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บทที่ 4 
 

คุณคาและประโยชนของหลักพุทธธรรมในธรรมนิยาย เร่ือง สัตวโลก
ยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม  

 
หลักพุทธธรรมเปนหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ไดถูกนํามาใชเปนหลักพื้นฐานใน

การดําเนินชีวิตของคนไทย พัฒนาหลอหลอมเร่ือยมาจนกระท่ังเกิดเปนขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมประจําชาติในท่ีสุด คุณคาของพระพุทธศาสนาซ่ึงมีหลักธรรมคําสอนท่ีสามารถใช
เปนหลักการดําเนินชีวิตไดอยางแทจริง ซ่ึงวัฒนธรรมประจําชาติไทยน้ันเปนวัฒนธรรมแหงการ
ดํารงชีวิตท่ีเปนอิสระ เรียบงาย เปนอยูอยางพอเพียง มีความเอ้ืออาทร สังคมอยูดวยความสงบสุข
รมเย็นเนื่องดวยเมืองไทยนั้นเปนเมืองเกษตรกรรม มีอูขาวอูน้ํา อุดมสมบูรณไปดวยปจจัยส่ีอันเปน
ส่ิงจําเปนพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย เม่ือโลกมีการเปล่ียนแปลงกาวสูยุคปฏิวัติ
อุสาหกรรมทําใหมีการพัฒนาในดานตางๆ มากมายรวมถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีการ
ติดตอส่ือสารซ่ึงทําใหท่ัวทุกมุมโลกสามารถติดตอถึงกันไดงายมากข้ึน การเดินทางไปท่ัวโลกมี
ความสะดวกสบายและรวดเร็ว ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงกับวิถีชีวิตและสังคมของคนไทย โดยมี
การเขามาของวัฒนธรรมตางชาติ วิถีชีวิตท่ีเคยเรียบงาย สงบสุขไดถูกเปล่ียนไปเปนวิถีชีวิตท่ีมีแต
ความเรงรีบ เห็นแกตัว นํ้าใจและความเอ้ืออาทรระหวางกันมีนอยลง ผูคนในสังคมมีความโลภ และ
เห็นคุณคาในวัตถุมากวาจิตใจ ท่ีผูคนตางถูกมอมเมาใหเกิดเปนคานิยมข้ึนดวยเทคโนโลยีอันทันสมัย 
อยางไมหยุดยั้ง เพื่อใหเกิดความเห็นวาวัตถุเหลานั้นมิใชความฟุมเฟอยแตคือความจําเปนสําหรับ
ชีวิต ความเปนอยู ในระดับครอบครัวจากท่ีเคยใชชีวิตอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญแบบสังคม
เกษตรกรรมในอดีต ก็จําตองแยกออกเปนครอบครัวเล็กๆ เพราะผูคนตางตองแยกยายกันออกไป
ประกอบอาชีพเพื่อใหไดมาซ่ึงทรัพยสินเงินทองสําหรับจับจายใชสอยซ้ือหาส่ิงของตางๆ ตาม 
สมัยนิยม ทําใหสภาพสังคมครอบครัวท่ีเคยอยูรวมกันอยางใกลชิดและอบอุนเร่ิมเลือนหายไปจาก
สังคมไทยมากข้ึนทุกขณะ สาเหตุท่ีเปนเชนนี้เพราะ คนในสังคมเร่ิมหางจากหลักพุทธธรรมซ่ึงเคย
เปนหลักยึดเหนี่ยวท่ีสําคัญตอจิตใจและการดําเนินชีวิตของคนไทย การขาดความรู ความเขาใจใน
หลักพุทธธรรมอันเปนหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาที่ถูกตอง ทําใหเกิดความเขาใจท่ีผิด
และคลาดเคลื่อนในหลักธรรมคําส่ังสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งการหางจากการศึกษาและปฏิบัติตน
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ตามหลักพุทธธรรมอยางแทจริง ทําใหไมอาจรูเทาทันในความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วใน
ปจจุบัน ขาดสติปญญาในการคิดพิจารณาในส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงรอบตัวเอง 

การกลับมาใหความสําคัญกับการพัฒนาดานจิตใจใหเกิดความรูความเขาใจในหลัก 
พุทธธรรมในยุคปจจุบันก็ไมใชเร่ืองท่ีเปนไปไดยากหรือเปนเร่ืองท่ีเขาถึงยากเพราะในปจจุบันนี้ส่ือ
ในดานการพัฒนายกระดับของจิตใจมีการพัฒนามากยิ่งข้ึนเพื่อใหคนท่ัวไปไดเขาถึงหลักธรรมได
งายข้ึน เชน ส่ือทางโทรทัศน วิทยุ อินเทอรเนต แผนซีดี หรือหนังสือธรรมะ ซ่ึงเร่ืองหลักธรรม
คําส่ังสอนตางๆก็นํามาทําใหบุคคลท่ัวไปสามารถท่ีจะเขาใจไดงายข้ึน ดังเชน ธรรมนิยายเร่ือง  
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ของ สุทัสสา ออนคอม จัดเปนธรรมนิยายเร่ืองหนึ่งท่ีสอดแทรก
หลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไวอยางมากมาย ดวยภาษาท่ีงายตอการทําความเขาใจ 
สอดแทรกสาระความรู ความสนุกไปพรอมๆ กัน เม่ือไดอานและคิดพิจารณาพรอมท้ังนําไปปฏิบัติ
ในชีวิตประจําวัน หรือศึกษาเรียนรูตอยอดเพิ่มเติม จะกอใหเกิดคุณคามากมายมหาศาลท้ังตอตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

ธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม เ ร่ืองนี้ไมเพียงแตกลาวถึงหลัก 
พุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาท้ังในสวนปริยัติและปฏิบัติดังท่ีปรากฏในบทที่ 3 แลวเทานั้น แต
ธรรมนิยายเร่ืองนี้ยังมีคุณคาตอชีวิตและสังคมในดานตางๆ อีกหลายดานดวยเชน การดําเนินชีวิต 
ครอบครัว การเมืองการปกครอง การศึกษา เปนตน ซ่ึงหากชาวพุทธมีความเขาใจในพระพุทธศาสนาและ
หลักพุทธธรรมอยางถูกตองแลวยอมจะนําไปสูการปฏิบัติตนใหถูกตองตามคําสอนขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาเพื่อยังประโยชนสุขใหมีในชีวิตและสังคม 

 
คุณคาของหลักพุทธธรรม 
 

 คุณคา หมายความวา ส่ิงท่ีมีประโยชน หรือมีมูลคาสูง (ราชบัณฑิต, 2554, หนา 263) 

 คําวา “คุณคา” (Value) ในทางจริยศาสตร หมายถึง ความดีท่ีไดรับหรือผลที่ไดรับจาก

การกระทําซ่ึงมีอยู 2 ชนิดคือ 

 (1) คุณคานอกตัว (Extrinsic Value) หมายถึง การท่ีส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีคานอกตัว หมายความ

วาเราตองการส่ิงนั้นมิใชเพราะตัวส่ิงนั้นเอง  แตเพราะส่ิงนั้นเปนเคร่ืองมือทําใหไดมาซ่ึงส่ิงอ่ืน ตวัอยางคน

ท่ัวไปตองการเงินเพราะเงินเปนเคร่ืองมือใหเราไดมาซ่ึงส่ิงอ่ืน  ๆท่ีตองการ จึงถือวาเงินเปนคุณคานอกตัว 
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 (2) คุณคาในตัว (Intrinsic Value) หมายถึง การท่ีส่ิงใดส่ิงหนึ่งมีคาในตัว หมายความวา  

เราตองการส่ิงนั้นเพราะตัวส่ิงนั้นเอง ไมใชเพราะส่ิงนั้นเปนเคร่ืองมือใหไดมาซ่ึงส่ิงอ่ืน เชน  

เราตองการความสุขจึงใชเงินไปเพื่อใหไดมาซ่ึงความสุขนั้น ความสุขนั้นจึงถือวาเปนคุณคาในตัว  

(พระมหาวิโรจนวิโรจโน, 2543, หนา 93) 

หลักพุทธธรรม คือ หลักคําสอนท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสรูและทรงนํามาเผยแผส่ังสอน

แกบุคคลท่ัวไป คําสอนครอบคลุมต้ังแตเร่ืองพื้นฐานในการดําเนินชีวิตจนถึงเร่ืองสูงสุดอันเปน

จุดมุงหมายของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน หลักพุทธธรรมทุกเร่ืองลวนแตมีคุณคาตอชีวิต

และสังคมท้ังส้ิน เชน ทําใหเกิดความสุขความเจริญแกผูปฏิบัติ เกิดความสงบเรียบรอยแกสังคม 

 หลักพุทธธรรมสามารถแบงตามลักษณะออกเปน 2 สวน ไดแก หลักพุทธธรรมระดับ

จริยธรรม และหลักพุทธธรรมในระดับสัจธรรม 

 หลักพุทธธรรมในสวนของจริยธรรมนั้นเปนหลักพุทธธรรมท่ีพระพุทธองคทรงวาง

แนวทางไวเพื่อใหมนุษยท้ังหลายไดประพฤติปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญในชีวิต ทรงช้ีแนะ

แนวทางวาส่ิงใดควรทํา ส่ิงใดไมควรทําเปนตน ซ่ึงหลักพุทธธรรมในสวนนี้เปนหลักพุทธธรรมเพ่ือ

การปฏิบัติตอตนเอง ตอบุคคลอ่ืนในสังคม และตอส่ิงแวดลอมมีดวยกันหลายขอหลายหมวด 

จําแนกออกไปอีกตามหนาท่ีของบุคคลนั้นวาควรประพฤติตนอยางไร เชน ผู ท่ีเปนหัวหนา

ครอบครัวก็จะมีธรรมะสําหรับหัวหนาครอบครัว ผูท่ีเปนครูก็จะมีธรรมะสําหรับครู ผูท่ีเปนหัวหนา

ก็จะมีหลักธรรมสําหรับการเปนผูนํา เปนตน 

หลักพุทธธรรมอีกสวนหน่ึง คือ หลักพุทธธรรมในระดับสัจธรรม หลักพุทธธรรมใน

ระดับนี้มีหลักการอยูวา ไมวาพระพุทธเจาจะอุบัติข้ึนหรือไมก็ตาม ความจริงก็ดํารงอยูตามธรรมดา

ของมันอยางเปนกลางๆ พระพุทธเจาทรงตรัสรู คือ คนพบความจริงนั้นแลวนํามาเปดเผยไว  

สาระของความจริงนี้ก็ คือ (ความเปนไปตาม) ธรรมดาแหงเหตุปจจัยหรือกระบวนธรรมแหงเหตุ

ปจจัย ผูท่ีมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปนไมใชมองตามท่ีตนอยากหรือไมอยากใหมันเปน จึงจะเขา

ใจความจริงที่เปนกลางนี้ได เม่ือเขาใจธรรมที่เปนกลางนี้แลวก็ยอมมองเห็นความจริงอยางกวางๆ

ครอบคลุมท่ัวไปท้ังหมด มีทัศนะเปดกวางหลุดพนเปนอิสระอยางแทจริง โดยหลุดพนท้ังทางจิต 

คือ จิตหลุดพนจากส่ิงบีบค้ันครอบงํา ท่ีเรียกวากิเลสและความทุกขกลายเปนจิตท่ีปลอดโปรงเบิก

บานเปนสุขและดานปญญา คือ หลุดพนดวยรูเทาทันธรรมดา แลวมองเห็นตัวความจริงท่ีลวนๆ
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บริสุทธ์ิไมมีกิเลสเคลือบแคลง หรือทําใหเอนเอียงและรูชัดแจงท่ีความจริงโดยตรงไมตองรูผาน

ใครๆหรือรูตามท่ีใครบอกอีกตอไป (พระธรรมปฎก, 2546ง, หนา 923) 

 หน า ท่ีของ ผู ท่ี เปนพุทธศาสนิกชนนั้ น  นอกจากการ ศึกษาหลัก คํ าสอนใน
พระพุทธศาสนา บํารุงพระศาสนา และปกปองคุมครองพระศาสนาแลว หนาท่ีอีกประการหนึ่งท่ีมี
ความสําคัญอยางยิ่ง คือ การประพฤติปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนา ซ่ึงมีอยูเปน
จํานวนมาก การปฏิบัติ ตามหลักพุทธธรรม มิใชปฏิบัติตามทุกขอ ทุกหมวดธรรม แตพึงพิจารณา
คัดเลือกหลักพุทธธรรมหมวดใดหมวดหน่ึง หรือขอใดขอหนึ่งท่ีเหมาะสมกับหนาท่ีของตน  
ท่ีจะตองกระทําในแตละขณะ หรือสถานการณ และเห็นวาสามารถนํามาประยุกตใชปฏิบัติได  
โดยจะกอใหเกิดประโยชนตอตนเองและผูอ่ืนได 
 การปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม นับเปนการเผยแผคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พทุธเจาและเม่ือไดประพฤติปฏิบัติเปนประจํา คุณคาและประโยชนจากการปฏิบัติจะเกิดข้ึนกับ 
ผูปฏิบัติอยางแทจริง พระพุทธองคทรงตรัสเปรียบเปรยไววา ผูศึกษาธรรมะจากพระคัมภีรโดย
แตกฉาน แตมิไดนํามาประพฤติปฏิบัติจริง เปรียบเสมือนทัพพีท่ีไมอาจรูรสแกง แตผูท่ีศึกษาดวย
การลงมือปฏิบัติตามท่ีพระองคทรงช้ีแนะแนวทางไวแลวนั้น เปรียบเสมือนล้ินท่ีสามารถรับรู 
รสแกงได นั่นยอมหมายความถึง การที่ผูศึกษาพระพุทธศาสนาจะเขาใจในคุณคาและประโยชนของ
หลักคําสอนในพระพุทธศาสนาไดอยางแทจริงนั้น ไมสามารถกระทําไดดวยการอานหรือฟง 
เพียงเทานั้น เพราะพระพุทธศาสนาเปนศาสนาท่ีเนนการปฏิบัติเพื่อใหเห็นผลท่ีแทจริงดวยตนเอง 
การฟงหรือการอานหลักพุทธธรรมนั้น เปนเพียงการทําความเขาใจในหลักการหรือทฤษฎีเทานั้น 
หากไมลงมือปฏิบัติแลวยอมจะไมสามารถเขาถึงคุณคาและประโยชนอยางท่ีควรจะไดรับ 
 จากการศึกษาหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา พบวาหลักพุทธธรรมมีคุณคาตอชีวิต
และสังคมในดานตางๆ อยางมากมาย เชน การดําเนินชีวิต ครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ  
การปกครอง เปนตน และหากจะกลาวถึงคุณคาของหลักพุทธธรรมก็สามารถกลาวถึงในแงมุมตางๆ 
ไดอยางมากมายเชนกัน ในท่ีนี้จะกลาวถึง คุณคาของหลักพุทธธรรม ในแงของการบรรลุประโยชน
ท่ีเปนจุดหมายของการมีชีวิต 3 ข้ัน ดังท่ีไดนําเสนอไวในบทท่ี 2 วาความตอเนื่องของประโยชนใน
แตละระดับนั้นมีความสัมพันธกันอยางเปนระบบและมีคุณคาตอชีวิตและสังคมอยางไร 
 
 
 
 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 187 

คุณคาทางจริยธรรมของอรรถประโยชน 

 

 จากเอกสารอางอิงซ่ึงเปนงานวิจัยเร่ือง “การวิเคราะหแนวความคิดเร่ืองประโยชนใน

พุทธปรัชญาเถรวาท” ของพระมหาวิโรจน  วิโรจโน (ผาทา) (2543, หนา 93-101) ไดกลาวถึงคุณคา

ทางจริยธรรมของอรรถประโยชนนั้นมีดังนี้คือ 

 (1) คุณคาดานการทํากิจดวยความไมประมาท 

 คุณคาในดานการทํากิจหรือการปฏิบัติหนาท่ี เกิดจากเม่ือมนุษยทราบถึงวาอะไร

คือประโยชนตน ประโยชนทาน หรือประโยชนสังคมแลวก็เรงขวนขวายทํากิจหรือหนาท่ีนั้น  

ดวยความไมประมาท ดวยความกระตือรือรนในอันจะสรางอรรถประโยชนใหเกิดความสุขแก

ตนเองและผูอ่ืนใหมากท่ีสุดดังพุทธพจนท่ีวา “ภิกษุท้ังหลายเม่ือพิจารณาเห็นประโยชนตน 

(อัตตัตถะ) ก็สมควรแททีเดียวท่ีจะยังประโยชนใหถึงพรอมดวยความไมประมาท เม่ือพิจารณาเห็น

ประโยชนผูอ่ืน (ปรัตถะ) ก็สมควรทีเดียวท่ีจะยังประโยชนนั้นใหถึงพรอมดวยความไมประมาท  

เม่ือพิจารณาเห็นประโยชนท้ังสองฝาย (อุภยตัถะ) ก็สมควรทีเดียวท่ีจะยังประโยชนนั้นใหถึงพรอม

ดวยความไมประมาท” (พระมหาวิโรจน  วิโรจโน, 2543, หนา 94) 

 การจะบรรลุประโยชนสุขท้ังในสวนท่ีเปนปจเจกชนและสวนรวมน้ันจะตองไม

ประมาทหลงระเริงกับความสะดวกสบาย และเกียจครานกับอุปสรรคเล็ก  ๆนอย  ๆท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะเม่ือรู

