 
 “ใชแลว อาตมาเปนคนหัวดื้อ ทานพระครูบอกอาตมาก็ไมเช่ือ เพราะเปน
คนทิฏฐิสูง เห็นวาทานพระครูเด็กกวา ไหนเลยจะมาสอนอาตมาได ก็เพราะไมเช่ือทานนี่แหละ  
ถึงตองมาเปนเปตรอยางท่ีโยมเห็นอยูนี่” 
 1.13 กุศลกรรมบถ 10 
 กุศลกรรมบถ หมายถึง  ทางแหงกรรมดี,ทางทําดี, ทางแหงกรรมท่ีเปนกุศล, 
กรรมดีอันเปนทางนําไปสูความสุข ความเจริญ หรือสุคติ มี 10 ประการ คือ 1. ไมเบียดเบียน หรือ 
ไมฆาสัตวดวยตนเอง ไมยุใหผูอ่ืนฆา 2. ไมเบียดเบียนทรัพยสินของผูอ่ืน ไมถือเอาทรัพยสินของ
ผูอ่ืน 3. ไมละเมิดกามารมณในบุตรภรรยาสามีของผูอ่ืน 4. ไมกลาวในส่ิงท่ีไมเปนความจริง 5. ไม
กลาวคําสอเสียด ยุยง ใหผูอ่ืนแตกราวกัน 6. ไมกลาวคําหยาบใหเปนท่ีสะเทือนใจของผูรับฟง 7.  
ไมกลาวคําท่ีไมมีประโยชน คือ คําพูดใดท่ีพูดไปไรประโยชนจะไมพูดคําเหลานั้น 8. ไมคิดอยากได
ทรัพยสินของผูอ่ืน 9. ไมคิดจองลางจองผลาญ จองเวรจองกรรมผูใด 10. มีความเห็นตรงโดยเฉพาะ
ความเห็นตรงตอคําสอนของพระพุทธเจา  
 หลักธรรมขอ กุศลกรรมบถ 10 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 7 คุณนาย
ลําไย หนา 79 เปนเหตุการณท่ีทานพระครูเทศนสอนธรรม ใหกับคณะของทานรัฐมนตรีและ
คุณหญิงปทุมทิพย โดยเลาเร่ืองของคุณนายลําไยใหฟง ดังความวา 
 “พอครูวงษแกคิดท่ีจะมาตอวาอาตมา คุณนายลําไยก็รูเสียอีกเลยดุเอาวา นี่แกไม
ตองไปโทษหลวงพอเลยนะ ทานไมไดบอกขา ขารูเอง” ครูวงษไมเช่ือ รุงเชาก็มาถามอาตมา อาตมา
ก็ปฏิเสธ ผลสุดทาย ครูวงษเลยยอมจํานน เลิกกินเหลา เลิกเจาชู หันมาถือศีลกินเพล เลยกลายเปน
คนดีไปเลย” 
 1.14 กาลามสูตร 10 
 กาลามสูตร หรือ กาลามสูตรกังขานิยฐาน 10 หมายถึง วิธีปฏิบัติในเร่ืองท่ีควร
สงสัยหรือหลักความเช่ือไมใหเช่ืองมงายไรเหตุผล แตใหใชปญญาพิจารณาดวยตนเอง กาลามสูตร
มีหลัก 10 ขอ คือ 1. มา อนุสฺสเวน หมายถึง อยาปลงใจเช่ือดวยการฟงตามกันมา 2. มา ปรมฺปราย  
หมายถึง อยาปลงใจเช่ือดวยการถือสืบๆกันมา 3. มา อิติกิราย หมายถึง อยาปลงใจเช่ือดวยการ 
เลาลือ 4. มา ปฏกสมฺปทาเนน หมายถึง อยาปลงใจเช่ือดวยการอางตําราหรือคัมภีร 5. มา ตกฺกเหตุ  
หมายถึง อยาปลงใจเช่ือเพราะตรรกะ 6. มา นยเหตุ หมายถึง อยาปลงใจเชื่อเพราะอนุมาน 7. มา 
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อาการปริวิตกฺเกน หมายถึง อยาปลงใจเช่ือดวยการคิดตรองตามแนวเหตุผล 8. มา ทิฏฐินิชฺฌานกฺขนฺ
ติยา หมายถึง อยาปลงใจเช่ือเพราะเขาไดกับทฤษฎีท่ีพินิจไวแลวหรืออยาเช่ือโดยเห็นวาถูกตองตาม
ลัทธิของตน 9. มา ภพฺพรูปตาย หมายถึง อยาปลงใจเช่ือเพราะมองเห็นรูปลักษณะนาจะเปนไปได
หรืออยาเช่ือโดยเห็นวาผูพูดควรเช่ือได 10. มา สมโณ โน ครูติ หมายถึง อยาปลงใจเช่ือเพราะนับถือ
วาทานสมณะน้ีเปนครูของเรา 
 ตัวอยางหลักธรรม กาลามสูตร 10 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 3 พระ 
บัวเฮียว หนา 26  เปนขอธรรมขอท่ี 10 คือ มา สมโณ โน ครูติ หมายถึง อยาปลงใจเช่ือเพราะนับถือ
วาทานสมณะนี้เปนครูของเรา เปนบทสนทนาระหวางพระมหาบุญและพระบัวเฮียว เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติธรรม ดังความวา 
 “เอาไวจับเวลา ตอนแรกๆ ตองอาศัยนาฬิกาปลุก แตพอปฏิบัติไปนานๆจิตมันรู
ไดเอง อยางผมเดียวนี้ไมตองพึ่งนาฬิกา อยากปฏิบัติกี่ช่ัวโมง อยากนอนกี่ชั่วโมงก็กําหนดจิตเอาไว 
เหมือนกับการต้ังนาฬิกาปลุก  พอถึงเวลากําหนดจิตจะบอกเอง มันก็แปลกนะคุณบัวเฮียว  
ตอนปฏิบัติใหมๆ ทานพระครูก็บอกผมอยานี้ ตอนน้ันผมไมเช่ือ ผมมันคนหัวร้ัน ไมยอมเช่ือใคร
งายๆ แตก็ชอบลอง ชอบพิสูจนและผมก็ไดพิสูจนแลวทุกส่ิงทุกอยาง” 
 1.15 อบายมุข 6 
                             อบายมุข 6 หมายถึง ทางแหงความเส่ือม มี 6 ประการเรียกวา อบายมุข 6 ไดแก 
1. การหมกมุนในการเสพของมึนเมา คือ สุราและเมรัย 2. การหมกมุนในการเท่ียวเลน 3. การเท่ียวดู
มหรสพ เปนอบายมุขแหงโภคะท้ังหลาย 4. การหมกมุนในการเลนการพนัน 5. การหมกมุนในการ
คบคนช่ัวเปนมิตร 6. การหมกมุนในความเกียจครานการงาน เปนอบายมุขแหงโภคะท้ังหลาย 
 ตัวอยางหลักธรรมขอ อบายมุข 6 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย  อยูในบทท่ี 1  
เจาอาวาสวัดปามะมวง หนา 6 เปนขอธรรมขอท่ี 1 คือ การหมกมุนในการเสพของมึนเมา คือ สุรา
และเมรัย เปนบทสนทนาระหวางทานพระครูและพระบัวเฮียว เกี่ยวกับเร่ืองของพระบัวเฮียว  
ดังความวา 
 “พอเธอเปนอะไรตาย”ทานพระครูถามข้ึน นายบัวเฮียวนิ่งไปพักใหญๆ เม่ือถูก
ถามเร่ืองท่ีทําใหสะเทือนใจ ในท่ีสุดจึงเลาใหทานฟงวา “พอถูกแมแทงตายครับ พอผมแกชอบกิน
เหลา พอเมาแลวก็หาเร่ืองทะเละกับแม แมสูไมไหวเลยความีดท่ีใชแทงคอสัตวนั้นแทงพอ”  
 1.16 สมชีวิธรรม 4 
 สมชีวิธรรม 4 คือ หลักธรรมในการเลือกคูครอง เปนธรรมที่จะทําใหคูสมรส
ครองรักกันไดราบร่ืน กลมกลืน และยาวนาน เราควรเลือกคูครองท่ีมีลักษณะ ดังนี้  
 1.16.1  สมสัทธา คือ มีศรัทธาสมกัน มีความเช่ือในส่ิงเดียวกัน  
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 1.16.2  สมสีลา คือ มีศีลสมกันท้ังสองฝาย  
 1.16.3  สมจาคา คือ มีจาคะสมกัน มีใจเมตตากรุณาโอบออมอารีเหมือนๆ กัน 
  1.16.4  สมปญญา คือ มีปญญาสมกันท้ังชายและหญิงตองมีระดับสติปญญา
ใกลเคียงกัน 
 หลักธรรมขอ สมชีวิธรรม 4 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทที่ 65 นายสุเมธ   
หนา 788-789 เปนบทสนทนาระหวางทานพระครูกับนางสาวเตย ทานพระครูเทศนสอนนางสาว
เตยเกี่ยวกับการมีชีวิตคูท่ีจะทําใหอยูกันอยางมีความสุขและยืนยาว ดังความวา 
 “แตหนูสังหรณใจคะหลวงพอ สังหรณใจวาคงจะอยูดวยกันไมยืด หลวงพอมี
ความเห็นวาอยางไรคะ” หลอนถามเพราะรูวาทานตองรู 
 “ในตอนนี้ยังไมมีความเห็นอะไร แตถาตอไปในภายภาคหนาหากหนูมีปญหา
อะไรจะปรึกษาก็มาหาหลวงพอไดหลวงพอยินดีรับปรึกษาโดยไมคิดมูลคา” ทานต้ังใจพูดตลกเพื่อ
คล่ีคลายบรรยากาศท่ีแสนจะเครงเครียดใหคลายความเครียดลง 
 “เอาละ ในฐานะท่ีหนูจะมีคู หลวงพอก็จะพูดถึงหลักธรรมของชีวิตคูใหฟง เพื่อ
หนูจะไดจดจําเอาไวประพฤติปฏิบัติ หลักธรรมของคูชีวิต คือธรรมท่ีจะทําใหคูสมรสมีชีวิต
สมํ่าเสมอกลมกลืนกันอยูครองกันยืดยาว เราเรียกธรรมนั้นวา สมชีวิธรรม 4ซ่ึงไดแก สมสัทธา - มี
ศรัทธาเสมอกัน สมสีลา – มีศีลเสมอกัน สมจาคา – มีการเสียสละเสมอกัน และ สมปญญา –  มี
ปญญาเสมอกัน คูสมรสใดมีธรรมท้ัง 4 นี้เหมือนกัน ก็จะอยูดวยกันยืด แตถาคนหนึ่งมีศีล คนหนึ่ง
ทุศีล ก็อยูดวยกันไมไดจริงไหม เพราะศีลไมเสมอกัน ขออ่ืนๆก็ทํานองเดียวกัน” คําสอนของทาน
พระครูทําใหนางสาวเตยสรุปไดเดี๋ยวนั้นวาหลอนกับนายสุเมธมี ธรรม ไมเสมอกันสักประการเดียว
ไมวาจะเปน ศรัทธา ศีล การเสียสละ หรือปญญา! 
 1.17 ฆราวาสธรรม 4  
                              ฆราวาสธรรม 4 เปนคุณสมบัติของผูประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตทาง
โลกประกอบดวยธรรมะ 4 ประการ คือ  1.สัจจะ คือ ความจริง ดํารงม่ันอยูในสัจจะ ซ่ือตรง ซ่ือสัตย  
2.ทมะ คือ ฝกตน ปรับปรุงตน บังคับควบคุมตนเอง  3.ขันติ คือ อดทน  4.จาคะ คือ เสียสละ เอ้ือเฟอ 
เกื้อกูล  
 ตัวอยางหลักธรรมขอ ฆราวาสธรรม 4  ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 77 
ทุนเสริมสมอง หนา 919 เปนขอธรรมขอท่ี 4.จาคะ คือ เสียสละ เอ้ือเฟอ เกื้อกูล สละความความเห็น
แกตัว มีใจกวาง ตอนน้ีเปนบทสนทนาระหวางทานพระครูกับชายคนหน่ึงท่ีตองการมากราบทาน
พระครูและจะรวมทําบุญเปนทุนการศึกษาแกนักเรียนท่ียากจน ดังความวา 
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 “ผมมาจากภูเก็ตครับ ทําเหมืองแรอยูท่ีนั่น ผมกําลังจะพาครอบครัวไปเที่ยว
เชียงใหม เพื่อนเขาส่ังมาวาใหแวะกราบหลวงพอท่ีวัดปามะมวงใหได เขาพูดถึงหลวงพอใหผมฟง
บอยๆจนผมอยากจะมารูจักหลวงพอ เพื่อนผมเขาเปนลูกศิษยหลวงพอ เขาช่ือจรินทรครับ” 
 “ออ โยมจรินทรนั่นเอง แลวโยมทานอาหารกันมาหรือยังหิวหรือเปลา” 
 “เรียบรอยแลวครับ หลวงพอ ผมขอถวายปจจัยรวมทําบุญกับหลวงพอครับ  
ถามีนักเรียนท่ียากจนขัดสน หลวงพอกรุณานําเงินจํานวนนี้ไปมอบเปนทุนการศึกษาแกเขาดวย  
ผมขอถวายหน่ึงหม่ืนบาทครับ” เขาประเคนซองสีขาวแดทานเจาของกุฏิ 
 “อาตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตของโยมและครอบครัวตกลงอาตมาจะจัดการ
ใหตามความประสงค และจะต้ังช่ือทุนนี้วา ทุนเสริมสมอง ถาใครจะมาสมทบอีก อาตมาก็จะตั้งเปน
มูลนิธิ การชวยใหคนยากจนไดเรียนหนังสือ มีอนิสงสคือลูกหลานของเราจะเรียนหนังสือเกงและ
ไดเปนเจาคนนายคน อาตมาขออนุโมทนา” 
 1.18 มงคล 38 ประการ 
 มงคล คือ เหตุแหงความสุข ความกาวหนา ในการดําเนินชีวิต มี 38 ประการ   
 ตัวอยางหลักธรรมขอ มงคล 38 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย มีอยูหลายตัวอยาง ดังนี้ 
คือ ขอธรรมขอท่ี 4 คือ อยูในประเทศท่ีสมควร อยูในบทท่ี 2 นายบัวเฮียว หนา 19-20 ดังความวา 
 “ดวยจิตท่ีเปยมดวยเมตตา ปรารถนาจะใหเพื่อรวมเกิด แก เจ็บ ตาย ไดเขาสู
ภาวะอันประเสริฐบริสุทธ์ินั้นบาง ทานจึงทําวัดใหเปนสํานักวิปสสนากรรมฐาน ฝกอบรมพระภิกษุ 
สามเณร ในวัด ใหรูวิธีปฏิบัติ เชน การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ ตลอดจนการกําหนดรูทุกอิริยาบถ 
ไมวาจะเปนยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ถายอุจจาระ ปสสาวะ เปนตน วัดปามะมวงจึงกลายเปน
สถานท่ีดับรอนผอนทุกขของชนเปนอันมาก เพราะเปนท่ีสัปปายะ คือ ความสะดวก 4 ประการ 
ไดแก เสนาสนสัปปายะ– มีท่ีพักอาศัยสะดวก อาหารสัปปายะ– มีอาหารการบริโภคสะดวก  
ปุคคลสัปปายะ– มีบุคคลท่ีเกี่ยวของทําให สบายใจ และ ธรรมสัปปายะ– มีหลักปฏิบัติท่ีถูกตองและ
เหมาะกับจริตของผูปฏิบัติธรรม ความสะดวก 4 ประการนี้มีอยูพรอมมูลในวัดปามะมวงท่ีทาน 
พระครูเปนเจาอาวาส” 
 ขอธรรมขอท่ี 5 คือ ทําบุญไวในกาลกอน อยูในบทท่ี 43 อาบัติปาราชิก  
หนา 518 ดังความวา 
 “หลวงพอคะ แลวอยางฉันนี่จะมีโอกาสได เห็นหนอ หรือเปลาคะ” อุบาสิกาอีก
ผูหนึ่งถามข้ึน 
 “จะไดหรือไมไดมันก็อยูท่ีบุญบารมีท่ีโยมส่ังสมไวแตชาติปางกอน บวกกับ
ความเพียรพยายามในชาตินี้ ถาชาติกอนๆไมไดส่ังสมมา ชาตินี้จะเพียรพยายามสักเทาใดก็จะไมได 
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แตก็ไมไดหมายความวาการปฏิบัติของเราเปนหมัน เพราะมันจะเปนเหตุปจจัยของชาติตอๆ ไป 
อาจจะไปไดชาติหนาก็ได” 
 ขอธรรมขอท่ี 11 คือ การบํารุงบิดามารดา อยูในบทที่ 7 คุณนายลําไย หนา 77            
ดังความวา 
 “รุงข้ึนแกก็มากับลูกชายคนหน่ึง เปนหนุมแลว อาตมาก็ใหลูกแกจดบทสวด
พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และพาหุงมหากาแลวบอกใหไปสอนใหแมทอง ทองไดแลวใหมาหา 
ลูกแกก็ไปสอนแม ทองวันละคําสองคํา หายไปเดือนนึงแกก็กลับมา มาทองใหอาตมาฟงไดอยาง
ถูกตองแมนยํา” 
 ขอธรรมขอท่ี 19 คือ ละเวนจากบาป อยูในบทท่ี 7 คุณนายลําไย หนา 77  
ดังความวา 
 “เม่ือมีสติดีข้ึนๆแกก็เปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ คือ แกมีอาชีพเล้ียง
หมูเล้ียงวัวสงขายโรงฆาสัตว แกก็เลิก เพราะสติมันบอกวา เปนมิจฉาอาชีวะ ท่ีเคยดาเปนไฟแลบก็
เลิก” 
 ขอธรรมขอท่ี 21 คือ ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย อยูในบทท่ี 8 คุณนายลําไย  
หนา 87 ดังความวา 
 “ปจฉิมโอวาทท่ีพระพุทธองคทรงประทานแกบรรดาภิกษุมีใจความวา ....
