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คํ า อ นุ โ ม ท น า

ชมรมกัลยำณธรรมโดยทันตแพทย์หญิงอัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์ ผู้เป็น 

ประธานชมรมฯ ได้ขออนญุาตพมิพ์หนงัสอืเรือ่ง  “ความเข้าใจเกีย่วกบั 

ชีวิต” ข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดี

เรือ่งทีจ่ะพงึกล่าวถงึความเข้าใจเกีย่วกบัชวีติ  ข้าพเจ้าได้เขยีนไว้ 

พอสมควรแล้วในค�าน�าแห่งการพิมพ์ครั้งแรก ซึ่งได้รวมพิมพ์ไว้ในที่นี้ 

ด้วยแล้ว

ขอเพิม่เตมิคตธิรรมบางอย่างในทีน่ีไ้ว้บ้างเพยีงเลก็น้อยว่า ชวีติ 

ของคนเราทกุคนย่อมได้พบกบัสิง่ทีส่มหวงับ้างผดิหวงับ้าง ดงัพระพทุธ- 

พจน์ที่ว่า  “สัตว์ผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา  (เพราะยังมีกิเลสอยู่)  มี 

ความแก่ มคีวามเจบ็ มคีวามตายเป็นธรรมดา  ย่อมต้องเกดิ แก่  เจบ็ 

และตายเป็นธรรมดา จะหวงัว่า ขอเราอย่าได้เกดิ อย่าได้แก่ อย่าได้ 

เจ็บ อย่าได้ตาย  เป็นต้น ย่อมเป็นไปไม่ได้”

พระสารีบุตรได้กล่าวสอนไว้ว่า  “ชีวิตไม่มีเครื่องหมาย รู้ไม่ได้ 

ว่าจะตายในวันใด ชีวิตนี้ทั้งน้อย ทั้งฝืดเคือง ทั้งประกอบด้วยทุกข์”

นอกจากนี้  ยังมีธรรมภาษิตอีกมากมาย ที่แสดงถึงความไม่ 

แน่นอนของความเป็นไปแห่งชีวิต  ดังข้อความที่ว่า  “ชีวิต  ความเจ็บ

ป่วย กาลเป็นที่ตาย สถานที่ทอดทิ้งร่างกาย และคติซึ่งจะไปในภพ 

หน้า ๕ อย่างนี้  ไม่มีเครื่องหมาย อันใครๆ รู้ไม่ได้  (ยกเว้นท่านผู้มี 

ญาณพิเศษ  เช่น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นต้น)”

“ความตายมาพร้อมกบัความเกดิ ความตายเทีย่วตดิตามบคุคล 

อยูเ่หมอืนผูป้องร้ายมุง่จะฆ่า หาโอกาสอยูต่ลอดเวลา บคุคลบ่ายหน้า 

3



4

ไปสู่ความตายตั้งแต่วันแรกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์มารดา บ่ายหน้าไป 

อย่างเดียว  ไม่มีย้อนกลับ”

ความเป็นหนุม่สาวจบลงด้วยชรา ชวีติจบลงด้วยความตาย ไม่มี 

ใครสามารถหลกีเลีย่งได้ พจิารณาชวีติอย่างนีเ้นอืงๆ แล้ว ท�าให้สงัเวช 

สลดใจในความเป็นไปของชีวิต  ท�าให้ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท 

มนษุย์เราตายเสยีในครรภ์กม็ ี เมือ่เป็นเดก็ทารกกม็ ี เมือ่เป็นหนุม่สาว 

ก็มี  แม้จะอยู่ไปได้ถึงชราก็ต้องตายเป็นแน่แท ้ ไม่เว้นใครไว้เลย ดัง 

พระพุทธพจน์ในปัพพโตปมสูตรว่า

“เปรียบเหมือนภูเขาศิลาล้วน กว้างใหญ่และสูงจรดฟ้า 

กลิ้งบดสัตว์ทั้งหลายมาทั้งสี่ทิศ  ไม่เว้นใครไว้เลย

ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์  ไวศยะ ศูทร จัณฑาลและคน 

ทิ้งขยะ

จะเอาชนะด้วยกองทพัใดๆ กไ็ม่ได้ บณัฑติพจิารณาอย่างนีแ้ล้ว

มองเห็นประโยชน์ตนอยู่  ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วย่อม 

บันเทิงในโลกหน้า”

ขออนุโมทนาต่อชมรมกัลยาณธรรม ที่ได้ขวนขวายจัดพิมพ์ 

หนังสือเรื่องนี้ขึ้นใหม ่ เพื่อเผยแผ่ให้แพร่หลายต่อไป ขอให้ทุกคนที่มี 

ส่วนร่วมในการจัดพิมพ์หนังสือเรื่องนี้  ประสบความสุขความสมหวัง 

ตามสมควรแก่เหตุที่ประกอบ และขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

        ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

            ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘



คํ า นํ า 
ข อ ง ช ม ร ม กั ล ย า ณ ธ ร ร ม 

เรำคงได้ยินประโยคที่ว่ำ “ชีวิตคือกำรเรียนรู้” ทุกชีวิตต่ำงเกิดมำ 

เพื่อเรียนรู้  ในสังสารวัฏที่ยาวไกลหาที่สุดแห่งเบื้องต้นและเบื้องปลาย 

มิได้นี้  สรรพสัตว์ทั้งหลายต่างเวียนเกิดเวียนตายกันมานับภพนับชาติ 

ไม่ถ้วน ท่านว่า  ถ้าเอากองกระดูกของใครสักคนมากองรวมกัน  ใน 

ภพชาตต่ิางๆ ทีเ่ขาเคยเกดิเคยตายมา กค็งจะได้กระดกูกองเท่าภเูขา 

หากเอาน�า้ตาของใครสกัคนทีเ่คยร้องไห้ มารวมๆ กนั กค็งมปีรมิาณ 

น�้ามากกว่าน�้าในมหาสมุทรใหญ่  เพราะเหตุที่พวกเรายังมีอวิชชาเป็น 

ฝ้าบังจักษุ  การเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นกระบวนการที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

แต่ละชีวิตยังเรียนรู้กันไม่เท่าไหร่  ก็ต้องจบฉากไป ดั่งพุทธพจน์ที่ว่า 

“ชีวิตของสัตว์เหมือนภาชนะดิน ซึ่งล้วนมีความสลายเป็นที่สุด”

การเดนิทางไกลของชวีติซึง่เตม็ไปด้วยความยากล�าบาก อปุสรรค 

ปัญหา มีความทุกข์เป็นมิตรแท้รออยู่ตลอดการเดินทางซึ่งมีทิวทัศน์ 

แตกต่างกนัไป แต่สิง่ทีเ่หมอืนกนัทกุชวีติกค็อื  “ทกุอย่างล้วนชัว่คราว” 

ไม่มผีูใ้ดสามารถยดึถอืครอบครอง เป็นเจ้าของอะไรได้เลย สิง่ใดกต็าม 

ที่ผู ้ใดยึดถือหมายมั่นแล้ว  จะไม่ก่อโทษก่อทุกข์เป็นไม่มี  หลายคน 

กล่าวว่าความผิดพลาด  ไม่คาดฝัน ปัญหา ความไม่สมปรารถนาทั้ง

หลาย  ล้วนถือเป็นประสบการณ์ชีวิต  ไม่ไร้ค่าไร้ประโยชน์เสียเลย 

ทเีดยีว แต่ความจรงิแล้ว ประสบการณ์ต่างๆ จะมคีณุค่ากบัชวีติได้ ก็ 

ต้องขึน้อยูก่บัว่าเรารูจ้กัเรยีนรูจ้ากประสบการณ์นัน้ๆ หรอืไม่ ตราบใด 

ที่เราไม่พิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา น�าประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่าน 
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มาเป็นครูสอนใจ มาย่อยให้เป็นปุ๋ยบ�ารุง  เพื่อชีวิตที่มีพัฒนาการทาง 

จิตวิญญาณสูงขึ้นไปตามล�าดับ ประสบการณ์นั้นๆ จะมีค่าอะไรมาก 

ไปกว่า ความโง่เขลาเบาปัญญา ความทกุข์ ความเจบ็ปวดซ�า้ๆ ซากๆ 

ที่อาจจะบั่นทอนพลังชีวิตลงไปเรื่อยๆ 

การประสบความส�าเร็จทางโลก การมีการศึกษาทางโลกที่ดี 

แม้กระทัง่จบระดบัเกยีรตนิยิมปรญิญาเอก กไ็ม่ใช่หลกัประกนัว่าเราจะ 

มีความสุขหรือเข้าใจชีวิตได้  ปัญญาทางโลก  วิชาการทางโลก ยิ่งมี 

เกียรติ  ยศ ต�าแหน่ง ดีกรีสูง บางทีกลับยิ่งท�าให้เรายึดมั่นในตัวตน 

ทัง้อตัตา มานะ ทฏิฐ ิยิง่สงูตาม ท�าให้ยิง่ไม่เข้าใจโลก ไม่เข้าใจชวีติ 

ห่างไกลชวีติแท้ๆ และความสขุสงบในจติใจออกไปทกุท ีตราบใดทีเ่รา 

ไม่ได้เรียน  ”วิชาชีวิต” ด้วยการน้อมน�าธรรมมาประพฤติปฏิบัติเป็น 

หลักการด�าเนินชีวิต  “ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต”  หรือ  “วิชาชีวิต” 

เท่านั้น  ที่จะช่วยให้เข้าใจโลกและชีวิต  และใช้ชีวิตได้อย่างสงบเย็น 

เป็นประโยชน์  มีทัศนะที่ถูกต้อง มีจิตใจงดงาม สามารถด�าเนินชีวิต 

อยูใ่นโลกอย่างมคีวามสขุได้ ดัง่ทีพ่ระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตุโฺต) 

ท่านกล่าวไว้ว่า  “อยู่ใน  ใจเหนือ  เกื้อโลก”  จนถึงกระทั่งวันหนึ่งที่ 

ประสบความส�าเร็จสูงสุด  ก็คงจะกล่าวธรรมอย่างพระสารีบุตร 

ได้บ้างว่า  “ชีวิตเราก็มิได้ชื่นชม   ความตาย  เราก็มิได้ชื่นชอบ  เรา 

อยู่เหมือนลูกจ้างที่ท�างานเสร็จแล้ว  รอรับค่าจ้าง ฉะนั้น” 

ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตที่ว่า  “ชีวิตเป็นของชั่วคราว” มิใช่ให้ 

เราปล่อยปละละเลยชีวิต  แต่เตือนให้เราไม่ประมาท  ให้ตั้งใจ 

ใคร่ครวญตระหนักถึงความไม่แน่นอน  เร่งขวนขวายพากเพียรกระท�า 

กิจที่ชอบ บริหารภายใต้ข้อจ�ากัดให้เหมาะสมดีงาม อะไรควรรักษา 

อะไรควรทิง้ อะไรควรแก้ไข ปรบัปรงุพฒันา กต้็องใช้ปัญญาพจิารณา 

ให้เหมาะสมทีส่ดุ ดัง่พทุธพจน์ตรสัว่า  “อายขุองมนษุย์มน้ีอย คนดพีงึ 



อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ
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ดูถูกอายุนั้นเสีย พึงประพฤติดุจคนมีศีรษะถูกไฟใหม้ มฤตยู  (ความ 

ตาย) จะไม่มาถึง ย่อมไม่มี”

หนังสือ  “ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต”  เล่มนี้  เป็นการรวบรวม 

ค�าบรรยายในสถานที่ต่างๆ ของท่านอาจารย์วศิน อินทสระ  ในช่วงปี 

พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งมีหลายหัวข้อบรรยายล้วนน่าสนใจศึกษา ด้วยความ 

คมชดัในญาณปัญญาทีท่่านอาจารย์เมตตาถ่ายทอดธรรมอย่างแจ่มแจ้ง 

ตรงประเด็น  รวมทั้งในส่วนของการตอบค�าถามสดๆ ที่ท่านตอบได้ 

ดมีาก ถอืว่าเป็นปฏภิาณปัญญาทีฉ่บัไว แม่นย�า มสีมาธสิงูมาก สมที่ 

มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยกล่าวว่า  “ในยุคนี้  ต้องอาจารย์วศิน  อินทสระ 

คนเดียวนี่แหละ ที่ตอบค�าถามข้อธรรมได้ดีที่สุด” หนังสือนี้เกิดจาก 

ความเมตตาของท่านอาจารย์ทีไ่ด้บนัทกึแนวค�าบรรยายไว้ทกุครัง้  (ใน 

การบรรยายแต่ละครัง้ท่านกต็ัง้ใจวางแผนการบรรยายเตรยีมตวัเตรยีม 

ข้อมูลดีมากเพื่อให้ผู้ฟังได้รับประโยชน์คุ้มค่า)  และมีคณะศิษย์ช่วย 

ถอดเทปประกอบ  ท่านอาจารย์น�ามาเรยีบเรยีงจดัพมิพ์เป็นหนงัสอื ซึง่ 

ส�านักพิมพ์บรรณาคารได้จัดพิมพ์ไว้  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๔ (บัดนี้ส�านัก- 

พิมพ์ปิดตัวลงแล้ว)  นับว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคลังข้อมูลแห่งปัญญา 

ทางธรรม ดุจมหาสมุทรใหญ่ที่เป็นแหล่งของนานารัตนะอันมีคุณค่า 

ประมาณมไิด้  ด้วยข้อธรรม ค�าแนะน�า ค�าตอบ แนวคดิ และความเหน็ 

ต่างๆ ของท่านอาจารย์  ที่ได้รวบรวมพิมพ์ไว้แต่ละบทแต่ละตอนใน 

เล่มนี้  นับเป็นดวงประทีปส่องชีวิตของผู้คนที่ต้องการท�าความเข้าใจ 

เกีย่วกบัชวีติได้อกีเป็นจ�านวนมาก ชมรมกลัยาณธรรมเหน็คณุค่าสาระ 

อันควรเผยแผ่ต่อไปในวงกว้าง จึงขออนุญาตจัดพิมพ์อีกครั้ง

เนื่องในมงคลวาระ อายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๘๑ ปี  เพชร 

แห่งการเผยแผ่ธรรม ซึ่งเวียนมาถึงวันคล้ายวันเกิดของท่านอาจารย์ 

วศนิ อนิทสระ อกีครัง้  ในวนัพฤหสับดทีี ่๑๗ กนัยายน ศกนี ้ ในนาม 
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ของคณะศิษย์และชมรมกัลยาณธรรม ขอเป็นตัวแทนพุทธศาสนิกชน 

และทุกท่านผู้ได้รับประโยชน์แห่งปัญญาธรรมของท่านอาจารย์วศิน 

อนิทสระ ผูเ้ปรยีบประดจุ “ธรรมเจดย์ี” (ทีต่ัง้แห่งพระธรรม) ขอน้อม 

บูชาอาจริยคุณแทบเท้าท่านอาจารย์ด้วยธรรมทานนี ้ เพื่อแสดงความ 

ส�านึกแทนมาลาบูชาพระคุณและร่วมอนุโมทนาถึงอุดมคติทางธรรม 

และเจตนารมณ์แห่งการเผยแผ่ธรรมที่ท่านอาจารย์มีความตั้งใจและ 

อุทิศชีวิตเพื่องานธรรมอย่างอุกฤฏษ์มาตั้งแต่ยังเป็นสามเณรน้อย 

จนบัดนี้ในวัยบั้นปลายชีวิตที่ท่านควรได้พักผ่อน  ท่านก็ยังรักงานนี้ 

มเีมตตาเสมอต้นเสมอปลายตามอตัภาพทีท่�าได้ ขออานสิงส์แห่งความ 

เสียสละตั้งใจอุทิศตนเพื่อทดแทนคุณพระศาสนา  และอานิสงส์แห่ง 

การเปิดดวงตาธรรมแก่เพือ่นร่วมทกุข์อย่างไม่เหน็แก่ความเหนือ่ยยาก 

จงเป็นพลังแห่งวิวัฏฏคามินีกุศล น้อมน�าให้ท่านอาจารย์ได้บรรลุถึง 

จุดหมายปลายทางแห่งอธิษฐานธรรม บรรลุธรรมสูงสุดในพระพุทธ- 

ศาสนาและมีชีวิตอย่างผู้เข้าใจชีวิต มีแต่ความสงบ  เย็น ปราศจาก 

ทุกข์  โศก  โรค ภัย  อุปัทวันตรายใดๆ อย่ามากร�้ากรายท่าน  และ 

หวงัว่าท่านผูอ่้านทกุท่านจะได้รบัสาระประโยชน์และมคีวามเข้าใจชวีติ 

มากขึ้น  เพื่อชีวิตที่มีคุณค่า พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ยิ่งๆ ขึ้นไป 

กราบท่านอาจารย์ด้วยส�านึกในพระคุณอย่างหาที่สุดมิได้

     ทพญ.อัจฉรำ กลิ่นสุวรรณ์

        ประธานชมรมกัลยาณธรรม

           ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘



อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
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เรือ่ง “ความเข้าใจเกีย่วกบัชวีติ” นี ้ ได้รวบรวมค�ำบรรยำยในทีต่่ำงๆ บ้ำง
ข้อคิดเห็นเล็กๆ  น้อยๆ บ้าง  มาไว้ในเล่มเดียวกัน  วันเวลาและสถานที่ 
บรรยาย  ได้บอกไว้ในเรื่องนั้นๆ แล้ว

ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตนั้น  มีความส�าคัญต่อชีวิต 
มนุษย์มาก  เพราะท�าให้ชีวิตด�าเนินไปถูกต้อง มีผลเป็นการเพิ่มคุณภาพ 
ชีวิต พัฒนาชีวิตให้ขึ้นสู่ระดับสูงอยู่เรื่อยๆ  ไม่ถอยหลังและไม่หยุดอยู่

วิทยาการที่ว่าด้วยชีวิต  การด�าเนินชีวิตและจุดหมายปลายทาง 
อันชีวิตควรด�าเนินไปให้ถึงนั้น  เป็นวิทยาการอันสูงส่งยิ่งกว่าวิทยาการใดๆ 
เท่าที่มนุษย์ได้แสวงหา  และที่สูงส่งอย่างยิ่งก็คือวิชาการอันท�าให้มนุษย์ 
พ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง  ไม่ต้องวนเวียนอยู่ในทุกข์อย่างน่าเบื่อหน่ายโดยไม่รู้ว่า 
จะสิ้นสุดลงเมื่อใด

ชีวิตมีเงื่อนไขมาก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและเหตุปัจจัยต่างๆ  เป็น  If- 
then-law หรือ Conditionality  อยู่เสมอ การตอบปัญหาชีวิตจึงต้อง 
ตอบแบบ  “วิภัชชวาท” คือ แยกตอบอย่างมีเงื่อนไขเสียเป็นส่วนมาก จึง
จะท�าให้ค�าตอบนั้นค่อนข้างสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น ถ้ามีปัญหาว่า ควรให้ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยอยู ่กับพ่อแม่ดี  หรืออยู ่หอพักดี  ถ้าตอบยืนยัน 
ไปข้างใดข้างหนึ่ง  ก็เป็นการตอบปัญหาชีวิตแบบ  “เอกังสวาท”  เป็น 
Unconditionality แต่ในชวีติจรงิของคนเรามเีงือ่นไขมาก  ต้องมองปัญหา 
หลายด้าน และดูเหมือนว่าในโลกียวิสัยนี้  ไม่มีอะไรเป็นจริงโดยเด็ดขาด 
โดยไม่มีเงื่อนไข แม้ในสิ่งที่เรายอมรับว่าจริงแล้วก็ยังมีข้อยกเว้นอีก และ 
ข้อยกเว้นของสิ่งต่างๆ นี้เองที่เราเรียนไม่รู้จบ  เราจึงวินิจฉัยอะไรๆ ผิด 
พลาดอยู่เสมอ

ประสบการณ์และความรู้ในชีวิตของแต่ละคนมีอยู่อย่างจ�ากัด แต่ 
ความเป็นไปของชวีติมนษุย์นัน้กว้างใหญ่ไพศาล มคีวามวจิติรพสิดารสดุจะ 
พรรณนาได้  เพราะมนุษย์มีตัณหาอันวิจิตร  (มากมายหลายหลาก)  จึง 

คํ า นํ า 
ใ น ก า ร พิ ม พ์ ค รั ้ง แ ร ก
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สร้างกรรมอนัวจิติร  (มากมายหลายหลาก) กรรมอนัมากมายหลายหลาก 
นัน่เอง สร้างสรรค์ให้สตัว์ทัง้หลายเป็นไปต่างๆ ยากทีจ่ะรู ้ ยากทีจ่ะเข้าใจ 
ผู้รู้แล้ว  เข้าใจแล้วจะแสดงชี้แจงให้ผู้อื่นรู้ตาม  เข้าใจตามก็แสนจะยาก 
เพราะสัตว์ทั้งหลายถูกคล้องไว้ด้วยเชือกอันเหนียวแน่นคือทิฏฐิ  อันตน 
ปักใจเห็น  ปักใจเชื่อ  เพราะได้ฟังมา  ได้ชอบใจมา  ได้ถือสืบๆ  กันมา 
เป็นต้นว่า  “นี้เท่านั้นเป็นจริง  อย่างอื่นเป็นเท็จหมด”  สัจจาภินิเวส หรือ 
Dogmaticism  จึงฝังแน่นอยู่ในจิตส�านึกของมนุษย์แต่ละคนอย่างยากที่ 
จะรื้อถอนได้

ท�าอย่างไรจงึจะเข้าใจชวีติได้พอสมควร? เราต้องเฝ้าสงัเกตพจิารณา 
ความเป็นไปแห่งชวีติทัง้ของตนเองและผูอ้ืน่อย่างรอบคอบ และด้วยใจเป็น 
ธรรม รูจ้กัโยงเหตไุปหาผล และจบัผลได้แล้วสาวไปหาเหตอุยูเ่สมอ ลกึๆ 
แล้ว มนษุย์เราย่อมรูอ้ยูบ้่างเหมอืนกนัว่า  เขาเป็นคนท�ามนัขึน้มาเอง ในส่วน 
ไม่ดี  แต่ในส่วนดีเขาจะรีบรับและโฆษณา ที่เกินจริงไปก็มีมาก

มนษุย์เรำจะเข้ำใจชวีติได้อย่ำงไร  ถ้ำเขำมวัแต่คร�ำ่ครวญเรยีกร้อง 
หำแต่ผลดี ไม่ยอมรับ เบี่ยงเบน ผลักไสไล่ส่งผลร้ำย แม้ที่จริงเขำก็ 
รูว่้ำ เขำก่อเหตมุนัขึน้มำเอง ใจเขำจะสงบได้อย่ำงไร  ในเมือ่เขำอ้ำรบัแต่ 
ผลดแีละวิง่หนผีลร้ำย ใจจ้องแต่จะตะครบุเอำควำมสขุเลีย่งหนคีวำมทกุข์ 
อยู่ร�่ำไป มิได้ตระหนักว่ำ สุขทุกข์เป็นฤดูกำลของชีวิต  เพื่อให้เรำได้ 
เรียนรู้ชีวิตและเข้ำใจชีวิตอย่ำงถูกต้องถ่องแท้ในที่สุด

หนังสือเล่มนี้พิมพ์เสร็จต้นปี  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ข้าพเจ้าขอส่งความ 
เคารพรักและปรารถนาดีของข้าพเจ้ามายังท่านผู้อ่านทุกคนโดยผ่านทาง 
หนังสือนี้  ขอให้ท่านได้รับพรอันประเสริฐคือความเข้าใจในชีวิตอันถ่องแท้ 
มีผลให้เกิดความมั่นคงในชีวิต  มีใจไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมและความ 
ขึ้นลงของชีวิตอันเป็นกระแสธรรมดา

ขอความสุข  ความชื่นบานอันสืบเนื่องมาจากความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ชีวิตอันถูกต้องนั้น พึงมีแก่ท่านตลอดไป

          ๑๕ มกราคม ๒๕๓๓ 



๑   การศึกษากับการพัฒนาสู่ความเป็นกัลยาณชนและอริยชน

๒   ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต  เรื่องไตรลักษณ์

๓   หลักกรรมกับการพึ่งตนเอง

๔   ความทุกข์และการดับทุกข์

๕   หลักกรรมในพระพุทธศาสนา 
    และการพึ่งตนเอง ช่วยเหลือตนเอง

๖   ธรรมะส�าหรับนักบริหาร

๗   พระพุทธศาสนากับค่านิยมของคนสมัยใหม่

๘   ความเข้าใจเรื่องพระธรรมวินัย

๙  คุณภาพชีวิต และสุขภาพจิต

๑๐ แนวทางเพิ่มคุณภาพชีวิต

๑๑ ท�าอย่างไรจึงจะทุกข์น้อย แก่ช้า และอายุยืน

๑๓

๖๓

๙๓

๑๐๓

๑๓๑

๑๔๓

๑๕๙

๑๗๑

๑๙๕

๒๑๓

๒๓๑

ส า ร บั ญ
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น�ำเรื่อง

ท่านอาจารย์  และท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

วันนี้จะพูดเรื่องอุดมคติของชีวิต ตามนัยพุทธธรรม หัวข้อการ 

บรรยายส�าหรับคราวนี้ก็คือ  “การศึกษากับการพัฒนาสู่ความเป็น 

กัลยาณชนและอริยชน”  พูดถึงเรื่องการศึกษา  ท่านทั้งหลายซึ่ง 

เกี่ยวข้องกับการศึกษาก็คงจะทราบดีอยู่แล้วส�าหรับการศึกษาที่เกี่ยว 

กบัทางโลก หรอืในระบบของโลกทีท่่านต้องการจะทราบส�าหรบัคราวนี้ 

เรื่อง  “การศึกษากับการพัฒนาสู ่ความเป็นกัลยาณชนและอริยชนนี้”  เป็นส่วนขยายของ

หัวข้อ  “อุดมคติของชีวิตตามนัยพุทธธรรม”  ได้บรรยายพิเศษในการฝึกอบรมอาจารย์  เรื่อง

สาระส�าคญัของพทุธธรรมทีค่วรน�ามาบรูณาการในหลกัสตูรศกึษาศาสตร์  ในโครงการส่งเสรมิ

การสอนศึกษาศาสตร์และจิตวิทยาตามแนวพุทธศาสตร์ ณ อาคารอุบล  เรียงสุวรรณ คณะ

ศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วนัที ่๒๐  เมษายน ๒๕๓๑ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

๑บ ท ที่

การศึกษากับการพัฒนา
สู่ความเป็นกัลยาณชน

และอริยชน
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ก็คือ การศึกษาที่จะน�าไปสู่การพัฒนาหรือการศึกษาที่เป็นเครื่องมือ 

