
ธรรมานุศาสน์ 
 เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ก าลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

 

ธรรมานุศาสน์ มงคลที่ ๔ อยู่ในถิ่นที่เหมาะสม 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ว่า 

    “กตเม จตฺตาโร ธมฺมา พหุการา ฯ 
จตฺตาริ จกฺกานิ ปฏิรูปเทสวาโส สปฺปุริสูปสฺสโย 

    อตฺตสมฺมาปณิธิ ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา ฯ 
    อิเม จตฺตาโร ธมฺมา พหุการา ฯ 
ธรรม ๔ อย่างที่มีอุปการะมากเป็นไฉน คือ จักร ๔ ได้แก่ การอยู่ในประเทศอันสมควร การคบสัตบุรุษ 
การตั้งตนไว้ชอบ และความเป็นผู้มีบุญที่ได้ท าไว้แล้วในกาลก่อน ธรรม ๔ อย่างนี้ มีอุปการคุณมาก" 

มนุษย์ทุกคนต่างแสวงหาทางท่ีจะท าให้ชีวิตของตนมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งต้องอาศัย 
ปัจจัยส าคัญประการหนึ่ง คือ การอยู่ในสถานท่ีท่ีเหมาะสม เพราะสิ่งแวดล้อมท่ีดีจะเกื้อกูล ต่อสุขภาพ
กายและใจ ท าให้เราประกอบกิจการงาน หรือสร้างความดีได้เต็มท่ี เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท่ี 
ได้เกิดในร่มเงาของบวรพระพุทธศาสนา มีพระสัทธรรมค าสอนเป็นหลักในการด ารงชีวิตนั้น ถือว่า 
เป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้เรามีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรม บ าเพ็ญบุญกิริยาต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ 
และผลแห่งการสั่งสมบุญ จะท าให้ชีวิตของเราประสบกับความสุขความเจริญ ท้ังในโลกนี้รวมไปถึง  
โลกหน้าด้วย สถานท่ีท่ีเหมาะสมนั้น ท่านเรียกว่า ปฏิรูปเทส ปฏิรูปเทสส าหรับผู้มุ่งหวังความเจริญ
ในทางธรรม คือ สถานท่ีท่ีพระธรรมค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด ารงอยู่ มีพุทธบริษัท
และสาธุชนท้ังหลายสมัครสมานสามัคคี มีใจใฝ่ในการสร้างบุญกุศล ท าทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา
อยู่เป็นนิตย์ การได้อยู่ในถิ่นท่ีเหมาะสมเช่นนี้  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า เป็นมงคลอันสูงสุด  
เพราะเป็นเหตุให้เราได้อนุตตริยะ คือ ได้สิ่งท่ียอดเย่ียมถึง ๖ ประการ คือ 

๑.  ทัสสนานุตตริยะ การเห็นอันยอดเยี่ยม คือ ได้พบเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระสาวก 
ผู้ปฏิบัติดี ทรงศีล ทรงธรรม น่าเข้าใกล้ เพ่ือจะได้ฟังธรรม 

๒.  สวนานุตตริยะ การฟังอันยอดเย่ียม คือ ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นธรรม 
ท่ีจะน าผู้ปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ได้จริง 

๓.  ลาภานุตตริยะ การได้อันยอดเยี่ยม คือ ได้ความศรัทธาในพระรัตนตรัย และอยากศึกษา 
พระธรรมให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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๔.  สิกขานุตตริยะ การศึกษาอันยอดเย่ียม คือ ได้ศึกษาพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   
๕.  ปาริจริยานุตตริยะ  การบ ารุงอันยอดเยี่ยม คือ ได้  อุปัฏฐากบ ารุงพระบรมศาสดา  

หรือพระสาวกผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เป็นเน้ือนาบุญอันเลิศ   
๖.  อนุสสตานุตตริยะ การระลึกอันยอดเยี่ยม คือ ได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยซึ่งเป็นท่ีพึ่งท่ีระลึก 

อันสูงสุด เป็นแหล่งแห่งความสะอาดบริสุทธิ์ นี่คือความโชคดีของผู้ท่ีได้เกิดในดินแดนท่ีพระพุทธศาสนา
ก าลังรุ่งเรือง เหมือนดังพระวักกลิ ผู้ เป็นเลิศในด้านบรรลุธรรมด้วยความศรัทธาในองค์สมเด็จ  
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า   

