
 

ธรรมานุศาสน์ 
   เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ก าลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

ธรรมานุศาสนม์งคลที่ ๒๖ ฟังธรรมตลอดกาล- ผลแห่งการฟังธรรม  
การฟังธรรมตามกาลเป็นมงคลอย่างยิ่ง เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับทุกชีวิต ส าคัญยิ่งกว่าความรู้ 

ทางโลกที่ร่ าเรียนมา เพราะจะท าให้เกิดดวงปัญญาสว่างไสว ปัญญาจากการฟังธรรม จะน าไปสู่การรู้แจ้ง 
ท าให้จิตใจผ่องใสสามารถพิจารณาเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ตรงไปตามความเป็นจริง รู้จักแยกแยะ    
ผิดชอบชั่วดี เป็นปัญญาท่ีจะท าให้มีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข และปลอดภัยจากอบายภูมิ 

การฟังธรรมเป็นประจ า แม้ยังเข้าใจไม่ลึกซึ้ง แต่ความรู้ท่ีได้ฟังมานั้น ก็จะเป็นอุปนิสัยติดตัวไป  
ในภพชาติเบื้องหน้า และเป็นเหตุให้บรรลุธรรมาภิสมัยได้ในท่ีสุด เหมือนอย่างในสมัยของพระกัสสป
สัมมาสัมพุทธเจ้า มีงูเหลือมใหญ่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ท้ายวัดป่า ซึ่งมีพระภิกษุจ าพรรษาอยู่หลายรูป พระภิกษุ
ท่ีเรียนพระอภิธรรม เมื่อศึกษาจนเข้าใจแล้ว ก็ชวนกันไปสาธยายธรรมอยู่ท้ายวัด เมื่องูเหลือมได้ยินเสียง
ของภิกษุ ซึ่งก าลังสวดพระอภิธรรมบทอายตนวิภังค์ ก็เกิดความเลื่อมใสในเสียงสวดพุทธมนต์นั้น  
แม้จะฟังไม่รู้เรื่อง แต่เมื่อได้ยินแล้วก็มีจิตผ่องใส ฟังพระสาธยายธรรมจนจบแล้วก็หลับต่อไป ในวันต่อมา 
เมื่อพระภิกษุชวนกันไปท่องสาธยายธรรม ท่ีท้ายวัดอีก งูเหลือมก็ตื่นขึ้นมาฟังด้วยจิตท่ีเลื่อมใสในเสียง
สวดมนต์ เมื่องูเหลือมป่วยใกล้จะตาย ขณะนั้นพระภิกษุก าลังสาธยายธรรมอยู่ มันมีสติจดจ าค าว่า 
อายตนะ มีใจผ่องแผ้วมีจิตยินดีในธรรม ได้ถือเอาเสียงสวดมนต์นั้นเป็นอารมณ์ ตายแล้วจึงได้ไปเกิด  
เป็นเทพบุตร อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  หลังพุทธปรินิพพานไม่นาน เทพบุตรนั้นได้จุติจากสวรรค์  
มาบังเกิดในตระกูลพราหมณ์ผู้ท่ีพรั่งพร้อมไปด้วยรูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ คุณสมบัติ มีความแตกฉาน  
ในไตรเพท พอเจริญวัยขึ้นบิดามารดาปรารถนาจะให้ท่านแต่งงาน แต่มาณพหนุ่มกลับเห็นโทษของการ
ครองเรือน จึงเกิดความเบื่อหน่ายในฆราวาสวิสัย ได้ออกบวชเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ในลัทธิ
ของพวกชีเปลือย ชื่อว่า ชรสาณาชีวก บ าเพ็ญพรตอยู่ในป่า มีมหาชนมาเคารพนับถือท่านเป็นจ านวน
มาก เป็นผู้ได้รับการยกย่องว่า มีปัญญาเปร่ืองปราชญ์ลึกล ้า ไม่มีใครสามารถทัดเทียมได้ 

