
ธรรมานุศาสน์ 
   เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ก าลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

ธรรมานุศาสน์ มงคลที่ ๒๗ มีความอดทน-อดทนอย่างมีเป้าหมาย 
บุคคลอดทนต่อถ้อยค ำของคนผู้เป็นใหญ่กว่ำได้ เพรำะควำมกลัว อดทนต่อถ้อยค ำของผู้เสมอกันได้ 

เพรำะกำรแข่งดีเป็นเหตุ ส่วนบุคคลใดในโลกนี้ อดทนต่อถ้อยค ำของผู้ต  ำกว่ำได้ สัตบุรุษท้ังหลำยกล่ำวว่ำ 
ความอดทนของผู้นั้นสูงสุด 

พระบรมศำสดำทรงสรรเสริญควำมอดทน ทรงสอนไม่ให้ก่อเวร แต่ให้อดทนด้วยสติปัญญำ  
ที จะพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขตนเอง ต้องช ำระตนให้บริสุทธิ์ ท ำใจให้อยู่เหนือปัญหำ อยู่เหนือกำรล่วงเกิน
ของใคร ๆ เพรำะเมื อใจเรำอยู่เหนือสิ งเหล่ำนี้ เรำย่อมไม่หวั นไหวหรือรู้สึกขุ่นมัวกับสิ งใด ใจจะสงบ 
สะอำด บริสุทธิ์ และผ่องใส ดังเช่นบัณฑิตท้ังหลำยในกำลก่อน แม้ถือก ำเนิดเป็นสัตว์เดียรัจฉำน  
ยังมีจิตใจสูงส่งเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม คือควำมอดทน แม้จะถูกประทุษร้ำยจำกผู้อื น หรือท ำสิ ง  
ไม่น่ำชอบใจให้ ก็ไม่คิดท ำร้ำยตอบ แต่กลับมีควำมเอ็นดู สงสำร ให้อภัยต่อผู้อื นเสมอ เพรำะมีใจเปี่ยม
ด้วยควำมเมตตำปรำรถนำดี หวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลำยอย่ำงแท้จริง 

ในสมัยพุทธกำล ณ กรุงสำวัตถี มีลิงตัวหนึ งที ชำวบ้ำนเลี้ยงไว้ มีนิสัยเกเร ชอบท ำควำมเดือดร้อน
ให้แก่ชำวบ้ำนในละแวกนั้น วันหนึ งลิงได้ไปเล่นใกล้ ๆ โรงช้ำง ได้เห็นช้ำงเชือกหนึ งท่ำทำงสงบ และเชื อง 
เมื อได้โอกำส มันก็ปีนขึ้นไปนั งบนหลังช้ำงทันที แล้วกระโดดโลดเต้น ท ำกิริยำอำกำรคึกคะนองตำมนิสัย
ของมัน เมื อเห็นว่ำช้ำงไม่แสดงกิริยำโต้ตอบแต่อย่ำงใด ก็ยิ งได้ใจ จึงถ่ำยอุจจำระปัสสำวะลงบนหลัง  
ของช้ำง แม้ลิงจะท ำสิ งที ไม่สมควรถึงเพียงนี้ แต่ช้ำงก็ไม่โกรธ ยังคงสงบนิ งเฉยอยู่ ต่อมำมีช้ำงเชือกหนึ ง
ซึ งมีอุปนิสัยดุร้ำย ได้มำยืนอยู่ในที ที ช้ำงเชือกนั้นเคยยืน ลิงก็มำเล่นเหมือนวันก่อน เพรำะเข้ำใจผิด คิดว่ำ
เป็นช้ำงเชือกเดิม จึงกระโดดขึ้นขี บนหลังช้ำงทันที แต่ยังไม่ทันจะได้เล่นซุกซนเช่นเคย ช้ำงเชือกนั้น  
ก็ใช้งวงจับลิงฟำดลงบนพื้นอย่ำงแรง แล้วเอำเท้ำกระทืบซ้ ำ จนร่ำงของลิงแหลกเหลว สิ้นชีวิตลงทันที 

