
 

ธรรมานุศาสน์ 
   เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ก าลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

ธรรมานุศาสน์ มงคลที่ ๒๑ ไม่ประมาทในธรรม – พระอินทร์มาเตือนสติ 
สรรพสัตว์ท้ังหลายท่ีเกิดมาล้วนเคยเป็นญาติกันมาก่อน โลกใบนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่  

ท่ีมีประชากรโลกเป็นสมาชิกครอบครัวใหญ่ การมีจิตเมตตาปรารถนาดีต่อกัน มีจิตกรุณาช่วยเหลือกัน  
ให้พ้นทุกข์ มีมุทิตาจิตต่อความดีของผู้อื่น รวมท้ังมีอุเบกขาธรรม วางใจเป็นกลาง  ๆ ท้ังในเรื่องดี  
และเรื่องร้ายท่ีบังเกิดขึ้น นับเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ทุกคนพึงมีต่อกัน ความรู้สึกเช่นนี้จะเกิดขึ้นได้ ต่อเมื่อจิต  
ของเราได้พัฒนาให้มีคุณภาพ มีความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น เราจะมีความสุข และอยากจะแบ่งปันความสุข  
ให้กับทุก ๆ คน ซึ่งความรู้สึกนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสันติสุขอันไพบูลย์ 

ในท่ามกลางความหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  
และความเชื่อต่าง ๆ มนุษย์ส่วนใหญ่ยังมีความรู้ไม่สมบูรณ์ และมักติดอยู่ในเรื่องปลีกย่อย มากกว่าท่ีจะ
มาสนใจในเรื่องท่ีเป็นสาระแก่นสาร จึงเป็นเหตุให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกัน เกิดการแตกแยก 
ทางความคิด มีความหวาดระแวง ขาดความสมัครสมานสามัคคีกัน สังคมโลกจึงต้องเดือดร้อน และเต็ม
ไปด้วยการต่อสู้  แข่งขันชิงดีชิงเด่นแย่งชิงอ านาจ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวให้มากท่ีสุด  
แต่ดูเหมือนว่า ยิ่งแสวงหาก็ย่ิงพบกับความทุกข์ทรมานท่ีทับทวีมากย่ิงขึ้น 

เมื่อใดท่ีทุกคนในโลก รู้จักท่ีพึ่งท่ีระลึกว่า มีสิ่งเดียวเท่านั้น คือ พระรัตนตรัย ซึ่งทุกคนสามารถ
ปฏิบัติให้เข้าถึงได้ด้วยตนเอง ด้วยการท าใจให้หยุดนิ่ง จนเข้าไปพบกับแหล่งก าเนิดของความสุขท่ีแท้จริง 
และได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในตัว เมื่อนั้น ความขัดแย้งก็จะหมดสิ้นไป จะมีแต่ความเมตตาปรารถนาดี
ท่ีเกิดจากใจบริสุทธิ์หยุดนิ่ง ความรู้สึกว่าเป็นเครือญาติกันจะเกิดขึ้น จะมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกัน 
ความรู้สึกแบ่งปันจะเกิดขึ้น เพราะรู้ว่า ทุกคนยังตกอยู่ในห้วงทุกข์แห่งสังสารวัฏ ยังไม่หลุดพ้นจากกรงขัง
สัตวโลกขนาดใหญ่ ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าคือภพสามนี้ไปได้ การช่วยกันเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 
ไปสู่ฝั่งพระนิพพาน จึงเป็นภารกิจท่ีเป็นสาระที่แท้จริงในการมาเกิดของมวลมนุษยชาติ 