ส�าหรบัพฒันาไปสูค่วามเป็นกลัยาณชนและอรยิชน โดยผมจะเริม่ด้วย 

หัวข้อที่ว่า การศึกษาในความหมายแห่งพุทธธรรมหรือในความหมาย 

ทางพุทธศาสนานั้นคืออะไร  ในความหมายทางพุทธธรรมหรือความ 

หมายทางพทุธศาสนานัน้ การศกึษากค็อืการเรยีนรู ้การท�าความเข้าใจ 

และการปฏิบัติให้ได้ผลตามจุดมุ่งหมายนั้นๆ คือว่าศึกษาในเรื่องอะไร 

ก็ต้องท�าความเข้าใจในเรื่องนั้นให้แจ่มแจ้งชัดเจนและต้องปฏิบัติให้ 

ได้ผลตามจุดมุ่งหมาย หรือตามเป้าหมายที่วางไว้ในขอบเขตของการ 

ศกึษานัน้ๆ ตวัอย่างเช่นการศกึษาทีแ่บ่งเป็น ๓ ระดบั หรอื ๓ ประเภท 

ของพุทธศาสนา  เช่น ศีลสิกขา การศึกษาเรื่องศีล  ไม่หมายเพียงว่า 

เรียนรู้ว่าศีลคืออะไร  ศีลมีเท่าไหร่  มีอะไรบ้าง  แต่จะต้องเป็นการ 

ปฏิบัติในศีลนั้นๆ ตามที่ได้ศึกษา ตามที่ได้เรียนรู้  แล้วก็ศีลข้อใดมี 

เป้าหมายอย่างไร ก็ต้องปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายอันนั้น  เพราะฉะนั้น 

ค�าว่าศกึษา หรอืสกิขา  ในความหมายทางพทุธศาสนานัน้  ไม่ได้หมาย 

เพียงการเรียน แต่จะหมายถึงการลงมือปฏิบัติด้วย ต้องควบคู่กันไป 

เรียนให้รู้ด้วย ปฏิบัติให้ได้ตามที่เรียนรู้  จึงจะได้รับผลที่ท่านเรียกว่า 

ปฏิเวธ คือการได้บรรลุผล

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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ปริยัติ ๓

ปรยิตั ิ กค็อื การศกึษาเล่าเรยีนนัน่เอง แต่ปรยิตันิีก้ม็อียูห่ลาย 

ความมุง่หมาย ส�าหรบัผูเ้รยีนแต่ละพวก แต่ละคน การศกึษาบางอย่าง 

หรือปริยัติบางอย่าง ก็เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้เรียนและเป็นพิษเป็นภัยแก่ 

ผูอ้ืน่ อนันีท่้านใช้ค�า Technical  term  ว่า อลคทัทปูมปรยิตั ิ อลคทัทะ 

แปลว่า งพูษิ แล้วบวกด้วยค�าว่าอปุมา อปุมาคอืเปรยีบเทยีบ ปรยิตักิ็ 

คือการศึกษาเล่าเรียน การศึกษาเล่าเรียนที่เปรียบเหมือนงูพิษ คือว่า 

เรยีนแล้วมนัฉกเอาผูเ้รยีนให้ถงึตายหรอืปางตาย พระพทุธเจ้าท่านทรง 

เปรยีบว่าเหมอืนคนๆ หนึง่  เข้าไปในป่าแล้วกไ็ปจบังพูษิ  ต้องการจะจบั 

งพูษิมาท�าอะไรสกัอย่างหนึง่ ตามทีเ่ขาต้องการทีจ่ะท�า แต่ทนีีเ้นือ่งจาก 

จบัไม่ดไีปจบังพูษิข้างหาง  ไปจบัเอาทางหาง แล้วงพูษิมนักเ็อีย้วตวัมา 

ฉกกดั ผูจ้บัอาจจะถงึตายหรอืปางตาย  ท่านบอกว่าบางคนในโลกนี ้ ได้ 

ศกึษาเล่าเรยีนแล้วกย็กตนข่มผูอ้ืน่เพราะการศกึษาของตน มอีหงัการ 

มากขึน้ มอีสัมมิานะ มคีวามทะนงตนมากขึน้ ดหูมิน่ผูอ้ืน่มากขึน้ รูส้กึ 

พองตัวขึ้น  ไม่มีใครสู้ได้  ไม่มีใครที่จะต้านทานได้  อะไรอย่างนี้  การ 

ศึกษาเล่าเรียนของบุคคลประเภทนี ้ เป็นการศึกษาเพื่อท�าลายตัวเอง 

และท�าลายผู้อื่น  ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์การเรียนของเขา จึงเปรียบ 

เหมือนงูพิษ หรืออย่างที่ว่า ความรู้เกิดขึ้นแก่คนพาล  เพื่อท�าลายเขา

ท�าให้ปัญญาของเขาตกไป ความรูก้บัปัญญานีเ้ป็นคนละอย่าง ความรู้ 

ก็เรียนเอา แต่ปัญญานั้นต้องได้จากการฝึกฝนอบรมหลายๆ อย่าง

ทนีีม้ปัีญญาบางอย่างทีม่นัมมีาแต่ก�าเนดิ  ท่านเรยีกว่า สชำตกิ 

ปัญญำ ปัญญาทีต่ดิมาแต่ก�าเนดิ ทีส่มยัใหม่เขาเรยีกว่า I.Q. หรอืคนที่ 

I.Q. สงู ทนีีถ้ามว่า  I.Q. พวกนีม้าจากไหน  ถ้าตอบตามแนวของพทุธ 
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ก็ตอบว่า  เป็นปัญญาบารมีที่เขาได้สะสมมา สืบเนื่องจากที่กล่าวไว้ 

เมือ่วานนีเ้อง ได้สะสมปัญญา ได้สะสมความดเีอาไว้ แล้วมนักต่็อเนือ่ง 

กันมาจนถึงชาติใหม่  อันนี้ก็เรื่องปริยัติ  อีกพวกหนึ่ง  ศึกษาเล่าเรียน 

เพื่อจะสลัดตนออกจากทุกข์  ท่านใช้ค�าว่า นิสสรณัตถปริยัติ ปริยัติ 

เพือ่สลดัตนออกจากทกุข์ คอืว่า  เรยีนเพือ่จะรูแ้ละกเ็รยีนเพือ่จะปฏบิตัิ 

เพือ่จะขดัเกลา  เพือ่จะน�าตนออกจากภพออกจากทกุข์ให้ได้ คนพวกนี้ 

มคีวามรูส้กึเหมอืนว่า  โลกนี ้ สงัสารวฏันี ้ เหมอืนโรงพยาบาล มคีวาม 

รูส้กึว่าภพหรอืโลกเหมอืนโรงพยาบาลทีเ่ราจะต้องรบีออกไป ธรรมดา 

ว่าโรงพยาบาลนั้น  มันจะเป็นโรงพยาบาลที่ดีวิเศษสักแค่ไหนเตียงดี 

สกัเท่าไหร่  ห้องราคาแพงสกัเท่าไหร่ แอร์คอนดชิัน่เยน็สกัเท่าไร มคีน 

คอยบริการดีสักเท่าไรก็ตาม มันก็คือโรงพยาบาลนั่นเอง มีไว้ส�าหรับ 

รกัษาคนป่วย  เพราะฉะนัน้บำงคนมคีวำมรูส้กึอย่ำงนีว่้ำ ภพ หรอืโลก 

หรอืควำมเป็นไปในสงัสำรวฏักเ็หมอืนโรงพยำบำล อยำกทีจ่ะออกไป 

จำกทกุข์ อยำกทีจ่ะออกไปจำกโลก อยำกทีจ่ะออกไปจำกสงัสำรวฏั 

กม็คีวำมขวนขวำยพยำยำมทีจ่ะศกึษำเรยีนรู ้ เพือ่ขดัเกลำ  เพือ่จะน�ำ 

ตนออกไปเสยีจำกทกุข์ จำกภพ หรอืว่ำเพือ่ควำมดบัภพ พระพทุธเจ้ำ 

ท่ำนตรสัไว้ว่ำ ขึน้ชือ่ว่ำภพแล้ว แม้เพยีงเลก็น้อยกใ็ห้เกดิทกุข์ได้เสมอ 

ไม่ว่ำภพใด ไม่ว่ำเป็นภพทีด่สีกัเท่ำใด ประณตีสกัเท่ำใด กเ็หมอืนโรง 

พยำบำล ท่ำนเปรยีบว่ำ อจุจำระกต็ำม ปัสสำวะกต็ำม แม้เพยีงเลก็

น้อยก็มีกลิ่นเหม็นฉันใด ภพแม้จะเพียงเล็กน้อยก็ยังเป็นมูลแห่งทุกข์ 

ฉันนั้น  เพรำะฉะนั้นคนพวกนี้ ด้วยควำมรู ้สึกอย่ำงนี้  จึงตั้งหน้ำ 

พยำยำมขวนขวำยศกึษำปฏบิตัเิพือ่ทีจ่ะสลดัตนออกไปจำกทกุข์ จำก 

ภพ ไม่มคีวำมยนิดใีนภพ คอื ไม่มภีวตณัหำ ภวตณัหำกค็อื ควำมยนิดี 

ควำมพอใจในภพ ติดอยู่ในภพ ในควำมเป็นนั่นเป็นนี่

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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อีกประการหนึ่งบางพวกบางท่าน ศึกษาเล่าเรียนเพียงเพื่อเป็น 

เหมอืนขนุคลงั  เป็นเหมอืนขนุคลงัส�าหรบัรกัษาของเอาไว้ อย่างว่าคน 

ที่รักษาเรือนคลังเขาจะรักษาอะไรก็ตามที่เขาได้รับการมอบหมายให้ 

รักษาเองได้  เก็บสิ่งเหล่านั้นเอาไว้  แต่ไม่ใช่เพื่อตัวเอง  แต่เพื่อคน 

ทั้งหลายอื่น บางคนนั้นส�าหรับตัวเองพอแล้วในด้านความรู้  ในด้านที่ 

จะน�าความรูน้ัน้มาใช้ประโยชน์ส�าหรบัตน กเ็รยีกว่าเพยีงพอและเตม็ที่ 

ไม่จ�าเป็นส�าหรับตนอีก  แต่ก็ยังขวนขวายเรียนรู้ศึกษาอยู่ตลอดเวลา 

เพือ่เป็นประโยชน์แก่ผูอ้ืน่  ไม่ใช่เพยีงเพือ่ตวั การศกึษาเล่าเรยีนแบบนี้ 

เรียกว่า ภัณฑาคาริกปริยัติ ศึกษาเล่าเรียนในฐานะเป็น ภัณฑาคาร 

ในฐานะเป็นเรือนคลัง  หรือเป็นขุนคลัง  ตามนัยนี้จะพบว่า  แม้พระ 

อรหนัต์กย็งัต้องศกึษาอยู ่ คอืท่านเป็น อเสขะ พระอรหนัต์เรยีกว่าเป็น 

อเสขะ ผูไ้ม่ต้องศกึษา แต่กย็งัศกึษาอยู ่ เป็นค�าทีค่่อนข้างเป็น พารา- 

ด๊อกซ์  (Paradox) อยูส่กัหน่อย (พาราด๊อกซ์ คอืค�าทีม่นัมคีวามหมาย 

ตรงกนัข้ามกบัภาษาทีใ่ช้) พระอรหนัต์นัน้แม้จะเป็นอเสขะ คอืแปลว่า 

ผูไ้ม่ต้องศกึษาแล้ว แต่ท่านกย็งัต้องศกึษาอยู ่ทีว่่าไม่ต้องศกึษานัน้ คอื 

ว่าไม่ต้องศกึษาและปฏบิตัเิพือ่ตวัท่านเอง  เพือ่ความสิน้ทกุข์  เพือ่ความ 

สิน้กเิลส แต่ทนีีท่้านยงัต้องศกึษาเพือ่ผูอ้ืน่  ต้องเล่าเรยีนพระพทุธพจน์ 

ต้องศึกษาพระธรรมวินัย  เพื่อเป็นประโยชน์แก่อนุชนรุ ่นหลัง ทั้ง 

บรรพชิตและคฤหัสถ์ในรุ่นหลัง ท่านยังต้องท�า อาจจะมีท่านอาจารย์ 

หลายคนในทีน่ี ้ ทีย่งัศกึษา ยงัท�าอะไรอยู ่ ในฐานะทีเ่ป็น ภณัฑาคารกิ

คอืว่าท�าไป  เรยีนไป ศกึษาไป  เพือ่เป็นประโยชน์แก่ลกูศษิย์  เพือ่เป็น 

ประโยชน์แก่ผู้อื่น  ถ้าส�าหรับล�าพังตัวเอง  ก็เรียกว่า  เพียงพอแล้ว 

พอสมควรแล้ว  อย่างนี้เรียกว่า  ภัณฑาคาริกปริยัติ  การศึกษาที่เป็น 

เหมือนขุนคลัง
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ปฏิบัติ ๓  เพื่อท�ำตนให้สมบูรณ์

กำรปฏบิตั ิกค็อื การปฏบิตัติามหลกัศลี สมาธ ิและปัญญา หรอื 

มรรคมอีงค์ ๘ นัน่เอง นีค้อืการปฏบิตัติามแนวของพทุธศาสนา หรอื 

นัยแห่งพุทธศาสนา  หรือนัยแห่งพุทธธรรม คือไม่ว่าจะศึกษาอะไร 

ไม่ว่าจะเรียนอะไรจะต้องอยู่ในกรอบอันนี้  อยู่ในกรอบของศีล สมาธิ 

ปัญญานั่นเอง ทีนี้ถ้าทิ้งหลักอันนี้หรือทิ้งกรอบอันนี้  การศึกษาวิชา 

ความรู้ต่างๆ ที่มันมีมากมายก่ายกองนั้น ก็สักแต่ว่าเป็นความรู้  แล้ว 

กน็�าไปใช้ได้เหมอืนกนั แต่ว่าไม่ท�าให้ความเป็นมนษุย์เตม็ขึน้  ไม่  self 

fulfilment  ไม่ท�าให้ตวัตน หรอืบคุคลผูน้ัน้เตม็บรบิรูณ์  ไม่เป็นมนษุย์ที่ 

สมบรูณ์ หรอืว่าอาจจะเป็นคล้ายๆ  เครือ่งจกัรทีม่ปีระสทิธภิาพมากใน 

ด้านใดด้านหนึง่ แต่ว่ากม็เีท่านัน้เอง ไม่มอีะไรมากไปกว่านัน้ แต่มนษุย์ 

เรานั้นมีศักยภาพสูงในการที่จะพัฒนา  เพื่อความเป็นผู้สมบูรณ์ที่สุด 

เท่าที่จะเป็นได้ นี่แหละคือบุญกุศลอันสูงสุดของมนุษย์

ปฏิเวธ กำรบรรลุผล

ปฏเิวธ ค�าว่าปฏเิวธนัน้กค็อืการบรรลผุล หรอืการดบัความทกุข์ 

ความเดือดร้อนได้จริง  ได้ศึกษาเรื่องใด ปฏิบัติเรื่องใด แล้วได้ผลได้ 

บรรลุผล สมตามความมุ่งหมาย สมตามความต้องการ อันนี้เรียกว่า 

ปฏเิวธ อนันีก้เ็ป็นเรือ่งของการศกึษา ซึง่กระผมได้กล่าวน�าขึน้มาก่อน

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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ควำมหมำยของพัฒนำ

คราวนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องการพัฒนา พัฒนานี้เป็นค�าใหม่ 

ไม่นานมานีเ้อง ประมาณ ๒๐  ปีมานีเ้องทีเ่ราเริม่ใช้ค�าว่าพฒันา  เมือ่ 

ก่อนนีถ้้าในความหมายนีเ้ราใช้ค�าว่า ภาวนา แปลว่า อบรม หรอืท�าให้ 

เจรญิ ใช้ค�าว่า ภาวนา ตอนหลงันีใ้ช้ค�าว่า พฒันา กใ็ช้ได้เหมอืนกนั ทนีี้ 

มันมีบางทีที่ค�าว่าพัฒนานี้มันจะมีความหมายไปในแง่ที่ไม่ดีก็ได้เช่นว่า 

ท�าให้รก อย่างนี้ก็พัฒนาเหมือนกัน ท�าให้รก หรือที่พระพุทธเจ้าตรัส 

ว่า อย่าเป็นคนรกโลก กใ็ช้ค�าว่าพฒันาเหมอืนกนั น สยิา โลกวฑฒฺโน 

อย่าเป็นคนรกโลก  โลกวฑฒฺโน แปลว่า เป็นคนรกโลก คอืว่า มนัเจรญิ 

ขึน้ เจรญิขึน้  เจรญิขึน้ โดยทีไ่ม่มคีณุค่าอะไร อย่างนีก้เ็ป็น โลกวฑฒฺโน 

โลกมคีนมากขึน้ หนาแน่นมากขึน้ แล้วกไ็ม่มคีณุค่าอะไร อย่างนีเ้รยีก 

ว่า  โลกวฑฒฺโน รกโลก พระพทุธเจ้าตรสัว่า อย่าเป็นคนรกโลก กใ็ช้ 

ค�าว่า พัฒนาเหมือนกัน 

แต่เอาเถอะครับ  เวลานี้เราก็ใช้กันแล้ว  ค�าว่าพัฒนา  ก็มี 

ความหมายที่เราเข้าใจกันดีแล้วว่า หมายตรงกับค�าอังกฤษที่เรียกว่า 

Development นัน่เอง ท�าให้เจรญิขึน้ ดขีึน้  ในวนันีข้อใช้ค�าว่า ภาวนา 

แทนค�าว่าพัฒนาไปก่อน  ขอให้ทราบว่า  มีความหมายเหมือนกัน 

ในการทีจ่ะพฒันาหรอืภาวนานัน้  เราจะต้องพฒันาอะไรบ้าง  เพื่อที่จะ 

ให้ไปสู่ความเป็นกัลยาณชนและอริยชน



20

ภำวนำ ๔

ประกำรที่ ๑ กำยภำวนำ 
กายภาวนา  ก็คือ การอบรมกาย  (ควรจะพัฒนาหรือภาวนา 

เป็นประการแรก)  อันนี้ก็คือการเอาใจใส่ต่อร่างกายให้อยู่ในสภาพที่ 

พอใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ ที่ส�าคัญยิ่งกว่านั้นก็คือการใช้ปัจจัย ๔ 

เพราะว่าปัจจยั ๔ มนัเกีย่วเนือ่งด้วยกายของเขา การใช้ปัจจยั ๔  ให้ 

ตรงตามจุดมุ่งหมาย การกินอาหาร การใช้เสื้อผ้า  การมีที่อยู่อาศัย 

ยารักษาโรค  ให้ตรงตามจดุมุ่งหมาย หรอืให้ท�าไปด้วยเหตผุลบรสิุทธิ์ 

เช่นว่า  กินอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้  เพื่อจะได้ท�าคุณงามความดี 

ไม่ได้กนิเพือ่เล่น  ไม่ได้กนิเพือ่เมา  ไม่ได้กนิเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น 

การที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พระพิจารณาก่อนที่จะลงมือฉันอาหาร 

ว่าเราฉนัอาหารมือ้นีไ้ม่ใช่เพือ่เล่น  ไม่ใช่เพือ่เมา  ไม่ใช่เพือ่ความเปล่ง 

ปลัง่ของสรรีะ  ไม่ใช่เพือ่อย่างอืน่ แต่ว่าเพือ่ให้สรรียนต์ คอืร่างกายนี้ 

นะ เป็นไปได้  เพือ่อนเุคราะห์พรหมจรรย์ คอื การกระท�าความด ีอยูไ่ด้ 

ทีนี้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดู  ในความเป็นจริงในบ้านของเรา  ใน 

เมอืงของเรา หรอืในโลกของเราว่า คนในสงัคม คนในโลกของเรานัน้ 

กนิด้วยวตัถปุระสงค์อนันีก้ีเ่ปอร์เซน็ต์ มากน้อยแค่ไหน ไม่ได้หมายถงึ 

คนยากจนหรือไม่มีอันจะกินนั้น  เขาต้องกินด้วยวัตถุประสงค์นี้อยู่แล้ว 

แต่คนที่มีอันจะกินหรือมีเหลือกิน  ก็มักจะกินเล่น กินเมา กินทิ้งกิน 

ขว้าง สรวญเสเฮฮา  อะไรท�านองนั้น  นัดกันไปกินนัดกันไปกินเล่น 

ก็มีอยู่ไม่ใช่น้อย

เพราะฉะนั้น  กายภาวนาหรือกายพัฒนา การอบรมหรือการ 

พัฒนาทางกายนั้น ก็ให้เอาใจใส่กับสิ่งที่เนื่องด้วยกายทั้งหลายทั้งปวง 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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เสื้อผ้าอาหาร ที่อยู่อาศัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ว่าเพื่อจุดมุ่งหมาย 

อันใดก็ท�าไปด้วยจุดมุ่งหมายอันนั้น อันนี้ ถ้าท�าได้แค่กายภาวนา 

ข้อเดียว  ก็จะช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองได้เยอะ  เป็นการส�ารวม 

อนิทรย์ีไปในตวั  ช่วยเศรษฐกจิของบ้านเมอืงได้เยอะเลย ในด้านเครือ่ง 

ใช้ไม้สอยทีเ่กีย่วกบัปัจจยั ๔ จะไม่มอีะไรสญูเปล่า ไม่มอีะไรเสยีเปล่า 

ทกุอย่างทกุชิน้ทกุอนัเป็นประโยชน์หมดเลย ส�าหรบัผูท้ีไ่ด้เจรญิภาวนา 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแล้ว

ท่านทั้งหลายคงจะได้ยินเกี่ยวกับเรื่องพระอานนท์ก็เป็นเรื่อง 

เล่ากันแพร่หลาย พระอานนท์ท่านได้จีวรมา ๕๐๐ ผืน  จากพระเจ้า 

แผ่นดนิ พระเจ้าแผ่นดนิถามว่าท่านรบัไปท�าไมจวีรตัง้ ๕๐๐ ผนื  เอาไป 

ท�าอะไร จะไปตัง้ร้านขายจวีรหรอือย่างไร พระอานนท์ตอบว่า ไม่หรอก 

มหาบพิตร ก็เอาไปให้พระที่จีวรเก่าแล้ว  แล้วจีวรเก่าเอาไปท�าอะไร 

กเ็อาไปท�าเพดาน การสร้างกฏุใินเวลานัน้คงไม่ได้ท�าฝ้าทีส่วยงามหรอื 

แข็งแรงอย่างที่ท�ากันอยู่ในเวลานี้  ก็คงจะมุงหลังคาธรรมดา และก็ 

มีอะไรเป็นเพดานนิดหน่อย  เช่นผ้าเก่าเอาไปท�าเพดาน  ไม่ให้พวก 

หยากไย่หล่นลงมา  แล้วเพดานเก่าเอาไปท�าอะไร พระเจ้าแผ่นดิน 

ถาม กเ็อาไปท�าผ้าเชด็เท้า แล้วผ้าเชด็เท้าเก่าเอาไปท�าอะไร กเ็อาไป 

ขย�ากับโคลนแล้วก็ฉาบฝา พระอานนท์ว่า

แหม พระคุณเจ้าใช้ของไม่ให้เสียเลยแม้แต่นิดเดียว พระเจ้า 

แผ่นดินจึงยิ่งทรงศรัทธาเลื่อมใสมากขึ้น  จึงถวายเพิ่มอีก ๕๐๐ ผืน 

พระอานนท์ท่านท�าอะไรด้วยความประหยัด ประหยัดนี้คือว่า  ไม่ท�า 

อะไรให้สญูเปล่า  ถ้าจ�าเป็นจะต้องใช้อะไรใช้ให้คุม้ค่าคุม้ประโยชน์ของ 

มนั  เรยีกว่าประหยดั มธัยสัถ์นัน้อกีค�าหนึง่ หมายความว่า  ท่ามกลาง 

ระหว่างความตระหนี่กับความฟุ่มเฟือย  เขาเรียกมัธยัสถ์  ท่ามกลาง 
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มธัยสัถ์กม็ธัยมนัน่เอง  ท่ามกลางระหว่างความตระหนีก่บัความฟุม่เฟือย 

แต่ทนีีส้ิง่ทีจ่�าเป็นเรากต้็องใช้กเ็รยีกมธัยสัถ์ แต่เมือ่จ�าเป็นทีต้่องใช้แล้ว 

กใ็ช้ให้คุม้ค่าของมนั คุม้ราคาของมนั  ไม่ใช้ครึง่เดยีวแล้วกท็ิง้ครึง่หนึง่ 

คนที่มีกายภาวนาดีแล้วก็ย่อมจะใช้สิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยกายให้เป็น 

ประโยชน์ได้มากที่สุด

ประกำรที่ ๒ ศีลภำวนำ 
ศีลภาวนา คือ การอบรมศีล ศีลภาวนา หรือศีลพฒันา การ 

พฒันาศลี หรอือบรมศลี ในทีน่ีก้ห็มายถงึการพยายามทีจ่ะเว้นจากทจุรติ 

ทางกาย ทางวาจา  โดยประการทัง้ปวง ทจุรติทางกาย  ท่านทัง้หลาย 

ก็พอเห็นง่ายอยู ่  มันเป็นของที่หยาบ  แต่มีทุจริตทางวาจา  ซึ่งคน 

ส่วนมากมองไม่ค่อยเห็น  เป็นของละเอียด 

ทจุรติทางวาจา ๔ ข้อ การพดูเทจ็ การพดูส่อเสยีด พดูค�าหยาบ 

พดูเพ้อเจ้อ  โดยเฉพาะอย่างยิง่  ข้อสดุท้ายการพดูเพ้อเจ้อ คนไม่ค่อย 

จะระวงัตามสมควร มเีรือ่งทีน่่าร�าคาญ คนพวกหนึง่คอืคนทีม่าคยุเพ้อ 

เจ้อ มาพดูเพ้อเจ้อเวลาทีเ่ราก�าลงังานยุง่  เวลาทีเ่รามงีานชกุ ซึง่ก�าลงั 

จะรีบท�า  เขาก็ไม่ค่อยจะมีงานเท่าไหร่  แต่เขาไม่ค่อยจะส�ารวมวาจา 

ไม่เว้นวจทีจุรติ มาพดูเพ้อเจ้อ  เล่าเรือ่งเพ้อเจ้อ คยุเพ้อเจ้อ  เป็นบาป 

นะครบั  เพราะมนัเป็นวจทีจุรติ พดูค�าหยาบ พดูส่อเสยีด ยยุงให้คนเขา 

แตกกัน น�าความข้างนี้ไปบอกข้างโน้น น�าความข้างโน้นมาบอกข้างนี้ 

เพราะฉะนั้นคนที่ได้รับการอบรมดีแล้ว  เว้นทุจริตทางกาย แล้วก็เว้น 

ทจุรติทางวาจา เว้นการพดูเทจ็  เว้นการพดูส่อเสยีด เว้นการพดูค�าหยาบ 

เว้นการพดูเพ้อเจ้อ การนนิทาว่าร้ายผูอ้ืน่ อะไรด้วยเจตนาร้าย อนันัน้ 

กอ็ยูใ่นพวกนีเ้หมอืนกนั กถ้็าเรามคีวามประสงค์ทีจ่ะอบรมศลี กจ็ะต้อง 

ส�ารวมระวงัเรือ่งเหล่านีม้ากขึน้ท�าให้เป็นผูร้ะวงัค�าพดูระวงัการกระท�า 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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ต่างๆ แล้วไม่ใช่เพียงเท่านั้น  ยังจะต้องภาวนาเกี่ยวกับเรื่องค�าจริงที่ 

