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คำานำา
นับแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.  
๒๕๕๖ และเชญิพระศพมาประดษิฐาน ณ พระตำาหนกัเพ็ชร เม่ือวันท่ี 
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีพุทธศาสนิกชนและสาธุชนมาถวายความ 
เคารพพระศพเป็นจำานวนมาก ท้ังกลางวันและกลางคืนต่อเนื่องมา 
ต้ังแต่บัดน้ันจนบัดน้ี แสดงถึงพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  
ท่ีปกแผ่ไปยังพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทุกหมู่เหล่าและแสดงถึง
ความเคารพนับถือท่ีพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทุกหมู่เหล่ามีต่อ 
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อันเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลเหล่านั้น ไม่
ว่าจะอยู่ใกล้ไกลเพียงไร ก็ต้ังใจเดินทางมาถวายความเคารพ 
พระศพอย่างเนืองแน่นต่อเนื่อง ด้วยความสำานึกในพระเมตตาคุณ
และพระกรุณาคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนและสาธุชนผู้มาถวายความเคารพ 
พระศพได้มีสิ่งอนุสรณ์ อันเนื่องด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไว้เป็นที่
ระลึกและปล้ืมปีติ ทางวัดบวรนเิวศวิหารจงึไดจ้ดัพิมพ์พระนพินธข์อง
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยพระรูปน้อมถวายพระกุศลและแจก
เป็นปฏิการแก่ทุกท่าน ดังที่ปรากฏอยู่ในมือของท่านทั้งหลายบัดนี้

วัดบวรนิเวศวิหาร
มกราคม ๒๕๕๘



พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก
(สุวฑฺฒนมหาเถร เจริญ คชวัตร)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระ
ญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ลุถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทรง
ดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ใดๆ ในอดีตที่ผ่านมา คือ ๒๔ ปี

วันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวัน
ประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช       
สกลมหาสังฆปรณิายก ทรงเจรญิพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษาบรบูิรณ์ 
นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท่ีเจริญพระ
ชนมายุย่ิงยืนนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองคใ์ดๆ ในอดตีท่ีผา่น
มา ทั้งทรงดำารงตำาแหน่งต่างๆ ทางคณะสงฆ์ยาวนานกว่าพระองค ์
อื่นๆ คือ ทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒๕ ปี 
ทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๕๒ ปี นับเป็นบุญ
บารมีในทางปรหติปฏิบัติของเจา้พระคณุสมเดจ็พระสังฆราช ซึง่ยาก
ที่จะมีเป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไป



สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระ
ชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประสูติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา 
ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติ-
ธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท จึงกลับ
ไปอุปสมบทที่วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี และทรงจำาพรรษา ณ 
วัดเทวสังฆาราม ๑ พรรษา แล้วจึงกลับมาทรงทำาทัฬหีกรรม คือ
ทรงอุปสมบทซ้ำา ณ วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณ-
วงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ 
วัดบวรนิเวศวิหารตลอดมา จนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙ 
ประโยค เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดำารงสมณศักดิ์มา
โดยลำาดับดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้น
ราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระโศภนคณา-    
ภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชัน้ธรรมท่ี พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็น
พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองท่ี พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จ
พระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับพระราชทาน
สถาปนาเป็นสมเดจ็พระสังฆราช ในราชทินนามท่ี สมเดจ็พระญาณ-
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่ในการ
ศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาต้ังแต่ทรงเป็นพระเปรียญ 
โดยเฉพาะในดา้นภาษา ทรงศกึษาภาษาต่างๆ เชน่ องักฤษ ฝรัง่เศส 
เยอรมัน จีน และ สันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
กระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  
พระอุปัชฌาย์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษามากไป วันหนึ่ง 
ทรงเตือนว่า ควรทำากรรมฐานเสียบ้าง เป็นเหตุใหพ้ระองคท์รงเริม่ทำา 
กรรมฐานมาแต่บัดนั้น และทำาตลอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงเป็น 
พระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรม ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ

เจา้พระคณุสมเดจ็พระญาณสังวร ทรงศกึษาหาความรูส้มัย
ใหม่อยู่เสมอ เป็นเหตุใหท้รงมีทัศนะกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์บ้าน
เมือง ซึง่เป็นประโยชนต่์อการส่ังสอนและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็น
อย่างมาก และทรงนพินธห์นงัสือทางพระพุทธศาสนาจำานวนมากได้
อย่างสมสมัย เหมาะแกบุ่คคลและสถานการณ์ในยุคปัจจบัุน และทรง
สั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระดำาริทางการศึกษาท่ีกว้าง
ไกล ทรงมีส่วนร่วมในการก่อต้ังมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่ง
แรกของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น ทรง
ริเริ่มให้มีสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก 
เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทย ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ 
ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรปูแรก ท่ีได้ดำาเนนิงานพระธรรมทูตในต่าง
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการ



อำานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรูปแรก เสด็จ
ไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัด 
พุทธปทีป ณ กรงุลอนดอน สหราชอาณาจกัร ทรงนำาพระพุทธศาสนา 
เถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรก โดยการสร้างวัด 
พุทธรังษีขึ้น ณ นครซิดนีย์ ทรงให้กำาเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นใน
ประเทศอินโดนเีซยี ทรงชว่ยฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ
เนปาล โดยเสด็จไปใหก้ารบรรพชาแกศ่ากยกลุบุตรในประเทศเนปาล
เป็นครั้งแรก ทำาให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเนปาล
ยุคปัจจุบัน ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม 
สหรัฐอเมริกา ทรงเจริญศาสนไมตรีกับองค์ดาไลลามะ กระทั่งเป็น
ท่ีทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายครั้ง และทรงเป็นพระประมุข
แห่งศาสนจักรพระองค์แรกท่ีได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์จีน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นนักวิชาการ
และนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า 
ธัมมวิจยะ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับ
กจิกรรมของชวิีตได้ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานไปจนถงึระดบัสูงสุด 
ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จำานวนกว่า ๒๐๐ เรื่อง ประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคำาสอนทาง
พระพุทธศาสนาทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงความ
เรียงเชิงศาสนคดีอีกจำานวนมาก ซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษา 
สถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถ



และคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติ 
จงึไดทู้ลถวายปรญิญาดษุฎีบัณฑติกติติมศกัดิเ์ป็นการเทิดพระเกยีรติ
หลายสาขา รวม ๑๓ มหาวิทยาลัย

นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าท่ีตำาแหน่งแล้ว ยังได้ทรง
ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ อันมีความสำาคัญย่ิงอีกหลายวาระ กล่าวคือ 
ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษพุระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาล
ปัจจุบัน เมื่อครั้งทรงพระผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั้งทรง
ถวายความรูใ้นพระธรรมวินยั ตลอดระยะเวลาแหง่การทรงพระผนวช 
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เม่ือครั้งทรงผนวช
เป็นพระภิกษุ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ไม่เพียงแต่สร้างศาสน- 
ธรรม คอืคำาสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรมแกพุ่ทธศาสนกิชนและแกโ่ลก
เท่านั้น แต่ยังได้ทรงสร้างวัตถุธรรมอันนำาสุขประโยชน์สู่ประชาชน
ท่ัวไป มอบไว้เป็นมรดกของแผ่นดินอีกเป็นจำานวนมาก อาทิ  
วัดญาณสังวราราม ชลบุรี วัดรัชดาภิเษก กาญจนบุรี วัดวังพุไทร  
เพชรบุรี วัดล้านนาญาณสังวราราม เชียงใหม่ พระบรมธาตุ
เจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เชียงราย โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุร ีตึกสกลมหาสังฆปรณิายก ใน
โรงพยาบาล และโรงเรยีนในถิน่ธรุกนัดาร ๑๙ แหง่ โรงพยาบาลสมเดจ็
พระสังฆราช พระองคท่ี์ ๑๙ ท่าม่วง กาญจนบุร ีตึกวชริญาณวงศ ์ 
ตึกวชริญาณ สามัคคพียาบาร ตึก ภปร ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 



โรงเรยีนสมเดจ็พระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุร ีและวัดไทยใน
ต่างประเทศอีกหลายแห่ง

เจา้พระคณุสมเดจ็พระญาณสังวร ทรงดำารงตำาแหนง่หนา้ท่ี
สำาคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ มาเป็นลำาดับ เป็นเหตุให้ทรง
ปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่พระศาสนา ประเทศชาติ และ
ประชาชน เป็นอเนกประการ นับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระท่ีทรง
เพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็นครุฐานีย-
บุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักร

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นท่ีเคารพ      
สักการะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทาง
รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงได้ทูลถวายตำาแหน่ง        
อภิธชมหารัฐคุรุ อันเป็นสมณศักด์ิสูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์ 
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีประชุมผู้นำาสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก 
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทูลถวายตำาแหน่ง พระประมุขสูงสุดแห่ง
พระพุทธศาสนาโลก

ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ พระสุขภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวรถดถอยลง เนื่องจากทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น 
ไม่อำานวยให้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจต่างๆ ได้โดยสะดวก จึงเสด็จ
เข้าประทับรักษาพระองค์ ณ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ในช่วงแรกๆ ยังเสด็จกลับไปประทับ ณ วัดบวร-
นิเวศวิหาร เป็นระยะๆ ครั้งละ ๓-๔ วัน และเสด็จไปสดับพระ



ปาตโิมกข์ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวหิาร ทกุวนัธรรมสวนะเดือน
เพ็ญและเดือนดับ กระทั่งพระสุขภาพไม่อำานวย คณะแพทย์ผู้ถวาย
การรักษาพยาบาลจึงกราบทูลให้งดการเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์
ดังกล่าว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาการประชวร
โดยทั่วไปทรุดลง คณะแพทย์จึงได้ถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ลำาไส้) 
และพระอันตคุณ (ลำาไส้น้อย) หลังการผ่าตดั ทรงมพีระอาการทั่วไป
เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เริ่มมีพระอาการความดันพระโลหิตลดลง แต่มีการกระเตื้องขึ้นเป็น
ระยะๆ กระทั่งถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ความดัน 
พระโลหติลดลงถงึ ๒๐ และคงตัวอยู่ระยะหนึง่ ถงึเวลา ๑๙.๓๐ น.  
ความดันพระโลหิตลงถึง ๐ ในทันทีทันใด

คณะแพทย์ได้ออกแถลงการณ์ในเวลาต่อมาว่า เจ้า
พระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ- 
ปริณายก สิ้นพระชนม์ด้วยการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 
๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. สิริพระชนมายุ
ได้ ๑๐๐ พรรษากับ ๒๑ วัน

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เชิญพระศพจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มายังพระตำาหนักเพ็ชร 
วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์มาถวายน้ำาสรงพระศพ ณ พระ



ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วเชิญพระศพประดิษฐานใน
พระโกศกุดั่นใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น บนพระแท่นแว่นฟ้าปิด         
ทองประดับกระจก แวดล้อมด้วยฉัตรเครื่องสูง ๓ คู่ ประดับพุ่ม
ตาดทองดอกไม้แจกัน และเทียนไฟฟ้ารายรอบพระโกศบนพระแท่น
แว่นฟ้าทั้งสองชั้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ ท้ังกลางวันและ
กลางคืน พร้อมทั้งมีประโคมย่ำายามถวายพระศพ เป็นเวลา ๗ วัน  
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ใหบ้ำาเพ็ญพระราชกศุลสัตตมวาร (๓๐ - 
 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) ปัญญาสมวาร (๑๑ - ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๖) และสตมวาร (๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ถวาย
พระศพตามราชประเพณีโดยลำาดับ

นับแต่ได้เชิญพระศพประดิษฐาน ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัด
บวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา 
ได้มีพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้นำาประเทศ ทูตานุทูตประเทศต่างๆ และ
องค์กรศาสนา พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ มาถวายสักการะเคารพพระศพอย่างเนืองแน่นอย่างมิเคย
ปรากฏมาก่อน อาทิ

คณะทูตานทูุตกว่า ๒๓ ประเทศ มารว่มในการบำาเพ็ญพระ
ราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ และ พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) วันท่ี ๓๐ 



มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชทานพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ 
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สำานักวาติกันโดย

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาธอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกอบพิธี
มิสซาถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์แห่ง   
นิกายเนนบุตซึสุ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ประกอบพิธีสวดถวายพระ
กุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ฯพณฯ เชอร์ริง 
ต็อปเกย์ นายกรฐัมนตรแีหง่ประเทศภูฏาน พรอ้มดว้ยภรยิาและคณะ
ได้มาถวายสักการะเคารพพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระมหาคณาจารย์
จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์จีน 
ได้ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระมหาคณานัม-  
ธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์
อนัมนิกาย ได้ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ 
สมเด็จฯ

วันที่ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาลอินเดีย 
โดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย และ ฯพณฯ 
เอกอัครราชทูตอนิเดียประจำาประเทศไทย ได้ประกอบพิธวีชัรยานบูชา 
ถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อย่างเต็มรูปแบบตาม
ลัทธิวัชรยานแห่งทิเบต



วันท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสังฆเถรวาทแหง่
อนิโดนเีซยี พรอ้มด้วยพุทธศาสนกิชนอินโดนเีซยีจำานวนกว่า ๑๐๐ 
คน ได้บำาเพ็ญกุศลถวายพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

นอกจากนี้ ยังได้มีผู้นำาองค์กรทางศาสนาในประเทศต่างๆ 
ส่งสารแสดงความอาลัย เนื่องในการส้ินพระชนม์ของเจ้าพระคุณ  
สมเด็จฯ จำานวนมาก อาทิ องค์ทะไลลามะ พระสังฆราช พระ
สังฆนายก องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพุทธศาสนาจาก
นานาประเทศ

กล่าวได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงดำารงอยู่ในฐานะพระสังฆบิดร
ของพุทธบริษัททั่วโลกโดยแท้

ลุถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันคล้ายวัน
ประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปรณิายก ครบ ๑๐๑ ปี และวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ตรงกบัวนัส้ินพระชนม์ของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ครบ ๑ ปี  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน 
พระบรมราชูปถัมภ์จัดงานบำาเพ็ญกุศลถวายแด่เจ้าพระคุณ 
สมเด็จฯ เนื่องใน ๒ วาระนี้ เรียกว่า “งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี  
แห่งการส้ินพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก” ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ รัฐบาล ศิษยานุศิษย์ และ
พุทธศาสนิกชนได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล 



งานบำาเพ็ญกุศลเริ่มแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลาเช้า มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร ๑๕๐ รูป 
ณ ประรำาขา้งพระตำาหนกัเพ็ชร แล้วมีการตักบาตรพระภิกษสุามเณร 
๑๕๐ รูป ณ ถนนพระสุเมรุหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี ฯพณฯ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วย
พุทธศาสนิกชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เสร็จแล้ว ฯพณฯ นายก
รัฐมนตรี ในนามของพุทธศาสนิกชนท้ังมวลไปวางพวงมาลาถวาย
สักการะพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ ลานหน้าพระตำาหนักเพ็ชร 
จากนั้นไปชมนิทรรศการพระประวัติเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ ตึกสภา
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เวลาเพล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงพระกรณุาโปรด
พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำาเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ
ถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ โดยมีพระสงฆ์ ๑๐ รูป  
เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ท่ีเจริญ 
พระพุทธมนต์ พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรอีก ๑๕๐ รูป

เวลาเย็น คณะสงฆวั์ดบวรนเิวศวิหารและคณะศษิยานศุษิย์ 
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ

ระหว่างวันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันประสูติถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับ
วันส้ินพระชนม์ครบ ๑ ปี ได้จัดให้มีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้คณะ
ศิษยานุศิษย์และประชาชนท่ัวไปได้ร่วมในการระลึกถึงพระองค์ท่าน
โดยในช่วงระยะเวลานั้น มีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ



พระศพ ฯ รว่มฟังสวดพระอภิธรรมพระศพ โดยมีหนงัสือสัมมาทิฏฐิ 
และซีดีเสียงอ่าน จิตตนคร โดย คุณเพชรี พรหมช่วย แจกเป็นที่
ระลึกให้ผู้ที่มาร่วมสักการะพระศพฯ ทุกวัน พร้อมเปิดให้ประชาชน
เข้าชมและสักการะพระพุทธรูปสำาคัญของชาติ ในเขตพุทธาวาส  
วัดบวรนิเวศวิหาร ๙ แห่ง

และมีการจัดกิจกรรม “บุปผาวิธานบูชา” คือ การให้
ประชาชนร่วมปักดอกบานไม่รู้โรย บนพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  
ในอิริยาบทต่างๆ เพ่ือแสดงความระลึกถึงพระองค์ท่านอย่างไม่
เส่ือมคลาย เสมือนพระองคยั์งคงดำารงอยู่ ด่ังความสำานกึในพระคณุ 
พระองค์ท่านท่ีอยู่ในความระลึกถึงอย่างไม่เคยเส่ือมคลายไปจากใจ
ของคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนชาวไทย โดยหลังจากมีการปัก
ภาพเสร็จแล้วจะทำาการรวบรวมภาพ เพื่อจัดเป็นนิทรรศการต่อไป

มีการจัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา ครบ ๑ ปี  
แหง่การส้ินพระชนม์” เชญิชวนพุทธศาสนกิชนรว่มสวดพระพุทธมนต์ 
ฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม โดยการนำาของพระวิปัสสนาจารย์ 
สายกรรมฐาน น้อมอุทิศถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ 
พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

นอกจากนี้ ในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (วันท่ี ๓, ๔, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๘, ๑๙, ๒๓ 
และ ๒๔ ตุลาคม) ได้จดัใหมี้กจิกรรมการอ่านบทเสภา และบทกลอน
ในพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ท่ีพระองค์ได้ทรงนิพนธ์ไว้
จำานวนมากกว่าร้อยบท ซึ่งยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน  



โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมจะเป็นผู้อ่านบทร้อยกรองดังกล่าว
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ก่อนการเริ่มพิธี “ปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา 
ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์” เวลา ๑๖.๐๐ น.

อนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ประดิษฐ์
พวงมาลาขนาดพิเศษ คือขนาด ๓ เมตร โดยใช้ดอกไม้จำานวน 
๑๐๐,๑๐๑ กลีบ (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยหนึ่งกลีบ) มีน้ำาหนัก ๑๐๑ 
กิโลกรัม  ทั้งนี้ พวงมาลาที่ประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้
ท่ีมีความสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ซ้อนด้วยดอกไม้ประดิษฐ์เป็น
รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อันเป็นรูปแบบพัดยศ พุ่มข้าวบิณฑ์มี ๒๑ 
แฉก สัญลักษณ์แทนวันท่ีได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระสังฆราช ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ พ้ืนตรงกลางพวงมาลา
ถักร้อยด้วยตาข่ายดอกรัก อันแทนความศรัทธาและจงรักภักดีของ
พุทธศาสนกิชน  ดา้นล่างประดษิฐ์เป็นรปูชา้งสามเศยีรมีความหมาย
แทนพระสกุล “คชวัตร” บนเศียรช้างเทินด้วยพานพุ่มรูปดอกบัว 
สัญลักษณ์แห่งอามิสบูชา เหนือพานพุ่มประดิษฐานอักษรพระนาม 
ย่อ ญสส. อักษรพระนามสมเด็จพระสังฆราช ด้านล่างประดับ
ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ มีพวงดอกไม้แบบราชสำานัก พร้อมประดิษฐ์
ดอกไม้ “บัวสี่เหล่า” เพื่อประดับหน้าพระโกศ โดยคณาจารย์และ
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ 

ท่ีตึกมนุษยนาค เปิดพิพิธภัณท์เจ้าอาวาสทุกพระองค์
ของวัดบวรนเิวศวิหาร และท่ีโถงตึกมนษุยนาค ได้จดักจิกรรมต่างๆ 



อาทิ การแสดงดนตรีเพลงของกลุ่มศิลปินเป็น คีตัญชลีบูชา เพื่อ
รำาลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อีกด้วย

ท่ีตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัด
นิทรรศการ “สัมพัจฉรานุสรณ์ ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์” 
นิทรรศการครั้งนี้ได้รวบรวมกิจกรรมตลอดระยะเวลา ๑ ปีแห่ง
การส้ินพระชมน์ ตลอดจนจดหมายเหตุแห่งการส้ินพระชนม์ เพ่ือ
ถ่ายทอดให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ร่วมรับรู้ถึงความสำานึกในพระ
เมตตาคณุ พระกรณุาธคิณุ ท่ีประชาชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงอาลัยต่อพระองค์ท่าน และในนิทรรศการ
ครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “เมืองนิรมิต แห่ง                
จิตตนคร” ในรูปแบบใหม่ทันสมัย น่าต่ืนตาต่ืนใจ โดยการจัดทำา
เป็นโรงภาพยนต์ เสียงเซอร์ราว ที่ดำาเนินการผลิตโดย “คณะเมือง
นิรมิต แห่งจิตตนคร” ซึ่งเป็นคณะจิตอาสาท่ีร่วมกันสร้างสรรค์
ขึ้น เพื่อถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้จัดทำา
หนังสือการ์ตูน พร้อมจัดพิมพ์เป็นหนังสือแจกแก่ผู้เข้าชม จำานวน 
๑๐,๐๐๐ เล่ม 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันสิ้นพระชนม์
ครบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการ
สิ้นพระชนม์ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เริ่มแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม 
เวลาเย็น มีพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง แล้วพระสงฆ์ ๒๐ รูป สวด
มาติกา สดับปกรณ์ เวลาค่ำา คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารและคณะ 



อุบาสกอุบาสิกา จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม เวลาเช้า พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวด

พระพุทธมนต์ จบแล้วถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ท่ีสวด 
พระพุทธมนต์ และพระภิกษุสามเณรอีก ๑๕๐ รูป โดยมี ฯพณฯ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ตอนบ่าย มีพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี แก่สำานักศาสนศึกษาท่ัวประเทศท่ีมีการจัดการศึกษาดี
เด่น ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ      
พระตำาหนักเพ็ชรด้วย โดยสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี

ตอนเย็น มีการสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ แล้วพระสงฆ์
วัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ 
สมเด็จฯ ณ พระตำาหนักเพ็ชร

วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีประชุมสุดยอด
ชาวพุทธโลก ประกอบด้วยพระราชาธิบดี ผู้นำาทางการเมือง ผู้นำา
ทางพระพุทธศาสนาและบุคคลสำาคัญของโลกจาก ๔๑ ประเทศ 
ได้ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระกุศล และเทิดพระเกียรติ
แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ พระประมุขสูงสุดแห่ง 
พุทธศาสนาโลก ณ วิหารแห่งวัดเนนบุตซึสุ เมืองกาโต จังหวัด 
คิวโงะ ประเทศญี่ปุ่น
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คำานำา
นับแต่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.  
๒๕๕๖ และเชญิพระศพมาประดษิฐาน ณ พระตำาหนกัเพ็ชร เม่ือวันท่ี 
๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีพุทธศาสนิกชนและสาธุชนมาถวายความ 
เคารพพระศพเป็นจำานวนมาก ท้ังกลางวันและกลางคืนต่อเนื่องมา 
ต้ังแต่บัดน้ันจนบัดน้ี แสดงถึงพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  
ท่ีปกแผ่ไปยังพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทุกหมู่เหล่าและแสดงถึง
ความเคารพนับถือท่ีพุทธศาสนิกชนและสาธุชนทุกหมู่เหล่ามีต่อ 
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ อันเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลเหล่านั้น ไม่
ว่าจะอยู่ใกล้ไกลเพียงไร ก็ต้ังใจเดินทางมาถวายความเคารพ 
พระศพอย่างเนืองแน่นต่อเนื่อง ด้วยความสำานึกในพระเมตตาคุณ
และพระกรุณาคุณของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

เพ่ือให้พุทธศาสนิกชนและสาธุชนผู้มาถวายความเคารพ 
พระศพได้มีสิ่งอนุสรณ์ อันเนื่องด้วยเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ไว้เป็นที่
ระลึกและปล้ืมปีติ ทางวัดบวรนเิวศวิหารจงึไดจ้ดัพิมพ์พระนพินธข์อง
เจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมด้วยพระรูปน้อมถวายพระกุศลและแจก
เป็นปฏิการแก่ทุกท่าน ดังที่ปรากฏอยู่ในมือของท่านทั้งหลายบัดนี้

วัดบวรนิเวศวิหาร
มกราคม ๒๕๕๘



พระประวัติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  

สกลมหาสังฆปริณายก
(สุวฑฺฒนมหาเถร เจริญ คชวัตร)

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระ
ญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร เป็น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ลุถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ทรง
ดำารงตำาแหน่งสมเด็จพระสังฆราชยาวนานกว่าสมเด็จพระสังฆราช
พระองค์ใดๆ ในอดีตที่ผ่านมา คือ ๒๔ ปี

วันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวัน
ประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช       
สกลมหาสังฆปรณิายก ทรงเจรญิพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษาบรบูิรณ์ 
นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ท่ีเจริญพระ
ชนมายุย่ิงยืนนานกว่าสมเด็จพระสังฆราชพระองคใ์ดๆ ในอดตีท่ีผา่น
มา ทั้งทรงดำารงตำาแหน่งต่างๆ ทางคณะสงฆ์ยาวนานกว่าพระองค ์
อื่นๆ คือ ทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ๒๕ ปี 
ทรงดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ๕๒ ปี นับเป็นบุญ
บารมีในทางปรหติปฏิบัติของเจา้พระคณุสมเดจ็พระสังฆราช ซึง่ยาก
ที่จะมีเป็นสาธารณะแก่บุคคลทั่วไป



สมเดจ็พระญาณสังวร สมเดจ็พระสังฆราช สกลมหาสังฆ-
ปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ทรงมีพระ
ชาติภูมิ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ประสูติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๔๕๖ ทรงบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ ๑๔ พรรษา 
ณ วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี แล้วเข้ามาอยู่ศึกษาพระปริยัติ-
ธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร จนพระชนมายุครบอุปสมบท จึงกลับ
ไปอุปสมบทที่วัดเทวสังฆาราม กาญจนบุรี และทรงจำาพรรษา ณ 
วัดเทวสังฆาราม ๑ พรรษา แล้วจึงกลับมาทรงทำาทัฬหีกรรม คือ
ทรงอุปสมบทซ้ำา ณ วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณ-
วงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ ได้ประทับอยู่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ 
วัดบวรนิเวศวิหารตลอดมา จนกระทั่งสอบได้เป็นเปรียญธรรม ๙ 
ประโยค เมื่อพ.ศ. ๒๔๘๔

