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วิสาขบูชา
เบิกตา-เห็นธรรม

วัดบวรนิเวศวิหาร





วันวิสาขบูชา เป็นวันส�าคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวัน
คล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ส่ิงที่พระพุทธเจ้า
ตรสัรู้นัน้ เรียกว่าอริยสัจ มี ๔ ประการคอื ทุกข์ สมทุยั นโิรธ มรรค ทัง้หมด
เป็นเรือ่งของเหตุและผลทีต่รงกนั ไม่ขดัแย้งกนั จงึคมุธรรมะอืน่ ๆ ไว้ทกุอย่าง 
วันตรัสรู้จึงเป็นวันส�าคัญ ท�าให้พระองค์รู้เห็นส่ิงทั้งหลายตามเป็นจริงทุก
ประการ หลงัจากน้ัน จงึเสดจ็โปรดเวไนยสตัว์ให้รูต้ามด้วย มผีูไ้ด้รบัประโยชน์
มากมายจากพระธรรมเทศนา ของพระองค์

หลงัจากเสด็จโปรดเวไนยสตัว์ ๔๕ ปี พระองค์จงึเสดจ็ดบัฃนัธปรนิพิพาน
เมื่อ พระชนมายุ ๘๐ พรรษา ซาวพุทธในชั้นหลัง จึงได้มีการสร้างพระพุทธ
รูปขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ หลังจากสร้างแล้ว จึงนิยมท�าการเบิก
เนตรพระพุทธรูปนั้น เพื่อให้เป็นองค์พระที่สมบูรณ์ จะได้ท�าการบูชาสักการะ
อย่างสนิทใจ และห้ามกระท�าการใด ๆ ที่ไม่สมควรต่อพระพุทธรูปนั้นอีก

การเบิกเนตรพระพุทธรูป แท้จริงแล้ว เป็นอุบายวิธีดึงคนเข้าหาพระ
รตันตรยั จะได้ประพฤตติามทีพ่ระพทุธองค์ทรงสัง่สอน มลีะชัว่ ท�าด ีและท�า
จิตให้ผ่องแผ้ว เป็นต้น หาใช่เป็นการท�าพระพุทธรูปให้เป็นองค์พระที่สมบูรณ์ 
หรือเกิดความศักดี้สิทธ์ิแเต่อย่างใดไม่ เพราะพระพุทธเจ้าท่านเป็นสัพพัญญ 
คอื ทรงรู้ทุกสิง่ทุกอย่างหมดแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องไปเบกิพระเนตรท่านอกี ทีถ่กู
ต้องควรจะเบิกตาตนเองให้รู้เห็น เหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็น 
จึงจะเกิดประโยชน์ อย่างแท้จริง

การเบิกตาตนเอง เป็นวธิเีดยีวทีท่�าให้ เรารูเ้หน็และเข้าใจสิง่ต่าง ๆ ตาม
เป็นจริง ไม่เข้าใจผิดพลาดจากความจริง ครั้นเข้าใจตามเป็นจริงแล้ว ก็จะได้
ประพฤติปฏิบัติให้ตรงกับความจริงนั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดี เป็น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ส�าหรบัแนวทางเบกิตาตนเองนัน้ ม ี๓ วธิ ีคอื 
การฟังธรรม การคิดไตร่ตรองธรรม และการอบรมธรรม หวงัว่าเรือ่งนีค้งจะ
เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้างตามสมควร

ในโอกาสวันวิสาขบูชาที่เวียนมาบรรจบ ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
นี้ ขอมอบหนังสือเล่มนี้เป็นธรรมบรรณาการแก่ผู้สนใจทั่วไป ขอความเจริญ
งอกงามไพบูลย์ในธรรม อันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว พึงบังเกิด
มีแก่สาธุชนทั้งหลายตลอดกาลเป็นนิตย์ เทอญ

สมเด็จพระวันรัต

คำ�นำ�



8

สมเด็จพระวันรัต



9

วิสาขบูชา เบิกตาเห็นธรรม

วิสาขบูชาคืออะไร ?

วิสาขบูชา หมายถึง วันบูชาที่กระท�าในวันขึ้น ๑๕ ค�่าเดือน ๖ เพื่อ
น้อมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ 
และปรนิพิพานของพระองค์ ถ้าปีใดมีอธิกมาสคือเดอืน ๘ สองหน จะเลือ่น
ไปกระท�าในวนัเพญ็เดอืน ๗ ซึง่เป็นเดอืนถดัไป ส�าหรบัปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้
ไม่มีอธิกมาส วันวิสาขบูชาจึงตรงกับวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (ขน 
๑๕ ค�าเดือน ๖)

พระพุทธเจ้านั้น ประสูติ ณ สวนลุมพินี ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิล
พัสดุกับกรุงเทวทหะ เมื่อวันข้ึน ๑๕ ค�่า เดือน ๖ ก่อน พ.ศ. ๘๐ ปี 
ปัจจบุนัได้แก่ “ลมุพนิ”ี ประเทศเนปาล ตรสัรูเ้มือ่พระชนมาย ุ๓๕ พรรษา 
ที่ควงพระศรีมหาโพธิ เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน ๖ ก่อน พ.ศ. ๕๕ ปี 
ปัจจุบันได้แก่ “พุทธคยา” ประเทศอินเดีย หลังจากตรัสรู้แล้ว ได้ประกาศ
พระศาสนาโปรดเวไนยสัตว์ ๕๕ ปี พระชนมายุได้ ๘๐ พรรษา ก็เสด็จ
ดับขันธปรินิพพาน ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค�่า เดือน 
๖ ปัจจุบันได้แก่ “กุสินารา” ประเทศอินเดีย
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สมเด็จพระวันรัต

พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร ?

สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่าอริยสัจ แปลว่าความจริงอันประเสริฐ 
คอื ความจรงิแท้อันเป็นไปตามกฎธรรมชาต ิไม่มใีครมาเปลีย่นแปลงได้ มี 
๔ อย่าง คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นธรรมที่ส�าคัญ คุมธรรมะอื่น 
ๆ ไว้หมด เร่ืองอืน่ ๆ ล้วนมาอยูใ่น อรยิสจัทัง้สิน้ ไม่มเีรือ่งใดอยูน่อกเหนอื
จากอริยสัจที่ตรัสรู้นั้น

อริยสัจ เป็นเรื่องของเหตุกับผล กล่าว คือ ทุกข์เป็นผล สมุทัยเป็น
เหตุ นิโรธเป็นผล มรรคเป็นเหตุ เหตุและผลตามอริยสัจนั้น ต้องตรงกัน
เสมอ เช่น การเตะเขาเป็นเหต ุผลของการเตะคอืตดิคกุหรอืถกูปรบั ไม่ใช่
การสะใจหรอืความสขุใจอย่างทีเ่ข้าใจ เพราะนัน่เป็นผลทีไ่มตรงกบัเหต ุไม่
ถูกต้อง ไม่ใช่อริยสัจ

การตรัสรู้อริยสัจ ก็คือท�าป็ญญาให้เห็นจริงตามอริยสัจนั้น ให้เห็นก็
หมายความว่า เหน็เหตตุรงกบัผล เหน็ผลตรงกบัเหต ุไม่ใช่เหน็เหตไุม่ตรง
กับผล เห็นผลไม่ตรงกับเหตุ แต่คนส่วนมากมักเห็นเหตุกับผลไม่ตรงกัน 
จึงท�าให้ด�าเนินชีวิตผิดพลาด เดือดร้อน ไม่รู้จักจบจักสิ้น วันตรัสรู้จึงเป็น
วันส�าคัญ และพระองค์ได้ทรงน�าผลของการตรัสรู้นั้น ไปโปรดเวไนยสัตว์
ทกุถ้วนหน้าด้วย พระมหากรณุาเป็นทีต่ัง้ ท�าให้สตัว์ท้ังหลาย ได้ดวงตาเหน็
ธรรม พ้นจากความทกุข์โศกมากมาย พระองค์ทรงอาคยัพระมหากรณุานัน้ 
เสด็จโปรดประชาชนจนล่วงไปถึง ๔๕ พรรษา จึงเสด็จดับขันธปรินิพพาน 



11

วิสาขบูชา เบิกตาเห็นธรรม

การสร้างพระพุทธรูป

หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว ชาวพุทธได้มี
การสร้างพระพุทธรูปขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของพระองค์ โดยสร้างจากโลหะ
บ้าง จากปูนบ้างตามแต่จะเห็นสมควร หลังจากสร้างแล้ว จึงนิยมท�าการ
เบิกเนตรพระพุทธรูปนั้น ด้วยการฝังหรือเขียนหรือเช็ดตาพระพุทธรูปน้ัน
ที่สร้างเสร็จแล้ว เพ่ือให้เป็นองค์พระที่สมบูรณ์ จะได้ท�าการบูชาสักการะ
อย่างสนิทใจ และห้าม กระท�าการใด ๆ ที่ไม่สมควรต่อพระพุทธรูปนั้นอีก

วิสาขบูชา
เบิกตา
เหน็ธรรม
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การเบิกเนตรพระพุทธรูปนั้น แท้จริงแล้วเป็นอุบายวิธีดึงคนเข้าหา
พระรตันตรยัต่างหาก เพือ่จะได้ประพฤตติามทีพ่ระพทุธองค์ทรงสัง่สอน มี
ละชั่ว ท�าดี และท�าจิตให้ผ่องแผ้ว ด้วยการรักษาศีล ท�าสมาธิ และเจริญ
ปัญญาเป็นต้น หาใช่เป็นการท�าพระพทุธรูปให้เป็นองค์พระทีส่มบูรณ์ หรอื
เกดิความศักดิสิ์ทธิแ์ต่อย่างใดไม่ เพราะพระพทุธเจ้าท่านเป็นสพัพญัญ ูคอื
ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ว ไม่จ�าเป็นต้องไปเบิกพระเนตรท่านอีก ที่ถูก
ต้องควรจะเบิกตาตนเองให้รู้เห็นเหมือนอย่างที่พระพุทธองค์ทรงรู้ทรงเห็น 
จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในการด�าเนินชีวิต 

วิสาขบูชา
เบิกตา
เหน็ธรรม

ข้อคิดจากการเบิกเนตร
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วิสาขบูชา เบิกตาเห็นธรรม