วาอะไรคือจุดหมายหรืออรรถประโยชนสุขของตนก็ตองทํากิจของตนเองดวยความไมประมาท เพื่อกอ

ประโยชนใหเกิดกับตนเองและสังคมมากท่ีสุด และประโยชนหรือกิจท่ีตองทํานั้นกินความกวางไปสู

จุดหมายทุกประการท่ีมนุษยตองการท้ังท่ีเปนโลกิยะและโลกุตตระ คือท้ังในสวนท่ีเปนการแสวงหาโภค

ทรัพยของคฤหัสถ หรือการแสวงหาทางบรรลุอิสรภาพทางใจ คือพระโพธิญาณของพระพุทธเจาและ 

พระอรหันตสาวกทั้งหลายดวยจึงจะเห็นถึงความเกี่ยวของของกิจและการดําเนินไปสูความสําเร็จแหงกิจ

นั้นวาจะตองมีความไมประมาทเปนพื้นฐานนั่น หมายถึงหลักพุทธธรรมเพื่อบรรลุถึงจุดหมายของการมี

ชีวิตท้ัง 3 ข้ัน คือ  ทิฏฐธัมมิกัตถะสัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะ นั้นจะตองนํามาพิจารณาและประพฤติ

ปฏิบัติดวยความไมประมาทเพ่ือการบรรลุถึงจุดมุงหมายตามท่ีตองการและกระทําใหสําเร็จไดครบทั้ง  

3 ดาน คือ อัตตัตถะ, ปรัตถะ และอุภยัตภะ 
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 (2) คุณคาดานการพัฒนาชีวิตและสังคม 

 การที่ชีวิตจะดีงามมีความสุขสังคมจะรมเย็นนั้นก็เพราะมีปจจัยอันสําคัญท่ีสุดก็ 

คือ การพัฒนาชีวิต (คน) ซ่ึงจะทําใหคนเปนคนดีมีความสุขและเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพ 

(พระมหาวิโรจน  วิโรจโน, 2543, หนา 96) คุณคาดานการพัฒนาชีวิตนั้นพิจารณาไดจากระดับ

ข้ันตอนของประโยชนประเภทตางๆ อันเปนจุดหมายของชีวิตท่ีมนุษยจะตองไปใหถึง หรือบรรลุ

ตามความเหมาะสมกับสถานะของตน และการจะบรรลุจุดหมายแตละข้ันไดนั้น มนุษยตองพัฒนา

ตนเองอยูเสมอดวยความไมประมาทและดวยกําลัง สติปญญา ไมวาจะเปนจุดหมายดานวัตถุหรือ

การบรรลุธรรมในข้ันสูง ซ่ึงผลจากการพัฒนาตนเองน้ันจะทําใหมนุษยสามารถบรรลุประโยชนตน

ซ่ึงจะใหคุณคาท้ังภายนอกและภายในตัวได คุณคาดานการพัฒนาสังคมนั้นเปนผลมาจากคุณคาดาน

การพัฒนาชีวิตหรือบุคคล ท่ีเปนหนวยยอยของสังคมเม่ือบุคคลไดรับการพัฒนาชีวิตในแนวทางท่ีดี

งามแลวสังคมก็เปนสุขไดนั่นหมายถึงตองใหปจเจกชนนั้นบรรลุประโยชนตนคือพึ่งตนเองไดใน

ทุกระดับเพื่อไมตองเปนภาระแกผูอ่ืน และเพื่อจะเปนผูพรอมท่ีจะบําเพ็ญกิจเพื่อผูอ่ืนไดเปนอยางดี

เสียกอนจึงจะสามารถกระทํากิจกรรมหรือการกระทําท่ีจะเอ้ืออํานวยใหเกิดการพัฒนาชีวิตผูอ่ืน 

หรือประสานประโยชน หรือจุดหมายท้ังสองฝาย คือ ท้ังของตนเองและผูอ่ืนใหดําเนินไปดวยกัน 

ไดดี 

 คุณคาท่ีเกิดข้ึนอันเปนการพัฒนาสังคมน้ีพระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2540, 

หนา 33) ไดสรุปสภาพสังคมท่ีเปนสังคมท่ีพัฒนาแลวโดยเปนท่ีรวมของประโยชนท้ังสองฝายไวคือ 

 (1) ประเทศชาติมีทรัพยากรมนุษยซ่ึงพรอมท่ีจะรวมกันแกปญหาและพัฒนา

สังคม 

 (2) ชุมชนสังคมสงบสุขรมเย็น 

 (3) ประชาชนมีวัฒนธรรมท่ีดีงามมีวิถีชีวิตท่ีงอกงามดวยธรรม 

 (4) ท้ังเมืองและชนบทมีสภาพแวดลอมท่ีร่ืนรมยและอุดมดวยทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

 (5) บานเมืองเจริญรุดหนามีปญหานอยลง 
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 จะเห็นไดวาคุณคาอรรถประโยชนสุขก็ คือการท่ีทุกคนรูจักการประสาน

ประโยชนสุขรวมกันประชาชนในสังคมเห็นประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ ซ่ึงจะสงผลใหสังคม

สามารถพัฒนาไปในทางท่ีดีได 

 (3) คุณคาดานความหลุดพนหรืออิสรภาพ 

 จุดหมายของชีวิตหรืออรรถประโยชนท่ีจะนํามาซ่ึงคุณคาในดานน้ี คือมนุษยมุง

ปฏิบัติตนตามหลักพุทธธรรม เพื่อการบรรลุอิสรภาพ หรือการหลุดพน (วิมุตติ) อันไดแก  

ความปลอดโปรงจากการถูกบีบค้ัน ความทุกข หรือการถูกกักขังหนวงเหนี่ยวจากอุปสรรคตางๆ ใน

การดําเนินชีวิต ในท่ีนี้สามารถแบงลักษณะของอิสรภาพหรือความหลุดพนท่ีไดรับ  อันถือเปน

คุณคาของอรรถประโยชนไดดังนี้คือ (พระมหาวิโรจน  วิโรจโน, 2543, หนา 100-101) 

 (3.1) อิสรภาพทางกายและสังคม คือ ความหลุดพนจากการบีบค้ันเบียดเบียน

ในทางธรรมชาติหรือสภาพแวดลอมทางกายภาพ ไมวาจะเปนความยากจน โรคภัยไขเจ็บ หรือ

อุบัติภัยตาง  ๆหลักพุทธธรรมในข้ัน ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือประโยชนในข้ันตาเห็นยอมทําใหไดรับปจจัย 4 

หรือทรัพยสินซ่ึงจะทําใหมนุษยพนจากความยากจน หรือเมื่อมีภัยหรือโรครายมาเบียดเบียนก็พอท่ีจะหา

ทางแกไขได และดวยหลักพุทธธรรมในข้ันนี้อีกเชนกัน ท่ีจะทําใหมนุษยรูและเขาใจวาส่ิงใดคือ

ประโยชนและมิใชประโยชน หรือส่ิงใดควรทําและไมควรทํา ก็ยอมจะเปนเหตุใหไมเกิดการ

เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน ทําใหสังคมเกิดความสงบสุขและเกิดอิสรภาพข้ึนได 

 (3.2) อิสรภาพทางจิตใจ คือ ความหลุดพนจากการถูกบีบค้ันดวยอํานาจกิเลส อัน

เปนรากเหงาของความเศราหมองของจิต และเปนเหตุใหทําในส่ิงช่ัวดวยความประมาท หลักพุทธธรรมท่ีมี

ในข้ันสัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะ ยอมทําใหมนุษยมีจิตใจท่ีมั่นคงมีคุณธรรมไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม

ท้ัง 8 ประการ ยอมทําใจใหเปนกลางยอมรับในทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดตามกฎของการเปล่ียนแปลงของโลก 

จิตใจยอมไมถูกบีบค้ันจนเปนทุกขเกิดอิสรภาพทางจิตใจข้ึนได 

 (3.3) อิสรภาพทางปญญา คือ ภาวะของการรับรูอยางอิสระตามความเปนจริงดวย

ปญญาบริสุทธ์ิ คือ รูความจริงตามหลักอริยสัจ 4 ประการ รูเทาทันความเปนไปของสรรพส่ิงตามความเปน

จริง คิดและตัดสินใจแกไขปญหาตางๆไปตามเหตุผล โดยไมมีกิเลสมาเจือปน อิสรภาพทางปญญานั้นเปน

คุณคาของปรมัตถประโยชน ซ่ึงมีไดในพระอริยบุคคลระดับพระอรหันตเทานั้น ถือเปนจุดหมายสูงสุด

ดานโลกุตตระ หากจะกลาวถึงดานโลกิยะอิสรภาพทางปญญาท่ีเกิดข้ึนในชีวิตและสังคมคือการมี
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สติปญญาสามารถแกไขปญหาชีวิตและใชชีวิตสรางสรรคความดีงามใหเกิดข้ึนกับชีวิตตนเองและสังคม

รอบขาง ไดโดยอยูบนพื้นฐานของการไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน ดวยความรูเทาทันความเปนไปของ

โลกและของตนอันนํามาซ่ึงชีวิตและสังคมท่ีสงบสุข ซ่ึงอิสรภาพทางปญญาในระดับนี้ของผูท่ียังมิใช

อริยบุคคลสามารถกระทําไดดวยปญญาในระดับจินตมยปญญา กลาวคืออาศัยความคิดความเขาใจในหลัก

พุทธธรรมท่ีไดยินไดฟงมาพิจารณาใหเขาใจถึงความเปนไปโดยธรรมดาของโลก จนสามารถละวางความ

ยึดม่ันถือม่ันในสิ่งท่ีทําใหเกิดความทุกขใจอันเกิดจากกิเลสตัณหาตางๆไดในท่ีสุด  ซ่ึงส่ิงนี้จะเปน

พื้นฐานท่ีสําคัญยิ่งในการพัฒนาตนเองไปใหถึงซ่ึงประโยชนข้ันสูงสุดคือ ปรมัตถประโยชน ดวย

การเจริญภาวนาเพ่ือใหไดมาซ่ึงปญญาในระดับภาวนามยปญญาอันจะนํามาซ่ึงอิสรภาพทางปญญา

อันบริสุทธ์ิอยางแทจริงตอไป 

 
ความหมายของ “ประโยชน” ในทางพระพุทธศาสนา 
 
 คําวา “ประโยชน” หรือ อรรถประโยชน มาจากคําวา อัตถะ ในภาษาบาลี แปลวา  
ความเจริญ ผลประโยชน หรือความตองการ, ทรัพยสมบัติ หรือหมายถึง เหตุท่ีจะไดรับ อันไดแก 
ทรัพยสมบัติและหมายถึง ความผาสุก คือสภาวะทางจิตใจท่ีเปนอิสระจากกองกิเลส อันไดแก  
การบรรลุพระอรหันต หรือการบรรลุพระนิพพาน อีกความหมายหนึ่งคือ ประโยชนท่ีเปนจุดหมาย 
หรือจุดหมายของชีวิต หรือพรหมจรรย, จริยธรรม หรือระบบการดําเนินชีวิต และระบบการปฏิบัติ
ธรรมของพระพุทธศาสนา 
 กลาวโดยสรุปคําวา อัตถะ หรือ อรรถประโยชน หมายถึง ความเจริญงอกงามของชีวิต 
หรือส่ิงท่ีจะชวยทําใหชีวิตดีข้ึน เจริญข้ึน หรือหมายถึง ผลประโยชนท่ีนํามาซ่ึงความสุข ทรัพย
สมบัติ รวมไปถึงคุณธรรมท่ีทําใหชีวิตกาวหนา  หรืออีกความหมายหน่ึงคือ หมายถึง จุดหมายหรือ
เปาหมายของชีวิตของมนุษย ถามุงถึงการกระทําท่ีมีประโยชนก็ หมายถึงการกระทําท่ีเอ้ืออํานวยตอ
ความดี ความสุข และเกื้อกูลตอความดีหรือความสุข 

 

อรรถประโยชน หรือ จุดมุงหมายของชีวิต 3 ขั้น 
 
 1.  ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน ไดแก จุดหมายข้ันตาเห็น หรือประโยชนปจจุบัน จัดเปน 
จุดหมายชีวิตในระดับโลกิยะ มีความสําคัญดังนี้คือ  
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 (1.1) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค งามสงา อายุยืนยาว 
 (1.2) มีเงินมีงาน มีทรัพยจากอาชีพสุจริต พึ่งตนไดทางเศรษฐกิจ 
 (1.3) มีสถานภาพดี ทรงยศ เกียรติ ไมตรี เปนท่ียอมรับในสังคม 
 (1.4) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนท่ีนับถือ 
 ท้ังหมดนี้ พึงใหเกิดมีโดยธรรม และใชหรือปฏิบัติใหเกิดประโยชนสุขแกตนเอง
และผูอ่ืน 
 2.  สัมปรายิกัตถะประโยชน ไดแก จุดหมายข้ันเลยตาเห็น หรือ ประโยชนเบ้ืองหนา  
ท่ีเปนคุณคาของชีวิต ซ่ึงใหเกิดความสุขลํ้าลึกภายในโดยเฉพาะ 
 (2.1) ความอบอุนซาบซ้ึงใจ ดวยศรัทธา มีหลักใจ 
 (2.2) ความภูมิใจในชีวิตสะอาดท่ีไดประพฤติแตการดีงามสุจริต 
 (2.3) ความอ่ิมใจ ในชีวิตมีคุณคา ท่ีไดเสียสละบําเพ็ญประโยชน 
 (2.4) ความแกลวกลาม่ันใจ ดวยมีปญญาท่ีจะแกปญหานําพาชีวิตไป 
 (2.5) ความโปรงโลงม่ันใจ วาไดทํากรรมดี มีหลักประกันวิถีสูภพใหม 
 3.  ปรมัตถประโยชน ไดแก จุดหมายสูงสุด หรือ ประโยชนอยางยิ่ง คือ การมีปญญา
รูเทาทันความเปนจริง เขาถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต อันทําใหจติใจเปนอิสระ 
 (3.1) ไมหวั่นไหวหรือถูกครอบงําดวยความผันผวนปรวนแปรตางๆ 
 (3.2) ไมผิดหวังโศกเศราบีบค้ันจิตเพราะความยึดติดถือม่ันในส่ิงใด 
 (3.3) ปลอดโปรง สงบ ผองใส สดช่ืน เบิกบานใจตลอดเวลา 
 (3.4) เปนอยูและทําการดวยปญญาซ่ึงมองท่ีเหตุปจจัย (พระพรหมคุณาภรณ, 2555, 
หนา 55-57) 
 พุทธศาสนิกชนพึงพิจารณาและพึงปฏิบัติเพื่อใหบรรลุจุดหมาย 3 ข้ันขางตน โดยให
สําเร็จครบท้ัง 3 ดาน ดังนี้ คือ 
 ดานท่ี 1. อัตตัตถะ คือ จุดหมายเพื่อตน หรือประโยชนตน คือจุดหมาย 3 ข้ันขางตน 
ซ่ึงพึงทําใหเกิดเปนข้ึนแกตนเอง หรือพัฒนาชีวิตของตนข้ึนไปใหไดใหถึง 
 ดานท่ี 2. ปรัตถะ คือ จุดหมายเพื่อผูอ่ืน หรือประโยชนผูอ่ืน คือ จุดหมาย 3 ข้ัน
ขางตน ซ่ึงพึงชวยเหลือผูอ่ืนใหไดใหถึงดวยการชักนําสนับสนุนใหเขาพัฒนาชีวิต ของตนข้ึนไป
ตามลําดับ 
 ดานท่ี 3. อุภยัตภะ คือ จุดหมายรวมกัน หรือ ประโยชนท้ังสองฝาย คือ ประโยชนสุข
และความดีงามรวมกันของชุมชนหรือสังคมรวมท้ังสภาพแวดลอมและปจจัยตางๆ ซ่ึงพึงชวยกัน



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 192 

สรางสรรคบํารุงรักษา เพื่อเกื้อหนุนใหท้ังตนและผูอ่ืนกาวไปสูจุดหมาย 3 ข้ันขางตน (พระพรหม
คุณาภรณ, 2555, หนา 19) 
 การกาวไปสูจุดหมายของชีวิต 3 ข้ัน (ทิฏฐธัมมิกัตถะ, สัมปรายิกัตถะ และปรมัตถะ)
โดยทําใหสําเร็จครบท้ัง 3 ดาน (อัตตัตถะ, ปรัตถะ และอุภยัตภะ) นั้น คือ การสรางประโยชนโดย
เร่ิมท่ีตัวของตัวเองเปนหลัก เม่ือตนเองสามารถพ่ึงพาตนเองไดเปนอยางดีแลว จึงสามารถชวยเหลือ
เกื้อกูลตอผูอ่ืนใหสามารถบรรลุถึงซ่ึงประโยชนตนเชนกัน เม่ือเกิดการชวยเหลือเกื้อกูลแลวก็จะทํา
ให สองฝาย โดยไมเกิดเปนความเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน มีความพอใจในส่ิงท่ีกระทําดวยกันท้ัง
สองฝายตลอดจนไมเบียดเบียนสภาพแวดลอมใหเส่ือมสภาพ เม่ือทุกคนสามารถพึ่งพาตนเองไดดี
และสามารถประสานประโยชนรวมกันไดเปนอยางดีดวยแลว ยอมหมายถึงสังคมนั้นจะเปนสังคมท่ี
มีความสงบสุขและความเจริญอยางแทจริงและยั่งยนืนั่นเอง 
 มนุษยจะบรรลุประโยชนทุกประเภททุกระดับไดนั้นจะตองมีหลักธรรม คือ ความ