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงดำารงสมณศักดิ์มา
โดยลำาดับดังนี้ ทรงเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ พระราชาคณะชั้น
ราช และพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระโศภนคณา-    
ภรณ์ ทรงเป็นพระราชาคณะชัน้ธรรมท่ี พระธรรมวราภรณ์ ทรงเป็น
พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรองท่ี พระสาสนโสภณ ทรงเป็นสมเด็จ
พระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร และทรงได้รับพระราชทาน
สถาปนาเป็นสมเดจ็พระสังฆราช ในราชทินนามท่ี สมเดจ็พระญาณ-
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นผู้ใคร่ในการ
ศึกษา ทรงมีพระอัธยาศัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมาต้ังแต่ทรงเป็นพระเปรียญ 
โดยเฉพาะในดา้นภาษา ทรงศกึษาภาษาต่างๆ เชน่ องักฤษ ฝรัง่เศส 
เยอรมัน จีน และ สันสกฤต จนสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี 
กระทั่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์  
พระอุปัชฌาย์ทรงเห็นว่า จะเพลินในการศึกษามากไป วันหนึ่ง 
ทรงเตือนว่า ควรทำากรรมฐานเสียบ้าง เป็นเหตุใหพ้ระองคท์รงเริม่ทำา 
กรรมฐานมาแต่บัดนั้น และทำาตลอดมาอย่างต่อเนื่อง จึงทรงเป็น 
พระมหาเถระที่ทรงภูมิธรรม ทั้งด้านปริยัติและด้านปฏิบัติ

เจา้พระคณุสมเดจ็พระญาณสังวร ทรงศกึษาหาความรูส้มัย
ใหม่อยู่เสมอ เป็นเหตุใหท้รงมีทัศนะกว้างขวาง ทันต่อเหตุการณ์บ้าน
เมือง ซึง่เป็นประโยชนต่์อการส่ังสอนและเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเป็น
อย่างมาก และทรงนพินธห์นงัสือทางพระพุทธศาสนาจำานวนมากได้
อย่างสมสมัย เหมาะแกบุ่คคลและสถานการณ์ในยุคปัจจบัุน และทรง
สั่งสอนพระพุทธศาสนาทั้งแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ในด้านการศึกษา ได้ทรงมีพระดำาริทางการศึกษาท่ีกว้าง
ไกล ทรงมีส่วนร่วมในการก่อต้ังมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่ง
แรกของไทย คือ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมาแต่ต้น ทรง
ริเริ่มให้มีสำานักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศขึ้นเป็นครั้งแรก 
เพื่อฝึกอบรมพระธรรมทูตไทย ที่จะไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ 
ทรงเป็นพระมหาเถระไทยรปูแรก ท่ีได้ดำาเนนิงานพระธรรมทูตในต่าง
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเริ่มจากทรงเป็นประธานกรรมการ



อำานวยการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นรูปแรก เสด็จ
ไปเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดวัดไทยแห่งแรกในทวีปยุโรป คือวัด 
พุทธปทีป ณ กรงุลอนดอน สหราชอาณาจกัร ทรงนำาพระพุทธศาสนา 
เถรวาทไปสู่ทวีปออสเตรเลียเป็นครั้งแรก โดยการสร้างวัด 
พุทธรังษีขึ้น ณ นครซิดนีย์ ทรงให้กำาเนิดคณะสงฆ์เถรวาทขึ้นใน
ประเทศอินโดนเีซยี ทรงชว่ยฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาเถรวาทในประเทศ
เนปาล โดยเสด็จไปใหก้ารบรรพชาแกศ่ากยกลุบุตรในประเทศเนปาล
เป็นครั้งแรก ทำาให้ประเพณีการบวชฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งในเนปาล
ยุคปัจจุบัน ทรงอุปถัมภ์การสร้างวัดแคโรไลนาพุทธจักรวนาราม 
สหรัฐอเมริกา ทรงเจริญศาสนไมตรีกับองค์ดาไลลามะ กระทั่งเป็น
ท่ีทรงคุ้นเคยและได้วิสาสะกันหลายครั้ง และทรงเป็นพระประมุข
แห่งศาสนจักรพระองค์แรกท่ีได้รับทูลเชิญให้เสด็จเยือนสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์จีน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นนักวิชาการ
และนักวิเคราะห์ธรรมตามหลักการของพระพุทธศาสนา ท่ีเรียกว่า 
ธัมมวิจยะ เพื่อแสดงให้เห็นว่า พุทธธรรมนั้นสามารถประยุกต์ใช้กับ
กจิกรรมของชวิีตได้ทุกระดับ ต้ังแต่ระดับพ้ืนฐานไปจนถงึระดบัสูงสุด 
ทรงมีผลงานด้านพระนิพนธ์ท้ังท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จำานวนกว่า ๒๐๐ เรื่อง ประกอบด้วยพระนิพนธ์แสดงคำาสอนทาง
พระพุทธศาสนาทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง รวมถึงความ
เรียงเชิงศาสนคดีอีกจำานวนมาก ซึ่งล้วนมีคุณค่าควรแก่การศึกษา 
สถาบันการศึกษาของชาติหลายแห่งตระหนักถึงพระปรีชาสามารถ



และคุณค่าแห่งงานพระนิพนธ์ ตลอดถึงพระกรณียกิจท่ีทรงปฏิบัติ 
จงึไดทู้ลถวายปรญิญาดษุฎีบัณฑติกติติมศกัดิเ์ป็นการเทิดพระเกยีรติ
หลายสาขา รวม ๑๓ มหาวิทยาลัย

นอกจากพระกรณียกิจตามหน้าท่ีตำาแหน่งแล้ว ยังได้ทรง
ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษ อันมีความสำาคัญย่ิงอีกหลายวาระ กล่าวคือ 
ทรงเป็นพระอภิบาลในพระภิกษพุระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาล
ปัจจุบัน เมื่อครั้งทรงพระผนวช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙ พร้อมทั้งทรง
ถวายความรูใ้นพระธรรมวินยั ตลอดระยะเวลาแหง่การทรงพระผนวช 
ทรงเป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  
เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เม่ือครั้งทรงผนวช
เป็นพระภิกษุ เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๑

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ไม่เพียงแต่สร้างศาสน- 
ธรรม คอืคำาสอนมอบไว้เป็นมรดกธรรมแกพุ่ทธศาสนกิชนและแกโ่ลก
เท่านั้น แต่ยังได้ทรงสร้างวัตถุธรรมอันนำาสุขประโยชน์สู่ประชาชน
ท่ัวไป มอบไว้เป็นมรดกของแผ่นดินอีกเป็นจำานวนมาก อาทิ  
วัดญาณสังวราราม ชลบุรี วัดรัชดาภิเษก กาญจนบุรี วัดวังพุไทร  
เพชรบุรี วัดล้านนาญาณสังวราราม เชียงใหม่ พระบรมธาตุ
เจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เชียงราย โรงพยาบาลสมเด็จ 
พระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุร ีตึกสกลมหาสังฆปรณิายก ใน
โรงพยาบาล และโรงเรยีนในถิน่ธรุกนัดาร ๑๙ แหง่ โรงพยาบาลสมเดจ็
พระสังฆราช พระองคท่ี์ ๑๙ ท่าม่วง กาญจนบุร ีตึกวชริญาณวงศ ์ 
ตึกวชริญาณ สามัคคพียาบาร ตึก ภปร ในโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ 



โรงเรยีนสมเดจ็พระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุร ีและวัดไทยใน
ต่างประเทศอีกหลายแห่ง

เจา้พระคณุสมเดจ็พระญาณสังวร ทรงดำารงตำาแหนง่หนา้ท่ี
สำาคัญทางการคณะสงฆ์ในด้านต่างๆ มาเป็นลำาดับ เป็นเหตุให้ทรง
ปฏิบัติพระกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่พระศาสนา ประเทศชาติ และ
ประชาชน เป็นอเนกประการ นับได้ว่าทรงเป็นพระมหาเถระท่ีทรง
เพียบพร้อมด้วยอัตตสมบัติและปรหิตปฏิบัติ และทรงเป็นครุฐานีย-
บุคคลของชาติ ทั้งในด้านพุทธจักรและอาณาจักร

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร ทรงเป็นท่ีเคารพ      
สักการะตลอดไปถึงพุทธศาสนิกชนในนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ ทาง
รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ จึงได้ทูลถวายตำาแหน่ง        
อภิธชมหารัฐคุรุ อันเป็นสมณศักด์ิสูงสุดแห่งคณะสงฆ์เมียนมาร์ 
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีประชุมผู้นำาสูงสุดแห่งพุทธศาสนาโลก 
เม่ือ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้ทูลถวายตำาแหน่ง พระประมุขสูงสุดแห่ง
พระพุทธศาสนาโลก

ถึง พ.ศ. ๒๕๔๓ พระสุขภาพของเจ้าพระคุณสมเด็จ
พระญาณสังวรถดถอยลง เนื่องจากทรงเจริญพระชนมายุมากขึ้น 
ไม่อำานวยให้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจต่างๆ ได้โดยสะดวก จึงเสด็จ
เข้าประทับรักษาพระองค์ ณ ตึกวชิรญาณ สามัคคีพยาบาร โรง
พยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ในช่วงแรกๆ ยังเสด็จกลับไปประทับ ณ วัดบวร-
นิเวศวิหาร เป็นระยะๆ ครั้งละ ๓-๔ วัน และเสด็จไปสดับพระ



ปาตโิมกข์ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวหิาร ทกุวนัธรรมสวนะเดือน
เพ็ญและเดือนดับ กระทั่งพระสุขภาพไม่อำานวย คณะแพทย์ผู้ถวาย
การรักษาพยาบาลจึงกราบทูลให้งดการเสด็จไปสดับพระปาติโมกข์
ดังกล่าว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระอาการประชวร
โดยทั่วไปทรุดลง คณะแพทย์จึงได้ถวายการผ่าตัดพระอันตะ (ลำาไส้) 
และพระอันตคุณ (ลำาไส้น้อย) หลังการผ่าตดั ทรงมพีระอาการทั่วไป
เป็นที่พอใจของคณะแพทย์ ถึงวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
เริ่มมีพระอาการความดันพระโลหิตลดลง แต่มีการกระเตื้องขึ้นเป็น
ระยะๆ กระทั่งถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ความดัน 
พระโลหติลดลงถงึ ๒๐ และคงตัวอยู่ระยะหนึง่ ถงึเวลา ๑๙.๓๐ น.  
ความดันพระโลหิตลงถึง ๐ ในทันทีทันใด

คณะแพทย์ได้ออกแถลงการณ์ในเวลาต่อมาว่า เจ้า
พระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ- 
ปริณายก สิ้นพระชนม์ด้วยการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต เมื่อวันที่ 
๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๓๐ น. สิริพระชนมายุ
ได้ ๑๐๐ พรรษากับ ๒๑ วัน

วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้เชิญพระศพจาก
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มายังพระตำาหนักเพ็ชร 
วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
เสด็จพระราชดำาเนินแทนพระองค์มาถวายน้ำาสรงพระศพ ณ พระ



ตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วเชิญพระศพประดิษฐานใน
พระโกศกุดั่นใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น บนพระแท่นแว่นฟ้าปิด         
ทองประดับกระจก แวดล้อมด้วยฉัตรเครื่องสูง ๓ คู่ ประดับพุ่ม
ตาดทองดอกไม้แจกัน และเทียนไฟฟ้ารายรอบพระโกศบนพระแท่น
แว่นฟ้าทั้งสองชั้น 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ ท้ังกลางวันและ
กลางคืน พร้อมทั้งมีประโคมย่ำายามถวายพระศพ เป็นเวลา ๗ วัน  
ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ใหบ้ำาเพ็ญพระราชกศุลสัตตมวาร (๓๐ - 
 ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖) ปัญญาสมวาร (๑๑ - ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๕๖) และสตมวาร (๓๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๗) ถวาย
พระศพตามราชประเพณีโดยลำาดับ

นับแต่ได้เชิญพระศพประดิษฐาน ณ พระตำาหนักเพ็ชร วัด
บวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นมา 
ได้มีพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้นำาประเทศ ทูตานุทูตประเทศต่างๆ และ
องค์กรศาสนา พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชน ทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ มาถวายสักการะเคารพพระศพอย่างเนืองแน่นอย่างมิเคย
ปรากฏมาก่อน อาทิ

คณะทูตานทูุตกว่า ๒๓ ประเทศ มารว่มในการบำาเพ็ญพระ
ราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
พระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๕๖ และ พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) วันท่ี ๓๐ 



มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชทานพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ 
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ สำานักวาติกันโดย

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาธอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกอบพิธี
มิสซาถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะสงฆ์แห่ง   
นิกายเนนบุตซึสุ แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้ประกอบพิธีสวดถวายพระ
กุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ฯพณฯ เชอร์ริง 
ต็อปเกย์ นายกรฐัมนตรแีหง่ประเทศภูฏาน พรอ้มดว้ยภรยิาและคณะ
ได้มาถวายสักการะเคารพพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พระมหาคณาจารย์
จีนธรรมสมาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์จีน 
ได้ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ พระมหาคณานัม-  
ธรรมปัญญาธิวัตร เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกาย พร้อมด้วยคณะสงฆ์
อนัมนิกาย ได้ประกอบพิธีกงเต็กน้อมถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ 
สมเด็จฯ

วันที่ ๑๗ - ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ รัฐบาลอินเดีย 
โดยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ประเทศอินเดีย และ ฯพณฯ 
เอกอัครราชทูตอนิเดียประจำาประเทศไทย ได้ประกอบพิธวีชัรยานบูชา 
ถวายพระกุศลแด่พระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อย่างเต็มรูปแบบตาม
ลัทธิวัชรยานแห่งทิเบต



วันท่ี ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะสังฆเถรวาทแหง่
อนิโดนเีซยี พรอ้มด้วยพุทธศาสนกิชนอินโดนเีซยีจำานวนกว่า ๑๐๐ 
คน ได้บำาเพ็ญกุศลถวายพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

นอกจากนี้ ยังได้มีผู้นำาองค์กรทางศาสนาในประเทศต่างๆ 
ส่งสารแสดงความอาลัย เนื่องในการส้ินพระชนม์ของเจ้าพระคุณ  
สมเด็จฯ จำานวนมาก อาทิ องค์ทะไลลามะ พระสังฆราช พระ
สังฆนายก องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรพุทธศาสนาจาก
นานาประเทศ

กล่าวได้ว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ
สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงดำารงอยู่ในฐานะพระสังฆบิดร
ของพุทธบริษัททั่วโลกโดยแท้

ลุถึงวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันคล้ายวัน
ประสูติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปรณิายก ครบ ๑๐๑ ปี และวันท่ี ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ตรงกบัวนัส้ินพระชนม์ของเจา้พระคณุสมเดจ็ฯ ครบ ๑ ปี  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทาน 
พระบรมราชูปถัมภ์จัดงานบำาเพ็ญกุศลถวายแด่เจ้าพระคุณ 
สมเด็จฯ เนื่องใน ๒ วาระนี้ เรียกว่า “งานบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี  
แห่งการส้ินพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาสังฆปริณายก” ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ รัฐบาล ศิษยานุศิษย์ และ
พุทธศาสนิกชนได้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล 



งานบำาเพ็ญกุศลเริ่มแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เวลาเช้า มีการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณร ๑๕๐ รูป 
ณ ประรำาขา้งพระตำาหนกัเพ็ชร แล้วมีการตักบาตรพระภิกษสุามเณร 
๑๕๐ รูป ณ ถนนพระสุเมรุหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี ฯพณฯ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พร้อมด้วย
พุทธศาสนิกชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เสร็จแล้ว ฯพณฯ นายก
รัฐมนตรี ในนามของพุทธศาสนิกชนท้ังมวลไปวางพวงมาลาถวาย
สักการะพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ ลานหน้าพระตำาหนักเพ็ชร 
จากนั้นไปชมนิทรรศการพระประวัติเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ ตึกสภา
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

เวลาเพล พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงพระกรณุาโปรด
พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำาเพ็ญกุศลคล้ายวันประสูติ
ถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ โดยมีพระสงฆ์ ๑๐ รูป  
เจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ท่ีเจริญ 
พระพุทธมนต์ พร้อมทั้งพระภิกษุสามเณรอีก ๑๕๐ รูป

เวลาเย็น คณะสงฆวั์ดบวรนเิวศวิหารและคณะศษิยานศุษิย์ 
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ

ระหว่างวันท่ี ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวัน
คล้ายวันประสูติถึงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งตรงกับ
วันส้ินพระชนม์ครบ ๑ ปี ได้จัดให้มีกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้คณะ
ศิษยานุศิษย์และประชาชนท่ัวไปได้ร่วมในการระลึกถึงพระองค์ท่าน
โดยในช่วงระยะเวลานั้น มีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะ



พระศพ ฯ รว่มฟังสวดพระอภิธรรมพระศพ โดยมีหนงัสือสัมมาทิฏฐิ 
และซีดีเสียงอ่าน จิตตนคร โดย คุณเพชรี พรหมช่วย แจกเป็นที่
ระลึกให้ผู้ที่มาร่วมสักการะพระศพฯ ทุกวัน พร้อมเปิดให้ประชาชน
เข้าชมและสักการะพระพุทธรูปสำาคัญของชาติ ในเขตพุทธาวาส  
วัดบวรนิเวศวิหาร ๙ แห่ง

และมีการจัดกิจกรรม “บุปผาวิธานบูชา” คือ การให้
ประชาชนร่วมปักดอกบานไม่รู้โรย บนพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  
ในอิริยาบทต่างๆ เพ่ือแสดงความระลึกถึงพระองค์ท่านอย่างไม่
เส่ือมคลาย เสมือนพระองคยั์งคงดำารงอยู่ ด่ังความสำานกึในพระคณุ 
พระองค์ท่านท่ีอยู่ในความระลึกถึงอย่างไม่เคยเส่ือมคลายไปจากใจ
ของคณะศิษยานุศิษย์และประชาชนชาวไทย โดยหลังจากมีการปัก
ภาพเสร็จแล้วจะทำาการรวบรวมภาพ เพื่อจัดเป็นนิทรรศการต่อไป

มีการจัดกิจกรรม “ปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา ครบ ๑ ปี  
แหง่การส้ินพระชนม์” เชญิชวนพุทธศาสนกิชนรว่มสวดพระพุทธมนต์ 
ฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติธรรม โดยการนำาของพระวิปัสสนาจารย์ 
สายกรรมฐาน น้อมอุทิศถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ 
พระตำาหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร

นอกจากนี้ ในทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ ตลอดเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (วันท่ี ๓, ๔, ๕, ๑๑, ๑๒, ๑๘, ๑๙, ๒๓ 
และ ๒๔ ตุลาคม) ได้จดัใหมี้กจิกรรมการอ่านบทเสภา และบทกลอน
ในพระนิพนธ์ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ท่ีพระองค์ได้ทรงนิพนธ์ไว้
จำานวนมากกว่าร้อยบท ซึ่งยังไม่เคยได้รับการเผยแพร่มาก่อน  



โดยผู้เชี่ยวชาญด้านวรรณกรรมจะเป็นผู้อ่านบทร้อยกรองดังกล่าว
ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ก่อนการเริ่มพิธี “ปฏิบัติธรรมสังฆราชบูชา 
ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์” เวลา ๑๖.๐๐ น.

อนึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ประดิษฐ์
พวงมาลาขนาดพิเศษ คือขนาด ๓ เมตร โดยใช้ดอกไม้จำานวน 
๑๐๐,๑๐๑ กลีบ (หนึ่งแสนหนึ่งร้อยหนึ่งกลีบ) มีน้ำาหนัก ๑๐๑ 
กิโลกรัม  ทั้งนี้ พวงมาลาที่ประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้
ท่ีมีความสำาคัญทางพระพุทธศาสนา ซ้อนด้วยดอกไม้ประดิษฐ์เป็น
รูปทรงพุ่มข้าวบิณฑ์อันเป็นรูปแบบพัดยศ พุ่มข้าวบิณฑ์มี ๒๑ 
แฉก สัญลักษณ์แทนวันท่ีได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จ
พระสังฆราช ๒๑ เมษายน ๒๕๓๒ พ้ืนตรงกลางพวงมาลา
ถักร้อยด้วยตาข่ายดอกรัก อันแทนความศรัทธาและจงรักภักดีของ
พุทธศาสนกิชน  ดา้นล่างประดษิฐ์เป็นรปูชา้งสามเศยีรมีความหมาย
แทนพระสกุล “คชวัตร” บนเศียรช้างเทินด้วยพานพุ่มรูปดอกบัว 
สัญลักษณ์แห่งอามิสบูชา เหนือพานพุ่มประดิษฐานอักษรพระนาม 
ย่อ ญสส. อักษรพระนามสมเด็จพระสังฆราช ด้านล่างประดับ
ด้วยดอกไม้ประดิษฐ์ มีพวงดอกไม้แบบราชสำานัก พร้อมประดิษฐ์
ดอกไม้ “บัวสี่เหล่า” เพื่อประดับหน้าพระโกศ โดยคณาจารย์และ
นักศึกษา สาขาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ 

ท่ีตึกมนุษยนาค เปิดพิพิธภัณท์เจ้าอาวาสทุกพระองค์
ของวัดบวรนเิวศวิหาร และท่ีโถงตึกมนษุยนาค ได้จดักจิกรรมต่างๆ 



อาทิ การแสดงดนตรีเพลงของกลุ่มศิลปินเป็น คีตัญชลีบูชา เพื่อ
รำาลึกถึงเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อีกด้วย

ท่ีตึกสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย มีการจัด
นิทรรศการ “สัมพัจฉรานุสรณ์ ครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์” 
นิทรรศการครั้งนี้ได้รวบรวมกิจกรรมตลอดระยะเวลา ๑ ปีแห่ง
การส้ินพระชมน์ ตลอดจนจดหมายเหตุแห่งการส้ินพระชนม์ เพ่ือ
ถ่ายทอดให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ร่วมรับรู้ถึงความสำานึกในพระ
เมตตาคณุ พระกรณุาธคิณุ ท่ีประชาชนท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงอาลัยต่อพระองค์ท่าน และในนิทรรศการ
ครั้งนี้ ได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง “เมืองนิรมิต แห่ง                
จิตตนคร” ในรูปแบบใหม่ทันสมัย น่าต่ืนตาต่ืนใจ โดยการจัดทำา
เป็นโรงภาพยนต์ เสียงเซอร์ราว ที่ดำาเนินการผลิตโดย “คณะเมือง
นิรมิต แห่งจิตตนคร” ซึ่งเป็นคณะจิตอาสาท่ีร่วมกันสร้างสรรค์
ขึ้น เพื่อถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังได้จัดทำา
หนังสือการ์ตูน พร้อมจัดพิมพ์เป็นหนังสือแจกแก่ผู้เข้าชม จำานวน 
๑๐,๐๐๐ เล่ม 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ตรงกับวันสิ้นพระชนม์
ครบ ๑ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด
พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำาเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการ
สิ้นพระชนม์ถวายเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เริ่มแต่วันที่ ๒๓ ตุลาคม 
เวลาเย็น มีพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง แล้วพระสงฆ์ ๒๐ รูป สวด
มาติกา สดับปกรณ์ เวลาค่ำา คณะสงฆ์วัดบวรนิเวศวิหารและคณะ 



อุบาสกอุบาสิกา จัดให้มีการสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ
วันท่ี ๒๔ ตุลาคม เวลาเช้า พระสงฆ์ ๑๐ รูปสวด

พระพุทธมนต์ จบแล้วถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ท่ีสวด 
พระพุทธมนต์ และพระภิกษุสามเณรอีก ๑๕๐ รูป โดยมี ฯพณฯ 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

ตอนบ่าย มีพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี แก่สำานักศาสนศึกษาท่ัวประเทศท่ีมีการจัดการศึกษาดี
เด่น ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ      
พระตำาหนักเพ็ชรด้วย โดยสมเด็จพระวันรัต รักษาการเจ้าอาวาส
วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานในพิธี

ตอนเย็น มีการสวดพระอภิธรรมถวายพระศพ แล้วพระสงฆ์
วัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ 
สมเด็จฯ ณ พระตำาหนักเพ็ชร

วันท่ี ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่ีประชุมสุดยอด
ชาวพุทธโลก ประกอบด้วยพระราชาธิบดี ผู้นำาทางการเมือง ผู้นำา
ทางพระพุทธศาสนาและบุคคลสำาคัญของโลกจาก ๔๑ ประเทศ 
ได้ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์ถวายพระกุศล และเทิดพระเกียรติ
แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรฯ พระประมุขสูงสุดแห่ง 
พุทธศาสนาโลก ณ วิหารแห่งวัดเนนบุตซึสุ เมืองกาโต จังหวัด 
คิวโงะ ประเทศญี่ปุ่น
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มนุษยธรรม

ในโลกน้ี มีมนุษย์และดิรัจฉานนานาชนิดสืบต่อกันมาอยู่  
เพราะอาศัยความไม่ล้างผลาญชีวิตกัน และความมีเมตตาต่อ
กัน ส่วนสัตว์บางชนิดท่ีดุร้ายและอยู่รวมกันเป็นหมู่ใหญ่ไม่ได้
เพราะความดุร้าย ปรากฏว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วก็มี เช่น สัตว์
ไดโนเสาร์ และท่ีเห็นกันว่ากำาลังจะสูญพันธุ์ไปก็มี เช่น เสือ  
มีคำากล่าวยกเสือเป็นข้อเปรียบเทียบว่า เสือสองตัวอยู่ถ้ำา
เดียวกันไม่ได้ ก็แสดงถึงความดุร้ายของเสือท่ีทำาลายแม้พวก
เดียวกัน

มีบางคนเห็นว่า สัตว์ท่ีมีกำาลังมากจะคงอยู่ได้ในโลก  
ส่วนสัตว์ท่ีมีกำาลังน้อยจะหมดไป เพราะสัตว์ท่ีมีกำาลังมาก
เบียดเบียนสัตว์ท่ีมีกำาลังน้อย เหมือนอย่างปลาใหญ่กินปลา
เล็ก ฉะนั้น เม่ือต้องการจะดำารงอยู่ก็ต้องทำาให้ตนมีกำาลังมาก 
ความเห็นนี้ยกเหตุผลคัดค้านได้ว่า มีกำาลังมากอย่างเดียว 
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ไม่อาจดำารงอยู่ได้ ดังสัตว์บางจำาพวกท่ีกล่าวมานั้น ส่วนสัตว์ 
มีกำาลังน้อย แต่อยู่รวมกันได้เป็นหมู่ใหญ่ ไม่เบียดเบียนทำาร้าย
ล้างชวิีตกนั มีเมตตาต่อกนั สามารถดำารงอยู่ได ้พึงเหน็หมู่มนษุย์
ตลอดจนถึงในหมู่สัตว์ดิรัจฉาน แม้ชนิดเล็กๆ เช่น มด ปลวก 
เป็นต้น ฉะนัน้ การไม่ทำาลายล้างชวิีตกนัตามศลีของพระพุทธเจ้า 
และความมีเมตตากรุณาตามธรรมของพระพุทธเจ้า จึงเป็นเหตุ 
เพื่อความดำารงอยู่ของชีวิตทั้งหลายในโลก