การเบกิตาใน ได้แก่ จักขุ (ลมืตามอง) ญาณ (หยัง่รู้) ปัญญา (หยัง่
รูช้ดั) วชิชา (หยัง่รูแ้จ้ง) และอาโลกะ (เกดิความเข้าใจชดัเจน ดจุแสงสว่าง
หมดความสงสัย) ที่มีอยู่บ้างแล้ว ให้กว้างขวางขึ้น จะได้เข้าใจสิ่งทั้งหลาย
ตามเป็นจริง โดยเข้าใจอย่างต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน จนกระท่ังสว่างไสวแจ่ม
แจ้ง หมดความสงสยัในสิง่นัน้ ไม่ได้แยกกนัเข้าใจ หรอืต่างคนต่างเข้าใจแต่
อย่างใดไม่ 

ยกตัวอย่างความเข้าใจเรื่องเก้าอ้ี ในระดับลืมตาจะเข้าใจเพียงว่าสิ่ง
นั้นคือเก้าอี้ ถ้าเป็นระดับรู้ ก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นว่า เก้าอี้นั้นมีกี่ขาหรือมีกี่
เหลีย่ม ถ้าเป็นระดบัรูช้ดักจ็ะเข้าใจขึน้ไปอีกว่า เก้าอีตั้วไหนท�าจากวสัดอุะไร
บ้าง พอมาถึงระดับรู้แจ้งก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งรอบด้าน เข้าใจทุกอย่าง ไม่ใช่
เข้าใจว่าเก้าอีน้ัน้ท�าจากวสัดุอะไรเท่านัน้ แต่ยงัรูว่้าวสัดอุะไรบ้าง ท่ีแขง็แรง
ทนทาน ใช้แล้วเกดิประโยชน์มากทีส่ดุ ตลอดจนเข้าใจวธิที�าเก้าอีน้ัน้อกีด้วย 
สุดท้ายเมื่อรู้เห็นด้วยอาโลกะ เกิดความสว่างไสว หมดกังขาความสงสัย 
แสงแห่งความรู ้ท่ีปราศจากข้อสงสัยก็โพลงขึ้นแก่บุคคลนั้น เรียกว่า   
“เบิกตา เห็นธรรม”

การเบิกตาใน
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การเบิกตาตนเอง เป็นวิธีเดียวที่ท�าให้เรารู้เห็นและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ 
ตามเป็นจรงิ ไม่เข้าใจผดิพลาดจากความจรงิ คร้ันเข้าใจตามเป็นจรงิแล้ว ก็
จะได้ประพฤติปฏิบัติให้ตรงกับความจริงนั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทาง
ที่ดี เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ส่วนรวม ขอยกตัวอย่างเรื่องที่ควร
เบิกตา เพื่อเข้าใจความจริง

เบิกตาตนเองนั้นส�าคัญไฉน

วิสาขบูชา
เบิกตา
เหน็ธรรม
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วิสาขบูชา เบิกตาเห็นธรรม

เรื่องอาหาร คนมักสนใจแต่ในด้านความเอร็ดอร่อยของอาหาร แต่
ถ้าเบิกตา ให้กว้างจะเหน็ว่าอาหารนัน้เป็นของปฏกิลู น่ารงัเกยีจ ไม่เชือ่ลอง
เคี้ยวแล้วคายออกมาดู ก็จะเห็นว่าขยะแขยงเพียงใด เบิกตาให้เห็นความ
จรงิแล้ว กจ็ะยบัยัง้ความอยากจะกนิโน่นกนินีไ่ด้บ้าง และเข้าใจการกนิท่ีถูก
ต้องมากข้ึนว่า เราไม่ได้กนิเพือ่สดใส เพือ่เปล่งปลัง่ เพือ่เล่น เพือ่เมา เพือ่
อวดสงัคม ตามอ�านาจของกเิลสตณัหาแต่อย่างใด แต่กนิเพือ่ให้ชวีติเป็นไป
ได้ เพ่ือระงบัความล�าบาก เพือ่ระงบั เวทนาคอืความหวิเก่า แล้วกนัเวทนา
ความหิวใหมไ่ม่ให้เกิดขึ้น เบิกตาให้เห็นอย่างนี้ ก็จะท�าให้รู้จักรอคอย เช่น 
ถ้าขณะจะกินนั้น มีธุระส�าคัญเกิดขึ้น ก็รอให้ธุระนั้นเสร็จก่อน  แล้วค่อย
กินได้ การเบิกตาตนท�าให้เกิดดวงตา เห็นธรรมคือเข้าใจความจริงอย่างนี้

เบิกตากินอาหาร
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เบิกตาดูกาย

เรือ่งของร่างกาย คนมกัเข้าใจว่า ร่างกายเป็นของสวยงามน่ารกั แต่
ถ้าเบกิตาให้กว้าง กจ็ะเหน็ความโสโครกของร่างกายนัน้ ยกตวัอย่างผมบน
ศรีษะเรา ผมนัน้ปฏกิลูด้วยรปูร่าง สสีนัวรรณะ ปฏกิลูด้วยทีเ่กดิทีอ่ยู ่เพราะ
เกิดอยูใ่นร่างกายศลีน�า้เลอืดน�า้หนอง ทีเ่ราเหน็ว่าสวยงามนัน้ เพราะอปุาทาน 
คอืความยดึมัน่ว่าเป็นของเราต่างหาก ถ้าผมนัน้หลดุจากศรีษะเราไปอยู ่ณ 
ที่อื่น พ้นจากอุปาทานไปแล้ว ก็จะกลายเป็นของน่ารังเกียจ ยิ่งถ้าบังเอิญ
ตกลงไปในชามอาหารด้วยแล้ว เราก็กินอาหารนั้นไม่ลง แม้เล็บมือเล็บเท้า
ก็ไม่ต่างกัน ตอนอยู่กับตัวเรา เรารู้สึกว่ามันสวยงามน่ารัก แต่พอถูกตัด
ออกจากนิ้วมือนิ้วเท้าตกลงไปที่พื้นเท่านั้น ก็กลายเป็นอีกอย่างหนึ่ง