พระวักกลิ เป็นพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถี วันหนึ่งท่านได้เห็นพระบรมศาสดาขณะเสด็จบิณฑบาต
อยู่ เกิดความรู้สึกเลื่อมใสมากในพระรูปกาย มองดูพระพุทธองค์อย่างมีความสุข ไม่รู้อิ่มไม่รู้เบื่อเลย  
จึงคิดหาทางท่ีจะได้อยู่ใกล้ ๆ ท่านเห็นว่าการบวชเป็นวิธีการท่ีจะท าให้สมหวังได้ จึงติดตามพระพุทธองค์   
ไปถึงวัดเชตวัน เพื่อขอบรรพชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นอุปนิสัยของพระวักกลิ จึงทรงยินยอม  
ให้บวช ตั้งแต่บวช พระวักกลิไม่เป็นอันท าอะไรเลย ได้แต่หาโอกาสเพื่อจ้องมองดูพระพุทธองค์  
โดยติดตามไปทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าท่านจะนั่งจะยืนก็เลือกท่ีท่ีจะมองเห็นพระพุทธองค์ได้ถนัด พระบรม
ศาสดาทรงรอคอยให้ญาณของพระวักกลิแก่กล้าก่อน จึงยังไม่ได้ตรัสอะไร จนวันเวลาผ่านไป เมื่อเห็นว่า 
พระวักกลิมีญาณแก่กล้าพอแล้ว จึงตรัสเตือนว่า "วักกลิ จะมีประโยชน์อะไรกับการเที่ยวตามดูร่างกาย
อันเปื่อยเน่านี้  วักกลิ ผู้ ใดเห็นธรรม ผู้นั้ นชื่อว่า เห็นเรา ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นชื่อว่า เห็นธรรม"  
แม้พระพุทธองค์จะตรัสเช่นนี้ พระวักกลิก็ยังไม่รู้สึกตัว ยังคอยติดตามเฝ้าดูอยู่ พระพุทธองค์ทรงด าริว่า 
ถ้าภิกษุรูปนี้ ไม่ได้ความสังเวชแล้ว จะไม่ได้ตรัสรู้ ครั้นถึงวันเข้าพรรษา จึงตรัส ห้ามพระวักกลิ ติดตาม
พระองค์อีกต่อไป พระวักกลิเสียใจมาก คิดว่า ถ้าหากไม่ได้เห็นพระบรมศาสดา เราจะมีชีวิตอยู่ไปท าไม 
จึงขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ ตั้งใจว่าจะกระโดดเขาตาย พระบรมศาสดาทรงล่วงรู้ด้วยพระญาณ ทรงด าริว่า  
หากพระองค์ไม่ปลอบโยน อุปนิสัยแห่งมรรคผลของท่านจะถูกท าลาย คือ จะตายก่อนโดยท่ีไม่ได้บรรลุ
มรรคผล จึงทรงเปล่งพระรัศมีแสดงพระองค์ เสมือนเสด็จไปประทับอยู่เบื้องหน้า ของพระวักกลิ  
ในขณะนั้น ทรงเหยียดพระหัตถ์ออก แล้วตรัสว่า "มาเถิด วักกลิ อย่ากลัวเลย จงแลดูตถาคต เราจะยก
เธอขึ้นเหมือนพยุงช้างขึ้นจากเปือกตม มาเถิดวักกลิ เธออย่ากลัว จงแลดูตถาคต เราจะยกเธอขึ้น
เหมือนคนช่วยพระจันทร์ที่ถูกราหูจับ" 

พระวักกลิได้ยินพระบรมศาสดาเรียกตน รู้สึกปลื้มปีติมาก ความเศร้าโศกท่ีมีอยู่มลายสิ้นไป 
เหมือนสระน้ าแห้งแล้งที่มีฝนตกลงมาจนเต็ม และความปลื้มปีติท าให้กายเบา ใจเบา ตัวท่านได้ลอยขึ้นไป
ในอากาศ ท่านระลึกถึงพระด ารัสของพระบรมศาสดา พยายามข่มปีติ เจริญวิปัสสนา และในท่ีสุด 
ก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔ ในขณะนั้นเอง 
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เราจะเห็นว่า การได้อยู่ในปฏิรูปเทส เช่นพระวักกลินั้น เป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิต เพราะท่าน  
อยู่ในกรุงสาวัตถี ซึ่งเป็นท่ีตั้งของวัดเชตวันท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่นานท่ีสุด จึงมีโอกาสได้เห็น
พระพุทธองค์ เห็นแล้วก็มีความศรัทธาเล่ือมใส ได้บวชในบวรพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรม ฝึกฝนตนเอง 
จนในท่ีสุดได้บรรลุมรรคผลนิพพาน แม้ท่านจะเป็นคนติดในรูปอย่างมากก็ตาม แต่เมื่ออินทรีย์แก่กล้าขึ้น 
และได้รับค าส่ังสอน จากพระพุทธองค์ ท่านก็เอาชนะความติดในรูป ด้วยการบรรลุ อรหัตตผล ได้ในท่ีสุด 
 พวกเราก็เช่นเดียวกัน เป็นผู้มีบุญท่ีได้สั่งสมไว้ดีแล้ว ถึงได้เกิดในปฏิรูปเทส คือผืนแผ่นดินไทย 
อันมีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ค ้าชูพระพุทธศาสนาตลอดมา ท้ังยังมี
พุทธบริษัทท่ีตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม มีกัลยาณมิตรเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีดีต่อกัน ดังนั้นถ้าเราตั้งอยู่  
ในโอวาทของพระบรมศาสดา มีความไม่ประมาทในการด าเนินชีวิต หมั่นท าทาน รักษาศีล เจริญภาวนา
เป็นประจ าอยู่เนืองนิตย์ ย่อมมีสุคติและพระนิพพานเป็นท่ีไปอย่างแน่นอน 

 
เอกสารประกอบบทความ : 

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล  ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย เล่ม ๕๒ หน้า ๑๐๗   
 

 
 

จัดท าโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
คณอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ก าลังพลของ ทอ.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 