เรื่องศีลจึงเป็นข้อปฏิบัติขั้นแรกของพระพุทธศาสนา 
หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นข้อปฏิบัติของความเป็นคน  
กไ็ด ้เพราะฉะนัน้ “ศลี” โดยเฉพาะศลีหา้ จงึเป็น “มนุษยธรรม” 
คือเป็นธรรมของมนุษย์ แปลว่า คนเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
นั้น มิใช่ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้น จะต้องมีธรรมสำาหรับ    
มนุษย์อีกด้วย จนถึงมีภาษิตหิโตปเทศท่ีกล่าวไว้โดยความว่า  
“คนและสัตว์เดรัจฉานน้ัน ย่อมมีการกิน การนอน การสืบพันธุ์ 
เสมอกัน แต่สิ่งที่ทำาให้คนต่างกับสัตว์เดรัจฉานนั้นก็คือธรรม” 
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และธรรมท่ีเป็นเคร่ืองสนับสนุนให้มีศีล ๕ ท่ีเรียกว่าเป็นเหตุอัน
ใกล้กค็อื “หิริ” ความละอายแกใ่จ “โอตตปัปะ” ความเกรงกลัว  
ต่อความชั่ว หิริโอตตัปปะนี้เป็นเหตุใกล้ของศีล

การถือศีลนั้น อาจจะปฏิบัติในวงกว้างก็ได้ ในวงแคบ
ก็ได้ เช่น ชาวประมงก็อาจรักษาศีลข้อ ๑ คือ ปาณาติปาตา 
เวรมณี ได้ในวงจำากัด ยกเว้นสัตว์ที่เป็นอาชีพของตน หรือว่า
งดเว้นโดยไม่จำากัดในวันใดวันหนึ่ง เช่น ในธรรมเนียมเก่าของ
ไทยเรา เว้นการฆ่าสัตว์ในวันพระ ในเวลานี้ในชนบทหลายแห่ง
ก็ยังปฏิบัติกันอยู่
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มนุษยธรรมที่ ๑

ปาณาติปาตา เวรมณี เว้นจากการฆ่าสัตว์มีชีวิต คำาว่า
สัตว์มีชีวิต แปลจากคำาว่า ปาณะ คืออินทรีย์ที่หายใจ ที่มีชีวิต
เป็นอยู่ หมายถึงมนุษย์และดิรัจฉานทั่วไปทุกชนิด เพราะเมื่อมี
ชวิีตเป็นอยู่กต้็องหายใจเหมือนกนัหมด การหายใจหมายถงึความ
มีชีวิต หรือความมีชีวิตก็หมายถึงการหายใจ คำาว่า ปาณา จึง
แปลฟังง่ายๆ ว่า สัตว์มีชีวิต ซึ่งหมายถึงทั้งมนุษย์ ทั้งดิรัจฉาน
ท่ียังหายใจไดอ้ยู่ดังกล่าวนี ้การฆา่คอืการทำาใหต้ายดว้ยวิธใีดวิธี
หนึ่งก็ตาม ตลอดจนถึงการทำาให้แท้งลูก ก็ชื่อว่าการฆ่าเหมือน
กัน เว้นจากการฆ่าสัตว์ท่ีมีชีวิต คือความต้ังใจงดเว้นจากการ
ฆ่าสัตว์ทุกชนิด

ความต้ังใจงดเว้นหรือความงดเว้นได้ ไม่ฆ่านี้ ถ้าไม่
ได้รับศีลไว้ก่อน แต่เม่ือพบสัตว์มีชีวิตพอจะฆ่าได้ ก็คิดงดเว้นข้ึน
ได้ เช่น เมื่อยุงกัด จะตบให้ตายก็ได้ แต่ไม่ตบ เพียงแต่ปัดให้ไป 
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อย่างนี้เป็นสัมปัตตวิรัต ิ ความเว้นจากวัตถุที่จะพึงล่วงได้อันมา
ถึงเฉพาะหน้า ถ้างดเว้นได้ด้วยรับศีลไว้ก่อน หรือต้ังใจถือศีล
ไว้ก่อน เป็นสมาทานวิรัติ ความเว้นด้วยการถือเป็นกิจวัตร           
ถ้างดเว้นได้เป็นปกตินิสัยของตนจริงๆ ก็เป็นสมุจเฉทวิรัติ    
ความเว้นดว้ยการตัดขาดมีอันไม่ทำาอย่างนัน้เป็นปกติ ความต้ังใจ
งดเว้นดังกล่าวมีเมื่อใด ศีลข้อนี้ก็มีเมื่อนั้น

มีปัญหาว่า เด็กๆ ไม่รู้เดียงสา ไม่ได้ฆ่าสัตว์อะไร จะ  
ชื่อว่ามีศีลหรือไม่ คนท่ียังไม่ฆ่าสัตว์เพราะยังไม่มีโอกาสจะฆ่า 
จะชื่อว่ามีศีลหรือไม่ ก็อาจตอบได้ด้วยอาศัยหลักวิรัติว่า ไม่ชื่อ
ว่ามีศีล เพราะไม่มีวิรัติเจตนา คือความตั้งใจงดเว้น เช่น เด็ก
ไม่รู้เดียงสานั้นยังไม่รู้จักตั้งใจงดเว้น คนที่ยังไม่มีโอกาสจะฆ่าก็
ไม่มีความตั้งใจงดเว้น

การล่วงศีลข้อนี้มีขึ้นในเม่ือส่ิงท่ีจะฆ่าเป็นสัตว์มีชีวิต 
ตนก็รู้อยู่ว่าเป็นสัตว์มีชีวิต มีเจตนาคิดจะฆ่า พยายามฆ่าด้วย
เจตนานั้น ด้วยการทำาเองก็ตาม สั่งใช้ให้คนอื่นทำาก็ตาม และ
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สัตว์ก็ตายด้วยความพยายามนั้น เมื่อประกอบด้วยองค์ลักษณะ
ดังกล่าว ศีลก็ขาด มีปัญหาว่าไม่ได้เจตนาเหยียบมดตาย ศีล
ขาดหรือไม่ ก็ตอบได้ว่าไม่ขาด เพราะไม่รู้ว่าสัตว์มีชีวิต ยุงกัด  
ตบยุง แต่ยุงบินหนีไปเสียก่อน ศีลขาดหรือไม่ ก็ตอบได้ว่า 
ไม่ขาด เพราะว่าสัตว์ไม่ตาย

การฆ่าสัตว์ ท่านแสดงว่ามีโทษมากและน้อยต่างๆ กัน 
คอืถา้ฆา่ผูท่ี้มีคณุมาก มีเจตนาฆา่แรงมาก มีความพยายามมาก 
ก็มีโทษมาก ถ้าฆ่าผู้ที่มีคุณน้อย มีเจตนาอ่อน มีความพยายาม
น้อย ก็มีโทษน้อยลงมาตามส่วน

ผู้ทำาศีลข้อนี้ขาดแล้ว เม่ือรับศีลใหม่ หรือไม่รับจาก
ใคร แต่ต้ังใจถือศีลขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ศีลก็กลับมีขึ้นใหม่         
เพราะหลักอยู่ที่วิรัติเจตนา คือความตั้งใจงดเว้นดังกล่าว ตั้งใจ
งดเว้นขึ้นเมื่อใด ศีลก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น ฉะนั้น ถึงจะรับศีลจากพระ            
แต่รับเพียงด้วยปาก ใจไม่ได้คิดงดเว้นอะไร ก็ไม่เกิดเป็นศีล
ขึ้น  ถึงไม่ได้รับศีลจากพระ แต่มีใจงดเว้น ก็เกิดเป็นศีลขึ้นได้        
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มีขอ้ท่ีต่างกนัอยู่วา่ การรบัจากพระเป็นการแสดงตนและเป็นการ
กล่าวคำาสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งทำาให้ต้องสำานึกตนในคำาสัตย์ปฏิญาณ
นั้น เป็นเครื่องช่วยทำาให้ศีลมั่นเข้า และการรับศีลเมื่อไม่ได้ตั้งใจ
รบัเป็นนจิ ถงึจะไปล่วงศลีเขา้ในภายหลัง เพราะความพล้ังเผลอ 
หรือเพราะเหตุจำาเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง ก็ไม่เสียสัตย์ปฏิญาณ
อะไร ทั้งนี้ก็สุดแต่จะตั้งเจตนาไว้อย่างไร

พระพุทธเจ้าตรัสไว้มีความว่า ตนรักชีวิตของตน    
สะดุ้งกลัวความตายฉันใด สัตว์อ่ืนก็รักชีวิตของตน สะดุ้งกลัว
ความตายฉันนั้น ฉะนั้น จึงไม่ควรฆ่าเอง ไม่ควรใช้ให้คนอ่ืน    
ฆ่า อนึ่ง ตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด สัตว์อื่นก็รักสุขเกลียด
ทุกข์ฉันนั้น จึงไม่ควรสร้างความสุขให้แก่ตน ด้วยการก่อทุกข์
ให้แก่คนอื่น อาศัยหลักพระพุทธภาษิตดังกล่าวนี้จึงเห็นได้ว่า 
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๑ ด้วยอาศัยหลักยุติธรรมและ
หลักเมตตากรุณา
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หลักยุติธรรมคือหลักการให้ความยุติธรรม คุ้มครอง 
ชีวิตสัตว์ท้ังหลาย โดยเท่ียงธรรมเสมอหน้ากันท้ังหมด ท้ัง
มนุษย์ท้ังดิรัจฉานทุกชนิด มิใช่บัญญัติด้วยลำาเอียงเข้ากับ
มนุษย์ ว่ามนุษย์ควรจะฆ่าดิรัจฉานกินได้ หรือลำาเอียงเข้ากับ           
สัตว์ดิรัจฉาน เพราะท้ังมนุษย์ท้ังดิรัจฉานเม่ือยังมีชีวิตอยู่ ก็
ต้องหายใจอยู่เหมือนกัน และต่างก็รักชีวิตรักสุขเกลียดทุกข์อยู่       
เหมือนๆ กัน ฉะนั้น การให้ความคุ้มครองชีวิตโดยเสมอหน้า
กันหมดไม่เลือกว่าเราว่าเขา ไม่เลือกว่าตนว่าผู้อ่ืน ไม่เลือกว่า
มนุษย์ว่าดิรัจฉานชนิดไหน จึงเป็นการยุติธรรม ปราศจากความ
ลำาเอียงอย่างแท้จริง

แต่มนุษยเ์รามปีกตนิิสยัเขา้กับตัวด้วยอำานาจความโลภ
โกรธหลง จึงพอใจบัญญัติอะไรให้อนุโลมกับปกตินิสัย และอ้าง
ปกตินสัิยอนัมีกเิลสนีแ้หละใหเ้ป็นผูศ้กัดิสิ์ทธิ ์ท่ีบัญญติัใหม้นษุย์มี
สิทธิตั์ดชวิีตดริจัฉานเพ่ือใชเ้นือ้ทำาอาหารได้โดยไม่ผดิ ท้ังเป็นการ
ชอบธรรมด้วย ลองนึกดูว่าถ้าเสืออ้างว่า คนเกิดมาเป็นอาหาร
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ของเสือ คนก็คงไม่ยอมเป็นแน่ โดยทำานองเดียวกัน ถ้าปลาเนื้อ
พูดได้ ก็คงไม่ยอมให้ถือว่า เกิดมาเป็นอาหารของคนเหมือนกัน 

ข้อท่ีคนเราลำาเอียงเข้ากับตัวนี้ มีตัวอย่างให้เห็นได้ 
อกีมากมาย เชน่ ในบางคราวสัตว์ดิรจัฉานทำารา้ยคน คนกพู็ดกนั 
เป็นขา่วว่า สัตวน์ัน้ๆ ดุ แต่คนทำารา้ยสัตว์ดิรจัฉานท่ัวๆ ไป ไม่พูด 
กันว่าคนดุ ในคราวหนึ่งเม่ือหลายปีมาแล้ว ปลาฉลามกินคน
ท่ีลงเล่นน้ำาท่ีศรีราชา เกิดเป็นข่าวเกรียวกราว สมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ รับส่ังเป็นเชิงประทาน 
แง่คิดว่า “ปลากินคน เป็นข่าวเอะอะกันใหญ่ แต่คนกินปลา 
เงียบไม่มีใครพูด” 

เม่ือพิจารณาดูใหดี้แล้วจะเหน็วา่ คนเรามีความลำาเอยีง
เข้ากับตัวอยู่มากมายนัก ดังกล่าวมานี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงตัด
ความลำาเอียงได้หมด ประทานความยุติธรรมแก่ทุกๆ ชีวิตสัตว์
เสมอเหมือนกัน



10

อีกอย่างหนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณาแก่
สัตว์ทุกถ้วนหน้า เหมือนอย่างมารดาบิดามีเมตตากรุณาแก่
บุตรธิดา มารดาบิดาผู้เป่ียมด้วยเมตตากรุณาไม่อาจจะฆ่าเอง
หรือยอมให้ใครฆ่าบุตรธิดาของตนได้ฉันใด พระพุทธเจ้าก็ฉันนั้น 
เพราะทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาในสรรพสัตว์

เพราะเหตุท่ีพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อ ๑ เพ่ือมิให้      
เบียดเบียนชีวิตของกันและกัน ด้วยเมตตากรุณา ฉะนั้น จึง
มิใช่ควรเว้นจากการฆ่าสัตว์เพียงอย่างเดียว ควรเว้นจากการ
ทำาร้ายร่างกายกัน และการทรมานสัตว์ให้ลำาบากด้วย แม้การ   
ทำาร้ายร่างกายอย่างเล็กๆ น้อยๆ ก็ควรเว้น เช่น คนที่โตกว่า          
ชกต่อยข่มเหงคนท่ีเล็กกว่า พ่ีรังแกน้อง การทรกรรมคือทำา 
สัตว์ให้ลำาบากแม้เพ่ือเล่นสนุกก็ควรเว้น เช่น เล่นเผาหนูท้ังเป็น       
ใช้น้ำามันราดตัวให้ชุ่ม จุดไฟ ปล่อยให้วิ่ง ไฟติดโพลงไป เป็นการ
เล่นสนกุ ตลอดถงึการเล่นกดัจิง้หรดีเป็นต้น สำาหรบัผูใ้หญบ่างที
ก็เล่นทรกรรมสัตว์ เช่น ชนวัว ชนไก่ เป็นการสนุกบ้าง เป็นการ
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พนันบ้าง เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำาทั้งสิ้น การใช้งานสัตว์จนเกินกำาลัง
เป็นส่ิงท่ีไม่ควรทำาเหมือนกนั การทำาเหล่านีเ้ป็นการกอ่ทุกขใ์หเ้กดิ
ขึ้นแก่ผู้อื่น แสดงว่าผู้ทำามีใจขาดเมตตากรุณา ไม่ได้คิดย้อนมาดู
ตัวว่า ถ้าถูกทำาเช่นนั้นบ้างจะเป็นอย่างไร

การเล่นสนุกอีกอย่างหนึ่งของคน คือการล่าสัตว์ในป่า 
บางคนถือว่าเป็นการฝึกผจญภัย ทำาให้ใจกล้า แต่ก็ผจญอย่าง
เอาเปรียบ เพราะใช้อาวุธ และหลบอยู่บนห้างบนต้นไม้หรือในที่
กำาบัง และสัตว์มากชนิดไม่มีทางจะต่อสู้ด้วยเลย สัตว์บางชนิด
ยังไม่คุ้นกับความมีใจดำาอำามหิตของคน เห็นคนเข้าก็คงไม่คิดว่า
เป็นเพชฌฆาต รรีอมองดูอย่างท่ึง สงสัยว่าคนคงเป็นเพ่ือนสัตว์
ชนดิหนึง่ ซึง่ความจรงิกเ็ป็นอย่างนัน้ จงึถกูยิงอย่างสะดวก บาง
สัตว์ท่ีถูกยิงเป็นแม่มีลูกอ่อนติดตาม ครั้นถูกยิงแล้วก็พยายาม
ปิดบาดแผล อดกล้ันความเจ็บปวดมิให้ลูกเห็น แสดงอาการ
เศร้าโศกและแสดงความรักอาลัยลูกอย่างสุดซึ้ง แล้วก็ตกลงมา
ตาย คนที่ยิงแม้ทีแรกจะไม่คิดอะไร ครั้นเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว        
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เห็นสายตาสัตว์ผู้แม่ท่ีมองตนอย่างละห้อยเหมือนจะถามสาเหตุ 
เกิดสงสารสังเวชจนเลิกการล่าสัตว์ตั้งแต่บัดนั้นก็มี

บางทีในฤดูแล้ง สัตว์ป่าจำาต้องกระเสือกกระสนมาดื่ม
น้ำาในสระท่ีมีคนไปคอยดักยิงอยู่ แม้น่าจะรู้ว่ามีภัย ก็ต้องมา       
เพราะความระหายน้ำา แล้วถูกยิงอย่างยอมให้ยิง การยิงสัตว์
เป็นการกีฬาในคราวสัตว์เผชิญทุกข์เช่นนี้ เป็นการแสดงความ
โหดร้ายย่ิงนัก ผู้ท่ีมีใจอำามหิตโหดร้ายนี้แหละ คือยักษ์ในหมู่ 
มนษุย์และในหมู่ดริจัฉาน ผูใ้ชค้วามคดิใหถ้กูต้องสักหนอ่ยจกัทำา 
อย่างนั้นไม่ได้เลย ในฐานะนับถือพระพุทธเจ้าก็ย่ิงไม่ควรทำา 
พระพุทธเจ้าทรงสอนให้นึกเปรียบเทียบระหว่างตัวเรากับผู้อื่น
สัตว์อ่ืนว่า ต่างรักชีวิตกลัวตายเหมือนกัน แล้วควรเว้นจาก 
การฆ่า การเบียดเบียน ควรปลูกเมตตากรุณาในสรรพสัตว์

มิใช่แต่การฆ่าสัตว์มีชีวิตอ่ืนเท่านั้น ถึงการฆ่าตัว
เองตายท่ีเรียกว่าอัตวินิบาตกรรม พระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามมิให้
ทำา  การฆ่าตัวเป็นการแสดงความอับจน พ่ายแพ้ หมดทาง
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แก้ไข  หมดทางออกอย่างอื่น สิ้นหนทางแล้ว เมื่อฆ่าตัวก็เป็น       
การทำาลายตัว เมื่อทำาลายตัวก็เป็นทำาลายประโยชน์ทุกๆ อย่าง      
ท่ีจะพึงได้ในชีวิต ในบางหมู่เห็นว่าการฆ่าตัวในบางกรณีเป็น
เกยีรติสูง แต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นโมฆกรรมคอืกรรม
ที่เปล่าประโยชน์ เรียกผู้ที่ทำาว่าโมฆบุคคลคือคนเปล่า เท่ากับว่า
ตายไปเปล่าๆ ควรจะอยู่ทำาอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ ก็หมด
โอกาสเสียแล้ว ตรงกับคำาท่ีพูดกันว่า เสียไปเสียแล้ว

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สงวนรักษาตนให้ดีตลอดเวลา
ท้ังปวง ทรงห้ามมิให้มอบตนให้แก่ใคร และไม่ให้ฆ่าตัวเอง                                               
เช่นเดียวกับมิให้ฆ่าสัตว์อ่ืน โดยปกติคนทุกคนรักชีวิตรักตน  
กลัวตาย แต่เพราะเหตุบางอย่างบางครั้งอาจเกิดการคิดสละ
ชีวิต ก็เมื่อเกิดความคิดเช่นนั้นขึ้นได้ ไฉนจะทำาให้เกิดความคิด
อกีอย่างหนึง่ขึน้ไม่ได้ คอืคดิอยู่ต่อไป เว้นไวแ้ต่จะแพ้แกค่วามคดิ                    
แพ้แกใ่จตนเอง ฉะนัน้ เม่ือมีสติระวังมิใหเ้ป็นผูพ่้ายแพ้อย่างหมด
ประตูเช่นนั้น แต่ให้เป็นผู้ชนะตนเอง ชนะใจตนเองได้แล้วจะไม่ 
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ก่อกรรมนั้นให้แก่ตนได้เลย
ธรรมคู่กับศีลข้อ ๑ คือ เมตตากรุณา เป็นกัลยาณ-

ธรรม ธรรมท่ีงาม หรือธรรมท่ีทำาให้เป็นกัลยาณชน คนงาม  
เมตตากรุณานี้เป็นมูลฐานให้เกิดศีลข้อท่ี ๑ และทำาให้จิตใจ
งาม เป็นเหตุก่อการกระทำาเกื้อกูลขึ้นอีก ดังเช่นไม่ฆ่าสัตว์ด้วย      
มีศีล และเกื้อกูลสัตว์ทั้งหลายด้วยมีธรรมคือความเมตตากรุณา 
การไม่เกื้อกูลใคร ไม่ทำาให้เสียศีล เพราะไม่ได้ฆ่าใคร แต่ขาด
ธรรมคือกรุณา ฉะนั้น จึงควรปลูกเมตตากรุณาให้มีคู่ไปกับศีล

เมตตา คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข คำาว่า
ไมตรีจิต หรือมิตรจิต ก็คือจิตใจท่ีประกอบด้วยเมตตา คน
ท่ีมีมิตรจิตเรียกว่ามิตร ตรงกันข้ามกับศัตรูหรือไพรี ซึ่งมีจิต
พยาบาทมุ่งร้าย เมตตาจึงตรงข้ามกับโทสะพยาบาท เมตตาเป็น        
เครื่องอุปถัมภ์ โทสะพยาบาทเป็นเครื่องทำาลายล้าง ฉะนั้น เมื่อ
มีเมตตาต่อกนั ย่อมคดิจะเกือ้กลูกนัใหมี้ความสุข ถงึจะประพฤติ
ผิดพล้ังพลาดต่อกันบ้าง ก็ให้อภัยกันไม่ถือโทษ เหมือนอย่าง      
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มารดาบิดาผู้เป่ียมด้วยเมตตา ไม่ถือโทษด้วยโทสะพยาบาทใน      
บุตรธิดา แต่ถ้าขาดเมตตาต่อกันแล้วก็ตรงกันข้าม สถานและ
สิ่งของเป็นเครื่องเกื้อกูลที่มีอยู่ทั่วไป เช่น วัด โรงเรียน และ
สถานศึกษาอบรมต่างๆ เป็นต้น ล้วนประกาศเมตตาจิตของผู้
จัดตั้งหรือจัดทำา เพื่อให้เกิดสุขประโยชน์แก่คนทั้งหลาย

กรุณา คือความคิดปรารถนาให้ผู้อื่นสัตว์อื่นปราศจาก
ทุกข์ เม่ือเห็นทุกข์เกิดแก่ผู้อื่นก็พลอยหว่ันใจสงสาร เป็น
เหตุให้คิดช่วยทุกข์ภัยของกันและกัน กรุณานี้ตรงกันข้ามกับ      
วิหิงสาความเบียดเบียน ส่ิงท่ีเป็นเครื่องช่วยเปล้ืองช่วยบำาบัด
ทุกข์ภัยทั้งหลาย เช่น โรงพยาบาลเป็นต้น ล้วนประกาศกรุณา
ของท่านผู้สร้าง

ชีวิตของทุกคนดำารงอยู่ได้ก็ด้วยอาศัยความเมตตา
กรุณาของผู้อ่ืนมาต้ังแต่เบ้ืองต้น คือต้ังต้นแต่บิดา มารดา 
ญาติมิตรสหาย ครอูาจารย์ พระมหากษตัรย์ิ และรฐับาล เป็นต้น 
ไม่เชน่นัน้ ถงึไม่ถกูใครฆา่ กไ็ม่อาจจะดำารงชวิีตอยู่ไดเ้ลย เหมือน
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อย่างมารดาบิดาท้ิงทารกไว้เฉยๆ ไม่ถนอมเล้ียงดู ไม่ต้องทำา
อะไร ทารกก็จะสิ้นชีวิตไปเอง ฉะนั้น เมื่อทุกๆ คนมีชีวิตเจริญ
มาด้วยความเมตตากรุณาของท่าน ก็ควรปลูกเมตตากรุณาใน
ชีวิตอื่นสืบต่อไป

วิธีปลูกเมตตา คือคิดต้ังใจปรารถนาให้เขาเป็นสุข  
นี้เป็นเมตตา และคิดต้ังใจปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์         
นี้เป็นกรุณา ทีแรกท่านแนะนำาให้คิดไปในตนเองก่อน แล้วให้
คิดเจาะจงไปในคนที่รักนับถือ ซึ่งเป็นที่ใกล้ชิดสนิทใจ อันจะหัด
ให้เกิดเมตตากรุณาได้ง่าย ครั้นแล้วก็หัดคิดไปในคนท่ีห่างไกล
ออกไปโดยลำาดับ จนในคนท่ีไม่ชอบกัน เม่ือหัดคิดโดยเฉพาะ
เจาะจงได้สะดวก ก็หัดคิดแผ่ใจออกไปด้วยเมตตากรุณาใน
สรรพสัตว์ไม่มีประมาณทุกถ้วนหน้า เม่ือหัดคิดต้ังใจดังกล่าว
บ่อยๆ เมตตากรุณาจะเกิดขึ้นในจิตใจ เหมือนอย่างหว่านพืช
ลงไปแล้วหมั่นปฏิบัติตามวิธีเพาะปลูก เช่น รดน้ำาเป็นต้นเนืองๆ 
พืชก็งอกขึ้นฉันนั้น ฉะนั้น ควรเริ่มเพาะปลูกเมตตากรุณาในพี่ 
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ในน้อง ในมารดาบิดา ตลอดถึงในเพ่ือนท่ีไม่ค่อยชอบเป็นต้น 
เม่ือพืชคือเมตตากรุณางอกขึ้นแล้ว ตัวเรานี้แหละจะเป็นสุข
ก่อนใครหมด
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มนุษยธรรมที่ ๒