ฟันในปากของเรา ก็หาความสวยงาม อะไรไม่ได้ ทั้ง ๓๒ ซี่ล้วนแต่
ปฏกิลู โสโครก สกปรก มกีลิน่เหมน็ เบิกตาให้กว้างเถดิ จะเหน็ความจรงิ
อย่างนี ้ครัน้เหน็แล้ว กจ็ะบรรเทาความยดึมัน่ถอืมัน่ บรรเทากเิลสในใจได้ 
แต่ถ้าไม่เบกิตาเลย กจ็ะกลายเป็นคนมดืบอด มองไม่เหน็สจัธรรมท่ีแฝงอยู่
ในร่างกาย
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เรือ่งความจรงิของกามสุข คนส่วนมากเข้าใจว่ากามสขุเป็นความสขุ
ของชีวิต แต่จริง ๆแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะกามสุข เช่น การได้ลาภ 
ได้ยศ ได้สรรเสริญ และสุขนั้น เป็นทุกข์ เนื่องจากอิงอาศัยอามิส เนื่อง
ด้วยตณัหา เป็นอกศุลสขุ ไม่ใช่ความสขุทีแ่ท้จรงิ เป็นความสขุปลอมๆ และ
เป็นความสุขที่คนจะต้องวิ่งไปหา ไปเสพ เสวย ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย 
เพื่อสนองตัณหานั้น ซึ่งถ้าได้อย่างที่ชอบใจ หรือพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบใจก็มี
ความสขุ แต่ถ้าได้ในสิง่ทีไ่ม่ชอบใจ หรือพ้นจากสิง่ทีช่อบใจกเ็กดิทกุข์ กาม
สุขจึงถือเป็นสาระไม่ได้เบิกตาให้กว้างก็จะเกิดดวงตาเห็นธรรม

เบิกตาดูสุข

วิสาขบูชา
เบิกตา
เหน็ธรรม



18

สมเด็จพระวันรัต

วิสาขบูชา
เบิกตา
เห็นธรรม
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เบิกตาวางใจเป็นกลาง

เรื่องอุเบกขา มีคนเข้าใจว่า อุเบกขาคือให้วางเฉย ไม่ต้องพูดไม่
ต้องท�าอะไร แต่แท้จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ อุเบกขา ท่านให้วางใจเป็นกลาง
ก็จริง แต่ไม่ใช่ให้อยู่นิ่ง ๆ โดยไม่ท�าอะไร ยกตัวอย่างอุเบกขาของพ่อแม่ 
พ่อแม่นั้นเมื่อเห็นว่าลูกมีก�าลังแข็งแรงช่วยเหลือตัวเองได้แล้ว ก็ไม่ต้องไป
ช่วยเหลืออะไรอีก ปล่อยให้เขาช่วยเหลือตัวเอง ท�าใจเป็นกลาง ๆ ไว้ คือ
ไม่ไปจุกจิกจู้จี้เขา ไม่ไปก้าวก่ายลูกว่าต้องท�าอย่างนี้ ต้องท�าอย่างนั้น เช่น 
ตู้เย็นต้องตั้งตรงนี้ เตียงนอนต้องอยู่อย่างนี้

อุเบกขา จึงไม่ใช่การนิ่งโดยไม่ท�าอะไร ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่
ท่านสอนไม่ใช่สอนให้นิ่ง พ่อแม่ยังต้องคอยดูแลลูกของตนอยู่ ถ้าลูกท�า
อะไรที่ผิด ก็เข้าไปแนะน�าสั่งสอนให้อยู่ในคุณธรรม เช่น ให้อยู่ในทางสาย
กลาง ไม่ตกไปข้างโน้น ข้างนี้ นี้คือลักษณะของอุเบกขา เบิกตาให้กว้างก็
จะเกิดดวงตาเห็นธรรม
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เรื่องความเข้าใจเหตุผล มีหลายคนเข้าใจเหตุและผลไม่ตรงกัน ยก
ตัวอย่าง การเตะเขา ถ้าเข้าใจว่าเพื่อความสะใจและมีความสุข ก็แสดงว่า
เข้าใจผลผดิไปจากเหต ุเพราะผลของการเตะเขาไม่ใช่ความสะใจ ไม่ใช่ความ
สขุอย่างทีค่ดิ แต่เป็นการตดิคกุ หรอืเสียค่าปรบั ถ้าเข้าใจผลให้ตรงกบัเหตุ 
และเหตุให้ตรงกับผลแล้ว ก็จะยับย้ังการท�าร้ายคนอ่ืนได้ แต่เพราะเข้าใจ
ผิด คิดว่า ด่าเขา ท�าร้ายเขาแล้วเป็นความสุขของตัวเอง จึงท�าให้ด�าเนิน
ชีวิตผิดพลาด น�าความเดือดร้อนมาสู่ตนเนือง ๆ 