ดูกอนภิกษุท้ังหลาย บัดนี้เราผูตถาคตเตือนทานท้ังหลายใหรู สังขารท้ังหลาย มีความเส่ือมไปเปน
ธรรมดา ทานท้ังหลายจงยังกิจท้ังปวงอันเปนประโยชนตน และประโยชนผูอ่ืน ใหบริบูรณดวยไม
ประมาทเถิด.... นี่แหละเปนวาจาสุดทายของพระพุทธองค” 
 ขอธรรมขอท่ี 21 คือ ไมประมาทในธรรมท้ังหลาย อยูในบทท่ี 9 หลวงตาเฟอง  
หนา 97 ดังความวา 
 “อาตมาตองขอขอบใจโยมเปนอยางมาก ขอใหโยมจงตั้งอกต้ังใจปฏิบัติตอไป 
ทางนี้เปนทางท่ีประเสริฐท่ีสุดแลวอาตมายังนึกเสียดายเวลาท่ีผานมาท่ีมัวหลงประมาทมัวเมาใน
ชีวิตจึงตองมาตกระกําลําบากอยางนี้ กวาจะรูสึกตัวก็สายไปเสียแลว จงอยาไดเอาเยี่ยงอยางอาตมา
เลย นี่ถาไดไปเกิดเปนมนุษยอีกคร้ัง อาตมาจะเจริญสติปฏฐาน 4 ไปจนตลอดชีวิตทีเดียว จะไม
ประมาทมัวเมาอีกแลว เข็ดแลว อาตมาลานะโยม” 
 ขอธรรมขอท่ี 25 คือ กตัญู อยูในบทท่ี 4 ครูสฤษด์ิ หนา 39 ดังความวา 
 “ศีล สมาธิ ปญญา ไดซักฟอกและขัดเกลาจิตใจท่ีเคยหยาบกระดางของทานให
ละเอียดปราณีตข้ึน กตัญูกตเวทิตาธรรมจึงเกิดเองโดยมิตองมีผูใดมาบอกกลาว” 
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 ขอธรรมขอท่ี 28 คือ วางายสอนงาย อยูในบทท่ี 2 นายบัวเฮียว หนา 15 ดังความ
วา 
 “พระมหาบุญลงความเห็นวา แมนายบัวเฮียวจะดูเปนคนเซอๆ ซาๆ แตก็วา
นอนสอนงาย และมีความจําเปนเลิศ ชั่วเวลาเพียง 4 วัน เขาก็สามารถทอง ขานนาค ไดอยาง
คลองแคลวและถูกตองแมนยํา”  
  ขอธรรมขอท่ี 31 คือ บําเพ็ญตบะ อยูในบทท่ี 2 นายบัวเฮียว หนา 17 ดังความวา 
 “คํ่าวันนั้นพระบัวเฮียวไดนําพานดอกไมธูปเทียนมาขอข้ึนกรรมฐานจากพระ
อุปชฌายอีกคร้ังหนึ่ง ทานพระครู อธิบายใหพระใหมเขาใจวา การขอกรรมฐานในพิธี ซ่ึงทํากันใน
อุโบสถเม่ือเชานี้เปนการทําตามประเพณีเทานั้น เพราะหลังจากบวชแลว พระสวนใหญก็มิไดนําไป
ปฏิบัติ เพราะฉะน้ันจึงเปนกฎสําหรับพระวัดนี้วา พระบวชใหมตองมาขอกรรมฐานอีกคร้ังเพื่อเปน
การยืนยันวา จะต้ังใจปฏิบัติอยางจริงจังตลอดระยะเวลาท่ีดํารงเพศเปนบรรพชิต” 
 ขอธรรมขอท่ี 37 คือ จิตปราศจากกิเลส อยูในบทที่ 1 เจาอาวาสวัดปามะมวง 
หนา 1 ดังความวา 
 “การเจริญวิปสสนากรรมฐาน เปนขอวัตรปฏิบัติท่ีสําคัญเปนลําดับแรก  
พระภิกษุสามเณรทุกรูปท่ีอาศัยอยูในวัดปามะมวงแหงนี้จะตองปฏิบัติทุกวัน เพ่ือขัดเกลากิเลส
เคร่ืองเศราหมองในตัวใหลดนอยลง” 
 1.19 บุญกิริยาวัตถุ 10 
 บุญกิริยาวัตถุ คือ ท่ีตั้งแหงการทําบุญ, ทางทําความดี มี 10 ประการ คือ 1. ทาน 
คือ การให การสละ การเผ่ือแผ แบงปน 2. ศีล คือ ความประพฤติท่ีดีงาม 3. ภาวนา คือ การอบรมจิต  
4. อปจายนะ ความเปนผูนอบนอมตอผูท่ีควรนอบนอม 5. เวยยาวัจจะ ความขวนขวายในกิจหรือ
งานท่ีควรกระทํา 6. ปตติทาน การใหบุญท่ีตนถึงแลวแกคนอ่ืน 7. ปตตานุโมทนา คือ การยินดีใน
บุญท่ีผูอ่ืนถึงพรอมแลว 8. ธัมมัสสวนะ หรือ การฟงธรรม 9. ธัมมเทสนา หรือ การแสดงธรรม  
10. ทิฏุชุกัมม คือ การกระทําความเห็นใหตรง   
 ตัวอยางหลักธรรมขอ บุญกิริยาวัตถุ 10 มีหลายตัวอยาง ดังนี้ 
 ขอธรรมขอท่ี 1 ทาน การให และ 2 ศีล ความประพฤติท่ีดีงาม อยูในบทท่ี 5 
มารไมมี บารมีไมเกิด ประเสริฐไมได หนา 56 ดังความวา 
 “การนั่งสมาธิน่ีถือวาทําความดีข้ันสูงสุด อยาลืม ทาน ศีล ภาวนา สามอยางนี้มี
ระดับไมเทากัน การใหทาน ถือเปนความดีข้ันธรรมดา การรักษาศีล เปนความดีข้ันสูงกวาทาน  
การบําเพ็ญภาวนา เชนการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม ถือเปนความดีข้ันสูงสุด” 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  148 

 อีกตัวอยางหนึ่งของขอธรรมขอท่ี 1 คือ การให การสละ อยูในบทที่ 1  
เจาอาวาสวัดปามะมวง หนา 1  ดังความวา 

 “กิจวัตรประจําวันของทานพระครูคือ ตื่นนอนต้ังแตตี 4 แลวปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานไปจนถึง 6 โมงเชา จากน้ันจะออกบิณฑบาตโปรดสัตวใหชาวบานรานถ่ินไดมีโอกาส
สรางคุณความดีดวยการบริจาคทาน เพื่อขจัดความตระหน่ีเหนียวแนนออกจากจิตใจ” 
 ขอธรรมขอท่ี 3 ภาวนา คือ การอบรมจิต อยูในบทที่ 2 นายบัวเฮียว หนา 17  
ดังความวา 
 “ฉันจะโกหกเธอทําไมกันเลา” นายบัวเฮียวเกรงทานจะโกรธจึงพูดข้ึนวา “ขอ
โทษครับ ถาอยางนั้นผมจะต้ังใจปฏิบัตใิหดีท่ีสุด” 
 ขอธรรมขอท่ี 7 ปตตานุโมทนา คือ การยินดีในบุญท่ีผูอ่ืนถึงพรอมแลว อยูใน
บทท่ี 2 นายบัวเฮียว หนา 17 ดังความวา 
 “ดีแลวฉันขออนุโมทนาดวย จําไวเถิดวาอะไรๆ ก็ไมเหลือวิสัยของบุคคลผูมี
ความเพียรไปได” เจาอาวาสพูดใหกําลังใจ 
 ขอธรรมขอท่ี 8 ธัมมัสสวนะ คือ การฟงธรรม อยูในบทท่ี 79 เทศนกัณฑ
สุดทาย หนา 938 ดังความวา 
 “ปจจัยท่ีพวกเขาถวายทานพระครู มีจํานวนกวาสองแสนบาท ซ่ึงทานต้ังใจวา
จะนําไปสมทบทุนมูลนิธิ ทุนเสริมสมอง ตอไป จากนั้นอาจารยชิดประกาศทางไมโครโฟนวา  
ทานพระครูจะแสดงพระธรรมเทศนาโปรดโยมมารดาและญาติโยม เพื่อใหคนฟงไดบุญอันเกิดจาก
การฟงธรรมหรือท่ีเรียกเปนภาษาบาลีวา ธัมมัสสวนมัย” 
 ขอธรรมขอท่ี 9 ธัมมัสเทสนา คือ การแสดงธรรม อยูในบทท่ี 1 เจาอาวาสวัดปา
มะมวง หนา 1 ดังความวา 
 “ทานพระครูถือวา การเจริญวิปสสนากรรมฐาน เปนขอวัตรปฏิบัติท่ีสําคัญเปน
ลําดับแรก พระภิกษุสามเณรทุกรูปท่ีอาศัยอยูในวัดปามะมวงแหงนี้จะตองปฏิบัติทุกวัน เพื่อขัดเกลา
กิเลสเคร่ืองเศราหมองในตัวใหลดนอยลง และตองนําไปส่ังสอนผูอ่ืนใหปฏิบัติตามเปนอันได
ประโยชนท้ัง 2 สวน คือ ประโยชนตน และประโยชนทาน” 
 1.20 สันโดษ 3 
 สันโดษ หมายถึง ความยินดี, ความพอใจ, ความยินดีดวยของของตนซ่ึงไดมา
ดวยความเพียรโดยชอบธรรม, ความยินดีดวยปจจัยส่ีตามมีตามได, ความรูจักอ่ิมรูจักพอมี 3 
ประการ คือ 1. ยถาลาภสันโดษ  หมายถึง ยินดีตามท่ีไดยินดีตามที่พึงได 2. ยถาพลสันโดษ  
หมายถึง ยินดีตามกําลัง 3. ยถาสารุปปสันโดษ หมายถึง ยินดีตามท่ีเหมาะสมกับตน  
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 ตัวอยางหลักธรรมขอ สันโดษ 3 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 6 รัฐมนตรี
กับคุณหญิง  หนา 69 เปนเหตุการณตอนท่ีทานรัฐมนตรีและคุณหญิงปทุมทิพยเดินทางมาท่ีวัดปา
มะมวงเพื่อมาถามเร่ืองการปฏิวัติ แตทานพระครูไดเทศนาส่ังสอนใหเปล่ียนใจจนทานรัฐมนตรีติด
ใจในคําสอน และการปฏิบัติตนของทานพระครู ดังความวา 
 “เชิญรับประทานอาหารกันกอน” ทานบอกทุกคนท่ีอยู ณ ท่ีนั้น พระบัวเฮียวก
ราบสามคร้ังแลวลุกออกไป เพราะเกรงภิกษุรูปอ่ืนๆ จะรอ 
 “แลวพระคุณเจาไมไปฉันหรือครับ ไดเวลาฉันเพลแลว” 
 “อาตมาฉันเชาม้ือเดียว ยกเวนโอกาสพิเศษท่ีญาติโยมเขานิมนตจึงจะฉัน 
สองม้ือ” 
 ไดรู ไดเห็นความเปนอยูและการครองชีวิตท่ียึดหลักสันโดษเปนท่ีตั้ง รัฐมนตรี
ก็ยิ่งศรัทธาในบรรพชิตรูปนี้เปนอันมาก”  
 1.21 อุบาสกธรรม 7  
 อุบาสกและอุบาสิกาท่ีถือวาเปนผูใกลชิดพระพุทธศาสนาอยางแทจริงนั้นควร
เปนผูท่ีดาํรงตนอยูในธรรมอันเปนไปเพื่อความเจริญของอุบาสกและอุบาสิกาเรียกวา อุปาสกธรรม 
7 ประการ คือ 1. ไมขาดจากการเยี่ยมเยือนพบปะพระภิกษุสงฆ 2. ไมละเลยในการฟงธรรม 3. 
ศึกษาในอธิศีล 4. ถึงพรอมดวยความเล่ือมใสในภิกษุสงฆ 5. ฟงธรรมดวยใจบริสุทธ์ิ 6. ไมแสวงหา
ทักขิไณยภายนอกหลักคําสอนน้ี คือ ไมแสวงหาเขตบุญนอกหลักพุทธศาสนา 7. ใหการสนับสนุน
พระศาสนานี้เปนเบ้ืองตน  
 หลักธรรมขอ อุบาสกธรรม 7 ท่ีปรากฏอยูในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 6 รัฐมนตรี
กับคุณหญิง  หนา 69  เปนขอธรรมขอท่ี 4 คือ ถึงพรอมดวยความเลื่อมใสในภิกษุสงฆ เปนบท
สนทนาระหวางทานพระครูกับทานรัฐมนตรี ดงัความวา 
 ทานเหลือบมองนาฬิกาท่ีแขวนอยูขางฝา ขณะนั้นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา จึงพูดข้ึนวา 
 “เดี๋ยวไปรับประทานอาหารกันกอนเดี๋ยวคอยมาคุยกันใหม ทานไมมีธุระท่ีไหน
ไมใชหรือ” 
 “ไมมีครับ กระผมตั้งใจวาจะมาเรียนถามพระใหครบ 7 วัด พอดีวัดนี้เปนวัด
สุดทายแลวผมก็ชักติดใจ คุยกับพระคุณเจาแลวผมตาสวางข้ึนมาอีกเปนกอง คงตองหาโอกาสมาอีก
ใหได” 
 1.22 อารยวัฒิ 5 
                            อารยวัฒิ หรือ อริยวัฑฒิ หมายถึง ความเจริญอยางประเสริฐ, หลักความเจริญของ
อารยชน มี 5 ประการคือ 1. ศรัทธา ความเช่ือ ความมั่นใจในพระรัตนตรัย 2. ศีล ความประพฤติดี มีวินัย 
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และเล้ียงชีพสุจริต  3. สุตะ การเลาเรียนสดับฟงศึกษาหาความรู 4. จาคะ การเผ่ือแผเสียสละ เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ 
5. ปญญา ความรอบรู รูคิด รูพิจารณา เขาใจเหตุผล รูจักโลกและชีวิตตามความเปนจริง 
 ตัวอยางหลักธรรมขอ อารยวัฒิ 5 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 65  
นายสุเมธ หนา 785 เปนขอธรรมขอท่ี 5 คือ ปญญา ความรอบรู รูคิด รูพิจารณา เขาใจเหตุผล เปน
บทสนทนาระหวางนายขุนทองกับนางสาวเตย ดังความวา 
 “วันนี้พี่ไมสบายหรือเปลา” 
 “ขาสบายดี รีบไปหาผัวเองเถอะ ประเดี๋ยวเขาก็จะมาพาลเอากะขาอีกหรอก” 
 “แสดงวาเขาพูดไมดีกับพี่ใชไหมละ หนูพอจะรูหรอก ผูชายคนนี้นิสัยไมคอยดี
เทาไร หนูชักไมอยากแตงงานกับเขาแลวละ” หลอนพูดจากใจจริง ไมรูสึกยินดียินรายกับการมา 
ของเขา ชวงเวลาแหงการปฏิบัติ จิตใจของหลอนละเอียดประณีตข้ึนตามลําดับ และบัดนี้ ปญญา  
ไดเกิดข้ึนแลว ปญญาในการมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีเปนจริงโดยไมเอาตัณหาอุปาทานเขาไป 
เกาะเกี่ยว 
 1.23 ทิศ 6 
                             ทิศ 6 บุคคลประเภทตางๆ ท่ีเราตองเกี่ยวของสัมพันธทางสังคมดุจทิศท่ีอยู
รอบตัว ไดแก                            
 1.23.1 ปุรัตถิมทิศ ทิศเบ้ืองหนา คือ ทิศตะวันออก ไดแก มารดาบิดา เพราะเปน
ผูอุปการะแกเรามากอน 
 1.23.2 ทักษิณทิศ  ทิศเ บ้ืองขวา  คือ  ทิศใต  ไดแก  ครูอาจารย  เพราะเปน
ทักขิไณยบุคคลควรแกการบูชาคุณ 
 1.23.3 ปจฉิมทิศ ทิศเบ้ืองหลัง คือ ทิศตะวันตกไดแก บุตรภรรยาเพราะมีข้ึน
ภายหลังและคอยเปนกําลังสนับสนุนอยูขางหลัง 
   1.23.4 อุตตรทิศ ทิศเบ้ืองซาย คือ ทิศเหนือ ไดแก มิตรสหายเพราะเปนผูชวยให
ขามพน อุปสรรคภัยอันตรายและเปนกําลังสนับสนุนใหบรรลุความสําเร็จ 
  1.23.5 เหฏฐิมทิศ ทิศเบ้ืองลาง ไดแก คนรับใชและคนงานเพราะเปนผูชวยทํา
การงานตางๆเปนฐานกําลังให 
 1.23.6 อุปริมทิศ ทิศเบ้ืองบน ไดแก สมณพราหมณ คือพระสงฆเพราะเปนผูสูง
ดวยคุณธรรมและเปนผูนําทางจิตใจ 
 ตัวอยางหลักธรรมขอ ทิศ 6 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 31 คุณนายราศี   
หนา 366 เปนขอธรรมขอท่ี 1 คือ ปุรัตถิมทิศทิศเบ้ืองหนา คือ ทิศตะวันออก ไดแก มารดาบิดา  
ดังความวา 
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 “วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2516 คุณนายดวงสุดาลงทุนขับรถมาวัดปามะมวงดวย
ตัวเองตามคําขอรองของบิดามารดา เถาแกเส็งกับคุณกิมงออยากมาฟงพระสงฆสวดเจริญพุทธมนต
บทพระธรรมมจักกัปปวัตตนสูตรในวันสงทายปเกาตอนรับปใหม นิมิต ในกรรมฐาน บอกใหมา
เนื่องจากคนท้ังสองปฏิบัติกาวหนามากจนสามารถเกิดนิมิตไดตรงกัน 
 หลังจากปรึกษาหารือกันแลวจึงแจงความจํานงใหบุตรสาวทราบ บังเอิญ
คนขับรถประจําตําแหนงของทานผูวาขอลากลับบานเพ่ือไปฉลองปใหมกับครอบครัว จึงตกเปน
หนาท่ีของคุณนายท่ีจะตองสงเคราะหบิดามารดา เปนการสงเคราะหท่ีเจาตัวเต็มใจอยางยิ่ง” 
 ตัวอยางอีกอันหนึ่ง อยูในบทที่ 79 เทศนกัณฑสุดทาย หนา 935 เปนขอธรรม 
ขอท่ี 2 คือ ทักษิณทิศ ทิศเบ้ืองขวา คือ ทิศใต ไดแก ครูอาจารย เปนเหตุการณตอนท่ีพระบัวเฮียวได
จัดเตรียมดอกไมเพื่อนําไปบูชาทานพระครู เน่ืองในวันเกิด  ดังความวา 
 “แจกันสีครามบรรจุบรรจุดอกบัวสีขาวนวลท่ีพับกลีบอยางประณีตดูสวย 
แปลกตา ภิกษุเช้ือสายญวนตั้งใจตกแตงอยางประณีตท่ีสุดดวยรูวาเปนคร้ังสุดทายที่จะไดแสดง
กตัญูเวทิตาธรรมตอพระอุปชฌายาจารย วงมโหรีปพาทยท่ีมาบรรเลงในงานเปนวงเดยีวกับท่ีเคย
มาเลนทุกป ทวาคร้ังนี้คนฟงกลับรูสึกวา แตละเพลงท่ีบรรเลงนั้นฟงเศราสรอยเสียดลึกเขาไปถึง
หัวใจ ไมผิดกับท่ีบรรเลงในงานศพ!” 
 อีกหนึ่งตัวอยาง อยูในบทท่ี 48 มารยาทชาวพุทธ หนา 581 เปนขอธรรมขอท่ี 3 
ปจฉิมทิศ ทิศเบ้ืองหลัง คือทิศตะวันตก ไดแก บุตรภรรยา เปนเหตุการณตอนที่ทานพระครูเทศน
สอนญาติโยมถึงความสําคัญของการรับศีล รับพร จนญาติโยมต้ังใจวาจะนําความรูนี้ไปส่ังสอน
ลูกหลานใหปฏิบัติตามในทางท่ีถูก เพื่อเปนสิริมงคลแกตนเอง ดังความวา 
 “เวลาท่ีพระเคาใหพรแทนท่ีจะต้ังใจรับพร กลับนั่งคุยกันเสียงอึงคะนึงแขงกับ
เสียงพระสวด แลวอยางนี้จะไปไดบุญอะไร จริงไหม” ทานถามสตรีผูหนึ่ง 
 “จริงคะ” สตรีผูนั้นตอบอยางสํานึกผิด หลอนคิดวาตอแตนี้ไปจะไมทําเชนนั้น
อีก นี่หากทานไมบอกหลอนก็คงไมรู จึงนึกขอบคุณทานอยูในใจ คิดวาตองนําส่ิงดีๆเหลานี้ไปสอน
ลูกสอนหลานใหรูบาง 
 1.24 สังคหวัตถุ 4 
 สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมท่ีเปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอ่ืน มี 4 
ประการ คือ 1. ทาน ใหปน คือ เอ้ือเฟอเผ่ือแผเสียสละ 2. ปยวาจา วาจาเปนท่ีรัก คือ กลาวคําสุภาพ
ไพเราะ 3. อัตถจริยา การประพฤติประโยชน คือ การชวยเหลือดวยแรงกายและขวนขวายชวยเหลือ
กิจการตางๆ 4. สมานัตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตัวใหเขากับผูอ่ืนได วางตนเสมอตนเสมอปลาย
ใหความเสมอภาคปฏิบัติสมํ่าเสมอกันตอคนท้ังหลาย 
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 หลักธรรมขอ สังคหวัตถุ 4 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 50 หัวอกสะใภ   
หนา 598 เปนขอธรรมขอท่ี 4 สมานัตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตัวใหเขากับผูอ่ืนไดวางตนเสมอ
ตนเสมอปลายใหความเสมอภาคปฏิบัติสมํ่าเสมอกันตอคนท้ังหลาย เปนเหตุการณตอนท่ีทานํา 
พระครูเทศนสอนญาติโยมเกี่ยวกับ การเลือกสอนคน ทานพระครูสอนทุกคนไมมีขอยกเวน  
ดังความวา 
 “แหมกิริยายังกะมาดีดกะโหลกแบบน้ีหลวงพอใหมาเปนลูกศิษยไดยังไงคะ” 
สตรีวัยกลางคนไดโอกาสนินทาลับหลัง 
 “จะเปนมาดีดกะโหลก หรือเปนชางดีดกะโหลก อาตมาก็ตองรับท้ังนั้นแหละ
โยม ท่ีวัดปามะมวงไมมีการสอบคัดเลือก แตนองสาวเขาเรียบรอยดีนะ คนท่ีช่ือกิมฮวยท่ีอาตมาพูด
ถึงนะ สวนแมหนูคนนี้เคาช่ือกิมเจ็ง” ทานพระครูถือโอกาสอธิบายท้ังท่ีไมมีผูถาม 
 “จริงหรือคะ ไมนาจะเปนไปได พี่นองกันก็นาจะเหมือนๆ กัน” 
 “ไมเสมอไปหรอกโยม โบราณเขาถึงสอนไววา ไมไผยังตางปลอง พี่นองยังตาง
ใจ มันตางกรรมตางวาระ จะใหเหมือนกันไดยังไง” 
 1.25 ทศพิธราชธรรม 
 ทศพิธราชธรรม คือ หลักคุณธรรม 10 ประการ, ธรรมของพระราชา, กิจวัตรท่ี
พระเจาแผนดินควรปฏิบัติ ,  คุณธรรมของผูปกครองบานเมือง ,  ธรรมของนักปรกครอง
พระพุทธศาสนาไดวางหลักปฏิบัติไวเพื่อใหการปกครองมีความเปนไปโดยธรรมและยังประโยชน
สุขใหเกิดแกประชาชน มี 10 ประการดังนี้ 1. ทาน การให คือ สละทรัพยส่ิงของ บํารุงเล้ียง 
ชวยเหลือราษฎร 2. ศีล ความประพฤติดีงาม 3. ปริจจาคะ การบริจาค คือ เสียสละความสุขสําราญ  
4. อาชชวะ ความซ่ือตรง 5. มัททวะ ความออนโยน 6. ตปะ ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา  
มิใหเขามาครอบงําจิต 7. อักโกธะ ความไมโกรธ 8. อวิหิงสา ความไมเบียดเบียน 9. ขันติ  
ความอดทน 10. อวิโรธนะ ความไมคลาดธรรม คือ ถือประโยชนและความดีงามของรัฐและราษฎร
เปนท่ีตั้ง 
 ตัวอยางหลักธรรมขอ ทศพิธราชธรรม ปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทที่ 6 
รัฐมนตรีกับคุณหญิง หนา 63 เปนบทสนทนาระหวางทานพระครูกับทานรัฐมนตรี ทานพระครู
เทศนส่ังสอนทานรัฐมนตรีถึงความเปนผูนํา ตองทําหนาท่ีดูแลทุกข สุขของประชาชน ดังความวา 
 “ทานอยาลืมวา ตําแหนง นายกรัฐมนตรี เปนตําแหนงผูนําของประเทศ  
ทานจะตองเปนผูนําสูงสุด แตในความเปนจริงนั้นตรงกันขามเพราะคุณหญิงสูงกวา นี่แหละมันจะ
วุนวายก็ตรงนี้ ทานพอท่ีจะเขาใจท่ีอาตมาพูดใชไหม อาตมาเปนคนตรงพูดออมคอมกับเคาไมเปน” 
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 1.26 พรหมวิหาร 4 
                             ธรรมเคร่ืองอยูอยางประเสริฐ, ธรรมประจําใจอันประเสริฐ, หลักความ
ประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ, ธรรมท่ีตองมีไวเปนหลักใจและกํากับความประพฤติ จึงจะช่ือวา
ดําเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนตอมนุษยตลอดจนสัตวท้ังหลายโดยชอบ มี 4 ประการ คือ 1.  