เหตุกำรณ์นั้น ได้ปรำกฏต่อสำยตำของพระภิกษุ ภิกษุท้ังหลำยจึงสนทนำกันถึงเรื องที เกิดขึ้น  
เมื อพระบรมศำสดำเสด็จมำ และทรงทรำบเรื องรำวท้ังหมดจึงตรัสว่ำ “ไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้น  
ที่ลิงเกเรตัวนี้ต้องเสียชีวิต เพราะความประพฤติไม่ดี แม้ในอดีตชาติก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน” แล้วทรง
น ำเรื องในอดีตชำติมำตรัสเล่ำให้แก่ภิกษุท้ังหลำยฟัง ในอดีตกำล เมื อครั้งพระบรมโพธิสัตว์เสวยพระชำติ
เป็นพญำกระบือ อำศัยอยู่ในหิมวันตประเทศ เมื อเจริญวัยเต็มที มีร่ำงกำยสมบูรณ์ด้วยพละก ำลัง  
ตัวสูงใหญ่สง่ำงำม ท่องเที ยวไปตำมป่ำเขำล ำเนำไพร วันหนึ งเมื อกระบือโพธิสัตว์กินหญ้ำ จนอิ มหน ำ
ส ำรำญแล้ว ได้เข้ำไปยืนพักที ใต้ร่มไม้แห่งหนึ ง ซึ งแผ่กิ งก้ำนสำขำให้ร่มเงำแก่ฝูงนกกำได้มำอำศัย   
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ลิงรุ่นหนุ่มตัวหนึ ง อำศัยอยู่บนต้นไม้ต้นนั้นพอดี เมื อเห็นกระบือโพธิสัตว์ยืนนิ ง ไม่มีท่ำทีที น่ำจะเป็นภัย
แก่ตนก็นึกสนุกขึ้นมำทันที รีบลงจำกต้นไม้ กระโดดขึ้นไปบนหลังพระโพธิสัตว์ เล่นตำมใจชอบของมัน 
จับเขำท้ัง ๒ ข้ำง ห้อยโหนโยนตัวไปมำอย่ำงสนุกสนำน แม้ลิงท ำอยู่อย่ำงนี้ กระบือโพธิสัตว์ก็ยังสงบนิ งเฉย 
ไม่ได้แสดงกิริยำอำกำรไม่พอใจใด ๆ เพรำะมีขันติธรรม และมีควำมเมตตำเอ็นดู แต่ลิงกลับยิ งได้ใจ  
จึงถ่ำยอุจจำระปัสสำวะลงบนหลังพระโพธิสัตว์ พญำกระบือก็ยังคงสงบนิ งเฉยเช่นเดิม เหตุกำรณ์  
เป็นเช่นนี้ทุกวัน ที กระบือพระโพธิสัตว์มำยืนพักใต้ร่มไม้นี้ 
     เทวดำซึ งสิงสถิตอยู่ในต้นไม้นั้น ทนดูเหตุกำรณ์นั้นไม่ไหว จึงได้กล่ำวกับพระโพธิสัตว์ว่ำ  
“ท่านพญากระบือ ท่านอดทนอดกลั้นต่อการกระท าของลิงชั่วได้อย่างไร ท่านควรจะจัดการกับมันเสีย 
เพราะอะไรท่านจึงอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ที่เกิดจากลิงที่มีจิตกลับกลอก มักประทุษร้ายมิตร  
ถ้าท่านไม่ห้ามปรามมัน สัตว์ทั้งหลายผู้โง่เขลา ก็จะเบียดเบียนท่านร่ าไป” กระบือพระโพธิสัตว์ 
ได้ฟังเทวดำกล่ำวเช่นนั้น ก็กล่ำววำจำอันไพเรำะจับใจขึ้นมำว่ำ “ท่านรุกขเทวดา ถ้าเราเป็นผู้ที่เจริญ 
ยิ่งกว่าลิงตัวนี้ โดยชาติ โดยโคตร และโดยที่มีอายุยืนยาวกว่า แต่ไม่สามารถจะอดทนอดกลั้น 
ต่อลิงตัวนี้ ซึ่งประทุษร้ายเรา ความปรารถนาพระสัมมาสัมโพธิญาณของเรา ก็จะไม่ส าเร็จ  เรายอม
ให้ลิงเบียดเบียนเรา ดีกว่าเราไปเบียดเบียนลิงตัวนี้ ถึงอย่างไรเราก็ไม่ท าปาณาติบาต เพียงเพื่อให้พ้น
จากทุกข์ในปัจจุบัน แต่ไม่อาจพ้นจากทุกข์ในอบาย เพราะการท าปาณาติบาตนั้นอย่างแน่นอน  
แล้วกระบือโพธิสัตว์ก็ยังคงประกอบขันติธรรม ยืนสงบนิ่งอยู่เช่นเดิม เป็นผู้มีใจหนักแน่นประดุจภูเขา
ศิลาแท่งทึบ ที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมที่พัดมาจากทิศทั้ง ๔” พอผ่ำนไป ๒-๓ วัน พระโพธิสัตว์ก็ได้หลีก
ไปหำกินถิ นอื น วันนั้นกระบือหนุ่มตัวหนึ งซึ งมีนิสัยดุร้ำย ได้มำยืนพักใต้โคนต้นไม้ที พระโพธิสัตว์เคยอยู่ 
ลิงแสนซนก็รีบลงจำกต้นไม้ เพรำะคิดว่ำเป็นกระบือตัวเดิม พอกระโดดขึ้นบนหลัง จับเขำห้อยโหนตัวไป
มำเท่ำนั้น กระบือหนุ่มก็ได้สลัดเขำอย่ำงแรง จนลิงพลัดตกลงมำแล้วกระบือก็เอำเขำขวิดลิงอย่ำงเต็มแรง 
จำกนั้นได้เอำเท้ำท้ังสี เหยียบย  ำ จนร่ำงของลิงแหลกละเอียด เจ้ำลิงจึงจบชีวิตลงอย่ำงน่ำอเนจอนำถ 