การท�างานกเ็หมอืนกนั ผลของงานต้องตรงกบัเหต ุและเหตขุองการ
ท�างานต้องตรงกบัผลจงึจะเจรญิ เช่น การท�าความสะอาด ถ้าคดิว่าท�าเพือ่
ค่าจ้าง ๒๐๐ บาท แสดงว่าเข้าใจผลผดิไปจากเหต ุเพราะผลของการท�าความ
สะอาด กค็อืความสะอาด ไม่ใช่เงนิ ๒๐๐ บาท การเข้าใจผลไม่ตรงกบัเหตุ
อย่างนี้ ท�าให้เกิดปัญหาในการท�างาน ท�าไปก็คิดไปว่าเมื่อไรถึงจะได้เงิน 
เพราะค่าจ้าง ๒๐๐ บาทนั้น ไม่ได้รับทันทีเหมือนกับการเกิดขึ้นของความ
สะอาด แต่ถ้าคดิว่าท�างานเพือ่ให้เกิดความสะอาด ไม่ใช่ค่าจ้าง ๒๐๐ บาท 
เราก็จะได้รับความสุขจากการท�างานนั้นตลอดเวลา เกิดการพัฒนางานให้
ดีขึ้น เช่น ถ้าเห็นว่ากวาดอย่างเดียวยังไม่สะอาด ก็เอาผ้าชุบน�้ามาถูด้วย 
มองเห็นความสะอาดครั้งใดก็มีความสุขทุกครั้ง ถ้าคิดว่าท�างานเพื่อผลของ
งาน ก็จะได้รับความสุขทุกวันที่ท�างานแล้วมีผลส�าเร็จ

เบิกตาดูเหตุดูผล
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เบิกตาดูเหตุดูผล

ในการท�างานนั้น คนส่วนมากชอบท�าเพื่อผลท่ีไม่ตรงกับเหตุ คือ
รางวลัหรอืเงนิเดอืน ท�าไปกค็ดิไปว่า เมือ่ไรจะเสรจ็ เมือ่ไรจะเลกิงานจะได้
กลับบ้าน บางทีก็คิดว่าท�าไมวันนี้ช้าเหลือเกิน จึงอยู่กับงานอย่างมีความ
ทกุข์ เป็นการอยูผ่ดิ ดังนัน้ จงึควรหาวิธีอยูก่บังานให้มคีวามสขุ โดยท�างาน
ทุกอย่างเพ่ือผลของงานเป็นท่ีตั้ง มิใช่เพื่อค่าจ้างหรือเงินเดือนท่ีเขาจะให้ 
เพราะถ้าเราเอาผลงานเป็น ทีต้ั่งแล้ว ความสขุนัน้กอ็ยูก่บัเราไปตลอดเดอืน 
แล้วเราก็มีความช�านาญในงานที่ท�า รู้จักแก้ไขปัญหา คราวหลังถ้าไปเจอ
ปัญหาอย่างนั้นอีก ก็ไม่ต้องให้ใครมาช่วย เพราะเราเคยแก้มาแล้ว ความ
ช�านาญก็จะเกิดขึ้นเรื่อย ๆ และเงินค่าจ้างหรือเงินเดือนนั้น ถ้าเราท�างาน
เพื่องานเป็นหลักแล้วมันจะยังเท่าเดิมหรือไม่ ? ตอบว่า ไม่เท่าเดิม แต่จะ
เพิ่มมากกว่าเดิม เพราะเขาเห็นผลงาน จึงเพิ่มเงินให้

แต่ถ้าท�างานแบบชุ่ย ๆ ท�าไม่เรียบร้อย ท�าสักแต่ว่าท�า ค่าจ้างที่เคย
ได้รับ ๒๐๐ บาทก็ อาจจะลดลงเหลือ ๑๐๐ บาท ยิ่งไปกว่านั้น เขาก็อาจ
จะเลกิจ้าง หาคนอืน่มาท�าแทน นีค่อื ปัญหาของผูท้ีท่�างานเพือ่ค่าจ้าง ส่วน
คนที่ท�าด้วยมุ่งความส�าเร็จของงานเป็นที่ตั้ง หาเป็นเช่นนั้นไม่ ถ้าวันใดวัน
หนึง่มคีวามจ�าเป็นทีต้่องลาออกจากงาน คนทีจ้่างจะรูส้กึเสยีดาย ไม่ต้องการ
ให้ออก เขาจึงเพิม่ค่าจ้างหรือเงนิเดอืนให้สงูขึน้ เพิม่ต�าแหน่งหน้าทีใ่ห้ เพือ่
รกัษาคนท�างานประเภทนีไ้ว้ เบกิตาให้กว้าง กจ็ะเกดิดวงตาเหน็ธรรมดงัว่า
นี้
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เรือ่งความสนัโดษ มหีลายคนมองความสนัโดษว่าท�าให้เป็นคนงอมอื
งอเท้า ท�าให้ประเทศชาติไม่พัฒนา ความจริงไม่เป็นเช่นน้ันเลย เพราะ
สันโดษคือความยินดีแต่ในทรัพย์ของตนน้ัน ช่วยพัฒนาประเทศชาติอย่าง
ส�าคญั คนไม่มสีนัโดษเหน็ทรัพย์ของคนอ่ืนอยากได้ กจ็ะแย่งชิงเอาเป็นของ
ตน การลักทรัพย์หรือการท�าโจรกรรมที่เกิดขึ้น คนไม่สันโดษก่อขึ้นทั้งนั้น 
ถ้าทกุคนรูจ้กัยนิด ีแต่ทรัพย์ของตนแล้ว ความชัว่ร้ายเช่นนัน้ จกัไม่เกดิข้ึน
เลย