มันเป็นฝ่ายภาวนาที่จะต้องกระท�า ค�าจริง ค�าอ่อนหวาน ค�าประสาน 

สามัคคี  และค�ามีประโยชน์ พูดอะไรก็พูดมีประโยชน์  น่าฟัง  น่าถือ 

เอาไว้ปฏิบัติ

ประกำรที่ ๓ จิตตภำวนำ 
จติตภาวนา คอื การอบรมจติ อบรมจติให้สงบ ให้ผ่องแผ้ว ฝึกจติ 

แล้วกท็�าตนให้เป็นคนมจีติซึง่ได้รบัการอบรมฝึกดแีล้ว อนันีม้ปีระโยชน์ 

มากเหลอืเกนิ พระพทุธเจ้าท่านตรสับอกว่า จติทีอ่บรมแล้วมปีระโยชน์ 

เป็นไปเพือ่ประโยชน์อย่างเหลอืล้น จติทีไ่ม่ได้รบัการอบรมนัน้ กเ็ป็นไป 

เพือ่โทษอย่างเหลอืล้น  เพราะเราผูท้ีต้่องการจะพฒันาตนขึน้ไปสูค่วาม 

เป็นกลัยาณชน กต้็องมกีารอบรมจติให้สงบ  ให้ผ่องแผ้ว พยายามฝึก 

จิตอยู่เสมอ วิธีฝึกจิตมีมากมายหลายวิธี  ตัวอย่างเช่นสมถกรรมฐาน 

วปัิสสนากรรมฐาน อนันัน้กเ็ป็นเรือ่งกรรมฐานอย่างทีพ่ดูแล้วเมือ่วานนี้ 

นอกจากนีย้งัมวีธิฝึีกเช่นว่าเราฝึกจติไม่ให้น�าตนไปเทยีบกบัผูใ้ด  ไม่น�า 

ผู ้ใดมาเทียบกับตน  คือต้องการจะลบทั้งปมด้อยและปมเขื่องเพื่อ 

ความเป็นอยู่สุขสบายของเราในชีวิตปัจจุบันนี้  ในชีวิตประจ�าวันนี้ 

มวีธิหีนึง่ทีด่มีาก  ไม่ต้องน�าตนไปเทยีบกบัใคร  ไม่ต้องน�าใครมาเทยีบ 

กับตน  ก็จะเป็นผู ้ที่ไม่มีปมด้อยในเรื่องใดๆ  แล้วจะไม่มีปมเขื่อง 

ลบออกเสียทั้งสองปม ทั้งปมด้อยและปมเขื่อง คนที่มีปมเขื่องก็ไม่ดี 

ท�าให้ทะนงตนดูหมิ่นผู้อื่น คนที่มีปมด้อยก็ไม่ดี  ท�าให้น้อยเนื้อต�่าใจ 

รู้สึกว่าเราไม่เท่าเทียมเขา  มีมานะ  ความทะนงตนว่าเราดีกว่าเขา 

เราเสมอเขา  เราต�่ากว่าเขาไม่ดี  จะท�าอะไรก็ท�าไปให้ดีที่สุดตาม 

ความสามารถของตน แล้วก็ไม่เคยคิดที่จะแข่งขันกับผู้ใด  ไม่ว่าใน 

ด้านใดๆ ก็กลายเป็นผู้ที่มีความเยือกเย็น  สงบ  ไม่แพ้  ไม่ชนะ  อยู่ 

เป็นสุข พระพุทธเจ้ำท่ำนตรัสบอกว่ำ ละควำมแพ้และควำมชนะ 
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ได้แล้ว อยู่เป็นสุข มีวิธีที่เรำจะไม่แพ้และไม่ชนะ ก็คือเรำไม่แข่งกับ 

ผูใ้ด อนันีอ้าจไม่ตรงกบัค�าสอนในทางโลก ทีเ่ขาบอกว่าเราต้องแข่งขนั 

อย่างที่ท่านทั้งหลายทราบดีอยู่แล้ว เพราะอยู่ในโลกของการแข่งขัน 

เอาเถอะ  เป็นเรื่องของโลก ซึ่งเป็นกระแสร้อน คือถ้าวนว่ายลงไปใน 

กระแสนั้น  ท่านก็ต้องยอมรับความร้อนด้วย  ถ้าท่านสมัครใจที่จะ 

กระโดดลงไปในสนามนั้น  ซึ่งมันเป็นกระแสร้อน ท่านก็ต้องยอมรับ 

สิ่งที่มีอยู่ในสนามนั้น คือความร้อน 

ทีนี้ถ้าท่านไม่ต้องการจะมีความร้อน ต้องการจะมีความสงบ 

เยือกเย็น  เราก็ไม่กระโดดลงไปในสนามนั้นแม้จะอยู่ในโลกก็จริง อยู่ 

ในสังคมนี้  อยู่ในโลกนี้  แต่ก็อยู่อย่ำงผู้อยู่เหนือโลก แม้จะอยู่ในโลก 

แต่กท็�าจติให้อยูเ่หนอืโลกได้ ทีว่่าอยูเ่หนอืโลกนัน้ไม่ใช่ว่าร่างกาย แต่ 

ว่าจิตอยู่เหนือวิสัยของโลกหรือธรรมดาของโลก อันนี้ก็เริ่มก้าวเข้าไป 

สู่แดนกัลยาณชนหรืออริยชนขึ้นมา ก้าวเข้าไปสู่แดนของอริยชนบ้าง 

แล้ว ลองเปิดประตูเข้าไปดูว่าอริยชนนั้นเขาอยู่กันอย่างไร  เขาเป็น 

อย่างไร หรือว่าถ้าต้องการความเป็นเลิศ ก็เป็นเลิศตามหน้าที่  ตาม 

ความสามารถของตน มิได้คิดสักนิดหนึ่งว่าเราเป็นเลิศกว่าผู้นั้นผู้นี้ 

หรือกว่าคนนั้นคนนี้  จะไปท�าอะไรที่ไหนก็ท�าไปด้วยจิตใจสงบบริสุทธิ์ 

ไม่ต้องการชื่อเสียง  ไม่ต้องการเกียรติ  ไม่ต้องการความนับถือ  ไม่ 

ต้องการให้เขานิยมยกย่อง  แต่ว่าต้องการท�างานให้ส�าเร็จไป  ให้มี 

ประสทิธภิาพดทีีส่ดุเท่าทีจ่ะดไีด้ คนประเภทนีจ้ติใจเขาสงบสขุ แล้วก็ 

เยอืกเยน็ หนกัแน่น รูส้กึว่าโลกท�าอะไรเขาไม่ได้เท่าไหร่  เพราะว่าปกติ 

ธรรมดานี้  คนเรานั้นตกอยู่ภายใต้การย�่ายีของโลกเป็นอันมากเลย 

จนบางคนถงึกบัทนไม่ไหว ทนไม่ไหวแล้ว แต่ทนีีก้เ็มือ่สมคัรมาเดนิตาม 

แนวทางของกัลยาณชนหรืออริยชนก็ต้อง  แม้จะยังไม่เป็นเช่นนั้น  ก็

จะต้องเดินตามรอยของท่าน สะกดรอยตามไปหารอยของท่านให้พบ 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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แล้วกส็ะกดรอยตามไป วนัหนึง่เราจะต้องถงึจดุนัน้อย่างแน่นอน ไม่มี 

ปัญหาเลย

ประกำรที ่๔ ปัญญำภำวนำ 
ปัญญาภาวนา คอื การอบรมปัญญาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง 

เช่นเห็น  ไตรลักษณ ์แยกสมมติออกจากความจริงที่แท้จริงได ้ แล้วก็ 

ท�าให้จิตใจไม่ติดสมมติอย่างเหนียวแน่น  คือรู้ว่าแม้จะรับสิ่งสมมติ 

แต่ก็รู้อยู่ว่าสิ่งนี้เป็นสมมติ  แล้วจิตก็จะไม่ไปติดอย่างเหนียวแน่น  เขา 

เล่ากนัว่า สมเดจ็พฒุาจารย์ (โต) มคีนไปกราบท่าน  ท่านถามว่ามาหา 

ใคร ตอบว่ามากราบสมเด็จ ท่านก็ชี้ไปที่พัดยศของท่าน ท่านบอกว่า 

สมเด็จอยู่ที่ในตู้โน่น ที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่สมเด็จ  เป็นขรัวโต สมเด็จ 

อยู่ที่พัดยศ ท่านแยกออกได้ว่าสมเด็จไม่ได้อยู่ที่ท่านเพราะว่าพัดยศ 

นั้นเป็นเครื่องหมาย  เป็นพัดยศที่แต่งตั้งกัน  ท่านแยกออกได้  ทีนี้ 

ในชวีติสามญัชนกเ็หมอืนกนั  ถ้ามจีติส�านกึแล้วกแ็ยกออกได้ แม้จะเป็น 

บางครั้งบางคราวหรือส�านึกรู้  อย่างนี้ก็จะไม่ติดสมมติ  จนจะต้องไป 

กระท�าทุจริตคดโกงเกี่ยวกับเรื่องสิ่งสมมติต่างๆ ที่ท�าให้เดือดร้อนกัน 

ท�านองนั้น  จะไม่ทะยานอยากในสิ่งที่รู้ว่าเป็นสิ่งที่สมมติจนถึงกับจะ 

ต้องไปลงมอืท�าทจุรติคดโกงในสิง่ต่างๆ  เหล่านัน้ กจ็ะไม่เดอืดร้อนใน 

ภายหลัง  เรื่องนี้ส�าคัญมาก
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สัจจะ ๒ อย่ำง

ใครไม่เข้าใจสัจธรรมสองอย่างนี้จะเข้าใจพุทธธรรมไม่ได้เลย 

สัจจธรรม ๒ อย่างนั้นคือ สมมติสัจจะอย่างหนึ่งและปรมัตถสัจจะ 

อกีอย่างหนึง่ สมมตสิจัจะ คอืความจรงิอย่างสมมต ิสมมตว่ิาเป็นนัน่ว่า 

เป็นนี่  ว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้เป็นของสมมติจึงไม่ใช่ของจริง  ของจริง 

แท้ๆ กค็อื ขนัธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาต ุ๑๘ อนิทรย์ี ๒๒ ท่านกค็งจะได้ 

ฟังมาบ้างแล้ว นัน้ล่ะของจรงิทีเ่ป็นปรมตัถ์  ไม่ว่าโดยสมมตเิปลอืกนอก 

จะต่างกันอย่างไร  แต่ว่าโดยปรมัตถ์แล้วเหมือนกันทั้งนั้น  เราก็ท�า 

ความเข้าใจในเรื่องปรมัตถ์สัจจะ  สมมติสัจจะ  ได้ความสบายใจขึ้น 

เยอะ  รู้สึกใจมันโล่ง  มันโปร่งมันปลอด  แล้วก็มันจะลอยอยู่เหนือ 

สิ่งต่างๆ  ได้เยอะ  ไม่ตกเป็นทาสของมายาธรรมทั้งหลาย มีแต่จะท�า 

สิ่งเหล่านั้นให้เป็นทาส  เป็นเครื่องมือเครื่องใช้สอย  อย่างเงินนี้ก็มี 

ประโยชน์ตามฐานะของมัน  กระดาษเปื้อนสีนี้มันก็มีประโยชน์ตาม 

ฐานะของมัน ถ้าเราไปเป็นทาสของมัน  เราก็จะเดือดร้อนไม่น้อยเลย 

แต่ถ้าเราเป็นนายของมัน  เราก็ใช้มันตามต้องการตามปรารถนา

เรือ่งอืน่ๆ กจ็ะมลีกัษณะคล้ายๆ กนั อยูท่ีจ่ติใจของเรา  เพราะ 

การอบรมปัญญาให้รู้เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง  เพื่อจะไม่ติด 

สมมติอย่างเหนียวแน่น  หรือสลัดตนออกจากมิจฉาทิฏฐิเสียได้เป็น 

โชคลาภอันประเสริฐของมนุษย์ผู้นั้น  เป็นสิ่งจ�าเป็นกับชีวิต  จ�าเป็น 

อย่างยิง่ทเีดยีว มนษุย์เราส่วนมากเกดิมาเป็นปถุชุนคนธรรมดา ท�าไม 

ผมจงึใช้ค�าว่าส่วนมาก ท�าไมจงึไม่ใช้ค�าว่าทกุคน กค็นเราทกุคนเกดิมา 

เป็นปุถุชน แต่ใช้ค�าว่ามนุษย์เราส่วนมากเกิดมาเป็นปุถุชนคนธรรมดา 

เพราะว่ามีบุคคลบางคนที่เขาเกิดมาแล้วเป็นโสดาบันเลย  เขาเป็น 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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สกทาคามีเลย คือ  เป็นมาตั้งแต่เกิด  เพราะเหตุใดเพราะว่าเขาเป็น 

อรยิชนมาตัง้แต่ชาตก่ิอน แล้วกค็ณุสมบตัเิหล่านีม้นัไม่เสือ่ม แม้จะไป 

เกดิในชาตใิหม่  เขากย็งัเป็นโสดาบนัอยู ่ ไปเกดิเป็นเทวดา เป็นโสดาบนั 

แล้ว พอตายแล้วไปเกดิเป็นเทวดา กเ็ป็นเทวดาทีเ่ป็นโสดาบนั พอจาก

เทวดากม็าเกดิเป็นมนษุย์อกีครัง้หนึง่ กเ็ป็นมนษุย์ทีย่งัเป็นโสดาบนัอยู่ 

คุณธรรมเหล่านี้ไม่เสื่อม  เพราะฉะนั้นคนส่วนมากเกิดมาเป็นปุถุชน 

แต่ว่ามคีนบางคนทีเ่กดิมากเ็ป็นโสดาบนั  เป็นสกทาคาม ี เขาเป็นมาแล้ว 

แม้ตวัเขาเองจะไม่รูว่้าเป็น แต่ธรรมดาของเขาเป็นอย่างนัน้ คอืสิง่ใดที่ 

พระโสดาบันท�าไม่ได้  คนคนนั้นท�าไม่ได้  ท�าไม่ได้มาแต่เล็กแต่น้อย 

หรอืไม่ท�า  เขาเป็นมาตัง้แต่เกดิ  เพราะฉะนัน้การเป็นโสดาบนัมาตัง้แต่ 

เกิดนั้นเป็นโชคดีมากทีเดียว  เพราะว่าในชาตินี้เกือบจะไม่ได้ท�าบาป 

อะไรเลย  ชีวิตของเขามีแต่จะรุ่งเรืองขึ้น  พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ  ไม่มี 

ความตกต�่า

แต่อย่างไรกต็าม มนษุย์ส่วนมากกเ็กดิมาเป็นปถุชุนคนธรรมดา 

แทบทั้งนั้น แต่ในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ควรจะมีอุดมคติในการพัฒนา 

ตนเพื่อเป็นคนดีในชั้นกัลยาณชน ปุถุชนมีสองพวก พวกหนึ่งเขาเรียก 

ว่า อนัธปถุชุน อนัธะทีแ่ปลว่า บอด ปถุชุนประเภทบอด ไม่ใช่ตานอก 

บอดแต่ตาในบอด  ไม่รู้จักอะไรควรเว้น อะไรควรท�าไม่ควรท�า อะไร 

ควรเสพ อะไรไม่ควรเสพ อนันีพ้วกอนัธปถุชุน ซึง่ก่อกวนสงัคมอยูเ่ป็น 

จ�านวนไม่ใช่น้อยทีเดียว

อกีพวกหนึง่คอื กลัยาณปถุชุน ปถุชุนชัน้ด ี รูจ้กับาปบญุคณุโทษ 

ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์  รู้จักเว้นสิ่งที่ควรเว้น  รู้จักท�าสิ่งที่ควรท�า ก็ 

เป็นกลัยาณปถุชุน ควรจะมอีดุมคตใิห้สงูขึน้ จนถงึกบัเป็นคนประเสรฐิ 

ปลอดจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง ที่เรียกว่า อริยชน
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กำรด�ำเนินชีวิตที่ถูกต้องเพื่อกำรพัฒนำ

ถ้าเราด�าเนนิชวีติถกูต้อง กจ็ะค่อยๆ ววิฒันาการไปเรือ่ยๆ  ไป 

ทลีะน้อย ทีจ่รงิววิฒันาการกค็อื พฒันาทีค่่อยๆ  เป็น  ค่อยๆ ไปนัน้เอง 

ก็เป็นวิวัฒนาการในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปนี้  แม้จะยาวนานสัก 

เท่าไร แต่เราต้องมคีวามมัน่ใจว่า จะต้องเดนิไปให้ถงึจดุนัน้สกัวนัหนึง่ 

ข้างหน้า และในระหว่างที่ก�าลังวิวัฒนาการหรือเปลี่ยนแปลงที่จะก้าว 

จากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่ง  บางทีอาจจะท�าให้เราเกิดความรู้สึก 

ว่าบางทมีคีวามขดัแย้ง หรอืเกดิความรูส้กึอะไรแปลกๆ ขึน้มาในความ 

รู้สึกนึกคิดของเราก็ได้

เพือ่จะให้เรือ่งนีแ้จ่มแจ้งขึน้ ผมขอเล่านทิานเปรยีบเทยีบสกัเรือ่ง 

หนึ่ง  แม้ว่าจะเป็นนิทานของฮินดูแต่ก็คิดว่าใช้ประโยชน์ได้ดีในการที่ 

จะน�ามาประกอบตอนนี้  เรื่องหนอนที่จะกลายเป็นผีเสื้อ หนอนดักแด้ 

หรอืตวัแก้วทีม่นัจะกลายเป็นผเีสือ้  ในช่วงระยะเวลาทีม่นัจะววิฒันาการ 

เปลี่ยนไปเป็นผีเสื้อ มันจะรู้สึกมึนงง แล้วก็มีอาการเหมือนป่วย มัน 

จะรู้สึกว่ามันจะต้องตาย  ก็เลยจัดประชุมญาติที่เป็นหนอนด้วยกัน 

ทั้งหลาย  บอกว่าฉันจะต้องตายภายในไม่ช้านี้  ก็สั่งเสียมอบหมาย 

อะไรๆ  เรียบร้อย พวกหนอนอื่นๆ รู้เรื่องก็ร้องห่มร้องไห้คิดว่าหนอน 

ตัวนี้จะต้องตายจากไป  แต่พอถึงระยะหนึ่งแทนที่มันจะตายอย่างที่ 

เข้าใจมนักลายเป็นผเีสือ้ ผเีสือ้มปีีกสสีวยโผบนิไปได้ในอากาศ สบาย 

กว่าตอนเป็นหนอนเยอะเลย

คราวนี้ลองมาพิจารณาถึงกระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย์ 

เรา ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวจากความเป็นปุถุชนไปสู่อริยชน แม้ในระยะ 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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ต้นที่จะก้าวจากเป็นอันธปุถุชนไปเป็นกัลยาณปุถุชน มันก็ยังมีอะไร 

เปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้อยู่เหมือนกัน

สมมตคินทีเ่คยตดิเหล้า กนิเหล้ากบัเพือ่น  เคยเล่นไพ่กบัเพือ่น 

อะไรต่ออะไรกบัเพือ่น อย่างโลกๆ มาก่อนแล้ว  ต่อมาอยากจะบ่มตวั 

หรอืเปลีย่นแปลงขึน้มา  เพือ่นกจ็ะพากนัแปลกใจ  ว่าท�าไมถงึเปลีย่นไป

เป็นอย่างนัน้เสยีแล้ว  เหล้ากไ็ม่กนิ อะไรทีเ่คยท�าอยูก่ไ็ม่ท�า แล้วมนัจะ 

เป็นความสขุได้อย่างไร ตวัเขาเองกเ็หมอืนกนั กร็ูส้กึว่า  เอ๊ะ  ในภาวะ 

ใหม่นี้มันจะมีความสุขได้อย่างไร ผมขอยกตัวอย่างนิดหนึ่ง คนที่เคย 

ติดบุหรี่อาจจะมีความรู้สึกว่า  ถ้าเลิกบุหรี่แล้วมันจะเหงา  เพราะเคยมี 

บุหรี่เป็นเพื่อน  เมื่อรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาก็หยิบบุหรี่มาสูบ  อะไรก็ 

ค่อยยงัชัว่ขึน้หน่อย แต่ถ้าจะเลกิบหุรี ่ คงจะเหงาแย่เลย แต่พอเอาเข้า 

จริง พอเลิกบุหรี่ได้จริง กลับมีความรู้สึกว่าบุหรี่นั้นเป็นภาระอันหนัก 

เวลานี้เลิกบุหรี่ได้แล้วสบายมาก อย่างนี้มีความสุขความสบายกว่ากัน 

เยอะเลย แต่ว่าคนปถุชุนธรรมดากม็คีวามสงสยักนัว่า  เอ...ถ้าเราไปเป็น 

คนดมีากๆ ไปเป็นพระอรยิะแล้ว มนัจะสนกุตรงไหน อยูเ่งยีบๆ  เหงาๆ 

สงบ  อะไรท�านองนี้  อย่าไปกลัวอันนี้  ภาวะใหม่  ซึ่งเป็นภาวะของ 

กลัยาณปุถุชน หรือเป็นอริยชน มันจะมีเรื่องสนุกใหม่ที่ไม่ใช่เรื่องเก่า 

เป็นเรื่องความสุขสบายใหม่ที่มันเข้ามาแทนที่ได้อย่างมากทีเดียว 

คล้ายๆ  สมัยเด็กที่เคยเล่นทราย  เคยเล่นโคลน  เด็กๆ  ใครไปห้าม 

ไม่ให้ไปเล่นทรายเล่นโคลน  เป็นการขดัความสขุอย่างมากเลย แต่พอ 

ต่อมาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้ว  จะเห็นเองว่าการเล่นทรายเล่นโคลนนั้นเป็น 

เรือ่งเหลวไหลไร้สาระ แต่ผูใ้หญ่เองมเีรือ่งสนกุของผูใ้หญ่ มเีรือ่งให้เกดิ 

ความสบายใจตามแบบของผู้ใหญ่  บางท่านอยู่กับต�ารับต�ารา อยู่กับ 

หนงัสอืพอแล้ว อย่างนีม้นัก้าวมาจากภาวะหนึง่ไปสูภ่าวะหนึง่ ซึง่ดกีว่า 

ประณีตกว่า  สบายกว่า  สงบกว่าตั้งเยอะ  ถ้าเทียบกับการไปเที่ยว 
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บางแสน ไปเทีย่วหวัหนิทีค่นเขาไปกนั  เขาต้องเตรยีมการ  ต้องวุน่วาย 

ต้องอะไรหลายอย่าง ตั้งแต่ยังไม่ได้ไป  ระหว่างเดินทางก็เดือดร้อน 

ระหว่างไปถึงแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะ ถ้าเปรียบเทียบกับการที่ท่าน 

มีความสุขกับการได้อ่านหนังสือธรรมะอยู่กับบ้าน ถ้าท่านมีความสุข 

กับเรื่องนั้นได้  ท่านก็มีความสุขกว่าคนไปเที่ยวเป็นไหนๆ  เพราะว่า 

ไม่ต้องเตรียมการอะไร และเป็นความสุขที่สงบเยือกเย็น  ได้ความรู้ 

ได้ปัญญา  แต่คนที่เขาเป็นนักเที่ยวเขามองไม่เห็นความสุขเช่นนั้น 

ของเราหรอก ว่าเรามีความสุขได้อย่างไร

หลักธรรมอันเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ

ล�าดับต่อไปนี้ก็จะกล่าวถึงธรรมอันเป็นเครื่องมือส�าหรับพัฒนา 

หรือคุณสมบัติพื้นฐานที่จะก้าวไปสู่การเป็นกัลยาณชนและอริยชน 

โดยล�าดับ ซึ่งก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน  ในที่นี้จะขอยกมากล่าวเพียง 

๕ อย่างก่อน  ในฐานะที่เป็นเครื่องมือพัฒนา หรือคุณสมบัติพื้นฐาน 

ของผู้ที่จะเป็นกัลยาณชนและอริยชน

๑. ศรัทธำ
ประการที่หนึ่งก็คือ  ศรัทธา มีความเชื่อตามพระไตรปิฎก ก็ 

กล่าวถงึความเชือ่ในปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธเจ้า  ว่าพระพทุธเจ้าเป็น 

ผูต้รสัรูจ้รงิ รูแ้จ้ง  เหน็จรงิ  เมือ่เชือ่ในพระปัญญาตรสัรูข้องพระพทุธ- 

เจ้าแล้ว ก็จะเชื่อเรื่องอื่น ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนต่อไปอีก อย่างเช่น 

พระพทุธเจ้าเป็นกรรมวาท ี แปลว่า กล่าวกรรม คอืเชือ่เรือ่งกรรมและ 

ผลของกรรม การทีส่ตัว์ทัง้หลายมกีรรมเป็นของตน ตลอดไปจนถงึว่า 

บคุคลท�าอย่างใดได้อย่างนัน้ อนันีก้จ็ะเริม่ต้นไปจาก ตถาคตโพธศิรทัธา

ตถาคตะ  แปลว่า  ตถาคต  โพธิ  แปลว่า  ปัญญา พระปัญญาของ 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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พระตถาคตว่าเป็นผู้ตรัสรู้จริง  มีศรัทธาอย่างนั้นหนาแน่น มีศรัทธา 

หนักแน่น  ก็จะแสดงออกว่าเป็นผู ้มีศรัทธา  อย่างเช่น  อยากเห็น 

ผู้มีศีลมีธรรม อยากจะฟังธรรมของผู้มีศีลมีธรรม แล้วก็ไม่ตระหนี่ 

อันนี้เป็นลักษณะการแสดงออกของผู้ที่มีศรัทธา แต่ศรัทธาที่ต้องการ 

ในพทุธศาสนาทีพ่ระพทุธเจ้าท่านต้องการนัน้  เป็นศรทัธาทีป่ระกอบด้วย 

ปัญญา ไม่ใช่ศรทัธาทีป่ระกอบด้วยโมหะ หรอืไม่ประกอบด้วยปัญญา 

เป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยปัญญา แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้จะไม่กล่าว 