เมตตา ความรักใครปรารถนาดี อยากใหมีความสุข 2. กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข 3. 
มุทิตา ความยินดีในเม่ือผูอ่ืน อยูดี มีสุข 4. อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง  
 ตัวอยางหลักธรรมขอ พรหมวิหาร 4 ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทที่ 39 
เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก หนา 464 เปนขอธรรมขอท่ี 1 คือ เมตตา ความรักใครปรารถนาดี อยากใหมี
ความสุข ดังความวา 
 “หมดปญหาของ คนทอง ก็มาเจอปญหาของ คนแทง ทานพระครูแหงวัดปา
มะมวงมีอันตองรับปรึกษาทุกรูปแบบโดยไมคิดราคา คาจาง เมตตาธรรมคํ้าจุนโลก เปนคาถาท่ีทาน
ทองไวในใจ ยามใดท่ีเกิดความเหน่ือยหนายทอแท ก็ไดใชคาถาบทนี้ชวยชโลมจิตใจใหชุมช่ืนมี
ชีวิตชีวาและมีกําลังใจท่ีจะสงเคราะหชวยเหลือดวยเมตตาตอไป” 
 อีกตัวอยางหนึ่ง อยูในบทท่ี 11 วิธีแกกรรมที่ดีท่ีสุด หนา 121 เปนขอธรรมขอท่ี 
2 คือ  กรุณา ความสงสาร คิดชวยใหพนทุกข  ดังความวา 
 “ทําไมจะไมสงสาร ก็ท่ีฉันตรากตรําทํางานจนลืมกิน ลืมนอนอยูทุกวันนี้ไมใช
เพราะความสงสารหรอกหรือ เธอจําไวนะบัวเฮียว วา ท้ังคนท้ังสัตวท่ีเกิดมาบนโลกนี้ ลวนนา
สงสารดวยกันท้ังนั้น เม่ือเคามีทุกขและเราพอจะชวยไดก็ตองชวย ไมวาเขาจะเปนใครมาจากไหน 
จะสวยหรือ ไมสวยก็ตาม เขาใจหรือยัง” 
  ตัวอยางอีกอันหนึ่ง อยูในบทท่ี 31 คุณนายราศี หนา 373 เปนขอธรรมขอท่ี 4 
คือ อุเบกขา ความวางใจเปนกลาง ดังความวา 
 “ทานพระครูเรียกบุรุษนั้นอยางอดรนทนไมได รูสึกสมเพชเคาเปนกําลังหาก
ทานก็ไมอาจชวยอะไรได บุรุษผูนี้กําลังตาบอดสนิทจึงไมอาจมองเห็นแสงสวางใดๆ ไดเลย เม่ือ
ชวยไมไดทานจําตองวางอุเบกขา ตองปลอยใหเปนไปตามกรรมของเขา” 
 1.27 โยนิโสมนสิการ 
                              การใชความคิดถูกวิธี คือ การทําในใจโดยแยบคาย มองส่ิงท้ังหลายดวยความคิด
พิจารณาสืบคนถึงตนเคา สาวหาเหตุผลจนตลอดสาย แยกแยะออกพิเคราะหดูดวยปญญา ท่ีคิดเปน
ระเบียบและโดยอุบายวิธี ใหเห็นส่ิงนั้นๆ หรือปญหานั้นๆ ตามสภาวะและตามความสัมพันธแหง
เหตุปจจัย 
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 ตัวอยางหลักธรรมขอ โยนิโสมนสิการ ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 15 
อจินไตย 4 หนา 172-173 เปนบทสนทนาระหวางทานพระครูและพระบัวเฮียว ทานพระครูเทศน 
ส่ังสอนพระบัวเฮียวเกี่ยวกับการใชปญญาวิเคราะหส่ิงตางๆ ใหลึกกวาการมองแลวตัดสินแบบ
ผานๆ ไป ดังความวา 
 “ศาสนานะไมเส่ือมหรอก แตคนเส่ือมจากศาสนา คือคนบางกลุมบางพวก เม่ือ
เห็นพระทําตัวไมดีก็เลยไปโทษวาศาสนาเส่ือมนี่คนดอยปญญาจะคิดอยางนี้ เพราะขาดโยนิโส
มนสิการ” 
 “ขาดอะไรนะครับ” พระบัวเฮียวรูสึกไมคุนหูกับ ศัพทใหมท่ีทานพระครูใช 
 “ขาดโยนิโสมนสิการ คือไมรูจักคิด ไมมองส่ิงท้ังหลายดวยปญญา เลยทําให
เกิดมิจฉาทิฏฐิ โยนิโสมนสิการมีความสําคัญมากเพราะเปนปจจัยใหเกิดสัมมาทิฏฐิ และเปนตนทาง
ของความดีท้ังปวง คนท่ีมีโยนิโสมนสิการเขาจะแยกแยะไดวา ใครเปนพระ ใครเปนมารศาสนา 
เพราะฉะน้ันถึงเขาจะเห็นพระทําตัวไมดี เขาก็จะไมเส่ือมจากศาสนา เพราะเขารูวาน่ันคือมาร ไมใช
พระ” 
 หลักพุทธธรรมระดับพื้นฐานท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไป
ตามกรรม โดยถายทอดผานตัวละครตางๆ จะเห็นไดวาหลักพุทธธรรมในระดับตนนี้ พระพุทธองค
ทรงแสดงไวเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตใหสอดคลองกับความเปนไปตามธรรมชาติ มีท้ังขอ
ท่ีควรปฏิบัติและขอท่ีควรละเวนไมควรปฏิบัติ เพื่อความเจริญกาวหนาในชีวิตปจจุบันของผูเปน
ฆราวาสและสังคมไดอยูรวมกันอยางปกติสุข ไมเบียดเบียนกัน สังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 2. ระดับกลาง (สัมปรายิกัตถะ) จุดหมายข้ันเลยตาเห็นหรือประโยชนเบ้ืองหนา เนนท่ี
ความเจริญงอกงามแหงจิตใจเปนคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต เปนพื้นฐานในการนําไปสูเปาหมายชีวิต
ระดับสูงสุดตอไป 
 2.1 สัมปรายิกัตถะ หรือ สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
 สัมปรายิกัตถะ หรือ สัมปรายิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  คือ ธรรมท่ีเปนไปเพื่อ
ประโยชนเบ้ืองหนา, หลักธรรมอันอํานวยประโยชนสุขข้ันสูงข้ึนไป ไดแก ประโยชนในโลกหนา
นั่นเอง มี 4 ประการ คือ 1. สัทธาสัมปทา ความถึงพรอมดวยศรัทธา 2. สีลสัมปทา ความถึงพรอม
ดวยศีล 3. จาคสัมปทา ความถึงพรอมดวยจาคะ 4. ปญญาสัมปทาความถึงพรอมดวยปญญา 
 หลักธรรมขอ  สัมปรายิกัตถะ  ท่ีปรากฏอยูในธรรมนิยาย  อยูในบทที่  78 
อริยทรัพย หนา 924-925 เปนขอธรรมขอท่ี 2. สีลสัมปทา ความถึงพรอมดวยศีล และ 3. จาคสัมปทา  
ความถึงพรอมดวยจาคะเปนเหตุการณตอนท่ีเถาแกบก นําเงินมารับไหวบาวสาว คือนายสมชายและ
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นางสาวแปงรํ่า รวมท้ังนําเงินมาทําบุญถวายวัดเพื่อชวยสมทบทุนสรางหอประชุมและทุน 
เสริมสมองตามท่ีเคยไดล่ันวาจาไว ดวยความเต็มใจ ดังความวา        
  “แขกเหร่ือพากันมารวมงานอยางคับค่ัง และสวนมากก็เปนลูกศิษยลูกหาของ
ทานพระครู โดยเฉพาะเถาแกบกนั้น รับไหว คูบาวสาวเปนเงินถึงหนึ่งหม่ืนบาท 
 เม่ือหายจากโรคราย บุรุษนั้นไมลืมวาจาที่เคยไดพูดไว วาจะใหเทวดาท่ีตออายุ
ให โดยคิดเฉล่ียปละหน่ึงหม่ืนบาท และเพราะเห็นวานายสมชายมีบุญคุณ นํายามาใหอยาง
สมํ่าเสมอ จึงต้ังใจวาจะชวยเหลือเขาจนสุดความสามารถ 
 หลังจากปฏิบัติกรรมฐานอยู ท่ีวัดปามะมวงครบสามเดือนแลว  ชายชราจึง
กลับไปบาน และนําเงินมาถวายทานพระครูหาหม่ืนบาท เพื่อสมทบทุนสรางหอประชุมและทุน
เสริมสมองรายการละสองหม่ืน สวนอีกหนึ่งหม่ืนบาทเขาถวายทานพระครูไวสําหรับใชจายสวนตัว 
ซ่ึงเจาอาวาสวัดปามะมวงก็ไดนําเงินจํานวนนั้นมารับไหว คนเปนศิษย” 
 2.2 กรรม 
 คําวา “กรรม” ในพระพุทธศาสนา แปลวา การกระทํา ท่ีเรียกวาเปนกรรมนั้น 
ยอมประกอบดวยเจตนาเปนพื้นฐานของการกระทํา บางคร้ังพระองคก็ตรัสวา เจตนา นั่นเองเรียกวา 
กรรม ดังพุทธพจนตอนหนึ่งวา “เรากลาวเจตนาวาเปนกรรม บุคคลต้ังใจแลวหรือคิดแลวยอม
กระทํากรรมทางกายทางวาจา หรือทางใจ” หมายความวา การกระทําท่ีจะเปนกรรมไดนั้น จะตองมี
เจตนา คือความต้ังใจจงใจแลวกระทําการลงไป โดยใชเคร่ืองมือ คือ กาย วาจา และใจ ถาเปนการ
กระทําท่ีไมมีเจตนาไมเรียกวาเปนกรรม ในความหมายทางธรรม  
 ตัวอยางหลักธรรมขอ กรรม ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย มีหลายตัวอยาง ดังนี้ 
 ตัวอยางในบทท่ี 6 รัฐมนตรีกับคุณหญิง หนา 66 ดังความวา 
 “คนเราจะรํ่ารวยหรือยากจน จะสุขหรือทุกขก็ข้ึนอยูกับกรรมท่ีทํา คําวากรรม 
แปลวาการกระทํา ตามคําสอนของพระพุทธศาสนา การกระทําจัดเปนกรรมตองเปนการกระทําท่ีมี
เจตนาเปนพื้นฐาน เจตนาคือความต้ังใจหรือจงใจ บางคร้ังพระพุทธองคก็ตรัสวาเจตนานั่นเองคือ
กรรม ดังพระพุทธวจนะวา เจตนาหํภิกฺขเวกมฺมิ วทามิ... เจตยิตฺวา กมฺมํกโรติ กาเยน วาจาย มนสา – 
เรากลาวเจตนาวาเปนกรรท บุคคลต้ังใจแลวหรือคิดแลว ยอมกระทํากรรมทางกาย ทางวาจา  
ทางใจ” 
 อีกหนึ่งตัวอยาง ปรากฏอยูในบทท่ี 10 เร่ืองของกรรมใครทําใครได หนา 113  
ดังความวา 
 “สวนเพื่อนของหนูก็แสดงวาตองมีเวรมีกรรมเกี่ยวเน่ืองกันมากับคนท่ีชน คือ
มันตองมีเหตุ ถาไมมีเหตุมันก็ไมมีผล หนูลองคิดดูงายๆก็ไดวาทําไมถึงตองเปนเพื่อนของหนู ทําไม
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ไมเปนคนอ่ืนเพราะคนท่ีใชโทรศัพทเคร่ืองนี้ วันๆ มีมากมายแตทําไมเขาไมถูกชน ท่ีเปนเชนนี้
เพราะเคาไมไดเปนเจากรรมนายเวรกันมา” 
 ในบทท่ี 11 วิธีแกกรรมท่ีดีท่ีสุด หนา 122-123 เปนบทสนทนาระหวางทาน 
พระครูกับพระบัวเฮียวเกี่ยวกับกรรมท่ีจะตองไดรับของโยมวรรณวิไลและโยมผองพรรณ ดังความ
วา 
 “หลวงพอครับ ท่ีผมสงสารสองพ่ีนองนั่นไมไดแปลวาผมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง
อะไร เพียงแตผมคิดวาคนท่ีมีบุญแลวไมนาจะตองมีกรรม” พระบัวเฮียวช้ีแจง 
 “นั่นเพราะเธอยังไมเขาใจความหมายของกรรมอยางถองแท ฟงใหดีนะฉันจะ
อธิบายใหฟง คําวา กรรม หมายถึงการกระทําท่ีมีเจตนาเปนพื้นฐาน ถาเจตนาดีก็เปนกรรมดี ถา
เจตนาชั่วกรรมนั้นก็เปนกรรมช่ัว ดังนั้นกรรมจึงมีท้ังกรรมดีและกรรมช่ัว แตคนสวนใหญมักจะ
เขาใจกรรมไปในทางลบ คือไปเขาใจวาคือบาปคือความชั่ว และท่ีวา...สัตวโลกยอมเปนไปตาม
กรรม...ก็หมายความวาใครทํากรรมดีก็ไดรับผลดี ทํากรรมชั่วก็ไดรับผลชั่ว เพราะกรรมยอมเกิดจาก
ผูกระทํา เหมือนสนิมเหล็กเกิดจากเหล็ก ฉะนั้นถาไมมีผูกระทํา กรรมก็ไมมี อยางแมหนูสองคนน่ัน 
ถาเขาไมทํากรรม เขาก็ไมตองรับผลของมัน” ทานพระครูอธิบายละเอียดชัดเจน 
 “หลวงพอพูดราวกับวาเราเลือกท่ีจะทํากรรมไดอยางนั้นแหละครับ” 
 “ก็ทําไมจะเลือกไมไดเลา จริงอยู กรรมในอดีตเราเลือกไมไดเพราะมันผานพน
ไปแลวเราตองชดใชไปตามหนาท่ี แตกรรมในปจจุบันเราเลือกได บางคนไมเขาใจเร่ืองนี้จึงปลอย
ชีวิตใหเปนไปตามยถากรรมโดยไมแกไขปรับปรุง อยางเชนคนข้ีเหลาเมายาก็ไปโทษวา เพราะ
กรรมจึงเลิกไมได อันนี้เปนขอแกตัวเสียมากกวา เพราะถาเขาต้ังใจท่ีจะเลิกจริงๆ เขาก็เลิกได หรือ
อยางคนท่ีเกิดมายากจนเพราะกรรมเกาสงผล เนื่องจากชาติกอนๆเปนคนตระหน่ีเหนียวแนน ไม
ทําบุญบริจาคทาน เม่ือทําเหตุไวไมดีก็ตองรับผลไมดี ถาเคาคิดวาเพราะกรรมจึงทําใหเกิดมายากจน 
แลวเลยงอมืองอเทา เกียจคราน ไมขวนขวายทํามาหากิน เขาก็ตองจนอยูอยางนั้น” 
 “แปลวาเขาตองผืนดวงใชไหมครับ คือตองขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ 
เปนการสรางกรรมใหมในทางท่ีดี ท่ีเปนกรรมเกาก็ ชดใชไปแลว คือเกิดมายากจนขัดสน อยางนั้น
ใชไหมครับ” 
 “ถูกแลว แตถาเขาขยันหม่ันเพียรจนรํ่ารวยข้ึนมาก็ยังตระหนี่เหนียวแนนไม
ทําบุญบริจาคทาน ชาติตอไปเคาก็ตองยากจนขัดสนอีก” 
 ตัวอยางอีกหนึ่งตัวอยาง ท่ีปรากฏอยูในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 11 วิธีแกกรรมท่ี
ดีท่ีสุด หนา 125 ดังความวา 
 “หลวงพอครับ แลวคุณโยมคนนองทํากรรมอะไรไวอีกครับ” 
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 “ปกติคนเราก็ทํากรรมอยูตลอดเวลาน่ันแหละบัวเฮียว สุดแลวแตวาจะเปน 
กรรมดี หรือกรรมช่ัว นี่เรายังไมพูดลึกเขาไปถึงกรรมอีกประเภทหนึ่งท่ีเรียกวากรรมกลางๆ คือ 
กรรม ไมดีไมชั่วหรอกนะ เร่ืองนั้นมันลึกซ้ึง เอาเปนวาขณะน้ีเรารูจักแตกรรมดีกับกรรมช่ัวก็พอ 
การทํากรรมนั้นไมวาจะกรรมดีหรือกรรมช่ัว ถามันแรงก็จะใหผลทันตาในชาตินี้ อยางหนูวรรณ
วิไลเขาเปนโรคหึงรุนแรงมากก็เลยทุกขมาก ซ่ึงขอนี้แกไขไดแตไมยอมแกไข จะโทษฝายหญิงขาง
เดียวก็ไมถูกนักเพราะผูชายท่ีจะมาแตงงานกับเขานั้นเปนคนชอบทําใหเมียหึง เห็นเมียหึงแลวเคามี
ความสุข คือเปนความสุขของผัว แตเปนความทุกขของเมีย” 
 ในขอธรรม องคประกอบของกรรม ไดแก กามคุณ 5 ประกอบดวย รูป - ท่ีพึงรู
แจงทางตา เสียง – ท่ีพึงรูแจงทางหู กล่ิน – ท่ีพึงรูแจงทางจมูก รส – ท่ีพึงรูแจงทางล้ิน สัมผัส – ท่ีพึง
รูแจงทางกาย ปรากฏอยูในธรรมนิยายบทที่ 10 เร่ืองของกรรมใครทําใครได หนา 117-118 เปน
เหตุการณตอนท่ีทานพระครูเทศนสอนเร่ือง โทษของกาม ดังความวา   
 “นี่ พระพุทธองคทรงแสดงโทษของกามไวในเลมนี้” 
 “ไหนลองอาน ขัคควิสณสุตตนิเทส ตั้งแตขอ 764 ถึง 766 ใหพรรคพวกฟงสิ” 
ครูสฤษด์ิจึงตองอานดวยเสียงท่ีทุกคนไดยินท่ัวกันวา 
 “...ขอ 764...กามนี้เปนเคร่ืองของ มีความสุขนอย มีทุกขมาก บุคคลผูมีปญญารู
วากามนี้เปนดังฝ ดังนี้แลว พึงเท่ียวไปผูเดียวเหมือนนอแรดฉะน้ัน” 
 “ขอ 765...ดูกอนภิกษุท้ังหลาย สุขโสมนัสใดอาศัยกามคุณ 5 ประการนี้  
สุขโสมนัสนั้นแลเรากลาววากามสุข กามสุขนี้มีนอย กามสุขนี้เลว กามสุขนี้ลามก กามสุขนี้ใหเกิด
ทุกข เพราะฉะน้ันจึงช่ือวา กามนี้เปนเคร่ืองของ มีความสุขนอย...” 