สันโดษนั้น ไม่ใช่มัวจมอยู่กับสิงที่มีอยู่ แต่ให้ขวนขวายหาตามก�าลัง 
ตามทีค่วรได้ ตามสมควรแก่ฐานะภาวะของตน คนสนัโดษอยากจะมทีรพัย์
เป็นของตน จงึต้องหมัน่แสวงหาแต่ในทางทีช่อบ ไม่ก่อความทุกข์ยากเดอืด
ร้อนแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เว้นจากลักทรัพย์ของผู้อื่น ยินดีแต่ในทรัพย์
ของตน ไม่คิดโกงเอาทรัพย์ของใคร ถ้าทุกคนด�าเนินชีวิตอย่างสันโดษแล้ว 
ความคดโกง ลกัขโมย ปล้นจ้ี อันเป็นการเบียดเบียนกนักจ็กัไม่ม ีบ้านเมอืง
จักมีความเจริญ น่าอยู่เป็นเมืองสวรรค์

ส่วนการขาดสนัโดษ ไม่รู้จักประมาณตน ย่อมเป็นเหตใุห้แสวงหาใน
ทางที่ผิด เป็นเหตุให้แข่งดีชิงดีตัดรอนกัน ท�าให้คนเห็นแก่ตัวมากขึ้น ไม่
ค�านงึถงึประโยชน์ของส่วนรวม แทนทีจ่ะท�าให้บ้านเมอืงเจรญิสมบรูณ์พนูสขุ 
เป็นเมืองสวรรค์ ก็จะพลันกลับเป็นเสื่อมโทรม ทุกข์ยากเสมอเมืองนรก 
เบิกตามองดกูจ็ะเหน็คณุค่าของความสนัโดษ แต่ถ้าไม่เบกิตา กม็ดืบอดอยู่
เช่นนั้นต่อไป

เบิกตารู้จักประมาณตน
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เบิกตาฟังสวดอภิธรรม

นอกจากทีก่ล่าวแล้ว ยงัมอีกีหลายเรือ่งทีค่วรจะเบกิตาให้เข้าใจความ
จริง เช่น เรื่องการสวดอภิธรรม ที่คนเข้าใจว่าสวดให้คนตายนั้น แท้จริง
แล้วสวดให้คนเป็นต่างหาก เพื่อให้คนเป็นระลึกถึงการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
ว่าไม่มใืครหนพ้ีนได้ จะได้ไม่ประมาทในการด�าเนนิชวีติ ตัง้หน้าตัง้ตา ท�าคณุ
งามความดี มีการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนา เป็นต้น ส่วนคนตาย
แล้วเป็นเหมือน ท่อนไม้ ไม่รู้เรื่องอะไร มีแต่คนเป็น ๆ เท่านั้นที่ยังวุ่นวาย
อยู่ เบิกตาให้กว้างก็จะเข้าใจธรรมในเรื่องนี้
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เรืองการเสพสุรา บางคนคิดว่าเสพเพื่อเข้าสังคม แต่ถ้าเบิกตาให้
กว้างก็จะเห็นว่าคนที่ไม่เสพสุราก็เข้าสังคมได้ดี ฉะนั้น สุราจึงไม่ใช่เครื่อง
มือของการเข้าสงัคม แต่เป็นเครือ่งมอืท�าลายสงัคมเสยีมากกว่า เป็นบ่อเกดิ
ของโรคหลายชนิด เป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ ท�าให้พิการและเสียชีวิต เป็น
สาเหตุของการทะเลาะวิวาท ถูกต�าหนิติเตียน ให้สุราคนอื่นจึงเท่ากับแช่ง
เขา แต่ถึงกระนั้น ก็ยังมีคนเสพกันอยู่ เพราะไม่ยอมเบิกตาให้เข้าใจความ
จรงิของสรุานัน่เอง ลองเบกิตาให้กว้างกจ็ะได้ดวงตาเหน็ธรรม ครัน้เหน็แล้ว
กจ็ะลดละเลกิการเสพนัน้เสยี ประโยชน์กจ็ะเกดิแก่ตนและบคุคลในครอบครวั

เบิกตาละเสพสุรา
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เรื่องการสูบบุหรี่ บางคนเข้าใจว่า บุหรี่ช่วยท�าให้ชีวิตผ่อนคลาย ดัง
นั้นจึงต้องสูบเพื่อคลายความเครียด บางคนไม่คิดเช่นนั้น แต่เห็นเพื่อนสูบ
กส็บูตามเพ่ือน ไม่ว่าจะสบูด้วยเหตผุลใดกต็าม ถ้าเบกิตาให้กว้าง กจ็ะเหน็
ว่าบุหรี่มีโทษต่อสุขภาพตน และสุขภาพคนรอบข้างมากมาย ไม่สามารถ 
ช่วยคลายเครยีดอะไรได้ มแีต่จะท�าให้เครียดมากขึน้ ลมืตาให้กว้างกจ็ะเหน็
สัจธรรมดังว่านี้ ครั้นเห็นแล้วก็จะได้ลดละเลิกการสูบเสีย เพื่อประโยชน์
และความสุขแก่ตนและคนรอบข้าง