ไมประมาท มีสติไมลุมหลงมัวเมากับชีวิต ลาภ ยศ ความสะดวกสบาย ท่ีจะทําใหพล้ังพลาด เห็นผิด 

หลงใหลไปกับส่ิงไมดี ไมมีแกนสารเหลานั้นจนเปนเหตุใหเกิดความเส่ือม ไมวาจะเปนดานชีวิต 

ทรัพยสินหรือความเส่ือมเสียทางดานจิตใจ ดังนั้นการท่ีมนุษยจะบรรลุจุดหมายของชีวิตไดตองไม

ประมาทในการกระทําท้ังมวล ไมวาจะเปนท้ังทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ เพราะเม่ือปฏิบัติ

กิจการตางๆ อยางไมประมาท ยอมไมทําประโยชนประเภทตางๆ ใหเสียหายดวย จากการศึกษา

หลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยายเร่ือง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม โดยศึกษาผานตัวละคร

ตางในเร่ืองทําใหเห็นไดวาเม่ือใครก็ตามท่ีสามารถเรียนรู นอมรับเอาหลักพุทธธรรมคําส่ังสอนของ

องคสัมมาสัมพุทธเจาไปใชปฏิบัติในชีวิตประจําวันแลวจะทําใหเกิดการพัฒนาตนเองไปในทางท่ีดี

ยิ่งๆข้ึนไปในทุกๆดานของชีวิต ซ่ึงผลท่ีไดนี้ก็คือ คุณคาของหลักพุทธธรรมนั่นเอง ดังตัวอยางของ

ตัวละครตอไปนี้ 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรมของตัวละครตางๆท่ีปรากฏใน
ธรรมนิยายเรื่อง สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม  
 
 ผูศึกษาไดนําเสนอตัวอยางของตัวละครผูท่ีดําเนินชีวิต ในแบบตางๆ เชน ดําเนินชีวิตโดยมี
หลักพุทธธรรมเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตท่ีแนวแน ม่ันคง ผูท่ีดําเนินชีวิตโดยการขวานขวายหาทาง
ท่ีถูกตองเพื่อชีวิตท่ีดีข้ึน ผูท่ีดําเนินชีวิตโดยปราศจากความรูทางธรรม และผูท่ีดําเนินชีวิตโดยหลงผิด 
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ไมคิดวากรรมมีจริง แตเม่ือตัวละครตางๆ ไดรับคําแนะนํา ส่ังสอนในหลักพุทธธรรมท่ีถูกตอง จนทําให
เกิดการเรียนรู พัฒนาตนเองแลวนําไปประพฤติปฏิบัติจนทําใหเกิดปญญา นํามาซ่ึงประโยชนตอตนเอง
และผูอ่ืนรอบขาง  ทําใหชีวิตดข้ึีน ตลอดจนขยายวงกวางไปยังครอบครัวและสังคม ตัวอยางของผูท่ีดําเนิน
ชีวิตดวยหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรมนิยาย ซ่ึงจะนําเสนอเพื่อเปนแนวทางในการพิจารณา มีดังนี้คือ 
 1.  ทานพระครูเจริญ  
 2.  พระบัวเฮียว 
 3.  ครูสฤษด์ิ 
 4.  คุณนายลําไย 
 5.  เถาแกเส็งและคุณกิมงอ 
 6.  คหบดีและภรรยา 
 
 1.  ทานพระครูเจริญ 
 เร่ืองราวของ “ทานพระครูเจริญ” ตัวอยางของผูดําเนินชีวิตโดยยึดหลักพุทธธรรม 
แบบแนวแนม่ันคง หลักธรรมท่ีทานพระครูไดประพฤติปฏิบัติ ตัวอยางเชน การเจริญสติวิปสสนา
กรรมฐาน กัลยาณมิตรธรรม 7 กุศลกรรมบถ 10 บุญกิริยาวัตถุ 10 มงคล 38 ประการ พรหมวิหาร 4   
อริยสัจ 4 และนิพพาน ตามท่ีปรากฏในธรรมนิยาย มีดังนี้ 
 บทท่ี 1 หนา 1 
 กิจวัตรประจําวันของทานพระครูคือ ตื่นนอนต้ังแตตี ส่ี แลวปฏิบัติวิปสสนา
กรรมฐานไปจนถึงหกโมงเชา จากนั้นจึงจะออกบิณฑบาตโปรดสัตวใหชาวบานรานถ่ินไดมีโอกาส
สรางคุณความดีดวยการบริจาคทาน เพื่อขจัดความตระหน่ีเหนียวแนนออกไปจากจิตใจ 
 ทานพระครูถือวา การเจริญวิปสสนากรรมฐาน เปนขอวัตรปฏิบัติท่ีสําคัญเปนลําดับ
แรก พระภิกษุสามเณรทุกรูปท่ีอาศัยอยูในวัดปามะมวงแหงนี้จะตองปฏิบัติทุกวัน เพื่อขัดเกลากิเลส
เคร่ืองเศราหมองในตัวใหลดนอยลง และตองนําไปส่ังสอนผูอ่ืนใหปฏิบัติตามเปนอันไดประโยชน
ท้ังสองสวน คือประโยชนตน และประโยชนทาน 
 ในฐานะท่ีเปนเจาอาวาส ทานพระครูย้ําเตือนพระลูกวัดอยูเสมอวา “หนาท่ีของ
บรรพชิตท่ีพระพุทธองคทรงบัญญัติไว มีสามขอคือ ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และส่ังสอนธรรม 
ผูใดเกียจครานละเลยตอหนาท่ีถือวาบวชเสียขาวสุข และไดชื่อวายังชีพอยูดวยการเบียดเบียน
ชาวบาน พวกญาติโยมเคาไมเล่ือมใสศรัทธาพระประเภทน้ี” 
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 บทท่ี 2 หนา 18 – 19 
 เจาอาวาสวัดปามะมวงทานมีประสบการณดานปฏิบัติมามาก สมัยท่ีบวชใหมๆ ทาน
เจริญสมถกรรมฐาน โดยการกําหนด พุทโธ เปนองคบริกรรม ปฏิบัติสมถกรรมฐานอยูหลายป  
จนไดอภิญญา แตก็เปนโลกียอภิญญา ซ่ึงเม่ือมีไดก็เส่ือมได ไมแนนอนและไมนําไปสูความหลุด
พน เม่ืออายุ 45 ป ทานไดธุดงคไปในปาดงพญาเย็น ทานไดเรียนวิปสนากรรมฐาน ตามแนวสติปฏ
ฐาน4 จากหลวงพอในปา แลวทานก็ไดพบวาไมมีทางสายใดท่ีจะประเสริฐเทากับทางสายนี้อีกแลว 
 การดําเนินมรรคาท่ีถูกตองหนึ่ง การพบกัลยาณมิตรหนึ่ง ความไมยอหยอนในการ
ประกอบความเพียรหน่ึง และบุญบารมีท่ีไดสะสมมาแลวแตชาติปางกอนหนึ่ง องคประกอบท้ัง 4 
ประการนี้เปนเหตุปจจัยใหการปฏิบัติของทานกาวหนาอยางรวดเร็ว กระท่ังบรรลุกุตตรธรรมใน
ท่ีสุด 
 ดวยจิตท่ีเปยมดวยเมตตา ปรารถนาจะใหเพื่อนรวมเกิด แก เจ็บ ตาย ไดเขาสูภาวะ
อันประเสริฐบริสุทธ์ินั้นบาง ทานจึงทําวัดใหเปนสํานักวิปสสนากรรมฐาน ฝกอบรมพระภิกษุ
สามเณรในวัดใหรูวิธีปฏิบัติเชน การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ เปนตน 
 บทท่ี 8 หนา 87 

 “ท่ีเธอวามาน้ันเปนรายละเอียด แตหนาท่ีหลักของบรรพชิตท่ีพระพุทธเจาทรง

บัญญัติไวมีเพียงสามขอ คือ ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และส่ังสอนธรรม อันนี้เปนหนาท่ีหลัก ศึกษา

ธรรมก็คือการเรียนรูและทองจําพระพุทธวจนะตลอดจนวิธีปฏิบัติเชน วิธีเจริญสติปฏฐาน 4 เม่ือรู

แลวตองลงมือปฏิบัติ ไมใชรูเฉยๆเหมือนอยางนักปรัชญา เม่ือปฏิบัติแลวก็ตองส่ังสอนคนอ่ืนได” 

 บทท่ี 11 หนา 121 

 “ทําไมจะไมสงสาร ก็ท่ีฉันยอมตรากตรําทํางานจนลืมกิน ลืมนอนอยูทุกวันนี้ไมใช

เพราะความสงสารหรอกเหรอ เธอจําไวนะบัวเฮียววา ท้ังคนท้ังสัตวท่ีเกิดมาในโลกนี้ ลวนนา

สงสารดวยกันท้ังนั้น เม่ือเขามีทุกขและเราพอจะชวยไดก็ตองชวย ไมวาเขาจะเปนใคร มาจากไหน 

เขาใจหรือยัง” 

 บทท่ี 11 หนา 127 

 “ก็คงจะอยางนั้น เธอเห็นหรือยังวา ชีวิตคนเราตองเวียนตาย เวียนเกิดไมรูกี่ภพกี่ชาติ 

ฉันถึงเบ่ือหนายการเกิด ไมอยากเกิดอีกเลยแมแตชาติเดียว” 

 บทท่ี 15 หนา 177 

 “หลวงพอครับ แลวระยะเวลา 1 กัป นานแคไหนครับ” 
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 “เขาวากันวาเปนระยะเวลาท่ียาวนานมาก ทานอุปมาวาเปรียบเหมือนมีภูเขาศิลา 

แทงทึบ กวางยาวสูงดานละ 1 โยชน ทุกๆ 100 ป มีคนนําผาเนื้อละเอียดอยางดีมาลูบคร้ังหนึ่ง 

จนกวาภูเขาลูกนั้นจะสึกหรอส้ินไป แตกัปหนึ่งก็ยังยาวนานกวานั้นอีก” 

 “ชางยาวนานเหมือนวาไมมีวันส้ินสุดเลยนะครับ ถาอยางนั้นการเวียนไหวตายเกิด

อยูชั่วกัปปช่ัวกัลปก็นาเบ่ือกันแยซิครับ” 

 “นั่นสิ ฉันถึงไดพยายามท่ีจะตัดออกจากวัฏสงสารใหได ถึงเธอเองก็เหมือนกัน” 

 บทท่ี 33 หนา 402 

 ทานพระครูชวยแกปญหาใหเจาทุกขอีกหลายราย กระท่ังถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาจึง

บอกใหพวกเขาไปรับประทานอาหารกลางวันท่ีโรงครัว สวนทานก็ถือใบรายช่ือคนท่ีกําลังจะตาย 

ส่ีรายขึ้นไปขางบนเพื่อจัดการ สงพลัง ไปชวยเหลือ ยังมีเวลาอีกหนึ่งช่ัวโมงกวาพวกเขาจะ

รับประทานอาหารเสร็จ และหนึ่งช่ัวโมงนี้เปนของคนส่ีคนท่ีญาติระบุวากําลังจะตาย ชั่วโมงตอๆ 

ไปก็เปนของ เจาทุกข รายอ่ืนๆ แลวก็ไมรูวาจะไปเสร็จส้ินตอนกี่ทุมกี่ยาม เจาอาวาสวัดปามะมวง

ทานมีชีวิตอยูเพื่อสงเคราะหผูอ่ืนโดยแท 

 ทานพระครูเจริญ เปนตัวอยางของบุคคลผู ท่ีดําเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม  

ไมหวั่นไหวส่ิงท่ีมากระทบ ปฏิบัติหนาท่ีของบรรพชิตไดครบถวน และทานพระครูไดปฏิบัติตนจน

สําเร็จประโยชนสูงสุด แมวาจะสําเร็จประโยชนสวนตนแลวก็ยังอนุเคราะหตอผูอ่ืนเพื่อใหหลุดพน

จากวัฏสงสาร คอยชวยเหลือญาติโยมผูตกทุกขไดยากโดยไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง เขาใจธรรมชาติของ

มนุษยวาแตละคนมีความตางกัน ทานจึงส่ังสอนญาติโยมดวยความเมตตา ไมยอทอ หวังใหทุกคนมี

ชีวิตท่ีดีข้ึน ปราศจากความทุกข 

 2.  พระบัวเฮียว 

 เร่ืองราวของ “พระบัวเฮียว” ตัวอยางของผูดําเนินชีวิตเร่ิมแรกดวยความไมรูใน
หลักธรรมคําส่ังสอน ชีวิตดําเนินตามส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนรอบตัวเชน ครอบครัวเปนครอบครัวท่ีไม
รูหลักธรรมท่ีถูกตองตอมาเม่ือมีผูสอนส่ังในส่ิงท่ีถูกตองก็สามารถปฏิบัติตนโดยยึดหลักพุทธธรรม
ได หลักธรรมท่ีพระบัวเฮียวไดประพฤติปฏิบัติ และละเวนการปฏิบัติ ตัวอยางเชน เบญจศีล มิจฉา
วณิชชา อกุศลกรรมบถ 10 กุศลกรรมบถ 10 มงคล 38 ประการ การเจริญสติวิปสสนากรรมฐาน 
พรหมวิหาร 4  ตามท่ีปรากฏในธรรมนิยาย มีดังนี้ 
 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 196 