ในที่นี้  แต่ที่จะต้องกล่าวในหัวข้อต่อไปเพราะว่ามีปัญญาคุมอยู ่ คุม 

ท้ายอยู่  อันที่จริงศรัทธานั้นเป็นหลักฐานส�าคัญของผู้ที่จะเป็นคนดี 

และของผูท้ีจ่ะก้าวขึน้ไปเป็นระดบัอรยิะ  เพราะว่าถ้าไม่มคีวามเชือ่อะไร 

เสยีเลย  ไม่มัน่ใจอะไรเสยีเลย มนักท็�าอะไรไม่ได้ แต่ต้องเป็นศรทัธา 

ทีป่ระกอบด้วยญาณ ด้วยปัญญา หรอืมคีวามเชือ่ในสิง่ทีต่รองเหน็ด้วย 

ปัญญาแล้ว  ว่าเป็นสิ่งที่ควรเชื่อ  เป็นสิ่งที่ควรจะต้องให้มั่นใจ อย่างที่ 

ท่านว่า ศรทัธาตัง้มัน่แล้ว ยงัประโยชน์ให้ส�าเรจ็ ท�าอะไรส�าเรจ็อย่างนี้ 

เพราะฉะนั้นคุณธรรมพื้นฐานประการแรก ก็คือศรัทธา อย่างน้อยก็ 

ต้องมีความมั่นใจในพระรัตนตรัยว่าเป็นประทีปส่องทางชีวิต

๒. ศีล
คณุสมบตัข้ิอทีส่องคอื ศลี ซึง่หมายถงึ ความประพฤตเิรยีบร้อย 

ทางกาย ทางวาจา เว้นจากการเบยีดเบยีนทางกาย ทางวาจา มมีารยาท 

ด ีมกีริยิาอาการงดงาม นีก้อ็ยูใ่นคณุสมบตัขิองศลี ทีส่�าคญัทีส่ดุกค็อื 

ศลีทีเ่ป็นเบือ้งต้นตามภมูชิัน้ของตนเช่นว่า ศลี ๕ ศลี ๘ ศลี ๑๐ หรอื 

ศลี ๒๒๗ อะไรกแ็ล้วแต่ฐานะ หรอืภมูชิัน้ของตน อนันีก้ไ็ม่มอีะไรจะ 

ต้องพดูกนัมาก  ถ้าจะพดูให้ละเอยีดกต้็องพดูกนัยาว แต่ว่าเรือ่งนีเ้ป็น 

เรื่องที่เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้ว  ว่าจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานส�าคัญ ทีนี้ผู้ที่ 

จะท�าสมาธ ิหรอืเจรญิปัญญานัน้จะต้องมศีลีพอสมควร ไม่ใช่ไม่มเีลย 
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ถ้าไม่มีเสียเลยจะท�าสมาธิหรือเจริญปัญญาไม่ได้  ถึงจะมีไม่บริบูรณ์ 

ก็ตาม ถ้าจะคอยให้บริบูรณ์เสียก่อนก็ไม่มีโอกาสที่จะท�าสมาธิและ 

อบรมปัญญาได้  เพราะว่าโดยความเป็นจริงแล้ว สมาธินั้นจะมาช่วย 

ศีลให้บริสุทธิ์  บริบูรณ์งดงาม  เพราะว่าคนที่ใจสงบแล้วจะรักษาศีล 

ได้ง่าย ถ้าไม่มีสมาธิ การรักษาศีลก็ยาก ศีลมันจะคอยออกนอกทาง 

อยู่เรื่อยไป มันดิ้นขลุกขลัก ขลุกขลักอยู่  เพราะว่าใจของเราไม่สงบ 

ก็ต้องคอยระแวดระวัง  เหมือนกับเราเอาสัตว์ที่ยังไม่เชื่องมาขังเอาไว้ 

มันก็จะดิ้นจะกระโดดออกจากคอกอยู่เรื่อยไป แต่ถ้าสัตว์ที่เชื่องแล้ว 

เราท�าแค่ปิดประตูขังเฉยๆ มันก็ไม่ไปไหน  เพราะฉะนั้นกายกับวาจา 

มนัเป็นลกูน้องของจติ  ถ้าเราฝึกจติได้พอสมควร  ใหจ้ติสงบแล้ว การ 

คิดเบียดเบียนก็ไม่ม ี การที่จะล่วงศีลก็ไม่ม ี เพราะฉะนั้น ท่านจะต้อง 

ท�าพร้อมกันไป  รักษาศีลไปด้วย  เจริญสมาธิไปด้วย  อบรมปัญญา 

ไปด้วย ใครเขาจะว่าอย่างไรกช่็างเถอะ  เขาบอกว่า แหม ศลียงัรกัษา 

ไม่ครบเลย  ไปท�าสมาธิ  ก็บอกเขาว่าฉันไปท�าสมาธิเพื่อรักษาศีลให้ 

ครบนั่นแหละ ถ้าเผื่อไม่ท�าสมาธิ  ศีลฉันจะไม่ครบอยู่อย่างนี้  ต้องไป 

ท�าสมาธช่ิวยใจ จะได้สงบรกัษาศลีได้ง่าย  ไม่กระวนกระวาย ในขณะ 

เดียวกันท�าปัญญาไปด้วย และนี้อีกข้อหนึ่ง

๓. สุตะ
คณุสมบตัข้ิอทีส่าม  เขาเรยีกว่า สตุะ ทีแ่ปลว่าการสดบัตรบัฟัง 

แต่ในทีน่ีเ้ราจะต้องจ�ากดัให้แคบเข้ามา  ไม่ได้หมายถงึการสดบัตรบัฟัง 

ทั้งหมดทั้งปวงทั้งสิ้น  อะไรมากมาย  แต่ต้องได้สดับอริยธรรม  คือ 

ธรรมของพระอริยะหรือธรรมที่ประเสริฐ  สุตะ  ในที่นี้เราหมายถึง 

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่จะก้าวขึ้นไปสู่กัลยาณชนและไปสู่อริยชน 

เพราะฉะนัน้ สตุะคอืการสดบัตรบัฟังนี ้กต้็องเป็นการได้สดบัอรยิธรรม 

ได้ยินเสียงกู่ของอริยธรรม หรือแว่วเสียงอริยธรรม  ได้ยินเสียงอริย 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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ธรรมแล้วมนักซ็มึซาบเข้าไป ได้สดบัธรรมของพระอรยิะ ไม่ได้หมายถงึ 

คนใดคนหนึง่แต่ว่าหมายถงึพระธรรมของพระพทุธเจ้า ของพระอรหนัต์ 

ทีป่รากฏอยูใ่นพระไตรปิฎก หรอืคนทีน่�ามาเผยแพร่นัน้กเ็ป็นธรรมของ 

พระอริยะทั้งนั้น  แม้ผู้กล่าวจะไม่ได้เป็นอริยะ แต่ธรรมนั้นเป็นธรรม 

ของพระอริยะ คล้ายๆ ผู้ที่ถ่ายทอดพระราชกระแสรับสั่งของพระเจ้า 

แผ่นดนิ แม้ผูน้ัน้จะมไิด้เป็นพระเจ้าแผ่นดนิ แต่กถ่็ายทอดกระแสรบัสัง่ 

ของพระเจ้าแผ่นดิน  ก็ถือว่าเป็นพระบรมราชโองการ  เพราะฉะนั้น 

ธรรมของพระพุทธเจ้า  ใครจะต้องน�ามากล่าว  เราก็ถือเป็นอริยธรรม 

เป็นธรรมของพระอรยิะทัง้นัน้  ฟังไปเถอะไม่เป็นไร ใครจะเป็นคนกล่าว 

ก็ขยันฟังเอาไว้ไม่เสียหลาย

คราวนีผู้ท้ีไ่ด้สดบัธรรมของพระอรยิะนี ้ ผมอยากจะใช้ค�าศพัท์ที่ 

สวยๆ สกัค�าหนึง่  เขาเรยีก สตุวาอรยิสาวก อรยิสาวกนีแ้ปลได้ ๒ อย่าง 

อย่างหนึ่งแปลว่า สาวกของพระอริยะ  อีกอย่างหนึ่งแปลว่า สาวก 

ผู้เป็นอริยะ  อริยะก็หมายถึง  ตัวบุคคลนั้นเป็นอริยะเสียเอง ทีนี้อีก 

ความหมายหนึ่งแปลว่า  สาวกของพระอริยะ ตามความหมายนี้ท่าน 

ทัง้หลายกเ็ป็นอรยิสาวก ในความหมายว่าเป็นสาวกของพระอรยิะ คอื 

เป็นผูฟั้ง  เป็นลกูศษิย์ของพระอรยิะมพีระพทุธเจ้าเป็นต้น คราวนีอ้รยิ- 

สาวกผูไ้ด้สดบัธรรมผูไ้ด้สดบัอรยิธรรมแล้ว กบัปถุชุนผูม้ไิด้สดบัธรรม 

จะมีลักษณะผิดกัน ท่านทั้งหลายได้โปรดฟังข้อความต่อไปนี้ลักษณะ 

ผิดกัน  ท่านทั้งหลายได้โปรดฟังข้อความต่อไปนี้จะเข้าใจชัดเจนใน 

พระสตูรหนึง่ทีเ่รยีกว่า โลกธรรมสตูร ทีว่่าด้วยโลกธรรม ๘ ลาภ เสือ่ม 

ลาภ ยศ เสื่อมยศ นนิทา สรรเสรญิ สขุ ทุกข์  โลกธรรม ๘ แบ่งเป็น 

ฝ่ายทีน่่าปรารถนา ๔ และไม่น่าปรารถนา ๔ โลกธรรมนีจ้ะต้องเกดิขึน้ 

ทัง้แก่สาวกของพระอรยิะผูไ้ด้สดบั สตุวาอรยิสาวก และจะเกดิขึน้แก่ 

ปุถุชนผู้มิได้สดับ  คือ  ทั้งสาวกของพระอริยะ  ทั้งปุถุชนผู้มิได้สดับ 
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ธรรมของพระอริยะ ย่อมจะได้รับโลกธรรมทั้งแปดนี้ด้วยกัน

คราวนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตั้งปัญหาว่า อะไรคือข้อแตกต่าง 

ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อประสบกับโลก- 

ธรรมนี้แล้ว  ท่านก็ตอบว่า  เมื่อลาภ ยศ สรรเสริญ สุข  เสื่อมลาภ 

เสือ่มยศ นนิทา ทกุข์  เกดิขึน้แก่ปถุชุนผูม้ไิด้สดบั  เขาไม่ได้ส�าเหนยีก 

ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา  เขาจะมีความรู้สึก 

ยนิด ีตดิใจ พอใจในลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ และถ้าเสือ่มลาภ  เสือ่ม 

ยศ นนิทา ทกุข์  เขาจะเสยีใจ  เขาจะโทมนสั  เขาจะเศร้าโศก  เขาจะ 

มีอาการฟุบลง แต่ส�าหรับอริยสาวกแล้ว  เมื่อลาภยศ สรรเสริญ สุข 

เกดิขึน้กส็�าเหนยีกรูต้ามความเป็นจรงิว่า สิง่นีเ้กดิขึน้แล้วแก่เรา แต่ว่า 

มันไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา  เมื่อเสื่อมลาภ 

เสือ่มยศ ได้รบัค�านนิทา ประสบทกุข์ กส็�าเหนยีกรูต้ามความเป็นจรงิ 

ว่ามนัไม่เทีย่ง  เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนเป็นธรรมดา  เธอกไ็ม่เสยีใจ 

เมื่อต้องสูญเสียสิ่งเหล่านั้น  และเธอก็ไม่มีจิตที่ฟูขึ้นเมื่อได้ประสบสิ่ง 

ทีน่่าพอใจและน่าปรารถนา  เช่น ลาภ ยศ  เป็นต้น นีค่อืความแตกต่าง 

ระหว่างปุถุชนผู้มิได้สดับธรรมของพระอริยะ กับสุตวาอริยสาวกผู้ได้ 

สดับแล้ว

ผมมคีนทีเ่กีย่วข้องตดิต่อคุน้เคยอยูห่ลายอาชพี แล้วเขากป็ระกอบ 

อาชพีด้วยความระทมขมขืน่เป็นอนัมาก แม้เงนิเดอืนจะแพง แต่ความ 

ทุกข์ก็แรงด้วย ก็มีความรู้สึกว่าการประกอบอาชีพเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ 

สร้างความทกุข์ทรมานให้แก่ตวัเองเป็นอย่างมาก ถามว่ามนัเรือ่งอะไร 

กัน  เขาบอกว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากเพื่อนร่วมงาน  ไม่ได้เกิดจากงาน 

หนกัเท่าไหร่ จะท�าค�า่มดืดกึดืน่อย่างไรกไ็ม่เป็นไร แต่ส�าคญัคอืเพือ่น 

ร่วมงานไม่เข้าใจกัน คอยเสียดสีกัน คอยกระทบกระทั่งกันมากมาย 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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ก็ท�าให้เกิดความทุกข์ขึ้น ผมก็บอกว่านี่แหละ  เราไปอยู่ร่วมกับปุถุชน 

ผู้มิได้สดับ  ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะ  ไม่ได้แว่วเสียงธรรมของ 

พระอริยะ  ไม่ได้ยินเสียงกู่ของพระอริยะเลยแม้แต่น้อย มืดสนิทเลย 

ดบัสนทิเลย ถามว่าเคยคยุกนับ้างไหมเรือ่งธรรมะ ไม่เคย  เคยปรารภ 

เรือ่งปัญหาชวีติ  ว่าเราจะแก้ปัญหาชวีติอย่างไร  เคยมไีหมในทีท่�างาน 

ไม่มเีลย คยุกนัแต่เรือ่งอืน่ทัง้นัน้เลย  ส่วนมากคอืเพ้อเจ้อ คยุเพ้อเจ้อ 

เมื่อเป็นเช่นนี้เขาจะมีชีวิตอยู่ด้วยความทรมาน  แม้เงินเดือนจะแพง 

แต่มนัไม่คุม้กบัสขุภาพจติทีจ่ะต้องเสือ่มลง ทรดุลง  เพราะได้รบัความ 

เดอืดร้อนเหลอืเกนิ ทนีีถ้้าเราสามารถจะสร้างสตุวาอรยิสาวกขึน้ได้ใน 

ที่ท�างานต่างๆ  เราจะสามารถสร้างโลกทิพย์  (divine world)  ขึ้น 

ในที่ท�างาน  ในสังคมของเราได้  เป็นโลกทิพย์ในสังคมมนุษย์  แต่ผม 

ก็ทราบว่าค่อนข้างจะยาก แต่ก็มีตัวอย่างให้เห็นอยู่บ้างในที่บางแห่ง 

ทีเ่ขาอยูก่นัด้วยอย่างมคีวามสงบสขุ  เมตตาปราน ี เข้าใจกนั  ไม่มกีาร 

นินทาว่าร้าย  ไม่มีอะไรเลย มีแต่ความเอื้อเฟื้อต่อกันเพราะว่าในกลุ่ม

ของบุคคลเหล่านั้นมีแต่สุตวาอริยสาวกคือเป็นสาวกของพระอริยะที่ 

ได้สดบัธรรมของพระอรยิะแล้ว คดิแต่จะขดัเกลาตวัเอง จบัผดิตวัเอง 

ไม่ค่อยไปจับผิดผู้อื่นมากจนเกินไป  จนเกินเหตุ  ก็ท�าให้ที่ท�างานนั้น 

น่าอยู่  น่าท�า  น่าไป อันนี้เรื่องของสุตะ การได้สดับ การสดับนี้เรา 

จ�ากดัลงมาในเรือ่งว่าการสดบัธรรมของพระอรยิะหรอือรยิธรรม แล้ว 

ก็ท�าให้มคีวามรูส้กึว่าเราจะต้องเดนิตามรอยของพระอรยิะให้ได้ หรอื 

ก�าลังเดินตามรอยอยู่  สะกดรอยอยู่  ว่าท่านเดินไปทางไหน ท่านจึง 

ถึงจุดหมายอันนั้น  ก็พยายามเดินตามไป แม้จะยังไม่ถึงก็ตาม แต่ก็ 

รู้ว่ารอยนี้แหละ ก็ยังพอตามไปได้
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๔. จำคะ พ้นจำกมัจฉริยะ
ประการต่อมา จาคะ ความเสียสละ  ในพระบาลีหรือในพระ 

พทุธพจน์ทัว่ไป กม็กัจะกล่าวถงึว่าปราศจากความตระหนี่  มมีอืชุม่อยู่ 

เสมอ คอื พร้อมจะให้ แล้วกเ็ป็นผูค้วรแก่การขอ แล้วกร็ูค้�าของยาจก 

ผูข้อ ปราศจากความตระหนี ่ อยูค่รองเรอืนโดยปราศจากความตระหนี่ 

อันนี้เอาไว้กล่าวในรายละเอียดข้างหน้า  อาจจะต้องขยายไปอีกบ้าง 

อย่างน้อยทีส่ดุท่านกจ็ะพ้นจากความตระหนี ่๕ อย่าง  เช่นว่า ตระหนี่ 

ที่อยู่  เรียกว่า อำวำสมัจฉริยะ คือ ตระหนี่ที่อยู่  กีดกันที่อยู่  ตระหนี่ 

ลาภ พ้นจากความตระหนี่ลาภ  ไม่กีดกันลาภของผู้ใด มีความพอใจ 

ต่อการได้ลาภของผู้อื่นเหมือนกับลาภนั้นเกิดขึ้นแก่ตน  อย่างนี้ใคร 

เงินเดือนขึ้นก็อนุโมทนาไม่ว่าอะไร  เราจะได้ขึ้นบ้าง  ไม่ได้ขึ้นบ้าง ถ้า 

หากพอกินแล้วก็แล้วไป ก็ไม่เป็นไร  ถึงเงินเดือนไม่ขึ้นก็พอกินแล้ว 

อยู่ได้แล้วก็ไม่เป็นไร  ให้คนอื่นเขาขึ้นไป แล้วก็ควรจะสงสารคนที่ขึ้น 

๒ ขัน้บ่อยๆ คนทีเ่งนิเดอืนขึน้ ๒ ขัน้บ่อยๆ  เป็นคนทีน่่าสงสาร  เพราะ 

ว่าเขาจะได้รับอะไรที่นอกเหนือจากเงินเดือน  ซึ่งมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดี 

เขาได้รบัในสิง่ทีไ่ม่ดหีลายอย่าง ทีไ่ม่ใช่เงนิเดอืน บางทกีอ็ยูใ่นหมูเ่พือ่น 

ฝงู  เงนิเดอืนขึน้ ๒ ขัน้  เพือ่นกช็วนไปเลีย้งทเีดยีวกห็มดแล้วทัง้ปี ฉลอง 

เงนิเดอืน ๒ ขัน้  เอาไปเลีย้งกนัหมดแล้ว ๒ ขัน้ คดิแล้วได้แค่นี ้ เอาไป 

เลีย้งทเีดยีวหมด หลงัจากนัน้กม็แีต่เพือ่นกระแนะกระแหน เพือ่นเขม่น 

เพื่อนมองในสายตาที่ไม่ดี  นี่หรือ ๒ ขั้น ท�าอะไรผิดพลาดนิดหน่อย 

ก็ถูกโจมตี  ถูกกระแนะกระแหน  เพราะฉะนั้นก็ต้องมองให้เห็นตาม 

ความเป็นจรงิ ถงึโทษของสิง่ทีเ่ราได้มาว่า ถงึจะมคีณุอยูบ้่าง แต่กม็โีทษ 

อยู่ด้วย ต้องมองด้วยสายตาแห่งปัญญาว่าสิ่งที่เราได้มานั้น ถึงแม้จะ 

เป็นคุณแต่ก็มีโทษติดมาด้วยเหมือนกัน  เมื่อเรามีสายตาแห่งปัญญา 

แบบนีแ้ล้ว กท็�าให้เรารูส้กึว่า  ได้หรอืไม่ได้กเ็ท่ากนั ไม่เป็นไร  เพราะว่า 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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สิ่งที่เราได้มามีส่วนเสียติดมาด้วยท�านองนี้ ผมเคยแนะน�ำพวกเด็กๆ 

ลูกศิษย์ที่เขำต้องเดือดร้อนกับเรื่องที่คู่รัก หรือแฟนเขำตีจำกไป ผม 

ถำมว่ำเวลำตดิต่อกบัเขำ เป็นคูร่กักบัเขำ ไปๆ มำๆ กบัเขำอยู ่ มนัมี 

ควำมเดือดร้อนอะไรอยู่บ้ำงหรือเปล่ำ  เขำก็บอกว่ำมีควำมเดือดร้อน 

เยอะ  เช่น  ต้องเสยีเวลำบ้ำง  ต้องเอำใจเขำบ้ำง สำรพดัอย่ำง  ให้ท�ำ 

บัญชีมำว่ำมีควำมเดือดร้อนอะไรบ้ำง  เขำก็ท�ำบัญชีมำเรียบร้อย ทีนี้ 

พอเขำจำกไปแล้ว ผมถำมว่ำ ควำมเดือดร้อนมันจำกไปด้วยใช่ไหม 

เขำจงึนกึได้ว่ำ  อ้อ จรงิ ควำมเดอืดร้อนเหล่ำนีม้นัหำยไปด้วย พอเขำ 

จำกไปแล้ว ตอนทีเ่รำได้เขำมำเป็นแฟน ควำมเดอืดร้อนต่ำงๆ  เหล่ำนี้ 

ก็ตำมมำด้วย แม้จะมีส่วนดี ส่วนเสียมันก็ติดมำด้วย ทีนี้พอเขำจำก 

ไปส่วนดีก็หำยไป ส่วนเสียก็หำยไป ตกลงก็เท่ำกัน มันไม่ได้ไม่เสีย 

ท�ำใจให้สบำยเถอะ  ไม่เป็นไร  ท�านองนี้  เพราะฉะนั้นสาวกของ 

พระอริยะผู ้ได้สดับแล้ว  เวลาได้ลาภ  ท่านก็ก�าหนดรู ้ว่าสิ่งนี้เป็น 

ความทุกข์  ไม่เที่ยง  มีความทุกข์ติดมาด้วย  มีความแปรปรวนเป็น 

ธรรมดา พอท่านก�าหนดไว้อย่างนี้แล้ว ท่านก็ไม่เพลิดเพลินในสิ่งนั้น 

พอมันเสียไป ท่านก็ก�าหนดรู้ตามความเป็นจริงว่าเมื่อมันเสียไป  โทษ 

ของมนักห็ายไปด้วย มนัคดิกนัอย่างนัน้ทัง้คณุทัง้โทษ กร็ูส้กึว่าเท่าเดมิ 

ไม่ได้ไม่เสีย ก็คงสบายใจอยู่ได้

ต่อไป กุลมัจฉริยะ ตระหนี่ตระกูล จะขอยกตัวอย่างทางพระ 

ก่อนนะครบั บางทพีระสนทิสนมกบัตระกลูนัน้ตระกลูนี้ และกห็วงแหน 

ไม่อยากให้พระด้วยกันมาสนิทด้วยในตระกูลนั้น  เช่นว่าหวงตระกูล 

ของโยมอปัุฏฐาก ท่านผูน้ี ้ คณุหญงิคนนี ้คณุนายคนนี ้ ท่านผูน้ีเ้ป็นโยม 

ของเรา พระองค์อืน่จะไปเกีย่วข้องด้วยไม่ได้ ตระหนีต่ระกลูท�าให้เกดิ 

การหมองใจกนั ทะเลาะเบาะแว้งกนักม็ ีนีใ้นทางพระ ในทางฆราวาส 

ก็คล้ายๆ กัน บางทีก็อาจจะเกิดในตระกูลใหญ่  แล้วก็ไม่อยากจะให้ 
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ใครมาร่วมตระกูลด้วย  หรือถ้าใครมาร่วมตระกูลก็ต้องคัดแล้วคัด 

อีก อะไรอย่างนี้  ทีนี้คนที่จะพามาเข้าตระกูลนี้เขาก็พอใจแล้ว แต่ว่า 

เจ้าของตระกูลซึ่งเป็นคนใหญ่ยังไม่พอใจก็เกิดขัดแย้งกันขึ้น  ว่าคน 

อย่างนี้มาร่วมตระกูลเราไม่ได้  หรือว่า  ถ้าในสมัยก่อนก็ยิ่งชัดขึ้น 

อย่างเช่นว่าพวกถือโคตร ถือวงศ์  ถือเหล่า  ถือกอ  แล้วก็หวงแหน 

เหนียวแน่น  ไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้องกับเหล่ากอของตน อย่างนี้ก็ 

เรียกว่า กุลมัจฉริยะ ตระหนี่ตระกูล

อีกอันหนึ่ง  วรรณมัจฉริยะ  ตระหนี่วรรณะ  ถ้าอธิบายแบบ 

อินเดียมันก็ง่าย  อินเดียเขาแบ่งเป็นวรรณะนั้น  วรรณะนี้  ต่างคน 

ต่างอยู่  ใครอย่ามายุง่กบัฉนัไม่ได้ มายุง่กบัวรรณะเราไม่ได้ แต่ถ้าใน 

สังคมที่ไม่มีวรรณะเช่นนั้น  วรรณะนี้  มันแปลว่า  เกียรติคุณก็ได ้ ค�า 

สรรเสรญิกไ็ด้ ตระหนีเ่กยีรตคิณุ ค�าสรรเสรญิ อยากให้เขาสรรเสรญิ 

เราเท่านั้น อย่าไปสรรเสริญคนอื่น ถ้าเขาสรรเสริญคนอื่นแล้วก็ต้อง 

พยายามหาทางที่จะพูดลบล้าง หรือหาอะไรที่ไม่ค่อยดี หรือ  “แต่ว่า” 

ใส่เอาไว้สักหน่อย  คนนั้นก็ดีหรอกนะดี๊ดี  คนนี้ก็มาสรรเสริญให้ฟัง 

เราก็ทนไม่ได้  “แต่ว่า” มีอะไรๆ ก็ว่าไป แต่ว่าเขาสรรเสริญตัวเอง 

ก็ไม่มี  “แต่ว่า”  รับไว้ทั้งหมดเลย ถ้าเขาสรรเสริญคนอื่นก็เกิดความ 

ริษยาก็  “แต่ว่า”  เอาไว้หน่อย อันนั้นไม่ดี  อะไรก็แล้วแต่  ถือว่าเป็น 

วรรณมัจฉริยะ ตระหนี่วรรณะ ตระหนี่เกียรติคุณ ค�าสรรเสริญ

ประการสดุท้ายเขาเรยีก ธรรมมจัฉรยิะ ตระหนีธ่รรม ตระหนี่ 

ความรู้  รู้สิ่งใดแล้วไม่อยากให้ผู้อื่นรู้  แบบนี้ในหมู่เด็กก็มีมาก กลัว 

เพือ่นจะสอบได้คะแนนมากกว่า รูส้ิง่นีแ้ล้วต้องปิดเอาไว้  ใครมาดหูนงัสอื 

ไม่ได้มาหยบิสมดุไม่ได้ กลวัคนอืน่จะได้คะแนนมากกว่า จะรูส้ิง่ทีต่วัรู้ 

และเราไม่รู้สิ่งที่เขารู้  ซึ่งเป็นลักษณะของคนที่ยังมีมัจฉริยะอยู่มาก 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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ถ้าคนพยายามลบเรื่องมัจฉริยะแล้วจะไม่มีลักษณะหวงแหนสิ่งเหล่านี้ 