ในสมัยหนึ่งในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าประทับอยู่
ในเชตวนาราม ใกล้กรุงสาวัตถี โกศลรัฐ มีพราหมณ์ผู้คงแก่
เรียนคนหนึ่ง เป็นผู้ท่ีพระราชาแห่งรัฐนั้นทรงยกย่องนับถือย่ิง
กว่าพราหมณ์คนอื่นๆ จึงคิดว่า ในหลวงทรงเห็นเราว่าเป็นผู้
มีศีลหรือมีสุตะ (คือมีวิชาความรู้เพราะได้เรียนมาแล้ว) จึงทรง
นับถือเป็นราชครู เราจะทดลองดูให้รู้แน่ว่า ศีลหรือวิชาความรู้ 
จักสำาคัญกว่ากัน วันหนึ่ง เมื่อเข้าไปเฝ้าพระราชาในพระราชวัง 
จึงลองหยิบเงิน ๑ กหาปณะจากท่ีเก็บของราชเหรัญญิก  
(ผู้รักษาเงินหลวง) ราชเหรัญญิกก็น่ิง ไม่พูดว่ากระไรเพราะเคารพ 
ในครั้งท่ี ๒ พราหมณ์ก็ลองทำาอย่างนั้นอีก ราชเหรัญญิกก็     
ยังนิ่ง ครั้นพราหมณ์นักทดลองนั้นลองหยิบเอาอีกเป็นครั้งที่ ๓ 
ราชเหรัญญิกจึงร้องข้ึนว่า โจรลักพระราชทรัพย์ จับตัวพราหมณ์     
ผูกพันธนาการไปแสดงต่อพระราชา กราบทูลให้ทรงทราบ
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พระราชาได้ทรงสดับแล้วไม่สบายพระราชหฤทัย ได้  
ตรัสสอบถามความจริงแก่พราหมณ์ พราหมณ์ได้กราบทูลว่า
ข้าแต่มหาราชเจ้า ข้าพระองค์มิได้มีเจตนาลักพระราชทรัพย์ 
มีเจตนาเพียงเพ่ือจะทดลองดูให้หายสงสัยเท่านั้น เพราะ          
ข้าพระองค์สงสัยอยู่ว่า ศีลกับวิชาความรู้ ๒ อย่างนี้ อย่าง
ไหนจะสำาคัญกว่ากัน จึงลองทำาเหมือนผิดศีล คือทำาแกล้ง          
หยิบฉวยทรัพย์หลวง ดังท่ีราชเหรัญญิกได้กราบทูลนั้น บัดนี้  
ข้าพระองค์ส้ินสงสัยแล้ว เห็นชัดแล้วว่า ศีลสำาคัญ เม่ือพระ
ราชาได้ทรงทราบเรื่องการทดลองศีลของพราหมณ์แล้ว ก็ไม่
ทรงถือว่าเปน็ความผิด พราหมณ์ได้กราบทลูขอพระราชานุญาต  
บวชในสำานักพระพุทธเจ้า พระราชาได้พระราชทานอนุญาต                                           
พราหมณ์นั้นจึงได้เข้าบรรพชาอุปสมบทอยู่ในพระพุทธศาสนา
สืบมา

เรื่องนี้พระอาจารย์ได้เขียนเล่าไว้ ต้ังชื่อว่า เรื่อง
ทดลองศีล เพ่ือเป็นตัวอย่างว่า ศีลนั้นเป็นข้อสำาคัญในทาง



20

ความประพฤติตัว คู่กับวิชาความรู้ท่ีเป็นข้อสำาคัญในการเล้ียง
ชีวิตเป็นต้น จะหมิ่นศีลเสียว่ามีวิชาความรู้อย่างเดียวก็พอ ดังนี้
หาชอบไม่ จำาต้องมีศีลด้วย จึงจะได้รับความยกย่องนับถือให้
ดำารงฐานะตำาแหน่งต่างๆ แม้จะดำารงฐานะตำาแหน่งสูง มีวิชา
สามารถ ถ้าประพฤติเป็นการผิดศีลเป็นที่ปรากฏ ดังพราหมณ์
ราชครูหยิบทรัพย์หลวง ก็จะต้องเส่ือมเสีย และต้องได้รับโทษ
ตามความผิด และตามกฎหมายในเวลานั้น ลักทรัพย์เพียง 
๑ บาท ก็มีโทษถึงประหารชีวิต เม่ือพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ 
พระวินัย ได้ปรับโทษการลักทรัพย์ต้ังแต่ ๑ บาทขึ้นไป เป็น
ปาราชิก คือขาดจากความเป็นภิกษุ จะอุปสมบทอีกไม่ได้   
เท่ากับเป็นโทษประหารในทางศาสนา อนุโลมตามกฎหมายบ้าน
เมือง และตามมาตราเงินในเวลานั้น ๕ มาสกเป็น ๑ บาท  
๔ บาทเป็น ๑ กหาปณะ พราหมณ์นักทดลองศีลได้หยิบ
ทรัพย์หลวงเกิน ๑ บาทมากมาย ฉะนั้น แม้จะเป็นการทำาเพื่อ
ทดลองดู แต่ถ้าพระราชาไม่ทรงเชื่ออย่างนั้น ก็มีหวังว่าจะได้              
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รับมหันตโทษ ใครๆ จึงไม่ควรทดลองศีลอย่างพราหมณ์ตามที่
เล่า และใครจะเชื่อ เมื่อไปหยิบของอะไรของใคร เจ้าของเอะอะ
ขึ้น จึงพูดแก้ว่า ลองหยิบดูเล่นๆ เท่านั้น ไม่ใช่หยิบเอาจริงๆ
เพ่ือให้ทราบหลักเกณฑ์ของศีลข้อท่ีกล่าวนี้ จะได้แสดงเรื่องศีล
ข้อนี้โดยเฉพาะต่อไป

อทินฺนาทานา เวรมณี เว้นจากการถือเอาส่ิงของท่ี
เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก คำาว่าส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้  
หมายถงึของทุกๆ อย่าง ท่ีเจา้ของยังหวงแหนยึดถอืกรรมสิทธิอ์ยู่  
ส่ิงของหรอืวัตถทุุกอย่างท่ีบุคคลสามารถเขา้ยึดถอืเป็นกรรมสิทธิ์
ได้ เรียกรวมว่า ทรัพย์ แบ่งออกเป็น ประเภทใหญ่ๆ ได้ ๒ คือ

สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์ท่ีเคล่ือนท่ีได้ ไม่ว่าตัวทรัพย์
น้ันเคล่ือนท่ีได้เองเพราะเป็นส่ิงมีวิญญาณ (สวิญญาณกทรัพย์)       
เช่น ช้าง ม้า วัว ควาย หรือเป็นสิ่งที่คนทำาให้เคลื่อนเพราะ   
เป็นส่ิงไม่มีวิญญาณ (อวิญญาณกทรัพย์ เช่น สมุด ดินสอ 
ปากกา เงิน ทอง เป็นต้น)
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อสังหารมิทรพัย์ ไดแ้กท่รพัย์ท่ีเคล่ือนท่ีไม่ได ้ไดแ้กท่ี่ดนิ
และบ้านเรือนท่ีปลูกอย่างถาวรบนท่ีดิน ถ้าแบ่งทรัพย์ออกเป็น 
สวิญญาณกทรพัย์ (ทรพัย์ท่ีมีวิญญาณ) และอวิญญาณกทรพัย์  
(ทรพัย์ท่ีไม่มีวิญญาณ) อสังหารมิทรพัย์กจ็ดัเขา้ในอวิญญาณก-
ทรัพย์ (สัตว์บางชนิดได้ยินว่าเกิดติดที่ เช่น หอยนางรม ถ้าเป็น
อย่างน้ัน ก็เป็นสวิญญาณกะท่ีเป็นอสังหาริมะ)

ทรัพย์เหล่านี้ท่ีมีเจ้าของถือกรรมสิทธิ์อยู่ เรียกว่า  
อทนินะ ส่ิงของท่ีเจา้ของไม่ไดใ้ห ้คำาว่า ไม่ไดใ้ห ้กห็มายความว่า 
ยังถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของอยู่ ยังไม่สละกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของ 
และคำาว่า เจา้ของ หมายถงึคนใดคนหนึง่กไ็ด้ หมายถงึส่วนกลาง
กไ็ด ้เชน่ ถา้เป็นของของใครคนไหน คนนัน้กเ็ป็นเจ้าของ ถ้าเป็น
ของสมาคมไหนองค์การไหน สมาคมน้ันองค์การน้ันก็เป็นเจ้าของ 
ถ้าเป็นของหลวง หลวงก็เป็นเจ้าของ ถ้าเป็นของสงฆ์ของศาสนา 
สงฆ์และศาสนาก็เป็นเจ้าของ เป็นต้น
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การถือเอา (ส่ิงของท่ีเจ้าของไม่ได้ให้) ด้วยจิตคิดลัก               
มาจากศัพท์ว่า อาทานะ ในคำาว่า อทินฺนาทานา (อทินฺน + 
อาทาน) หมายความว่า ถือเอาทรัพย์ซึ่งเป็นของผู้อื่นไปจาก
ความครอบครองของเขา ดว้ยเจตนาทุจรติ คอืดว้ย เถยยเจตนา 
เจตนาลักขโมย เรียกสั้นๆ ว่า ลัก 

การลักทุกอย่างท่ีผิดศีลข้อท่ี ๒ นี้ มีโทษน้อย        
และมากตามวัตถท่ีุลัก เจตนาท่ีลัก และกริยิาท่ีประกอบโจรกรรม 
ถ้าวัตถุท่ีลักเล็กน้อย เจตนาอ่อน กิริยาท่ีทำาการลักไม่ร้ายแรง 
ก็มีโทษน้อย ถ้าวัตถุท่ีลักมาก เจตนาแรง กิริยาท่ีทำาการลัก     
ร้ายแรง ก็มีโทษมากขึ้น คือเป็นบาปมากขึ้นตามส่วนกัน และจะ
ลักเองหรอืส่ังใชใ้หผู้อ้ืน่ลัก กเ็ป็นการลักอนัผดิศลีขอ้นีเ้หมือนกนั

ถ้าจะถามว่าอทินนาทาน เป็นศีลข้อท่ี ๒ ใช่ไหม    
ตอบว่าไม่ใช่ เพราะว่าอทินนาทานแปลว่า การถือเอาส่ิงของ
ท่ีเจ้าของไม่ได้ให้ด้วยจิตคิดลัก อทินนาทานจึงไม่ใช่ศีล แต่เป็น   
การทำาที่ผิดศีล
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ถ้าถามว่าอะไรเป็นศีลข้อท่ี ๒ ตอบว่าเวรมณี คือ
ความเว้นจากอทินนาทาน หรือวิรัติเจตนางดเว้น นี้แหละเป็น
ศีล ถ้าต้ังใจไว้ว่าจะไม่ลักของใคร ด้วยรับศีลไว้หรือด้วยต้ังใจ
เอาเอง ก็เป็นสมาทานวิรัติ ถ้าไม่ได้ตั้งใจไว้ก่อน ไปพบของใคร
วางเผลอไว้ จะลักก็ได้ แต่ก็เกิดตั้งใจขึ้นเดี๋ยวนั้นว่าไม่ลัก เป็น
สัมปัตตวิรัติ ถ้าเว้นได้เป็นปกตินิสัย ไม่มีเกิดความคิดจะลัก 
ขึ้นเลย ทุกส่ิงทุกโอกาส ก็เป็นสมุจเฉทวิรัติ เช่นเดียวกับท่ี     
ได้แสดงแล้วในศีลข้อที่ ๑

การล่วงศีลข้อนี้ มีขึ้นในเ ม่ือของท่ีจะลักเป็นของ          
ท่ีมีเจ้าของหวงแหน ตนก็รู้อยู่ว่าเป็นของท่ีมีเจ้าของหวงแหน 
มีเจตนาลัก ทำาการลักเองหรือส่ังใช้ให้คนอ่ืนลัก และได้          
ของนั้นมา ใครมือไวใจเร็วประพฤติผิดศีลข้อนี้ เม่ือต้ังใจ        
งดเว้นขึ้นใหม่เมื่อใด ก็เกิดเป็นศีลขึ้นอีกเมื่อนั้น เพราะศีลมีขึ้น
ด้วยวิรัติเจตนาดังแสดงแล้ว
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อนึ่ง ควรเว้นจากการลักทรัพย์โดยอ้อม คือไม่ใช่
โจรกรรมหรืออทินนาทานโดยตรง แต่ว่าอนุโลมโจรกรรม เช่น

สมโจร คือเป็นใจรับซื้อของโจรของขโมย
ปอกลอก คือคบคนด้วยอาการไม่ซื่อสัตย์ มุ่งหมาย  

จะเอาทรัพย์ถ่ายเดียว หาวิธีให้เขาจ่ายทรัพย์ให้ บางทีจนถึง    
เขาต้องสิ้นตัว ต้องตกยาก

รับสินบน คือถือเอาทรัพย์ท่ีเขาให้ เพ่ือช่วยทำาธุระให้
แก่เขาในทางที่ผิด

อีกอย่างหนึ่ง ควรเว้นจากการทำาทรัพย์ของผู้อื่นให้ 
สูญท่ีตนจะต้องรับใช้ อันนับว่าเป็นฉายาโจรกรรม ฉายาแปล
ว่าเงา ฉายาโจรกรรม ก็ได้แก่เงาของโจรกรรม คือใกล้จะเป็น
โจรกรรมทีเดียว เช่น

ผลาญ คือทำาอันตรายแก่ทรัพย์ของผู้อื่นด้วยโทสะ
พยาบาท เช่น ผูกโกรธเขาจึงลอบฟันต้นผลไม้ของเขา ลอบทำา
ของอะไรของเขาให้เสีย
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หยิบฉวย คือถือเอาทรัพย์ของผู้อ่ืนด้วยความมักง่าย  
เช่น บุตรหลานผู้ประพฤติมักง่าย ไม่บอกขออนุญาตก่อน     
หยิบฉวยส่ิงของของมารดาบิดาปู่ย่าตายายไปใช้ ด้วยถือว่า        
เป็นของมารดาบิดาและญาติ มิตรสหายหยิบฉวยส่ิงของของ 
มิตรไปใช้ ไม่ได้บอกเจ้าของให้รู้

อันคนท่ีคุ้นเคยไว้วางใจกัน เช่น เป็นญาติกัน เป็น
มิตรสหายกัน เรียกว่าคนวิสาสะกัน คำาว่า วิสาสะ แปลว่า  
คุ้นเคยกัน ไว้วางใจกัน คนท่ีมีวิสาสะกันนี้ อาจถือวิสาสะ 
คือ ถือเอาของของกันไปใช้ มิได้บอกให้เจ้าของรู้ก่อน แต่การ
ถือวิสาสะนี้มีโทษถ้าถือไม่ถูกลักษณะ เม่ือถือให้ถูกต้องตาม  
ลักษณะของการถือวิสาสะ จึงจะไม่มีโทษ ลักษณะของการถือ
วิสาสะที่ถูกต้อง คือ

เจ้าของเป็นผู้สนิทกับตน เมื่อถือวิสาสะแล้วจะไม่มีใคร
สนเท่ห์
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เจ้าของได้ส่ังอนุญาตไว้ หรือเป็นส่ิงท่ีเขาไม่หวงหรือ
พอให้แก่ตนได้

เมื่อถือเอาแล้ว เขารู้เข้า เขาจะพอใจหรือไม่ว่าอะไร
การถือวิสาสะไม่ถูกลักษณะ มีโทษ ทำาความไม่พอใจ  

แก่เจ้าของ ทำาให้เขาส้ินรักส้ินไว้วางใจในตน และทำาให้เป็นท่ี 
สงสัยของคนอื่นว่า ตนเป็นโจรเป็นขโมย ฉะนั้น ยิ่งคุ้นเคยกัน
มาก ก็ควรจะย่ิงระวัง เพ่ือมิให้เกิดความประมาท ถือเสียว่า
คุ้นเคยกัน พาให้ประพฤติผิดต่อกัน เช่น ถือวิสาสะกันอย่าง 
มักง่าย เม่ือเป็นเช่นนี้ ความคุ้นเคยก็จะกลายเป็นเหตุก่อ 
ความกินแหนงแตกร้าว ถ้าไม่คุ้นเคยกันยังดีกว่า

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อนี้ ต่อจากข้อท่ี ๑ 
พิจารณาดูเห็นว่า ทรงบัญญัติขึ้นด้วยอาศัยหลักยุติธรรมและ
เมตตากรุณาเช่นเดียวกัน เพราะทุกๆ คน ต่างต้องมีทรัพย์ไว้
สำาหรับบริโภคใช้สอย และไม่ปรารถนาให้ใครลักขโมยช่วงชิงไป 
บางคนต่อสู้เพ่ือป้องกันทรัพย์จนถึงต้องบาดเจ็บล้มตาย เม่ือ  
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ตนไม่ชอบให้ใครมาลักทรัพย์ของตน ก็ไม่ควรลักทรัพย์ของ 
คนอ่ืน ฉะนัน้ การไม่ลักทรพัย์ของกนั จงึเป็นการละเว้นท่ียุติธรรม    
ในทรัพย์ เพราะเป็นการละเว้นความลำาเอียงเห็นแก่ตัวเสียได้ 
ด้วยนึกเห็นใจคนอื่น ท่ีมีความหวงแหนรักษาทรัพย์เหมือนกับ
ตน และคนเราจะอยู่ด้วยกันเป็นสุข ก็เพราะไม่เบียดเบียนในทาง
ต่างๆ ในทางหนึ่ง คือไม่เบียดเบียนทรัพย์สินของกัน ละเว้น                 
จากการเบียดเบียนกันได้ ก็ด้วยปลูกเมตตากรุณาในกัน คอย
ยับย้ังหักห้ามใจท่ีอยากได้หรือโกรธเกลียด เม่ือมีเมตตาหวังดี                                            
มีกรุณาหวังช่วยกันอย่างจริงใจแล้ว ก็จะไม่คิดขโมยของกัน 
ฉะนั้น ศีลข้อนี้จึงเป็นศีลโดยปกติของคนที่มีเมตตากรุณาต่อกัน                       
ไม่ต้องไปรับมาจากท่ีไหนเลย แต่เกิดจากใจเมตตากรุณาเอง 
ดังเช่นมารดาบิดาและผู้ท่ีมีเมตตาท้ังหลายไม่ได้ไปรับศีลจาก
ที่ไหน แต่ก็มีศีลในบุตรธิดาและในผู้ที่ตนเมตตา ไม่มีคิดเลยที่จะ 
เบียดเบียนทรัพย์ของบุตรธิดาและในผู้ท่ีตนเมตตา มีแต่คิดให้ 
อาศัยหลักเมตตากรุณาดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีล
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ข้อนี้ และด้วยศีลข้อนี้เป็นอันรับรองความมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์
ของเจ้าของทรัพย์ทุกคน

มีบางคนกล่าวอ้างว่า พระพุทธศาสนาสอนไม่ให้   
ยึดถือทรัพย์ ถ้ามีก็ให้รวมเป็นกองกลางคือของสงฆ์ คำาอ้างนี้
ผิดหลักศีลข้อน้ีและผิดหลักสัมมาอาชีวะ (เล้ียงชีวิตในทางท่ีชอบ) 
ในพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อนี้ เป็น
อันทรงรับรองความมีทรัพย์ยึดครองอยู่ จึงห้ามมิให้ลักทรัพย์
ของกัน และทรงสอนให้ประกอบอาชีพ แสวงหาทรัพย์ในทาง
ท่ีชอบ เม่ือได้มาก็ให้รักษาไว้ให้ดี และใช้จ่ายให้พอสมควรแก่             
กำาลัง ส่วนของสงฆ์นั้นเกี่ยวแก่พระภิกษุสงฆ์ เม่ือมีวัดขึ้น ก็
ต้องมีของกลางสำาหรับวัด เรียกว่าเป็นของสงฆ์ สำาหรับวัด
เป็นวัดๆ ไป เช่นเดียวกับในฝ่ายอาณาจักรก็มีของหลวง ของ    
องค์การ ของสมาคมนั้นๆ พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติให้                                               
ต้องรวมของบุคคลเข้าเป็นของสงฆ์ และในคำาสอนท่ีให้สละ
บริจาค ก็สอนให้รู้จักเลือกให้ มิได้สอนให้สละเรื่อยไป แต่เม่ือ                    
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จะออกบวช ต้องสละสมบัติฆราวาสอยู่เอง และต้องปฏิบัติตาม 
พระธรรมวินัยของผู้บวช เป็นคฤหัสถ์ก็ควรปฏิบัติตามฆราวาส-
ธรรม (ธรรมของคฤหัสถ์) เป็นพระจะปฏิบัติอย่างชาวบ้าน                                           
หรือชาวบ้านจะปฏิบัติอย่างพระหาได้ไม่ ในธรรมข้อเดียวกัน 
บางข้อก็มีวิธีปฏิบัติต่างกัน เช่น สัมมาอาชีวะ เป็นพระเท่ียว
บิณฑบาต เป็นสัมมาอาชีวะ ไปประกอบการค้าไม่เป็นสัมมา- 
อาชีวะ เป็นคฤหัสถ์ประกอบการค้าในทางชอบเป็นสัมมาอาชีวะ            
แต่จะเที่ยวบิณฑบาตไม่ได้ ฉะนั้น การอ้างเอาพระพุทธศาสนา
ต่างๆ นั้น บางทีเป็นการอ้างเอาประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง
นอกจากพระพุทธศาสนา

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๒ คือสัมมาอาชีวะ ความเล้ียง
ชีพในทางท่ีชอบ เป็นข้อท่ีควรมีให้คู่ไปกับศีลข้อนี้ คนมีศีลท่ี
ยากจนขัดสน และคนท่ีเป็นโจรเป็นขโมย ก็เพราะขาดสัมมา-       
อาชีวะ ถ้ามีสัมมาอาชีวะ ก็จะไม่ยากจน จะไม่เป็นขโมย การ
อาชีพเป็นกิจจำาเป็นของทุกๆ คน เพราะทุกๆ คนต้องบริโภคที่ 
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แปลว่ากิน เครื่องบริโภคที่จำาเป็นก็ได้แก่ปัจจัย (เครื่องอาศัย) ๔ 
คือ ผ้านุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และบางทีแยก
เรยีกของกนิคอือาหารว่าเครือ่งบรโิภค ของใชน้อกจากนีว่้าเครือ่ง
อุปโภค กิจการเพื่อให้มีของกินของใช้มา เคยเรียกว่า โภคกิจ 
แล้วเปลี่ยนเรียกว่าเศรษฐกิจ เป็นเรื่องปากท้อง หรือเป็นเรื่อง
ยังชีวิตเลี้ยงชีวิตคือการอาชีพ

ทุกคนต้องหาปัจจัยมาบริโภคเล้ียงตนและผู้อื่นท่ีจะ  
ต้องเล้ียง พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ทำางานหาเล้ียงชีพด้วย 
สัมมาอาชีวะ เพ่ือให้ได้ทรัพย์มาในทางท่ีชอบให้พอเพียง เม่ือ   
หาเล้ียงชีพเองยังไม่ได้ เช่น ยังเป็นเด็ก กำาลังเล่าเรียนศึกษา 
ต้องอาศัยมารดาบิดาหรือผู้อื่นท่ีมีเมตตากรุณาเล้ียงดู ก็ควร
ประพฤติโดยอนุโลมสัมมาอาชีวะ เช่น ช่วยมารดาบิดาหรือผู้ที่
ตนอาศัยอยู่ทำาการงานที่พอควรแก่กำาลังและเวลาของตน ไม่ใช้
ทรัพย์ที่ท่านให้ในทางที่ผิด เช่น ไปเล่นการพนัน ใช้แต่ในทางที่
เป็นประโยชน์ ให้รู้จักค่าของทรัพย์ ให้รู้ว่าท่านได้ทรัพย์มาด้วย
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ความเหนื่อยยาก รู้จักประหยัด ออมทรัพย์ ไม่หลอกลวงขอ
ทรัพย์ท่าน เช่น ขอด้วยอ้างว่าจะไปชำาระค่าเล่าเรียน แต่ไปใช้
ดูภาพยนตร์เสีย และเมื่อท่านอุปการะเพื่อให้เรียน ก็ตั้งใจเรียน 
ให้ดีที่สุด ให้สมกับความเมตตากรุณาของท่านแล
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มนุษยธรรมที่ ๓

ในอดีตล่วงมาแล้ว ได้มีมาณพชาวเมืองพาราณสีคน
หนึ่ง เรียนศิลปะท้ังปวงในเมืองตักกศิลา สำาเร็จวิชาธนู ได้   
มีชื่อปรากฏว่าจุลลธนุคคหบัณฑิต คือเป็นบัณฑิตเรียนสำาเร็จ
วิชาธนู แต่ยังเป็นหนุ่มน้อย (อย่างได้ปริญญาเป็นบัณฑิตใน        
บัดนี้) อาจารย์ของธนุคคหะนั้นพอใจว่า ธนุคคหะเรียนศิลปะได้
เหมือนตน จึงยกธิดาของตนให้เป็นภริยา

ธนุคคหะพาภริยาเดินทางกลับเมืองพาราณสี เมื่อเดิน
ทางไปถึงทางป่าชัฏตำาบลหนึ่งท่ีไม่มีใครจะเดินผ่านไป เพราะมี
ช้างดุร้ายคอยทำาร้ายคนเดินทาง ธนุคคหะผู้แม่นธนูไม่กลัว จึง
พาภริยาเดินทางผ่านเข้าไป ก็พบช้างดุวิ่งเข้ามา จึงยิงลูกศรไป
ดอกหนึ่งต้องตระพองช้างดุร้ายทะลุหลัง ช้างร้ายก็ลมลงในท่ี  
นั้น ตำาบลนั้นจึงเป็นที่ปลอดภัยของคนเดินทางทั้งปวง
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ธนุคคหะพาภริยาเดินทางต่อไปถึงทางป่าชัฏอีกตำาบล
หนึ่ง อันเป็นแหล่งโจร ๕๐ คนซ่องสุมอยู่ ค่อยฆ่าปล้นคน   
เดินทาง ธนุคคหะผู้แม่นธนูไม่กลัวได้เดินเข้าทางเข้าไป พบ      
พวกโจรกำาลังนั่งป้ิงเนื้อเสียบไม้บริโภคกันอยู่ พวกโจรเห็น                   
ธนุคคหะเดินมากับภริยาผู้ประดับตกแต่งกายจึงจะพากันลุกขึ้น
จับตัว แต่นายโจรเป็นผู้ฉลาดดูลักษณะคน สังเกตรู้ว่าชายนี้
เป็นคนเอกอ(ุดม) จงึหา้มโจรบรวิารท้ังปวงมิใหลุ้กขึน้สักคนหนึง่