 “ขอ  766. . . คําว ากามนี้มีความยินดีนอย  มีความทุกขมาก  กามท้ังหลาย  
พระผูมีพระภาคตรัสวามีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก มีโทษมาก กามท้ังหลาย 
พระผูมีพระภาคตรัสเหมือนโครงกระดูก...เหมือนช้ินเนื้อ...เหมือนคบเพลิง...เหมือนหลุมถานเพลิง
...เหมือนความฝน...เหมือนของท่ียืมเขามา...เหมือนผลไม...เหมือนดาบและสุนัขไลเนื้อ...เหมือน
หอกและหลาว...เหมือนศีรษะงูเหา...มีทุกขมาก มีความยินดีนอย มีความคับแคนมาก มีโทษมาก 
เพราะฉะน้ันจึงช่ือวากามนี้มีความยินดีนอย มีทุกขมาก...” 
 อีกตัวอยางหน่ึงของ ขอธรรมเร่ืองกามคุณ 5 อยูในบทท่ี 79 เทศนกัณฑสุดทาย   
หนา 938 ดังความวา 
 “ทานพระครูมองอาหารหวานคาวท่ีลูกศิษยจัดใสพานกะไหลทองมาถวาย แลว
จึงฉันไปสองสามคําเพื่อไมใหพวกเขาเสียน้ําใจ เสร็จแลวจึงรวบชอน ยกถวยบรรจุน้ําชาข้ึนดื่ม 
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ตลอดชีวิตของทาน มิเคยท่ีจะติดใจไหลหลงในรูป เสียง กล่ิน รส หรือสัมผัสท่ีนาใครนาพอใจ  
กามคุณ 5 ไมเคยมามีอิทธิพลเหนือความรูสึกนึกคิดของทาน” 
 ในขอธรรมเร่ือง ประเภทของกรรม ไดแก กรรมดํา (กรรมช่ัว) มีวิบากเปนฝาย
ดํา (ฝายช่ัว) หมายถึง อกุศลกรรมท่ีเกิดจาก อกุศลเจตนา ไดแก กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ท่ี
มีการเบียดเบียน เชน ฆาสัตว ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ ดื่มน้ําเมา เปนตน นอกจากน้ียัง
หมายถึงครุกกรรมอกุศล 5 อยาง คือ ฆาแม ฆาพอ ฆาพระอรหันต ทํารายพระพุทธเจาจนหอ 
พระโลหิต และยุยงสงฆใหแตกกัน 
 กรรมดํามีผลดํา คือ ผลท่ีกอใหเกิดความทุกข ความเดือดรอนแกผูกระทํา ซ่ึงอาจ
เกิดในชาตินี้หรือชาติหนา หรือท้ังชาตินี้และชาติหนา ซ่ึงแลวแตกรรมนั้นๆ เชน การฆาคนตาย
ใหผลในชาตินี้คือถูกจําคุก ผลในชาติหนาตกนรก ผูประกอบกําดําไดรับผล 2 ช้ัน ผลช้ันนอกคือทํา
ใหตัวเองเดือดรอน ผลชั้นในคือทําใหใจเศราหมอง กิเลสในตัวงอกงามยิ่งข้ึน ขอธรรมนี้ปรากฏอยู
ในธรรมนิยาย บทท่ี 1 เจาอาวาสวัดปามะมวง หนา 7 เปนบทสนทนาระหวางทานพระครูและนาย
บัวเฮียว ช้ีใหเห็นวาใครทํากรรมใดไวก็รับผลของกรรมนั้น ดังความวา  
 “พอเธอเปนอะไรตาย” ทานพระครูถามขึ้น นายบัวเฮียวนิ่งไปพักใหญๆ เม่ือถูก
ถามเร่ืองท่ีทําใหสะเทือนใจ ในท่ีสุดจึงเลาใหทานฟงวา “พอถูกแมแทงตายครับ พอผมแกชอบกิน
เหลา พอเมาแลวก็หาเร่ืองทะเลาะกับแม แมสูไมไหว เลยความีดท่ีใชแทงคอสัตวนั้น แทงพอ” ถึง
ตอนนี้เขาหยุดเลา ภาพเหตุการณสยดสยองในคร้ังนั้นผุดข้ึนในความทรงจํา มันแจมจาชัดเจน
เหมือนเพิ่งเกิดข้ึน ท้ังท่ีวันเวลาลวงเลยมาถึงสิบปแลว 
 “แมเธอก็ตองติดคุกนะสิ” 
 “ครับ แมถูกจับฐานฆาคนตายโดยเจตนา ศาลตัดสินใหจําคุกยี่สิบปแตลดให
คร่ึงหนึ่ง เพราะแมรับสารภาพ”   

กรรมขาว (กรรมดี) มีวิบากเปนฝายขาว (ฝายดี) หมายถึง กุศลกรรมท่ีเกิดจาก
กุศลเจตนาไดแก กายสังขาร วจีสังขาร มโนสังขาร ท่ีไมมีการเบียดเบียน งดเวนจากการฆาสัตว จาก
การลักทรัพย จากการประพฤติผิดในกาม จากการพูดเท็จ จาการดื่มน้ําเมา การใหทาน การรักษาศีล 
การมีจิตเมตรากรุณาตอผูอ่ืน นอกจากนี้ยังรวมไปถึงครุกกรรมฝายกุศล คือ สมาบัติ 8 อันไดแกรูป
ฌาน 4 และอรูปฌาน 4 ดวย กรรมขาวมีผลขาว คือผลที่กอใหเกิดความสุขสบาย ความเจริญรุงเรือง
ในชีวิต ซ่ึงอาจเกิดในชาตินี้หรือชาติหนา หรือท้ังชาตินี้หรือชาติหนาก็ได ผูประกอบกรรมขาวจะ
ไดรับผลชั้นนอก คือทําใหตัวเองมีความสุขและมีความเจริญรุงเรืองในชีวิต ผลช้ันในคือ ทําใหกิเลส
เคร่ืองเศราหมองลดนอยลงไป ขอธรรมนี้ปรากฏอยูในธรรมนิยาย บทท่ี 3 พระบัวเฮียว หนา 38  
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เปนบทสนทนาระหวางทานพระครูและพระบัวเฮียว ในขณะท่ีทานพระครู สอนเร่ืองการปฏิบัติ
กรรมฐานแกพระบัวเฮียว ดังความวา 
 “มันไมไหวแลวครับหลวงพอ” พระบัวเฮียวครํ่าครวญอยูในใจ คราวนี้รูแลววา
พระอุปชฌายตอง รูอะไรในใจของทาน พระอุปชฌายรูหมด 
 “ตองไหวสิ ตั้งใจไวเลยวา ตายเปนตาย” 
 “ผมยงัไมอยากตายน่ีครับ” พระใหมแอบถียงในใจ 
 “ยังไมอยากตาย ถามันถึงท่ีตายมันก็ตองตาย แตถาตายในขณะปฏิบัติก็จะไปเกิด
ในสุคติภูมิ ไมตองไปอบายภูมิเลือกเอาวาจะเอาอยางไหน” 
 ในขอธรรมเร่ืองกฎแหงกรรม “กฎแหงกรรม” นี้ ศัพททางวิชาการแทๆ เรียกวา  
“กรรมนิยาม” ซ่ึงแปลตรงๆ วา กฎแหงกรรม กฎ เปนกฎเกณฑแหงเหตุผลเกี่ยวกับการกระทําของ
มนุษย เชนท่ีวา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว เปนตน ขอธรรมน้ีมีตัวอยางหลายตัวอยาง ดังนี้ คือ  
 ขอธรรมนี้ปรากฏอยูในธรรมนิยาย บทท่ี 6 รัฐมนตรีกับคุณหญิง หนา 67  
ดังความวา 
 “เอ...แตพระคุณเจาครับทําไมบางคน ทําช่ัวแลวไดดีเลาครับ คนประเภทน้ีเทาท่ี
ผมเห็นมีมากเสียดวย กระท่ังมีคนกลาวไววา... ทําดีไดดีมีท่ีไหน ทําช่ัวไดดีมีถมไป... แบบนี้แสดง
วาทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่วไมจริงเสมอไป ใชไหมครับ” 
 “ ก็อยางท่ีอาตมาพูดไปเม่ือตะก้ีนั่นแหละวา เร่ืองกรรมมันสลับซับซอน เราจะ
มาตัดสินเฉพาะท่ีเราเห็นนั้นไมได วากันโดยหลักแลว คนทําดีจะตองไดดี ทําช่ัวจะตองไดชั่ว แตคน
ท่ีทําช่ัวแลวไดดีนั้นเพราะเขายังกินบุญเกา อยู คือมีความดีสะสมเอาไวมาก อาจจะสะสมไวตั้งแต
อดีตชาติ แตพอบุญเกาหมดเมื่อไร เม่ือนั้นกรรมช่ัวก็จะมาใหผล สวนคนท่ีทําดีไดช่ัว ก็เพราะกรรม
ชั่วท่ีเคยทําไวแตคร้ังอดีตยังคงใหผลไมหมด กรรมมันจะใหผลไมพรอมกัน ถากรรมช่ัวกําลังใหผล 
กรรมดีก็จะรออยูกอน หรือถากรรมดีกําลังใหผล กรรมช่ัวก็จะรออยูกอนเชนกัน เปรียบเทียบให
เห็นงายๆก็คือท่ีท่ีทานกําลังนั่งอยูขณะน้ี ตราบใดท่ีทานยังไมลุกออกไป คนอ่ืนจะมานั่งไมได ตอง
รอใหทานลุกเสียกอน จริงไหม” 
 อีกตัวอยางหน่ึง อยูในบทท่ี 1 เจาอาวาสวัดปามะมวง หนา 2 เปนบทสนทนา
ระหวางทานพระครูกับพระบวชใหมรูปหนึ่ง เกี่ยวกับเร่ือง การปฏิบัติหนาท่ีของบรรพชิต ท่ีเดี๋ยวนี้
คอนขางจะปฏิบัติกันไปในทางที่ผิด  ดังความวา 
 “อยาคิดอะไรมาก ตั้งหนาต้ังตาเจริญกรรมฐานไปดีกวา คิดเสียวา ชั่วชางชีดีชาง
สงฆ พระพุทธองคทรงตรัสวา สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม บุคคลหวาพืชเชนไร ยอมไดรับผล
เชนนั้น ทําดียอมไดดี ทําช่ัวยอมไดชั่ว นี้เปนสัจธรรม”   
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 ตัวอยางอีกอยางหน่ึง อยูในบทท่ี 6 รัฐมนตรีกับคุณหญิง หนา 59 เปนเหตุการณ
ตอนท่ีทานรัฐมนตรีกับคุณหญิงปทุมทิพย แวะเขามากราบทานพระครูซ่ึงกําลังสนทนาอยูกับ
ครูสฤษด์ิอยู และไดเรียนถามเกี่ยวกับเร่ืองของการเมือง ทานพระครูไดสอนวา ใครทํากรรมอะไรไว
ก็จะไดอยางนั้น ตามกฎแหงกรรม ดังความวา 
 “ความจริงเร่ืองการเมืองมันเปนเร่ืองทางโลก อาตมาเปนพระสงฆไมอยากจะ
ออกความเห็น แตเอาเถอะ ไหนๆ ทานก็ถามแลว อาตมาก็ขอตอบวามันเปนเร่ืองของ กฎแหงกรรม 
คราวนี้แหละคนจะไดเช่ือเสียทีวา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดชั่ว” 
 อีกตัวอยางหนึ่ง ของขอธรรมกฎแหงกรรม อยูในบทท่ี 6 รัฐมนตรีกับคุณหญิง  
หนา 65 ดังความวา 
 “กฎแหงกรรมก็คือกฎแหงเหตุและผล เหตุอยางไร ผลก็อยางนั้น เหตุดีผลก็ดี 
เหตุชั่ว ผลก็ช่ัว ผูท่ีสรางกฎแหงกรรมก็คือเรานี่แหละ ไมมีใครมาสรางมาบันดาลให ไมใชพรหมลิขิต 
หากเปนเร่ืองของกรรมลิขิต เม่ือเราสรางเหตุเราก็ตองรับผล จะใหใครมารับแทนเราไมได เหมือนดังท่ี 
พระพุทธองคตรัสไววา กมฺมสฺสโกมฺหิกมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุกมฺมปฏิสรโณยํกมฺมํกริสฺสามิ  
กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ตสฺส ทายาโท ภวิสฺสามิ – เรามีกรรมเปนของตน เปนผูรับผลของกรรม มีกรรมเปน
กําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนท่ีอาศัย เราทํากรรมอันใดไว ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม เราจะตองรับ
ผลของกรรมนั้น....เพราะฉะน้ันอาตมาจึงชวยทานไมได” 
 ในขอธรรมเร่ืองกรรมและการใหผลของกรรมนั้น เปนเร่ืองท่ีสลับซับซอนยากท่ี
คนธรรมดาจะรูได และเปนเร่ืองท่ีบุคคลไมควรคิดเพราะไรประโยชน ดังปรากฏใน อังคุตตรนิกาย  
จตุกกนิบาต เร่ือง อจินไตย 4 มี 4 ประการ ดังนี้ 1. พุทธวิสัยของพระพุทธเจาท้ังหลาย 2. ฌานวิสัย
ของผูไดฌาน 3. วิบากแหงกรรม 4. ความคิดเร่ืองโลก  ตัวอยางเร่ืองของอจินไตย 4 ปรากฏในธรรม
นิยาย อยูในบทท่ี 15 อจินไตย 4 หนา 175-176) เปนบทสนทนาธรรมระหวางทานพระครูและ 
พระบัวเฮียว ทานพระครูสอนวาเร่ืองกรรมมีความสลับซับซอน ยากท่ีคนธรรมดาจะรูและเขาใจได 
ทานกลาววามันเปนอจินไตย ทานจึงใหพระบัวเฮียวเปดพระไตรปฎกแลวอาน อจินติสูตร ใหทาน
ฟง ดังความวา 
 “ดูกอนภิกษุท้ังหลาย อจินไตย 4 ประการนี้ อันบุคคลไมควรคิด เม่ือบุคคลคิด 
พึงเปนผูมีสวนแหงความบา เดือดรอน อจินไตย 4 ประการเปนไฉน ดูกอนภิกษุท้ังหลาย พุทธวิสัย
ของพระพุทธเจาท้ังหลาย 1 ฌานวิสัยของผูไดฌาน 1 วิบากแหงกรรม 1 ความคิดเร่ืองโลก 1......  
อจินไตย 4 ประการนี้แล ไมควรคิด เม่ือบุคคลคิด พึงเปนผูมีสวนแหงความบาเดือดรอน.....” 