 บทท่ี 1 หนา 6 
 “ผมเกิดท่ีจังหวัดกาฬสินธุ พอกับแมทํางานอยูในโรงฆาสัตว พอมีหนาท่ีฆาวัวฆา
ควาย ซ่ึงวันหนึ่งๆ จะฆาหลายๆ ตัว สวนแมก็จะชวยแลเนื้อ หนัง กระดูก ตลอดจนพวกเคร่ืองใน
ออกจากกัน เพื่อเตรียมสงขาย มีรานคายอยเอามารับไปขายราวๆตีส่ี ผมก็เกิดและโตมาในโรงฆา
สัตว ไดเห็นพอกับแมทํางานทุกวัน เถาแกเคาใหพวกเรากินอยูในนั้นเสร็จ เม่ือผมโต พอก็พาไปเขา
โรงเรียนรัฐบาล พอจบประถมส่ี จึงออกมาชวยพอแมทํางาน แรกๆ ก็ชวยแมแลเนื้อ พอโตอายุสิบ
หา ก็ชวยพอฆาวัวควาย ปตอมาพอตาย เถาแกเลยใหผมทํางานแทนพอ...” 
 บทท่ี 1 หนา 10 – 12 
 “อบายภูมิแปลวานรกหรือครับ”  
 “อบายภูมิ หมายถึง ภูมิท่ีไมเจริญ ไดแก นรก เปรต อสุรกาย และเดรัจฉาน คนท่ีทํา
ความช่ัว เมื่อตายไปจะไปเกิดในอบายภูมินี้” 
 “ทําอะไรบางครับถึงจะเรียกวาทําช่ัว”  
 “ก็ละเมิดศีลหานี่แหละ รูจักศีลไหมละ พอแมเคยพาไปทําบุญท่ีวัดหรือเปลา” 
 “ไมเคยครับ พอกับแมไมเคยเขาวัดไปทําบุญ แตถาเขาไปดูหนังดูลิเกในวัดละก็บอย”  
 “ถาอยางนั้นเธอก็ไมรูนะซีวาการกระทําท่ีละเมิดศีลหามีอะไรบาง อยากรูไหมละ” 
 “อยากครับ หลวงพอชวยบอกผมหนอยเถิดครับ” 
 “งั้นก็ตั้งใจฟงใหดีนะ การกระทําท่ีละเมิดศีลไดแก การฆาสัตว การลักขโมย  
การเปนชูกับลูกเมียคนอ่ืน การพูดปด และการดื่มสุราเมรัย” 
 ไดฟงถอยคําของเจาอาวาส นายบัวเฮียวรูสึกสะทานสะเทือนในหัวอก เขาละเมิดศีล
ไปสองขอแลว คือฆาสัตวกับพูดปด สวนอีกสามขอยังไมเคยทํา โดยเฉพาะขอสุดทายนั้น เขาจะไม
ลวงละเมิดเปนอันขาด ก็ไมใชเพราะดื่มสุราเมรัยหรอกหรือ พอจึงตองจบชีวิตลงอยางอเนจอนาถ 
 “หลวงพอครับ ฆาสัตวก็บาปดวยหรือครับ” 
 “แนนอน” 
 “ถาอยางนั้น ผมคงบาปมากเลย เพราะฆาวัวฆาควายทุกวัน ยกเวนวันพระซ่ึงทางการ
เคาหาม ผมคิดวาฆาคนถึงจะบาป” 
 ชายหนุมเพิ่งจะเขาใจส่ิงแวดลอมและการอบรมเล้ียงดูไดหลอหลอมใหเคาเปนผูท่ีมี
จิตใจหยาบกระดาง แตโดยเนื้อแทแลวเคาเปนคนจิตใจดี มีเมตรากรุณา และดวยเหตุนี้ความรูสึกผิด
ชอบช่ัวดีจึงบังเกิดข้ึน เม่ือกุศลผลบุญแตบางกอนดลใจใหมาพบกัลยาณมิตร... 
 “หลวงพอครับ ผมตองขอโทษท่ีโกหกหลวงพอ” 
 “ขอโทษเร่ืองอะไรหรือ” 
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 “เร่ืองท่ีผมโกหกวาเปนคนไทยนะครับ ความจริงแลวผมไมไชคนไทย พอแมผมเปน
ญวน แตผมเกิดในเมืองไทยผมจึงไดสัญชาติไทย แตเช้ือชาติญวน” 
 “แลวทําไมตองพูดปดดวยเลา” แมทานพระครูจะลวงรูถึงเหตุผลกลในของเขาเปน
อยางดี หากทานก็จําตองถามเพื่อใหเขาไดพูดออกมา อันเปนหลักฐานยืนยันวา เขาไดขอขมาใน
ความผิดนั้นแลว 
 “ก็ถาพูดความจริง ผมกลัวหลวงพอจะไมยอมบวชใหผมครับ” 
 “...เอาเถอะในเม่ืออยากบวชก็จะบวชให...” 
 บทท่ี 1 หนา 15 
 พระมหาบุญลงความเห็นวา แมนายบัวเฮียวจะดูเปนคนเซอๆ ซาๆ แตก็วานอน 
สอนงาย และมีความจําเปนเลิศ ช่ัวเวลาเพียงส่ีวัน เขาก็สามารถทอง ขานนาค ไดอยางคลองแคลว
และถูกตองแมนยํา... 
 บทท่ี 4 หนา 38 – 39 
  ภิกษุหนุมต้ังสติขมทุกเวทนาไวอยางยากเย็น พยายามทําตามท่ีพระอุปชฌายสอน 
หากอาการปวดก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึนราวกับชีวิตจะแตกดับลงเสียเดี๋ยวนั้น ทานจึงฮึดสูดวย
การกําหนดวา ตายเปนตาย แลวก็นั่งตอไปอยางไมสะทกสะทาน พยายามใหสติจับอยูท่ีอาการ 
พอง-ยุบของทอง 
 “เอาละ ไดเวลาแลว กําหนด อยากพักหนอ สามคร้ัง แลวคอยๆ ลืมตา เห็นอะไรก็
กําหนดเห็นหนอ” 
 ชวงเวลาแหงความทุกขทรมานนั้น เสียงของทานพระครูจึงประดุจเสียงสวรรคท่ี
ลองลอยมาจากนภากาศ การตอสูกับเวทนาส้ินสุดลง พระบัวเฮียวกําหนอตามท่ีทานสอน 
 เม่ือลืมตาข้ึน ส่ิงแรกท่ีเห็นก็คือ ใบหนาท่ีเปยมดวยเมตตาของผูเปนอาจารย รูสึกรอน
วูบข้ึนท่ัวรางแลวเปล่ียนเปนเย็นซาบซานไปท่ัวทุกขุมขน น้ําตาไหลพรากๆ ดวยความปติ ทานกม
ลงกราบพระอุปชฌายดวยความรูสึกสํานึกในพระคุณอยางหาท่ีสุดมิได 
 ศีล สมาธิ ปญญา ไดซักฟอกและขัดเกลาจิตใจท่ีเคยหยาบกระดางของทานให
ละเอียดประณีตข้ึน กตัญูกตเวทิตาธรรมจึงเกิดเองโดยมิตองมีผูใดมาบอกกลาว 
  บทท่ี 13 หนา 147 – 148 
 “นั่นแสดงวาคุณเขาใจผิด  การทําบุญนั้น  ไมวาจะทํากับใคร  ถาเราทําดวย 
ความบริสุทธ์ิใจ และของทําบุญนั้นไดมาดวยความบริสุทธ์ิเราก็ไดบุญแลว สมมุติวามีพระรูปหนึ่ง
มาบอกบุญวาจะเอาเงินไปสรางโบสถ คุณเช่ือคุณถึงทําบุญไปยี่สิบบาทดวยความเต็มใจ เม่ือคุณทํา 
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คุณก็ไดบุญทันที นั่นคือคุณเกิดปติ อ่ิมเอิบวาไดทําบุญ ทีนี้ถาพระรูปนั้นเอาเงินไปซ้ือเหลากินทานก็
บาปเอง โดยท่ีบาปนั้นไมมาถึงคุณแนนอน เพราะคุณไมรูเห็นเปนใจกับทาน”  
 หลวงพี่บัวเฮียวอธิบายเสียยืดยาว ชั่วเวลาเพียงเดือนเดียวของการบวช ทานหูตากวาง
ข้ึน สามารถเขาใจอะไรๆ ลึกซ้ึงกวาแตกอน 
 บทท่ี 34 หนา 403 – 404 
 “หลวงพอครับ ผมถูกถีนมิทธนิวรณคุกคามอยางหนักเลยครับ มันงวงเหงาหาวนอน
ตลอดเวลา เดินจงกรมก็งวง ปฏิบัติตามวิธีขจัดความงวงอยางท่ีหลวงพอเคยแนะนําก็ไมหายงวง  
ผมก็เลยตองนอนเพราะคิดวามันจะหาย” 
 “แลวหายไหมละ” 
 “ไมหายครับ แถมยังนอนไมหลับดวย งวงเหมือนจะตาย แตพอนอนกลับไมหลับ 
ทําไมมันถึงเปนอยางนั้นครับ” 
 “นั่นเปนอาการของญาณนะบัวเฮียว ไมใชถีนมิทธนิวรณแตประการใด” 
 “หมายความวาอยางไรครับ” 
 “หมายความวาอาการท่ีเธอเลามานั้นเปนอาการของผูท่ีเขาถึง นิพพิทาญาณ ซ่ึงเปน
ญาณท่ี 8” 
 “งั้นผมก็เดินมาไดคร่ึงทางแลวซีครับ” พระบัวเฮียวพูดอยางยินดี 
 บทท่ี 38 หนา 452 
 พระบัวเฮียวออกจาก ผลสมาบัติ เม่ือเวลาแปดนาฬิกาตรงของวันรุงข้ึน ทานแผ
เมตตาและอุทิศสวนกุศลไปใหมารดาและพอเล้ียง พรอมกันนั้นก็ไดตั้งจิตอธิฐานขอใหบุคคลท้ัง
สองเลิกทําปาณาติบาตอันเปนมิจฉาอาชีวะ หันมาเล้ียงชีพดวยสัมมาอาชีวะ 
 ทานรูสึกถึง พลัง ท่ีแผออกไปจากตัว และเกิดความม่ันใจอยางประหลาดวานาง 
บุญพาและนายหรุมสามีของนางตองไดรับสวนแหงบุญกุศลนั้นอยางแนนอน 
 บทท่ี 40 หนา 481-485 
 พระบัวเฮียวปฏิบัติกรรมฐานเสร็จจึงแผเมตตาอุทิศสวนกุศลไปยังบิดามารดา  
เจากรรมนายเวร และสรรพสัตว หลังจากฉันเชาแลวทานก็เร่ิมเดินจงกรมและน่ังสมาธิไปจนไดเวลา
ฉันเพลปฏิบัติเชนนี้ทุกวันจนเปนกิจวัตร 
 ทานเร่ิมจะชินกับการดําเนินชีวิตแบบสมณะ เปนชีวิตท่ีเรียบงายและสุขสงบ ไมตอง
ตกเปนทาสของกิเลสตัณหา ซ่ึงจะชักจูงใหชีวิตตองรอนรนกระวนกระวาย บัดนี้ทานตัดสินใจ 
แนวแนแลววา จะดํารงคงอยูในเพศบรรพชิตไปจนกวาวาระสุดทายแหงชีวิตจะมาถึง ไมคิดท่ีจะสึก
ออกไปแตงงานมีเหยามีเรือนเฉกเชนคนอ่ืนๆ 
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 พระบัวเฮียวกําลังจะไปหอฉัน พอทานเปดประตูหองออกมา ก็พบจดหมายฉบบัหนึง่
วางอยู เม่ือหยิบข้ึนมาดูก็เห็นวาเปนของทาน จึงเปดออกอาน เปนลายมือของนายหรุม หากขอความ
ในจดหมายเปนของโยมมารดา จดหมายน้ันเขียนเม่ือวันท่ี ๓๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๗ ความวา 
 บัวเฮียวลูกรัก 
 จดหมายของเจาท่ีเขียนเม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ.2516 น้ันแมไดรับเม่ือหลังปใหม  
ก็ดีใจวาเจาไดเปนพระแลว งานแมยุงไมมีเวลาตอบ กระท่ังเกิดเร่ืองประหลาดข้ึนเม่ือเชานี้ เลยตอง
ใหทิดหรุมเขาเขียนมาเลาใหเจาฟง 
 เม่ือตอนเชามืด แมกับทิดหรุมฝนตรงกัน คือฝนเห็นเจาหมผาเหลืองมาบอกใหแมกับ
ทิดเขาเลิกฆาสัตว ใหไปหางานอ่ืนทําท่ีจริงแมกับทิดหรุมก็คิดกันมานานแลววาจะเลิก แตก็ไมรูวา
จะไปทําอะไรกิน พอดีเม่ืองวดท่ีแลว ทิดหรุมเคาฝนเห็นเลข เลยแทงหวยใตดินไปยี่สิบบาท แลวมัน
ก็ถูก ท่ีสําคัญคือแมกําลังจะมีนองใหเจา ตั้งแตทองก็เหม็นกล่ินเนื้อวัวเนื้อควาย แลวก็ไมไดชวยทิด
เขาแลเนื้ออีกเลย 
 วันนี้เปนวันพระ ไมตองฆา ก็เลยคอยยังช่ัวหนอย แลวก็เหมือนโชคเขาขางเรา  
เพราะเม่ือวานมีคนมาสมัครงานกับเถาแก เถาแกเขาก็บอกวาถาทิดหรุมออกเขาก็จะรับคนน้ันแทน 
ทิดหรุมเคยไปขอลาออกเม่ือสองสามวันกอน เพราะสงสารท่ีแมแพมาก เม่ือวานเราบอกเถาแกไป
แลววาจะออก ตอนเชามืดก็มาฝนพอดีคงจะเปนบุญของเจาท่ีไดบวช จึงทําใหแมกับพอเล้ียงของเจา
เลิกอาชีพนี้ได หากแมไดท่ีอยูใหมเรียบรอยแลวจะสงขาวใหเจารูทีหลังหวังวาเจาคงสบายดี ถามี
เวลาก็มาเยี่ยมแมบาง 
      รักและเปนหวงลูกเสมอ 
          ลงช่ือ บุญพา-หรุม 
 
 ขอความในจดหมายทําใหพระบัวเฮียวปตินัก ทานรีบเดินไปท่ีกุฏิทานพระครู 
 “มีอะไรหรือบัวเฮียว ถาไมรีบรอน ไปฉันเพลเสียกอนก็ได” 
 “ผมอ่ิมแลวครับหลวงพอ ฉันปติเสียอ่ิมเลย” 
 “ปติเร่ืองอะไรละ” แทนคําตอบ พระบัวเฮียวสงจดหมายฉบับนั้นให ทานพระครู
รับมาอานแลวแสดงมุทิตาจิตวา 
 “ฉันขออนุโมทนา เห็นไหมเธอทําสําเร็จแลว เห็นอานิสงสของการแผเมตตาหรือยัง” 
 “เห็นแลวครับหลวงพอ ผมตองขอกราบขอบพระคุณหลวงพอเปนอยางสูงครับ  
ท่ีนอกจากจะเมตตมตัวผมแลวยังเมตตาไปถึงโยมแมผมดวย และหากไมเปนการรบกวนจนเกินไป 
ผมอยากขอความกรุณาหลวงพอชวยเมตตาโยมพอผมดวยอีกคนเถิดครับ" 
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 "จะยากอะไรเลาบัวเฮียว ก็ทําอยางท่ีเธอทําอยูนั่นแหละ แตตองใหมากกวาเกา  
เพราะถาพลังจิตไมแรงพอก็จะสงไปไมถึง เธอตองฝกใหเขมขนกวานี้จึงสามารถสงไปภพภูมิอ่ืนได 
ก็ข้ึนอยูกับความเพียรพยายามของเธอนั่นแหละ” 
 พระบัวเฮียว เปนตัวอยางของบุคคลผูท่ีเติบโตมาในสภาพแวดลอมท่ีเปนมิจฉา
อาชีวะ ไมรูวาส่ิงท่ีทําลงไปนั้นเปนบาปเพราะต้ังแตเกิดมาก็เห็นแตการฆาสัตวจนคิดวาการฆาสัตว
นั้นไมบาป จนเม่ือไดมีโอกาสมาบวชเรียน ไดเรียนรูคําส่ังสอนท่ีถูกตองจากทานพระครูเจริญ และ
นําหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติใหเกิดประโยชนกับตนเองคือ สามารถปรับเปล่ียนความคิดใหเปน
สัมมาทิฐิ ทําใหมีความกาวหนาในทางปฏิบัติเพื่อท่ีจะออกจากความทุกขซ่ึงเปนจุดมุงหมายสูงสุด
ในชีวิต และยังประโยชนใหกับผูอ่ืน ดวยการชวยส่ังสอนหลักธรรมที่ถูกตองเพ่ือสงเคราะหผูอ่ืนให
ดวงตาเห็นธรรมดวย  
 3.  ครูสฤษดิ์ 