ธนุคคหะส่งภริยาเข้าไปหาพวกโจร ให้ขอเนื้อมา 
บริโภคสักเสียบไม้หนึ่ง นายโจรจึงส่ังให้บริวารให้ พวกโจรได้
ให้เสียบไม้เนื้อดิบท่ียังมิได้ป้ิง เพราะคิดว่าพวกเราก็ต้องป้ิง
กันเอง ฝ่ายธนุคคหะเป็นผู้ยกตน จึงโกรธพวกโจรว่าให้เนื้อดิบ   
พวกโจรก็โกรธว่า บุรุษนี้คนเดียวเท่านั้นมาแสดงหม่ินเหมือน 
พวกเราเป็นสตรี จึงลุกฮือขึ้นพากันวิ่งเข้าไป ธนุคคหะจึงยิง                                               
พวกโจรล้มลง ๔๙ คน ด้วยเกาทัณฑ์ ๔๙ ดอก ก็หมด
เกาทัณฑ์ เพราะรางเกาทัณฑ์บรรจุเกาทัณฑ์หรือลูกศรทั้งหมด 
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๕๐ ดอก ธนุคคหะได้ยิงช้างเสียดอกหนึ่งจึงเหลือ ๔๙ ดอก 
เมื่อยิงโจรอีก ๔๙ ดอก ฆ่าโจร ๔๙ คน ก็หมดลูก ยังเหลือ       
นายโจรอีก ๑ คน ธนุคคหะจึงผลักนายโจรให้ล้มลงแล้วทับอยู่
บนอกของนายโจร ร้องบอกภริยาให้ส่งดาบให้เพื่อตัดศีรษะของ
นายโจร

ฝ่ายภริยาของธนุคคหะซึ่งถือดาบอยู่ในขณะนั้น ได้
เกิดสิเนหานายโจรโดยฉับพลัน จึงยื่นด้ามดาบให้ในมือของนาย
โจร นายโจรก็จับด้ามดาบกระชากออกตัดศีรษะของธนุคคหะ 
ครั้นฆ่าธนุคคหะแล้วก็พาหญิงนั้นไป พลางถามถึงชาติตระกูล             
เรื่องราว นางก็บอกเล่าโดยตลอด จนถึงว่านางได้เกิด 
สิเนหานายโจร จึงให้ฆ่าสามีของตนเสีย นายโจรเม่ือได้เรื่อง 
ตลอดแล้ว คิดรังเกียจว่า หญิงนี้ให้ฆ่าสามีของตนเสีย ได้เห็น  
ชายอื่นเข้า ก็จักทำาเราอย่างนั้นอีก เราควรทิ้งเสียเถิด ครั้นพา
นางไปจนถึงแม่น้ำาสายหนึ่งขวางทางอยู่ จึงหลอกว่า น้ำานี้มี 
จระเข้ดุจะทำาอย่างไร นางกล่าวขอให้นายโจรห่อเครื่องประดับ
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ของนางนำาข้ามฟากไปไว้ท่ีฝั่งโน้นก่อน แล้วกลับมารับนางข้าม
ฟากไป นายโจรรับคำา ฉวยห่อเครื่องประดับทั้งหมดข้ามฟากไป 
ถึงฝั่งแล้วเดินไป นางเห็นอาการดังนั้นจึงร้องคร่ำาครวญขอให้
นายโจรกลับมารับ ฝ่ายนายโจรก็ร้องตอบมาว่า หญิงเช่นนี้จะ 
ไปให้ไกลสุดไกล แล้วถือห่อเครื่องประดับหนีไป นางจึงถูก 
ทอดทิ้งอยู่เดียวดายในกลางป่า ลงนั่งร้องไห้อยู่ใกล้กอตะไคร้น้ำา
กอหนึ่ง ณ ที่นั้น

ในขณะนั้น นางได้เห็นสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งคาบก้อน
เนื้อว่ิงมาในเบ้ืองหน้า ทันใดนั้นก็ได้มีปลาตัวหนึ่งกระโดดขึ้น
จากน้ำา ตกอยู่ข้างหน้าสุนัขจิ้งจอก สุนัขจิ้งจอกท้ิงก้อนเนื้อท่ี
คาบไว้แล้ววิ่งไปเพื่อจะจับปลา ฝ่ายปลาก็ดิ้นตกลงไปในน้ำา ใน
ขณะนั้น มีนกตัวหนึ่งโฉบลงมาจิกคาบก้อนเนื้อนั้นบินไป สุนัข
จิ้งจอกจึงไม่ได้ท้ังเนื้อท้ังปลา ลงนั่งหน้าเศร้า ฝ่ายนางเห็น
เหตุการณ์ท่ีท่านว่าเทพดาอาเพทโดยตลอด จึงหัวเราะเยาะขึ้น
ด้วยเสียงอันดังว่า ปรารถนาส่วนเกิน จึงพลาดหมดท้ังเนื้อ 
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ทั้งปลา ต้องจับเจ่าซบเซา
ฝ่ายสุนัขจิ้งจอกซึ่งเทพดาอาเพท ได้กล่าวเย้ยหยันว่า 

โทษของคนอื่นเห็นง่าย ส่วนโทษของตนนั้นเห็นยาก นางเองก็                
เส่ือมส้ินท้ังสามีและชายชู้ ซบเซามากกว่า นางได้ยินดังนั้น
กลับย้อนคิดได้ถึงกรรมของตน ก็ย่ิงเสียใจ กล่าวว่า ถ้าเรา
รอดพ้นไปได้จากที่นี้แล้ว และถ้าได้สามีอีก ก็จะซื่อตรงต่อสามี
แน่นอน สุนัขจิ้งจอกเทพดาอาเพทได้กล่าวสำาทับในท่ีสุดว่า   
คนทำาบาปครั้งหนึ่งแล้วก็จักทำาบาปอีกได้ แล้วก็หายไป ทิ้งนาง
นั้นซัดเซไปตามยถากรรม

เรื่องท่ีเล่ามานี้ เก็บความมาจากนิทานชาดกชื่อว่า    
จุลลธนุคคหชาดก เป็นเค้าของบทละครไทยเรื่องจันทโครพ  
แสดงให้เห็นโทษของหญิงผู้ประพฤติผิดในทางกาม

ส่วนเรื่องแสดงโทษของผู้ชายประพฤติผิดดังนั้นก็มี
อีกมาก ดังเรื่องรามเกียรต์ิ ทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกาได้ไปลักพา     
นางสีดาพระชายาของพระรามไปไว้ยังกรุงลงกา เป็นเหตุให้
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พระรามยกทัพวานรไปติดพันกรุงลงกา ฆ่าญาติวงศ์ยักษ์ของ  
ทศกัณฐ์ตายไปโดยลำาดับ จนถึงองค์ทศกัณฐ์เอง ตลอดถึง
พลยักษ์และชาวเมืองก็ต้องพลอยพินาศไปท้ังส้ิน เพราะความ
ประพฤติผิดในกามของทศกัณฐ์ผู้เดียวเป็นเหตุ

ความประพฤติผิดในกามเป็นเหตุให้เกิดโทษ มีตัวอย่าง 
ให้เห็นได้อยู่ทุกกาลสมัย ในปัจจุบันนี้ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ไม่ 
น้อย สามีภรรยาแตกร้าวกันเพราะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติ
นอกใจกัน บ้างก็เพียงแตกแยกกัน บ้างก็ทำาลายกัน ฝ่ายหญิง
ทำาลายฝ่ายชายก็มี ฝ่ายชายทำาลายฝ่ายหญิงก็มี เป็นอันว่า  
เม่ือความประพฤติเช่นนี้เกิดขึ้นในท่ีใด ก็เป็นเหตุเปล่ียนรักให้      
เป็นความชิงชัง เปล่ียนมิตรสหายให้เป็นศัตรู เปล่ียนความไว้
วางใจให้เป็นความกินแหนงแคลงใจ ให้ร้าวฉานแตกแยก ให้
ทำาลายล้าง ทำาสุขให้เป็นทุกข์ โดยเฉพาะทำาให้เกิดความทุกข์ใจ
อย่างยิ่งแก่ผู้ที่เป็นฝ่ายเสีย ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติ
ศีลข้อ ๓ คือ 
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กาเมสุ มิจฺฉาจารา เวรมณี เว้นจากประพฤติผิด
ในกาม ศีลข้อนี้บัญญัติห้ามมิให้ประพฤติผิดในกาม แต่ไม่
ห้ามความประพฤติชอบในกาม คำาว่าในกามนั้น หมายถึงใน
เรื่องเกี่ยวกับความใคร่ระหว่างชายกับหญิง ท่ีเรียกในบัดนี้ว่า   
ความรักเกี่ยวกับเพศ ทุกๆ คนเมื่อเป็นเด็กย่อมพอใจในการเล่น 
ต่างๆ อย่างเด็ก แต่เม่ือร่างกายเติบโตขึ้น ก็เกิดมีความรู้สึก
เป็นอย่างชายหญิงแรกรุ่นหนุ่มสาว และโดยปกติก็มีการครอง
คู่เป็นสามีภริยาเกิดบุตรหลานสืบตระกูลกันต่อๆ มา และจัก
สืบกันต่อๆ ไป เชื้อสายของมนุษย์และสัตวโลกทุกชนิดจึงไม่สิ้น
สูญ แต่ในการครองคู่ของคนนั้น ยังต้องการเหตุอุปถัมภ์ต่างๆ                                             
ท้ังภายในท้ังภายนอก เพ่ือให้อยู่ด้วยกันย่ังยืนตลอดและมี      
ความสุขความเจริญ จะเกิดผลเป็นไปดังกล่าวได้ก็ต้องมีการ
ปฏิบัติในเรื่องนี้ในทางชอบ ในเมื่อถึงวัยถึงเวลาอันสมควร เมื่อ
ไปประพฤติยุ่งเกี่ยวก่อนถึงวัยเวลาอันสมควรก็ดี ประพฤติใน   
ทางท่ีผิดก็ดี หรือเม่ือมีคู่ครองแต่งงานแต่งการแล้ว ยังประพฤติ
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นอกใจกันอยู่ก็ดี รวมเรียกว่าประพฤติผิดในกามอย่างกว้างๆ
ประพฤติยุ่งเกี่ยวก่อนถึงวัยถึงเวลาอันสมควรนั้น 

เช่น ในเวลาเล่าเรียนศึกษาซึ่งเป็นเวลาหาวิชาความรู้ใส่ตน 
ไม่ใช่เป็นเวลาหาคู่ครอง ถ้าจะต้องการมีความรัก ก็ต้องทุ่มเท
ความรักไปในการศึกษาเล่าเรียน คือให้รักเรียน แต่ถ้าปล่อยใจ                          
ปล่อยกายเคลิบเคลิ้มหลงใหลไปในเรื่องเพศ ก็เรียกว่าประพฤติ
ผิด จะประพฤติผิดน้อยหรือมากเพียงไรก็สุดแต่จะปล่อยใจ
ปล่อยกายให้ผิดไปเท่าไร ความประพฤติยุ่งเกี่ยวก่อนถึงวัย          
เวลาอันสมควรเช่นนี้ โดยปกติเกี่ยวแก่เยาวชน มีโทษทำาให้                      
เรียนไม่สำาเร็จหรือเสียหายไปมิใช่น้อย และเป็นจารึกเศร้าหมอง
ติดอยู่กับตนเอง เยาวชนท่ัวไปจึงสมควรงดเว้นและป้องกันตน 
มิให้ทำาผิดไปในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้น

อนึ่ง ประพฤติในทางท่ีผิดนั้น คือเม่ือไม่ถึงเวลาอัน
สมควร แต่ประพฤติในทางลักลอบ หรือละเมิดล่วงล้ำาในเขต
ท่ีไม่ควรละเมิด คือถ้าเป็นฝ่ายชายละเมิดในภรรยาท่าน (เขา)  
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หรือหญิงผู้อยู่ในพิทักษ์รักษาของท่าน หรือในหญิงท่ีจารีตห้าม 
เช่น หญิงท่ีเป็นเทือกเถาของตนดังท่ีระบุไว้ในกฎหมาย ซึ่ง
รวมเรียกว่าหญิงซึ่งอยู่ในพิทักษ์รักษาของตระกูล หรือในหญิง
ผู้อยู่ใต้บัญญัติในพระพุทธศาสนา ซึ่งรวมเรียกว่าหญิงผู้อยู่ใน
พิทักษ์รักษาของธรรมเนียม หรือในหญิงท่ีกฎหมายบ้านเมือง              
ห้าม ถ้าเป็นหญิงประพฤติละเมิดหรือร่วมประพฤติละเมิดใน        
ชายท่ีไม่ควรกล้ำากลาย เช่น ผู้อยู่ภายใต้บัญญัติห้าม เป็นต้น 
หญิงหรือชายผู้ประพฤติละเมิดล่วงล้ำาในเขตท่ีไม่ควรละเมิดล่วง
ล้ำาดังกล่าว เรียกว่าประพฤติผิดในกาม เขตที่ไม่ควรละเมิดอัน
เป็นเหตุให้บังเกิดความประพฤติผิดเช่นนี้ ถึงไม่จำาแนกไว้ก็เป็น  
ท่ีเข้าใจกันได้ เพราะรวมลงว่าเป็นเขตท่ีหวงห้าม คือนอกจาก     
เจ้าตัวทั้งสองแล้ว ยังมีบุคคลที่สามรักษาหวงห้าม หรือเจ้าตัว
นั่นเองอยู่ใต้ธรรมเนียมหรือบัญญัติที่ห้ามไว้ ฉะนั้น ต้องมีการ
ลักลอบเหมือนอย่างทรัพย์ที่มีเจ้าของหวง ต้องลักขโมยจึงจะได้ 
แม้แมวเม่ือเข้าไปลักปลาย่างในครัว ก็แสดงว่ารู้ตัวว่าเป็นแมว



42

ขโมย จึงลอบเข้าไปและลอบวิ่งออก หรือเมื่อมีคนเห็น ก็รีบวิ่ง
หนีออกไปโดยเร็ว และถ้าการประพฤติผิดนั้นเป็นการใช้กำาลัง
บังคับ ก็ยิ่งเป็นการประพฤติผิดโดยแท้

อน่ึง แม้ผู้มีคู่ครองแต่งงานแต่งการแล้ว ยังประพฤติ
นอกจิตนอกใจกันอยู่ ก็เป็นประพฤติผิดในกาม เพราะเป็นความ
ประพฤติผิดในกันและกัน และยังเป็นการประพฤติผิดในเม่ือไป
ละเมิดในภรรยาท่านดังกล่าวแล้ว 

ลักษณะสำาหรับกำาหนดว่าเป็นการประพฤติผิดในกาม 
ซึ่งเป็นการผิดศีลนั้น คือเป็นวัตถุหรือเป็นเขตท่ีไม่ควรละเมิด
ล่วงล้ำากล้ำากราย ไม่ควรได้ไม่ควรถึง มีจิตประสงค์จำานงจะได้
วัตถุหรือเขตนั้น ปฏิบัติสำาเร็จได้ดังประสงค์ ความประพฤติผิด
ดังกล่าวนี้มีโทษเบา ปานกลาง และหนัก ตามระดับแห่งเขต
ท่ีละเมิด กับท้ังเจตนาและการกระทำา ดังมีตัวอย่างให้เห็นอยู่ 
ทุกกาลสมัย
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ความงดเว้นจากประพฤติผิดในกามดังกล่าวได้ เป็นศีล 
งดเว้นได้ด้วยต้ังใจถือศีล เป็นสมาทานวิรัติ ไม่ได้ต้ังใจงดเว้น
ก่อน พบโอกาสท่ีจะประพฤติผิดได้ แต่งดเว้นได้ เป็นสัมปัตตวิรัติ 
งดเว้นได้เป็นปกตินิสัยทีเดียว จัดเป็นสมุจเฉทวิรัติ เทียบอย่าง
วิรัติระหว่างมารดาบิดากับบุตรธิดาทั่วไป

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อท่ี ๑ เพ่ือป้องกันชีวิต  
ข้อท่ี ๒ ป้องกันทรัพย์สมบัติท่ีจะต้องใช้ดำารงชีวิต และข้อท่ี  
๓ นี้เพ่ือความสงบสุขในครอบครัว ด้วยอาศัยหลักยุติธรรม      
และเมตตากรุณาเช่นเดียวกัน

อาศัยหลักยุติธรรมนั้น คือเม่ือตนเองมีความรักและ
หวงแหนในส่ิงซึ่งเป็นท่ีรักของตนฉันใด คนอื่นก็มีความรู้สึก    
ฉันนั้นเหมือนกัน ฉะนั้น เม่ือไม่ปรารถนาให้ใครมาละเมิด      
ล่วงล้ำาในส่ิงท่ีรกัท่ีหวงแหนของตน กไ็ม่ควรละเมิดล่วงล้ำาในของ
คนอื่น เหมือนอย่างทุกคนก็ย่อมมีญาติพ่ีน้องต่างเพศของตน 
และไม่ปรารถนาให้ใครมาประพฤติละเมิดล่วงล้ำา เม่ือเป็นเช่นนี้ 
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ไฉนจึงจักไปประพฤติอย่างท่ีตนไม่ชอบในญาติพ่ีน้องของคนอื่น 
ฉะนั้น เมื่อพิจารณาโดยยุติธรรมแล้ว จึงไม่ควรประพฤติผิดใน
เรื่องนี้ในทางใดทางหนึ่งเลยทีเดียว

อาศัยหลักเมตตากรุณานั้น คือเม่ือมีเมตตากรุณา    
ต่อกันโดยจริงใจแล้ว ก็ไม่ประพฤติผิดต่อกันเลย เพราะการ
ประพฤติผิดเช่นนั้น เป็นการทำาลายด้วยอำานาจความใคร่ความ
ปรารถนา มิใช่วิสัยของคนท่ีมีเมตตากรุณากันจะทำาได้ ฉะนั้น 
พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อนี้ การปฏิบัติตามศีลข้อนี้จะสำาเร็จ
ได้ดีก็ต้องมีธรรมที่คู่กัน คือความสำารวมในกาม

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๓ คือกามสังวร ความสำารวมใน
กาม สังวรแปลว่าสำารวม คือระวังควบคุมตนไม่ให้ประพฤติผิด 
แต่ให้ประพฤติในทางท่ีชอบ เม่ือเป็นเยาวชน ก็ระวังควบคุม
ใจระวังควบคุมกาย ไม่ให้ออกไปนอกทาง เว้นเหตุชักจูงต่างๆ        
เช่น หนังสือและภาพยนตร์ เป็นต้น ท่ีเป็นเหตุย่ัวยุ รักษา
ประเพณีอันดีงามของไทยตามท่ีผู้ปกครองของตนได้อบรม
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แนะนำาอยู่โดยมากแล้ว การป้องกันเป็นการดีกว่าแน่นอน และ
ต้องป้องกันไว้แต่ต้น เหมือนอย่างป้องกันไฟไม่ให้เกิดขึ้น ย่อม        
ดีกว่าดับไฟ และดับไฟกองน้อยย่อมดีกว่าดับไฟกองโต ซึ่งอาจ  
จะดับไม่ได้ ต้องปล่อยให้โทรมไปเอง และไฟอย่างนี้เป็นไฟ                                              
ละเอียดอย่างไฟฟ้า ซึ่งเมื่อถูกไฟฟ้าอย่างแรงดูดแล้ว อาจทำาให้
หัวใจหยุดได้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเปรียบไว้ว่า เหมือนอย่างศร
สลักมีพิษท่ีรักษาได้ยาก เม่ือยังไม่ถึงวัยถึงเวลา จึงควรท่ีจะ
ป้องกันไว้ก่อน 

ส่วนในระหว่างสามีภรรยา ทางพระพุทธศาสนาสอน
ให้สามีสันโดษคือยินดีพอใจอยู่แต่ในภรรยาของตน ส่วนภรรยา
ให้มีความซื่อตรงในสามีของตน เพ่ือให้อยู่ครองกันเป็นสุข       
ตลอดไป เม่ือเป็นเช่นนี้ แม้จะเกิดอันตรายขึ้นก็อาจช่วยกันได้ 
และเป็นตัวอย่างท่ีควรสรรเสริญ ดังเรื่องของกินนรและกินรี    
ในจันทกินนรชาดกที่จะนำามาเล่าในสุดท้ายนี้ มีความว่า
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ในสมัยดึกดำาบรรพ์โน้น เม่ือพระเจ้าพรหมทัตครอบครอง
ราชสมบัติในกรุงพาราณสี มีหมู่กินนรเกิดอยู่ในป่าหิมพานต์   
(ป่ามีหิมะ) อาศัยอยู่บนภูเขาเงินชื่อว่าจันทบรรพต ครั้งหนึ่ง 
พระเจ้ากรุงพาราณสี เสด็จประพาสป่าหิมพานต์แต่พระองค์ 
เดียว ทรงล่าเนื้อเสวยไปโดยลำาดับ จนถึงแม่น้ำาเล็กสายหนึ่ง
ก็เสด็จขึ้นไปทางต้นน้ำา โดยปกติหมู่กินนรไม่ลงจากเขาในฤดู
ฝน เมื่อถึงฤดูแล้งจึงพากันลงมา ครั้งนั้น กินนรและกินรีสามี
ภรรยาคู่หนึ่งพากันลงมาจากภูเขา เกลือกเคล้าของหอมในท่ี
นั้นๆ เคี้ยวกินเกสรดอกไม้ นุ่งห่มใบไม้เล่นพลางขับร้องพลาง 
จนถึงแม่น้ำาเล็กนั้นก็ร่อนลงเกลี่ยดอกไม้ลงในน้ำา ลงเล่นน้ำาเป็น
ที่สนุกสบาย แล้วก็พากันขึ้นนั่งบนกองดอกไม้ ฝ่ายจันทกินนร 
(เรียกชื่อตามภูเขาที่อยู่นั้น) ก็ดีดไม้ไผ่ขับร้อง จันทกินรีได้ฟ้อน
รำาขับร้องประสานเสียง

ฝ่ายพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงได้สดับเสียง ก็แอบเสด็จ
เร้นพระองค์เข้าไป ทรงเห็นกินนรท้ังสอง ก็มีพระหฤทัยปฏิพัทธ์ 
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ในนางกินรี ทรงปรารถนาจะได้นางกินรี จึงทรงยิงธนูศรไปต้อง
จันทกินนรล้มลง

จันทกินนรต้องศรเป็นบาดแผลเจ็บปวดรวดร้าว โลหิต
ไหลพรั่ง ก็ร้องคร่ำาครวญขึ้นว่า “จันทา เราจะตาย เมาเลือด
เต็มที จะหมดลมบัดนี้ เจ็บปวดเหลือเกิน เม่ือเราตายแล้ว  
เจ้าก็จะต้องเศร้าโศก เราก็ย่ิงเศร้าใจ เพราะสงสารเจ้าย่ิงกว่า
ทุกข์กายในบัดน้ี” จันทกินนรพร่ำาเพ้อไปจนถึงวิสัญญีภาพสลบลง 
ฝ่ายจันทกินรีกำาลังเพลิดเพลิน ทีแรกจึงยังไม่รู้ว่าจันทกินนร 
ถูกยิง ครั้นเห็นจันทกินนรล้มสลบลง จึงเข้าไปดูเห็นโลหิตไหล
โชกจากบาดแผล ก็ร้องขึ้น พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงคิดว่า
กินนรคงตายแล้ว จึงเสด็จออกแสดงพระองค์

จันทกินรีเห็นพระเจ้ากรุงพาราณสี จึงคิดว่ามนุษย์ผู้นี้
แน่ละยิงสามีของเรา มีความกลัวก็บินหนีขึ้นไปจับบนยอดเขา 
แล้วร้องบริภาษพระเจ้ากรุงพาราณสีโดยความว่า “โจรใจร้าย 
ฆ่าสามีของเรา เราโศกใจนัก ขอให้มารดาของท่าน ชายาของ
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ท่านจงได้โศกเหมือนเช่นนี้ และจงอย่าเห็นบุตร เห็นสามี ท่าน
ได้ทำาร้ายสามีของเรา ซึ่งไม่ได้ทำาร้ายอะไรท่านเลย”

พระเจ้ากรุงพาราณสีได้ตรัสปลอบโยน ทรงรับรองว่า 
จะยกย่องนางกินรีให้เป็นพระราชชายา

นางจนัทกนิรไีดก้ล่าวบันลือเสียงอย่างองอาจหนกัแนน่
ว่า “ถึงเราจักตาย ก็จักไม่ยอมเป็นของท่าน ซึ่งได้ฆ่าสามีของ
เราผู้ไม่ได้ทำาอะไรให้ท่านอย่างแน่นอน”

พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงได้สดับดังนั้นก็ส้ินปฏิพัทธ์ 
ตรัสว่า “เจ้านางกินรีชอบอยู่กินกฤษณาและของหอม อยู่กับ
หมู่กินนร ไม่ชอบอยู่ในบ้านในเมืองก็แล้วไป” ทรงส้ินอาลัย    
เสด็จหลีกไป

จันทกินรี ครั้นเห็นพระเจ้ากรุงพาราณสีเสด็จไปแล้ว   
ก็บินลงมานำาร่างกินนรขึ้นไปบนยอดเขา คร่ำาครวญอยู่ช้านาน 
ในที่สุดได้ลองคลำาดูตัวของจันทกินนร รู้สึกว่ายังอุ่นอยู่ ก็คิดว่า
ยังมีชีวิตอยู่ จึงร้องฟ้องเทวดาขึ้นว่า “ท้าวโลกบาลไม่มี หรือ
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หายไปไหน หรือตายไปหมดแล้ว จึงไม่มาช่วยรักษาสามีของ
เรา” จึงร้อนถึงท้าวสักกเทวราช ต้องเสด็จจำาแลงเป็นพราหมณ์          
ลงมาถือกุณฑี (คนโท) น้ำามารดจันทกินนร พิษศรก็ส้ินไปใน  
ขณะนั้น จันทกินนรกลับฟื้นขึ้น หายเป็นปกติ ต่างยินดี ไหว้  
ท้าวสักกเทวราช ท้าวสักกเทวราชก็ให้โอวาทส่ังสอน มิให้ลง
จากภูเขาจันทบรรพตล่วงล้ำาไปในทางของมนุษย์อีก กินนรกินรี
ท้ังสองกร็บัโอวาทและอยู่ดว้ยกนัเป็นสุขสวัสดสืีบไปแล (ไดท้ราบ
ว่าจันทกินนรชาดกนี้ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฑาธุชฯ อินทราชัย ได้
ทรงนิพนธ์เป็นละครแบบดึกดำาบรรพ์)
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มนุษยธรรมที่ ๔