แต่รู้สิ่งใดแล้วพยายามเผยแพร่พยายามบอก พยายามกล่าว  ใครยัง 

ไม่รูก้บ็อกให้รู้  ใครยงัไม่เหน็กช็ีใ้ห้เหน็  ด้วยจติใจทีเ่ปิดเผยกว้างขวาง 

อย่างนี้  อย่างนี้เรียกว่า  ไม่มีธรรมมัจฉริยะ  คุณสมบัติพื้นฐานของ 

ผู้เป็นกัลยาณชนและอริยชนข้อที่  ๔ คือ จาคะ ความเสียสละความ 

ไม่เหน็แก่ตวั และปราศจากความตระหนีใ่น ๕  เรือ่ง ดงักล่าวมาโดย 

ย่อนี้

๕. ปัญญำ
ประการสดุท้าย คอื  ปัญญา อนันีค้วามหมายโดยทัว่ไปกก็ว้าง 

ขวางมาก แต่ในที่นี้จ�ากัดวงลงมาให้แคบเข้า  รู้อริยสัจ  รู้ปฏิจจสมุป- 

บาท แล้วกร็ูไ้ตรลกัษณ์ พอทีจ่ะสลดัมจิฉาทฏิฐอิอกไปได้ อนันีเ้ป็นการ 

จ�ากดัค�าว่าปัญญาแคบเข้ามาในวงของผูท้ีจ่ะก้าวไปสูค่วามเป็นอรยิชน 

แต่โดยความหมายทัว่ๆ ไป กจ็ะมคีวามหมายกว้างขวางมากส�าหรบัค�าว่า 

ปัญญานี ้ธรรมทัง้ ๕  ข้อนี ้๕ ประการนี ้บางทท่ีานเรยีกว่า สารธรรม 

ธรรมที่เป็นสาระ  เป็นแก่นสาร บางทีก็เรียกว่า อารยวัฑฒิ  แปลว่า 

ความเจริญอย่างประเสริฐหรือหลักเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นอริยชน

ควำมเป็นไปได้ของอริยชน

ทนีีข้อพดูถงึต่อไปอกีสกันดิหนึง่  ก่อนทีจ่ะหยดุในช่วงนี ้ จะกล่าว 

ในเรื่องความเป็นไปได้ของอริยชน  แม้ในปัจจุบัน  คนสมัยนี้บางคน 

บางพวกนั้นไม่เชื่อว่าในสมัยนี้จะมีพระอริยะหรือมีคนที่เป็นอริยชนอยู่ 

คิดว่าหมดแล้วเวลานี้  เสียเวลาที่จะไปพยายาม ที่จะปฏิบัติ  ที่จะเป็น 

อริยะ ปัจจุบันนี้เป็นโลกของวิทยาศาสตร์  เป็นอริยะไม่ได้  มีแต่สมัย 
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พทุธกาล อนันีไ้ม่น่าเชือ่และเป็นไปไม่ได้ คอืพระธรรมของพระพทุธ- 

เจ้านีเ้ป็นของสากล และเป็นสจัธรรมทีย่ัง่ยนื ท�าเมือ่ใด ประพฤตเิมือ่ใด 

ปฏบิตัเิมือ่ใด กส็ามารถทีจ่ะบรรลผุลได้เมือ่นัน้ สิง่ทีเ่ป็นจรงิแท้แน่นอน 

นั้น ท�าไมเล่าจะต้องเป็นจริงเฉพาะในสมัยพุทธกาลเท่านั้น ท�าไมจึง 

จะเป็นจรงิในเวลานีด้้วยไม่ได้  ต้องมอียูจ่รงิและเป็นไปได้จรงิ อย่างเช่น 

การทดลองทางวิทยาศาสตร์นี้  ถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งแท้จริงแล้ว  ทดลอง 

เมื่อไหร่ก็ย่อมจะเห็นผลและได้ผลเมื่อนั้น  เห็นจริงเมื่อนั้น ทีนี้ในทาง 

ธรรมซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตนี้ก็เหมือนกัน ทดลองเมื่อไหร่  ลอง 

ปฏบิตัเิมือ่ไหร่กจ็ะได้ผลทีแ่ท้จรงิเมือ่นัน้เหมอืนกนั  ไม่มทีางทีจ่ะเป็นได้ 

ว่าสัจธรรมนั้นมีอยู่เฉพาะสมัยพุทธกาล แล้วก็ไม่ทราบว่าใครที่พูดขัด 

กับธรรมนูญของพระพุทธเจ้าเข้า พระพุทธเจ้านั้นเคยตรัสเมื่อก่อนจะ 

นพิพานว่า  เมือ่ภกิษทุัง้หลายเป็นอยูโ่ดยชอบ ซึง่รวมทัง้อบุาสก อบุาสกิา 

ด้วย ถ้าเป็นอยู่โดยชอบ  โลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์

ทีนี้เวลานี้คนที่เป็นอยู่โดยชอบ ก็ย่อมจะมีอยู่  เป็นอยู่โดยชอบ 

ประพฤตโิดยชอบ ปฏบิตัโิดยชอบย่อมจะมอียู่  เมือ่เป็นเช่นนีผ้ลกย่็อม 

จะต้องมี  มีปริยัติ  มีปฏิบัติ  ต้องมีปฏิเวธ  ต้องมีผลแห่งการปฏิบัติ 

ผลแห่งการกระท�าอยูเ่สมอ ทนีีใ้ครกไ็ม่ทราบทีบ่อกว่า  ใน ๑,๐๐๐  ปี 

แรก  เป็นระยะของพระอรหนัต์ ทีส่มบรูณ์ด้วยปฏสิมัภทิา สมบรูณ์ด้วย 

อภิญญาต่างๆ พอพันปีที่ ๒ ก็เป็นของ พระอรหันต์สุกขวิปัสสก พอ 

พนัปีที ่๓ กเ็ป็น พระอนาคาม ีพอพนัปีที ่๔ กเ็ป็นของ พระสกทาคามี 

พนัปีที ่ ๕  เป็นของ พระโสดาบนั พอเลยห้าพนัปีกห็มดแล้ว  ไม่มพีระ 

อรยิบคุคลแล้ว อะไรนีแ่หละ กเ็ป็นเพยีงอาจจะเป็นค�าของใครคนหนึง่ 

ซึ่งไปขัดกับพระพุทธวจนะเข้า  เพราะว่าพระพุทธวจนะนั้นยืนยันว่า 

เมื่อเป็นอยู่โดยชอบ  โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์  และก็ขอเรียนว่า 

พระอรหนัต์นัน้  เป็นได้แม้แต่ฆราวาส ฆราวาสกเ็ป็นได้ ฆราวาสทีเ่ป็น 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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ผู้หญิงก็เป็นได้ ฆราวาสที่เป็นผู้ชายก็เป็นได้  เป็นทั้งๆ ที่เป็นฆราวาส 

นีแ้หละกเ็ป็นได้  ไม่ต้องกล่าวถงึว่าพระโสดาบนัซึง่เป็นพระอรยิะขัน้ต้น 

แม้พระอริยะขั้นสูงสุด คือพระอรหันต์ ฆราวาสก็เป็นได้  ถ้าฆราวาส 

ผู้นั้นเป็นอยู่โดยชอบ  เหมือนกับเราต้มน�้า  จะเป็นศาสตราจารย์ทาง 

ฟิสิกส์มาต้มน�้า  หรือจะเป็นชาวบ้านธรรมดามาต้มน�้า  ถ้าให้ร้อนถึง 

๑๐๐ องศาในอุณหภูมิธรรมดาแล้ว มันจะเดือดเหมือนกันไม่ว่าใคร 

จะเป็นคนต้ม น�า้จะเดอืดเหมอืนกนั  ถ้าให้เยน็ถงึ ๐ องศา น�า้จะเป็น 

น�้าแข็งเหมือนกัน  ไม่ว่าใครเอาน�้านั้นเข้าตู้เย็น  ไม่จ�าเป็นจะต้องเป็น 

ผู้ที่มีความรู้เรื่องตู้เย็นเรื่องอะไรเลย แต่เมื่อปฏิบัติถูกต้องตามหลัก 

เกณฑ์แล้ว  จะได้รับผลของสิ่งนั้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใคร ผู้ใด 

เรือ่งนีข้อให้มคีวามมัน่ใจ ในเรือ่งทีว่่าสามารถจะได้รบัผล ในเมือ่ปฏบิตัิ 

ครบถ้วนบรบิรูณ์อย่างทีค่นในสมยัโบราณได้เคยรบัมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น 

ผู้หญิง หรือผู้ชาย  เป็นเด็ก หรือผู้ใหญ่ก็ตาม

ควำมประเสริฐของพระโสดำบัน

ในช่วงนี้ผมขอพูดต่ออีกสักนิดหนึ่ง  แล้วก็จะเปิดโอกาสให้ 

ท่านทั้งหลายได้แสดงความคิดเห็น หรือได้ถามข้อข้องอกข้องใจต่างๆ 

พระพุทธเจ้า  พระองค์ท่านได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย  ให้ชักชวนผู้ที่ 

ตนพึงจะอนุเคราะห์  ใครก็ตามที่ภิกษุพึงอนุเคราะห์  ให้ด�ารงอยู่ใน 

องคคุณแห่งความเป็นโสดาบัน  ซึ่งท่านเรียกว่า  โสตาปัตติยังคะ คือ 

องคคุณของความเป็นโสดาบัน  หรือองค์แห่งพระโสดาบัน  ซึ่งมีอยู่ 

๔ ประการด้วยกนั ๔ ประการกค็อื ม ีศรทัธามัน่คง ในพระพทุธ ใน 

พระธรรม ในพระสงฆ์ นบัเป็น ๓ แล้วกม็ศีลีบรสิทุธิ ์ ไม่ขาด ไม่ทะลุ 

ไม่ด่าง  ไม่พร้อย  เป็นศีลที่เป็นไท คือไม่เป็นทาสของกิเลส วิญญูชน 
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สรรเสริญ  ไม่เกี่ยวด้วยตัณหาและทิฏฐิ  แล้วก็เป็นไปเพื่อสมาธิ  ศีล 

อย่างนีเ้ป็นศลีทีเ่ขาเรยีกว่าเป็นองคคณุของพระโสดาบนั มรีายละเอยีด 

พอสมควรแต่จะขอผ่านไปก่อน

ส�าหรับภาระชีวิต  และการด�าเนินชีวิตของพระอริยะหรืออริย 

ชน ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป ตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนั้น  กล่าวได้ว่ามี 

ความทกุข์เหลอือยูเ่พยีงเลก็น้อยเท่านัน้ แม้จะมคีวามทกุข์อยูบ้่าง แต่ 

ก็มีความทุกข์เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย พระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้ฟังว่า 

เหมือนกับน�้าบนใบหญ้าเพียงเล็กน้อย  เมื่อเทียบกับน�้าในสระใหญ่ 

ถ้าเราเปรียบความทุกข์ทั้งหมดของคนทั้งหมด  เหมือนกับน�้าในสระ 

ใหญ่  ความทุกข์ของอริยชนมีพระโสดาบันเป็นต้นนี ้ ก็มีอยู่เพียงเล็ก 

น้อย  เหมอืนกบัน�า้บนใบหญ้าเพยีงเลก็น้อย และความทกุข์ของท่านนัน้ 

ก็มีขอบเขตจ�ากัด คือเป็นความทุกข์ที่ไม่กว้างใหญ่ไพศาล  เหมือนกับ 

ความทุกข์ของคนทั่วไปซึ่งมีมาก  ตัวอย่างของบุคคลที่เป็นโสดาบัน 

ในพุทธกาล  เช่น พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งยังครองราชย์อยู่  หมอชีวกก็ 

ประกอบอาชีพเป็นแพทย์  รักษาพระเจ้าพิมพิสารและรักษาพระพุทธ- 

เจ้า รกัษาภกิษสุงฆ์เป็นอนัมาก อนาถบณิฑกิเศรษฐกีป็ระกอบการค้า 

นางวิสาขาซึ่งมีลูกเป็นจ�านวนมากถึง ๒๐ คน ก็ประกอบอาชีพตาม 

ปกติ  รู้กันว่าเป็นพระอริยบุคคลระดับโสดาบัน 

ชวีติแห่งพระโสดาบนันัน้เป็นชวีติทีน่่าพอใจอย่างยิง่  ไว้ใจได้ใน 

คณุธรรม คอืมคีณุธรรมทีม่ัน่คง ได้พบกบัความสขุอย่างใหม่ทีล่ะเอยีด 

กว่าล�า้ลกึกว่า แล้วกป็ระจกัษ์แก่ตนว่ามคีณุค่าสงู แม้จะยงัเสวยกามสขุ 

โลกียสุขอยู่บ้าง  แต่ก็ได้ลิ้มรสของโลกุตตรสุขไปด้วย พระโสดาบัน 

ถือได้ว่าเป็นชุมชนชุดแรกของพระอริยะ  แล้วก็เป็น  ชุมชนที่เป็น 

แม่พิมพ์ซึ่งพระพุทธศาสนาต้องการใช้เป็นแบบหล่อหลอมมนุษยชาติ 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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ความเป็นพระอริยะหรือความเป็นโสดาบัน ถือว่าเป็นสมาชิกชุดแรก 

ของชมุชนอรยิะซึง่มอียูห่ลายระดบั แต่ท่านเป็นชดุแรกแล้วกถ็อืว่าเป็น 

แม่พิมพ ์ เป็นชุมชนที่พระพุทธศาสนาต้องการ  ใช้เป็นแบบหล่อหลอม 

มนษุยชาต ิพระโสดาบนักบัพระสกทาคาม ีซึง่เป็นพระอรยิบคุคลระดบั 

ต้นนี้  ยังเกี่ยวข้องกับกามสุขอยู ่ ยังมีครอบครัว ยังมีเหย้าเรือน ยังมี 

ลกู แต่ในขณะเดยีวกนักไ็ด้ลิม้รสของโลกตุตรสขุไปด้วย ได้ลิม้รสของ 

ความสขุอกีแบบหนึง่ได้ด้วย กเ็ป็นเรือ่งแปลกส�าหรบัข้อนีท้ีค่นส่วนมาก 

จะไม่เข้าใจว่าท�าไมเมื่อได้ลิ้มรสโลกุตตรสุขแล้ว  จึงไม่พ้นไปเสียจาก 

โลกียสุขโดยประการทั้งปวง อันนี้ก็จะเป็นเพราะว่าท่านยังมีอินทรีย์ 

ไม่พร้อม อินทรีย์ยังไม่พอที่จะก้าวขึ้นไปให้สูงกว่านั้น อินทรีย์ที่กล่าว 

ถึงนี้มีวิริยะ มีปัญญา มีสิ่งเหล่านี้  วิริยะ ปัญญา ยังไม่พอ สติก็ยัง 

ไม่พอ ศรทัธานัน้มเีพยีงพอ แต่วริยิะ  ปัญญา และสตยิงัมไีม่พอ  ท่าน 

ลองคดิด ูพระอานนท์นัน้เป็นโสดาบนัตัง้แต่ระยะแรกๆ ทีบ่วช แต่กเ็ป็น 

โสดาบนัตลอดพระชนมชพีของพระพทุธเจ้าซึง่เป็นเวลาตัง้ ๔๐ กว่าปี 

พระอานนท์กเ็ป็นโสดาบนัอยูช่ัน้เดยีว  ไม่ได้เลือ่นชัน้เป็นพระสกทาคามี 

พระอนาคาม ีหรอืเป็นพระอรหนัต์ มาได้เป็นเอาตอนเมือ่พระพทุธเจ้า 

นิพพานแล้ว  ตอนที่เขาท�าสังคายนากันนั้นก็เป็นโสดาบันอยู่  นาน 

เหลือเกิน ทั้งๆ ที่พระอานนท์ก็มีความรู้ในทางธรรมมากมาย อันนี้ 

ก็ขอฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายคิดด้วยก็แล้วกัน

ทีนี้ก็ความประเสริฐอีกอันหนึ่งของความเป็นอริยชนหรือ 

พระโสดาบัน ตามพระพุทธพจน์ที่ว่า  โสดาปัตติผลนั้นประเสริฐกว่า 

ความเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ประเสริฐกว่าการไปสวรรค์  ประเสริฐกว่า 

ความเป็นใหญ่ในโลกทัง้ปวง โสดาปัตตผิล ส�าหรบัผูท้ีม่จีดุมุง่หมายมา 

ทางนี้แล้ว  ให้แลกระหว่างความเป็นโสดาบันกับความเป็นราชาธิราช 

เขาจะเลอืกเอาความเป็นโสดาบนั ไม่เลอืกเป็นราชาธริาช และไม่เลอืก 
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ไปสวรรค์  นอกจากว่าเป็นโสดาบันด้วย  ไปสวรรค์ด้วยก็เอา  แต่ถ้า 

ไม่ให้ไปสวรรค์แต่ให้เลือกเป็นโสดาบัน  ก็เลือกเป็นโสดาบันไม่ต้อง 

ไปสวรรค์ก็ได้  เพราะว่าประเสริฐกว่า ท�าไมจึงเป็นอย่างนั้น  เพราะ 

ว่า  เป็นราชาธิราชก็ดี  เป็นใหญ่ในแผ่นดินก็ดี  ไปสวรรค์ก็ดี  ยังมีการ 

เปลี่ยนแปลงได้  จากสวรรค์ลงนรกก็มี  เป็นราชาธิราชแล้วตายไปตก 

นรกกม็เียอะ อย่างนีแ้ล้วกย็งัมคีวามทกุข์ท่วมท้นอยูม่ากมายเหลอืเกนิ 

แต่พอเป็นโสดาบันแล้วความทุกข์เหลือนิดเดียว  เหมือนกับน�้าบน 

ใบหญ้ากับน�้าในสระใหญ่

พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเรื่องนี้เอาไว้ถึง ๑๐ ประการด้วยกัน 

เช่นว่าเหมือนกับฝุ่นในมหาปฐพีทั้งหมดกับฝุ่นที่ปลายเล็บ  อันไหน 

มากกว่า ฝุน่ทีป่ลายเลบ็น้อยนดิเดยีวฉนัใด ความทกุข์ของพระโสดาบนั 

ก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นมีไม่มาก สภาวะที่ปลอดทุกข์หรือไม่มีทุกข์นั้น 

เป็นสิ่งที่เราต้องการกันทุกคน  ไม่มีทุกข์  หรือมีทุกข์น้อยดับทุกข์ได้ 

ทั้งนี้ถึงอย่างไรเมื่อถึงขั้นอริยชนเป็นโสดาบันแล้วนี้  ก็มีสิ่งส�าคัญอีก 

ประการหนึ่ง คือ  ไม่ตกต�่า  เป็นการแน่นอนว่า  ได้รู้สัจธรรมหรือเป็น 

พระอรหันต์ในภายหน้าอย่างแน่นอน ความที่ตกต�่าไปกว่านั้นเป็นอัน 

ไม่มี  มันเป็นความปลื้มใจและเป็นความภูมิใจ อีกประการหนึ่งก็เป็น 

การพ้นจากอบาย ๔ นรก  เปรต อสุรกาย  สัตว์เดรัจฉาน  เป็นอัน 

ไม่ต้องพูดถึงกัน พระโสดาบันจะไม่เกี่ยวข้องอีกแล้ว  แม้จะเคยท�า 

ความผิดมาอย่างไร  เคยท�าความชั่วมาอย่างไร สักเท่าไหร่ก็ตามแต่ 

พอได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้ว  เป็นการปิดกั้นสิ่งเหล่านั้นได้หมด  เคย 

ฆ่าคนมาเท่าไหร่  เคยประพฤติชั่วมาอย่างไรก็ตาม  แต่พอได้บรรลุ 

โสดาบันแล้วเป็นอันว่าสิ่งเหล่านั้นถูกกีดกันออกไปทั้งหมด ท่านพ้น 

จากอบาย  ไม่ต้องตกนรก  ไม่ต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน  ไม่เป็นเปรต 

ไม่เป็นอสรุกาย คตขิองท่านมแีต่จะสงูขึน้ไป สงูขึน้ไป แล้วกจ็ะเกดิอกี 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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อย่างมาก  เพียงแค่  ๗  ชาติเท่านั้น  อย่างน้อยอีกชาติเดียว  มีพระ 

โสดาบนักม็ีอยู่  ๓ ประเภท ประเภทที่หนึ่งเรียกว่าผู้มีพืชอีกหนเดียว  

เรยีกว่า  เอกพชีโีสดาบนั มพีชือกีหนเดยีว คอืจะต้องเกดิอกีครัง้เดยีว 

แล้วกจ็ะนพิพานเป็นพระอรหนัต์ไปเลย อกีพวกหนึง่กม็ปัีญญาน้อยหน่อย 

กอ็าจจะเวยีนว่ายตายเกดิอยูอ่กีเพยีง ๒-๓ ชาต ิ เรยีกว่า  โกลงัโกล- 

โสดาบนั อกีพวกหนึง่กม็ปัีญญาน้อย ลงมาอกีกจ็ะเกดิอกี ๗ ชาตเิป็น 

อย่างยิง่ จะไม่เกดิมากกว่านัน้ เรยีกว่า สตัตกัขตัตปุรมโสดาบนั กร็ูส้กึว่า 

เป็นภาวะน่าภูมิใจคือ มันมีคติแน่นอน รู้แน่ว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้น 

แน่ๆ  ไม่มีอะไรสงสัยอยู่เลย ก็เป็นความภูมิใจและปลาบปลื้มอย่างยิ่ง 

ผมคิดว่าท่านทั้งหลายก็คงมีความหวังเกี่ยวกับเรื่องนี้  มันเป็นเรื่อง 

น่าปลืม้ใจและเป็นเรือ่งทีน่่าชืน่ใจ  ว่าถงึอย่างไรเรากจ็ะต้องได้ถงึสภาพ 

อันนั้นอย่างแน่นอน 

(ถึงตอนนี้...ผู้พูดเกิดปีติจนพูดไม่ออก หยุดนิ่งไปประมาณ ๕ 

นาที)

น่าปลืม้ใจส�าหรบัคนทกุคนทีค่ดิว่าเรามหีวงัทีจ่ะเป็น หรอืมหีวงั 

ที่จะได้  คล้ายๆ กับผู้ที่เกิดในราชตระกูลหรือเป็นรัชทายาท แล้วก็มี 

ความประพฤตดิ ีมโีอกาส มคีวามแน่ใจว่าต่อไปภายหน้าตวัจะได้ครอง 

ราชย์แน่นอน  ไม่มีข้อสงสัยอะไร พอได้ยินได้ฟังว่าคนนั้นคนนี้เขาได้ 

ครองราชย์  ตัวเองก็มีความหวังขึ้นมาอย่างเต็มเปี่ยมว่าวันหนึ่งเราก็ 

จะได้ครองราชย์เช่นนั้นด้วย  เพราะฉะนั้นผู้ที่ด�าเนินอยู่ในทางของ 

พระอรยิะ  เดนิตามรอยของพระอรยิะอยูน่ัน้ กม็คีวามหวงัอย่างเตม็ที่ 

ว่าสกัวนัหนึง่เขาจะต้องได้แน่นอน กเ็กดิความปีต ิอิม่ใจ และภาคภมูใิจ 

เป็นอย่างมาก  เพราะฉะนัน้ผมคดิว่า ชาวพทุธทีม่คีวามสนใจในเรือ่งนี้ 

ควรจะสร้างความหวังในเรื่องนี้ขึ้นให้เต็มที่  ไม่ต้องลังเลอีกต่อไป  เรา 
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สร้างความหวังในเรื่องนี้ขึ้นมา  ว่าเราจะพัฒนาตนไปสู่กัลยาณชน 

แล้วก็สู ่ความเป็นอริยชนให้ได้  แม้อาจจะพลาดหวังจากชาตินี้  ก็ 

เพยีงอกีสกัสองสามชาตต่ิอไปอกีข้างหน้ากน่็าพอใจ  เพราะว่าถ้าไม่ได้ 

สิง่เหล่านีแ้ล้วจบัพลดัจบัผลไูปเกดิในนรก ไปเป็นชาวนรก ไปเป็นสตัว์ 

เดรัจฉาน  เกิดเป็นเปรต อสุรกาย ซึ่งต้องเกิดทุกขเวทนาแสนสาหัส 

อยู่เป็นเวลานาน มันน่าเสียดายเวลาของชีวิตที่ก้าวเดินมาถึงขนาดนี้ 

แล้วจะต้องถอยหลังกลับไปในสภาพเช่นนั้น น่าเสียดาย  เพราะฉะนั้น 

ก็ความเป็นอริยบุคคลหรือพระโสดาบันเป็นต้นนี้นะครับ  เป็นสิ่งที่มี 

ความประเสริฐอยู่ในตัวอย่างยิ่ง  ที่ส�าคัญก็คือมีทุกข์น้อยและมีความ 

ปีติปราโมทย์มาก  แม้แต่เพียงได้พูดถึงก็มีปีติปราโมทย์  เหมือนกับ 

เราได้พูดถึงในสิ่งที่เรารัก  สิ่งที่เราต้องการ แล้วเราก็เคยหวังสิ่งนั้น 

แล้วเรารู้สึกว่ามีโอกาสจะได้หรือได้แล้ว ก็เกิดความรู้สึกพอใจ

ผมขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ  เพื่อเป็นก�าลังใจกับท่าน 

ทั้งหลาย จะเล่าเรื่องท้าวมหานามให้ฟังนิดหนึ่ง ท้าวมหานามซึ่งเป็น 

พระญาติของพระพุทธเจ้า ท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและก็กราบทูล 

ว่า นครกบลิพสัดุข์องท่านนัน้ มัง่คัง่ มปีระชาชนหนาแน่น ทนีีเ้มือ่ท่าน 

มาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า  ได้นั่งใกล้ก็รู้สึกรื่นรมย์ใจ แต่เวลาเย็น 

เมือ่เดนิทางกลบั  ย่อมผ่านความสบัสน ขวกัไขว่ แออดัยดัเยยีด  เพราะ 

ว่ายวดยานเยอะแยะ สตทิีป่รารภพระผูม้พีระภาคเจ้า ปรารภพระธรรม 

ปรารภพระสงฆ์เผลอไปบ้าง  ท่านกก็ราบทลูว่า หม่อมฉนัได้ด�ารว่ิา  ถ้า 

สิน้ชวีติลงในเวลานี ้ คตขิองเราจะเป็นเช่นไร ตอนนัน้ท้าวมหานามเป็น 

โสดาบันแล้ว พระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่า อย่ากลัวเลยมหาบพิตร ผู้ใด 

มีจิตที่ได้อบรมแล้วด้วยศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญา มาเป็น 