 เร่ืองราวของ “ครูสฤษด์ิ” ตัวอยางของผูท่ีมีความรูเปนถึงครูใหญ มีการดําเนินชีวิต
ท่ัวๆไปในสังคม แตก็มีความขวนขวายหาความรูทางธรรมเพ่ิมเติมใหกับชีวิต หลักธรรมที่ครูสฤษดิ์
ไดนํามาประพฤติปฏิบัติ ตัวอยางเชน การเจริญสติวิปสสนากรรมฐาน พรหมวิหาร 4 ทิศ 6  ฆราวาส
ธรรม 4 อุบาสกธรรม 7 อารยวัฒิ 5 มงคล 38 ประการ ตามท่ีปรากฏในธรรมนิยาย มีดังนี้ 
 บทท่ี 4 หนา 44 
 “ของีบเอาแรงสักพัก ครูใหญปฏิบัติไปคนเดียวกอนนะครับ” 
 “คุณจะนอนกันผมก็ไมวาอะไรหรอกนะ เทาท่ีอุตสาหมาเปนเพื่อนผมก็ดีถมไปแลว 
แตคุณจะไมลองดูสักหนอยหรือ วาท่ีนี่มีดีอะไรคนถึงพากันหล่ังไหลมาจนกุฏิไมพอใหพัก  
เวลานอนเรายังมีอีกมาก นาจะตักตวงวิชาความรูเอาไว ไหนๆก็เสียเวลามาแลว” พูดจบก็เร่ิมเดิน
จงกรมอยางขะมักเขมน ครูนอยสองคนมองตากันแลวตางก็ไดคิด จึงพากันลุกข้ึนเดินจงกรมบาง 
 บทท่ี 9 หนา 95 
 เดินจงกรมไดหนึ่งช่ัวโมงเต็มๆ จึงกําหนดนั่ง หากยังไมไดทันไดนั่งก็เห็นพระ 
รูปหนึ่งเดินข้ึนศาลาตรงมา เห็นชัดวาภิกษุรูปนั้นอายุอยูราวเจ็ดสิบเศษ รางกายทรุดโทรมซุบผอม 
จีวรดูเกาสกปรก แถมยังขาดกระรุงกระร่ิง 
 ภิกษุชราเดินตัวแข็งท่ือเขามา คร้ันใกลเขามาในระยะสักสามเมตร จึงไดรูวาทานมิได
เดิน หากลอยมาในลักษณะเทาเร่ียๆกับพื้น สติบอกทันทีวาส่ิงท่ีเห็นขางหนานั้นมาจากตางภพภูมิ 
 หันไปดูครูนอยสองคน เร่ิมเดนจงกรม ความกลัวก็นอยลง แตเพื่อใหแนใจวาส่ิงท่ี
เห็นไมใชภาพลวงตา จึงกําหนดเห็นหนอ สามคร้ังกําหนดแลวภาพนั้นก็ยังไมหายไป ครูวัยกลางคน
จึงถามออกไปวา 
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 “ทานเปนใคร ข้ึนมาทําอะไรท่ีนี่” 
 “อาตมาเปนพระอยูวัดนี้ เขาเรียกอาตมาวา หลวงตาเฟอง” 
 “แลวทําไมหลวงตาไมไปลงโบสถกับเขาละครับ” 
 “อาตมาไมตองลงโบสถ อยาตกใจ อาตมาไมไดมาราย คือวา อาตมาตายไปเม่ือสิบป
ท่ีแลว แตยังไมไดไปไหน” 
 “แลวทานข้ึนมาบนนี้มีจุดประสงคอะไรหรือครับ” 
 “มีสิ อาตมาจะมาขอสวนบุญจากโยม อาตมาลําบากเหลือเกิน ตองอดๆ อยากๆ 
หนาวก็หนาว โยมชวยบอกทานพระครูดวยวา อาตมาขอผาไตรสักหนึ่งสํารับ แลวเวลาโยมปฏิบัติ
กรรมฐานชวยแผเมตตาอุทิศสวนกุศลใหหลวงตาเฟอง วัดปามะมวง อาตมาจะไดไปเกิดเสียที 
วนเวียนอยูท่ีนี่มาสิบปแลว เพราะยังใชกรรมไมหมด” 
 “เม่ือตอนทานบวช ไมไดเจริญกรรมฐานหรือครับ จึงไดมีสภาพอยางนี้” 
 “ใชแลวอาตมาเปนคนหัวดื้อ ทานพระครูบอกอาตมาก็ไมเช่ือ เพราะเปนคนทิฐิสูง 
เห็นวาทานพระครูเด็กกวา ไหนเลยจะมาสอนอาตมาได ก็เพราะไมเช่ือทานนี่แหละ ถึงตองมาเปน
เปรตอยางท่ีโยมเห็นอยูนี่” 
 “เปรตหรือครับ ทําไมรูปรางไมเหมือนท่ียายเลาใหฟงสมัยผมเด็กๆ คือยายบอกวา 
เปรตนั้นตัวสูงเทาตนตาล ปากเทารูเข็ม มือเทาใบลาน แสดงวายายหลอกผมใชไหมครับ” 
 “ไมไดหลอกหรอกโยม เปรตมีหลายประเภท อยางอาตมานี่เปนประเภทปรทัตตูปชี
วิกเปรต คือเปรตท่ีมีการเล้ียงชีวิตอยู โดยอาศัยบุญท่ีผูอ่ืนอุทิศให อาตมาจึงตองมาขอสวนบุญจาก
โยม โปรดเมตตาดวยเถิด” 
 “ถาอยางนั้นผมจะแผเมตตาอุทิศสวนกุศลใหทุกคร้ังท่ีทํากรรมฐาน ช่ือหลวงจาเฟอง
นะครับ” 
 “ถูกตอง อาตมาตองขอขอบใจโยมเปนอยางมาก ขอใหโยมจงตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ
ตอไป ทางนี้เปนทางท่ีประเสริฐสุดแลว อาตมายังนึกเสียดายเวลาท่ีผานมาท่ีมัวหลงประมาทมัวเมา
ในชีวิต จึงตองมาตกระกําลําบากอยางนี้ กวาจะรูสึกตัวก็สายไปเสียแลว จงอยาไดเอาเยี่ยงอยาง
อาตมาเลย นี่ถาไดไปเกิดเปนมนุษยอีกคร้ังอาตมาจะเจริญสติปฏฐาน 4 ไปจนตลอดชีวิตทีเดียว  
จะไมประมาทมัวเมาอีกแลว เข็ดแลว อาตมาลานะโยม” 
 บทท่ี 9 หนา 104-105 
 “หลวงพอครับ พวกผมเห็นจะตองกราบลาและตองขอกราบขอบพระคุณหลวงพอ
เปนอยางสูง ท่ีไดเมตตาพวกผมใหไดรับความสะดวกสบายทุกอยาง ไดอาหารบํารุงรางกายแลว  
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ยังไดธรรมะบํารุงจิตใจอีกดวย และในฐานะท่ีพวกผมเปนครูบาอาจารยก็จะนําความรูนี้ไปอบรมส่ัง
สอนแกเยาวชนใหเปนพลเมืองดีของชาติสืบไปในอนาคต” 
 “สุดทายนี้พวกผมไมมีอะไรจะตอบแทนพระคุณของหลวงพอ นอกจากจะขอ
อนุญาตถวายเงินจํานวนหนึ่งเพ่ือสมทบทุนเปนคาอาหารเล้ียงพระ เณร และญาติโยมท่ีมาเขา
กรรมฐาน ไดทราบมาวา หลวงพอตองรับภาระหนักในเร่ืองนี้ พวกผมพอจะชวยแบงเบาไดบางตาม
กําลังศรัทธาและกําลังทรัพย” 
 “ขออนุโมทนา ขอใหครูใหญและคณะ จงเดินทางกลับถึงบานโดยสวัสดิภาพ แลว
ขอใหหม่ันเจริญกรรมฐานกันทุกวัน ในสามคนนี้จะมีคนหน่ึงถูกล็อตเตอรร่ีรางวัลใหญ อยางไรก็
ตาม ถาเปนไปได อาตมาขอบิณฑบาต ขอใหเลิกเสีย เพราะมันเปนการพนัน แตท่ีซ้ือไวแลวก็ไม
เปนไร เอาเถอะท่ีจะถูกนะซ้ือไวแลว ไมตองซ้ือใหม” 
 บังเอิญคนท้ังสามตางก็ซ้ือไวคนละฉบับ จึงพากันคิดวาคนท่ีโชคดีท่ีทานพระครูพูด
ถึงนั้น คือตัวเขา คนเปนครูใหญนั้นตั้งปณิทานไวแลววาจะเลิกอยางเด็ดขาด ไมวางวดน้ีจะถูก
หรือไมก็ตาม การไดมีโอกาสมาล้ิมรสพระธรรมในคร้ังนี้ มีคากวาถูกรางวัลท่ีหนึ่งเปนไหนๆ 
 บทท่ี 10 หนา 108-111 
 “เห็นไหมบัวเฮียว ท่ีฉันบอกเธอวา ครูใหญตองกลับมาที่วัดนี้อีกภายในเจ็ดวันก็
กลับมาจริงๆ” 
 “แตหลวงพอบอกวาจะถูกรางวัลท่ีหนึ่งดวยนี่ครับ” 
 “เปนความจริงครับ ผมกําลังจะกราบเรียนหลวงพออยูพอดี” 
 “ผมตองกราบขอบพระคุณหลวงพอท่ีไดเมตตาใหผมมีโชค” 
 “ไมเกี่ยวกับอาตมาหรอกโยม” 
 “มันเปนโชคของโยมเอง อาตมาเพียงแตรูเทานั้น ซ่ึงความจริงแลว ไมวาอาตมาจะรู
หรือไมรูโยมก็ตองถูกอยูดี เพราะโยมทํากรรมมาอยางนั้น เร่ืองของกรรมใครทํา ใครได ทํากรรมดีก็
ไดดี ทํากรรมช่ัวก็ไดช่ัว ลูกศิษยของอาตมาคนหนึ่งเคาไมเลนหวย แตเม่ือถึงคราวกรรมดีมาใหผล 
เขาก็ถูกรางวัลท่ีหนึ่งเขาจนได 
 “เร่ืองมีอยูวาตาแกข้ีเมาคนหนึ่งมาออนวอนขายล็อตเตอร่ีใหเขาเพื่อท่ีจะเอาเงินไปซ้ือ 
เหลากิน เขาบอกไมซ้ือๆ ตาแกนั่นก็เซาซ้ีจนเขารําคาญเลยควักเงินใหไปสิบบาทแลวเอาล็อตเตอรร่ีมา  
ตกเย็นล็อตเตอรี่ออก ปรากฏวาเคาถูกรางวัลท่ีหนึ่ง เห็นไหมคนมีโชคอยูดีๆ ก็มีคนเอาเงินมาใหตั้ง 
หาแสน” 
 “อยางคนท่ีผมรูจักคนหนึ่งครับหลวงพอ รายนี้ก็ถูกรางวัลท่ีหนึ่งเหมือนกัน แกเอา
เงินไปซ้ือรถเกง แลวก็ไปแตงรองนางงามบานหม่ีเปนเมียนอย ท้ังท่ีเมียแกยังอยูดวยกัน หลังจากนั้น
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ก็ใชชีวิตอยูกับอบายมุข ท้ังสุรา นารี พาชี กีฬาบัตรผลสุดทายก็เลยวิบัติ คือถูกหวยไดไมถึงเดือนก็
ขับรถไปชนกับรถสิบลอตายคาท่ีเลยครับ” ชัยชนะลูกชายครูสฤษด์ิเลา 
 “ตกลงครูใหญจะใชชีวิตแบบท่ีลูกชายเลามาหรือเปลาละ นาสนุกดีเหมือนกันนะ” 
 “ไมหรอกครับหลวงพอ ผมมันเขาวัดเขาวาเสียแลว นี่ผมก็แบงสันปนสวนกันมา
เรียบรอย บานเรามีหาคนก็เอาหาหาร ทีนี้ผมก็บอกกับภรรยาและลูกๆวา หลวงพอรับนิมนตไป
เทศนตามท่ีตางๆ อยูเสมอ ถามีรถไวใชซักคันก็จะสะดวกข้ึน ผมเลยบอกวาจะซ้ือรถตูถวายหลวง
พอ พวกเขาก็ชวยกันลงขันมา ซ้ือรถแลวยังมีเงินเหลือสํารองเปนคาน้ํามันอีกสองหม่ืน” 
พูดจบก็ถวายเงินสดและทะเบียนรถพรอมลูกกุญแจแดทานเจาอาวาส ทานพระครูรับประเคนแลว
ใหศีลใหพรตามธรรมเนียมท่ีเคยปฏิบัติ คนท้ังหมดรวมทั้งพระบัวเฮียวตางพากันอนุโมทนาสาธุการ 
 บทท่ี 10 หนา 117 
 “ผมขออนุโมทนาดวยครับ” ครูใหญยกมือข้ึน สาธุ แลวพูดตอวา 
 “บุญของทานเหลือเกินท่ีไมตองมารับผิดชอบชีวิตใครๆ ผมเข็ดแลว กวาลูกจะโต 
จะเรียนจบ ผมลําบากเลือดตาแทบกระเด็น ถากลับไปเปนโสดไดอีกคร้ังผมจะขอบวชไปจน 
ตลอดชีวิต” 
 ครูสฤษด์ิ เปนตัวอยางของบุคคลท่ีมีความรู และมีสัมมาทิฐิ มีความพยายามท่ีจะ
แสวงหาส่ิงท่ีเปนประโยชนใหกับตัวเอง เม่ือมาเจอทานพระครูเจริญไดเรียนรูธรรมะและไดเรียนรู
การปฏิบัติแลวนอมนําไปใชทําใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึนนําไปใชพัฒนาตนเอง จนทําใหเขาใจ
ธรรมชาติของชีวิตมากยิ่งข้ึน และยังเปนกัลยาณมิตรตอบุคลคลท่ีอยูรอบขางชักนําใหครอบครัว
ตลอดจนเพ่ือนครูมาทําบุญทํากุศล อีกท้ังยังนําธรรมะไปสอนใหกับนักเรียนเพื่อท่ีจะไดมีการดําเนนิ
ชีวิตท่ีดีงามตอไป 
 4.  คุณนายลําไย 
 เร่ืองราวของ “คุณนายลําไย” ตัวอยางของผูท่ีไมมีความรู ไมไดศึกษาเลาเรียน มีการ
ดําเนินชีวิตท่ัวๆไปในสังคมชนบท แตไดนอมรับเอาคําส่ังสอนของทานพระครูไปปฏิบัติตาม 
หลักธรรมท่ีคุณนายลําไยนําไปประพฤติปฏิบัติ และลด ละ เลิกปฏิบัติ ตัวอยางเชน เบญจศีล 
อุโบสถศีล มิจฉาวณิชชา กุศลกรรมบถ 10 อกุศลกรรมบถ 10 การเจริญสติวิปสสนากรรมฐาน 
มงคล 38  พระรัตนตรัย ตามท่ีปรากฏในธรรมนิยาย มีดังนี้ 
 บทท่ี 7 หนา 76 
 “ดิฉันขอเรียนวิชาท่ีวานี้ไดไหมคะ หรือวาผูหญิงเรียนไมได” 
 “ทําไมจะไมไดละ ผูหญิงผูชายเรียนไดท้ังนั้น ขอใหมีจิตกับกายก็แลวกัน.... อาตมา
จะเลาเร่ืองคนท่ีได เห็นหนอ ใหฟง อยากฟงไหม” 
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 “อยากครับ” “อยากคะ” 
 “เอาละ อยากฟงก็จะเลาเร่ืองของคุณนายลําไยใหฟง คุณนายลําไยแกเปนเมียครูวงษ 
บานอยูอางทอง ครูวงษเปนครูประชาบาล จังหวัดอางทอง สอนวิชาศีลธรรม แตกินเหลาเมาทุกวัน 
นอกจากกินเหลาแลวยังเจาชูอีกดวย สวนคุณนายลําไยก็ปากจัด ดาไฟแลบเลย แกอานหนังสือ 
ไมออก เพราะไมเคยเรียน วันหนึ่งแกมาหาอาตมา มาฟองเร่ืองผัวเจาชู อาตมากับครูวงษรูจักกันดี 
แกมาท่ีวัดนี้บอยๆ พอคุณนายลําไยมาฟอง อาตมาเลยบอกแกวา ถาอยากใหผัวเลิกเจาชู ตองมาเขา
กรรมฐานท่ีวัดเจ็ดวัน คุณนายลําไยก็มา อาตมาก็สอนใหแกเจริญสติปฏฐาน 4 ปรากฏวาแกทําไมได
เลย เดินจงกรมก็ไมได ขวายางเปนซายยาง ซายยางเปนขวายาง เพราะแกไมรูกระท่ังวาขางไหนเทา
ซายขางไหนเทาขวา” 
 “อาตมาก็ลองใหแกนั่งสมาธิดวยการกําหนดวา พอง-หนอ ยุบ-หนอ แกก็วาทําได
สบายมาก แลวแกก็นั่งขัดสมาธิ ปากก็วา พอง-หนอ ยุบ-หนอ พอง-หนอ ยุบ-หนอ วาเสียงดังเชียว 
แตพออาตมาถามวา พอง ทองเปนอยางไร ยุบ ทองเปนอยางไร แกไมรูเร่ือง อาตมาก็จนปญญา  
จึงถามแกวาทองพุทธคุณไดไหม แกก็วาไมไดอีก เลยบอกใหแกกลับบาน วันรุงข้ึนใหมาใหม เอา
ลูกมาดวยคนหนึ่ง แกก็กลับไป” 
 “รุงข้ึนแกก็มากับลูกชาย อาตมาก็ใหลูกแกจดบทสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ 
และพาหุงมหากา แลวบอกใหไปสอนแมใหทอง ทองไดแลวใหมาหา ลูกแกก็ไปสอนแมวันละคํา
สองคํา หายไปเดือนนึง แกก็กลับมา มาทองใหอาตมาฟงไดอยางถูกตองและแมนยํา อาตมากบ็อกวา
ดีแลว ทีนี้ เวลาไหวพระสวดมนตใหทองพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และพาหุงมหากาหน่ึงจบ แลว
ทองพุทธคุณอยางเดียวเทาอายุบวกหนึ่ง อายุแก 52 ก็ใหทองวันละ 53 แรกๆแกใชนับเม็ดมะขาม
เวลาทอง พอสติดีข้ึน ก็จําไดไมตองนับเม็ดมะขาม พอดีข้ึนอีก แกบอกแกทองไดวันละ 108 จบโดย