อันแก้วแหวนเงินทองส่ิงของต่างๆ ทุกๆ คนคง  
ต้องการของจริงของแท้ ไม่ต้องการของเทียมของปลอม แม้
ถ้อยคำาท่ีพูดกันก็เป็นเช่นเดียวกัน คือ ต้องการถ้อยคำาท่ีจริง  
ไม่ต้องการฟังคำาเท็จ เว้นไว้แต่จะพูดฟังกันเล่น เช่น เล่า
นิทานเรื่องเท็จแข่งกัน ถ้าเป็นถ้อยคำาท่ีพูดกันโดยปกติแล้ว ก็           
ต้องการถ้อยคำาท่ีพูดกันตามความจริงท้ังนั้น ถ้าใครพูดเท็จอยู่
เนืองๆ จนเป็นที่จับได้แล้ว ถึงจะพูดจริงสักครั้ง ก็ไม่มีใครเชื่อ 
เหมือนนิทานเรื่องเด็กเล้ียงแกะ ซึ่งชอบพูดหลอกคนว่าหมาป่า
มากินลูกแกะ เพ่ือให้คนแตกต่ืนกันไปช่วย เห็นเป็นสนุก เม่ือ    
พูดหลอกเขาอยู่อย่างนี้บ่อยๆ ครั้นมีหมาป่ามากินลูกแกะจริงๆ 
จึงวิ่งมาบอกเพื่อให้คนไปช่วย ก็ไม่มีใครเชื่อ ต้องเสียลูกแกะไป
เพราะโทษของมุสา
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เรื่องเช่นนี้มีเล่าไว้ในนิทานชาดกทางพระพุทธศาสนา
มากเรื่อง เช่น เรื่องหนึ่งเล่าว่า มีหมอรักษาพิษงูผู้ขาดแคลน
คนหนึ่ง ไม่ได้การรักษาอะไรในละแวกบ้าน จึงออกเดินเรื่อยไป
ถึงต้นไทรต้นหนึ่งใกล้ประตูบ้าน เห็นงูตัวหนึ่งกำาลังนอนหลับ     
โผล่ศีรษะออกมาทางคาคบไม้ ในขณะนั้น มีเด็กกลุ่มหนึ่งกำาลัง
เล่นกันอยู่ในที่นั้น หมองูจึงคิดจะลวงเด็กให้จับงูเพื่อให้งูกัดแล้ว
รักษาเอาค่าจ้าง จึงพูดแก่เด็กว่า เห็นลูกนกสาลิกานั่นไหม จับ
เอาซิ เด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กฉลาด มองไปเห็นศีรษะที่คาคบไม้ 
ยังไม่รู้ว่าเป็นงู จึงปีนต้นไม้ขึ้นไปจับเข้าที่คอ จึงรู้ว่างู แต่ก็จับ
ให้แน่น ไม่ให้งูกลับศีรษะมากัดไว้ แล้วเหว่ียงไปโดยเร็ว งูนั้น
ปลิวไปตกท่ีคอของหมอเข้าพอดี พันคอของหมอนั้น กัดให้ล้ม
ลงสิ้นชีวิตในที่นั้น เข้าภาษิตที่ว่า หมองูตายเพราะงู ให้ทุกข์แก่
ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว

อีกชาดกหนึ่งเล่าว่า ครั้งหนึ่งได้มีการมหรสพครั้ง
ใหญ่ในกรุงพาราณสี เป็นท่ีน่าต่ืนเต้นยินดีในหมู่มนุษย์ ตลอด
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ถึงเทพก็พากันมาดู ได้มีเทพบุตร ๔ องค์ประดับเทริดดอกไม้ 
แตงทิพย์มาชมมหรสพ หมู่มนษุย์เหน็เทรดินัน้ ซึง่สวยสดงดงาม
และมีกล่ินหอมตลบ กพ็ากนัรอ้งขอ เทพบุตรตอบว่าดอกไม้ทิพย์
เหล่านี้มีอานุภาพมาก ควรเฉพาะแก่ทวยเทพ ไม่ควรแก่คน
ประพฤติชั่วในหมู่มนุษย์ แต่ว่าก็สมควรแก่มนุษย์ที่ประกอบด้วย
คุณงามความดีเหมือนกัน 

ครั้นกล่าวนำาร่วมกันอย่างนี้แล้ว เทพบุตรองค์ท่ี ๑ 
กล่าวว่า คนใดไม่ลักของเขาด้วยกาย ทางวาจาก็ไม่พูดเท็จ 
ได้ยศก็ไม่มัวเมา คนนั้นควรประดับดอกแตงทิพย์ เทพบุตร
องค์ท่ี ๒ กล่าวว่า คนใดแสวงหาทรัพย์โดยชอบธรรม ไม่
ตักตวงทรัพย์ด้วยวิธีหลอกลวง ได้บริโภคทรัพย์แล้วก็ไม่มัวเมา                 
ชนนั้นควรประดับดอกแตงทิพย์ เทพบุตรองค์ท่ี ๓ กล่าวว่า 
ชนใดมีจิตไม่เหลืองเรื่อดังขม้ินด้วยกามราคะ มีความเชื่อต้ังม่ัน
ไม่หน่ายง่าย ไม่กินดี (อยู่ดี) แต่คนเดียว ชนนั้นควรประดับ
ดอกแตงทิพย์ เทพบุตรองค์ท่ี ๔ กล่าวว่า ชนใดไม่บริภาษด่าว่า                          
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คนดีคนสงบท้ังต่อหนา้ท้ังลับหลัง มีปกติพูดอย่างใด ทำาอย่างนัน้  
ชนนั้นควรประดับดอกแตงทิพย์

ฝ่ายปุโรหิตในนครนั้นได้ยินแล้วคิดว่า คุณเหล่านี้ 
แม้สักข้อหนึ่งไม่มีอยู่ในตน แต่ว่าจักพูดประกาศว่ามี เพื่อว่าจัก
ได้รับดอกไม้ทิพย์เหล่านี้มาประดับ แล้วมหาชนจักได้นับถือ
ยกย่อง จึงได้กล่าวแก่เทพบุตรท้ัง ๔ องค์โดยลำาดับว่า ตน
ประกอบด้วยคุณเหล่านี้ๆ เทพบุตรเหล่านั้นถอดเทริดดอกแตง
ทิพย์ออกให้แก่ปุโรหิต ปุโรหิตก็รับมาสวมประดับที่ตนทีละเทริด
โดยลำาดับ เทพบุตรทั้ง ๔ ครั้นให้ดอกไม้ทิพย์แก่ปุโรหิตแล้วก็
กลับไปสู่เทวโลก

คร้ันเทพบุตรพากันไปแล้ว ก็เกิดความเจ็บปวดอย่างย่ิง
ท่ีศีรษะของปุโรหิต เหมือนอย่างถูกบดด้วยหินอันคม เหมือนอย่าง
ถูกบีบด้วยแผ่นเหล็ก ปุโรหิตนั้นเจ็บปวดรวดร้าวกล้ิงเกลือก 
ไปมา ร้องครวญครางด้วยเสียงอันดัง เม่ือมหาชนพากันถาม
ว่าเป็นอะไรก็บอกว่า ข้าพเจ้าพูดเท็จแก่เทพบุตรว่ามีคุณต่างๆ  
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ขอเทริดดอกไม้นี้มาสวม ช่วยถอดออกจากศีรษะที ชนทั้งหลาย
พากันพยายามถอด ก็ถอดออกไม่ได้ เหมือนอย่างถูกผูกไว้แน่น
ด้วยแผ่นเหล็ก จึงนำาไปบ้าน

ปุโรหิตร้องครวญครางอยู่ถึง ๗ วัน พระราชาจึง
ทรงปรึกษากับหมู่อำามาตย์ แล้วจัดให้มีมหรสพขึ้นใหม่ เพ่ือให้ 
เทพบุตรมาอกี เทพบุตรท้ังหลายกพ็ากนัมา มหาชนกน็ำาพราหมณ์ 
ทุศีลมา พราหมณ์นั้นก็อ้อนวอนขอชีวิต เทพบุตรเหล่านั้น       
ก็กล่าวว่า ดอกไม้ทิพย์เหล่านี้ไม่ควรแก่ท่านซึ่งเป็นคนไม่ดี    
ท่านเข้าใจว่าจักลวงเทพดาฟ้าดินได้ จึงได้รับผลของมุสาวาท 
ของตน แล้วไดก้ล่าวตำาหนปุิโรหตินัน้ต่างๆ ในท่ามกลางมหาชน 
แล้วก็ถอดเทริดออก กลับไปสู่สถานของตน ฝ่ายปุโรหิตก็หาย
จากความเจ็บปวด แต่ก็ได้รับความอัปยศเป็นอย่างมาก เพราะ
โทษของการอาศัยยศตำาแหน่งหน้าท่ีทำาชั่ว แล้วยังมุสาว่าทำาดี 
เพ่ือจะได้ทิพยบุปผาภรณ์ (เคร่ืองประดับดอกไม้ทิพย์) จากฟากฟ้า 
ซึ่งไม่ควรแก่คนชั่ว การพูดเท็จมีโทษดังเช่นเรื่องที่เล่าเป็นนิทาน
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สุภาษิตสอนใจดังกล่าว พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติศีลข้อท่ี ๔ ว่า 
มสุาวาทา เวรมณ ีเว้นจากการกล่าวเท็จ เท็จหรอืมุสา 

คือไม่เป็นความจริง กล่าวเท็จก็คือพูดไม่จริงหรือพูดปดเพื่อให้ผู้
อื่นเข้าใจผิด เช่น ไม่รู้ไม่เห็น พูดว่ารู้ว่าเห็น ไม่ได้ทำา พูดว่าทำา 
หรือได้รู้เห็นได้ทำา พูดปฏิเสธเสีย ไม่ใช่แต่พูดด้วยปากเท่านั้น 
เขียนหนังสือเท็จปดเขา หรือแสดงอาการให้เขาเข้าใจผิด เช่น 
เมื่อเขาถามว่าเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหม ความจริงก็เห็น แต่สั่นศีรษะ 
เพื่อให้เข้าใจว่าไม่เห็น เรียกว่ากล่าวเท็จหรือมุสาวาทเหมือนกัน 
การแสดงความเท็จนั้น มักใช้การพูดกันเป็นส่วนมาก จึงเรียก
ว่ามุสาวาท แต่ก็หมายถึงทุกๆ วิธีท่ีทำาให้คนอ่ืนเข้าใจผิดจาก 
ความจริง เช่น ที่เรียกว่า

ปด ไดแ้กมุ่สาจงัๆ เพ่ือใหแ้ตกกนั เพ่ือหลอก เพ่ือยอยก 
เพื่อประจบสอพลอ เป็นต้น

ทนสบถสาบาน เพื่อให้เขาเชื่อในคำาเท็จ
ทำามารยา เช่น ไม่เป็นอะไร แกล้งทำาเป็นไข้
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ทำาเลศนัย เช่น ทำากลอุบายลวงหลอกหรือล่อให้เขา
ตายใจให้เชื่อผิดๆ หรือทำาแย้มพรายให้เขาคิดต่อไปผิดๆ

เสริมความ คือ ขยายให้มากไปกว่าความจริง เช่น 
คนที่ ๑ พูดเพียงว่า ไปเยี่ยมเพื่อนป่วย คนที่ ๒ พูดต่อไปว่า 
เพื่อนคนนั้นป่วยมาก คนที่ ๓ พูดต่อไปอีกว่า เพื่อนคนนั้นป่วย
มีอาการร่อแร่

อำาความ คือ พูดไม่หมด เว้นความบางตอนไว้เสีย  
เพื่อปกปิด เช่น กลับบ้านผิดเวลา ผู้ปกครองถามว่าไปไหนมา 
ก็ตอบว่าไปบ้านเพื่อน ไปบ้านเพื่อนจริงเหมือนกัน แต่ก็ได้พากัน
ไปเที่ยวที่อื่นๆ อีกด้วย

มุสาวาททุกวิธีเช่นท่ีกล่าวนี้ มีโทษน้อย ปานกลาง 
หรือมาก ตามระดับแห่งเรื่องท่ีมุสาจะก่อให้เกิดขึ้นได้เพียงไร  
และเจตนา (ความจงใจ) แรงเท่าไร กิริยาท่ีประกอบมุสาวาท 
ใช้พยายามเท่าไร
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เวรมณี คือความเว้นจากมุสาทุกอย่าง เป็นศีลข้อท่ี 
๔ นี้ ถ้าเว้นด้วยตั้งใจรับศีลไว้ก่อน เป็นสมาทานวิรัติ ถ้าเว้น   
ด้วยตั้งใจขึ้นเดี๋ยวนั้นเอง ในขณะที่พบโอกาสจะพูดเท็จได้ เป็น
สัมปัตตวิรัติ ถ้าเว้นได้จนเป็นปกตินิสัยจริงๆ ก็เป็นสมุทเฉจวิรัติ

เม่ือรับศีลข้อนี้ไว้แล้ว ทำาอย่างไรศีลจึงจะขาด ให้
กำาหนดมองดลัูกษณะดงันี ้คอื จติคดิจะพดูใหผ้ดิไปจากความจรงิ
ทั้งรู้อยู่ มีความพยายามเกิดจากจิตนั้น และคนอื่นรู้เข้าใจความ 
เช่น พูดกันด้วยภาษาไทยแก่คนท่ีรู้ภาษาไทย เขาฟังออกว่าพูดว่า
อย่างไร หรือใช้กิริยาสั่นศีรษะ เขาเห็นแล้วเข้าใจความประสงค์
ว่าปฏิเสธ ใช้กิริยาพยักหน้า เขาก็เข้าใจว่ารับรอง ถ้าคนอื่นไม่รู้
เข้าใจความ เหมือนอย่างพูดปดด้วยภาษาไทยแก่คนที่ไม่รู้ภาษา
ไทย เขาฟังไม่รู้ว่าอะไร ศีลก็ยังไม่ขาด

พระพุทธเจา้ทรงบัญญติัศลีขอ้ท่ี ๔ อาศยัหลักยุติธรรม
และเมตตากรุณาเช่นเดียวกับข้ออื่นๆ คือทุกๆ คนปรารถนาจะ
ได้รบัความจรงิ ไม่ต้องการถกูหลอกลวงด้วยความเท็จ จงึไม่ควร



58

จะกล่าวเท็จหลอกลวงคนอ่ืนให้เข้าใจผิด เม่ือพูดอย่างยุติธรรม  
ไม่ลำาเอียงไปทางตนและทางผู้อ่ืน ก็ต้องพูดอย่างนี้ แต่เม่ือพูด
ลำาเอียงเข้ากับตน ก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งว่า หลอกลวงเขาได้                                               
เป็นดี แต่ถูกเขาหลอกลวงไม่ดี อนึ่ง ทุกๆ คนถ้ารักเมตตา  
กรุณากัน ก็หลอกลวงกันไม่ลง แต่ทุกๆ คนก็ควรจะรักเมตตา
ปรารถนาสุขต่อกัน กรุณาปรารถนาจะช่วยกันจากความทุกข์
ความเดอืดรอ้นต่างๆ มิใชห่รอื ตัวเราเองกป็รารถนาใหค้นอ่ืนให้
ความปรารถนาดีด้วยเมตตา ไม่ต้องการให้ใครมุ่งร้าย ปรารถนา
ให้คนอ่ืนให้ความช่วยเหลือเม่ือทุกข์ ไม่ต้องการให้ใครก่อทุกข์
เพ่ิมทุกข์ให้ มิใช่หรือ จึงไม่เป็นการสมควรหรือท่ีจะทำาจิตใจ        
ให้มีเมตตากรุณาแก่คนอื่น เหมือนอย่างที่ตนต้องการให้คนอื่นมี
แกต่น และคนท่ีมีจติเมตตากรณุาต่อกนั จะพูดมุสาหลอกทำาลาย
กนัได้หรอื นอกจากจะพูดความจรงิท่ีควรพูดแกก่นั พระพุทธเจา้
ทรงมีพระกรุณาเที่ยงธรรมในสรรพสัตว์ จึงทรงบัญญัติศีลข้อนี้
เพื่อให้เว้นจากมุสาวาท
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ผู้ ท่ี ต้ั งใจรักษาวาจาตามศีลข้อนี้  ควรเ ว้นจาก          
มุสาวาทโดยตรงดังเช่นท่ีกล่าวมาแล้ว ควรเว้นจากมุสาวาท
โดยอ้อมด้วย เช่น พูดส่อเสียด พูดเสียดแทง ประชดหรือด่า              
พูดสับปลับเหลวไหล เม่ือทำาสัญญากันไว้แล้วก็รักษาสัญญา  
ไม่บิดพล้ิวทำาให้ผิดสัญญา เม่ือให้สัตย์แก่กันไว้แล้วก็รักษาสัตย์ 
ไม่กลับสัตย์หรือเสียสัตย์ เมื่อรับคำาแล้วไม่คืนคำา รวมความว่า
ให้รักษาสัจจวาจา คือ ให้พูดจริงและให้ทำาจริงดังพูด การพูด
จริงนั้นง่ายกว่าพูดเท็จ เพราะไม่ต้องคิดประดิษฐ์เปล่ียนแปลง
เรื่อง พูดตรงไปตามเรื่องเท่านั้น แต่การพูดเท็จต้องคิดประดิษฐ์
เปล่ียนแปลง ยากท่ีจะโกหกได้สนิท มักมีพิรุธให้จับได้ ไม่เร็ว 
ก็ช้า แต่การทำาจริงดังพูด อาจยากสำาหรับคนท่ีชอบพูดอะไร
พล่อยๆ แต่ไม่ยากสำาหรับคนท่ีตริตรองแล้วจึงพูด ใครก็ตาม
จะรักษาสัจจวาจาได้ ต้องมีธรรมที่คู่กันกับศีลข้อนี้ในจิตใจ คือ
ความมีสัตย์
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ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๔ คือความมีสัตย์ ได้แก่ มีความ
จริง ความตรง คนท่ีมีความจริง จะเป็นเด็กก็ตาม ผู้ใหญ่  
ก็ตาม ย่อมเป็นคนซื่อตรงต่อมิตรสหาย สวามิภักดิ์คือจงรัก
ภักดีในเจ้าของตน มีความกตัญญูกตเวทีในท่านผู้มีคุณ มี
ความยุติธรรมหรือเที่ยงธรรม รู้จักผิดรู้จักถูก และว่าไปตามผิด            
ตามถูกในบุคคลในเรื่องทั่วไป กล่าวโดยเฉพาะ ก็เป็นคนมีวาจา
สัตย์ พูดเป็นที่เชื่อถือได้

ศีลคือมุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากกล่าวเท็จ) และ  
ธรรมคือความมีสัตย์นี้ จำาเป็นแก่สังคมมนุษย์ทุกสังคม เป็นต้น 
ว่าในระหว่างเพื่อน ในระหว่างสามีภรรยาหรือครอบครัว ขึ้นไป
จนถึงในระหว่างประเทศ เมื่อต่างมีศีลและธรรมคู่นี้ จึงอยู่ด้วย
กันเป็นปกติเรียบร้อย เชื่อถือกันได้ ไว้วางใจกันได้ ผู้ปกครอง
ประชาชนต้ังแต่อดีตกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้ เม่ือรักษาศีลและ
ธรรมคู่นี้อยู่ เป็นที่เชื่อถือได้ทั้งในประเทศ ทั้งต่างประเทศ คือ
ภายในประเทศ ก็ไม่พูดหลอกลวงประชาชน รักษาสัตย์ต่อ
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ประชาชน สำาหรับที่เกี่ยวกับต่างประเทศ ก็รักษาสัญญาที่ทำาไว้
ต่อกัน เป็นต้น พระมหากษัตริย์ตั้งแต่โบราณกาลมา ปรากฏใน
เรือ่งต่างๆ ว่า ไดท้รงรกัษาวาจาสัตย์อย่างกวดขนั บางพระองค์
แม้จะรับส่ังพล้ังพระโอษฐ์ออกไป ก็ไม่ทรงคืนคำา ด้วยทรงถือ  
เป็นพระราชธรรมว่า เป็นกษัตริย์ตรัสแล้วไม่คืนคำา ดังนิทาน
ชาดกเรื่องหนึ่งว่า

พระราชาองค์หนึ่งมีพระราชโอรสประสูติแต่พระ
อัครมเหสี ๒ พระองค์ มีพระนามว่า มหิสสาสกุมารองค์หนึ่ง  
จันทกุมารองค์หนึ่ง พระอัครมเหสีส้ินพระชนม์ พระราชาทรง
ต้ังพระอัครมเหสีขึ้นใหม่ พระนางประสูติพระราชโอรสองค์
หนึ่งพระนามว่า สุริยกุมาร พระราชาทอดพระเนตรเห็นสุริย-
กุมารซึ่งประสูติใหม่ มีพระราชหฤทัยโสมนัสยินดี ตรัสแก่พระ
อัครมเหสีองค์ใหม่ว่า พระองค์พระราชทานพรแก่พระราชโอรส
ที่ประสูติแต่พระนาง คือพระราชทานให้พระนางทูลขออะไรให้แก่        
พระราชโอรสของพระนางได้ตามปรารถนา พระนางจึงทูลขอ                                            
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ราชสมบัติให้แก่พระราชโอรสของพระนาง ในเวลาเม่ือพระ
ราชโอรสคือสุริยกุมารนั้นทรงเจริญวัยขึ้นแล้ว

พระราชาไม่อาจทรงปฏิเสธเพราะได้ตรัสพระราชทาน
พรไว้แล้ว จึงทรงส่งมหิสสาสกุมารและจันทกุมาร ซึ่งประสูติ
แต่พระอัครมเหสีองค์แรก ให้ออกไปประทับอยู่ในป่า ทรงส่ัง
ให้กลับมาถือเอาราชสมบัติต่อเม่ือพระองค์ทรงล่วงลับไปแล้ว  
พระกุมารท้ังสองกราบถวายบังคมลาพระราชบิดา ลงจาก
ปราสาท เสด็จดำาเนินออกไป สุริยกุมารซึ่งพระราชมารดาทูล                                   
ขอราชสมบัติให้ ทรงเห็นทรงทราบเรื่องนั้นแล้ว เสด็จออกไป                                          
กับพระเชษฐาทั้งสอง พระกุมารทั้งสามได้เสด็จเข้าป่าหิมพานต์                                            
( ป่ามีหิมะ) ไ ด้หยุดพักในท่ี ไ ม่ ไกลจากสระบัวแห่งหนึ่ ง                         
มหิสสาสกุมารส่ังสุริยกุมารให้ไปท่ีสระ อาบด่ืมแล้วให้ใช้ใบบัว
ทำากรวยใส่น้ำามา

สระนั้นมีผีเส้ือน้ำาตนหนึ่งรักษาอยู่ ผีเส้ือน้ำานั้นได้
รับอนุญาตจากท้าวเวสสวรรณ ให้จับคนท่ีลงไปในสระกินได้  
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เว้นแต่คนท่ีรู้เทวธรรม ผีเส้ือน้ำาได้จับคนท่ีไม่รู้กินเสียเรื่อยมา  
สุริยกุมารก็ถูกจับและถูกถามถึงเทวธรรมเช่นเดียวกัน จึงตอบ
ว่า พระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่าเทวธรรม ผีเสื้อน้ำากล่าวว่า 
ท่านไม่รู้เทวธรรม แล้วจับไปขังไว้ในท่ีอยู่ของตน มหิสสาสกุมาร
เห็นสุริยกุมารชักช้า ก็ส่งจันทกุมารไปอีก จันทกุมารได้ถูกจับ
ถามเช่นเดียวกัน ตอบว่า ทิศท้ัง ๔ ช่ือว่าเทวธรรม จึงถูกขังไว้อีก

ฝ่ายมหิสสาสกุมารเห็นจันทกุมารยังชักช้าอยู่อีก ก็คิด
ว่าน่าจะมีอันตราย จึงไปยังสระนั้นเอง ทรงตรวจดูเห็นแต่
รอยลง ไม่เห็นรอยขึ้น ก็ทรงทราบว่ามีผีเส้ือน้ำารักษา จึงทรง
ผูกสอดพระขรรค์ ถือธนูยืนระวังอยู่ ผีเส้ือน้ำาเห็นมหิสสาส-             
กุมารไม่ลงสระ จึงจำาแลงเพศเป็นคนทำางานป่ามาชักชวนให้ลง                  
มหิสสาสกุมารเห็นแล้ว ก็รู้ว่าเป็นยักษ์ จึงถามว่า ท่านจับน้อง
ชายของเราไปหรือ จับไปเพราะเหตุอะไร จับท้ังหมดหรือเว้น      
ใครบ้าง ยักษก์ทู็ลรบัว่าไดจ้บักมุารท้ังสองไป เพราะไดร้บัอนญุาต
ให้จับคนที่ลงสระนี้ทุกคน เว้นไว้แต่ผู้รู้เทวธรรม และตนต้องการ 
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เทวธรรม มหิสสาสกุมารก็รับว่า จะกล่าวเทวธรรมให้ฟัง แต่จะ
ต้องชำาระกายให้สะอาดก่อน

ยักษ์ได้ปฏิบัติพระราชกุมารให้สรงสนานเสวยน้ำา
เรียบร้อยแล้ว ได้นั่งเพ่ือจะฟังเทวธรรมใกล้พระบาทกุมาร 
มหิสสาสกุมารตรัสเตือนให้ฟังโดยเคารพแล้ว จึงกล่าว 
เทวธรรม ดังมีคำาแปลว่า “คนดีท้ังหลายถึงพร้อมด้วยหิริ   
(ความละอายใจต่อความชั่ว) และโอตตัปปะ (ความเกรงกลัว   
ต่อความชั่ว) ต้ังอยู่ดีในธรรมอันขาว สงบแล้ว เรียกว่าผู้ท่ีมี
เทวธรรมในโลก” ยักษ์ได้สดับแล้วเล่ือมใส ก็กล่าวว่า จะคืน 
อนุชาให้องค์หนึ่ง จะให้นำาองค์ไหนมา มหิสสาสกุมารตรัสให้
นำาองค์เล็กมา ยักษ์จึงกล่าวติเตียนว่า พระกุมารรู้แต่เทวธรรม
เท่านั้น แต่ไม่ประพฤติในเทวธรรม เพราะควรท่ีจะให้นำาอนุชา 
องค์โตมา จึงจะชื่อว่าทำาความนับถือคนที่เจริญ

มหิสสาสกุมารตรัสว่า ทรงรู้เทวธรรมและประพฤติ
ด้วย แล้วก็ตรัสเล่าเร่ืองให้ยักษ์ฟังมีความว่า พระองค์ ๒ พ่ีน้อง  
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ต้องเขา้ป่ากเ็พราะพระอนชุาองคเ์ล็ก พระราชบิดาประทานพรแกอ่นชุา 
องค์เล็ก แต่มิได้ประทานพรแก่พระองค์ทั้งสอง เมื่อพระมารดา
เล้ียงทูลขอราชสมบัติใหแ้กอ่นชุาองคเ์ล็กซึง่เป็นโอรสของพระนาง 
พระราชบิดาก็จำาต้องทรงอนุญาต เพราะได้ทรงล่ันพระวาจา                     
ไว้แล้ว และกต้็องทรงอนญุาตอรญัวาส (การอยู่ป่า) แกพ่ระองค์
ท้ังสอง ฝ่ายอนุชาองค์เล็กไม่ยอม กลับขอมาอยู่ด้วย ฉะนั้น   
เม่ือพระองค์กล่าวว่า อนุชาองค์เล็กถูกยักษ์ตนหนึ่งกินเสีย                          
ในป่าแล้ว ใครเล่าจักเชื่อ ฉะนั้น พระองค์จึงให้นำาอนุชา                          
องค์เล็กมา เพื่อมิให้เป็นที่พึงตำาหนิติเตียนได้ ยักษ์ได้ฟังเหตุผล 
มีความเลื่อมใส จึงคืนอนุชาให้ทั้งสององค์