สมัยนั้น พระนางสิริธรรมาราชเทวี ซึ่งเป็นอัครมเหสีของพระเจ้าวินทุสาร ได้น าพระราชโอรส  
คือ อโศกราชกุมาร มานมัสการท่าน และให้ท านายดูว่า อนาคตของพระราชโอรสจะเป็นอย่างไร ท่านได้
ท านายว่า ในอนาคต พระราชโอรสนี้ จักฆ่าพระราชกุมารต่างพระมารดากันถึง ๙๙ พระองค์ และจักเป็น
มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ในพื้นชมพูทวีป 
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พระเจ้าวินทุสารเมื่อทราบค าท านายเช่นนั้น ทรงหวั่นพระทัยว่า อโศกราชกุมารจะฆ่าพี่น้อง 
และหมู่ญาติ จึงส่งพระราชกุมารไปเป็นอุปราชอยู่เมืองอุชเชนนี เพื่อจะได้ไม่ประหัตประหารกันเอง  
เมื่อพระเจ้าอโศกประทับอยู่ท่ีเมืองอุชเชนนี ก็ได้ปกครองบ้านเมืองให้สงบร่มเย็น ชาวเมืองอยู่ร่วมกัน  
อย่างผาสุก 

ก่อนท่ีพระเจ้าวินทุสารจะเสด็จสวรรคต ทรงระลึกถึงพระเจ้าอโศก จึงรับสั่งให้อ ามาตย์ไปตามมา
เข้าเฝ้า เมื่อทรงพิจารณาพระปรีชาสามารถของพระโอรสแล้ว ทรงเห็นว่าเหมาะสมท่ีจะเป็นพระเจ้า
แผ่นดิน ในนครปาฏลีบุตรมากท่ีสุด จึงทรงแต่งตั้งให้เป็นพระมหากษัตริย์แทนพระองค์ แล้วก็เสด็จ
สวรรคต เนื่องจากนครปาฏลีบุตรเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุด เป็นศูนย์กลางการค้า ท่ีมีผู้คนพลุกพล่าน เศรษฐกิจ
การค้าเจริญรุ่งเรือง ท าให้พระโอรสแต่ละองค์อยากขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา พี่น้องต่างมารดา  
ท้ัง ๙๙ พระองค์ จึงปรึกษาหารือกัน เพ่ือท่ีจะโค่นล้มราชบัลลังก์ของพระเจ้าอโศก เมื่อพระราชาหัวเมือง
ต่าง ๆ ยกกองทัพเข้ามาพร้อม ๆ กัน เพื่อสัปยุทธแย่งชิงราชบัลลังก์ จึงเกิดการต่อสู้กันจนนองเลือด 
ไปท่ัวผืนปฐพี ในท่ีสุดพระเจ้าอโศกก็ได้รับชัยชนะ และได้ประหารพระราชกุมารผู้ก่อกบฏท้ัง ๙๙ 
พระองค์ เมื่อศึกสงครามได้ยุติลง ก็ทรงท านุบ ารุงประชาราษฎร์ ให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเรื่อยมา 
ต่อมาวันหนึ่ง พระองค์ได้ทูลถามพระมารดาว่า “เหตุที่พระองค์ได้เสวยราชสมบัติอยู่ในบัดนี้ เคยมีผู้ใด
ได้ท านายไว้บ้างไหม” พระมารดาจึงได้กล่าวถึง การท านายของอาจารย์อาชีวกให้ฟัง  ด้วยความปีติ
โสมนัส พระราชาจึงทรงรับสั่งให้อ ามาตย์น าวอทองไปรับท่านอาจารย์มาพักอยู่ในพระราชวัง ท่านอาชีวก
พร้อมกับลูกศิษย์มากมาย ได้เดินทางกันมาเข้าเฝ้าพระราชา ในขณะท่ีเดินทางมานั้น ท่านเห็นวัดป่าแห่งหนึ่ง 
ซึ่งเป็นท่ีอยู่ของพระอัสคุตเถระ จึงลงจากวอทอง แล้วเข้าไปเยี่ยมเยียนตามธรรมเนียมของบรรพชิต 
ในขณะท่ีเดินเข้าไปในเขตวัดป่าแห่งนั้น ท่านอาชีวกสังเกตเห็นสัตว์ป่าอยู่รวมกัน โดยมิได้เบียดเบียนกันเลย 
ท าให้ท่านเกิดความอัศจรรย์ใจ เพราะสัตว์ป่าบางประเภทไม่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ แต่ก็อยู่ร่วมกันโดยไม่ท า
ร้ายกัน สัตว์บางพวกท่านก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จัก จึงได้ถามพระมหาเถระว่า “สัตว์พวกนี้ มีชื่อว่าอะไร” 
พระมหาเถระซึ่งเป็นพระอรหันต์ จึงระลึกชาติหนหลังของอาชีวก ก็รู้ว่าอาชีวกนี้เคยเกิดเป็นงูเหลือม  
แล้วได้ฟังอายตนวิภังค์มามาก จึงคิดจะสงเคราะห์อาชีวก ให้ได้สติระลึกถึงสัญญาท่ีเคยสั่งสมมา จึงตอบ
ไปว่า “สัตว์จ าพวกนี้ชื่อว่า อายตนะ” อาชีวกจึงถามย้ าว่า “ท่านผู้เจริญ อะไรชื่อว่าอายตนะ”   
พระเถระกล่าวว่า “ชาวโลกต่างพากันเรียกสัตว์เหล่านี้ โดยสมมติให้ชื่อว่า ช้าง ม้า ราชสีห์ หรืออื่น ๆ 
อีกมากมาย แต่พระบรมศาสดาตรัสว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘  
อันเป็นที่เกิดทั้งกุศล และอกุศล ท าให้สรรพสัตว์เหล่านี้ต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏอันยาวนาน 
เพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงชื่อว่า อายตนะ” เมื่อท่านอาชีวกได้ฟังค าตอบเช่นนั้น จึงเกิดความแจ่มแจ้ง 
มีดวงปัญญาสว่างไสวขึ้นมาทันที เกิดหิริโอตตัปปะ มองดูร่างกายตนเองแล้วรู้สึกละอาย ท่ีไม่ได้สวม
เสื้อผ้า และเริ่มเข้าใจว่าลัทธิท่ีตนเองปฏิบัติอยู่นั้นไม่ถูกต้อง เมื่อเกิดสัมมาทิฐิแล้ว จึงตัดสินใจขอบวช 
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กับพระเถระ โดยได้บอกเหล่าบริวารให้ทราบว่า ตนเองไม่อาจจะไปเข้าเฝ้าพระราชาได้ เพราะขณะนี้
ก าลังบ าเพ็ญสมณธรรมอยู ่