 ในขอธรรมเร่ือง การใหผลของกรรม หมวดท่ี 1 วาโดยปากกาล คือ จําแนกกรรมตาม
เวลาท่ีใหผล แบงได 3 ประเภท คือ 
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 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม หมายถึง กรรมใหผลในปจจุบัน คือภพนี้ กรรมชนิด
นี้กําลังแรงมากผูท่ีกระทํากรรมแลวจะไดรับผลในชาตินี้ทันตาเห็น แตถาไมมีเวลาหรือไมมีโอกาส
ท่ีจะใหผลในชาตินี้ กรรมนี้ก็จะกลายเปนอโหสิกรรมไปโดยปริยาย 
 2. อุปชชเวทนียกรรม หมายถึง กรรมใหผลในภพท่ีจะไปเกิด คือ ภพหนาท่ีใกล
กับภพปจจุบัน ไดแกกรรมดีก็ตาม กรรมช่ัวก็ตาม ท่ีผูกระทําแลวจะไดรับผลในชาติหนาตอชาติ
ปจจุบัน เปนกรรมมีกําลังออนกวากรรมแรก ถาไมมีโอกาสใหผลในชาติหนาก็จะกลายเปน
อโหสิกรรมไป 
 3. อปราปริยเวทนียกรรม หมายถึง กรรมท่ีใหผลในชาติตอๆ ไป กรรมชนิดนี้มี
แรงเบากวาสองกรรมแรก กรรมชนิดนี้จะติดตามผูกระทําเร่ือยไปมีโอกาสเม่ือใดก็ใหผลเม่ือนั้น ไม
เปนอโหสิกรรมตราบใดท่ีผูกระทํายังคงวนเวียนอยูในสังสารวัฏ จะส้ินสุดก็ตอเม่ือผูกระทําบรรลุ
พระนิพพานกรรมนั้นจะเปนอโหสิกรรมไป 
 ตัวอยางท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทที่ 42 คุณหญิงอรอุษา หนา 512 เปน
การใหผลของกรรมในขอ 1. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กรรมท่ีใหผลในชาตินี้ เปนบทสนทนา
ระหวางคุณหญิงอรอุษา กับทานพระครู เกี่ยวกับเร่ืองผลของกรรม ดังความวา 
 “แตกอนดิฉันไมเช่ือวาบาปกรรมนั้นมีจริง จึงหลงระเริงกับยศและอํานาจ  
จนเปนเหตุใหกอกรรมทําช่ัวไวมากมาย นี่ถาไมประสบกับความทุกข ดิฉันก็ยังคงไมเช่ือ เขาพูดกัน
วากรรมสมัยนี้มันติดจรวดจึงใหผลรวดเร็วโยไมตองรอใหถึงชาติหนา ทานพระครูเช่ือหรือเปลาคะ 
วาแตกอนนี้ดิฉันรํ่ารวยมาก ตอนน้ันคุณอัครเดชสามีดิฉันเขาเปนรัฐมนตรี วันๆมีแตคนเอาเงินมา
ให รูสึกวาเงินทองไหลมาเทมางายๆ ดิฉันก็ฟุมเฟอยฟุงเฟอเพราะเงินไดมางายๆ” 
 “แตพอคุณอัครเดชเปนอัมพฤกษทํางานไมได เราก็ขาดรายไดเพราะไมมีใครเอา
เงินมาให ดิฉันและลูกๆก็จมไมลง เงินทองก็รอยหรอลงไปทุกวัน พอคุณอัครเดชเสียชีวิต ดิฉันก็
ตองชํ้าใจหนักข้ึนเพราะลูกๆทะเลาะแยงชิงสมบัติกัน” 
 อีกหนึ่งตัวอยาง เปนการใหผลของกรรมในขอ 2. คือ อุปชชเวทนียกรรม คือ 
กรรมใหผลในภพท่ีจะไปเกิดคือกรรมใหผลในชาติหนา อยูในบทท่ี 44  เจนวลศรี หนา 538-539 
เปนเหตุการณตอนท่ีเจตภูตของคุณนายราศี มากราบขอขมา และกราบลาทานพระครู ดังความวา 
 “ขอขมาเร่ืองอะไร แลวก็จะลาไปไหนหรือ” 
 “หนูมากราบขอขมาลาโทษท่ีไดแสดงกิริยาท่ีไมงดงามท่ีกุฏิหลวงพอเม่ือวันข้ึน
ปใหม แลวก็มาลาไปปรโลกคะ พรุงนี้เวลาสองทุมตรง หนูจะถูกยิงตาย” 
 “ใครยิง” 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  162 

 “เมียนอยของนายประวิทย คนท่ีเคยมาเขากรรมฐานกับหนูคะหลวงพอ เขาจาง
มือปนมายิง” 
 “เขาจะยิงทําไมละ คนเคยเขากรรมฐานมาแลวทําไมยังมีจิตใจโหดรายถึง 
ปานน้ัน แลวทําไมคุณนายไมแจงความเสียละ”ถามเพื่อประเมินผล การปฏิบัติธรรมของคุณนายราศี 
 “ไมหรอกคะหลวงพอ มันเปนกฎแหงกรรม เม่ือชาติท่ีแลวหนูฆาเขาไว นี่ถาหนู
ไมเขากรรมฐานก็คงไมรู แลวก็คงจะตองจองเวรจองกรรมกันตอไป เขาอยากจะเปนคุณหญิงคะ 
หลวงพอ เม่ือหนูตาย เขาคงคิดวาจะไดข้ึนเปนคุณหญิง” 
 “ไมไดเปนหรอก คนจิตใจโหดราย อยางนั้นไมมีโอกาสไดเปนคุณหญิงแน  
ไมนาเลย แสดงวา ศีล สมาธิ ปญญา ไมไดเขาไปชําระลางใจเขาเลย มาปฏิบัติเสียเวลาเปลา” 
 ในขอธรรมเร่ือง การใหผลของกรรม หมวดท่ี 2 วาโดยกิจ คือ จําแนกกรรมตาม
การใหผลตามหนาท่ี แบงได 4ประเภท คือ 
 1. ชนกกรรม หมายถึง กรรมกอใหเกิด กรรมแตงใหเกิด คือ กรรมท่ีเปนตัว
นําไปเกิด ถาเปนกรรมดี ก็สงไปเกิดในภพท่ีดี ถาเปนกรรมช่ัวก็นําไปเกิดในภพท่ีช่ัว หนาท่ีของ
กรรมชนิดนี้คือ เม่ือบุคคลตายลง ชนกกรรมจะสงใหเกิดตามฐานะตางๆอันสมควรแกกรรมท่ี
กระทํามา เม่ือกรรมนําไปเกิดแลวกรรมนั้นก็เปนอันหมดหนาท่ี 
 2. อุปตถัมภกกรรม หมายถึง กรรมอุปถัมภ (สนับสนุน) เม่ือชนกกรรมแตงให
เกิดในท่ีดีแลวอุปตถัมภกกรรมก็จะสนับสนุนใหดียิ่งข้ึน แตถาหากชนกกรรมแตงใหเกิดท่ีไมดี 
อุปถัมภกกรรมนี้ก็จะซํ้าเติมใหเลวรายลงไปอีก ดังนั้นถาชนกกรรมดี อุปถัมภกกรรมก็ดีดวย  
ถาชนกกรรมไมดี  อุปถัมภกกรรมก็ไมดีไปดวย 
 3. อุปปฬกกรรม หมายถึง กรรมบีบค้ัน กรรมชนิดนี้จะทําหนาท่ีกีดกันหรือ
เบียดเบียนชนกกรรมและอุปตถัมภกกรรมใหมีผลทุเลาลง บ่ันทอนวิบากมิใหเปนไปไดนาน เชน ถา
ชนกกรรมแตงใหเกิดในท่ีดีอุปปฬกกรรมก็จะบีบค้ันใหเลวลง แตถาชนกกรรมแตงใหเกิดในท่ีไมดี 
อุปปฬกกรรม ก็จะสนับสนุนใหดีข้ึน  
 4. อุปฆาตกกรรม หมายถึง กรรมตัดรอน กรรมชนิดนี้จะทําหนาท่ีคลายกับ  
อุปปฬกกรรม แตมีกําลังรุนแรงกวา คือ เปนกรรมฝายตรงขามกับ ชนกกรรม และ อุปตถัมภกกรรม 
สามารถตัดรอนการใหผลของกรรมนั้นใหขาดไปไดอยางส้ินเชิงท้ังฝายกุศลและฝายอกุศล  
 ตัวอยางท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 49 นายฮิม   หนา 593 เปนการใหผล
ของกรรม ขอ 4. อุปฆาตกกรรม คือ กรรมตัดรอน  เปนเหตุการณตอนท่ีทานพระครูมาเยี่ยมเจนวล
ศรีท่ีโรงพยาบาล แทนท่ีจะไปงานศพ เพราะเห็นหนอบอกวา เจนวลศรีจะตองตายแตไมตาย ทาน
พระครูเลยมาเยี่ยมและจะมาถามวาเปนเพราะเหตุใดท่ีเจนวลศรีไมตาย ดังความวา 
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 “หลวงพอจะท่ีฉันไมตายนี่เพราะอานิสงส ของบุญใชไหมจะ” คนเจ็บถาม 
เสียงใส 
 “ถูกแลวเจ บุญท่ีวานี่ถาจะจัดเปนกรรมก็ตองเรียกวาเปน อุปฆาตกกรรม หรือ
กรรมตัดรอน กรรมชนิดนี้มันจะพลิกแผนดินเชียวละ คือถาดีก็จะดีสุดยอดไปเลย แตถาช่ัวก็จะช่ัว
สุดยอดเหมือนกัน อุปฆาตกกรรมมีกําลังแรงมาก เห็นไหมวามันเปล่ียนจากตายใหเปนไมตายได 
พูดงายๆ ก็คือพอบุญเกาเจหมด บุญใหมก็มาใหผลทันตา บุญใหมนี่ก็ คือการท่ีเจทําบุญสรางโบสถ
กับมัคนายกคนน้ัน  เจเกิดปติมากท่ีไดทําบุญเปนคร้ังสุดทาย บุญนั้นใหผลทันตาเห็น เลยไมตองตาย 
ท้ังท่ีจะตองตายแนๆแลว” 
 ในขอธรรมเร่ือง การใหผลของกรรม หมวดท่ี 3 วาโดยปากทานปริยาย คือ 
จําแนกกรรมตามความยักเยื้อง หรือลําดับความแรงในการใหผล แบงได 4 ประเภท คือ 
 1. ครุกกรรม หมายถึง กรรมหนักเปนกรรมที่ใหผลกอนกรรมอ่ืนๆ เชน กรรม
ในฝายอกุศล คือ อนันตริยกรรม ไดแก มาตุฆาต - ฆามารดา  ปตุฆาติ - ฆาบิดา  อรหันตฆาต - ฆา
พระอรหันต  โลหิตุปบาท - ทํารายพระพุทธเจาแมเพียงพระโลหิตหอ  สังฆเภท - ทําสังฆเภท (ทํา
ใหสงฆแตกกัน) กรรมในฝายกุศล ไดแก สมาบัติ 8 
 2. พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม หมายถึง กรรมทํามากหรือกรรมท่ีทําจนเคย
ชิน หรือเปนทําอยูเปนปกติวิสัย กรรมชนิดนี้มีผลรุนแรงรองลงมาจากครุกกรรมจะใหผลยืนยาว
มาก ถาไมมีครุกกรรมกรรมนี้จะใหผลกอนกรรมอ่ืน ฝายกุศล เชน ใสบาตรทุกวัน รักษาศีลเปน
ประจํา ฝายอกุศล เชน ฆาสัตวเปนประจํา 
 3. อาสันนกรรม หมายถึง กรรมท่ีกระทําเม่ือจวนเจียนจะส้ินชีวิต ถาไมมี  
ครุก-กรรมและพหุลกรรมอยูกอน อาสันนกรรมนี้จะใหผลทันที คือ เม่ือจิตดับลงอาสันนกรรมจะ
นําไปเกิดในภูมิท่ีดีหรือช่ัว ตามจิตอันเปนกุศลหรืออกุศลกอนส้ินใจนั้นเอง แตถามีอนันตริยกรรม
อยู (ครุกกรรม) กรรมนั้นก็จะกลายเปนอาสันนกรรมนําไปสูนิยรภูมิ (นรกภูมิ) เม่ือจิตดับลง 
 4. กตัตตากรรม หรือ กตัตตาวาปนกรรม หมายถึงกรรม สักวากระทําคือกระทํา
โดยไมมีเจตนาหรือทําผิดไปจากเจตนาเดิม เพราะความประมาท เชน แพทยฉีดยาเพ่ือหวังใหหาย
จากโรคแตคนไขกลับตายเปนตน เม่ือไมมีกรรมชนิดอ่ืนใหผลแลวกรรมชนิดนี้จึงจะใหผลเปน
กรรมที่มีบุญหรือบาปนอย    
 ตัวอยางของ ผลของกรรมในหมวดท่ี 3 อยูในบทท่ี 7 คุณนายลําไย  หนา 81 เปน
การใหผลของกรรมขอ 1. ครุกกรรม คือ กรรมหนักเปนกรรมท่ีใหผลกอนกรรมอ่ืนๆ ดังความวา 
 “กรรมท่ีเปนครุกกรรม หรือท่ีเรียกวา อนันตริยกรรมซ่ึงมี 5 อยาง คือ มาตุฆาต-
ฆาแม ปตุฆาต-ฆาพอ อรหันตฆาต-ฆาพระอรหันต โลหิตุปบาท-ทํารายพระพุทธเจาจนพระโลหิต 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

  164 

หอข้ึน และสังฆเภท-การยุยงสงฆใหแตกกัน หาอยางนี้ อโหสิใหกันไมได เพราะเปนกรรมหนัก 
และไมเปดโอกาสใหกรรมอ่ืนมาแทนท่ี” 
 อีกตัวอยางหนึ่งเปนการใหผลของกรรมขอ 3. อาสันนกรรม คือ กรรมท่ีกระทํา
เม่ือจวนเจียนจะส้ินชีวิต อยูในบทท่ี 41 เจตภูต หนา 500 เปนบทสนทนาระหวางทานพระครูกับนาย
ขุนทอง เร่ืองของคนท่ีทําบุญมากแตตายไปแลวตองตกนรก  ดังความวา 
 “ทําไมถึงตกนรกละฮะ คนทําบุญเปนลานๆ นาจะไดไปสวรรค มีวิมานสวยๆ 
งามๆ มีนางฟางามๆเปนบริวาร แลวแบบน้ีจะเรียกวาทําดีไดดียังไงละฮะ” นายขุนทองรูสึกสับสน 
ทานพระครูจึงอธิบายวา 
 “กรรมท่ีทําใหนายสนธยาไปตกนรก ไมใชเพราะเคาทําบุญเปนลานๆหรอกเจา
ขุนทอง แตเพราะเขาดับจิตขณะท่ีโทสะครอบงําเขาอาฆาตคนท่ีมายิงเขา แลวก็ตายลงขณะท่ีจิตเปน
อกุศลคือมีโทสะถาจะจัดเขาในประเภทของกรรมก็เรียกวาอาสันนกรรม” 
 กรรมเปนเหตุปจจัยนําสัตวท้ังหลายใหตองเวียนวายตายเกิดในวัฏสงสารตามภพ
ภูมิตางๆ และกรรมนั้นมีท้ังท่ีเปนกุศลและอกุศล ดังนั้นหมูสัตวท่ีเวียนวายจึงเกิดในท่ีดีบาง ท่ีเลว
บาง ตามกรรมท่ีตนไดกระทําเอาไว ภพอันเปนท่ีอยูของสัตวจึงแบงออกเปน 3 ภพ ตามระดับของ
กรรมที่ทํา คือ กามภพ รูปภพ และอรูปภพ ไดแก  
 1. กามภพ หมายถึง ภพอันเปนท่ีอยูของสัตวผูเสพกาม ท่ียังปรารถนากามเปนอารมณ 
คือยังเกี่ยวของกับกามคุณ 5 มี รูป รส กล่ิน เสียง และโผฏฐัพพะ เปนตน กามภพ ไดแก กามาวจรภมิู 11 ภมิู 
เรียงลําดับจากตํ่าไปสูงดังนี้ นรก เปตร อสุรกาย เดรัจฉาน มนุษย จาตุมหาราชิกา ดาวดึงส ยามา   
ดุสิต นิมมานรดี ปรนิมมิตวสวัตดี   
 2. รูปภพ หมายถึง ภพของสัตวผูเขาถึงรูปฌาน ไดแก ภพของรูปพรหมทั้ง 16 
หรือ รูปาวจรภูมิ 16 ช้ัน อันเปนช้ันท่ีทองเท่ียวอยูในรูป แมจะละกามไดแลวแตก็ยังปรากฏรูปเปน
อารมณ สัตวท่ีเกิดในช้ันเหลานี้จึงไดช่ือวารูปพรหม  
 3. อรูปภพ หมายถึง ภพของสัตวท่ีเขาถึงอรูปฌาน ไดแก อรูปาวจรภูมิ 4 เปน
ชั้นท่ีทองเท่ียวอยูในอรูป แมจะละกามละรูปไดแลวแตยังปรารภอรูปเปนอารมณ สัตวท่ีเกิดในชั้น
เหลานี้จึงไดชื่อวา อรูปพรหม คือ เปนพรหมที่ไมมีรูปมีแตนาม ขันธ 4 เกิดข้ึนติดตอกัน โดยไมมี
ระหวางค่ันนับต้ังแตปฏิสนธิเปนตนมา  
 ตัวอยางในเร่ืองของภพตางๆ มีหลายตัวอยาง ดังนี้ ตัวอยางแรก อยูในบทท่ี 41 
เจตภูต หนา 492 เปนบทสนทนาระหวางทานพระครูและเจตภูตของคุณนายราศี ท่ีมากราบลาทาน
พระครูเพราะจะถูกยิงตายในวันพรุงนี้ ดังความวา 
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 “จะไปแลวหรือโยม แลวโยมไดอะไรไปละ” ทานถามอะไรในท่ีนี้ ทานตองการ
บุญหรือบาป เพราะสองส่ิงนี้เทานั้นท่ีมนุษยจะเอาติดตัวไปยังภพภูมิหนาได สวนสมบัติพัสถานท่ี
เปนวัตถุธรรม ไมมีใครเอาไปได แมเหรียญบาทพียงอันเดียวท่ีลูกหลานเคาเอาใสปากใหก็ยังตอง
เปนของสัปเหรอไปในท่ีสุด 
 ตัวอยางท่ีสอง อยูในบทท่ี 9 หลวงตาเฟอง หนา 97 ดังความวา 
 “เปตรหรือครับ ทําไมรูปรางไมเหมือนกับท่ียายเลาใหฟง สมัยผมเด็กๆ คือยาย
บอกวา เปตรนั้นตัวสูงเทาตนตาล ปากเทารูเข็ม มือเทาใบลาน แสดงวายายหลอกผมใชไหมครับ” 
 “ไมไดหลอกหรอกโยม เปตรมีหลายประเภท คือเปตรท่ีมีการเล้ียงชีวิตอยู โดย
อาศัยบุญท่ีผูอ่ืนอุทิศให อาตมาจึงตองมาขอสวนบุญจากโยม โปรดเมตตาดวนเถิด” เสียงนั้นท้ัง
ขอรองและวิงวร 
 อีกตัวอยางหนึ่ง อยูในบทท่ี 9 หลวงตาเฟอง หนา 103 ดังความวา 
 “ฉะนั้นโยมจงจําเอาไวเวลาตายตองทําจิตใหผองใส จะไดไปสูสุคติภูมิ ถาตาย
ขณะท่ีจิตมีกิเลส เชนถามีโทสะจะไปเกิดเปนสัตวนรก ถามีโลภะจะไปเกิดเปนเปตรหรืออสุรกาย 
ถามีโมหะก็จะไปเกิดเปนเดรัจฉาน ดังนั้น ถารูวากําลังจะตายก็อยาไปหวง อยาไปโลภ โกรธ หลง 
จะไดไมตองไปอบายภูมิ” 
 ทรรศนะเรื่องนรก - สวรรค 
 ทรรศนะเกี่ยวกับเร่ืองนรกสวรรค กลาวถึงนรก-สวรรค 3 ระดับ คือ 
 1. นรก-สวรรคในโลกมนุษย 
 เทาท่ีมนุษยพอจะเห็นไดดวยตาธรรมดา ตัวอยางเชน มนุษยท่ีอยูอยางลําบาก
แรนแคนไรความเจริญ ไปเกิดในภูมิอากาศท่ีรอนเกินไป หนาวเกินไป เปนอยูลําบาก หรือมนุษยท่ี
ขาดแคลนอาหารเสื้อผา อยูอยางอดอยากแรนแคน พิกลพิการ หาความสุขในชีวิตไมได อยางนี้
เหมือนตกนรก หรืออยูในนรก สวนมนุษยบางพวกมีรางกายสมบูรณ มีทรัพยสมบัติมาก อุดมดวย
เส้ือผาอาหารท่ีอยูอาศัย ผิวพรรณดี มีความสุข ความสบาย อยางนี้จัดเปนสวรรคในโลกมนุษย 
 2. สวรรคในอก นรกในใจ 
 เม่ือใดใจมีความสุขเม่ือนั้นเหมือนไดข้ึนสวรรค เม่ือใดใจเปนทุกขเรารอนคับ
แคนใจเม่ือนั้นตกนรก-นรกในใจ 
 3. นรก-สวรรคในชาติหนา 
 ซ่ึงมีอยูอีกโลกหนึ่งมนุษยจะสัมผัสกับนรกสวรรคประเภทนี้เม่ือส้ินชีวิตแลว 
เรียกอีกอยางหนึ่งวา โลกทิพย ซ่ึงมีสภาวะแวดลอมและชีวิตแตกตางจากโลกมนุษยมาก ละเอียด
กวา สุขกวา และทุกขกวา สุขทุกขในโลกมนุษยหลายรอยหลายพันเทา 
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 ตัวอยางในเร่ืองนรก-สวรรค ท่ีปรากฏธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 5 มารไมมี บารมีไม
เกิด ประเสริฐไมได หนา 55 ดังความวา 
 “ถาอยางนั้นแสดงวา นรกสวรรค ไมไดมีอยูจริงใชไหมครับ” 
 “มีสิ  เปนชาวพุทธจะวานรกสวรรคไมมีไดยังไง  อีกหนอยถามีเวลาไปอาน
พระไตรปฎกซะ จะไดหายสงสัย นั่นอยูในตูนั่น” 
 จะเห็นไดวาหลักพุทธธรรมระดับกลางท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม จะเนนท่ีความเจริญงอกงามแหงจิตใจ เปนคุณคาท่ีแทจริงของชีวิต ไดแก ความ
เช่ือและความเขาใจในเร่ืองของ กรรมและกฎแหงกรรม ซ่ึงจะมีผลใหผูท่ีมีความเช่ือและศรัทธามี
ความเกรงกลัวท่ีจะกระทําความช่ัว และมุงม่ันท่ีจะกระทําแตความดี เพื่อส่ังสมบุญกุศลไวยัง
ประโยชนใหกับชีวิตในโลกหนา 
 3. ระดับสูงสุด (ปรมัตถะ) จุดหมายสูงสุดหรือประโยชนอยางยิ่ง หมายถึง ประโยชนท่ี
เปนแกนแทของชีวิตเปนจุดหมายสุดทายท่ีชีวิตจะพึงบรรลุ คือ การบรรลุนิพพาน 
 3.1 ไตรลักษณ 
 ไตรลักษณ เรียกอีกอยางหน่ึงวา สามัญลักษณะ แปลวา ลักษณะ 3, อาการที่เปน
เคร่ืองกําหนดหมาย 3 อยาง อันใหความรูถึงความจริงของสภาวธรรมท้ังหลาย ท่ีเปนอยางนั้นๆ ตาม
ธรรมดาของมัน ไดแก 1. อนิจจตา ความไมเท่ียง ความไมคงท่ี ความไมคงตัว ภาวะท่ีเกิดข้ึนแลว
เส่ือม 2. ทุกขตา ความเปนทุกข ความทนอยูไมได หรือทนไดยาก 3. อนัตตตา ความไมใชตัวตน 
ความไมมีตัวตนแทจริงของมันเอง  
 ตัวอยางในหัวขอ ไตรลักษณ ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 2 นายบัวเฮียว  
หนา 18 ดังความวา 
 “เจาอาวาสวัดปามะมวงทานปฏิบัติสมถกรรมฐานอยูหลายป จนไดอภิญญา แต
เปนโลกียอภิญญา ซ่ึงมีไดก็เส่ือมได ไมแนนอนและไมนําไปสูความหลุดพน ” 
 อีกตัวอยางหนึ่ง อยูในบทท่ี 4 ครูสฤษด์ิหนา 40-41  ดังความวา 
 “หลวงพอครับแลวเร่ืองเวทนานุปสสนาสติปฏฐานที่หลวงพอสอนผมตอน 
น่ังสมาธิ มีบางตอนท่ีผมยังไมเขาใจครับ เชนท่ีหลวงพอบอกไมใหยึด สุขก็ไมไหยึด ทุกขก็ไมใหยดึ 
หมายความวาอยางไรครับ” 
 “ หมายความวา เวทนา มันเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เชนเดียวกับสรรพส่ิง
ท้ังหลาย นั่นคือมันไมเท่ียง ทนอยูในสภาพเดิมไมได และปราศจากตัวตนท่ีเท่ียงแท พดูใหเขาใจงาย
เขาก็คือ มันมีลักษณะเกิดข้ึน ตั้งอยู แลวก็ดับไป จึงไมมีอะไรใหยึด ฉะนั้นเวทนานุปสสนาสติ 
ปฏฐานก็คือการใชสติตามดูเวทนาและกําหนดรูเวทนาในขณะนั้นๆ วามันสุข ทุกข หรือเฉยๆ แลวก็
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จะเห็นความเปล่ียนแปลงของมัน เหมือนกับเวลาเธอน่ัง เม่ือปวดก็เปนทุกขเวทนา ใหกําหนด  
ปวดหนอ แลวก็วางมันเสีย ไมไปจับไปยึด ประเดี๋ยวมันก็หายไปเอง” 
 ตัวอยางอีกตอนหนึ่ง อยูในบทท่ี 8 ทําความดีตองฝนใจ หนา 90 
 “วันใดท่ีภารกิจรัดตัวมาก อยาวาแตจะเจียดเวลามาเขียนหนังสือเลย แมเวลาจะ
จําวัดก็ยังไมมี ยิ่งเร่ืองการขบฉันดวยแลว ทานใหความสนใจนอยท่ีสุด ดวยเหตุนี้สุขภาพของทาน
จึงไมอยูในขายท่ีเรียกวาสมบูรณแข็งแรง แมจิตของทานจะปลอดโปรง ไมหิว ไมงวง และไมรูสึก
กระวนกระวาย แตสังขารรางกายของทาน ก็ยังอยูภายใตกฎของธรรมชาติ ซ่ึงยอมจะตองทรุดโทรม
และรวงโรยไปเร็วกวารางกายท่ีไดรับการดูแลเอาใจใสอยางดีและสมํ่าเสมอ” 
 3.2 พระรัตนตรัย 
   รัตนตรัย  หมายถึง รัตนะ 3, แกวอันประเสริฐ หรือส่ิงลํ้าคา 3 ประการ, หลักท่ี
เคารพบูชาสูงสุด ไดแก พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ  
 3.2.1 พระพุทธเจา หมายถึง พระผูตรัสรูเองและสอนผูอ่ืนใหรูตาม 
 3.2.2 พระธรรม หมายถึง หลักคําสอนของพระพุทธเจา ท้ังหลักความจริงและ
หลักความประพฤติ 
 3.2.3 พระสงฆ หมายถึง หมูสาวกผูปฏิบัติตามคําส่ังสอนของพระพุทะเจา 
 ตัวอยางของหลักธรรมขอ พระรัตนตรัย ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 74 
เถาแกบก หนา 878-879 ดังความวา 
 “ดีจริง โยมเตี่ยคิดไดยังง้ีดีมากๆเลย เราตองยึดพระรัตนตรัยเปนท่ีพึ่งท่ีระลึก 
เพราะน่ันเปนท่ีพึ่งท่ีแทจริง ดังพระพุทธวจนะวา” ทานอัญเชิญพระพุทธจวจนะมากลาวใหคนท้ัง
สามฟงดังนี้ 
 “มนุษยเปนอันมาก เม่ือเกิดมีภัยคุกคามแลว ก็ถือเอาภูเขาบาง ปาไมบาง อาราม
และรุกขเจดีย เปนสรณะ นั่นไมใชสรณะอันเกษมเลย นั่นมิใชสรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสรณะนั่น
แลวยอมไมพนจากทุกขท้ังปวงได” 
 อีกหนึ่งตัวอยางในหลักธรรมขอนี้ อยูในบทท่ี 64 สรณะท่ีแท หนา 777 ดังความ
วา 
 “หากจะถามความเห็นของอาตมาวาเช่ือหรือไมวา ผูท่ีมาเขาทรงนั้นเปนหลวง
พอทวด อาตมาก็ขอตอบวาไมเช่ือ เพราะไมมีเหตุผลอะไรท่ีทานจะตองทําเชนนั้น และท่ีชอบอาง
กันวา เทพมักจะลงมาสรางบารมีในเมืองมนุษยนั้นเปนเร่ืองท่ีเปนไปไมได อีกประการหนึ่ง ท่ีพึ่ง
ของชาวพุทธก็ไมใชเทพยดาหรือเจาพอเจาแมท่ีไหน แตคือพระรัตนตรัย คุณโยมคงจําบทสวดมนต
ได บทสวดท่ีวา 
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 นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ พุทฺโธ เม สรณํ วรํ - สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี พระพุทธเจาเปน
สรณะอันประเสริฐของขาพเจา... 
 นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ ธมฺโม เม สรณํ วรํ -สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี พระธรรมเปน
สรณะอันประเสริฐของขาพเจา... 
 นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ สงฺโฆ เม สรณํ วรํ - สรณะอ่ืนของขาพเจาไมมี พระสงฆเปน
สรณะอันประเสริฐของขาพเจา... 
     เอเตน สจฺจวชฺเชน วฑฺเฒยฺยํ สตฺถุสาสเน - ดวยการกลาวคําสัตยนี้ ขาพเจา พึงเจริญใน
ศาสนาของพระศาสดา... 
 คุณโยมเห็นแลวใชไหม พระพุทธองคไมทรงสอนใหยึดส่ิงอ่ืนเปนท่ีพึ่งนอกจาก
พระรัตนตรัยเทานั้น” 
 3.3 ขันธ 5 
                        ขันธ 5 หมายถึง กองแหงรูปธรรมและนามธรรม 5 หมวด ท่ีประชุมกันเขาเปน
หนวยรวม ซ่ึงบัญญัติเรียกวา สัตว บุคคล ตัวตน เรา-เขา เปนตน, สวนประกอบ 5 อยางท่ีรวมเขา
เปนชีวิต  
 3.3.1 รูปขันธ ไดแก กองรูป, สวนท่ีเปนรูป, รางกาย พฤติกรรม และคุณสมบัติ
ตางๆ ของสวนท่ีเปนรางกาย 
 3.3.2 เวทนาขันธ ไดแก กองเวทนา, สวนท่ีเปนการเสวยรสอารมณ, ความรูสึก 
สุข ทุกข หรือเฉยๆ 
 3.3.3 สัญญาขันธ ไดแก กองสัญญา, สวนท่ีเปนความกําหนดหมายใหจํา
อารมณนั้นๆ  
 3.3.4 สังขารขันธ ไดแก กองสังขาร, สวนท่ีเปนความปรุงแตง, สภาพท่ีปรุงแตง
จิตใหดีหรือช่ัวหรือเปนกลางๆ 
 3.3.5 วิญญาณขันธ ไดแก กองวิญญาณ, สวนท่ีเปนความรูแจงอารมณ, ความรู
อารมณทางอายตนะ หรือประสาททั้ง 5 และทางใจ คือ การเห็น การไดยิน การไดกล่ิน การรูรส  
การรูสัมผัสทางกาย และการรูอารมณทางใจ 
 ตัวอยางของหลักธรรมขอ ขันธ 5 นี้ อยูในบทท่ี 74 เถาแกบก หนา 883 เปนขอ
ธรรมขอท่ี 1 รูปขันธ คือ สวนประกอบฝายรูปธรรมท้ังหมดรางกาย ดังความวา 
 “เวลาตี 2 ทานพระครูจําตองพักการเขียนหนังสือเพราะตองพักผอนหลับนอน 
ทานรูวาหากตรากตรํากับงานมากเกินไป สังขารรางกายก็จะทรุดโทรมเร็วกวาปกติ แมเคร่ืองจักรก็
ยังตองหยุดพัก นับประสาอะไรกับคนซ่ึงมีเลือดเนื้อและชีวิต” 
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 อีกตัวอยางหนึ่งในหลักธรรมขอนี้ คือ ขอธรรมขอท่ี 3 สัญญาขันธ คือ ความ
กําหนดไดหรือหมายรู ปรากฏอยูในบทท่ี 71 เจาหมี หนา 853 ดังความวา 
 “เปนเดรัจฉานทําอยางนั้นไมไดหรอกโยม เพราะการเกิดเปนเดรัจฉานถือวาเกิด
ในอบายภูมิ หมดโอกาสท่ีจะประกอบกุศลกรรม แตทีนี้เจาหมีมันทําได เพราะมันมี สัญญา คือการ
จําไดหมายรู มันมีสัญญาติดตัวหลงเหลือมาจากชาติท่ีเปนมนุษย จึงสามารถฟงภาษามนุษยไดรูเร่ือง
ท้ังหมดท่ีพูดไมได มันก็เปนเร่ืองแปลกนะ แปลกแตจริง” 
 3.4 ปฏิจจสมุปบาท 
 ปฏิจจสมุปบาท แปลวา สภาพท่ีอาศัยกันและกันแลวเกิดขึ้น เพราะตามหลัก
พระพุทธศาสนา ผลยอมเกิดข้ึนจากเหตุ ไมมีอะไรเกิดข้ึนลอยๆ โดยปราศจากเหตุปจจัย มันจะ
เกิดข้ึนตอเม่ือมีเหตุปจจัยมาทําใหเกิดข้ึนเทานั้น 
 ตัวอยางหลักธรรมขอ ปฏิจจสมุปบาท ท่ีปรากฏในธรรมนิยาย อยูในบทท่ี 33 
พระในบาน หนา 400 ดังความวา 
 “หลวงพอครับ ผมสงสัยจังครับ คนท่ีกําลังจะตาย เราชวยไมใหเขาตายไดจริงๆ
หรือครับ” คนถามเปนบุรุษวัย 50 เขาเล่ียงมาใชคําวา เรา แทน หลวงพอ 
 “มันก็ข้ึนอยูกับกรรมน่ันแหละโยม ถาเคาตองตายจริงๆอาตมาก็ชวยไมได  
อยาวาแตอาตมาเลย ตอใหผูวิเศษท่ีไหนก็มายับยั้งความตายไมได ท่ีวาข้ึนอยูกับกรรมก็หมายความ
วา ถาเขายังมีกรรมดีอยูบาง อาตมาก็ชวยเพิ่มไดสวนหน่ึง แตถาเคาไมมีกรรมดีอยูเลยก็ชวยไมได 
เปรียบเทียบใหเห็นชัดๆก็คือ มันเหมือนกับแบตเตอร่ี ถาอาตมาชารจไฟมาให แตแบตเตอร่ีหมอนั้น
เก็บไฟไมอยูมันก็จะร่ัวออกหมด เร่ืองอยางนี้มันซับซอน ท่ีอาตมาพูดมาก็ใชวาจะถูกท้ังหมดเพราะ
มันมีปจจัยอ่ืนๆ มาประกอบอีก ถาอธิบายโดยละเอียดวันนี้ท้ังวันก็ไมจบ” 
 3.5 อริยสัจ 4 
   อริยสัจ 4  คือ ความจริงอันประเสริฐ, ความจริงของพระอริยะ, ความจริงท่ีทําให
ผูเขาถึงกลายเปนอริยะซ่ึงความจริงอันประเสริฐมีอยู 4 ประการ  
 3.5.1 ทุกข แปลวา ความทุกข หรือสภาพที่ทนไดยาก ทุกขในอริยสัจเปนทุกข
ของส่ิงมีชีวิต คือ ทุกขกาย ทุกขใจ  
 3.5.2 ทุกขสมุทัย เรียกส้ันๆวา สมุทัย แปลวา เหตุเกิดแหงความทุกข หรือ 
สาเหตุใหทุกขเกิดข้ึน  
 3.5.3 ทุกขนิโรธ เรียกส้ันๆวา นิโรธ แปลวา ความดับทุกข  
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 3.5.4 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (ปฏิปทาท่ีนําไปสู
ความดับแหงทุกข) เรียกส้ันๆวา มรรคปฏิปทาท่ีนําไปสูความดับทุกข หรือ ขอปฏิบัติใหถึงความ 
ดับทุกข ไดแก อริยมรรคมีองค 8 เรียกอีกอยางหนึ่งวา มัชฌิมาปฏิปทา เพราะเปนทางสายกลาง 
 ตัวอยางของหลักธรรมขอนี้ อยูในบทท่ี 74 เถาแกบก   หนา 879 ดังความวา 
 “สวนผูใดถือเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนสรณะแลว เห็นอริยสัจจ คือ
ความจริงอันประเสริฐส่ี ดวยปญญาอันชอบ คือเห็นความทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความกาวลวงทุกข
เสียได และหนทางมีองคแปดอันประเสริฐเคร่ืองถึงความระงับทุกข นั่นแหละเปนสรณะอันเกษม 
นั่นเปนสรณะอันสูงสุด เขาอาศัยสรณะน่ันแลว ยอมพนทุกขท้ังปวงได” 
  อีกตัวอยางหนึ่ง เปนขอธรรมขอท่ี 1 ทุกข คือ ความทุกข หรือสภาพท่ีทนไดยาก 
อยูในบทท่ี 11 วิธีแกกรรมที่ดีท่ีสุด หนา 130 ดังความวา 
 “เม่ือพระพุทธองคตรัสรูและไดญาณ 3 ทรงเห็นทุกขของการเวียนไหวตายเกิด
อยางแจมแจง ท้ังของพระองคเองและของสรรพสัตว เม่ือทรงสอนก็ตรัสย้ําเสมอ โดยทรง
อุปมาอุปไมยวา...ในพ้ืนปฐพีนี้ไมวาจะเอาเข็มแทงลงไป ณ ท่ีใด ก็ไมพนหลุมศพของตถาคต  
หากเอากระดูกในแตละชาติมากองรวมกัน ก็จะสูงกวาเขาพระสุเมรุ และนํ้าตาท่ีรองไหครํ่าครวญ
เพราะความทุกข ความพลัดพรากก็ยังมากกวาน้ําในมหาสมุทรมารวมกัน ตถาคตเบ่ือหนายการเกิด
เสียนัก ตถาคตจะไมเกิดอีก...พระองคตรัสเชนนี้บอยคร้ัง เพื่อใหสรรพสัตว ไดเห็นโทษเห็นภัยใน
วัฏสงสาร ถึงกระนั้นก็ยังมีคนไมเช่ือฟงจึงตองเวียนเกิดเวียนตายกันอยูอยางนี้มิรูจักจบส้ิน” 
 ในหลักธรรมขออริยมรรคไดแสดงหลักความประพฤติ ปฏิบัติไวอยางละเอียด 
ถือวาเปนคําสอนภาคปฏิบัติ หรือระบบจริยธรรมท้ังหมดของพระพุทธศาสนา เรียกวา 
มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลางหรือขอปฏิบัติท่ีเปนกลางๆ ดําเนินตามความเปนจริงของ
ธรรมชาติซ่ึงมีความหมายและรายละเอียดของการปฏิบัติ ดังนี้คือ อริยมรรคมีองค 8 ไดแก 1.  
สัมมาทิฏฐิ หมายถึง ความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกัปปะ หมายถึง การดําริชอบ 3. สัมมาวาจา หมายถึง 
การเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะ หมายถึง การกระทําชอบ 5. สัมมาอาชีวะ หมายถึง การเล้ียงชีพ
ชอบ 6. สัมมาวายามะ หมายถึง ความพยายามชอบ 7. สัมมาสติ หมายถึง ความระลึกชอบ 8.  
สัมมาสมาธิ หมายถึง ความต้ังม่ันของจิตชอบ  
 ตัวอยางของหลักธรรมขอนี้ อยูในบทท่ี 2 นายบัวเฮียว หนา 19 ดังความวา 
 “การดําเนินมรรคาท่ีถูกตองหน่ึง การพบกัลยาณมิตรหน่ึง ความไมยอหยอนใน
การประกอบความเพียรหนึ่ง และบุญบารมีท่ีไดสะสมมาแลวแตชาติปางกอน องคประกอบท้ัง 4 
ประการนี้เปนเหตุปจจัยใหการปฏิบัติของทานกาวหนาอยางรวดเร็ว กระท่ังไดบรรลุโลกุตตรธรรม
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ในท่ีสุด นับต้ังแตบัดนั้นจนถึงบัดนี้ทานไดสัมผัสกับความสุขท่ีแทจริง และไดตระหนักชัดแลววา 
นตฺถิสนฺติปรํสุขํ– สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี” 
 ในขอธรรมขอท่ี 6. สัมมาวายามะ หมายถึง ความพยายามชอบ ไดแก ความเพียร
พยายามในส่ิงท่ีดีงามถูกตอง ความเพียรในอริยมรรคเรียกอีกอยางหนึ่งวา สัมมัปปธาน หรือ ปธาน 
4 ไดแก 
 1. สังวรปธาน คือ เพียรระวังยับยั้งบาปอกุศลธรรมท่ียังไมเกิดมิใหเกิดข้ึนตองมี
ความพอใจในการทําความเพียรโดยไมทอถอย 
 2. ปหานปธาน คือ เพียรละบาปอกุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใหหมดไป 
 3. ภาวนาปธาน คือ เพียรทํากุศลธรรมท่ียังไมเกดิใหเกิดมีข้ึนโดยไมทอถอย 
 4. อนุรักขนาปธาน คือ เพียรรักษากุศลธรรมท่ีเกิดข้ึนแลวใหตั้งม่ันมิใหสูญหาย
และพยายามใหกุศลนั้นเกิดมากข้ึน 
 เม่ือสรุปความเพียรท้ัง 4 นี้ก็คือความเพียรในการเจริญ ศีล สมาธิ ปญญา หรือใน
การเจริญมรรค มีองค 8 คือ การเพียรมีสติกําหนดรูในกาย เวทนา จิต และธรรม เปนองคของ 
สัมมัปปธาน ท้ัง 4 ซ่ึงมีพรอมกันไปในขณะเดียวกันและคําวา เพียรประกอบกุศลท่ียังไมเกิดให
เกิดข้ึนนั้น กุศลในท่ีนี้ไดแก สมาธิและปญญา คือ ครบไตรสิกขานั่นเอง 
 ความสําคัญของความเพียรนี้จะเห็นไดชัดใน โพธิปกขิยธรรม ซ่ึงเปนธรรมฝายหนุน
ใหเกิดความรูในอริยสัจมี 37 ประการแบงออกเปน 7 หมวดคือ 1. สติปฏฐาน 4  2. สัมมัปปธาน 4  3.  