ต่อมา เม่ือพระราชบิดาส้ินพระชนม์ มหิสสาสกุมาร
จึงกลับมาทรงรับราชสมบัติในกรุงพาราณสี ประทานตำาแหน่ง
อปุราชแกจ่นัทกมุาร ประทานตำาแหนง่เสนาบดีแกสุ่รยิกมุาร และ
ไดท้รงนำายักษซ์ึง่ได้กลับตัวเป็นผูมี้ศลี ไม่ดุรา้ยเย่ียงยักษท้ั์งหลาย
แล้ว มาบำารุงไว้ในบ้านเมืองให้เป็นสุขสืบไป
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มนุษยธรรมที่ ๕

อันน้ำาดื่มธรรมดาเพ่ือแก้กระหาย เป็นส่ิงจำาเป็นแก่
ร่างกาย แต่น้ำาดื่มอีกชนิดหนึ่งไม่ใช่เพ่ือแก้กระหาย ไม่เป็น
ส่ิงจำาเป็นต้องหัดด่ืม เม่ือด่ืมติดๆ เรื่อยๆ ไป จนติดเข้าแล้ว  
ก็ทำาให้กระหาย ทำาให้เหมือนเป็นของจำาเป็น ทีแรกคนดื่มน้ำา 
ครั้นหนักๆ เข้า น้ำานั้นกลับดื่มคน พูดอย่างสามัญฟังง่ายๆ ว่า  
ทีต้นคนกินน้ำา ทีหลังน้ำากินคน อันน้ำากินคนนี้ก็คือน้ำาเมา 
เป็นของกล่ันเรียกว่าสุรา เป็นของดองเรียกว่าเมรัย มีชนิด
ต่างๆ คนรู้จักดื่มน้ำาเมามาแต่สมัยดึกดำาบรรพ์ จะกล่าวว่า 
ต้ังแต่ก่อนพระอินทร์เกิดก็ได้ ท่ีกล่าวดังนี้ เพราะมีเรื่องท่ีท่าน
แสดงแต่งไว้ว่า

เม่ือมฆมาณพทำากรรมดีงามในมนุษยโลก ไปเกิด
ในเทวโลกเป็นท้าวสักกเทวราชคือพระอินทร์นั้น เทวโลกท่ี
พระอินทร์ไปเกิด มีเทพจำาพวกหนึ่งครอบครองเป็นเจ้าถิ่นอยู่
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ก่อน  เทพเจ้าถิ่นเห็นพระอินทร์กับบริวารเป็นอาคันตุกะมา ก็
เตรียมน้ำาดื่มมีกลิ่นหอมเพื่อเลี้ยงต้อนรับ ในขณะที่ประชุมเลี้ยง
ต้อนรับ พระอินทร์ได้ให้สัญญาณแก่บริษัทของตนไม่ให้ดื่ม ให้       
แสดงเพียงอาการเหมือนดื่ม เทพเจ้าถิ่นจึงพากันดื่มฝ่ายเดียว  
พากันเมานอนหมดสติ พระอินทร์และเทพบริวาร ก็ช่วยจับ
เทพเจ้าถิ่นเหว่ียงท้ิงไปยังเชิงสิเนรุ พวกเทพเจ้าถิ่นเม่ือถูกจับ
เหวี่ยงตกลงไปสร่างเมากลับฟื้นคืนสติขึ้นแล้ว ก็กล่าวแก่กันว่า
พวกเราไม่ดื่มสุราอีกแล้ว จึงเกิดเป็นชื่อขึ้นว่าอสุระ เพราะกล่าว
ว่าไม่ดื่มสุรา แต่ช้าไป เพราะเมาจนเสียเมืองไป ต้องสร้างอสุร-   
ภพขึ้นใหม่ นับแต่นั้นมา หมู่เทพบนยอดเขาสิเนรุซึ่งมีพระอินทร์ 
เป็นประมุข และหมู่อสุรเทพท่ีเชงิเขาสิเนร ุได้ทำาสงครามขบัเคีย่ว
กันอยู่เนืองๆ แต่เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถอยเข้าเมืองของตน อีก
ฝ่ายหนึ่งก็ตามเข้าไปไม่ได้ เมืองท้ังสองจึงเรียกว่าอยุชฌบูร                   
คืออยุธยา ใครรบไม่ได้ ตีไม่แตก
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เรื่องนี้บางท่านเห็นว่ามีเค้าทางตำานานของอินเดีย
โบราณอยู่บ้าง (ไม่ใช่พระพุทธศาสนา) นำามาเล่าเพียงเพ่ือให้
ทราบเรื่องเก่าๆ มีคติเกี่ยวกับน้ำาเมาอยู่บ้างว่า เรื่องน้ำาเมามี  
มาเก่าแก่และเมามายกันจนเสียบ้านเสียเมืองมาแล้ว

เรื่องเช่นนี้ในศาสนาอ่ืนก็มีเล่าไว้ เช่น คัมภีร์หนึ่งเล่า
ว่าโนอาห์ทำาไร่องุ่น และดื่มสุราองุ่น เมาตั้งแต่สมัยหลังจากน้ำา
ท่วมโลกไม่กี่ร้อยปี

อีกคัมภีร์หนึ่ง เม่ือเทวดาพากันเส่ือมฤทธิ์ เพราะถูก
พระฤษีผู้มีนามว่าทุรวาสสาป ก็ด่ืมน้ำาอมฤต เร่ืองมีว่า พระอินทร์
ทรงช้างไอยราพตไปในวิถีอากาศ พบฤษีทุรวาสซ่ึงถือพวงมาลัย
ดอกไม้สวรรค์อันนางฟ้าองค์หน่ึงถวาย พระฤษีย่ืนถวายพระอินทร์ 
ท้าวเธอรับมาพาดบนศีรษะช้าง ช้างสูดกล่ินดอกไม้ซึ่งอวลอบ
แรงหนักหนา ทำาให้เป็นบ้าคลั่ง จึงฟาดงวงเอื้อมจับพวงดอกไม้
จากตระพองขว้างลงเหยียบย่ำา พระฤษีทุรวาสโกรธว่าพระอินทร์  
ดูหมิ่น จึงสาปให้เสื่อมฤทธิ์และให้พ่ายแพ้แก่หมู่อสูร 
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นับแต่นั้นมา พระอินทร์และเทพบริวารก็อ่อนฤทธิ์ รบ 
มิใคร่ชนะหมู่อสูร พากันอยู่ไม่เป็นสุข ก็พากันไปเฝ้าพระนารายณ์ 
ขอให้ช่วย พระนารายณ์ก็แนะอุบายให้ทวยเทพไปชวนเลิก       
ยุทธสงครามกับหมู่อสูร ผูกพันธไมตรีร่วมกันต้ังพิธีกวนสมุทร หมู่
เทพกป็ฏิบัติตาม ไปชวนอสูรเลิกรบและชวนไปเกบ็โอสถโยนลงไป 
ในเกษียรสมุทร (ทะเลน้ำานม) เอาภูเขามาเป็นไม้กวน เอา
พญานาคมาเป็นเชือก พระนารายณ์มาช่วยพิธี ปันหน้าที่ให้หมู่
อสูรถือทางศีรษะนาค ให้หมู่เทพถือทางหางนาค พระนารายณ์
เองอวตาร (แบ่งภาคลงมา) เป็นเต่าลงไปรอบรับภูเขาท่ีเป็นไม้กวน

เม่ือช่วยกันกวน หมู่อสูรอยู่ทางศีรษะนาค ก็ถูกไฟท่ี
พุ่งจากนาคแผดเผาจนอ่อนฤทธิ์ลงไป หมู่เทพอยู่ทางหางนาค     
ก็ถืออย่างสบาย ครั้นกวนสมุทรได้ท่ี ก็เกิดส่ิงต่างๆ รวมท้ัง 
สุราและอมฤต (น้ำาที่กินแล้วไม่ตาย) ในที่สุด ทวยเทพชิงดื่มน้ำา
อมฤตไดก้อ่นจนหมด จงึกลับคนืฤทธิ ์และได้ชือ่ว่าอมร (ผูไ้ม่ตาย) 
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เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่พระพุทธศาสนา เห็นมีเรื่องเกี่ยวกับ
น้ำาเมา จึงนำามาเล่าไว้เพ่ือแสดงว่าคนในทุกๆ ส่วนของโลก 
เชื่อว่า สุราได้เกิดมีมานานตั้งแต่สมัยนิยาย 

ในชาดกก็มีเล่าไว้ด้วยเหมือนกันว่า ในอดีตกาลนาน
นักแล้ว มีพรานป่าคนหนึ่งชื่อสุระ ได้เข้าป่าหิมพานต์ มาถึง
ต้นไม้ต้นหนึ่ง ต้นไม้นั้นค่าคบแยกออกเป็น ๓ ในที่สูงขนาดชั่ว       
บุรุษ ในระหว่างค่าคบทั้ง ๓ มีเป็นบ่อขนาดตุ่ม ในฤดูฝนมีน้ำา 
ขังเต็ม และมีผลสมอ มะขามป้อม และพริกตกลงไป รวมอยู่ 
จากต้นท่ีเกิดอยู่โดยรอบ มีหมู่นกแขกเต้าจิกข้าวสาลีท่ีเกิดเอง
ในที่ไม่ไกลกันมาทำาตกลงไปผสมอยู่ด้วย เมื่อถูกแดดเผา น้ำานั้น
ก็แปรรสมีสีแดง หมู่สัตว์มีนกเป็นต้นดื่มเข้าไปแล้ว ก็พากันเมา
ตกอยู่ที่โคนต้นไม้ สร่างเมาแล้วจึงพากันบินไปได้

นายพรานสุระเห็นดังนั้น เห็นว่าไม่เป็นพิษจึงลองดื่มดู
บ้าง ด่ืมเข้าไปแล้วก็เมาและอยากบริโภคเนื้อ จึงฆ่าสัตว์มีนก
เป็นต้นท่ีเมาตกลงป้ิงบริโภคกับน้ำาเมา ครั้นเมาแล้วก็ฟ้อนรำา 
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ขับร้อง ชวนดาบสรูปหนึ่งชื่อว่าวรุณะให้ลองดื่มดูบ้าง ก็พากัน
ดื่มจนเมามายไปท้ังคู่ แล้วนำามาแพร่หลายในบ้านเมือง ต่อมา
ก็คิดวิธีทำาน้ำาเมาขึ้น และได้เริ่มเรียกชื่อว่าสุรา หรือวรุณี ตาม
ชื่อของนายพรานสุระและดาบสวรุณะ แต่เม่ือดูตามศัพท์ สุรา 
แปลว่า กล้า อาจหมายความว่า เพราะด่ืมแล้วทำาให้ใจกล้า
มุทะลุก็ได้ และวรุณี อาจหมายถึงวรุณคือฝน เพราะตามเร่ือง
น้ัน เกิดจากน้ำาฝนตกลงขังหมักดองกับส่ิงต่างๆ ในค่าคบไม้ก็ได้

น้ำาเมานี้เป็นส่ิงท่ีชาวโลกมิใช่น้อยมักจะโปรดปราน 
เม่ือมีงานรื่นเริงอะไรก็มักจะท้ิงไม่ได้ ถ้าขาดไปมักจะบ่นว่า 
แห้งแล้งเงียบเหงา บางแห่งมีจัดงานเทศกาลดื่มสุรากัน แต่
บัณฑิตท้ังหลายในโลก ต้ังแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน ไม่
สรรเสริญยกย่องการดื่มสุราว่าเป็นของดี มีแต่แสดงโทษไว้
ต่างๆ โดยตรงบ้าง ทางอ้อมบ้าง โดยตรงนั้น เช่น แสดง
ว่าการดื่มน้ำาเมาเป็นอบายมุข และชี้โทษไว้ ๖ สถาน คือ เสีย
ทรัพย์ ก่อการทะเลาะวิวาท เกิดโรค ต้องติเตียน ไม่รู้จักอาย               
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ทอนกำาลังปัญญา ส่วนโดยอ้อมนั้น เช่นที่ผูกเป็นนิทานไว้ต่างๆ     
ดังเรื่องกำาเนิดสุราในทางตะวันตกว่า ได้มีเทวดาองค์หนึ่งไปพบ
ต้นองุ่นเข้า ก็มีความพอใจจึงนำามา ทีแรกเมื่อนำามานั้น ปลูกมา
ในหัวกะโหลกนก ต้นองุ่นโตเร็วเต็มหัวกะโหลกนก ต้องเปลี่ยน
ไปปลูกในหัวกะโหลกลา แล้วต้องเปล่ียนไปปลูกในหัวกะโหลก
เสือ ตามนิทานนี้ เข้าใจความหมายว่า ดื่มเหล้า (องุ่น) ทีแรก
รืน่เรงิอย่างนก มากเขา้อกีกโ็ง่ซมึเซาอย่างลา มากเขา้อกีกด็รุา้ย
อย่างเสือ

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งแสดงกันมาว่า สุราผสมด้วยเลือด 
ของสัตว์หลายชนิด คือ เลือดนก เลือดสุนัข เลือดเสือ เลือดงู         
เลือดหมู และเม่ือดื่มเข้าไปแล้ว ทำาให้พูดมาก คะนองสนุก
อย่างนก ทำาให้เอะอะอย่างสุนัข ทำาให้ดุร้ายอาละวาดอย่างเสือ    
ทำาให้เดินเปะปะไม่ตรงอย่างงูเล้ือย ทำาให้หมดสตินอนซมอย่าง                                               
หมู
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ในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโทษ
ของสุราโดยตรงดังกล่าวแล้ว เพราะการดื่มสุรากับท้ังเมรัยอัน
รวมเรียกว่าน้ำาเมา เป็นฐานะคือที่ตั้งของความประมาท ฉะนั้น
จึงทรงบัญญัติศีลข้อที่ ๕ ว่า 

สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺ€านา เวรมณี เว้นจากการดื่ม
น้ำาเมาคือสุราและเมรัย อันเป็นท่ีต้ังแห่งความประมาท น้ำาเมา
เป็นของดอง เช่น น้ำาตาลต่างๆ ชื่อเมรัย เมรัยนั้นกล่ันอีก
ชั้นหนึ่ง เพ่ือให้เข้มข้นขึ้น เช่นเหล้าต่างๆ ชื่อสุรา สุราเมรัย
นี้เป็นของทำาให้ผู้ดื่มแล้วเมาเสียสติอารมณ์ แปรปกติของคนท่ี
เป็นคนดีให้ชั่วไปได้ จนถึงกิริยาอาการที่ไม่ดี ซึ่งในเวลาปกติทำา          
ไม่ได ้แต่ครัน้เมาแล้วกท็ำาแทบจะทุกอย่าง น้ำาเมาจงึได้ชือ่ว่าเป็น
ทีต่ั้งแห่งความประมาท ความเวน้จากดื่มน้ำาเมาเรียกว่า เวรมณ ี
หรือวิรัติ เป็นตัวศีลในข้อนี้ วิรัติมี ๓ เหมือนกับข้ออื่นๆ คือ 
เว้นด้วยตั้งใจว่าจะเว้นมาก่อน ด้วยวิธีรับศีล หรือคิดตั้งใจด้วย
ตนเอง เรียกว่าสมาทานวิรัติ (เว้นด้วยการสมาทาน) ไม่ได้         
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ตั้งใจว่าจะเว้นมาก่อน เมื่อไปพบน้ำาเมาที่อาจจะดื่มได้ แต่งดได้ 
ไม่ดื่ม เรียกว่าสัมปัตตวิรัติ (เว้นจากวัตถุอันถึงเข้า) ถ้าเว้นได้
เด็ดขาดจริงๆ จัดเป็นสมุทเฉจวิรัติ (เว้นด้วยตัดขาด) วิรัติข้อใด
ข้อหนึ่งมีขึ้นเมื่อใด ศีลก็มีขึ้นเมื่อนั้น วิรัติขาดเมื่อใด ศีลก็ขาด
เมื่อนั้น ลักษณะสำาหรับตัดสินว่าศีลขาดนั้น คือ 

๑. เป็นน้ำาเมามีสุราเป็นต้น 
๒. จิตใคร่จะดื่ม 
๓. พยายามคือทำาการดื่ม 
๔. ดื่มน้ำาเมานั้นให้ไหลล่วงลำาคอเข้าไป 
อนึ่ง ห้ามน้ำาเมาเพราะเป็นของทำาให้เมาประมาท จึง

ห้ามตลอดถึงของทำาให้เมาเช่นเดียวกันชนิดอื่น มีฝิ่นกัญชา
เป็นต้นด้วย

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อท่ี ๕ น้ีโดยตรง เพ่ือมิให้ 
มัวเมาประมาทเป็นหลัก คนเราท่ีเป็นคนธรรมดาสามัญ โดย
ปกติก็ประมาทกันอยู่แล้ว เพราะมักขาดสติมากบ้างน้อยบ้าง 
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ต้องระมัดระวังกันอยู่เสมอ จนถึงมีภาษิตเป็นต้นว่า “สี่เท้ายังรู้
พลาด นักปราชญ์ยังรู้พล้ัง” “ความผิดพลาดเป็นเรื่องของ
มนุษย์” “คนที่ไม่เคยทำาอะไรผิดคือคนที่ไม่เคยทำาอะไร” ฉะนั้น 
เม่ือเพ่ิมเติมน้ำาเมาให้เมาประมาทย่ิงขึ้น ก็ย่ิงทำาให้ผิดมากขึ้น 
เพราะคนท่ีเมาประมาทเป็นคนขาดสติ (ความระลึกได้) ขาด
สัมปชัญญะ (ความรู้ตัว) อาจผิดศีลได้ทุกข้อ อาจทำาชั่วทำาผิด
ได้ทุกอย่าง และเม่ือประมาทเสียแล้วก็เป็นคนหลงอย่างเต็มท่ี 
ไม่รู้จักเหตุผลควรไม่ควร ไม่รู้จักดีจักชั่วผิดถูก จะพูดชี้แจง
อะไรกับคนกำาลังเมาหาได้ไม่ 

คนเมาประมาทจึงเป็นผู้ท่ีควรเมตตากรุณาหรือควร
สงสาร เหมือนคนตกน้ำาท่ีท้ิงตัวเองลงไป ช่วยตัวเองก็ไม่ได้    
ใครช่วยก็ไม่ได้ หรือเหมือนด่ืมยาพิษฆ่าตนเอง ท้ังท่ีไม่เห็นว่า 
เป็นยาพิษ จึงดื่มอย่างสนุกสนานรื่นเริง ใครบอกว่ายาพิษก็
ไม่เชื่อ แต่เห็นเหมือนน้ำาอมฤตของเทวดา เพราะดื่มแล้วทำาให้     
อุกอาจให้ร่าเริง ไม่มีทุกข์ ไม่มีกลัว แต่หาจริงไม่ เพราะสิ่งที่
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ทำาให้ฤทธิ์สุราของคนเมาเสื่อมได้ดีนั้นคือความกลัว
คนเมาอาละวาด เม่ือประสบเหตุอะไรท่ีทำาให้เกิดรู้สึก

กลัวขึ้นได้แล้ว ความเมาก็เสื่อม เว้นแต่จะเมาจนสลบไสล ซึ่ง
ก็หมดฤทธิ์ท่ีจะอาละวาดอะไรได้ คนเมาอาละวาดเม่ือไปทำาร้าย
ใครเข้า มักรู้จักหลบหนี เพราะเกิดความรู้สึกกลัวผิดขึ้นแล้ว    
ความเมาจึงแพ้ความกลัว มิใช่ชนะความกลัว ท่ีว่าทำาให้กล้า
นั้น ไม่ใช่ความกล้า เป็นความเมาต่างหาก เหมือนอย่างที่พูด
กันว่าเห็นช้างเท่าหมู ก็เป็นเรื่องของความเมาท่ีแก่กล้าอันจะ
พาให้พินาศ เว้นไว้แต่ช้างจะเล็กลงมาเท่าหมูได้จริงๆ โดยมาก          
ความรู้สึกกลัวทำาลายฤทธิ์เมาให้เส่ือมมักมาช้าเกินไป เพราะ
มักมาในเม่ือคนเมาไปทำาผิดเสียแล้ว ต่างจากคนไม่เมา เพราะ
ความรู้สึกกลัวผิดเกิดได้ง่ายกว่ามากนัก คนไม่เมาจึงรักษาตัว
ได้ดีกว่ามาก

อีกอย่างหนึ่ง ท่ีเรียกว่าศีลนั้น โดยตรงคือปกติกาย 
ปกติวาจา ปกติใจ คือความท่ีกายวาจาใจเป็นปกติ ได้แก่
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เรียบร้อยดีงาม เมื่อดื่มน้ำาเมาเข้าไป เมาประมาทขึ้นเมื่อใด ก็
เสียปกติกายวาจาใจเม่ือนั้น เพราะน้ำาเมาทำาให้กายของคนเมา 
วาจาของคนเมา ใจของคนเมา เสียปกติ ถงึจะยังมิได้ไปประพฤติ
ผิดศีลข้ออื่นๆ แต่ศีลทางใจคือความมีใจเป็นปกติเรียบร้อย
ก็เสียไป คนเมาท่ีพูดว่า ใจยังดีไม่เมานั้น ถ้าเป็นความจริง                                            
ก็ไม่ใช่คนเมา ถ้าเป็นคนเมา คำาท่ีพูดเช่นนั้นก็พูดไปตามความ
เมาเท่านั้น

ธรรมคู่กับศีลข้อที่ ๕ คือความมีสติรอบคอบ     
ตรงกันข้ามกับความประมาท สติคือความระลึกนึกคิดขึ้นได้   
ประกอบกับสัมปชัญญะ ความรู้ตัว สติต้องมีสัมปชัญญะอยู่ 
ด้วยจึงเป็นสติท่ีถูกต้อง เช่น เม่ือกำาลังเดินอยู่ในถนน นึกถึง
บทเรียน จนลืมตัวว่ากำาลังเดินอยู่ในถนน ถึงจะนึกถึงบทเรียน
ได้ ก็ไม่ใช่สติ เม่ือรู้ตัวอยู่ว่า กำาลังเดินอยู่ในถนน และระลึก                 
ได้ว่า จะเดินอย่างไร จะหลีกหลบรถอย่างไร จึงเป็นสติ  
คนเราทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ต้องทำา ต้องพูด อยู่ทุกๆ วัน เด็กหรือ 
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ผู้ใหญ่ที่มีสติ เมื่อทำาอะไร พูดอะไรไปแล้ว ก็ระลึกได้ว่า ได้ทำา
หรือพูดอะไร ผิดหรือถูก เรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อย เป็นต้น               
จะทำาจะพูดอะไรก็มีความระลึกนึกคิดก่อนว่าดีหรือไม่ดี อย่างท่ี
โบราณสอนให้นับสิบก่อน คือให้นึกให้รอบคอบก่อนนั่นเอง ใน
ขณะท่ีกำาลังทำากำาลังพูดก็รู้ตัวอยู่เสมอ ไม่ลืมหลงในเรื่องท่ีทำาท่ี
พูด ไม่ลืมตัว ไม่เผลอตัว บางคนมีปัญญาความรู้ดี แต่ขาดสติ 
ทำาพูดอะไรผิดพลาดได้ อย่างท่ีกล่าวกันว่า ฉลาดแต่ไม่เฉลียว 
จึงสมควรหัดให้มีสติรอบคอบ เพราะทุกๆ คนทั้งเด็กและผู้ใหญ่
อาจทำาสติได้ วิธีหัด เช่น

๑. หัดนึกย้อนหลัง เป็นการฝึกความกำาหนดจดจำา
๒. หัดนึกให้ได้ก่อนที่จะทำาจะพูดอะไร
๓. หัดนึกให้ได้ก่อนท่ีจะโกรธใคร มิใช่โกรธเสียก่อน 

จนหายโกรธแล้วจึงนึกได้
๔. หัดให้มีความรู้ตัวอยู่ในเรื่องท่ีกำาลังทำากำาลังพูด 

ตลอดถึงกำาลังคิดอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้ลืมตัว เผลอตัว
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๕. หัดให้มีความยับย้ังในการท่ีไม่ควรทำา ไม่ควรพูด 
ไม่ควรคิด ให้มีอุตสาหะในการที่ควร อันตรงกันข้าม

การหัดทำาสติ เมื่อหัดอยู่เสมอ สติจักเกิดมีทวีขึ้นตาม
ลำาดับ จนถึงเป็นสติรอบคอบ ถ้าไม่หัดทำา จะให้มีสติขึ้นเองนั้น 
เป็นการยากที่จะมีสติพอใช้ เหมือนอย่างเมื่อประสงค์ให้ร่างกาย
มีอนามัยดี ก็ต้องทำากายบริหารให้ควรกัน
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ปกติภาพ – ปกติสุข