เวลานาน แม้ร่างกายของเขาจะแตกท�าลายไป  เป็นเหยื่อของแร้งกา 

เป็นต้น แต่จิตของเขาจะต้องไปสูงไปวิเศษโดยแท้  ไม่ต้องกลัว ท้าว 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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มหานามยังประหวั่นพรั่นพรึงว่า  ขณะที่สติมันเผลอไป ถ้าสิ้นชีวิตลง 

ไปในเวลานี้คติจะเป็นเช่นไร พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกว่าไม่ต้องกลัว 

เป็นโสดาบนัแล้วไม่ต้องกลวั ถงึอย่างไรคตกิต้็องไปสงูแน่นอน กเ็หน็จะ 

ขอกล่าวส�าหรับคราวนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ผ่านๆ  ไปบ้าง  เหลือ 

เวลาไว้ส�าหรับท่านได้ซักถามบางอย่างเท่าที่ควรจะรู้  ควรจะน�ามา 

สนทนากัน ขอเชิญเลยนะครับ...
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  ก่อนอืน่ดฉินัต้องขอกราบขอบพระคณุท่านอาจารย์วศนิ 

เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ให้ความเข้าใจอะไรหลายๆ อย่าง ค�าถามของดฉินั 

มีว่า  คนที่ได้ยินได้ฟังอะไรเยอะๆ  แล้ว  มันชักจะฟุ้งซ่านหรือเปล่า 

ไม่ทราบ ฟังแล้วมีความรู้สึกว่าหลักพุทธธรรมหรือสิ่งที่เราเพิ่งได้ฟัง 

มา ๓  วัน หรือว่าหลายๆ ท่านได้ศึกษามาแล้ว มีลักษณะอยู่ว่าเรา 

พยายามท�าให้เกิดขึ้นกับตัวเรา  เป็นลักษณะของการที่จะปฏิบัติให้ 

เกดิการด�ารงชวีติทีด่ใีนโลกนีน้ัน้  เป็นหลกัในการควบคมุตวัเองได้ ทนีี้ 

ถ้าหากเป็นเช่นนี้นั้นในหัวข้อที่พูดเกี่ยวกับอุดมคติของชีวิตนั้น  ก็เป็น 

แนวความคิดเกี่ยวกับอุดมคติของคนแต่ละคน  ทีนี้ถ้าเราจะพูดถึง 

ปรชัญาการศกึษา และเรามานัง่ประชมุกนันี ้ เราต้องการทีจ่ะให้เข้าไป 

อยู่ในหลักสูตรศึกษาศาสตร ์หรือแม้แต่ในสภาวะของการที่เป็นสังคม 

ในเวลานี้นั้น ดิฉันจึงอยำกจะกรำบเรียนถำมอำจำรย์หรือให้อำจำรย์ 

ช่วยชี้แนะเชื่อมโยงนะคะว่ำ ถ้ำหำกว่ำไม่ได้เป็นเพียงอุดมคติของ 

ชีวิตของแต่ละคน แต่ถ้ำจะต้องเป็นอุดมคติของสังคมในปัจจุบันนี้ 

เรำจะใช้แนวพุทธศำสนำหรือหลักพุทธธรรมนี้สร้ำงสังคมและวัฒน- 

ธรรมให้เหมำะสมกับชีวิตในปัจจุบันได้อย่ำงไรบ้ำง

ดิฉันก็อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยเชื่อมโยง  หรือแสดงเป็น 

แนวคดิให้พอมองออกว่า เราจะท�าอย่างไรต่อไป อกีประกำรหนึง่ สงัคม 

และวัฒนธรรมไทยนั้น ที่เรำบอกว่ำผูกติดอยู ่กับพุทธศำสนำนั้น 

ตอบคําถามจากการบรรยาย
เรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนา 

สู่ความเป็นกัลยาณชนและอริยชน

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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จริงหรือไม่ หรือว่า  วัฒนธรรมของเรานั้น ผูกติดอยู่กับพิธีกรรมทาง 

ศาสนาเพียงอย่างเดียว

 ขอบคุณท่านคณบดี  (ดร.ยุพา  วีระไวทยะ) นะครับที่ 

กรณุาถามน�าขึน้เป็นอนัดบัแรก  ปัญหาส�าคญักค็อืว่า  ในสงัคมของเรา 

เวลานี ้ การเน้นเรือ่งวนิยัในตวัเองมน้ีอย  เรามกัจะไปเน้นวนิยัภายนอก 

กฎเกณฑ์ข้อบังคับภายนอก แล้วคนก็มักจะเป็นอย่างนั้น  คือกลัวสิ่ง 

ภายนอก กฎข้อบงัคบัภายนอก ไม่ท�าอะไรผดิกเ็พราะกลวัถกูต�ารวจจบั 

คอืว่าไม่ใช่เว้นเพราะละอายหรอืว่าเกรงกลวัผลร้ายของมนัทีจ่ะเกดิขึน้ 

กบัใจของตวั  ไม่ได้เกรงเสยีงเรยีกร้องของมโนธรรมภายในตน แต่ว่า 

ไปเกรงกลัวกฎข้อบังคับภายนอก ทีนี้ถ้าแน่ใจว่าปลอดจากข้อบังคับ 

ภายนอก หรือผู้รักษากฎข้อบังคับภายนอกนั้นจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ก็ไม่ 

เป็นไร คดิว่าไม่เป็นไรกท็�า สภาพทีท่�าอยูอ่ย่างนีเ้ป็นสภาพทีท่�าให้สงัคม 

ยุง่เหยงิสบัสน ยุง่เหมอืนกบัด้ายทีข่อดเป็นปม ยากทีจ่ะสางได้  เพราะ 

ว่าแต่ละเส้นไม่ได้สางตัวเองให้เรียบร้อย  ให้ดี

คล้ายๆ กับเราเอากระเบื้องมามุงหลังคา ถ้ากระเบื้องแต่ละ 

แผ่นรักษาตัวเองไว้ได้ไม่ให้แตก  ไม่ให้ร้าว หลังคาของตึกทั้งหลังนั้น 

ก็จะปลอดภัยจากฝน แปลว่าหลังคาไม่รั่ว  เหมือนคนแต่ละคนซึ่งเป็น 

ส่วนของสังคม ถ้าแต่ละคนสะสางตัวเองให้ได้ว่าภัยจะไม่มาจากเรา 

โดยสร้างวินัยในตัวเองขึ้น  ว่าภัยในสังคมจะไม่มีจากเรา อย่างนี้แล้ว 

ทุกสังคม ทุกคนก็จะสงบเรียบร้อย

การเป็นสมาชิกในสังคมแต่ละคน ก็เหมือนกับน๊อตแต่ละตัว 

ในเรอืใหญ่  ถ้าน๊อตแต่ละตวัท�าหน้าทีข่องมนัอย่างด ี ไม่หลวม ไม่หลดุ 

เรือนั้นก็จะไม่มีโอกาสจมเพราะน๊อตเหล่านั้น ทุกอย่างก็เรียบร้อย
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วิธีที่จะท�าได้ก็คือ  ให้ทุกคน ทุกหนทุกแห่ง  ทุกสถาบัน  ทุก 

สถานที่  ทุกครอบครัว  เน้นเรื่องควำมรับผิดชอบในตัวเอง และเน้น 

เรือ่งวนิยัในตวัเอง รบัท�าอะไรแล้วกท็�าเตม็ความสามารถ ไม่ใช่ท�าแต่ 

เพยีงผ่านพ้นไป อนันีจ้ะช่วยสงัคมตัง้แต่ส่วนน้อยไปถงึส่วนใหญ่ได้มาก 

ซึ่งอันนี้เป็นลักษณะของพุทธศาสนาที่ประกาศค�าสอน หรือมีแนววิธี 

การแบบนี้อยู่แล้ว ถึงอย่างไรก็ตาม สังคมที่ดีนั้นจะช่วยให้ปัจเจกชน 

นั้นดีได้ง่ายด้วยเหมือนกัน ก็ด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน คนที่อยู่ในสังคม 

ทีด่นีัน้ กด็ไีด้ง่ายกว่าคนทีอ่ยูใ่นสงัคมทีไ่ม่ดซีึง่ท่านกย็อมรบักนัอยูแ่ล้ว

คราวนีม้าถงึค�าถามทีท่่านอาจารย์ถามในช่วงสดุท้ายว่า  ในพทุธ 

ศาสนาเราส่วนมาก ชาวพุทธก็เข้าถึงปฏิบัติกันอยู่ติดอยู่ในพิธีกรรม 

ส�าหรบัสาระของพทุธศาสนาจรงิๆ  ไม่ค่อยได้เอาไปใช้เท่าไร  ข้อนีเ้ป็น 

เรื่องจริง  คือว่าเน้นกันแต่พิธีกรรม  ไปวัดไปฟังสวด  ไปสวดศพก็ฟัง 

อยู่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าท่านสวดว่าอะไร แต่ก็ไปฟังในฐานะคิดว่าเป็นบุญ 

หรอืเป็นการสมานไมตร ี เป็นไมตรจีติต่อกนั แต่ว่าการทีจ่ะเข้าใจอะไร 

ที่เกี่ยวกับการน�าเอาหลักศาสนามาใช้กับชีวิตนั้นไม่ได ้ อันนี้เป็นความ 

รบัผดิชอบของทางวดั สถาบนัทางศาสนาจงึควรจะรบัผดิชอบในการที่ 

จะให้สิ่งที่ดีที่สุดในเวลาที่จ�ากัดที่สุดแก่ชาวพุทธ ที่เสียสละเวลาไปวัด 

เพราะว่าเวลานี้ไปวัดก็ไปล�าบาก  รถติด  วันเผาศพรถยิ่งติดกันมาก 

ชาวบ้านก็เสียเวลาไป  เพราะฉะนั้นถ้าให้มีการกล่าวธรรมกถาหน้าศพ 

ขึ้นสักกัณฑ์หนึ่ง สัก ๒๐ นาที  เลือกหาแต่สาระที่ส�าคัญ ที่เป็นแก่น 

ทีเ่ป็นธรรมทีจ่ะน�ามาปฏบิตัใินชวีติได้ กจ็ะได้ประโยชน์แก่ผูไ้ป หรอืใน 

วนัสวดศพนัน้  ให้มกีารกล่าวธรรมซึง่แนะวถิชีวีติแก่ผูไ้ปในงาน กจ็ะได้ 

ประโยชน์ไม่น้อยทีเดียว  โอกาสเช่นนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ทางวัดควรจะ 

ยึดฉวยเอาไว้  ไม่ควรจะปล่อยให้ล่วงเลยไปเปล่าๆ  เพราะฉะนั้นถ้า 

ทางวดักด็ ีทางชาวพทุธกด็ ีคดิว่าเราต้องการจะเน้นสาระหรอืแสวงหา 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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สาระของพทุธศาสนาแล้ว ชาวพทุธเรากจ็ะได้สิง่ทีเ่ป็นสาระของพทุธ- 

ศาสนา ไม่ใช่ได้สิง่เป็นพธิกีรรม ซึง่ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่

ส่วนทีท่่านถามถงึเรือ่งวฒันธรรมไทยกบัพทุธศาสนานัน้ วฒัน- 

ธรรมไทย จรงิๆ แล้ว กไ็ม่ค่อยจะมพีทุธศาสนาอยูเ่ท่าไร วฒันธรรม 

ไทยกเ็ป็นวฒันธรรมไทยทีน่ยิมสบืทอดกนัมา บางส่วนกไ็ม่ได้เกีย่วกบั 

พุทธศาสนา บางส่วนก็เกี่ยวข้องกันบ้างเล็กๆ น้อยๆ  เท่าที่ผมพอจะ 

นึกออกและจับความได้ ที่ท่านคณบดีถามมาก็ตอบได้เพียงเท่านี้ก่อน 

ไม่ทราบว่าท่านจะมีอะไรเพิ่มเติม  เชิญครับ

ถำมเกี่ยวกับอุดมคติพุทธศำสตร์กับศึกษำศำสตร์ 
(ผู้เข้าร่วมสัมมนา)

ท่านวิทยากรที่เคารพ กระผมได้ฟังการบรรยายมาก็ไม่มีอะไร 

ที่จะถาม  เพราะว่าท่านได้พูดครอบคลุมหัวข้อที่พูดวันนี้พอสมควร 

แล้ว แต่ในฐานะทีพ่วกเราอยูใ่นแวดวงการศกึษา  ท่านอาจจะไม่ได้พดู 

เชื่อมโยงกับการศึกษามากนัก กระผมก็อยากขออนุญาตแสดงความ 

รู้สึก  คือตามหัวข้อที่ว่าเราได้น�าพุทธธรรมมาบูรณาการในหลักสูตร 

ศึกษาศาสตร์ในชั้นอุดมศึกษา  ระหว่างที่ผมได้ฟังนั้น  กระบวนการ 

ศกึษาในทางศาสนา ซึง่มปีรยิตั ิปฏบิตั ิปฏเิวธ ปรยิตักิเ็ป็นเรือ่งความ 

เข้าใจในทางทฤษฎี  ปฏิบัติก็น�ามาใช้ทดลอง ปฏิเวธก็เกิดผลขึ้นมา 

พดูโดยย่อกค็อื  เข้าใจ ใฝ่ท�า สมัฤทธิ ์กเ็ข้าใจง่ายขึน้ครบั ค�าว่าปรยิตัิ 

ปฏบิตั ิปฏเิวธ กเ็ป็นบาลไีป ผมกเ็รยีกส่วนตวัของผมว่า  เข้าใจ ใฝ่ท�า 

สัมฤทธิ์  มันก็เป็นบูรณาการครบวงจร ตามศัพท์สมัยใหม่  ในแวดวง 

การศึกษาพวกเราเข้าใจกันดี พวกที่เรียนมาจากต่างประเทศก็ดี หรือ 

ใช้ต�าราฝรั่งก็ดี  เราก็มีศัพท์บัญญัติในแวดวงการศึกษาว่าการศึกษา 
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เพือ่พฒันาพทุธวิสิยั จติวสิยั หรอืปฏบิตัวิสิยัและทกัษวสิยั ผมกล็องมา 

เปรียบเทียบ มันก็ลงตัวพอดี ท�าให้ผมเกิดธรรมปีติขึ้น

พุทธิวิสัย  คือปริยัติ  หรือจิตวิสัย  คือปฏิบัติ  ทักษวิสัย  ก็คือ 

ปฏิเวธ  เราไปเที่ยวบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมา พุทธิวิสัย  จิตวิสัย  และ 

ทักษวิสัย ทั้งที่เราก็มีปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธอยู่แล้ว ถึงสองพันห้าร้อย 

กว่าปี อนันีเ้ป็นข้อสงัเกตของกระผมเอง มนัเหมาะเจาะกนัอยูแ่ล้วและ 

เป็นของดั้งเดิมอยู่แล้วด้วย  แม้เป็นเรื่องการพัฒนาในหัวข้อที่ว่าการ 

ศึกษาและการพัฒนาหรือการอบรมหรือศัพท์ในทางศาสนาเรียกว่า

ภาวนา  เราก็สอนกันอยู่  จากทฤษฎีทางตะวันตก ทฤษฎีสมัยใหม่ใน 

ทางการศกึษาเรยีกว่าการพฒันาทางกาย ทางสงัคม ทางอารมณ์ ทาง 

สตปัิญญา มนักเ็ข้ากบัพฒันา ๔ อย่างทีท่่านว่ามาแล้ว คอืกายภาวนา 

ก็คือการพัฒนาทางกาย ศีลภาวนา ก็คือเรื่องศีล  เรื่องมารยาทเรื่อง 

จริยธรรมต่างๆ  เรื่องขนบธรรมเนียมประเพณี มีวินัย  และนี่คือการ 

พฒันาทางสงัคม และกจ็ติตภาวนา กค็อืการพฒันาทางอารมณ์นัน่เอง 

แล้วสดุท้ายมนักบ็อกชดัๆ  ว่า  ปัญญาภาวนา คอืพฒันาทางสตปัิญญา 

ซึง่กม็อียูแ่ล้วในพทุธศาสนา  เมือ่สกัครูผ่มจงึบอกว่าเกดิปีตขิึน้มา  เมือ่ 

เปรียบเทียบกันกับหลักการศึกษาที่เรายึดถือกันอยู่ปัจจุบัน

ทีนี้กระผมก็มีข้อข้องใจอยู่ว่า  การพัฒนาการศึกษากับอุดม 

ศึกษา  ก็พัฒนาบุคคลเพื่อจะไปสู่อุดมคติที่เป็นหัวข้อที่ท่านพูดวันนี้ 

เป็นคติสูงสุดในแนวพุทธธรรม แนวพุทธศาสนาคือการพัฒนาที่ท่าน 

พูดเอาไว้ว่า  ก็คือการพัฒนาจากความเป็นปุถุชน มาเป็นกัลยาณชน 

และก็เป็นอริยชน แต่เรื่องปุถุชนก็แยกมาว่าเป็นอันธปุถุชน ก็คือเป็น 

ปุถุชนระดับหนา  และกัลยาณชนก็บางขึ้นมาอีกหน่อย  ก็ยังเป็น 

ปถุชุน เรยีกว่าคนด ีปถุชุนหนา กเ็รยีกว่าคนชัว่ กม็นัยงัไม่จบกระบวน- 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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การแค่นั้น แต่ส่วนใหญ่เรามักจะบอกว่า การศึกษาท�าให้คนเป็นคนดี 

เท่านั้น  แต่ถ้าได้ท�าอย่างที่ท่านพูดแล้วว่ามันยังไม่อุดม ยังไม่สูงสุด 

มันจะต้องพัฒนาจากความเป็นกัลยาณชนขึ้นไปสู่ระดับอริยชน ซึ่ง 

คนไทยทั่วไปแต่ก่อนนี้  ก็มักจะถือกันว่าอริยชนก็คือคนจ�าพวกหนึ่ง 

โกนผม ห่มเหลือง อยู่ในวัดในวาเท่านั้น แต่พอฟังท่านพูดวันนี้  ท่าน 

ก็บอกว่าแม้แต่ผู้หญิงก็เป็นได้  คนครองเรือนลูกเต็มบ้านหลานเต็ม 

เมืองอย่างนางวิสาขาก็เป็นอริยชนได้ตั้งแต่อายุ  ๗  ขวบแล้ว ซึ่งมัน 

มใิช่เรือ่งทีเ่หลอืวสิยัเลยทีเ่ราจะพฒันาขึน้ไป  โดยเฉพาะอย่างยิง่ระดบั 

อดุมศกึษา ผมว่ำมนัน่ำจะเป็นเป้ำหมำยของอดุมศกึษำทีว่่ำกำรพฒันำ 

เรำไม่ด ีแต่ว่ำพฒันำคนให้เป็นคนดเีท่ำนัน้ เพรำะระดบัแต่คนด ีมนัยงั 

ไม่ปลอดภัย ก็ยังมีทุกข์อยู่ ยังมีผีเข้ำผีออกอยู่ คนดีก็ตกมำเป็น 

คนเลวอย่ำงเดมิกไ็ด้ อย่างทีท่่านเล่าให้ฟังเมือ่กีน้ี้  อนันีก้เ็ป็นความคดิ 

ของกระผมมันน่าจะเป็นเป้าหมายของอุดมศึกษาที่จะพัฒนาคนให้ไป 

ถึงสุดยอด  เพราะว่าพัฒนาได้แต่กัลยาณชนนี้มันยังไม่สุดยอด มันยัง 

เสี่ยงอันตรายอยู่ คนดีก็ยังฆ่าตัวตายอยู่ มีเยอะแยะไปยังเป็นทุกข์อยู่ 

มันยังไม่ปลอดภัย ขอบคุณครับ

 ที่ท่านกล่าวถึงการเปรียบเทียบให้ดูก็ดีแล้วครับ ทีนี้ก็ 

เรือ่งภาวนาทัง้ห้า มกีายภาวนาเป็นต้น ไปตรงกนัเข้าพอดกีบั Growth 

ทัง้สี ่ ซึง่เป็นจดุมุง่หมายของการศกึษาสมยัใหม่ กายภาวนา Physical 

Growth คอื กายภาวนา ศลีภาวนากเ็ป็น Social Growth การอบรม 

ศลีกเ็พือ่จดุมุง่หมายเพือ่จะให้สงัคมของเราอยูก่นัเป็นสขุ ไม่เบยีดเบยีน 

กนั ผูท้ีม่ศีลีแล้วกไ็ม่เบยีดเบยีนกนั จติตภาวนา การอบรมจติกไ็ปตรง 

กบั Emotional Growth  เพราะว่าเมือ่อบรมจติได้ดแีล้วกท็�าให้อารมณ์ 

สงบเรียบร้อยจิตใจดี  มีสมรรถภาพจิตดี  มีสุขภาพจิตดีก็ตรงกับ 
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Emotional Growth อีกอันหนึ่งคือปัญญาภาวนา การอบรมปัญญา 

ก็ตรงกันเข้าอีกกับ  Intellectual Growth  ความเจริญทางปัญญา 

ซึง่เป็นเป้าหมายของการศกึษาสมยัใหม่นัน้เอง ทีท่่านอาจารย์ได้กล่าว 

มาว่าของเราก็มีอยู่นานแล้ว  แต่ทีนี้อย่างที่ผมเรียนเมื่อวานนี้ว่า  เรา 

พดูกนัคนละภาษา กเ็ลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไร  เชือ่มโยงกนัเข้ามา 

ไม่ได้ที่จริงทางพุทธก็มีสิ่งดีๆ  ต่างๆ  อยู ่มากทีเดียว  แต่เป็นที่น่ำ 

เสยีดำยทีว่่ำชำวพทุธหรอืผูท้ีอ่ยูใ่นวงกำรพทุธศำสนำชัน้ใน กไ็ม่ค่อย 

ได้ศกึษำทำงวทิยำกำรสมยัใหม่ ส่วนผูท้ีศ่กึษำวทิยำกำรสมยัใหม่ซึง่มี 

ควำมรู้ดี ก็ไม่ค่อยจะได้ไปศึกษำทำงพุทธศำสนำให้พอสมควร จึง 

ไม่สำมำรถที่จะเชื่อมโยงเข้ำกันได้ ก็เลยต่ำงคนต่ำงอยู่กันไป แล้ว 

เวลาที่พูดกันก็คนละภาษา  ที่จริงเรื่องเดียวกัน  ก็เลยเกิดไม่เข้าใจ 

ไม่รู้เรื่องกันขึ้น ที่ทาง สวช.  (ส�านักวัฒนธรรมแห่งชาติ)  ได้จัดให้มี 

ศกึษาศาสตร์แนวพทุธ จติวทิยาแนวพทุธ หรอือะไรแนวพทุธไว้หลายๆ 

แนว กเ็พือ่จดุประสงค์อนันีอ้ยู ่ เพือ่ทีจ่ะได้น�าเอาสิง่ดีๆ  ทีม่อียูใ่นพทุธ 

ศาสนามาใช้ในวิชาการต่างๆ  ให้ผสมผสานกลมกลืนกันเข้า  เวลานี้ 

ผมก็ดีใจที่ได้เห็นท่านผู้มีเกียรติและผู้ที่มีการศึกษาดีจ�านวนมากเลย 

ครบั  ได้หนัมาสนใจหนัมาสนบัสนนุ  ให้เกยีรตทิางพทุธศาสนา ซึง่เป็น 

มรดกที่ล�้าค่าของเราในด้านธรรมะ  ในด้านสาระของธรรม ท่านก็ 

ได้รบัประโยชน์มากทเีดยีว กเ็ป็นการสนบัสนนุพทุธศาสนาเป็นอย่างดี 

ขอเชิญท่านต่อไปนะครับ

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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ถำมเกี่ยวกับปัญหำที่พระพุทธเจ้ำไม่ทรงพยำกรณ์
เมือ่กีท่้านได้พดูถงึขัน้ตอนของการพฒันาของความเป็นอรยิชน 

แล้วก็พูดถึงว่า  ถ้าบรรลุถึงขั้นเป็นโสดาบันแล้ว  ถ้าเกิดตายเสียก่อน 

ชาติหน้ากว่าจะได้เป็น อะไรท�านองนี้  ผมก็มีความสงสัย  เมื่อกี้ก็พูด 

ถึงชาตินี้ชาติหน้าขึ้นมา ก็เลยนึกถึงที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า  เรื่อง 

เกี่ยวกับชาตินี้ชาติหน้า  เป็นเรื่องของ อัพยากตปัญหา คือท่านจะไม่ 

ทรงพยากรณ์หรือไม่ตอบในเรื่องพวกนี้  แต่ในขณะเดียวกันก็เห็นใน 

พระสูตร  ในอะไรต่างๆ  รวมทั้งนักปราชญ์ทางพุทธศาสนาได้พูดถึง 

เรื่องเหล่านี้ขึ้นมาเป็นครั้งคราว  บอกว่านิพพานมีในชาตินี้  ขณะนี้ 

เดี๋ยวนี้  แต่ในขณะที่ชาวพุทธหลายๆ คน ซึ่งเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ 

บอกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัว  จะต้องผ่านขั้นตอนอะไรต่างๆ มากมาย 

นะครับ ผมก็มีควำมสับสนว่ำเรื่องที่เกี่ยวกับกำรที่จะส่งผลว่ำเรำ 

บรรลุถึงขั้นหนึ่งแล้ว แล้วบังเอิญร่ำงกำยเรำเกิดวิบัติตำยไปจะส่งผล 

ในลกัษณะไหน อย่ำงทีท่่ำนวทิยำกรบอกเมือ่กีว่้ำ เจด็ชำตหิรอืไม่เกนิ 

เจ็ดชำติอะไรท�ำนองนี้ ท่านจะกรุณาอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้หน่อยได้ 

ไหมครับ  ว่าการส่งผลมันส่งไปได้อย่างไร  เมื่อพูดกันมาตั้งแต่เมื่อกี้ 

ที่วิทยากรบางท่านพูดก็บอกว่า  เมื่อไม่มีตัวตนซึ่งเป็นอนัตตำ ชีวิตก็ 

เป็นอนจิจงั ทกุขงั อนตัตำ แล้วส่วนไหนครบัทีจ่ะมผีลต่อเนือ่งกนัไป

  ขอบคุณนะครับ  ท่านบอกว่าเรื่องชาติหน้าชาติก่อน 

นั้น พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์  เป็นอัพยากตปัญหา  ใช่ไหมครับ 

อัพยากตปัญหา แปลว่า ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงพยากรณ์ อันนี้ 

มันมีเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะครับ มีพระรูปหนึ่งชื่อ มาลุงกยะ ท่านไป 

ขอให้พระพุทธเจ้าพยากรณ์  (ค�าว่าพยากรณ์ แปลว่าตอบ)  เรื่องโลก 

เที่ยงหรือโลกไม่เที่ยง มีที่สุดหรือไม่มีที่สุด สัตว์ตายแล้วเป็นอย่างไร 

เป็นต้น ซึง่มปัีญหาอยู ่๑๐  ข้อด้วยกนั พระองค์นัน้บอกว่าถ้าพระพทุธ- 
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เจา้ไม่พยากรณ์  ถ้าไม่ตอบปัญหานี้  กจ็ะสึก พระพทุธเจ้าท่านบอกว่า 