เนื่องจากบางยุคบางสมัย เมื่อมนุษย์เกิดมาแล้ว ขาดกัลยาณมิตรผู้ชี้ทางสว่าง ไม่ได้ฟังพระธรรม
ค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิตจึงเต็มไปด้วยการแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ไม่รู้จักเป้าหมายชีวิต  
ท่ีแท้จริง จึงไปแสวงหาความสุขท่ีไม่ถูกวิธี แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น ขาดความรัก  
ความเมตตาต่อกัน ท าให้ประพฤติผิดศีลธรรมจนเป็นเรื่องปกติ เมื่อละโลกไปแล้ วย่อมต้องไปเกิด 
ในอบายภูมิ 
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เหมือนในสมัยท่ีพระกัสสปพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว หลังจากนั้นไม่กี่ร้อยปี พระพุทธศาสนา
เริ่มเสื่อมลงไปมาก ประชาชนละเลยการประพฤติธรรม ไม่รักษาศีล เจริญภาวนา บ้านเมืองเต็มไปด้วย
การคดโกง คนพาลมีอ านาจในการปกครอง ส่วนคนดีก็ถูกกลั่นแกล้ง คนท าบาปอกุศลกันมาก ท าให้ชีวิต
หลังความตาย ต้องไปสู่อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ท่ีจะไปบังเกิดในสุคติภูมินั้นมีน้อยมาก ในท่ีสุด 
พระอินทร์ต้องลงมาเตือนสติ เพราะทรงเห็นว่า ที่มนุษย์ไปบังเกิดในอบายภูมิ เป็นเพราะตกอยู่ในความ
ประมาท ขาดความเมตตาต่อกัน คนดีถูกรังแก คนพาลเป็นหัวหน้า ใช้อ านาจในทางที่ผิด พระอินทร์
จึงทรงหาวิธีท่ีจะช่วยเหลือมนุษย์ ให้ได้มาบังเกิดบนสวรรค์ และหาทางท่ีจะรักษาพระพุทธศาสนา  
ให้ยืนยาวต่อไป จึงรับสั่งให้มาตลีเทพบุตร แปลงเป็นสุนัขด า ตัวใหญ่เท่าม้าอาชาไนย ท่าทางดุร้าย  
น่าสะพรึงกลัว บนหัวมีพวงดอกไม้แดง มีรัศมีร้อนแรงเป็นไฟลุกโพลงออกจากเขี้ยวท้ังสี่ มีเชือกเส้นใหญ่
ผูกคอไว้ ส่วนพระอินทร์แปลงเป็นพรานป่า ประดับพวงดอกไม้สีแดง ถือธนูขนาดใหญ่ กวัดแกว่งวชิราวุธ 
ท าให้เกิดสายฟ้าแลบ เสียงดังสนั่นสั่นสะเทือนไปทั่วท้ังโลก พลางประกาศด้วยเสียงดังกึกก้องไปท่ัวโลกว่า 
“พวกมนุษย์ผู้ใจบาป โลกก าลังจะพินาศแล้ว” จากนั้น พระอินทร์ให้สุนัขเห่ากรรโชกขู่ขวัญชาวเมือง 
ท าให้ชาวเมืองเกิดความกลัวตายไปตาม ๆ กัน เหล่าอ ามาตย์ข้าราชบริพารพากันกราบทูลให้พระราชา 
สั่งปิดประตูเมืองทุกทิศทุกทาง เพื่อไม่ให้สุนัขด าเข้ามา แต่นายพรานพร้อมด้วยสุนัขด ากระโดดข้าม
ก าแพงมาได้ พระเจ้าอุสสินนรราชซึ่งเป็นผู้ปกครองสมัยนั้น ได้ขอร้องนายพรานว่า  “อย่าให้สุนัขด า 
เข้ามา” นายพรานตอบว่า “สุนัขนี้ต้องการกินเนื้อมนุษย์ที่เป็นศัตรูกับเรา” พระราชาตรัสถามถึง 
คนท่ีเป็นศัตรูของนายพรานว่า “มีลักษณะอย่างไร” นายพรานจึงประกาศให้ชาวเมืองรู้ว่า “ผู้ประพฤติ
ผิดศีลผิดธรรม ไม่เลี้ยงดูบิดามารดา เป็นคนอกตัญญู ดูหมิ่นผู้มีพระคุณ คนเหล่านี้แหละที่เป็นศัตรู
ของเรา สุนัขด าจะเคี้ยวกินผู้ที่ไม่มีจิตเมตตา ชอบรังแกเบียดเบียนผู้อื่น ไม่ประกอบ สัมมาอาชีวะ 
ประพฤติผิดในกาม แสวงหาความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่น หมกมุ่นอยู่ในอบายมุข โดยไม่ท าความดี
อะไร” เมื่อพรานป่ากล่าวจบ ท้ังพระราชาพร้อมด้วยอ ามาตย์ข้าราชบริพาร ต่างหวาดหวั่นสะดุ้งกลัว  
ไปตาม ๆ กัน เพราะรู้ตัวว่าบุคคลท่ีนายพรานกล่าวถึง ก็คือพวกตน จึงพากันอ้อนวอน ขอร้องให้
นายพรานช่วยห้ามสุนัขอย่าให้เข้ามาท าร้าย แต่สุนัขก็ยิ่งแสดงอาการดุร้ายหนักยิ่งขึ้น ท าท่าเหมือนจะ
กระโดดกัดพระราชาพร้อมท้ังบริวาร 