ไมตองนับเม็ดมะขามเวลาทอง เพราะสติมันบอกเอง รูเอง เหมือนกับท่ีเราต้ังนาฬิกาปลุกไวจับเวลา
ตอนน่ังสมาธิพอสติดีรูเอง ไมตองใชนาฬิกา” 
 “เม่ือสติดีข้ึนๆ แกก็เปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยอัตโนมัติ คือ แกมีอาชีพเล้ียงหมูเล้ียง
วัวสงขายโรงฆาสัตว แกก็เลิก เพราะสติมันบอกวา เปนมิจฉาอาชีวะ ท่ีเคยดาเปนไฟแลบก็เลิก” 
 “ตอมาแกก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเปนโดยไมตองมีใครบอกใครสอน มันเปนเองโดย
อัตโนมัติ เพราะสติดีถึงข้ัน แกเดินจงกรมวันละสองช่ัวโมง นั่งสมาธิวันละสองชั่วโมง ทําอยางนี้
เปนประจําทุกวัน อยาลืม พอสติดีเสียอยาง อะไรๆ มันก็ดีหมด” 
 “วันหนึ่ง ครูวงษผัวแกโกหกวา จะไปเก็บคาเชานาที่ชัยนาทแตท่ีแทไปหาเมียนอย 
ซ่ึงเปนแมมายอยูท่ีปากน้ําโพ หายไป 4 วัน คุณนายลําไยอยากรูวาผัวไปอยูไหน แกก็ไหวพระ 
สวดมนต แลวเดินจงกรมนั่งสมาธิอยางละสองช่ัวโมง” 
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 “ขณะท่ีจิตเปนสมาธิ แกก็อธิฐานวา ขอใหแกไดตาทิพย แกอยากรูวานายวงษไปทํา
อะไร อยูท่ีไหน อธิษฐานจิตเสร็จ แกก็กําหนด เห็นหนอ เห็นหนอ แลวแกก็เห็นหมดวา ผัวแกไปทํา
อะไรท่ีไหน” 
 “เม่ือครูวงษกลับมา แกก็ชี้หนาแตไมดาเพราะเลิกดาแลว ถาเปนเม่ือกอนนี่ดาแหลก
เลย เดี๋ยวนี้แกไมดา แตเทาสะเอวช้ีหนา 
 แกไปไหนมา 
 ครูวงษตอบวา อาวก็ไปเก็บคาเชานาท่ีชัยนาทไง 
 แลวไหนละคาเชา ครูวงษก็ตอบอึกอักๆ วา 
 เขา...เออ...เขาขอผัดไปเปนเดือนหนา 
 ครางนี้คุณนายลําไยก็เลยส่ังสอนผัวเสียเลยวา 
 ตาวงษ แกนะเปนครูสอนศีลธรรมเสียเปลา แตตัวแกไมมีศีลธรรมเอาเสียเลย ท้ัง 
ข้ีเหลาเมายา เจาชูประตูดิน หมูหมาเกี้ยวส้ินไมเลือกหนา แถมยังโกหกพกลมอีก ขารูนะวาแกไมได
ไปเก็บคาเชานา แตไปหาเมียนอยท่ีปากน้ําโพ จริงไหม 
 “ครูวงษก็นึกในใจวาเมียเรารูไดยังไง สงสัยทานพระครูวัดปามะมวงบอก พรุงนี้ตอง
ไปตอวาเสียหนอย” 
 “พอครูวงษคิดจะมาตอวาอาตมา คุณนายลําไยก็รูเสียอีก เลยดุเอาวา นี่แกไมตองไป
โทษหลวงพอนะ ทานไมไดบอกขา ขารูเอง ครูวงษไมเช่ือ รุงเชามาถามอาตมา อาตมาก็ปฏิเสธ  
ผลสุดทาย ครูวงษตองยอมจํานน เลิกกินเหลา เลิกเจาชู หันมาถือศีลกินเพล เลยกลายเปนตนดี 
ไปเลย” 
 คุณนายลําไย เปนตัวอยางบุคคลที่ไมมีความรู ไมไดศึกษาเลาเรียน มีการดําเนินชีวิต
เหมือนคนท่ัวๆไปในสังคม ตอมาเม่ือไดรับการส่ังสอนจากทานพระครูเจริญ ไดประพฤติปฏิบัติ
ธรรมแมวาจะไมมีความรู อานไมออกเขียนไมไดแตก็มีความมุมานะ มีความเพียรพยายามปฏิบัติจน
สําเร็จ กอใหเกิดผล กอใหเกิดประโยชนตอตนเอง ปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจนเกิดสติปญญา 
เขาใจในหลักธรรมจนสามารถเปล่ียนแปลงความคิดและพฤติกรรมท่ีไมดีของตนเองได เชน 
การหยุดฆาสัตวตัดชีวิต การกลาววาจาไมสุภาพ และยังชวยอนุเคราะหส่ังสอนสามีใหกลับมา
ประพฤติตนใหถูกตองตามทํานองครองธรรมอีกดวย 
 5.  เถาแกเส็งและคุณกิมงอ 
 เร่ืองราวของ “เถาแกเส็ง” ตัวอยางของผูท่ีมีฐานะทางสังคม แตก็ไมไดหลงใหลไป
ตามกระแสของสังคม ปฏิบัติตนเปนชาวพุทธท่ีดีแตก็ไมไดรูถึงหลักธรรมท่ีลึกซ้ึง ตอเมื่อมาฟง
ธรรมและปฏิบัติธรรมตามท่ีทานพระครูแนะนําก็ทําใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมเพ่ิมข้ึน 
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ความรูในหลักธรรมก็สูงยิ่งข้ึนไปอีกดวย ตัวอยางของหลักธรรมเชน กัลยาณมิตรธรรม 7 กุศล
กรรมบถ 10 บุญกิริยาวัตถุ 10 อุบาสกธรรม 7 พรหมวิหาร 4 การเจริญสติวิปสสนากรรมฐาน  
ทิศ 6 สังคหวัตถุ 4 มงคล 38 ตามท่ีปรากฏในธรรมนิยาย มีดังนี้ 
 บทท่ี 14 หนา 162-163 
 “แลวคุณนายจะใหพอแมอยูกี่วนัละ” 
 “เจ็ดวันคะ หรือเต่ียกับแมวาไง”  
 “ตามใจล้ือ จาใหเตี่ยอยูกี่วันก็แลวแตล้ือ” เถาแกเส็งตอบ เขาไมเคยขัดใจลูกสาว  
ไมวาหลอนจะทําอะไร เขาทําไดท้ังนั้นก็มีลูกสาวอยูคนเดียว แลวหลอนก็ไมเคยทําใหพอแมผิดหวัง 
ความรูก็จบถึงข้ันมหาวิทยาลัย ฐานะก็เปนถึงคุณนายผูวาราชการจังหวัด และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ
หลอนมีหลานชายหัวแกวหัวแหวนใหเขาถึงส่ีคน คนโตเรียนหมอใกลจบแลว 
 “งั้นก็ลองดูสักเจ็ดวันกอน ถาชอบแลวคอยอยูตอ” ลูกสาวสรุป 
 “เม่ือไหรคุณนายจะมาเขาบางละ” 
 “หนูยังไมวางเลยคะหลวงพอ เอาไวใหคุณเอ่ียมปลดเกษียณแลวคอยพากันมาเขา” 
 “อาตมาวามันจะไมอยางง้ันนะสิ พอถึงเวลานั้นจริงๆ ก็จะมาบอกวาตองเล้ียงหลาน” 
 “หนูกับคุณเอ่ียมสัญญากันไวแลวคะวาจะไมยอมเล้ียงหลานเด็ดขาด ลูกใครใครก็
เล้ียงกันเอาเอง” 
 “ออ คุณนายเล้ียงลูกเองวาง้ันเถอะ” 
 “ก็เต่ียกับแมเขาเหอหลาน ไมยอมใหหนูเล้ียงสักคน เขาคงสงสารหนู สงสารหลานท่ี
ตองระหกระเหินยายตามคุณเอ่ียมไปจังหวัดโนนจังหวัดนี้ ก็เลยเหมาไปเล้ียงใหท้ังหมด” 
 “ฉันเล้ียงลูกคนเดียวมันไมทันเบ่ือ ก็เลยเล้ียงหลานเสียเบ่ือเลยคะ” คุณกิมงอพูดบาง 
 “ประเดี๋ยวมีหลานของลูกมาใหเล้ียง ก็คงหายเบ่ือม้ัง” 
 “ไมหายคะหลวงพอ ฉันสัญญากับเต่ียของหนูดวงไวแลววา ออกจากวัดไปเราจะ
ปฏิบัติกรรมฐานกันทุกวัน งานการก็เลิกทํา เราสบายแลว เก็บหอมรอมริบไวมากพอสมควร ใน 
วัยชราก็จะหาบุญหากุศลใสตัวไปเปนเสบียงในชาติหนา ท่ีฉันไดดิบไดดีในชาตินี้ก็คงจะเพราะ
ทําบุญมาดี ก็คงตองทําดีตอๆ ไปอีกเปนการเติมเสบียงเขาไว” 
 “แหม แจวจริงๆ ความคิดของอามานี่แจว” 
 “นานๆ อาตมาจะเจอคนแบบนี้สักคน ท่ีเห็นๆ นะประเภทไมยอมวางแทบทั้งนั้น” 
 บทท่ี 25 หนา 293 – 304 
 “เต่ียเลาดีกวานะ” 
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 “ล้ือเลานั่นแหละดีแลว ก็ล้ือเห็นเหตุการณท้ังหมดไมใชหรือ” เถาแกเส็งใหเหตุผล 
ตั้งแตปฏิบัติกรรมฐาน เขาพูดไทยชัดข้ึนเพราะสติบอกวาเม่ือเปนคนไทยก็ตองพูดไทยชัด จะไดไม
อายคุณกิมงอ 
 “นั่นสิ แมก็เห็นดวยกับเตี่ย ลูกเลานั่นแหละดีแลว” 
 “เต่ียเลาดีกวานา” 
 “ล้ือนั่นแหละ อยามัวทําอิดๆ ออดๆ เกรงใจหลวงพอทาน เวลาของทานเปนเงินเปน
ทองนะ” เถาแกเส็งดุลูกสาว การปฏิบัติกรรมฐานทําใหเกิดปญญา เม่ือปญญาเกิดเขาจึงรูวาคนเปน
พอไมควรกลัวลูก จึงกลาดุหลอนแทนท่ีจะเปนฝายถูกหลอนดุเชนแตกอน เม่ือถูกดุ คนเปนลูกชัก
กลัว จึงเร่ิมตนเลา 
 “เร่ืองมันแปลกมากคะหลวงพอ บอกใครก็ไมมีใครเช่ือวาเต่ียกับแมถูกยิงดวยปน
เอ็ม.16 แตไมยักกะเปนอะไร หนูเห็นกับตาเลยคะ” 
 “ตอนท่ีถูกยิงโยมกําลังทําอะไรอยูหรือ” ทานถามบุคคลท้ังสอง 
 “กําลังนั่งสมาธิครับ ผมกับคุณกิมงอสัญญากันวา จะเดินจงกรมหน่ึงช่ัวโมง นั่งสมาธิ
หนึ่งช่ัวโมง ตอนโจรยิงมันยังไมครบช่ัวโมง ผมก็เลยยังไมลุกข้ึน แลวก็ไมลืมตาดวย” 
 “แลวรูตัวหรือเปลาวาโจรมา” 
 “รูครับหลวงพอ ผมรูตัวตลอดเวลา คุณกิมงอก็รู” 
 “แลวกลัวไหม กลัวตายหรือเปลา” 
 “ไมกลัวคะ ตอนอยูในสมาธิไมกลัว แตตอนน้ีกลัวคะ”  
 “แลวคุณนายอยูท่ีไหนละตอนน้ัน ตอนที่โจรมาปลนนะ” ทานพระครูถามคุณนาย
ดวงสุดา 
 “หนูหรือคะ อารามตกใจมุดเขาไปแอบใตตั่งเลยคะ ไมทราบวาเขาไปไดยังไง ตัวหนู
ออกใหญ ตั่งก็เต้ียนิดเดียว ถาเวลาปกติอยาวาจะเขาไปไดท้ังตัวอยางนั้นเลย แคขาขางเดียวก็ยังเขา
ไมได” 
 “ตั่งท่ีโยมวานะสูงขนาดไหน เทาอาสนะหลวงพอหรือเปลา” 
 “คงจะพอๆ กัน ถาสูงกวาก็คงไมเกินสองนิ้ว ไมนาเช่ือใชไหมคะ วาคนเจาเนื้ออยาง
ดิฉันจะเขาไปซอนใตตั่งนั่นได” 
 “จะใหอาตมาเช่ือก็ตองลองเขาไปอีกที คุณนายจะยอมไหมละ” 
 “ไมตองหรอกบัวเฮียว ถึงเธอจะไมเช่ือแตฉันเช่ือ ฉันเช่ือวาเปนไปได เธอเคยไดยิน
ไหมเลา ท่ีเขาวาคนแบกตุมแบกตูเย็นวิ่งหนีไฟเพราะความตกใจ พอหายตกใจแบกกลับไมไหว  
อันนี้มันเปนเร่ืองของพลังจิตนะ คนเราไมรูตัว   หรอกวา จิตนั้นมีพลังมากเปนพลังท่ีซอนเรนอยู 
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ในตัว คนท่ีฝกจิตสมํ่าเสมอสามารถเอาพลังจิตออกมาใชได แตคนท่ีไมเคยฝกก็ใชไมเปน เวนแต
ยามตกใจอาจเอามาใชไดบาง โดยท่ีเจาตัวไมรู เปนการใชพลังจิตโดยไมมีสติควบคุม ก็ไดแค
ประเดี๋ยวประดาว พอรูสึกตัวก็เอามาใชไมไดแลว” 
 “สรุปก็คือท่ีหนูเขาไปแอบอยูใตตั่งได ก็เพราะอํานาจของพลังจิตใชไหมคะ 
หลวงพอ” 
 “ถูกแลวคุณนาย แมคุณนายจะไมเคยฝกจิต แตก็สามารถใชพลังจิตได เปนการใช
แบบไมรูตัว ควบคุมไมได ถาอยากใชแบบคุมไดก็ตองมาฝกจิตกันใหเปนเร่ืองเปนราวอยางท่ี
โยมเต่ียกับโยมแมของคุณนายฝกอยูนั่นแหละ” 
 “ถาอยางนั้นท่ีโจรมันใชเอ็ม.๑๖ ยิงผม แตยิงไมออกก็เปนเพราะอํานาจของพลังจิต
ใชไหมครับหลวงพอ” เถาแกเส็งถาม การปฏิบัติกรรมฐานทุกวันทําใหเขาเขาใจธรรมะแจมแจงข้ึน 
 “จะพูดอยางนั้นมันก็ถูกเหมือนกัน แตอาตมาคิดวา การที่ปนยิงไมออกนั้นเปนเพราะ
อานิสงสของการมีสัจจะของโยมสองคน ประการหน่ึง อีกประการเปนอํานาจของสมาธิหรือพลังจิต
นี่เอง ไหนคุณนายลองเลาเร่ืองตั้งแตตนจนจบซิ” 
 “วันนั้นหนูมาหาเต่ียกับแมท่ีบาน ก็เดินข้ึนไปช้ันบนเห็นกําลังนั่งสมาธิกันอยู หนเูลย
เดินไปท่ีโตะอาหาร พอดีไดยินเสียงเอะอะอยูขางลางจึงชะโงกลงไปดู ก็เห็นคนรายส่ีหรือหาคน
กําลังชวยกันจับคนใชสองคนมัด หนูตกใจวิ่งมาหาเต่ียกับแมบอก โจรปลน โจรปลน เขาก็ไมยอม
ลืมตา เสียงพวกมันเดินข้ึนมา หนูเลยว่ิงไปท่ีหองน้ําต้ังใจจะไปซอนตัวในนั้นแลวเกิดเปล่ียนใจ 
คลานเขาไปใตตั่งแทน” 
 “พอมันเดินข้ึนมามันก็เดินไปที่เตี่ยกอน เขยาตัวเตี่ยแลวบอกตาแปะต่ืนๆ นี่คือการ
ปลน เต่ียก็ไมยอมลืมตา มันก็หันไปเขยาแม บอกซ้ิมต่ืนๆ นี่อ๊ัวมาปลน แมก็นั่งเฉยอีก เสียงพวกมัน
บอกยิงเลยเฮีย ยิงเลยเฮีย.... มันเอาปนจอท่ีศีรษะเต่ียแลวล่ันไก เสียงดังแชะๆ แตไมมีกระสุน 
พุงออกมา มันก็หันไปยิงแมบาง ก็เปนแบบเดียวกันอีก” 
 “ในท่ีสุดพวกมันเลยชวยกันเก็บขาวของ.... เก็บของเสร็จพวกมันก็พากันลงไป เวลา
ผานไปสักยี่สิบนาทีได แลวก็ไดยินเสียงคนเดินข้ึนมา พอเห็นเปนตํารวจหนูดีใจมาก ตํารวจส่ีคนก็
มาชวยกันยกต่ังหนูก็ออกมาได ผูรายหาคนถูกใสกุญแจมือเรียบรอย” 
 “ตอนตํารวจมาโยมรูตัวหรือเปลา” ทานพระครูถามเถาแกเส็ง 
 “รูครับหลวงพอ ผมรูตัวตลอดเวลา ตํารวจเขาเขามาเขยาตัวผม บอก เถาแกต่ืนเถอะ 
คุณถูกปลนรูไหม ผมตอบวา รู รู เขาก็วารูแลวก็ลืมตาเสียที ผมบอกวายังไมถึงเวลา ยังลืมไมได 
จากนั้นผมก็ไมพูดอะไรอีก” 
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 “คะ ตลกนาดูเลย พอเต่ียนั่งนิ่ง ท้ังตํารวจละคนรายก็เลยตองนั่งรอ ครูใหญๆ เสียง
นาฬิกาปลุกก็ดังกองข้ึน เต่ียกับแมก็ขยับตัว เปล่ียนจากน่ังสมาธิมาเปนพับเพียบ ประนมเมือกลาว
คําแผเมตตาและอุทิศสวนกุศล” 
 “พอเต่ียกบัแมเสร็จธุระ ตํารวจก็สอบปากคํา สอบหนูดวย หนูก็เลาตามท่ีเห็น ตํารวจ
เขาบอกวาเห็นรถกระบะขับสวนทางมาก็นึกเอะใจ จึงถามวาจะเอาของเหลานี้ไหน คนรายมีพิรุธ
หลายอยางและตอบคําถามไมตรงกัน ในท่ีสุดก็สารภาพวาปลนเขามา จึงถูกพามายังบานท่ีเกิดเหตุ” 