จะสึกก็สึกไป ตอนที่มาบวชก็ไม่ได้เชิญให้บวช แล้วก็ไม่ได้สัญญากัน 

ว่าบวชแล้วจะตอบปัญหานีใ้ห้  เพราะฉะนัน้ถ้าจะสกึกส็กึไป อย่าว่าแต่ 

สกึเลย แม้เธอจะดิน้ตายไปต่อหน้ากจ็ะไม่ตอบให้ คล้ายๆ  ว่าไปบบีคัน้ 

ท่านให้ตอบปัญหานี้ พระพุทธเจ้าท่านทรงตอบว่ามันไม่จ�าเป็นต้องรู้

คอืคล้ายๆ เป็น ธรรมสจัจะ นะครบั คอืพระพทุธเจ้าตอบเฉพาะ 

เป็นกรณีของผู้นี้  แต่ในที่อื่นท่านพูดถึงชาติหน้า ถึงชาติก่อนมากมาย 

แต่ในกรณีนี้ท่านไม่ยอมตอบกับภิกษุรูปนี้เท่านั้น  ในที่อื่นมากมาย 

ท่านตอบว่าหลังจากตายแล้วไปสุคติ หลังจากตายแล้วไปทุคติ  กล่าว 

พยากรณ์ชาติก่อน ชาตินี้  ชาติหน้า มากมาย มีเยอะไปหมด  เรื่องที่ 

ถามนี้เป็นเฉพาะกรณีเท่านั้น  คือ  เรียกว่าธรรมสัจจะ แม้กาลามสูตร 

ก็เป็นธรรมสัจจะ  ไม่ใช่สัจธรรม  เป็นเฉพาะกรณีเท่านั้น  ไม่ได้เอาไป 

ใช้กับกรณีอื่น  เพราะในที่อื่นท่านสอนให้เชื่อครูบาอาจารย์ ท่านสอน 

ให้เชื่อบิดามารดา สอนให้เคารพสิ่งต่างๆ มากมาย แต่กรณีของชาว 

กาลามะเป็นข้อยกเว้น  เพราะว่ามนัเกดิทฏิฐสิบัสนกนัขึน้มากมาย แล้ว 

หากท่านไปร่วมวงกับเขาด้วย ก็เสียเวลา ต้องทราบต้นเหตุของเรื่อง 

ทีจ่ะตรสักบัชาวกาลามะว่า  เมือ่พระพทุธเจ้าเสดจ็ผ่านไป ชาวบ้านเขา 

ก็มาถามว่า  เจ้าลัทธิมากมายมาแสดงลัทธิของตัวว่าอย่างนี้ๆ  (ต่างก็ 

อวดว่าลทัธขิองตนถกู) ควรจะเชือ่ใครด ีพระพทุธเจ้าท่านบอกว่าควรจะ 

สงสยัทเีดยีว ชาวกาลามะทัง้หลาย ควรจะสงสยัทเีดยีว  เมือ่พระพทุธ- 

เจ้าทรงเผยแพร่ธรรมะ  ถ้าท่านบอกว่าเชือ่เราซิ  ชาวบ้านกจ็ะเข้าใจว่า 

มาตะเภาเดยีวกนัอกีแล้ว พระพทุธเจ้าไม่เหมอืนเจ้าลทัธอิืน่ๆ  ท่านมา 

ในมาดใหม่ บอกว่าควรจะสงสยัทเีดยีวชาวกาลามะ  เพราะฉะนัน้ท่าน 

อย่ารบัเชือ่ด้วยเหตนุี้ๆ  ๑๐ ประการด้วยกนั  เสรจ็แล้วตอนท้ายท่านบอก 

ชาวกาลามะทั้งหลายว่า ลองปฏิบัติดูก่อน ลองปฏิบัติดูว่า สิ่งนี้มีโทษ 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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หรอืไม่มโีทษ  ถ้ามโีทษควรละเสยี  ถ้าไม่มโีทษกค็วรสมาทานไว้ปฏบิตัิ 

แล้วท่านให้แง่คิดไว้ ๓ ประการคือ

๑. ลองถามวญิญชูน คอืผูรู้ด้ ี มศีลีธรรมด ีดวู่าสิง่นีด้หีรอืไม่ดี

๒. ลองใช้ปัญญาของตนตรองดู

๓. ลองปฏิบัติดู  เมื่อปฏิบัติได้ผลเป็นอย่างไรแล้ว  ถ้าเห็นว่า 

ปฏิบัติแล้วท�าให้เกิดทุกข์ก็ทิ้งสิ่งนั้นเสีย  ปฏิบัติแล้วท�าให้เกิดสุข  ก็ 

รักษาสิ่งนั้นไว้

ท่านให้เงื่อนไขเอาไว้  ๓  ข้อ  ในตอนสุดท้ายของกาลามสูตร 

แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าคนที่กล่าวกาลามสูตร กล่าวไปไม่จบสักทีหนึ่ง 

กล่าวไปได้เพียงท่อนเดียวเท่านั้นแหละ ตรง ๑๐  ข้อนั้นซึ่งอยู่ตรง 

กลาง ตอนต้นกไ็ม่เล่าให้ละเอยีด แล้วพอตอนท้ายกไ็ม่เล่าให้ละเอยีด 

เอาแต่จ�าได้ตรงกลาง ๑๐ ข้อนั้น มีบางคนเลื่อมใสกาลามสูตร และ 

ยดึถอืเป็นคมัภร์ีประจ�าชวีติของตวั  เพือ่ทีจ่ะปฏเิสธนัน่ ปฏเิสธนี ่ เพือ่ 

จะไม่เชือ่อะไร ถอืเอาไว้เพือ่จะไม่เชือ่อะไร ผมกเ็คยกล่าว  เคยพดูกบั 

บคุคลผูน้ัน้ว่า  ถ้าอย่างนัน้คณุกค็วรจะไม่เชือ่กาลามสตูรเสยีด้วย  เพราะ 

กาลามสูตรนั้นก็เป็นคัมภีร์เหมือนกัน  เพราะว่าในกาลามสูตรบอกว่า 

อย่าเชื่อโดยการอ้างคัมภีร์  กาลามสูตรก็เป็นหนึ่งในคัมภีร์ทั้งหลาย 

และเป็นเรื่องเล็กๆ  ในคัมภีร์  คุณก็ควรไม่เชื่อกาลามสูตรเสียด้วย มี 

ตวัอย่างเรือ่งทีพ่ระพทุธเจ้าท่านเคยตอบคนมาถามรวน  เป็นหลานของ 

พระสารบีตุรเทีย่วตามหาพระสารบีตุร  เวลานัน้พระสารบีตุรบวชใหม่ๆ 

นั่งถวายงานพัดพระพุทธเจ้าอยู่ที่ภูเขาคิชฌกูฎ  ถ�้าสุกรขาตา  ถาม 

ปัญหารวนว่า พระโคดม ทกุสิง่ในโลกนีไ้ม่เหมาะกบัข้าพเจ้า  ข้าพเจ้า 

ไม่พอใจหมด พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ถ้าอย่างนั้น ความเห็นเช่นนี้ 

เธอก็ควรไม่พอใจเสียด้วย  เธอก็ควรจะไม่พอใจความเห็นอย่างนี้ 
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เสยีด้วย ความเหน็อย่างไร คอืความเหน็ว่าทกุสิง่ไม่เหมาะแก่เขา เขาไม่ 

พอใจหมด ความเห็นอันนี้แหละเขาควรจะไม่พอใจเสียด้วย ฑีฆนข- 

ปรพิาชก  โดนเข้าทเีดยีวหงายหลงัเลย คอืยอมแพ้  ไม่พดูอะไรอกี แล้ว 

ยอมรับฟังเทศนาของพระพุทธเจ้า  บางครั้งก็มีความจ�าเป็นเหมือน 

กันนะครับ ที่เราจะมีค�าพูดท�านองนี้ไว้ส�าหรับโต้ตอบหรือตอบค�าถาม 

อะไรต่างๆ

คราวนีท่้านผูถ้ามได้ถามต่อไปว่า  เรือ่งชำตหิน้ำ บำงคนกบ็อก 

ว่ำเป็นเรือ่งไกลตวัเกนิไป ควำมจรงิไม่ไกลนะครบัท่ำนทัง้หลำย เรือ่ง 

ชำติหน้ำไม่ใช่เรื่องไกล ชั่วโมงหน้ำอำจจะเป็นชำติหน้ำก็ได้ ใครจะ 

รู้ว่ำเรำจะตำยเมื่อไร คือเรำตำยเมื่อไหร่ชำตินี้ก็สิ้นลง ชำติหน้ำก็ 

ปรำกฏทันที เป็นชำติหน้ำทันที หรืออำจจะพรุ่งนี้เป็นชำติหน้ำก็ได้ 

ปีหน้ำก็เป็นชำติหน้ำได้ เพรำะฉะนั้นชำติหน้ำไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลย 

เป็นเรือ่งใกล้ตวัมำก อำจจะเป็นชัว่โมงหน้ำอำจจะเป็นพรุง่นี้ อำจจะ 

เป็นมะรนืนี้ เพรำะว่ำควำมตำยเป็นของไม่แน่นอน อำจจะตำยเมือ่ไร 

กไ็ด้ อย่ำงนีอ้ย่ำมวัคดิว่ำเรือ่งชำตหิน้ำเป็นเรือ่งไกลตวั มนัอยูใ่กล้นดิ 

เดยีว จะเป็นเมือ่ไรกไ็ม่รู ้ เพรำะฉะนัน้ให้เรำเตรยีมพร้อมเสมอ เมือ่ไร 

ก็เมื่อนั้น  อย่างที่พระสารีบุตรบอกว่าเราไม่หวังชีวิตและเราก็ไม่หวัง 

ความตาย  เราพร้อมเสมอ คือไม่ยินดีที่จะมีชีวิต แต่ในขณะเดียวกัน 

ก็ไม่กลัวที่จะตาย  เมื่อไรก็เมื่อนั้น  เหมือนลูกจ้างที่ท�างานเสร็จแล้ว 

รอรับแต่ค่าจ้างเท่านั้น พระสารีบุตรก็ว่าอย่างนี้

มีปัญหาอีกข้อหนึ่ง  ท่านถามว่าสมมติว่าชาติหน้าจะไปเกิดได้ 

อย่างไรในเมือ่เป็นอนตัตา  ไม่มตีวัตน วญิญาณกไ็ม่เทีย่ง รปู  เวทนา 

สัญญา สังขารไม่เที่ยง  แล้วก็เป็นอนัตตา  เพราะฉะนั้นจะไปเกิดได้ 

อย่างไร อันนี้มันไปในรูปกระแสนะครับ  วิญญำณนั้นเป็น stream 

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น
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of consciousness  ไม่ใช่ล่องลอยเป็นดวงๆ อย่างทีค่นทัง้หลายเข้าใจ 

เป็นกระแสของความรู้สึก  แล้วจากการที่เราจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้า 

นัน้  ไม่ใช่วญิญาณดวงนัน้และไม่ใช่วญิญาณดวงอืน่ แต่อาศยัวญิญาณ 

นีถ่้ายทอดคณุสมบตั ิและวญิญาณดวงใหม่กป็รากฏขึน้  ท่านเคยปลกู 

มะม่วงไหมครบั  ถ้าถามว่ามะม่วงต้นนีก้บัมะม่วงต้นเก่า  เป็นมะม่วงต้น 

เดียวกันหรือคนละต้น ก็ตอบว่าไม่ใช่ต้นเดียวกันและไม่ใช่คนละต้น 

หน่อกล้วยกบัต้นกล้วย  เป็นต้นเดยีวกนัหรอืคนละต้น ตอบว่าไม่ใช่ต้น 

เดยีวกนัและไม่ใช่คนละต้น แต่อาศยัต้นเก่า  ต้นใหม่จงึเกดิขึน้ อย่างนี้ๆ  

เรื่อยๆ แม้จะไม่เที่ยง แม้แต่จะเป็นอนัตตา แต่มีสิ่งหนึ่งเชื่อมโยงกัน 

อยู ่ สิง่นัน้คอืสนัตต ิหรอื continuity อนันีแ้หละเชือ่มโยงอยูร่ะหว่าง 

ของเก่ากับของใหม่  เหมือนกับหน้าตาของเราเมื่ออายุ  ๕  ขวบ กับ 

หน้าตาของเราเมือ่อาย ุ๕๐  ปี มนัไม่ใช่หน้าเก่าและไม่ใช่หน้าใหม่ แต่ 

อาศัยหน้าเก่าหน้าใหม่จึงเกิดขึ้น  แต่ถึงกระนั้นก็หยั่งรู้ได้ว่าเป็นคน 

คนนั้น นี้คือลักษณะของการไปเกิดในชาติใหม่  วิญญาณดวงเก่านั้น 

ดบัไป แต่ได้ถ่ายทอดคณุสมบตัเิอาไว้  ถ้าเป็นมะม่วงมนัแล้ว ถงึต้นเก่า 

ตายไปเมล็ดใหม่ที่งอกขึ้นก็เป็นมะม่วงมัน  เพราะว่ามะม่วงมันต้นเก่า 

ได้ถ่ายทอดเอาคุณสมบัติของมันเอาไว้  ถ้าเป็นมะม่วงเปรี้ยวมันก็จะ 

เปรีย้ว แต่มไิด้หมายความว่ามนัพฒันาไม่ได้ มนัพฒันาได้ คอืจากมนั 

มากเป็นมันน้อย หรือมันมากขึ้น หรือจากเปรี้ยวมากเป็นเปรี้ยวน้อย 

แล้วก็กลายเป็นหวาน

นี่คือลักษณะของการพัฒนาโดยอาศัยสิ่งแวดล้อม  เมื่อพัฒนา 

ถงึทีส่ดุแล้ว มนัจะพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิ แม้แต่เมลด็พชื  ท่าน 

เคยสงัเกตไหมครบั แม้แต่มะละกอทีด่ทีีส่ดุ พนัธุด์ทีีส่ดุ  ผ่าออกมาเมลด็ 

ไม่มเีลยครบั มแีต่เนือ้ล้วนๆ ทเุรยีนทีพ่ฒันาดทีีส่ดุแล้ว เมลด็ลบี ลบีนัน้ 

คอืเพาะไม่ขึน้  ไม่เกดิขึน้  เพราะมนัเกดิแล้วเกดิอกี มนัพฒันาจนเหลอื 
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แต่เนือ้ล้วนๆ แต่ถ้าทเุรยีนต้นไหนพนัธุไ์ม่ดแีล้วละก ็ เมลด็จะใหญ่เนือ้ 

จะนดิเดยีว พอมนัพฒันาไปพฒันาไปมแีต่เนือ้ล้วนๆ เมลด็มนัลบีลง ลบี 

ลง  ในที่สุดก็กลายเป็นผลไม้ที่เมล็ดลีบ ปลูกอีกไม่ได ้นี่คือธรรมชาติ 

ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันกับมนุษย์เรา  ซึ่งเป็นหนึ่งในธรรมชาติ  เมื่อ 

พฒันาตนไปจนถงึทีส่ดุ กเ็หลอืแต่ความดล้ีวนๆ ไม่มคีวามชัว่หลงเหลอื 

อยูอ่กีเลย นัน่คอืทีส่ดุแห่งทกุข์ และพ้นจากการเวยีนว่ายตายเกดิ  ไม่ 

ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป  เปรียบเหมือนพืชซึ่งถูกถอนขึ้นแล้ว 

เวลาท่านฟังสวดมนต์  ถ้าฟังออกนะครับ พอเวลำพระจะท�ำน�้ำมนต์ 

ท่ำนกจ็ะสวด “ขณี� ปรุำณ� นว� นตถฺ ิสมภฺว�” เป็นต้น มนัมอียูต่อนหนึง่ 

แปลว่ำ ภพเก่ำกส็ิน้ไป ภพใหม่กไ็ม่ม ีคอืปลกูไม่ขึน้อกีแล้ว กแ็ปลว่ำ 

ไม่เกดิอกีต่อไป ไม่มเีหตปัุจจยัทีจ่ะต้องเกดิอกี ถ้ำจะถำมว่ำตำมหลกั 

ของพทุธศำสนำ เมือ่คนเรำตำยแล้วเกดิหรอืตำยแล้วสญู? ถ้ำตอบว่ำ 

ตำยแล้วเกดิกผ็ดิ ถ้ำไม่มเีหตปัุจจยัให้เกดิกไ็ม่เกดิ ถ้ำตอบว่ำตำยแล้ว 

สูญก็ผิด เพรำะถ้ำมีปัจจัยอยู่ก็ต้องเกิดอีก

เหตปัุจจยัทีว่่านัน้คอือะไร? คอืกเิลสและกรรม  ถ้ายงัมกีเิลสอยู่ 

กย็งัท�ากรรมอยู ่ เป็นเหตใุห้ต้องเกดิอกี  ถ้าไม่มกีเิลส ไม่มกีรรม ไม่มี 

เหตุ  ตายแล้วก็เป็นดับไป ชีวิตก็สิ้นสุดเพียงแค่นั้น  ไม่เกิดอีก นี่คือ 

ค�าตอบส�าหรับค�าถามเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิด

ก า ร ศ ึก ษ า ก ับ ก า ร พ ัฒ น า
สู่ ค ว า ม เ ป ็น ก ัล ย า ณ ช น แ ล ะ อ ร ิย ช น



ขอบอกท่านว่าอย่ากลัวความทุกข์ที่เป็นเหตุให้ท่านสุข 
เพราะว่านั่นเป็นเพียงบันไดขั้นต้นที่จะท�าให้เราพ้นทุกข์ 
นั่นเอง  ถ้าไมม่คีวามทกุข์อย่างนี้ๆ   แล้ว บางทเีราอาจจะ 
จมอยู่ในความทุกข์ที่มากกว่านั้น





๒
บ ท ที่

น�ำเรื่อง

ท่านคณบดี ท่านครูอาจารย์ ท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ก่อนอื่นผมขอแสดงความยินดี  ที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมา 

ประชมุสมัมนาเกีย่วกบัเรือ่งศกึษาศาสตร์  ในการทีจ่ะน�าพทุธธรรมมา 

บูรณาการหรือมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องศึกษาศาสตร์  เรื่องที่จะกล่าว 

ในวันนี้  คือเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตที่เกี่ยวกับไตรลักษณ์  จะเป็น 

แง่หนึ่งของความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต ท่านได้ฟังมาหลายแง่แล้ว  เช่น 

ความเข้าใจเกีย่วกบัขนัธ์ อายตนะ ส�าหรบัวนันีเ้ป็นความเข้าใจเกีย่วกบั 

ชีวิตในแง่ของไตรลักษณ์ว่าเป็นอย่างไร  เป็นการตอบค�าถามที่ว่าชีวิต 

เป็นอย่างไร  เอาหลักค�าสอนเรื่องไตรลักษณ์มาตอบ มีเรื่องที่ต้อง 

คุยกันไม่น้อยทีเดียว แต่สิ่งที่จะจ�ากัดไว้ก็คือเวลา และก�าลังของผู้พูด 

ผู้ฟัง แม้เวลาจะมากแต่ถ้าก�าลังของผู้ฟังเหลือน้อยก็ต้องหยุดไว้ก่อน

ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต
เรื่องไตรลักษณ์*

* เรื่องนี้บรรยายในโอกาสและสถานที่เดียวกันกับเรื่อง  “อุดมคติของชีวิตตามนัยพุทธธรรม” :  

การศกึษากบัการพฒันาสูค่วามเป็นกลัยาณชนและอรยิชน ในวนัที ่ ๑๙  เมษายน ๒๕๓๑  เวลา 

๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.
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ควำมเข้ำใจเรื่องชีวิต

เรือ่งความเข้าใจในเรือ่งชวีตินี ้ผมแสดงความยนิดกีบัท่านทัง้หลาย 

ที่มาสนใจเรื่องเกี่ยวกับชีวิต  เพราะว่าความเข้าใจเรื่องชีวิตนี้  เป็น 

วทิยาการสงูส่งส�าหรบัมนษุย์  ไม่มวีทิยาการใดทีจ่ะสงูส่งส�าหรบัมนษุย์ 

ยิง่กว่าวทิยาการทีว่่าด้วยชวีติ และความเข้าใจเกีย่วกบัชวีตินี้  เพราะว่า 

แม้จะรูเ้รือ่งอะไรต่างๆ มากมาย แต่ว่าขาดความเข้าใจในเรือ่งชวีติแล้ว 

ชีวิตก็เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเป็นอันมาก ทั้งๆ ที่โดยสภาพของ 

มันก็ทุกข์ทรมานอยู่แล้ว  โดยสภาวะธรรมชาติของชีวิต ทีนี้การที่เรา 

มาท�าความเข้าใจเรือ่งของชวีติกเ็พือ่ให้ปฏบิตัต่ิอชวีติอย่างถกูต้อง  เพือ่ 

ให้ความทุกข์ทรมานนั้นลดลงบ้างตามสมควร คล้ายๆ กับว่าร่างกาย 

ของคนเรา  ถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาต ิ ไม่อาบน�า้  ไม่สระผม ไม่ตดัผม 

ไม่แปรงฟัน ไม่ท�าอะไรกบัมนัทัง้นัน้ ปล่อยไว้ตามธรรมดา มนักจ็ะยิง่ 

เกิดปฏิกูล  ถ้าเราท�าความสะอาดตกแต่งบ้างก็เพื่อให้มันน่าเกลียด 

ปฏิกูลน้อยลง  ไม่ให้เห็นปรากฏชัดเกินไป ซึ่งเป็นที่รังเกียจของผู้อื่น 

หรือสังคม ความเข้าใจในชีวิตก็เหมือนกัน จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น

คราวนี้มาถึงเรื่อง  ไตรลักษณ์กับชีวิต  โดยสภาวะแล้วถือว่า 

ชีวิตนั้นไม่เที่ยง  เป็นทุกข ์ และชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย  ไม่มีตัวตน 

ที่แท้จริงหรือเป็นสาระแท้จริง  ไม่มีตัวตน  ไม่มีแก่นสารที่เป็นตัวตน 

ทีแ่ท้จรงิ อนันีม้องในแง่ของพทุธศาสนา หรอืพทุธปรชัญากเ็ป็นอย่างนี้ 

แต่ทีนี้ส�าหรับคนโลกๆ หรือว่าชาวโลกโดยทั่วไป จะมีความรู้สึกหรือ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต ๓ แบบด้วยกัน พวกหนึ่งเห็นว่าชีวิตนี้เต็ม 

ไปด้วยความสขุ มคีวามสขุเป็นส่วนมาก ความทกุข์นัน้มเีพยีงเลก็น้อย 

นั้นพูดตามความรู้สึกของเขา  เพราะเขาบอกว่า  เขาไม่เคยรู้สึกว่า 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์



อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต

65

มทีกุข์อะไรในชวีติปกตธิรรมดาประจ�าวนั รูส้กึว่าชวีตินีม้คีวามสขุมาก 

กว่าทุกข์  อีกพวกหนึ่งเห็นว่า  โดยตัวของมันเองแล้ว  ชีวิตนั้นไม่สุข 

ไม่ทุกข์  เป็นกลางๆ  เฉยๆ แล้วแต่จะใส่อะไรลงไป ถ้าเราปฏิบัติเป็น 

จัดชีวิตเป็น  ชีวิตก็เป็นสุข  ถ้าเราปฏิบัติชีวิตไม่เป็น  ชีวิตก็เป็นทุกข์ 

ชีวิตมันเป็นอยู่อย่างนี้  เป็นกลางๆ  เหล่านี้เป็นแต่เพียงความคิดเห็น 

ไม่ใช่ข้อเทจ็จรงิ  เราต้องแยกความเหน็กบัข้อเทจ็จรงิออกจากกนัเสยีก่อน 

ความเหน็ซึง่เป็น Subjective ใครจะเหน็อย่างไรกไ็ด้ตามประสบการณ์ 

ส่วนตวัของเขา  เขามปีระสบการณ์ส่วนตวัอย่างไร  เขากจ็ะมคีวามรูส้กึ 

ต่อโลกและต่อชวีติตามประสบการณ์ส่วนตวัของเขา แต่ทนีีข้้อเทจ็จรงิ 

มนัเป็นอย่างไร มนัเป็นทกุข์หรอืเป็นสขุ  ข้อนีเ้ป็นสิง่ทีเ่ราต้องศกึษาใน 

รายละเอยีด  ว่าจรงิๆ แล้วมนัเป็นอย่างไร ขอยกตวัอย่างเช่น ทรรศนะ 

ที่เกี่ยวกับความรัก คนจะมองความรักหลายแง่  บางคนเห็นความรัก 

เป็นความทกุข์ บางคนเหน็ว่ารกัเป็นความสขุความรืน่รมย์ บางคนเหน็ 

ความรักเป็นความขมขื่น  บางคนเห็นความรักเป็นเรื่องยุ่งเสียเวลา 

บางคนเห็นความรักเป็นสิ่งที่ชีวิตขาดไม่ได้  นี้เป็นเพียงความเห็นของ 

แต่ละคนตามประสบการณ์ของเขา แต่ข้อเทจ็จรงิเป็นอย่างไรนัน่กอ็กี 

เรื่องหนึ่ง นั้นเป็นเพียงความเห็น ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

ขอย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องแนวโน้มของพุทธธรรมที่เกี่ยวกับ 

เรื่องชีวิต ถ้าให้ตอบแนวโน้มของพุทธธรรมก็จะเห็นว่า  เรื่องของชีวิต 

นั้นก็ต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของไตรลักษณ์ คือ  เห็นว่าชีวิตมีความ 

เปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา สิง่ใดทีไ่ม่เทีย่ง ทีเ่ราใช้ค�าว่า  เปลีย่นแปลง

สิ่งใดที่ไม่เที่ยงท่านเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์  ชีวิตก็เป็นทุกข์  สิ่งใดเป็น 

ทุกข์สิ่งนั้นก็เป็น อนัตตา คือไม่มีตัวตน  ไม่ใช่ตัวตน  ไปยึดมั่นถือมั่น 

อะไรไม่ได้  บางคราวพระพุทธเจ้าทรงแสดงสัญญา  ๑๐  สัญญา 

แปลว่า ขอ้ที่ควรพิจารณา และใน ๑๐ ขอ้นั้นกล่าวถึง อนจิจสญัญา 
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พจิารณาให้เหน็ว่าสิง่ทัง้ปวงไม่เทีย่ง แล้วกม็ ีอนตัตสญัญา พจิารณา 

ให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน พิจารณาให้เห็นว่าในโลกนี้ไม่มีอะไร 