ข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ประเภทหนึ่ง คนมักจะอ่าน 
ไม่ปล่อยให้ผ่านไป แต่ไม่มีใครอยากเป็นข่าว คือข่าวฆาตกรรม 
ข่าวโจรกรรม ข่าวเกี่ยวกับผิดศีลข้อที่ ๓ ข่าวหลอกลวง ข่าว
คนเมาเกะกะอาละวาด เป็นต้น คนท่ีเป็นตัวการในข่าว ล้วน
เป็นคนกวนบ้านกวนเมืองให้เดือดร้อน ใครประพฤติก่อกรรม
อย่างนั้น ถึงไม่ปรากฏเป็นข่าว ก็ทำาเข็ญให้เดือดร้อน เช่น
เดียวกัน ในบ้านทุกบ้าน มีใครก่อกรรมทำาเข็ญเช่นนั้นเข้าสัก
คน ก็พากันเดือดร้อนไปหมด จนอาจถึงบ้านแตกสาแหรก
ขาด และเมื่อทำาให้เดือดร้อนถึงส่วนรวม ก็เป็นการบ่อนทำาลาย
ความสงบสุขของเมืองคือประเทศชาติ คนที่เป็นตัวการก่อความ                      
เดือดร้อนดังกล่าวมิใช่ใครท่ีไหน คือแต่ละคนท่ีประพฤติผิด 
ศีล ๕ นั้นเอง
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ใครอยากเป็นตัวข่าวในเรื่องเช่นนี้บ้าง ถ้าไม่อยาก ก็
อย่าประพฤติให้ผิดศีล ๕ และต้องคอยหลบหลีกคนที่ประพฤติ 
ผิดศีล ๕ ให้ดีด้วย เพราะเม่ือตนเองไม่ทำาแก่เขา เขาอาจ
จะคิดทำาแก่ตนก็ได้ จึงต้องไม่ประมาท ระมัดระวังตนเองให้
ปลอดภัย เพราะภัยอันตรายอันเป็นเครื่องทำาลายความปกติ              
สุขทุกอย่าง เกิดจากคนไม่มีศีลท้ังนั้น ในด้านตรงกันข้าม 
ความปกติสุขทุกอย่างเกิดจากคนมีศีล เหมือนอย่างในบ้านทุก         
บ้านอยู่กัน  เป็นปกติสุขเรียบร้อย (ไม่เกิดวิกฤตการณ์ ตรงกัน
ขา้มกบัปกติการณ์หรอืปกฤตการณ์) ในเม่ือไม่มีใครบันดาลโทสะ           
ทำาร้ายใคร จนถึงไม่มีใครดื่มสุราเอะอะอาละวาด ฉะนั้น ศีลจึง
จำาเป็นเพื่อความปกติสุขเรียบร้อยแก่ทุกคน

ยังอาจมีผู้เข้าใจว่า ศีลเป็นข้อห้ามข้อบังคับทางพระ
ศาสนาท่ีต้องรับจากพระ เป็นข้อห้ามท่ีผิดปกติวิสัยไม่อาจจะ 
ทำาได้ 
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อันที่จริง ศีลคือปกติภาพ ความเป็นปกติของคน คือ
โดยปกติคนเราก็ไม่ได้ฆ่าใคร ไม่ลักของใคร จนถึงดื่มน้ำาเมาก็             
ยังไม่เป็น ต่อเม่ือเกิดโลภอยากได้ขึ้นมา บันดาลโทสะขึ้นมา 
มัวเมาหลงใหลขึ้นมา จนถึงยั้งใจไว้ไม่อยู่ จึงทำาลงไป บางอย่าง
ก็ต้องหัด เหมือนอย่างดื่มน้ำาเมา เมื่อจิตใจยังเป็นปกติดีอยู่ ยัง
ไม่โลภโกรธหลง หรือเม่ือโลภโกรธหลงสงบลงแล้ว ก็ไม่มีใคร    
ทำาลงไปได้ ฉะนั้น ศีลจึงเป็นตัวปกติภาพของคนโดยแท้

แต่คนโดยมากมักควบคุมตนเองไว้ไม่ได้ ย้ังใจไว้ไม่อยู่ 
จึงรักษาปกติภาพของตนไว้ไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติ
ศีลเป็นขอบเขตของความประพฤติไว้ เพ่ือช่วยให้คนรักษา        
ปกติภาพของตนไว้นั้นเอง ส่วนที่ตอ้งรับจากพระนั้น ก็เปน็เพียง
วิธชีกันำาอย่างหนึง่ เพราะโดยตรงศลีนัน้ต้องรบัจากใจของตนเอง  
คือใจของตนเองต้องเกิดวิรัติทั้ง ๓ ข้อใดข้อหนึ่งขึ้น จึงจะเกิด
เป็นศีล เพื่อทบทวนความทรงจำา จะนำาวิรัติทั้ง ๓ มากล่าวไว้
อีกครั้งหนึ่งคือ
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๑. สัมปัตตวิรัติ ความเว้นได้ในทันทีท่ีเผชิญหน้ากับ 
วัตถุ

๒. สมาทานวิรัติ ความเว้นได้ด้วยตั้งใจถือศีลไว้
๓. สมุจเฉจวิรัติ ความเว้นได้เด็ดขาดทีเดียว
เม่ือใจมีวิรัติขึ้น ก็มีศีลขึ้นทันที คำาว่าใจมีวิรัติ มิได้

หมายความว่า ต้องคิดว่าเราจะเว้นๆ อยู่ทุกวินาที แต่
หมายความว่าคิดตั้งใจไว้ จะรับจากพระมาตั้งใจไว้ก็ได้ จะตั้งใจ
ด้วยตนเองก็ได้ ในเวลาไหนก็ได้ เมื่อคิดตั้งใจไว้แล้ว จะทำาพูด 
คิดอะไรที่ไม่ผิดข้อห้ามที่ให้เว้นนั้นแล้ว ก็ได้ทั้งนั้น และจะตื่นอยู่
หรือหลับไป ศีลก็มีอยู่ทุกเวลา

ส่วนที่ว่าเป็นข้อห้ามที่ผิดปกติวิสัยนั้น เป็นการว่าที่ผิด                
เพราะศีลเป็นข้อห้ามเพ่ือรักษาปกติภาพของคนดังกล่าวแล้ว   
จึงถูกต้องกับปกติวิสัยอย่างที่สุด ถ้าจะแย้งว่า คนสามัญทุกคน
ก็ต้องมีโลภโกรธหลงอยู่ด้วยกัน จึงไม่อาจปฏิบัติได้ ข้อแย้งนี้
ถ้าคิดสักหน่อยก็จะเห็นว่า แย้งไม่ถูก พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ



84

ศีลก็เพ่ือให้คนสามัญนี้แหละรักษา ถ้าไม่มีคนสามัญดังกล่าว
แล้ว พระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องทรงบัญญัติศีลข้อไหนๆ ขึ้นเลย  
และเมื่อใครอยากได้ขึ้นมา โกรธขึ้นมา ก็ทำาร้ายเขา ลักของเขา 
เป็นต้น จะอยู่กนัไดอ้ย่างไร ฉะนัน้ พระพุทธเจา้จงึทรงบัญญติัศลี                                               
ขึ้นไว้ควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ในขอบเขตท่ีดี มิให้
เบียดเบียนกันให้เดือดร้อน เป็นการคุ้มครองปกติภาพของทุกๆ
คน เพ่ือให้อยู่ด้วยกันเป็นปกติสุข เม่ือคนรักษาศีลตลอดไปถึง 
สัตว์ดิรัจฉาน คือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ตลอดถึงในสัตว์
ดิรัจฉาน ก็ชื่อว่าได้แผ่ความปกติสุขให้กว้างออกไปถึงในสัตว์
ดิรัจฉานทั่วไปด้วย เรียกว่าเป็นการให้อภัยทานแก่สัตว์ทั่วไป

มีปัญหาท่ีถกเถียงกันอยู่มิใช่น้อยว่า พระพุทธเจ้าทรง
ห้ามมิให้ฆ่าสัตว์ แต่ทำาไมจึงไม่ทรงห้ามการบริโภคเนื้อสัตว์  
เมื่อบริโภคเนื้อสัตว์ได้ ก็ต้องมีการฆ่าสัตว์ ไม่เป็นอันอำานวยให้
ฆ่าสัตว์โดยอ้อมหรือ ในการเฉลยปัญหานี้ ควรแสดงข้อท่ีเป็น
มูลฐานก่อนว่า การทำาอะไรแก่สัตว์ที่ตายแล้ว จะบริโภคก็ตาม 
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จะนำาไปเผาไปฝังก็ตาม ไม่เป็นปาณาติบาตคือฆ่าสัตว์ เพราะไม่
เป็นการทำาร้ายแก่ร่างที่ปราศจากชีวิตแล้ว ไม่มีภาวะเป็นสัตว์มี
ชีวิตเหลืออยู่

เม่ือได้ความจริงชัดเจนดังนี้แล้ว จึงมาถึงปัญหาว่า   
ถึงไม่เป็นปาณาติบาต แต่ก็ควรบริโภคหรือไม่ ปัญหานี้ตอบ 
ตามพระวินัยว่า พระพุทธเจ้าทรงห้ามมิให้ภิกษุบริโภคอุทิสสมังสะ 
แปลว่าเนื้อเจาะจง คือเนื้อที่เขาฆ่าเจาะจงเพื่อปรุงอาหารถวาย
พระภิกษุ เมื่อภิกษุได้เห็น ได้ยิน หรือรังเกียจสงสัยว่าเป็นเนื้อ
เช่นน้ัน ห้ามมิให้ฉัน ทรงอนุญาตให้ฉันได้แต่ปวัตตมังสะ แปล
ว่า เนื้อท่ีเป็นไปท่ัว คือเนื้อท่ีเขาทำาไว้สำาหรับคนท่ัวไปบริโภค 
ถึงภิกษุจะฉันหรือไม่ฉัน เขาก็ทำาบริโภคกัน แม้เช่นนั้น ก็ทรง                    
อนุญาตให้ฉันได้แต่เนื้อสุก ไม่ให้ฉันเนื้อดิบ เป็นอันห้ามตลอด
ถึงกะปิดิบ น้ำาปลาดิบ (ผู้รู้พระวินัย เม่ือจะใช้กะปิหรือน้ำาปลาดิบ
ประกอบอาหารเพ่ือพระภิกษุ จึงทำาให้สุกก่อน) และทรงห้ามมิให้
ฉันเนื้อ ๑๐ จำาพวกที่ชาวโลกเขารังเกียจกัน คือ เนื้อมนุษย์ 
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เนื้อช้าง เนื้อม้า เนื้อสุนัข เนื้องู เนื้อสีหะ เนื้อเสือโคร่ง เนื้อเสือ
เหลือง เนื้อหมี เนื้อเสือดาว การที่ทรงห้ามอุทิสสมังสะ เป็นอัน
ตัดทางมิให้อำานวยปาณาติบาต

ถ้ามีปัญหาต่อไปว่า ถ้าห้ามปาณาติบาตไม่สำาเร็จ จะ
บัญญัติศีลห้ามไว้ทำาไม จะไม่เหมือนบัญญัติห้ามไว้เล่นๆ และ
ผู้อื่นก็รับกันเล่นๆ ไป หรือจะบัญญัติไว้อย่างในศาสนาอื่น        
คือห้ามบ้าง อนุญาตบ้าง เช่น ห้ามฆ่าคน อนุญาตให้ฆ่าสัตว์
ดิรัจฉานได้ ข้อนี้ตอบได้ง่ายว่า พระพุทธเจ้าทรงเป่ียมด้วย 
พระกรุณาในสัตว์โลกเสมอกัน จะทรงบัญญัติดังนั้นไม่ได้ นึกดู
ถึงคนเราธรรมดาทุกคน เมื่อมีสัตว์เลี้ยงก็ฆ่าไม่ได้ เพราะอำานาจ
เมตตากรุณานั่นเอง ฉะนั้น เมื่อเมตตากรุณาแผ่ออกไปยังสัตว์
ใดๆ ก็ฆ่าสัตว์นั้นๆ ไม่ได้ เมื่อแผ่ออกไปในสัตว์ทั้งปวงทั่วโลก   
ก็ฆ่าไม่ได้ท่ัวโลก ไม่ต้องมีใครห้าม คนท่ีมีเมตตากรุณานั้น       
ทำาไม่ได้เอง เหมือนอย่างพ่อแม่ผู้เป่ียมด้วยเมตตากรุณาใน
ลูกๆ ไม่อาจทำาร้ายลูกได้ ไม่มีใครห้าม แต่ทำาไม่ได้เอง ซ้ำาคอย                                         
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ป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่ลูกด้วยประการทั้งปวง
พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตากรุณาในสัตวโลกท่ัวหน้า

เสมอกัน เหมือนอย่างพ่อแม่ของโลก จึงไม่ทรงเบียดเบียนแม้
ด้วยความคิดแก่สัตว์โลกไหนๆ เลย และประทานความคุ้มครอง 
ท่ัวหน้าเสมอกันหมด ปราศจากอคติในทุกๆ ชีวิต จึงไม่มี 
ข้ออ้างเพ่ือประโยชน์ตน อย่างเรื่องหมาป่าอ้างเพ่ือจะกิน 
ลูกแกะในนิทานอีสป อยู่ในพระพุทธศาสนาเลย

ส่วนท่ีว่าจะเป็นการบัญญัติไว้เล่นๆ เพราะห้ามไม่
สำาเร็จนั้น ก็ไม่เป็นดังนั้น เพราะผู้ท่ีถือศีลข้อนี้และข้ออื่นๆ
ทั้ง ๕ ข้อ หรือยิ่งกว่า ชั่วระยะกาลบ้าง เป็นนิตย์บ้าง ก็มี
อยู่มิใช่น้อย แม้ผู้ท่ีนับถือลัทธิศาสนาอื่นบางลัทธิศาสนา ถือ
ไม่ฆ่าสัตว์ท้ังปวงก็มี ฉะนั้น ถ้าไม่มีศีลข้อนี้หรือมีอย่างยกเว้น 
ศีลในพระพุทธศาสนาก็จักขาดตกบกพร่อง แสดงว่าด้อยด้วย
คุณธรรม และแม้มีข้อยกเว้นก็ยิ่งไม่จำาเป็น เพราะไม่ยิ่งไปกว่า
กฎหมายของบ้านเมืองซึ่งบัญญัติในแบบยกเว้นอยู่แล้ว ส่วน
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ผู้ท่ีไม่ถือปฏิบัติก็ต้องมีตามกระแสโลก มิใช่เฉพาะศีลเท่านั้น  
แม้หลักธรรมอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน มิใช่เฉพาะพระพุทธศาสนา
เท่านั้น ศาสนาอื่นๆ ก็เช่นเดียวกัน มีคนปฏิบัติบ้าง ไม่ปฏิบัติ
บ้าง เม่ือเป็นเช่นนี้ จะหาว่ามีคนปฏิบัติได้น้อยแล้ว เลิกเสีย        
หาควรไม่ เหมือนอย่างการตั้งโรงเรียนชั้นสูงจนถึงมหาวิทยาลัย 
มีชั้นของการศึกษาตลอดถึงปริญญาต่างๆ จะหาว่ามีคนเข้า
เรียนสำาเร็จได้น้อยแล้วเลิกล้มเสีย ก็หาควรไม่เช่นเดียวกัน       
เพราะคนท่ีสามารถปฏิบัติ สามารถเรียนสำาเร็จได้มีอยู่ ถึงจะ                                               
น้อยคน ก็เป็นประโยชน์แก่หมู่ชนเป็นอันมาก เพราะโลกยัง
ต้องการคนดี ต้องการคนฉลาด ท่ีเรียกว่าคนชั้นมันสมองอยู่  
ทุกเมื่อ

ส่วนท่ีมีบางคนกลัวว่า ถ้ารักษาศีลกันเสียหมด  
ประเทศชาติ จะไปไม่รอดนัน้ ขอ้นีไ้ม่ต้องกลัว ควรจะกลัวว่า  จะ
ไปไม่รอดถา้ไม่รกัษาศลีกนัใหม้ากกว่านี ้คดิดงู่ายๆ ถา้ต่างทำารา้ย
ชีวิตร่างกายกัน อย่างลักขโมยฉ้อโกงกันไปหมด เพียงเท่านี้ก็ไป
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ไม่รอดแล้ว ถึงในหมู่โจรท่ีไม่มีศีลแก่คนอื่น ก็ต้องมีศีลในพวก
ของตน ถ้าไม่มีศีลในพวกของตน คือฆ่ากันเอง คดโกงกันเอง      
ก็คุมกันอยู่ไม่ได้ เป็นโจรไปไม่รอดเหมือนกัน ฉะนั้น คนตั้งแต่
สองคนขึน้ไป จะอยู่ด้วยกันได้เป็นปกติสุข กเ็พราะมีศลีในกนัและ
กัน เมื่ออยู่รวมกันเป็นบ้านเมืองก็เหมือนกัน ความเดือดร้อนไม่
เป็นปกติสุข เกิดจากคนไม่มีศีลหรือคนทุศีล (ศีลทราม) ทั้งนั้น 
จึงต้องมีการปราบปรามป้องกันตามควรแก่เหตุ บ้านก็ต้องมี                                                
รั้วรอบขอบชิด และเครื่องป้องกันอื่นๆ เมืองก็มีตำารวจทหาร
เป็นต้น

มีชาดกเป็นอันมากทางพระพุทธศาสนา เล่าถึงความ
ฉลาดในการรักษาตนให้ปลอดภัย เช่น เล่าถึงวานรโพธิสัตว์
ในชาดกหนึ่งว่า มีนางจระเข้ตัวหนึ่งแพ้ท้อง อยากจะกินเนื้อ
หัวใจของวานรตัวหนึ่งท่ีอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำา จึงบอกแก่จระเข้ผู้
สามี  จระเข้นั้นจึงคิดอุบายเชื้อเชิญวานรให้ขึ้นหลังของตน เพื่อ
จะนำาไปยังเกาะในระหว่างแม่น้ำา ให้บริโภคผลมะม่วงบนเกาะ
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นั้น วานรเชื่อก็ขึ้นหลังจระเข้ ครั้นจระเข้ออกไปไกลตล่ิงแล้ว             
ก็เริ่มจมลง วานรถามว่าจมลงทำาไม จระเข้ก็แจ้งว่าจะฆ่าวานร          
แหวะเนื้อหัวใจให้แก่ภริยาของตน วานรระงับความกลัว คิด
อุบายช่วยตัวได้ทันที จึงถามว่า ท่านคิดว่าเนื้อหัวใจของเราอยู่ 
ทรวงอกหรือ เรากระโดดโลดเต้นอยู่เสมอ หัวใจเราต้องแตก
เสียเป็นแน่ เราจึงต้องถอดเก็บไว้นอกตัว จระเข้ถามว่าเก็บไว้                                       
ท่ีไหนเล่า วานรตอบว่าห้อยอยู่บนต้นมะเด่ือนั้นไม่เห็นหรือ          
จระเข้หน้าโง่มองขึ้นไปเห็นผลมะเดื่อ ก็เชื่อว่าเป็นหัวใจวานร         
จึงให้วานรสัญญาว่าจะปลิดหัวใจนั้นให้ แล้วนำาวานรไปส่งท่ี
ฝั่งข้างโคนต้นมะเดื่อ วานรขึ้นฝั่งได้แล้วก็กระโดดขึ้นต้นมะเดื่อ   
ปลิดผลมะเดื่อโยนไปให้จระเข้

คนท่ีมีศีลและฉลาด ดังเช่นวานรโพธิสัตว์ในชาดก
นี้ ไฉนจะไปไม่รอด เม่ือเป็นหัวหน้าหมู่ ก็นำาหมู่ให้รอดได้
ด้วย ส่วนคนไม่มีศีล เป็นผู้ทำาลายท้ังศีลของตนท้ังศีลของ                 
ผู้อ่ืน เพราะทำาให้ผู้อื่นต้องลุกขึ้นป้องกันต่อสู้ เสียปกติภาพ
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และปกติสุขไปด้วยกัน อย่างวานรต้องทำากลอุบายลวงจระเข้ 
เพ่ือป้องกันตนตามความจำาเป็น เรื่องตามความจำาเป็นนี้ ควร
กล่าวย้ำาอีกสักหน่อยว่า ตามความจำาเป็นจริงๆ อย่าให้เป็นการ
ตามใจ หรือตามความโลภโกรธหลงของตน ในฐานฝ่ายก่อเหตุ                                              
เพราะท่ีมักจะอ้างว่าจำาเป็นอย่างพร่ำาเพรื่อนั้นเป็นการตามใจ
มากกว่า คนท่ีประพฤติผิดศีลโดยมาก มักประพฤติโดยไม่           
จำาเป็น เช่น ฆ่าสัตว์โดยไม่จำาเป็น ลักทรัพย์โดยไม่จำาเป็น         
เพราะไม่ทำาก็ได้ ดังนี้เป็นการปล่อยตนไปตามใจท่ีต่ำาทราม                                       
นั้นเอง

พระพุทธเจ้าได้ประทานหลักธรรมสำาหรับคุ้มครองใจ 
มิให้ต่ำาทรามดังกล่าว คือ หิริ ความละอายใจต่อความประพฤติ
ชั่ว รังเกียจความชั่ว โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความ
ประพฤติชั่ว โดยปกติเราก็รังเกียจเกลียดกลัวคนชั่วอื่นๆ อยู่ 
แล้ว เช่น รังเกียจเกลียดกลัวคนโหดร้ายและโจรเป็นต้น แต่
มักลืมรังเกียจเกลียดกลัวตนเองท่ีจะเป็นคนชั่วอย่างนั้นบ้าง               
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ฉะนั้น ก็ให้ย้อนมานึกถึงตนให้ดี จะมีหิริโอตตัปปะขึ้นไม่ยากนัก 
และธรรมคู่นี้แหละจักเป็นตำารวจประจำาใจที่ดีนัก

อนึ่ง เมื่อพระให้ศีลแล้ว ก็บอกอานิสงส์คือผลที่ดีของ
ศีลว่า สีเลน สุคตึ ยนฺติ  สีเลน โภคสมฺปทา  สีเลน นิพฺพุตึ 
ยนฺติ  แปลว่า ไปสู่สุคติ (การไปทางไปที่ดี) ด้วยศีล ความถึง
พรอ้มดว้ยโภคทรพัย์มีดว้ยศลี ถงึความดบัทุกขด์ว้ยศลี อานสิงส์
ศีลนี้ คิดดูง่ายๆ ว่า ทุกๆ คนไปไหนๆ ไปโรงเรียน มาที่นี่                        
ไปบ้านเป็นต้น โดยสวัสดีเพราะไม่มีใครทำาร้าย ทรัพย์ส่ิงของ
จะเก็บไว้หรือจะนำาไปไหนก็ปลอดภัย เพราะไม่มีใครลักขโมย          
อยู่เย็นเป็นสุขเพราะไม่มีใครทำาร้ายลักขโมยเป็นต้น นี่แหละเป็น 
อานสิงส์ของศลีท่ีเหน็ได้ง่ายๆ และทุกๆ คนต้องการศลี คนไม่มีศลี 
แก่คนอื่น เช่น ทำาร้ายเขา ลักของเขา ก็ยังปรารถนาให้คนอื่น 
มีศีลแก่ตน คือปรารถนาไม่ให้ใครทำาร้ายตน ลักของของตน  
เป็นต้น
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ส่วนข้อวิตกว่า ถือศีลไม่ร่ำารวยนั้น ไม่ร่ำารวยในทาง
ทุจริตจริง ถ้าคิดดูโดยรอบคอบจักเห็นว่า ศีลเป็นข้อเว้นจาก 
การถือเอาในทางทุจริต จึงไม่ได้ในทางนั้นตรงตัวอยู่แล้ว แต่
ก็ไม่ทำาให้ใครต้องเสีย ต้องยากจน เพราะทุจริตของตน ท้ัง
ส่วนตัวทั้งส่วนรวม และเมื่อตั้งใจประกอบอาชีพโดยชอบ ด้วย            
ความไม่ประมาท ก็จักตั้งตนได้โดยลำาดับ

อันโภคทรัพย์นั้น เกิดจากอาชีพในทางชอบของคน  
เช่น ข้าวที่บริโภค ก็เกิดจากการกสิกรรมของชาวนา จึงมีข้าว
ให้บริโภค ตลอดถึงให้ขโมย ถ้าไม่มีใครทำานา มีแต่คอยจะขโมย 
ข้าวเท่านั้น ก็คงไม่มีข้าวจะขโมย ฉะนั้น ผู้ที่ถือเอาในทางทุจริต 
ถึงจะร่ำารวยขึ้น ก็เหมือนปลวกอ้วน เพราะกัดเสากัดฝาเรือน 
ปลวกกัดเรือนย่ิงมากย่ิงอ้วนขึ้นเท่าไร เรือนก็ใกล้พังเข้าไป
เท่านัน้ จนอาจพังครนืลงไป ฉะนัน้ โภคทรพัย์จะสมบูรณ์พูนเพ่ิม                   
ก็เพราะพากันประกอบกระทำาในทางที่ชอบที่สุจริต และไม่ทำาตน
เป็นปลวกอ้วนดังกล่าว
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พระพุทธเจ้าทรงส่ังสอนแนะนำาให้รักษาศีล แต่ไม่ทรง
บังคับใคร เพราะเกี่ยวแก่จิตใจ เม่ือใครมีใจศรัทธา ก็ต้องคิด 
เว้นให้เป็นวิรัติด้วยตนเอง จึงมีธรรมเนียมต้องขอศีลก่อน พระ
จงึใหศ้ลีแกผู่ข้อ ตลอดถงึผูท่ี้จะนบัถอืพระพุทธศาสนากต้็องแสดง
ประกาศตนเองตามจติใจศรทัธาของตน นอกจากนี ้พระพุทธเจา้
ยังไม่ทรงให้ปฏิบัติขัดขวางกับทางบ้านเมือง เช่น ผู้ท่ีมาบวช    
ก็ต้องได้รับอนุญาตจากมารดาบิดา ถ้าเป็นข้าราชการก็ต้องได้
รับอนุญาตให้ลาบวชได้ เพราะทุกๆ คนต่างต้องมีสังกัด อยู่กับ
บ้านบ้าง กับเมืองบ้าง แปลว่าคนหนึ่งๆ มีหน้าท่ีหลายอย่าง             
เม่ือรู้จักหน้าท่ีของตนดีอยู่ และปฏิบัติให้เหมาะแก่หน้าท่ี ก็
จะรักษาไว้ได้ทั้งบ้าน ทั้งเมือง ทั้งศาสนา ทั้งตนเอง ทั้งผู้อื่น 
สามารถรักษาปกติภาพซึ่งเป็นศีลตามวัตถุประสงค์ และรักษา
ปกติสุขซึ่งเป็นอานิสงส์ของศีลโดยสรุป และศีลนี้แหละเป็น
มนุษยธรรม เพราะทำาให้ผู้ท่ีมีศีลได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์โดยธรรม   
คดิดวู่าคนไม่มีหริโิอตตัปปะ ไม่รูจ้กัผดิชอบ ประพฤติตนต่ำาทราม 
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จะควรเรียกว่ามนุษย์ได้อย่างไร
การทำาตนให้อยู่ในระเบียบ อาจอึดอัดลำาบากในขั้นแรก 

เม่ือทำาจนเป็นปกติแล้ว จกัมีความสุข ทำาตนใหอ้ยู่ในศลีกเ็หมือน
กัน อาจอึดอัดทีแรก เมื่อเป็นปกติแล้วจักมีสุข ความเป็นปกติ
นี้แหละเป็นตัวศีล ทำาจนเป็นปกตินิสัยได้ก็ย่ิงดี เป็นศีลนิสัยไป
ทีเดียว พระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่เมตตาความปรารถนาสุขให้    
กว้างออกไป คนมีใจเมตตาจักไม่อึดอัดเพราะศีลเลย เพราะใจ
ย่อมวิรัติงดเว้นด้วยอำานาจเมตตาเป็นปกติภาพ เป็นปกติสุข
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