เมื่อนายพรานเห็นว่าทุกคนมีจิตอ่อนโยนลงแล้ว จึงได้เหาะขึ้นไปในอากาศ  กลับร่างเป็น  
พระอินทร์ดังเดิม และประกาศ ให้มนุษย์รู้ว่า คนที่ละโลกและไปเสวยทุกข์ทรมานแออัดอยู่ในนรก 
มีมากมายนับไม่ถ้วน ส่วนคนที่ไปเสวยสุขบนสวรรค์นั้นมีเพียงนิดเดียว ถ้าผู้ใดปรารถนาจะไปสวรรค์
ก็ให้หันมาประพฤติธรรม เร่ิมต้นท าความดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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ตั้งแต่นั้น มนุษย์พากันตั้งใจท าทาน รักษาศีล เจริญภาวนา หมั่นประพฤติธรรมอยู่เป็นนิตย์  
ท าให้ ทุกคนอยู่ ร่วมกันอย่างมีความสุข สันติภาพก็กลับคืนมาอีกครั้ งหนึ่ ง  พระพุทธศาสนา 
ก็ได้เจริญรุ่งเรืองยาวนานสืบต่อไป เมื่อผู้คนละโลกไปแล้ว ได้ไปบังเกิดในสวรรค์กันมากมาย 

เพราะฉะนั้น พวกเราทุกคนจะต้องตั้งใจท าความดีให้เต็มท่ี ไปชักชวนคนมาท าความดี  
ช่วงนี้เป็นโอกาสดีของพวกเรา ท่ีจะได้ท าหน้าท่ีผู้น าบุญยอดกัลยาณมิตรเหมือนอย่างพระอินทร์  
เพราะกระแสโลกในปัจจุบันถูกอวิชชาปนอยู่มาก ในยุคข้อมูลข่าวสารไร้พรมแดนนี้ มีสื่อต่าง  ๆ ท่ีน ามา
ซึ่งความร้อนใจ เป็นทางมาแห่งบาปอกุศล และดูเบาในเรื่องการท าบุญกุศล ซึ่งเป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดในชีวิต
ของเรา บุญนี้จะเป็นเสบียงในการเดินทางไกลข้ามภพข้ามชาติจนกระท่ังถึงที่สุดแห่งธรรม 

เพราะฉะนั้น ให้ทุกท่านท าหน้าท่ียอดกัลยาณมิตร ผู้มีหัวใจประดุจพระบรมโพธิสัตว์ ชักชวน
ชาวโลกให้มาประพฤติธรรม เข้าวัดฟังธรรม และสั่งสมบุญกันให้เต็มท่ี นอกจากเราจะมีสุคติเป็นท่ีไปแล้ว 
ชาวโลกอีกมากมายจะได้พบความสุขในสัมปรายภพเหมือนพวกเราอีกด้วย 
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