อิทธิบาท 4  4. อินทรีย5 5. พละ5 6. โพชฌงค7 7. มรรคมีองค8 
 ซ่ึงหมวดท่ีมีสวนเกี่ยวของกับความเพียร หรือ สัมมัปปธาน 4 คือ เปนองคธรรม
ท่ีหนุนความเพียรใหกาวหนาคือ อิทธิบาท 4 อินทรีย 5 และพละ 5 มีองคประกอบของธรรมดังนี้ 
 อิทธิบาท 4   
 อิทธิบาท แปลวา คุณเคร่ืองใหถึงความสําเร็จ, คุณธรรมท่ีนําไปสูความสําเร็จ
แหงผลที่มุงหมาย, ทางแหงความสําเร็จในกิจอันเปนกุศล  มี 4 ประการ 
 1. ฉันทะ คือ ความพอใจและเต็มใจ คือ ความตองการที่จะทํา ใฝใจรักจะทําส่ิง
นั้นอยูเสมอ และปรารถนาจะทําใหไดผลดียิ่งๆ ข้ึนไป 
 2. วิริยะ คือ ความเพียร คือ ขยันประกอบส่ิงนั้นดวยความพยายาม เขมแขง 
อดทน เอาธุระ ไมทอถอย   
 3. จิตตะ คือ ความคิดมุงไป คือ ตั้งจิตในส่ิงท่ีทํา และทําส่ิงนั้นดวยความคิด  
เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเล่ือนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจใหแกส่ิงท่ีทํา 
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  4. วิมังสา คือ ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือ หม่ันใชปญญาพิจารณาใครครวญ 
ตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในส่ิงท่ีทํานั้น มีการวางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไข
ปรับปรุงเปนตน  
 ตัวอยางในหลักธรรม อิทธิบาท 4 ปรากฏอยูใน บทท่ี 11 วิธีแกกรรมท่ีดีท่ีสุด 
หนา 131 เปนบทสนทนาระหวางทานพระครูกับพระบัวเฮียว เร่ืองทุกขของการเวียนวายตายเกิด 
พระบัวเฮียวจึงถามทานพระครูวา ทานจะมาเกิดอีกหรือไม ทานพระครูไมตอบ เพียงแตบอกให 
พระบัวเฮียวมีความเพียรปฏิบัตธิรรมใหมากแลวก็จะรูไดเอง ดังความวา 
 “เร่ืองอยางนี้จะพูดสุมส่ีสุมหาไมได ฉะนั้นฉันจะไมตอบเธอ ถาเธออยากรูตอง
ปฏิบัติใหมากๆ ของอยางนี้ตองรูดวยตัวเอง บอกเลากันไมได อยาลืมวาคติกรรมฐาน คือ กินนอย 
นอนนอย พูดนอย ทําความเพียรมาก จําเอาไวแลวปฏิบัติใหไดตามนี้” 
 อินทรีย 5   
 อินทรีย คือ ธรรมท่ีเปนใหญในกิจของตน ดวยอาการทั้ง 5 ประการดังนี้ 
 1. สัทธินทรีย คือ ความศรัทธาเปนใหญ 
 2. วิริยินทรีย คือ ความเพียรเปนใหญ 
 3. สตินทรีย คือ สติท่ีระลึกรูในอารมณปจจุบันเปนใหญ 
 4. สมาธินทรีย คือ การทําจิตใหเปนสมาธิตั้งม่ันจดจออยูในอารมณกรรมฐาน 
 5. ปญญินทรีย คือ ปญญาทําหนาท่ีเปนใหญดวยการรูแจง 
 ตัวอยางในหลักธรรมขอ อินทรีย 5 ปรากฏอยูในบทท่ี 4 ครูสฤษดิ์ หนา 45 เปน
เหตุการณตอนท่ีทานพระครูใชเห็นหนอดูคณะของครูสฤษดิ์ขณะปฏิปติธรรมเดินจงกรมจึงรูวา  
พวกเขาเพลิดเพลินในการปฏิบัติจนไมไดกําหนดสติเลย ทานพระครูจึงเดินมาส่ังสอนใหคําแนะนํา  
ดังความวา 
 “ทานพระครูใช เห็นหนอ ตรวจสอบดูก็รูวาพวกเขา ร่ืนเริงในธรรม เสียจนไม
สามารถกําหนดนั่งได จึงเดินไปยังศาลาเพื่ออนุเคราะห คนท้ังสามเห็นเจาอาวาสเดินข้ึนมากรู็สึกตัว 
รีบนั่งลงกราบทานพรอมกันราวกับนัด 
 “ไงโยม เดินกันต้ังหกช่ัวโมงไมรูสึกเม่ือยกันบางหรือ” 
 “หกช่ัวโมงเชียวหรือครับ ผมก็ไมทราบเหมือนกัน รูแตวามันเพลินจนลืม
กําหนดนั่ง นี่ถาหลวงพอไมข้ึนมา สงสัยพวกผมคงเดินกันถึงเชา” คนเปนครูใหญพูด 
 “แนนอน แบบนี้เคาเรียกวา ร่ืนเริงในธรรม” 
 “แลวแบบนี้ดีไหมครับ” ครูอรุณเพิ่งจะพูดเปนคร้ังแรก 
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 “ไมดีแน เพราะสมาธิกับวิริยะมีมากจนสติตามไมทัน การปฏิบัติธรรมท่ีจะ
ไดผลดีจะตองให ศรัทธา วิริยะ สมาธิ และปญญา สมดุลกัน ไมใหอันใดลํ้าหนาอันอ่ืนโดยมีสติเปน
ตัวควบคุม” 
 ในหลักธรรมขอท่ี 7. สัมมาสติ หมายถึง ความระลึกชอบ คือ ความระลึกได 
ความไมเผลอ ไมเลินเลอ การตั้งสติกําหนดพิจารณาใหเห็นในส่ิงท้ังหลายท่ีปรากฏตามสภาพความ
เปนจริงของส่ิงนั้น สัมมาสติก็ คือ หลักธรรมท่ีเรียกวา สติปฏฐาน 4 นั่นเอง  
 สติปฏฐาน 4 คือ การเจริญสติระลึกรูอันเปนเหตุใหเกิดวิปสสนาปญญามี 4 
ประการไดแก   
 1. กายานุปสสนา สติปฏฐาน คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณากาย 
 2. เวทนานุปสสนา สติปฏฐาน คือ การตั้งสติกําหนดพิจารราเวทนา 
 3. จิตตานุปสสนา สติปฏฐาน คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณาจิต 
 4. ธัมมานุปสสนา สติปฏฐาน คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณาธรรม 
 การเจริญสติปฏฐาน 4 เปนทางสายเอกท่ีพระพุทธองคทรงช้ีแนะไวเพื่อเปนทาง
ปฏิบัติ โดยใชสติคอยกํากับดูแลชีวิตของเราซ่ึงมีเพียง 4 จุดเทานั้น คือ กาย ซ่ึงไดแก พฤติกรรม
ตางๆ  เวทนา ไดแก ความรูสึกนึกคิดตางๆ จิต ไดแก ภาวะท่ีเปนไปตางๆ ของจิต และธรรม ไดแก 
ความนึกคิดไตรตรอง การดําเนินชีวิตท่ีมีสติคอยกํากับดูแลพฤติกรรมทาง กาย วาจา ใจ จะมีความ
ปลอดภัยและยังเปนหนทางแหงความรูแจงในอริยสัจอีกดวย  
 ตัวอยางหลักธรรมในขอนี้ มีหลายตัวอยาง ดังนี้ ตัวอยางแรก อยูในบทที่ 2  
นายบัวเฮียว หนา 18 เปนการคิดคํานึงของทานพระครูแตหนหลัง ตอนท่ีทานไดไปเดินธุดงค แลว
ไดเรียนวิปสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปฏฐาน 4 กับหลวงพอในปา จนทําใหทานกระจางวานี่คือ
ทางท่ีทําใหทานหลุดพนได ดังความวา 
 “ท่ีปาดงพญาเย็น ทานพระครูไดเรียนวิปสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปฏฐาน 4 
จากหลวงพอในปา แลวทานก็ไดพบวา ไมมีทางสายใดท่ีจะประเสริฐเทากับทางสายนี้อีกแลว” 
 อีกตัวอยางหน่ึง อยูในบทท่ี 2 นายบัวเฮียว หนา 21 เปนตอนท่ีทานพระครูสอน
การเดินจงกรมใหพระบัวเฮียว ใหเดินแบบมีสติกํากับ  ดังความวา 
 “การเดินจงกรม มีท้ังหมดหกระยะ ระยะท่ีหนึ่งมีหนึ่งหนอ ระยะท่ีสองก็มีสอง 
หนอ แลวก็เพิ่มข้ึนระยะละหนึ่ง หนอ ไปเร่ือยๆ จนถึงระยะท่ีหกก็มีหก หนอ” พระอุปชฌายอธิบาย 
 “หนอ แปลวาอะไรครับหลวงพอ”  
 “หนอ แปลจากคําบาลี แปลวา วต ถาจะเอาคําแปลกันจริงๆมันก็ไมมี เพราะมัน
เปนคําอุทาน เหมือนเวลาเราพูดวา สุขจริงหนอ ดีจริงหนอ แตในทางปฏิบัติธรรมเราเอา หนอ มา
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เปนองคบริกรรม เชน ขวาอยาหนอ ซายยางหนอ หนอในที่นี้ แปลวา กําลัง หรือจะแปลวา รู ก็ได
เหมือนกัน คือรูปจจุบัน เชนเรารูวาเรากําลังยืน รูวากําลังเดิน สรุปก็คือ หนอ เปนตัวบอกใหเรามีสติ
รูตวัท่ัวพรอมอยูตลอดเวลานั่นเอง” ทานพระครูอธิบาย” 
 ตัวอยางตอมา อยูในบทท่ี 2 พระบัวเฮียว หนา 30-31 เปนเหตุการณตอนท่ีทาน
พระครูสอน วิปสสนากรรมฐานใหพระบัวเฮียว ดังความวา 
 “ตองพยายามลง หนอ ใหได เอาละถาจิตไวข้ึนก็จะไดเอง ไมตองไปเครียดกับ
มันมาก แตเร่ืองกําหนดนั้นเธอยังทําไมถูก เอาละฉันจะอธิบายสติปฏฐาน 4 ใหเธอฟงอยางคราวๆ 
สติปฏฐาน แปลวา ท่ีตั้งของสติ หมายถึง การตั้งสติกําหนดพิจารณา กาย เวทนา จิต ธรรม การ 
ตั้งสติกําหนดพิจารณากายหรือพิจารณาเห็นกายในกายท่ีเรียกเปนภาษาธรรมะวา กายานุปสสนา 
สติปฏฐาน คือการใชสติตามรูกาย ไมวาจะเปนการเคล่ือนไหว การหายใจเขาออก ยืน เดิน นั่ง นอน 
คําวา กายในท่ีนี้จึงหมายถึง รางกายของเราเทานั้น นอกเหนือจากนี้ไมตองสนใจ ท่ีเธอกําหนดวา ไก
ขันหนอ หมาเหาหนอ นั้นใชไมไดเพราะมันไมเปนกายานุปสสนา” 
 อีกหนึ่งตัวอยาง อยูในบทท่ี 3 พระบัวเฮียว หนา 32-34 ดังความวา 
 “กอนจะเขาใจกายานุปสสนา จะตองเขาใจ อายตนะเสียกอน อายตนะ แปลวา 
ส่ิงท่ีเช่ือมตอกันใหเกิดความรู แบงเปนอายตนะภายใน 6 ไดแก ตา หู จมูก ส้ิน กาย ใจ อายตนะ
ภายในทําหนาท่ีเปนตัวรู สวนอายตนะภายนอกเปนส่ิงท่ีถูกรู ไดแก รูป เสียง กล่ิน รส โผฏฐัพพะ 
และ ธัมมารมณ ส่ิงท่ีตาเห็นจะเปนอะไรก็ไดแลวแต เราเรียกวา รูป ตาจึงคูกับรูป หูคูกับเสียง จมูกคู
กับกล่ิน ล้ินคูกับรส สวนส่ิงท่ีมากระทบกับกายเราเรียกวา โผฏฐัพพะ เชน เย็น รอน ออน แข็ง และ
ส่ิงท่ีมากระทบใจเรียกวา ธัมมารมณ เชน ดีใจ เสียใจ ทุกขใจ” 
 “หลวงพอครับ กําหนดกับบริกรรมนี่เหมือนกันไหมครับ” 
 “เหมือนกัน จะใชวากําหนดก็ได หรือจะใชวา บริกรรมก็ได ทีนี้เม่ือเธอไดยิน 
ไกขัน หรือเสียงอะไรก็แลวแต ท่ีรับรูโดยทางหู ใหเธอกําหนดวา ไดยินหนอ เทานั้น ไมตองไปใส
ใจวามันเปนเสียงอะไร ตา เห็นอะไรก็ตาม ใหกําหนดวา เห็นหนอ “ 
 “เอาละ เม่ือเธอเขาใจ อายตนะภายใน ภายนอกแลวทีนี้เวลาปฏิบัติจะไดกําหนด
ไดถูกตอง จําไววาอยาไปปรุงแตง ใหกําหนดรูเฉยๆ” 
 “ทําไมถึงปรุงแตงไมไดเลาครับ หลวงพอ” 
 “ก็ถาปรุงแตงมันก็เปนกิเลสนะสิ อยางเชนท่ีเธอกําหนดวา หอมหนอ มันเปน 
โลภะ เหม็นหนอ ก็เปน โทสะ ถาทําเฉยไมกําหนดรู มันก็เปน โมหะ ดังนั้นถาจะใหถูกก็ตอง
กําหนดวา ไดกล่ินหนอ โดยไมปรุงแตง วามันจะหอมหรือเหม็น เขาใจหรือยัง” 
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 ตัวอยางตอมาอยูในบทท่ี 4 ครูสฤษด์ิ หนา 38 ดังความวา 
 “เวทนาแปลวา ความรูสึก มี 3 อยางคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ อทุกขมสุข
เวทนา หมายถึง ความรูสึก สุข ทุกข และไมสุขไมทุกข หรือท่ีเรียกวา เฉยๆ รูสึกอยางไรก็กําหนอ
อยางนั้น เชน ขณะท่ีเธอปวดเธอเปนทุกขก็กําหนด ทุกขหนอ แตถาปวดไมมากไมรูสึกวามันทุกข  
ก็กําหนดวาปวดหนอ ถาสุขก็กําหนด สุขหนอ ถารูสึกเฉยๆ ไมสุขไมทุกขก็กําหนด เฉยหนอ คือ
ตองตามความรูสึกอยูตลอดเวลา แลวก็กําหนอรูเทานั้น หามไปจับไปยึด” 
 ในบทท่ี 8 ทําความดีตองฝนใจ หนา 86 ดังความวา 
 “จิตตานุปฏสสนานั้น วากันโดยหลักก็คือ การใชสติตามดูจิตของตนใน
ขณะนั้นๆเปนอยางไร เชน มีราคะ โทสะ โมหะหรือไม ฟุงซานหรือเปนสมาธิ หลุดพนหรือไมหลุด
พน เปนตน” 
 “ขณะท่ีเธอเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิแลวจิตคิดไปในเร่ืองตางๆ เธอก็ตองรูใน
ขณะน้ันวา จิตกําลังฟุงซาน ก็พยายามทําใหมันเปนสมาธิดวยการเอาสติมาจดจออยูกับอิริยาบถ  
จะเปนขวายาง ซายยาง หรือพองยุบ ก็แลวแตวาเธอกําลังเดินหรือนั่ง พูดงายๆ ก็คือ ใหมีสติรูตัวท่ัว
พรอมอยูตลอดเวลาทุกขณะจิต” 
 ในบทท่ี 11 วิธีแกกรรมท่ีดีท่ีสุด หนา 123 เปนบทสนทนาระหวางทานพระครู
กับพระบัวเฮียว เกี่ยวกับโยมผองพรรณและโยมวรรณวิไล ดงัความวา 
 “หลวงพอครับ แลวเร่ืองของคุณโยมสองคนน่ันมีทางจะแกกรรมไหมครับ” 
 “มี แตตองอยูภายใตเง่ือนไขวาเขามีความอดทนพอไหมมีความเพียรถึงข้ัน 
หรือเปลา วิธีแกกรรมท่ีดีท่ีสุดคือการเจริญสติปฏฐาน 4ท่ีเธอปฏิบัติอยูนั่นแหละ แตตอนนี้เคายังไม
สนใจเพราะยังไมเห็นทุกข อีกแปดปคนนองจะแตงงานแลวก็จะเห็นทุกขถึงตอนนั้นเคาจะนกึถึงฉัน
และมาใหฉันชวย คนพี่ก็เหมือนกัน” 
 ในบทท่ี 41 เจตภูติ หนา 496 เปนบทสนทนาระหวางทานพระครูกับนายขุนทอง 
เกี่ยวกับประโยชนของการปฏิบัติกรรมฐาน ดังความวา 
 “ประโยชนของการปฏิบัติกรรมฐานน้ันมีมากมาย เทาท่ีขารูจากประสบการณ
ของขาเอง และจากการสอบอารมณของผูปฏิบัติคนอ่ืนๆ พอสรุปไดสามประการใหญคือ หนึ่งระลึก
ชาติได สองเห็นกฎแหงกรรม และสามเกิดปญญาแกปญหาชีวิตได ซ่ึงประการสุดทายนี่สําคัญท่ีสุด 
เพราะถาเราสามารถแกปญหาของตัวเราเองไดก็ไมตองวิ่งไปหาพระรดน้ํามนตหรือวิ่งไปหาหมอดู 
เราตองเปนหมอดูใหตัวเองถึงจะถูก น่ีแหละประโยชนของกรรมฐาน” ท่ีพูดมานี่เอ็งเห็นดวยไหม
เลา 
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 “หนูยังไมคอยเขาใจเทาไหรก็เลยยังตอบไมได หลวงลุงชวยอธิบายหนอยซีฮะวา
ทําไมตองระลึกชาติได แลวระลึกไดกี่ชาติ “ 
 “จะกี่ชาติก็ไมสําคัญหรอก แตอยางนอยๆ ก็ขอใหระลึกชาติปจจุบันได อยางเชน 
ลูกท่ีเกเรไมเช่ือฟงพอแม หรือชนิดท่ีเถียงพอเถียงแมคําไมตกฟาก พอมาเขากรรมฐานไดสองสาม
วันก็ระลึกชาติไดเลย คือเม่ือจิตสงบก็นึกยอนไปในอดีตท่ีเคยทําไมดีกับพอแม บางคนถึงกับรองไห
โฮออกมา บอกวากลับบานไปนี่จะตองไปกราบเทา ขอขมาโทษพอแม หรือคนท่ีเคยดาเมีย เคยทุบตี
เมียพอมาเขากรรมฐานเมื่อจิตสงบก็จะรูบุญคุณเมีย คิดวากลับบานไปจะตองไปกราบเมีย อยางนี้
เปนตน” 
 ในหลักธรรมมรรคมีองค 8 นี้สามารถจัดเปนหมวดหมูสรุปลงในไตรสิกขาคือ
ศีลสมาธิปญญาดังนี้  
 1.  สัมมาทิฐิ 
 2.  สัมมาสังกัปปะ               
 3.  สัมมาวาจา 
 4.  สัมมากัมมันตะ              1.  ศีล 
 5.  สัมมาอาชีวะ 
 6.  สัมมาวายามะ 
 7.  สัมมาสติ                       2.  สมาธิ 
 8.  สัมมาสมาธิ 
 ตัวอยางของหลักธรรมนี้อยูในบทท่ี 41 เจตภูติ หนา 502 ดังความวา 
 ทานพระครูจึงพูดตอไปวา “ท่ีวาสําคัญเพราะมันเปนจุดหมายของการปฏิบัติ
กรรมฐานและเปนสุดยอดของไตรสิกขา ซ่ึงไดแก  ศีล สมาธิ ปญญา การปฏิบัติมีจุดหมายอยูท่ี
ปญญา เม่ือเกิดปญญาแกปญหาไดก็ถือวาบรรลุจุดประสงคของการปฏิบัติ สวรรคนิพพานจะมาเอง
โดยไมตองไปแสวงหาท่ีไหน” 
 3.6  การเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผน 
   สมาธิ แปลวา ความตั้งม่ันของจิต หรือ ภาวะท่ีจิตแนวแนตอส่ิงท่ีกําหนด คําจํากัด
ความของสมาธิท่ีพบเสมอ คือ “จิตตัสเสกัคคตา” หรือที่เรียกส้ันๆ วา “เอกัคคตา” แปลวา ภาวะท่ีจิตมี
อารมณเปนหนึ่ง คือ การที่จิตกําหนดแนวแนอยูกับส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ไมฟุงซานหรือสายไป  
 วิธีเจริญสมาธิอยางเปนแบบแผนนั้น สรุปความตามท่ีทานแสดงไวเปนลําดับ
ข้ันตอนใหญๆได คือ เบ้ืองแรก เม่ือมีศีลบริสุทธ์ิดี หรือชําระศีลใหหมดจดแลวพึงปฏิบัติ ดังตอไปนี้  

3. ปญญา 
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 3.6.1 ตัดปลิโพธ คือ เคร่ืองผูกพัน หรือหนวงเหน่ียว ซ่ึงเปนเหตุใหใจพะวน
หวงกังวล 10 ประการ คือ ปลิโพธ 10 
 3.6.1.1 ท่ีอยูหรือวัด ตนมีของใชเก็บสะสมไวมาก หรือมีงานอะไรคางอยู 