 “ตอนน้ันเวลาสักเทาไร เปนกลางวันหรือกลางคืน” 
 “เย็นๆ ครับ” 
  “ทุกวันต้ังแตส่ีโมงถึงหกโมงเย็น ผมกับคุณกิมงอจะปฏิบัติกรรมฐานกัน โดยเดิน
หนึ่งช่ัวโมงนั่งหนึ่งช่ัวโมง” 
 “ดีจริง อาตมาขออนุโมทนา เห็นไหม อํานาจบุญบารมีทําใหเร่ืองรายกลายเปนดี  
ถึงคราวเสียของก็ไมตองเสีย” 
 “ผูรายถูกดําเนินคดีติดคุกกี่ปละ” พระบัวเฮียวถามอีก 
 “ไมถูกครับ ถูกขังไวเกือบสามเดือน ผมไมยอมไปใหการอางวาจําหนาคนรายไมได 
ความจริงผมจําไดครับหลวงพอ แตผมจําตองพูดปดเพื่อจะไดไมกอเวร คือ เจาคนท่ีมาปลนนั่นเปน
ลูกหนี้ผมเอง มายืมเงินไปหลายหม่ืนแลวไมใช ผมก็ขูวาจะดําเนินคดี เขาคงแคนเลยพาพวกมาปลน
ผม และท่ีใชเอ็ม.16 ยิงผม ก็คงอยากจะใหตายเพื่อลางหนี้ เปนบุญของผมท่ีมาเขากรรมฐานเสียกอน 
ไมงั้นก็คงส้ินช่ือไปแลว ผมก็ใชสติพิจารณาวาถาผมเอาเขาเขาคุก วันหนึ่งเขาก็ตองออกมาแกแคน
ผม ก็จะเปนการกอเวรกันไมมีท่ีส้ินสุด เพื่อระงับเวรเสียขางหน่ึง ผมจึงจําใจตองโกหกวาจําหนา
ผูตองหาไมได” 
 “ตํารวจเขาขังไวไมถึงสามเดือนก็ปลอย ชวงนั้นผมกับคุณกิมงอก็อโหสิและ 
แผเมตตาใหเขาทุกวัน หลวงพอเช่ือไหมครับอานิสงสของเมตตานี่อัศจรรยมาก เม่ือวานนี้เอง เขาพา
กันมาหาผมท่ีบาน เอาธูปแพเทียนแพ ใสพานมาขอขมาผม บอกวาขอโทษและขอบคุณท่ีผมไมเอา
เร่ือง เขารูวาผมจําเขาได ขอขมาเสร็จก็บอกวาจะผอนใชหนี้คืน จะไมโกงแมแตสตางคแดงเดียว” 
“ผมตื้นตันจนน้ําตาไหล คุณกิมงอเองก็รองไห ผมอโหสิใหเขาและบอกวาไมตองกังวลเร่ืองหน้ี มีก็
เอามาใช ไมมีผมก็ยกให ขออยางเดียวใหเขาหากินอยางสุจริต ผมอยากมาหาหลวงพอมาก จึงใหลูก
สาวพามาเพื่อกราบขอบพระคุณหลวงพอท่ีใหวิชาท่ีวิเศษแกผม” 
 บทท่ี 31 หนา 376 
 “แหม คุณนายพูดอยางนี้ก็เสียช่ือวัดปามะมวงหมดเลย เสียช่ือพระครูเจริญดวย 
คนเขาจะไดเอาไปพูดวาพระครูเจริญสอนใหลูกศิษยเพี้ยน” 
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 “ไมจริงครับหลวงพอ” เถาแกเส็งขัดข้ึน ตัวเขากับภรรยาปฏิบัติกรรมฐานสมํ่าเสมอ
และเครงครัด จึงเขาใจความจริงอะไรบางอยางท่ีบางคนยังเขาไมถึง 
 “ผมขอยืนยันวากรรมฐานไมไดทําใหคนเพี้ยน การที่คุณนายคนนั้นกับเพ่ือนทําอะไร
เพี้ยนๆ เพราะแกไมใชนักปฏิบัติท่ีแทจริง แกยังเขาไมถึงหัวใจกรรมฐาน” 
 บทท่ี 35 หนา 418 – 423 
 “โยมเถาแกโชคดีนะท่ีมาแลวพบทาน ท่ีจริงวันนี้ทานตองไปบรรยายธรรมท่ี
กรุงเทพฯ แตทางผูจัดเขาขอเล่ือนกะทันหัน” 
 “แตผมทราบครับวาทานตองอยู ท่ีเหมารถแท็กซ่ีมาต้ังสามรอยก็เพราะตองการจะมา
พิสูจนเร่ืองนี้ดวยครับ” 
 “โยมทราบไดอยางไรละ” ทานเจาของกุฏิถามอยางสนใจ 
 “มันแปลกมากครับหลวงพอ เม่ือเย็นวานขณะท่ีผมนั่งสมาธิ ผมรูสึกคิดถึงหลวงพอ
มาก กําหนดอยางไรก็ไมหายคิดถึง เลยต้ังใจวาพรุงนี้จะตองมากราบหลวงพอ พอคิดไดดังนั้นก็เกิด
ความกังวลอีกวาอาจจะไมพบเพราะไมใชวันพระ ความท่ีผมอยากรูจึงพยายามรวมจิตใหตั้งม่ันเปน
สมาธิแลวผมก็กําหนด เห็นหนอ เห็นหนอ ก็เกิดนิมิตเห็นหลวงพออยูท่ีวัด ขณะเดียวกันก็มีเสียง
กระซิบท่ีขางหูวา พรุงนี้ทานพระครูไมไดไปไหน ผมก็เลยมาพิสูจนนี่แหละครับ” 
 “แปลวาโยมเถาแกได เห็นหนอ ใชไหมครับหลวงพอ” พระบัวเฮียวถามอยางต่ืนเตน 
 “ถูกแลวบัวเฮียว เห็นไหมวามันไมไดยากเย็นแตประการใด ในโลกน้ีไมมีอะไรท่ีจะ
เกินความสามารถของมนุษยผูมีความเพียรไปได จริงไหม” 
 “จริงครับ” 
 “อาตมาขออนุโมทนานะ โยมเถาแกมีวิริยะ อุตสาหะดีเหลือเกิน” ทานพระครูเอย
ปากชม... 
 “เวลาโยมปฏิบัติธรรม โยมหวังวาจะได เห็นหนอ ไหม ตั้งใจไวเลยไหมวาจะตอง 
ใหได” 
 “ผมไมเคยคิดอยางง้ันเลยครับ ผมคิดวาทางท่ีผมกําลังดําเนินอยูนี้เปนทางสายเอกท่ี
จะนําไปสูความหลุดพนจากทุกขท้ังปวง ถาผมต้ังใจปฏิบัติก็อาจจะเขาถึงความดับทุกขได แตผมก็
ไมไดตั้งความหวังอะไร เพียงแตทําปจจุบันใหดีท่ีสุด สวนอดีตและอนาคตผมจะพยามยามไม
คิดถึง” เถาแกเส็งตอบบอยางคนท่ี เขาถึงธรรม โดยแท... 
 “เวลานั่งสมาธิโยมเถาแกเคยงวงไหม งวงมากๆ จนแมจะลุกข้ึนเดินแตก็ยังงวงนะ
เคยเปนไหม” 
 “เคยครับแตนานมาแลว ดูเหมือนจะตอนท่ีปฏิบัติเดือนแรกๆ โนนแนะครับ” 
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 “แลวโยมทําอยางไร” 
 “ผมก็พยายามอยูในท่ีแจงบาง รับประทานอาหารใหนอยลงบาง นอนบาง” 
 “แลวหายงวงไหม” 
 “ไมหายครับ มันยิ่งงวงหนักข้ึนไปอีก งวงแลวก็รูสึกเบ่ือหนายไปหมด ผมก็พยายาม
เอาชนะมันดวยการกําหนดสติอยูตลอดเวลา งวงก็กําหนดวา งวงหนอ พอนอนไมหลับก็กําหนดวา 
นอนไมหลับหนอ เม่ือรูสึกเบ่ือก็กําหนดวา เบ่ือหนอ เรียกวาผมไมยอมใหเผลอสติเลยอหละครับ 
เปนอยูสักสามส่ีวันก็หาย พอหายผมรูสึกสบายอกสบายใจมาก ก็เกิดปติวาผมเอาชนะมารไดแลว 
และต้ังใจวาจะเรงทําความเพียรตอไปเพราะอายุผมก็มากแลว จะอยูไปอีกนานเทาไรก็ไมรู หากมัว
เห็นแกกินแกนอนก็จะทําใหชีวิตเปนหมัน เสียชาติเกิด ผมคิดอยางนี้แหละครับ” 
 เถาแกเส็งและคุณกิมงอ เปนตัวอยางของบุคคลผูท่ีมีฐานะ มีหนาตาทางสังคม แตก็
ไมไดหลงใหลไปกับฐานะ หรือหนาตาทางสังคม ถึงแมวาจะมีอายุมากแลวแตก็มีความพยายามท่ีจะ
หาจุดมุงหมายท่ีดีใหกับชีวิต จนไดมาศึกษาปฏิบัติธรรมกับทานพระครูเจริญทําใหเกิดประโยชนแก
ชีวิต เถาแกเส็งและ คุณกิมงอ พบวาทางท่ีกําลังประพฤติปฏิบัติอยูนี้เปนทางท่ีสามารถจะนําพาไปสู
ความดับทุกขได เขาใจ กฎแหงกรรมไดอยางลึกซ้ึง มีความเมตตากรุณาสามารถใหอภัยแกผูท่ีจะมา
ทํารายตนเองไดพรอมท้ังอนุเคราะหชวยใหกลับตัวกลับใจเปนคนดี ทําใหมีความสุขใจในการทํา
ความดี 
 6.  คหบดีและครอบครัว 
 เร่ืองราวของ “คหบดีและครอบครัว” ตัวอยางของผูท่ีเปนมิจฉาทิฐิ มีฐานะจากการ
ประกอบมิจฉาอาชีวะ จนประสบกับผลกรรมท่ีนําความทุกขมาให คร้ังเม่ือไดพบกับทานพระครูก็
ไดรับหลักธรรมคําส่ังสอนมาศึกษาปฏิบัติตาม ลด ละส่ิงท่ีไมดี ตัวอยางหลักธรรมไดแก ทิศ 6 
มงคล 38  มิจฉาวณิชชา อกุศลกรรมบถ 10 กรรม การเจริญสติวิปสสนากรรมฐาน ตามท่ีปรากฏใน
ธรรมนิยาย มีดังนี้ 
 บทท่ี 28 หนา 337 -  340 
 “หลวงพอครับ ลูกชายคนโตผมท่ีสงไปเรียนอเมริกา เขาไปติดยาเสพติดท่ีโนน  
ผมจะทํายังไงดี จะเอามาบวชอยูกับหลวงพอใหเรียนฝกสมาธิจะไดหายติดยา หลวงพอจะอนุญาต
ไหมครับ” 
 “คงไมไดหรอโยม การฝกสมาธิมีประโยชนมากก็จริง แตก็ไมไดหมายความวา  
ทุกคนจะเรียนฝกสมาธิไดเสมอไป เพราะมันข้ึนอยูกับบุญบารมีของแตละคน เทาท่ีอาตมาไดวิจัยไว 
มีบุคคลสองประเภทท่ีไมสามารถฝกสมาธิได คือ คนท่ีเปนโรคประสาทกับติดยาเสพติด” 
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 “หมายความวาหลวงพอไมชวยลูกดิฉันเลยหรือคะ ไดโปรดกรุณาเถิดคะ เรามีเงิน
ทองมากมาย ถาหลวงพอชวยได จะใหเราสรางอะไรใหกับวัดนี้ เราก็จะทําทุกอยาง ขออยางเดียวให
หลวงพอชวยลูกเราดวย” 
 “โยมอยาตีความผิดซิโยม ไมใชอาตมาไมชวย อาตมาอยากจะชวยโยมทุกอยาง แต
เร่ืองของยาเสพติดอาตมาไมสามารถชวยได” 
 “แลวผมจะทํายังไงดีครับหลวงพอ นี่ก็พาไปรักษา หมดเงินหมดทองไปเปนลานๆ 
พอออกจากโรงพยาบาลเขาก็ไปเสพอีก” 
 “หลวงพอครับ ลูกชายผมทํากรรมอะไรมา ทําไมถึงตองมาเปนอยางนี้” 
 ทานใช เห็นหนอ ตรวจสอบก็ไดเห็น กฎแหงกรรม ของคนในครอบครัวนี้อยาง
ครบถวน การที่บุตรชายของคหบดีผูนี้ตองติดยาเสพติดเปนเร่ืองของ กรรมจัดสรร คหบดีท่ีนั่งอยู
ตรงหนาทานสรางความรํ่ารวยข้ึนมาดวยการคายาเสพติด แลวบาปกรรมอันนั้นก็มาถึงเขาโดยผาน
ทางบุตร 
 “โยม เร่ืองมันรายแรงเกินกวาท่ีอาตมาคิดไว โยมจะใหอาตมาพูดหรือเปลา โยมตอบ
มาสิวา โยมมีอาชีพอะไร” 
 “คาขายครับ” 
 “ขายอะไร ชวยบอกช่ือสินคาท่ีทํารายไดใหโยมถึงรอยลานพันลานนะ บอกมาซิ” 
 “ก็.....พวกเส้ือผา ผมมีโรงงานผลิตเส้ือผาสําเร็จรูปสงขายตางประเทศ”  
 “แตมันไมตรงกับท่ีอาตมาตรวจสอบนะ เร่ืองเส้ือผาเปนเพียงเคร่ืองแสดงใหเห็นวา
โยมมีอาชีพเทานั้น แตส่ิงท่ีทําเงินใหโยมเปนพันลานนะไมใชเส้ือผา เอาเถอะ ถาไมบอกก็ไมเปนไร 
แตจงรูไวเสียดวยวาถาโยมไมเลิก กรรมก็จะตามถึงลูกชายอีกสามคนท่ีกําลังเรียนอยูท่ีกรุงเทพฯ 
ตอไปเขาจะติดยาตามพ่ีชายเขา” 
 “ใชแลวคะหลวงพอ เฮียเคาคาผง” 
 “กิมเอ็ง” ฝายสามีเรียกช่ือภรรยาดวยเสียงท่ีดังจนเกือบเปนตะคอก หลอนฟูมฟาย
น้ําตา บอกกับเขาวา 
 “สารภาพกับทานเถอะเฮีย เผ่ือทานจะชวยเราได เฮียอยากเห็นลูกๆ เราตายอยาง
ทรมานหรือไง” 
 “โยมไมตองกลัววาอาตมาจะเปดเผยความลับ อาตมารูวามันเปนอันตรายสําหรับ
ชีวิตของโยมรวมท้ังของอาตมาดวย ไมมีเหตุผลอะไรท่ีตองบอกใหคนอ่ืนรู คนท่ีหลงเขาไปใน
วงการนี้ตองถือวาเปนกรรม โยมอยากเลิกไหมเลา อาตมาพอจะมีทางชวยนะ” 
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 “เลิกไมไดหรอกครับหลวงพอ ถาเลิกผมตองตายแนๆ เขาคงไมปลอยผมลอยนวลอยู
หรอกครับ” 
 “โยมตอบอาตมามากอนวาอยากเลิกหรือเปลา รับรองวาอาตมาชวยไดแน” 
 “อยากครับ แตมันเปนไปไมได ผมมองไมเห็นทางเลย” 
 “เอาละ ถาโยมต้ังใจวาจะเลิก ก็ขอใหเช่ืออาตมา โยมตองพากันมาสรางบุญบารมีท่ีนี่ 
มาท้ังบานเลย คือเอาลูกชายอีกสามคนมาดวย สวนคนโตชวยเขาไมไดแลว กต็องปลอยเขาไป” 
 “มาชวยสรางวัดหรือคะ ดิฉันเต็มใจคะ จะใหชวยเปนแสน เปนลานก็ได” 
 “ไมตองหรอกโยม เร่ืองวัตถุ วัดนี้พอเพียงแลว การสรางบุญบารมีท่ีอาตมาวานี้ไม
ตองเสียเงิน เอาเถอะพากันมาก็แลวกันแลวอาตมาจะบอกวิธีให ตองเร็วหนอยนะ ไมง้ันจะสาย 
เกินแก” 
 สองสามีภรรยาลากลับไปดวยหัวใจท่ีเปยมดวยความหวัง เพิ่งตระหนักชัดเดี๋ยว
นั้นเองวา เงินรอยลานพันลานก็ชวยดับทุกขใจไมได 
 บทท่ี 30 หนา 354 – 358 
 “เจริญพร โยมมาถึงนานแลวหรือ” 
 “ถึงสักบายสองเห็นจะได ก็ไปเสียเวลากับการหาซ้ือชุดขาวนะครับหลวงพอ” 
 “หลวงพอมาเหนื่อยๆ นิมนตพักสรงน้ํากอนไมดีกวาหรือคะ” 
 “ไมเปนไรหรอกโยม เร่ืองนั้นไมสําคัญอะไร อาตมาสรงนํ้าตอนตีสองเกือบทุกวัน” 
 “แลวหลวงตาไมหนาวแยหรือครับ หลวงตามีเคร่ืองทําน้ําอุนหรือเปลา” ลูกชายคน
เล็กของคหบดีถามข้ึน 
 “ไมมีหรอกหนู หนาวก็ตองทนเอา” 
 “แลวหลวงตาหิวไหมครับ หลวงตาไมฉันขาวเย็นหลวงตาไมหิวแยหรือ” 
 “ไมหิวหรอกหนู หลวงตาชินแลว ถามอยางนี้แสดงวาหนูหิวแลวใชไหม” 
 “ใชครับ” 
 “หิวก็ตองทนนะหนูนะ อดทนมากๆแลวมันก็จะชินไปเอง” พี่ชายอีกสองคนท่ีนั่งฟง
อยูออกผิดหวัง คิดวาทานจะอนุญาตใหรับประทานอาหารมื้อเย็นได 
 “หลวงตาครับ ขอทานวันนี้วันเดียวไมไดหรือครับ แลวพรุงนี้พวกผมคอยฝกอดกัน” 
คนตัวโตท่ีสุกตอรอง 
 “ก็ฝกวันนี้เสียไมดีกวาหรือ ถาเรามัวผลัดเปนวันพรุงนี้ มันก็พรุงนี้อยูเร่ือย การทํา
ความดี ไมตองผัดวันประกันพรุง นะหนูนะ” 
 “หลวงตาครับทําไมทําความดีตองอดขาวดวยละครับ” อีกคนถามข้ึน 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 214 