เบิกตาเลิกสูบบุหรี่

วิสาขบูชา
เบิกตา
เหน็ธรรม
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เบิกตาให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น

โดยทีต่าในคอื จักขุ ญาณ ปัญญา วชิชา และอาโลกะ ถกูปิดมานาน 
ไม่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะขาดผู้รู้จริงชี้แนะ
แนวทางปฏิบัติ ตาในจึงเห็นได้แต่สิ่งที่ปลอม ๆ ไม่ตรงกับความจริง เกิด
ทุกข์โทษถ้าประพฤติปฏิบัติตาม ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขในการด�าเนินชีวิตที่แท้จริง ชาวพุทธจึงควรให้ความส�าคัญกับการ
เบิกตาในตนเอง จะได้ มองเห็นแนวทางด�าเนินชีวิตที่ไม่ผิดพลาด ประดุจ
หงายของที่คว�่า เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง และส่องประทีปใน
ที่มืด ให้คนมีจักษุมองได้มองเห็น

ส�าหรับแนวทางเบิกตาตนเองนั้น พระพุทธองค์ทรงแนะไว้แล้วว่าให้
ใช้วิธีฟังธรรม คิดไตร่ตรองธรรม และอบรมธรรม เพราะการฟัง การคิด
ไตร่ตรอง และการอบรมธรรมนัน้ เป็นการพัฒนาตาในให้เกดิประสทิธภิาพ 
ให้รูเ้หน็สิง่ทัง้หลายตามเป็นจรงิได้ แม้พระพุทธองค์ และพระอรหนัตสาวก
ก็ล้วนแต่อาศยัวธิท้ัีง ๓ นี ้จึงสามารถเหน็ธรรมทัง้หลาย ครัน้เหน็แล้วก็ไม่
กลับไปเป็นคนมืดบอดอีกต่อไป กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ในที่ทุก
สถานในกาลทุกเมื่อ
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ตาในคือปัญญาจักษ ุที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดนั้น ไม่เพียงพอนี่จะน�าไป
ใช้วินิจฉัยเรื่องราวต่าง ๆ ให้กระจ่างแจ้งได้ ด้งนั้น จึงต้องมีการพัฒนาให้
เจริญขึ้น ด้วยการฟังธรรม คิดไตร่ตรองธรรม และอบรมธรรม ดังกล่าว
แล้ว

การฟังธรรมช่วยพัฒนาตาในอย่างไร? การสดับตรับฟังธรรม เมื่อ
ฟังหลายครั้งหลายคราวเข้า สิ่งที่ยังไม่เคยฟังก็จะได้ฟัง สิ่งที่เคยฟังแล้วฟัง
ซ�า้อกีกเ็กิดความแม่นย�าช�านาญขึน้ จะบรรเทาความสงสยัเสยีได้ ท�าความ
เหน็ให้ตรง เกดิจติเลือ่มใสมากขึน้ การสดบัตรบัฟังจึงก่อให้เกดิความรู้ความ
เข้าใจธรรมประการหนึ่ง เรียกว่าสุตมยปัญญา

พัฒนาตาในด้วยการฟังธรรม 
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พัฒนาตาในด้วยการคิดไตร่ตรอง 

การคิดไตร่ตรองธรรมช่วยพัฒนาตาในอย่างไร? ความคิดสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง เมื่อหมั่นคิด หมั่นตริตรอง หมั่นพิจารณาเรื่องน้ันอยู่บ่อย ๆ ก็จะ
ท�าให้เกิดความรู้เห็น ความหยั่งรู้ ความรู้ชัด ความรู้แจ้ง และแสงสว่างได้ 
ความคิดไตร่ตรองจึงก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจธรรมประการหน่ึง เรียก
ว่า จินตามยปัญญา

วิสาขบูชา
เบิกตา
เหน็ธรรม
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พัฒนาตาในด้วยการอบรมธรรม

การอบรมธรรมช่วยพัฒนาตาในอย่างไร ? การอบรมหรือการท�า
สมาธิและเจริญวิปัสสนานั้น เมื่อท�าบ่อย ๆ เข้าจะเกิดความรู้เห็น ความ
หยัง่รู ้ความรูช้ดั ความรูแ้จ้ง และแสงสว่างได้ ท�าให้เปลีย่นทศันคตต่ิอการ
ด�าเนินชีวิต เช่นท�าให้งดเว้นส่ิงที่เป็นโทษ และประพฤติส่ิงที่เป็นคุณด้วย
ตนเองได้ เพราะฉะนั้น การอบรมจึงเป็นทางหนึ่งที่ท�าให้เกิดความรู้ความ
เข้าใจธรรม เรียกว่าภาวนามยปัญญา
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โดยทีก่ารประสตู ิตรสัรู ้และปรินพิพานของพระพุทธเจ้าน้ัน เกดิข้ึน
ในวนัเดียวกัน คอืวนัเพ็ญแห่งเดอืนวสิาขะ และเม่ือเกดิข้ึนแล้วกย็งัประโยชน์
สุขให้เกิดแก่ชาวโลกเป็นอเนกอนันต์ ให้ชาวโลกได้ดวงตาเห็นธรรม ตาม
สมควรแก่บุญญาธิการของตน ฉะนั้น วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ จึงจัดเป็น
วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พุทธศาสนิกชน จักท�าพิธีสักการะ
บูชาเป็นพิเศษ เรียกว่า วิสาขบูชา