เรำจะเห็นว่ำ เรื องของบำปกรรม ใครท ำอะไรไว้ ก็ย่อมได้รับผลอย่ำงนั้น บัณฑิตในกำลก่อน  
ท่ำนไม่ประทุษร้ำยใคร แต่อำศัยขันติธรรม อดทนทุกอย่ำง เพื อเพิ มพูนขันติบำรมีให้มำกขึ้น ดังนั้น 
นักสร้ำงบำรมีต้องอดทน ไม่ว่ำผู้ที มำพิสูจน์ก ำลังใจเรำ จะเป็นใคร มำจำกไหน จะว่ำร้ำยเรำอย่ำงไรก็ตำม 
เรำต้องอดทนให้ได้ เพรำะควำมอดทนเป็นคุณธรรมเบื้องต้นของนักสร้ำงบำรมีที มีพระนิพพำน  
เป็นเป้ำหมำย เพรำะถ้ำปรำศจำกควำมอดทนแล้ว ก็ยำกที จะฝ่ำฟันอุปสรรค เพื อไปให้ถึงเป้ำหมำย 
อันสูงสุดได้ 

กำรฝึกฝนใจให้หยุดนิ ง จะท ำให้เรำมีควำมอดทนมำกขึ้น จิตใจสงบเยือกเย็นยิ งขึ้น จนกระทั ง  
เมื อใจหยุดนิ งได้สมบูรณ์ เรำก็ไม่ต้องอดทนอีกต่อไป เพรำะใจเรำจะไม่หวั นไหวต่อสิ งใด  ๆ ท้ังสิ้น  
เรำจะไม่มีควำมรู้สึกว่ำเรำต้องทนอะไร เพรำะใจมีแต่ควำมสุขควำมสบำยใจ ไม่ขัดเคืองหรือขุ่นมัวกับใคร 
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เมื อใจหยุดนิ ง เรำจะมีแต่ควำมปรำรถนำดีต่อสรรพสัตว์ท้ังหลำย อยำกจะให้ชำวโลกพบสันติสุขที แท้จริง 
ให้มวลมนุษยชำติปรองดองกัน เลิกเบียดเบียนซึ งกันและกัน และหันมำประพฤติปฏิบัติธรรม  
เพื อให้เข้ำถึงพระรัตนตรัย ซึ งเป็นที พึ งที ระลึกอันสูงสุดของชำวโลก ถ้ำท ำได้อย่ำงนี้ สันติสุขก็จะบังเกิด
ขึ้นในโลกอย่ำงแน่นอน เพรำะฉะนั้น ให้หมั นฝึกใจให้หยุดนิ ง ให้เข้ำถึงพระรัตนตรัย 
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