เปนกังวลแตถาใจไมผูกไมเปนไร 
 3.6.1.2 ตระกูล คือ ตระกูลญาติ หรือ ตระกูลอุปฏฐาก ซ่ึงสนิทสนม หางไปใจ
คอยหวง ควรทําใจใหได 
 3.6.1.3 ลาภ เชน มีคนเล่ือมใสมาก มาหามาถวายของ มัววุนอยู ไมเปนอัน
ปฏิบัติ 
 3.6.1.4 คณะ เชน มีคณะศิษยท่ีตองสอน ยุงอยูกับงานสอนและแกความ
สงสัย ควรทําใหเสร็จเร่ืองท่ีคาง 
 3.6.1.5 กรรม คือ การงาน โดยเฉพาะ นวกรรม ควรทําใหเสร็จหรือ
มอบหมายแกใครใหเรียบรอย 
 3.6.1.6 อัทธานะ คือ การเดินทางไกลดวยกิจธุระ 
 3.6.1.7 ญาติ ท้ังญาติทางบาน และญาติทางวัด 
 3.6.1.8 อาพาธ คือ ตนเองปวยไข รีบรักษาใหหาย ถาดูทาจะไมยอมหาย  
ก็ใหทําใจสูวาจะไมเปนทาสของมัน จะปฏิบัติละ 
 3.6.1.9 คันถะ คือ ปริยัติ หรือส่ิงท่ีเลาเรียน เปนปลิโพธสําหรับผูวุนกับ
การรักษาความรู เชน สาธยาย เปนตน ถาไมวุนก็ไมเปนไร 
 3.6.1.10 ไมหวงอิทธิฤทธ์ิ (ผูเจริญสมาธิยังไมมีฤทธ์ิท่ีจะหวงนอกจาก 
ผูบําเพ็ญวิปสสนา)  
 ตัวอยางของหลักธรรมขอนี้ อยูในบทท่ี 8 ทําดีตองฝนใจ หนา 91 เปนบท
สนทนาระหวางทานพระครูกับสามีภรรยาคูหนึ่งท่ีมาขอข้ึนกรรมฐานกับทานพระครู แตภรรยาขอ
กลับไปทําตอท่ีบานเพราะเปนหวงลูก  ดังความวา 
 “เจริญพร โยมมายังไงกันคํ่าๆ มืดๆ”  ทานเจาอาวาสทัก 
 “กระผมขับรถมาเองครับ จะพาภรรยามาขอข้ึนกรรมฐานจากหลวงพอ
ครับ” ชายผูเปนสามีตอบ 
 “ออ.....แลวจะอยูกี่วันละ” 
 “ไมอยูครับ จะใหเคากลับไปปฏิบัติท่ีบาน ผมสอนเดินจงกรม นั่งสมาธิให
เคาบางแลว มีปญหาอะไรคอยมากราบเรียนถามหลวงพอ” สามีเปนคนตอบเชนเคย 
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 ทานพระครูจําไดวาชายผูนี้ไดมาเขากรรมฐานเปนเวลาเจ็ดวันเม่ือปท่ีแลว 

หลังจากนั้นก็ไปๆ มาๆ อยูเสมอ 
 “ถาง้ันก็ตามใจ แตถามีโอกาสนาจะมาอยูวัดสักเจ็ดวัน อยูบานมันรักษา
อารมณไดไมคอยตอเนื่อง เดี๋ยวเร่ืองโนนเร่ืองนี้มากระทบ” 
 “คะ ดิฉันก็วาจะหาโอกาสมาใหได รอใหลูกคนเล็กโตอีกสักหนอย ตอนนี้
เพิ่งจะไดสามขวบกับส่ีเดือน” ภรรยาพูดบาง 
 “จะเอาอยางนั้นก็ได แตบางคนลูกยังเล็กอยูเขาก็มา ลูกศิษยอาตมาคน
หนึ่งเปนอาจารยอยูกรุงเทพฯ เขามาเขากรรมฐานคร้ังแรกเม่ือลูกชายอายุไดส่ีเดือน มาอยูตั้งเจ็ดวัน 

แลวก็มาบอยๆ ใจเด็ดดีเหลือเกิน เขาบอกอาตมาวา หลวงพอคะ หนูไมยอมใหลูกเตามาเปนเกาะแกง
กั้นกลางกุศลเหมือนคนอ่ืนๆ เขาหรอกคะ อาตมาฟงแลวก็นึกวา เออ เขาใจคิด เขาใจพูด” 
 3.6.2 เม่ือตัดปลิโพธิไดแลว ไมมีอะไรติดของคางใจ พึงไปหาทานท่ีสามารถ
สอนกรรมฐานใหแกตนได ซ่ึงมีคุณสมบัติดีงามใฝใจชวยเหลือเกื้อกูลผูอ่ืนอยางแทจริง  
 3.6.3 รับหรือเรียนกรรมฐานท่ีเหมาะกับจริตของตนดังนี้ 
 วิปสสนากรรมฐาน คือ กรรมฐานเปนอุบายเรืองปญญา, กรรมฐานทําให
เกิดการรูแจงเหน็จริง  หมายถึง การปฏิบัติธรรมท่ีใชปญญาพิจารณาเปนหลัก  
 สมถกรรมฐาน คือ อุบายวิธีท่ีหยุดความฟุงซานแหงจิตซ่ึงมักจะฟุงซาน
ไปตามอารมณตางๆ กลาว คือ หยุดความคิดของจิตไวโดยใชสติยึดดึงอารมณอยางใดอยางหน่ึงมา
บริกรรมจนกระท่ังจิตแนบแนนในอารมณนั้นและสงบระงับไมฟุงซานตอไป ไดแก กรรมฐาน 40 
 ตัวอยางในหลักธรรมขอนี้ มีหลายตัวอยาง ดังนี้คือ ตัวอยางแรกอยูใน 
บทท่ี 1 เจาอาวาสวัดปามะมวง หนา 4 ดังความวา 
 “ทานพระครูตั้งสติพิจารณาอาหารแลวจึงลงมือฉันพรอมท้ังทํากรรมฐาน
เร่ิมต้ังแต เห็นหนอ...ตัก...ยก..มา..อา...ใส...เค้ียว...กลืน ทุกอิริยาบถถูกกํากับดวยหนอ ขาวแตละคํา
จึงถูกทานฉันอยางมีสติ”    
 อีกตัวอยางหนึ่ง ในบทท่ี 2 นายบัวเฮียว  หนา 18  ดังความวา 
 “เจาอาวาสวัดปามะมวงทานมีประสบการณในดานการปฏิบัติมามาก 
สมัยที่บวชใหมๆ ทานเจริญสมถกรรมฐาน โดยการกําหนด พุทโธ เปนองคบริกรรม ปฏิบัติ 
สมถกรรมฐานอยุหลายป จนไดอภิญญา แตเปนโลกียอภิญญา ซ่ึงมีไดก็เส่ือมได ไมแนนอนและไม
นําไปสูความหลุดพน เม่ืออายุ 45 ป ทานไดธุดงคไปในปาดงพญาเย็นและยังเดินธุดงคไปยัง
ประเทศพมากับหลวงพอในปาเปนเวลา 2 เดือน” 
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 ตัวอยางอีกหนึ่ง อยูในบทท่ี 2 นายบัวเฮียว หนา 22 เปนเหตุการณตอนท่ี
ทานพระครูสอนกรรมฐานใหกับพระบัวเฮียว ดังความวา 
 “ท่ีตองบริกรรมหาคร้ังก็เอามาจาก ตจปจกกรรมฐาน นั่นไงไหนบอกมาสิ
วา ตจปจกกรรมฐานมีอะไรบาง” 
 “เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ครับ” พระบัวเฮียว วาเร็วปร๋ือ เพราะเปนคน
จําเกง” 
 3.6.4 นอกจากเลือกกรรมฐานใหเหมาะกับจริตแลวแมแตสถานท่ีอยูอาศัย 
บรรยากาศ หนทาง ของใช อาหาร เปนตน ยังควรตองเลือกส่ิงท่ีเปน สัปปายะ คือ เกื้อกูลเหมาะกัน
ดวย  
 ตัวอยางของหลักธรรมนี้ อยูในบทท่ี 2 นายบัวเฮียว หนา 19-20 ดังความวา 
 “วัดปามะมวงจึงกลายเปนสถานที่ดับรอนผอนทุกขของชนเปนอันมาก 
เพราะเปนท่ีสัปปายะ คือ ความสะดวก 4 ประการ ไดแก เสนาสนสัปปายะ – มีท่ีพักอาศัยสะดวก  
อาหารสัปปายะ – มีอาหารการบริโภคสะดวก  ปุคคลสัปปายะ – มีบุคคลที่เกี่ยวของทําให สบายใจ  
และ ธรรมสัปปายะ – มีหลักปฏิบัติท่ีถูกตองและเหมาะกับจริตของผูปฏิบัติธรรม ความสะดวก 4 
ประการนี้มีอยูพรอมมูลในวัดปามะมวงท่ีทานพระครูเปนเจาอาวาส” 
 3.6.5 ปฏิบัติตามวิธีเจริญสมาธิ โดยท่ัวไปหลักการเจริญสมาธิมี 3 ข้ัน คือ บริกรรม
ภาวนาอุปจารภาวนา และอัปปนาภาวนา 
 อุปสรรคของสมาธิ 
 นิวรณ 5 แปลวา เคร่ืองกีดกั้น เคร่ืองขัดขวาง แปลเอาความตามหลักวิชาวา ส่ิงท่ี
กีดกั้นการทํางานของจิต ส่ิงท่ีขัดขวางความดีงามของจิต ส่ิงท่ีทอนกําลังปญญา มี 5 อยาง คือ 1.  
กามฉันท ความอยากไดอยากเอา 2. พยาบาท ความขัดเคืองแคนใจ 3. ถีนมิทธะ ความหดหูและ 
เซ่ืองซึม 4. อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและเดือดรอนใจ 5. วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัย  
 ตัวอยางของหลักธรรมขอนี้ อยูในบทท่ี 4 ครูสฤษดิ์ หนา 36–37 เปนเหตุการณ
ตอนท่ีทานพระครูกําลังสอนวิปสนากรรมฐานใหพระบัวเฮียว ดังความวา 
 “ในความรูสึกของพระบัวเฮียว เวลาสามสิบนาทีชางดูยาวนานเสียนักหนา  
ทานจับพองยุบไดในชวงแรกๆ กระน้ันก็ยังลงหนอไมคอยจะทัน เพราะมันเปล่ียนแปลงเร็วมาก  
นั่งไปสักครูใหรูสึกอึดอัดขัดของ ลมในทองเร่ิมปนปวนอีกคร้ัง ทานพยายามกล้ันเอาไว หากปลอย
ปูดปาดออกมาเกรงวาจะอับอายขายหนา เม่ือกล้ันไวหนักเขาก็กลายเปนความกังวลจนจับพอง ยุบ
ไมได 
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 “อยาไปกังวลแลวก็ไมตองกล้ัน เขาอยากออกมาก็ใหเขาออก อยาไปฝนเขา  
มันเปนการปรากฏของสภาวธรรม ใหกําหนดวา ไดยินหนอ หรือ ไดกล่ินหนอ ไปตามความเปน
จริง” พระใหมจึงหมดกังวลเร่ืองลม ปลอยใหมันเปนไปตามธรรมชาติ หันมาจับพอง ยุบตอหากก็
จบัไมไดนาน เพราะอาการปวดเม่ือยเร่ิมปรากฏ ทานรูสึกปวดขาเปนกําลัง คิดอยากจะถามอุปชฌาย
วาจะเปล่ียนทานั่งไดหรือไม ฝายนั้นก็พูดข้ึนทันทีวา  
 “อยาเปล่ียน นี่แหละเคาเรียกวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ตองใหเห็นของจริง
ถึงจะเขาใจ เอาสติไปเพงตรงท่ีปวดแลวกําหนดวา ปวดหนอ ปวดหนอ จากนั้นก็ไมตองไปสนใจ 
ใหกลับมากําหนดพอง-ยุบอีก” พระบัวเฮียวไมรูวาพระอุปชฌายลุกไปทานพยายามจับพอง-ยุบอยาง
เครงครัด ตอเม่ืออาการปวดขาทวีความรุนแรงข้ึน พระใหมก็หมดความอดทน คอยๆเปล่ียนทานั่ง 
รูสึกคอยยังช่ัวข้ึน ท้ังพระอุปชฌายก็มิไดวาอะไร จึงคิดวาตนปฏิบัติถูกตอง อหังการ ก็เกิดข้ึน ทาน
เร่ิมคิดฟุงซาน จิตซ่ึงโดยธรรมชาติไมอยูนิ่งอยูแลวก็สายหนักข้ึน ช่ัวเวลาไมกี่นาที พระบัวเฮียวก็คิด
อะไรตอมิอะไรไดรอยแปด เม่ือจิตฟุงซาน สติก็จับพอง-ยุบ ไมได สมาธิก็ไมเกดิ” 
 มาร 5 แปลวา ส่ิงท่ีฆาบุคคลใหตายจากคุณความดีหรือจากผลที่หมายอันประเสริฐ, 
ส่ิงท่ีลางผลาญคุณความดี, ตัวการท่ีกําจัดหรือขัดขวางบุคคลมิใหบรรลุผลสําเร็จอันดีงาม มี 5 
ประการ ได 1. กิเลสมาร มารคือกิเลส, กิเลสเปนมารเพราะเปนตัวกําจัดและขัดขวางความดี  
2. ขันธมาร มารคือเบญจขันธ, ขันธ 5 เปนมาร เพราะเปนสภาพอันปจจัยปรุงแตง ไมมั่นคงทนนาน 
ท้ังแปรปรวนเส่ือมโทรม 3. อภิสังขารมาร มารคืออภิสังขาร, อภิสังขารเปนมาร เพราะเปนตัว 
ปรุงแตงกรรม 4. เทวปุตตมาร มารคือเทพบุตร, เทพยิ่งใหญระดับสูงสุดแหงช้ันกามาวจรตนหน่ึงช่ือ
วามาร เพราะเปนนิมิตแหงความขัดของ 5. มัจจุมาร มารคือความตาย, ความตายเปนมาร  
 ตัวอยางในหลักธรรมขอนี้ อยูในบทท่ี 5 มารไมมี บารมีไมเกิด ประเสริฐไมได  
หนา 56  ดังความวา 
 “การนั่งสมาธินี่ถือวาทําความดีข้ันสูงสุด อยาลืม ทาน ศีล ภาวนา สามอยางนี้มี
ระดับไมเทากัน การใหทาน ถือเปนความดีข้ันธรรมดา การรักษาศีล เปนความดีข้ันสูงกวาทาน  
การบําเพ็ญภาวนา เชนการนั่งสมาธิ การเดินจงกรม ถือเปนความดีข้ันสูงสุด” 
 “เม่ือไรที่เราทําความดี เม่ือนั้นจะตองผจญมาร มารมี 5 ประเภทดวยกันคือ 
 ขันธมาร ไดแก ความปวดเม่ือย คันตรงโนน เจ็บตรงนี้ เวลาท่ีปวดขาแทบหลุด 
นั่นแหละกําลังผจญกับขันธมาร 
 กิเลสมาร ไดแก กิเลสตางๆ เชน นั่งแลวอยากเห็นเลขก็เปนโลภะ นึกขัดเคือง
เคียดแคนคนอ่ืน ก็เปนโทสะ หรือนั่งเพลินๆติดสุขก็เปนโมหะ 
 เทวปุตตมาร ก็เชนเห็นเทพบุตร เทพธิดา เห็นนรกสวรรค 
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 อภิสังขารมาร ไดแก ความคิดปรุงแตง อยากเห็นโนน อยากเห็นนี่ อยากไดหนอ 
อยากเปนพระอรหันต” 
 อีกตัวอยางหนึ่งอยูในบทท่ี 5 มารไมมี บารมีไมเกิด ประเสริฐไมได  หนา 51 
 “หลวงพอไมงวงหรือครับ” 
 “ฉันกําหนดสติอยูตลอดเวลา มันก็เลยแกงวงได จําไวถาเธองวงมากๆ ใหตั้งสติ
ไวท่ีหนาฝากแลวก็กําหนด งวง หนอ งวง หนอ รับรองหายงวงเปนปลิดท้ิง” 
 เม่ือบุคคลไดเจริญสมาธิจนบรรลุจตุถฌาน ซ่ึงเปนฌานท่ี 4 แหงรูปฌานแลวอาจ
นอมจิตไปเพื่อบรรลุอภิญญาได แตท้ังนี้มิไดหมายความวาผูท่ีบรรลุจตุตถฌานแลวก็พยายามฝกเขา-
ออก  จากฌานใหคลองแคลว แลวปฏิบัติใหถึงอภิญญา โดยออกจากฌานเสียกอนจึงนอมจิตไป
เพื่อใหไดอภิญญา 
 อภิญญา  6  คือ ความรูยิ่งยวดมี 6 ประการ คือ 
 1. อิทธิวิธา หรือ อิทธิวิธิ (ความรูท่ีทําใหแสดงฤทธ์ิตางๆ ได) 
 2. ทิพพโสต (ญาณท่ีทําใหมีหูทิพย) 
 3. เจโตปริยญาณ (ญาณท่ีใหกําหนดใจคนอ่ืนได) 
 4. ปุพเพนิวาสานุสสติ (ญาณท่ีทําใหระลึกถึงชาติได) 
 5. ทิพพจักขุ (ญาณท่ีทําใหมีตาทิพย) 
 6. อาสวักขยญาณ (ญาณท่ีทําใหอาสวะส้ินไป) 
 ตัวอยางในหลักธรรมขอนี้ อยูในบทท่ี 2 นายบัวเฮียว หนา 18 ดังความวา 
 “เจาอาวาสวัดปามะมวงทานมีประสบการณในดานการปฏิบัติมามาก สมัยท่ี
บวชใหมๆ ทานเจริญสมถกรรมฐาน โดยการกําหนด พุทโธ เปนองคบริกรรม ปฏิบัติสมถกรรมฐาน
อยูหลายป จนไดอภิญญา แตเปนโลกียอภิญญา ซ่ึงมีไดก็เส่ือมได ไมแนนอนและไมนําไปสูความ
หลุดพน เม่ืออายุ 45 ป ทานไดธุดงคไปในปาดงพญาเย็นและยังเดินธุดงคไปยังประเทศพมากับ
หลวงพอในปาเปนเวลา 2 เดือน” 
 3.7 นิพพาน 
 นิพพานเปนจุดมุงหมายสุดทายและถือวาเปนส่ิงดีสูงสุดของพระพุทธศาสนา 
เปนภาวะท่ีส้ินกิเลสและทุกขท้ังปวง ดับภพ ดับชาติ ตัดขาดจากสังสารวัฏ คือ ไมมีการเวียนวาย 
ตายเกิดอีก และยังดับกรรมทั้งกรรมดีกรรมช่ัว ไมวากรรมน้ันจะใหผลหมดแลวหรือยังไมหมด 
ก็ตาม 
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 ตัวอยางในหลักธรรมนี้ อยูในบทท่ี 2 นายบัวเฮียว  หนา 18-19 ดังความวา 
 “เจาอาวาสวัดปามะมวงทานมีประสบการณในดานการปฏิบัติมามาก สมัยที่
บวชใหมๆ ทานเจริญสมถกรรมฐาน โดยการกําหนด พุทโธ เปนองคบริกรรม ปฏิบัติสมถกรรมฐาน
อยุหลายป จนไดอภิญญา แตเปนโลกียอภิญญา ซ่ึงมีไดก็เส่ือมได ไมแนนอนและไมนําไปสูความ
หลุดพน เม่ืออายุ 45 ป ทานไดธุดงคไปในปาดงพญาเย็นและยังเดินธุดงคไปยังประเทศพมากับ
หลวงพอในปาเปนเวลา 2 เดือน” 
 “ ท่ีปาดงพญาเย็น  ทานพระครูได เ รียนวิปสสนากรรมฐาน  ตามแนวสติ 
ปฏฐาน 4 จากหลวงพอในปา แลวทานก็ไดพบวา ไมมีทางสายใดท่ีจะประเสริฐเทากับทางสายนี้อีก
แลว ทานพึ่งจะเขาใจซาบซ้ึงใน พุทธวจนะท่ีเคยอานพบในพระไตรปฎกวา 
 “...เอกายโน อยํภิกฺขเวมคฺโค สตฺตานํ วิสุทฺธิยา โสกปริเทวานํ สมติกฺกมาย ทุกฺข
โทมนสฺสานํอฏฐงฺคมาย ญายสฺสอธิคมาย นิพฺพานสฺสสจฺฉิกิริยายยทิทํจตฺตาโร สติปฏฐานา– ภิกษุ
ท้ังหลาย ทางนี้เปนทางสายเอก เพ่ือความบริสุทธ์ิหมดจดของเหลาสัตว เพ่ือขามพนความโศกและ
ความครํ่าครวญ เพื่อความอัสดงแหงทุกขและโทมนัสเพื่อบรรลุอริยมรรค เพื่อกระทําใหแจงซ่ึงพระ
นิพพาน ทางนี้คือ สติปฏฐาน 4 “ 
 “การดํ า เนินมรรคา ท่ี ถูกตองหนึ่ ง  การพบกัลยาณมิตรหนึ่ ง  ความไม 
ยอหยอนในการประกอบความเพียรหนึ่ง และบุญบารมีท่ีไดสะสมมาแลวแตชาติปางกอน 
องคประกอบท้ัง 4 ประการนี้เปนเหตุปจจัยใหการปฏิบัติของทานกาวหนาอยางรวดเร็ว กระท่ังได
บรรลุโลกุตตรธรรมในท่ีสุด นับตั้งแตบัดนั้นจนถึงบัดนี้ทานไดสัมผัสกับความสุขท่ีแทจริง และได
ตระหนักชัดแลววา นตฺถิสนฺติปรํสุขํ– สุขอ่ืนยิ่งกวาความสงบไมมี” 
 จากหลักพุทธธรรมระดับสูงสุดท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอม
เปนไปตามกรรม นั้นเปนการพัฒนาความเจริญกาวหนาของชีวิตภายใน คือ ความมีปญญาฉลาด
รอบรูของจิต กลาวคือ เม่ือจิตมีการฝกฝนทําใหจิตมีความรูเทาทันอํานาจของกิเลส ตัณหา อุปทาน 
ความทะยานอยาก จิตจะมีพลังในการตอตานอํานาจฝายตํ่า เพราะความไมรู หรือ อวิชา เม่ือจิตมีการ
พัฒนาจนรูธรรมชาติตามความจริงของชิวิต จิตก็จะไมตกอยูในอํานาจของกิเลส ตัณหา ก็จะทําให
เกิดประโยชนสูงสุดกับชีวิตคือ การปฏิบัติเพื่อความหลุดพนในสังสารวัฏ และยังสามารถยัง
ประโยชนใหกับผูอ่ืนไดอีกดวย 
 