พธิวีสิาขบชูานี ้ปรากฏตามหลกัฐานว่า ได้มมีาตัง้แต่ครัง้กรงุสโุขทยั
เป็นราชธาน ีส่วนในสมยัอยธุยา สมยัธนบรุ ีและสมยัรตันโกสินทร์ตอนต้น 
ไม่ปรากฏหลกัฐานว่า ได้มกีารประกอบพธิบีชูาในวนัวสิาขบชูา จนมาถงึรชั
สมัยพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลัย รชักาลท่ี ๒ ราว พ.ศ. ๒๓๖๐ 
ทรงด�ารใิห้ฟ้ืนฟกูารประกอบพระราชพิธีวนัวสิาขบชูาข้ึนใหม่ และถอืปฏบิตัิ
มาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

อนึ่ง องค์การสหประชาชาติ ได้ก�าหนดให้วันวิสาขะเป็นวันส�าคัญ
สากลของโลก เมือ่วนัที ่๑๕ ธนัวาคม ๒๕๔๒ โดยให้เหตผุลว่า พระสมัมา
สมัพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรษุ ผูใ้ห้ความเมตตาต่อหมูม่วลมนษุยชาตท้ัิงหลาย

พิธีวิสาขบูชานี้ มีทั้งพระราชพิธี และพิธีของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป 
ส�าหรับพิธีของ พุทธศาสนิกชนทั่วไปนั้น เมื่อถึงวันวิสาขบูชา ในตอนเช้า
นอกจากจะมีการท�าบุญตักบาตร ตามปกติแล้ว สาธุชนอาจรับอุโบสถศีล 
และฟังเทศน์ตามวัดทีใ่กล้เคยีงหรือคุน้เคย ในตอนค�า่น�าธปูเทียนดอกไม้ไป

วิสาขบูชา : เบิกตาเห็นธรรม
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ประชมุพร้อมกนัทีโ่บสถ์ หรอืเจตยิสถานแห่งใดแห่งหนึง่ท่ีทางวดัจดัให้ เมือ่
พระสงฆ์ประชุมพร้อมแล้ว คฤหสัถ์ทัง้หลายยืนถอืธปูเทียนดอกไม้ ประนม
มืออยู่ถัดจากพระสงฆ์ออกไป เมื่อภิกษุที่เป็นประธานกล่าวน�าค�าบูชา ที่
ประชมุทัง้หมดกว่็าตามพร้อม ๆ กนั เมือ่กล่าวค�าบชูา เสรจ็แล้ว พระสงฆ์
เดินน�าหน้าเวียนขวารอบโบสถ์ หรือพระสถูปเจดีย์ ๓ รอบ ซึ่งเรียกว่า 
เวียนเทียน คฤหัสถ์เดินตามอย่างสงบ ขณะเวียนเทียนรอบแรก ให้ระลึก
ถึงพระพุทธคุณ รอบที่ ๒ ระลึกถึงพระธรรมคุณ รอบที่ ๓ ระลึกถึงพระ
สังฆคุณ ไม่เดินคุยกัน ไม่หยอกล้อกัน หรือแสดงอาการไม่สุภาพอื่นใดใน
ขณะเวียนเทียน เพราะเป็นการขาดความเคารพพระรัตนตรัย

เมือ่เวียนเทยีนครบ ๓ รอบแล้วกร่็วมฟังพระสวดมนต์ ฟังเทศน์ตาม
ก�าลังศรทัธา วัดบางวดัอาจจะมกืารเทศน์ตลอดคนืยันรุง่ ผูมี้ศรทัธากส็ามารถ
เลอืกฟังได้ตามความสะดวกของตน ๆ ฟังมากกเ็ลกิตาได้มา ฟังน้อยกเ็บกิ
ตาได้น้อย ไม่ฟังก็ไม่ได้เบิกตาอะไรให้แก่ตน 

ข้อทีค่วรปฏบิตัเิป็นพิเศษในวนันี ้ก็คอื ควรน้อมน�าข้อคดิจากการเบกิ
เนตรพระ มาใช้กับการเบิกตาตนเอง เพื่อให้รู้จักดีรู้จักชั่ว รู้จักสิ่งที่เป็น
ประโยชน์และมใิช่ประโยชน์ และรูเ้หน็สิง่ทัง้หลายตามเป็นจรงิ ไม่รูเ้หน็ผดิ
พลาดจากความเป็นจริงด้วยอ�านาจกเิลสในใจตน ครัน้รู้แล้วกจ็ะได้ประพฤติ
ปฏบิตัตินให้พ้นจากความเสือ่ม และประสบความเจรญิในการด�าเนนิชวีติที่
ยั่งยืนตลอดไป
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