 “เดี๋ยวกอน หลวงตายังไมรูเลยวาพวกหนูชื่ออะไรกันบาง ไหนบอกมาซิจะไดเรียก
ถูก เอาช่ือเลนก็ได” 
 “คนนี้ช่ือตอมคะ เปนคนท่ีสาม คนท่ีสองช่ือตอคะ คนเล็กช่ือติ๋ง สวนคนโตท่ีอยู
อเมริกาช่ือตนคะ” 
 “หลวงตายังไมไดตอบผมเลยครับ วาทําไมการทําความดีตองอดขาวดวย” หนุมนอย
ท่ีชื่อตอมถามอีก 
 “เดี๋ยว หนูตอบหลวงตามากอนซิวา หลักการของพระพุทธศาสนานั้นมีกี่ประการ 
อะไรบาง” 
 “ไมทราบครับ พวกผมเรียนโรงเรียนคริสตมาตลอด จึงไมรูเร่ืองศาสนาพุทธเลย” 
 “แลวสวดมนตเปนไหม สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณนะเคยสวดหรือเปลา” ทาน
ถามคนช่ือตอ 
 “ไม เคยสวดเลยครับ  เพราะไม เคยสวด  ก็ เลยสวดไม เปนครับ  ครูสอนแต 
สวดสรรเสริญพระเจา” 
 “แลวพอแมเคาไมสอนใหสวดบางหรือ” เด็กหนุมมองหนาบิดามารดาอยางเกรงใจ
กอนตอบวา 
 “ไมเคยครับ” 
 “เอาละ ไมเปนไร ถาอยางนั้นโยมชวยตอบแทนลูกหนอยก็แลวกัน ไหนบอกอาตมา
หนอยสิวา หลักการของพระพุทธศาสนามีอะไรบาง” ทานถามคหบดี 
 “ไมทราบครับ” สามีนางกิมเอ็งตอบอยางไมลังเล ทานพระครูจึงถามตออีกวา 
 “โยมนับถือศาสนาอะไร” 
 “ศาสนาพุทธครับ” 
 “แลวรูอะไรเกี่ยวกับศาสนาพุทธบาง ลองตอบมาสักสองสามขอก็ได” 
 “ไมรูเลยครับ” 
 “นี่แหละ จุดออนของชาวพุทธเราอยูตรงน้ีแหละ คือสักแตวาเปนชาวพุทธ แตไมรู
อะไรเกี่ยวกับศาสนาท่ีตนนับถือเลย แมแตสวดมนตก็ยังสวดไมเปน อาตมาไมโทษลูกๆของโยมท่ี
เขาสวดมนตไมเปนหรอกนะ ก็โยมไมเคยสอนเขาเลยนี่” ทานโทษคนท่ีเปนพอแม 
 “ถาอยางนั้นก็ไมใชความผิดของผมเหมือนกันครับ เพราะเต่ียกับแมผมก็ไมเคยสอน
ผมเหมือนกัน” คหบดีโยนความผิดไปใหบิดามารดา 
 “แหม ถาเต่ียกับแมของโยมนั่งอยูตรงน้ีก็คงพูดแบบเดียวกับโยมเหมือนกัน  
จริงไหม” ทานยอนอยางสุภาพ 
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 “จริงครับ” คหบดียอมรับความจริง 
 “งั้นก็เอาละ พูดไปก็ไมมีทางยุติได ฉะนั้นเราอยาไปมัวโยนความผิดใหคนอ่ืน ตอง
ยอมรับอยางหนาช่ืนตาบานวาความผิดมันอยูท่ีตัวเรานี่แหละ ฉะนั้นตองแกไขท่ีตัวเรา ไมใชไป
แกไขท่ีคนอ่ืน”  
 “เอาละ ทีนี้ก็มาพูดเร่ืองสวดมนตกันตอ โยมโปรดจําไววา พอแมตองเปนตัวอยางท่ีดี
ของลูก ถาพอแมไมเคยสวดมนต ลูกเขาก็สวดไมเปน แลวเดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาก็ไมคอยจะสอนให
นักเรียนสวดมนตไปสอนอะไรก็ไมรู อันนี้จะไปโทษเด็กก็ไมได ตองโทษผูใหญท่ีไมปลูกฝงส่ิงท่ี
ถูกตองดีงามใหกับเด็ก” 
 บทท่ี 30 หนา 360 – 362 
 “ศีล 5 ท่ีผมเคยเรียนในหนังสือใชไหมครับหลวงตา” หนุมติ๋งถามเพราะจําได
คลับคลายคลับคลาวาเคยเรียน 
 “ในหนังสือเขาวาอยางไรละ” 
 “เขาวาศีลมี 5 ขอ ขอ 1 หามฆาสัตวครับ” 
 “แลวขอ 2 ละ” 
 “ลืมแลวครับ ผมเคยทองไดหมดทุกขอตอนใกลสอบ แตตอนน้ีจําไดขอเดียวครับ” 
หนุมนอยเรียนตามตรง 
 “ออ อยางนี้นี่เอง หลวงตาคิดวาศีลเขามีไวใหคนประพฤติปฏิบัติเสียอีก ท่ีแทก็มีไว
ทองตอนใกลสอบ ยังง้ันใชไหม” 
 “เพื่อนๆ ผมเขาก็ทําอยางนี้ครับ คือ ทองไดตอนกอนสอบ พอสอบเสร็จก็ลืมหมด 
บางคนลืมต้ังแตยังไมทันสอบเสียดวยซํ้าเลยพากันตกเปนแถวๆ พวกเราเกลียดวิชาศีลธรรมมาก
ท่ีสุดเลยครับ” เด็กหนุมพูดจากความรูสึกของคนรุนใหมท่ีเห็นศาสนาเปนเร่ืองโบราณ ครํ่าครึ โงเงา 
งมงาย 
 “ออ อยางนี้กระมังที่กระทรวงศึกษาธิการเขาถึงจะใหเลิกสอนวิชาศีลธรรม เขาคง
เห็นนักเรียนไมชอบนั่นเอง”  
 แมจะรูวาทานประชด หากหนุมต๋ิงก็เต็มใจเออออหอหมกดวย จึงพูดจากใจจริงวา 
 “ดีครับ เลิกๆ ไปเสียก็ดีไมเห็นมีประโยชนอะไรเลย” 
 “ก็ถาไมมีประโยชนแลวหนูมาวัดทําไมละ มาวัดนี้ทําไม” 
 “ปาบังคับใหมาครับ” 
 “ออ มาเพระถูกบังคับหรอกหรือ” 
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 “ติ๋งจะพูดจะจาอะไรระวังปากไวม่ัง ปากไมดีจะพาใหจมูกพลอยเจ็บไปดวยนะ” 
คหบดีเตือนลูกชายคนเล็ก 
 “ก็จริงนี่ครับปา พวกผมไมอยากมาสักคน นี่ก็ตองอดเท่ียวปใหมดวย ไมรูวาจะมา
ทําไม” คหบดีถลึงตาใสลูกชาย เด็กหนุมจึงสงบปากสงบคําลง 
 ทานพระครูรูสึกสงสารคนเปนพอ จงึพูดข้ึนวา “เอาละ หนูอยาเพิ่งไปวาปาเขา เอาไว
เจ็ดวันผานพนไปแลวจึงคอยตอวาไหนๆก็ถูกบังคับมาแลว ก็ใหหนูตั้งอกต้ังใจปฏิบัติใหครบเจ็ดวัน 
ลองดูนะ หนูนะ” 
 บทท่ี 32 หนา 379 – 384 
 “เอาละ หลวงตาจะสอบอารมณหนูท้ังสามคนกอน เร่ิมต้ังแตคนเล็กเลยนะ ชื่อติ๋ง 
ใชไหม” 
 “ใชครับ แหมหลวงตาจําแมนจัง” หนุมต๋ิงตอบ รูสึกดีใจท่ีทานจําช่ือได 
 “เปนอยางไรบาง พอง-ยุบ ชัดเจนดีหรือยัง” 
 “ชัดเจนดีมากครับ” 
 “เวลามันหายละ รูตัวหรือเปลา” 
 “รูครับ” 
 “รูวายังไง” 
 “รูวามันหายนะครับ” 
 “มันหายไปตอนพองหรือยุบละ” 
 “ไมทราบครับ เพราะพอรูมันก็หายไปแลว” 
 “แสดงวาสติจับไมทัน ตองฝกสติใหวองไวกวานี้ จับใหไดวามันหายไปตอนพอง
หรือตอนยุบ เขาใจหรือยัง” 
 “เขาใจครับ” 
 “เขาใจก็ดีแลว กลับบานตองไปปฏิบัติตอนะ อยาเอาแตดูทีวีแลวหนูจะเรียนเกงข้ึน 
อยากเรียนอะไรก็ไดถาหนูไมท้ิงการปฏิบัติ จําท่ีหลวงตาพูดไวใหดีนะ” 
 “แลวตอมละเปนอยางไงบาง” ทานถามหนุมตอม 
 “ผมงวงมากครับหลวงตา งวงแมกระท่ังเวลาเดินจงกรม ไมเคยงวงมากมายอยางนี้มา
กอนเลยครับ” ทานพระครูรูไดจากการบอกเลาของเขา เด็กหนุมผูนี้ปฏิบัติไดกาวหนามากทีเดียว 
 “แลวหนูทํายังไง เวลางวงมากๆนะ” 
 “ผมก็นอนครับ แตก็แปลก พอนอนกลับไมหลับ มันเบ่ือๆ เซ็งๆ อยางบอกไมถูก” 
ทานรูวาเขากาวหนามาถึง นิพพิทาญาณ อันเปนญาณท่ี 8 ใน โสฬสญาณ เขาเดินมาไดคร่ึงทางแลว 
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 “หนูปฏิบัติไดกาวหนามากนะ เอาเถอะพยายามเขาแลวจะประสบความสําเร็จ”  
 “แลวผมจะทําอยางไรใหหายงวงครับหลวงตา” 
 “การงวงของหนูไมธรรมดานะ เปนอาการของ ญาณ เขาเรียกวาหนูเขาถึง นิพพิทา
ญาณ คือ ญาณ 8”จากนั้นก็สอบอารมณนายตอ นางกิมเอ็ง และคหบดี ตามลําดับ แลวสรุปวา 
 “ผูท่ีปฏิบัติไดกาวหนากวาเพื่อนคือตอม และท่ีกาวหนานอยท่ีสุดคือโยม” ประโยค
หลังทานพูดกับคหบดี 
 “ผมไดญาณไหนครับ” สามีนางกิมเอ็งถาม 
 “ญาณ 5 เรียกวา ภังคญาณ ญาณมีท้ังหมด 16” 
 “งั้นผมก็เดินมาไดคร่ึงทางแลวใชไหมครับ” หนุมตอมถามอยางยินดี 
 “ถูกแลวหนู แตอีกคร่ึงทางท่ีเหลือนะ ยากลําบากชนิดท่ีเรียกวาเลือดตาแทบกระเด็น
เชียวละ หนูตองใชความพยายามอยางยิ่งยวดจึงจะเดินทางสายน้ีไดตลอดสาย ตองเดินกันขามภพ
ขามชาติเชียวแหละ” 
 “จะยากเย็นแสนเข็ญสักปานใดผมก็จะพยายามครับหลวงตา ปาครับผมขออนุญาต
บวชท่ีวัดนี้ไดไหมครับ ผมอยากบวชไปจนตลอดชีวิต” หนุมตอมพูดดวยศรัทธาท่ีเปยมลน 
 “หลวงพอครับ ผมตองขอกราบขอบพระคุณหลวงพอเปนอยางสูงท่ีทําใหผมกับ
ครอบครัวไดพบความสุขอยางท่ีไมเคยเปนมากอน มันเปนความสุขท่ีสงบปราศจากความรอนรน
กระวนกระวายแลวก็ไมตองใชเงินทองซ้ือหามาดวย” คหบดีพูดอยางปราบปล้ืม 
 “คะ มีเงินทองมากมายสักปานใดก็ไมอาจซ้ือหาความสุขแบบนี้ได เปนบุญของดิฉัน
และลูกเหลือเกินท่ีไดมาพบหลวงพอ” นางกิมเอ็งพูดพลางใชผาเช็ดหนาสีขาวซับน้ําตา 
 “บุญของผมดวยครับ ถาไมมาเขากรรมฐานผมก็ยังไมรูวาอะไรดีอะไรช่ัว กอนนี้ผม
คิดแตวาอะไรที่ทําใหไดเงินมันก็ดีท้ังนั้นมาบัดนี้ผมรูแลววาเงินไมไดสําคัญท่ีสุดเสมอไป ความสุข
สงบทางใจนั้นมีคามากกวา ผมขอปฏิญาณตอหนาหลวงพอวานับแตนี้ตอไปผมจะละช่ัว ทําดี และ
ทําจิตใหผองใสครับ” 
 “หลวงพอคะ แลวเฮียจะตองตายไหมคะ” นางกิมเอ็งถามดวยความเปนหวงสามี 
 “ผมไมกลัวตายแลวครับหลวงพอ มาปฏิบัติอยางนี้แลวผมไมกลัวตายเหมือนแตกอน 
หากการละช่ัวจะทําใหผมตองตายผมก็ยินดี” คหบดีพูดอยางกลาหาญ เม่ือหิริโอตตัปปะเกิดข้ึนใน
จิตใจ ทําใหเขารังเกียจขยะแขยงความช่ัว และคิดวาตายเสียยังดีกวาท่ีจะมีชีวิตอยูเพื่อกอกรรมทําช่ัว 
 “หลวงตาครับ” หนุมตอเอยข้ึนบาง 
 “ผมและนองๆ ตองกราบขอขมาโทษท่ีไดลวงเกินหลวงตาในวันแรกท่ีเขามาปฏิบัติ” 
 “ออ หนูลวงเกินอะไรหลวงตาไวละ” 
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 “ก็พูดไมดี คิดไมดีตอหลวงตานะสิครับ ผมโกรธท่ีหลวงตาไมยอมใหพวกเรา
รับประทานอาหารมื้อเย็น เลยพากันแอบนินทาหลวงตาเปนการใหญ ตาปากับแมไมทราบหรอก
ครับ” นายตอพูดจบก็พานองๆ กราบทานพระครูสามคร้ังเปนการขอขมา 
 “ตกลง หลวงตาอโหสิให แตหนูก็ไดไถโทษแลว การท่ีพวกหนูต้ังใจปฏิบัตินั่น
แหละคือการไถโทษ” 
 “พวกเราตองกราบขอโทษปาดวยท่ีคิดวาปาบังคับ เดี๋ยวนี้พวกเรารูแลววาท่ีปาทําไป
ก็เพราะความรักและความหวังดีตอพวกเรา” เด็กหนุมเขาไปกราบแทบเทาของผูเปนพอ คหบดีรูสึก
ปติจนน้ําตาคลอ ลูกๆ เขาก็มีใบหนาเครือน้ําตา สวนเมียเขาน้ันรองไหเลยทีเดียว 
 คหบดีและภรรยา เปนตัวอยางบุคคลท่ีมีความเห็นผิด ประกอบมิจฉาอาชีวะ คือ
คาขายยาเสพติด เพื่อใหมีฐานะรํ่ารวย มีหนามีตาทางสังคม ไมไดตระหนักถึงผลท่ีจะตามมาวาใคร
จะเสพติดยาบาง จนกรรมมาสงผลใหเกิดข้ึนกับลูกชายของตนเองจึงเดือดรอน แตคร้ังไดรับ 
ธรรมจากทานพระครู ไดรูไดปฏิบัติธรรมทําใหเกิดประโยชน เกิดปญญาหูตาสวางจึงเลิกจากการทํา
ไมดีท้ังปวง เขาใจถึงกฎแหงกรรมท่ีมาใหผล จึงไมอยากจะทํากรรมไมดีอีก พรอมท้ังยังสงเคราะห
บุตรใหหันเขาหาธรรมมะจนเกิดปญญาท้ังทางโลกและทางธรรมอีกดวย 
 จากตัวอยางของบุคคลตางๆ ผูใดท่ีดํารงตนตามหลักพุทธธรรมท่ีปรากฏในธรรม
นิยายน้ี แสดงใหเห็นวา หลักพุทธธรรมเปนส่ิงท่ีเขาถึงไดในบุคคลทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย แมวาจะ
ไมไดอยูในสมณเพศ เชน ทานพระครู และพระบัวเฮียว เปนบุคคลทั่วๆไปก็สามารถเขาถึง
หลักธรรมได ไมวาจะเปนบุคคลท่ีมีความพรอมในดานฐานะ เชนเถาแกเส็งและนางกิมเอ็ง บุคคลท่ี
เปนมิจฉาทิฐิ เชน คหบดีและภรรยา บุคคลท่ีมีความรู เชน ครูสฤษดิ์ บุคคลผูท่ีไมมีความรู  
เชน คุณนายลําไย แมแตเด็กก็สามารถเขาถึงธรรมไดดังเชนลูกๆ ของคหบดี นั่นเปนเพราะหากใคร
ไดศึกษาและปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม รวมท้ังมีความศรัทธาตอพระรัตนตรัย ก็สามารถกระทําได
และแมแตหลักพุทธธรรมท่ีเปนจุดหมายของชีวิตในข้ันสูงสุด คือ พระนิพพาน นั้น ผูท่ีมิไดอยูใน
สมณเพศก็สามารถปฏิบัติตนใหดํารงอยูในหนทางหรือกระแสแหงพระนิพพานไดดังพระภิกษุ
เชนกัน 
 