แม้บริวารจะอ้อนวอนอย่างไร ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของท่านได้ จึงพากันไปทูล
เร่ืองนั้นต่อพระเจ้าอโศกมหาราช พระราชาทรงเห็นความตั้งใจดีของท่านอาจารย์ ก็มิได้ทรงกริ้วแต่อย่างใด 
ส่วนท่านอาชีวก เมื่อบวชเป็นภิกษุแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มท่ี ไม่ นานก็สามารถบรรลุธรรม  
เป็นพระอรหันต์ เราจะเห็นว่า การบรรลุธรรมต้องอาศัยการสั่งสมความรู้ คู่กับความบริสุทธิ์ ซึ่งเรา 
จะบริสุทธิ์ได้ด้วยใจท่ีหยุดนิ่ง และลงมือปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง เมื่อปฏิบัติถูกส่วนก็จะเข้าถึงธรรมได้
โดยง่าย ดังนั้นการฟังธรรมแม้จะเป็นบทเดิม ๆ แต่ธรรมะทุกบทสามารถขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้ 
และจะเป็นพลวปัจจัยส่งเสริมให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน 
     เพราะฉะนั้น ให้ตั้งใจฟังธรรมแล้วน้อมน ามาปฏิบัติ แม้จะเป็นธรรมะท่ีเราเคยได้ยินได้ฟังแล้ว  
ก็ตาม  เมื่อฟังซ้ าอีก เราก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ถ้าฟังให้ดีก็จะมีดวงตาเห็นธรรม เหมือนพระอริยเจ้า
ท้ังหลาย พอสิ้นสุดพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา ก็ได้บรรลุธรรมาภิสมัยกันถ้วนหน้า ดังนั้นให้
ขยันปฏิบัติธรรมกันให้ได้ทุก ๆ วัน 
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