น่ายนิดเีลย ไม่มอีะไรน่าพอใจเลย เพราะว่าถ้าไปพอใจยนิดเีข้า กท็�าให้ 

เกิดทุกข์เรื่อยไป  ไปยึดมั่นถือมั่นอะไรเข้าท�าให้เกิดทุกข์ในเรื่องนั้น 

ทุกเรื่องไป  เพราะฉะนั้น บางทีท่านก็กล่าวว่า  “สิ่งใดที่บุคคลเข้าไป 

ยึดมั่นถือมั่นแล้ว จะไม่มีโทษนั้นไม่มี” ถ้าไม่เห็นอนัตตาแล้วเข้าไปยึด 

มั่นถือมั่น  โดยความเป็นตัวตนหรือของตนเข้า มันก็เป็นทุกข์เป็นโทษ 

ทุกเรื่อง นี่ทรรศนะหรือแนวโน้มของพุทธธรรมก็เป็นอย่างนี้

ไตรลกัษณ์ ผมได้กล่าวไว้ละเอยีดในหนงัสอืเล่มเหลอืงทีแ่จกให้ 

คิดว่าไม่สามารถจะน�ามากล่าวในที่นี้ทุกกระแสความได้ ท่านต้องการ 

รายละเอียดก็ขอให้อ่านในหนังสือ ผมจะกล่าวเพียงหัวข้อย่อๆ

กรรมฐำน ๒

ไตรลักษณ์  เมื่อพิจารณาโดยความไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ 

โดยความเป็นอนตัตาในสิง่ทัง้ปวง เรยีกว่า วปัิสสนากรรมฐาน กรรม- 

ฐานนั้นมี ๒ อย่าง กรรมฐาน แปลว่า ที่ตั้งแห่งงานหรือวิธีท�าใจ ท่าน 

แบ่งเป็น ๒ สมถกรรมฐาน คือวิธีท�าใจให้สงบ มีวิธีการมากมาย เช่น 

วธิสีร้างสมาธ ิ๔๐ วธิ ีมวีธิกีารมากมายของกรรมฐาน เมือ่เราสามารถ 

ท�าใจให้สงบได้ตามวิธีนั้นๆ แล้วเรียกว่า สมาธิ คือสมาธินั้นไม่ใช่ 

ตวัวธิกีาร วธิกีารนัน้เรยีกว่า สมถะ วธิกีารทีท่�าใจให้สงบ เช่นว่า ภาวนา 

พทุโธ อะไรกแ็ล้วแต่ หรอืว่าพจิารณาร่างกายด้วยความเป็นของปฏกิลู 

ไม่สะอาดพงึรงัเกยีจ เพือ่ไม่ให้ก�าหนดัพอใจ นีเ้ป็นสมถะ  เมือ่จติสงบ 

แล้วจึงเป็นสมาธิ  เพราะฉะนั้น สมาธิ จึงหมายถึงความตั้งมั่นแห่งจิต 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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หลังจากที่เราได้อบรมจิตโดยวิธีของสมถะแล้ว ผลส�าเร็จของสมาธิ 

คอืเราบอกว่าการท�าสมาธนิัน้กเ็ป็นภาษาธรรมดา ภาษาชาวบ้าน ไม่ใช่ 

ภาษาธรรมะหรือภาษาทางวิชาการ  ถ้าพูดให้ถูกต้อง ต้องพูดว่าไป 

ท�าสมถะผลที่ได้ออกมาท�าให้จิตสงบแล้วก็เป็นสมาธิ  เพราะฉะนั้น 

สมถกรรมฐานก็คืออุบายหรือวิธีการที่จะท�าให้จิตสงบ

ปหำน ๓

อกีวธิหีนึง่เรยีกว่า วปัิสสนา วปัิสสนากรรมฐานคอือบุายหรอืวธิี 

ทีจ่ะท�าจติให้สว่างด้วยปัญญา  เช่นว่าพจิารณาสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงทีเ่รา 

ได้เห็น  ได้ยิน  ได้ฟัง  ได้รู้  ได้เข้าใจ  โดยความที่มันเป็นของไม่เที่ยง 

เป็นทกุข์  ว่ามนัไม่ใช่ตวัตน อนันีเ้รยีกว่าวปัิสสนา ทกุครัง้ทีเ่ราได้เหน็ 

ที่เราได้ยินได้พบอะไรก็ตามที่เข้ามาสู่กระแสความรู้สึกของเราแล้ว 

เราก็หยิบมันมาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยง  มันเป็นทุกข์  เป็นอนัตตา 

อนันีแ้หละคอืวปัิสสนา เพราะฉะนัน้การพจิารณาไตรลกัษณ์เป็นวปัิสสนา 

กรรมฐาน และทางที่จะเลิกละกิเลสหรือดับกิเลสได้ก็คือ  วิปัสสนา 

กรรมฐาน แต่สมถกรรมฐานนั้นเพียงแต่คุมกิเลสไว้ได้  ละกิเลสไม่ได้ 

ตัดกิเลสไม่ได้  เพราะฉะนั้นขอให้ท่านพิจารณา ๓  เรื่อง

ประการแรก การละกเิลสโดยวธิใีช้ธรรมะชัว่คราว ภาษาธรรมะ 

ใช้ค�าว่า ตทังคปหานะ ตทังควิมุตติ ตทังคนิโรธ แปลว่าดับชั่วคราว 

ประหารชั่วคราว ละชั่วคราว เช่นการดับความโกรธด้วยเมตตา คือถ้า 

จิตเปี่ยมด้วยเมตตากรุณา จิตใจของเขาอิ่มเอมอยู่ด้วยเมตตากรุณา 

แล้ว  ความโกรธเกิดไม่ได้  ความโกรธนั้นเหมือนไฟ ถ้าจิตแช่อยู่ใน 

เมตตากรุณาแล้ว ความโกรธที่เป็นเหมือนไฟมาจ่อเข้าก็ดับ  เหมือน 
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เอาไฟไปจ่อน�้าไฟก็ดับ  นอกจากว่าไฟมา น�้าน้อย  แต่ถ้าน�้าเยอะ 

ไฟน้อยกท็�าอะไรไม่ได้อย่างนี ้ ตทงัคปหานะ ตทงัควมิตุต ิตทงัคนโิรธ 

ดับพ้นจากกิเลสได้ด้วยองค์ธรรมนั้นๆ คือมันเป็นข้าศึกกัน มาปราบ 

กนัด้วยองค์ธรรมนัน้ๆ ถ้าหากเจรญิอสภุภาวนา พจิารณาเหน็ร่างกาย 

ว่าเป็นของไม่น่ายนิด ีไม่น่าพอใจ บ่อยๆ เนอืงๆ ราคะจะลดลง  เรยีกว่า 

ละราคะได้ด้วยอสุภภาวนา มันเป็นองค์ธรรมที่ตรงกันข้าม แต่ว่าเป็น 

ไปชั่วคราว  พอหมดเพลิงของสิ่งนั้นกิเลสก็เกิดอีก  อย่างนี้เรียกว่า 

ตทังคปหานะ ปถุุชนเรามีสิง่นี้อยูป่ระจ�า เราได้ วมิุตต ิความหลดุพ้น 

จากกิเลสได้ นิโรธ  ความดับกิเลสได้ ปหานะ การละกิเลสโดยวิธีนี้ 

อยูเ่ป็นประจ�า ถ้าหากเราไม่ได้วธินีี ้ เราคงเป็นบ้ากนัไปหมดแล้ว แต่เรา 

ได้เครื่องมือส�าคัญอันนี้มาใช้ ก็เลยท�าให้ไม่เป็นบ้า  ยังเป็นคนปกติ 

อยูไ่ด้  ถ้ากเิลสเกดิและเกดิอยูอ่ย่างนั้นทั้งวัน แน่นอน สติวิปลาสต้อง

เป็นบ้า

แม้เราจะไม่เอาเมตตามาใช้กับความโกรธ ความโกรธก็จะดับ 

ไปเอง  เพราะว่าความโกรธเป็น สงัขตธรรม  เป็นสงัขารชนดิหนึง่  ซึง่ 

ตกอยูภ่ายใต้เงือ่นไขของไตรลกัษณ์ คอืมนัไม่เทีย่ง มนัเกดิขึน้ ตัง้อยู่ 

แล้วมนักด็บัไปในทีส่ดุ  ท่านโกรธแล้วรบีลกุขึน้ ไปนอน หนหีน้า ก�าลงั 

เราไม่พอทีจ่ะเผชญิหน้า หนไีว้ก่อนสกัครึง่ชัว่โมง ความโกรธจะค่อยๆ 

มอดลงดับลง  แล้วเราจะสบาย พอสบายแล้วค่อยมาคุยกัน ในการ 

คุยกันครั้งที ่ ๒ นี้ ยังพอจะคุยกันรู้เรื่อง ถ้าระหว่างที่ก�าลังโกรธก็พูด 

ไม่รูเ้รือ่ง แม้เราจะเจรญิเมตตา ขอให้คนทีเ่ราโกรธมคีวามสขุ แม้เรา 

จะไม่เจรญิเมตตาอย่างนัน้ๆ ความโกรธมนัจะค่อยๆ ลดลงๆ แล้วดบั 

ไป  เพราะมนัเป็นสงัขตธรรม ซึง่มลีกัษณะ  เกดิขึน้ ตัง้อยู ่ และดบัไป 

เป็นธรรมดา  ไม่เที่ยง

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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ประการที ่๒ การระงบักเิลสทีเ่รยีกว่า วกิขมัภนะ แปลว่า ข่มไว้ 

เช่น ข่มกเิลสไว้ด้วยอ�านาจฌาน ฌานลาภบีคุคล คนทีไ่ด้ฌานสามารถ 

ข่มกเิลสได้ ควบคมุไว้ได้ ไม่ให้กเิลสแผลงฤทธิด้์วยอ�านาจฌาน คล้ายๆ 

โรคบางอย่างกนิยาคมุโรคไว้ได้ โรคจะไม่ก�าเรบิ ตลอดเวลาทีย่าท�างาน 

อยู่ ยาบางตัวท�างานได้หลายวัน บางตัวท�างานระยะสั้น หมดฤทธิ์ยา 

โรคก็ก�าเริบ เพราะฉะนั้นการคุมกิเลสไว้ด้วยอ�านาจของฌาน เป็น 

วิกขัมภนปหาน ละด้วยการข่มไว้ วิกขัมภนวิมุตติ หลุดพ้นจากกิเลส 

ด้วยการข่มไว้ วิกขัมภนนิโรธ ดับกิเลสด้วยการข่มไว้ด้วยอ�านาจฌาน 

ผูท้ีไ่ด้ฌานอย่างนีม้อีาการเหมอืนหนึง่ผูไ้ม่มกีเิลส แม้ไม่เป็นพระอรหนัต์ 

มอีาการเหมอืนหนึง่พระอรหนัต์  ท่านผูม้เีกยีรตทิัง้หลายคงเคยเหน็พระ 

บางรปู  ท่านมอีาการเสมอืนหนึง่เป็นพระอรหนัต์ บางทท่ีานอาจจะเพยีง 

แต่ได้ฌาน แล้วกเิลสระงบัไป ข่มลงไปได้ด้วยอ�านาจฌานนัน้ มอีาการ 

เหมือนหนึ่งพระอรหันต์  แต่ความจริงเปล่าเลย

ประการที ่๓ สมจุเฉทนโิรธ หรอื สมจุเฉทวมิตุต ิ แปลว่าดบัไป 

โดยเด็ดขาด หลุดพ้นไปโดยเด็ดขาด อันนี้คือการดับโดยอริยมรรค 

ดบักเิลสด้วยอ�านาจของอรยิมรรค อรยิมรรคญาณ ญาณในอรยิมรรค 

ไม่ใช่อริยมรรคมีองค์  ๘ แยกกันออกไป แต่อริยมรรคที่เป็นผลรวม 

ของอริยมรรคซึ่งประกอบด้วยองค์  ๘ มรรคมีองค์ ๘  นั้น  องค์  ๘ 

ตัง้แต่สมัมาทฏิฐถิงึสมัมาสมาธนิัน้  ไม่ใช่ตวัอรยิมรรค ท่านโปรดก�าหนด 

ให้ดี ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธินั้นไม่ใช่ตัวอริยมรรค  เป็นเพียง 

องค์ประกอบเท่านัน้ ตวัอรยิมรรคจรงิๆ  เป็นตวัที ่๙ สมัมาญาณะ คอื 

ความรูช้อบ  เป็นผลรวมของมรรคมอีงค์ ๘ ท�าให้เกดิผลอนัหนึง่ขึน้คอื 

ตวัที ่๙  เรยีกว่า สมัมาญาณะ รูช้อบ และต่อไปอกีตวัหนึง่คอื สมัมา- 

วิมุตติ หลุดพ้นชอบ คล้ายๆ ท่านเอาอิฐ หิน ปูน ทราย มานั้น  เน้น 

องค์ประกอบ แล้วรวมเข้าเป็นคอนกรตีกส็�าเรจ็ประโยชน์เป็นคอนกรตี 
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แล้วกเ็ป็นเสา ส�าเรจ็ประโยชน์ท�าเป็นอาคารได้ เพราะฉะนัน้ทีว่่า สมจุ- 

เฉทปหานะ สมุจเฉทวิมุตติ  สมุจเฉทนิโรธ ดับกิเลสโดยเด็ดขาดนั้น 

คอืด้วย อรยิมรรค  (เรือ่งนีม้รีายละเอยีดมาก ถ้าท่านสงสยัค่อยถามกนั 

ตอนทีว่่ากนัด้วยค�าถาม)  เป็นแนวทางของการปฏบิตัไิปสูค่วามหลดุพ้น 

เรือ่งนีไ้ม่ได้สงูเกนิไปเลย  เป็นเรือ่งธรรมดา ส�าหรบัเราทีเ่ป็นชาวพทุธ 

อย่าคิดว่าเป็นเรื่องสูง พรุ่งนี้เราค่อยคุยกันเรื่องการพัฒนาคุณธรรม 

จากความเป็นกลัยาณชนสูค่วามเป็นอรยิชน ถ้าเป็นเรือ่งสงูเกนิไป  ท่าน 

คงไม่จัดให้มาพูดกัน  สมุจเฉทปหานะ  การละกิเลสโดยเด็ดขาดนี้ 

ต้องอาศัยวิปัสสนา  ไม่อาศัยวิปัสสนาแล้วละไม่ได้ ต้องอาศัยปัญญา 

ไม่อาศยัปัญญาละไม่ได้ บรสิทุธิไ์ม่ได้  เพราะฉะนัน้การพจิารณาไตร- 

ลักษณ์เป็นเรื่องของวิปัสสนา ซึ่งน�าไปสู่การท�าลายกิเลส หรือการละ 

กิเลสให้หมดสิ้นไป หรือค่อยๆ กร่อนไป

กิเลส ๓ ชั้น

ทีนี้มาถึงเรื่องกิเลสซึ่งมีอยู่  ๓ ชั้นด้วยกัน กิเลสที่มันเกี่ยวข้อง 

อยู่กับจิต

ชั้นแรก  วีติกกมกิเลส  คือกิเลสที่ทะลุทะลวงออกมาทางกาย 

วาจา กเิลสทีม่นัพลุง่พล่านออกมา ระงบัไม่อยู ่ มนัทะลทุะลวงออกมา 

ทางกาย  วาจา  เป็นการประหัตประหาร  เป็นการลักขโมย ชกต่อย 

ด่าว่า  เสยีดส ีนนิทาว่าร้าย  ใส่ร้ายป้ายส ีนีเ้ป็นกเิลสทีม่นัล่วงออกมา 

วีติกกมะ แปลว่า ล่วง  เราจะเห็นกันอยู่ทั่วไป แต่กิเลสมันอยู่ข้างใน 

อาการมันปรากฏออกมาข้างนอก  คล้ายโรคผิวหนัง  โลหิตเป็นพิษ 

ที่มันอยู่ข้างในแต่ปรากฏออกมาข้างนอก

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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ชั้นที่สอง ปริยุฏฐานกิเลส  กิเลสที่มันกลุ้มรุมจิตใจอยู่ภายใน 

ห่อหุ้มอยู่ภายใน  เช่น  นิวรณ์  ๕ กามฉันท์  พอใจในกาม พยาบาท 

ปองร้าย ถีนมิทธะ ท้อถอย  เกียจคร้าน อุทธัจจะ กุกกุจจะ ฟุ้งซ่าน 

ร�าคาญ วจิกิจิฉา ลงัเลสงสยั  ไม่แน่ใจ ไม่แน่นอน มนักลุม้รมุอยูใ่นใจ 

เปรยีบจติเหมอืนน�า้ กเิลสเหล่านีเ้หมอืนตะกอน มนัรวมอยูก่บัน�า้ กนิ 

ก็ไม่ได้  อาบก็ไม่ได้  ท่านลองคิดดู  เวลาจิตใจเรามีนิวรณ์มันเป็น 

อย่างไร 

ชั้นที่สาม อนุสัย กิเลสที่นอนนิ่งอยู่ในจิตคล้ายๆ ถ้าเปรียบกับ 

น�า้  จติเหมอืนน�า้ กเิลสพวกนีค้ล้ายๆ ตะกอนทีน่อนก้นอยู ่ น�า้ข้างบน 

ใส ตักดื่มได้  แต่ว่าถ้ากวนแรงๆ ตะกอนจะพุ่งขึ้นมาปนกับน�้าข้างบน 

ท�าให้น�้าเสียคุณภาพไป  จิตที่กิเลสพุ่งขึ้นมาแล้ว  เช่น  ฤๅษีในต�ารา 

ต่างๆ ท�าสมาธิไปจนใจสงบสงัด กิเลสนอนอยู่จนมีอาการเสมือนหนึ่ง 

ไม่มีกิเลส  เช่น ท้าวชนกบ�าเพ็ญตบะจนได้ฌานสมาบัติชั้นสูง  เล่าลือ 

กันไปว่าท่านประสบความส�าเร็จ  มีผู ้หญิงคนหนึ่งอยากมาทดลอง 

เปลื้องผ้าเดินเข้ามาหา ท้าวชนกเห็นผู้หญิงเดินเข้ามาหาก็เหลียวหน้า 

หลบไป ผูห้ญงิจงึปรบมอื กล่าวว่านีห้รอืคอืผูท้ีเ่ขาเล่าลอืว่าส�าเรจ็แล้ว 

ถ้าส�าเร็จจริงท�าไมต้องหลบหน้า  ท่านรู้สึกว่าท่านคุมสติไม่อยู่  เมื่อ 

คมุสตอิยูท่่านจงึหนักลบัมา นัน้แสดงว่ากเิลสซึง่ระงบัไปเหมอืนตะกอน 

ที่นอนก้นอยู่มันเริ่มจะฟุ้งขึ้นมารวมกับจิตดังนี้  เพราะฉะนั้นกิเลสนี้ 

เป็นกเิลสทีล่ะเอยีด  เราท�าสมาธ ิท�าวปัิสสนา พระ อบุาสก อบุาสกิา 

บางคนเข้าใจว่าเราส�าเรจ็แล้วเพราะว่ากเิลสมนัเกบ็ตวัเงยีบอยู ่ คล้ายๆ 

โรคบางอย่างซ่อนตัว  อาการไม่ปรากฏ ต้องเจาะเลือดดูจึงรู้ว่ามีอยู่ 

เพราะฉะนั้น กิเลสพวกนี้ต้องประหำรมันด้วยวิปัสสนำปัญญำ ตัว 

วิปัสสนำนั้นต้องเกี่ยวกับไตรลักษณ์เสมอ ไม่มีไตรลักษณ์แล้วเป็น 

วิปัสสนำไม่ได้ ต้องเกี่ยวเนื่องกับไตรลักษณ์เสมอ
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นิยำม ๕

ไตรลกัษณ์ ในฐานะทีเ่ป็นธรรมนยิาม นยิาม คอื ก�าหนด ธรรมะ

ในทีน่ีแ้ปลว่า ธรรมดา สิง่ทัง้หลายทัง้ปวงไม่เทีย่ง  เป็นทกุข์  เป็นอนตัตา 

โดยหัวข้อหนึ่งในพระสูตรในพระไตรปิฎก ท่านเรียกว่า ธรรมนิยาม 

สตูร คอืสตูรทีว่่าด้วยธรรมนยิาม แปลว่า ก�าหนดโดยธรรมหรอืธรรมดา 

เป็นตัวก�าหนดความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย ก็คือว่าเป็นนิยามหนึ่งใน 

๕ ประการ ถ้าท่านไม่เบื่อที่จะฟังจะขอกล่าวย่อๆ ถึงนิยาม ๕ อย่าง 

ในพทุธศาสนา ซึง่ก�าหนดความเป็นไปของชวีติ ของโลก ของสรรพสิง่ 

ทั้งหลาย ธรรมนิยามนี้เป็นเพียงข้อหนึ่งใน ๕ ประการ ว่ามาจากสิ่ง 

ภายนอก  เช่น

๑. อตุนุยิำม อตุ ุ แปลว่า ฤด ูฤดเูป็นตวัก�าหนดหรอืสิง่แวดล้อม 

เป็นตัวก�าหนด  เช่น  ร้อน  เหงื่อออก  ไม่ใช่เพราะกรรม แต่เป็นสิ่ง 

แวดล้อมคือความร้อน  ฤดูเป็นตัวก�าหนด  เวลาท่านร้อนจะรู ้สึก 

กระวนกระวาย  เวลาท่านหนาว  ท่านจะรูส้กึว่ามอีาการกริยิาไปอกีแบบ 

หนึ่ง อาการร้อนหนาวนี้มีฤดูเป็นตัวก�าหนด  เรียกว่า อุตุนิยาม คนที่ 

อยู่โซนร้อน  เช่นพวกนิโกรผิวมักจะด�า คนที่อยู่โซนหนาวมักจะผิวขาว 

แต่ก็ไม่แน่เสมอไป ขึ้นอยู่กับพีชนิยามด้วย

๒. พชีนยิำม พชืพนัธุ ์ เป็นตวัก�าหนดความเป็นไปทีเ่รยีกว่า พนัธ-ุ 

กรรม  พ่อแม่ขาว ลกูอาจจะขาว  พ่อแม่ด�าลกูอาจจะด�า  พ่อด�าแม่ขาว 

ลูกอาจจะด�าบ้างขาวบ้าง  มีบางคนเป็นคนผิวด�ามากๆ  แต่งงานกับ 

ผู้หญิงผิวขาว ด้วยหวังว่าเมื่อมีลูกจะได้ผิวสีน�้าตาล พอเอาเข้าจริงก็ 

ไม่เป็นได้ดงัใจหวงั อนันีพ้ชืพนัธุเ์ป็นตวัก�าหนด ในธรรมชาต ิ เช่น  ต้น 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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มะม่วง มผีลเป็นมะม่วง ขนนุมผีลเป็นขนนุ  เป็นต้น หรอืเมลด็พชืเป็น 

อันใด ต้นของมันย่อมเป็นอันนั้น

๓. จตินยิำม จติเป็นตวัก�าหนด ก�าหนดพฤตกิรรม ก�าหนดคตทิี่ 

จะไป ก�าหนดวิถีชีวิตหรืออนาคต  เช่น จิตเราไม่พอใจ มันจะก�าหนด 

พฤตกิรรมออกมาให้ดอูอกว่าเขาไม่พอใจ ทัง้ๆ ทีเ่รามองจติไม่เหน็ แต่ 

เราเหน็พฤตกิรรมเรากร็ูแ้ล้วว่าเขาไม่พอใจ ถ้าเขาพอใจ กริยิากจ็ะแสดง 

ให้เห็นว่าพอใจ  ทั้งๆ  ที่ความพอใจเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น  แต่ดูจาก 

พฤติกรรมก็แสดงออกมา  เช่น ยิ้มแย้มแจ่มใส ตั้งใจสนทนา พูดจา 

ไพเราะ สงเคราะห์เอื้อเฟื้อ  ขาดเหลือคอยดู  ดังนี้แสดงว่า ตั้งใจคบ 

ถ้าเราจะคบใคร  เราลองสังเกตดู  ถึงเราไม่ขาดแคลนอะไร ขออะไร 

เขา  เขากย็นิดใีห้ การทีเ่ราขออะไรเขาบ้าง ท�าให้เขาสบายใจ  เพราะ 

เขามีความพอใจที่จะให้  นี่เป็นจิตนิยาม  อีกข้อหนึ่งแสดงจิตนิยาม 

ได้ชัดเจนตามพุทธภาษิต  “เมื่อจิตเศร้าหมอง  ทุคติเป็นอันหวังได้ 

เมือ่จติผ่องใส สคุตเิป็นอนัหวงัได้” คอืถ้าจติเศร้าหมองกไ็ปทคุต ิ เมือ่ 

จิตผ่องใสก็ไปสุคติ  โดยเฉพาะเวลาใกล้ตาย  ซึ่งเป็นอาสันนกรรม 

แต่ยังไม่ดีที่สุด จะดีที่สุดจิตต้องเฉยๆ  ไม่ดีใจ  ไม่เสียใจ

นักปราชญ์บางท่านกล่าวว่า  “ทุกข์ใจไปนรก สุขใจไปสวรรค์ 

เฉยๆ  ไม่สุข  ไม่ทุกข์ไปนิพพาน” ถ้าต้องการไปนิพพานหรืออยู่ใกล้ 

นิพพาน ต้องพยายามท�าใจให้เฉยๆ ท่านสังเกตไหมว่า คนที่สุขมาก 

เกินไปก็ฟุ้งซ่านไปข้างหนึ่ง  ทุกข์มากเกินไปก็ฟุ้งซ่านไปข้างหนึ่ง  มัน 

Extreme  ไปทั้งสองข้าง ถ้าต้องการปัญญามาก ต้องท�าใจให้เฉยๆ 

อย่าดีใจเกินไป อย่าเสียใจเกินไป อย่าร่าเริงเกินไป อย่าทุกข์เกินไป 

ท�าใจให้เฉยๆ ปัญญาจะเกิดจากการวางเฉยจากอุเบกขานี้
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๔. กรรมนยิำม กรรมเป็นตวัก�าหนด กรรมคอืการกระท�า  เป็น 

ตวัก�าหนดท�าด ี เป็นคนด ี ได้ด ีท�าชัว่เป็นคนชัว่ได้ชัว่ คนทีเ่ราเรยีกว่า 

เป็นคนดีเพราะอะไร  เพราะเขาท�าดีเป็นคนดีจึงได้ดี  เพราะแฟคเตอร์ 

อืน่ๆ ทีเ่ป็นตวัก�าหนด  ท่านเคยดฟูตุบอล โกล์ (goal) มนักว้างอยู ่ ถ้า 

ไม่มีอะไรมากั้นไว้  ไม่มีใครมาเตะถ่วงไว้  คนเตะย่อมเตะเข้าโกล์ 

เพราะโกล์มนักว้าง แต่บางทเีตะไปตัง้ ๓๐ นาท ีหรอื ๑ ช.ม. ไม่เข้า 

โกล์เลย  เพราะอะไร  เพราะอกีฝ่ายหนึง่เขาเตะดกัเอาไว้ นีค่อื แฟค- 

เตอร์ทีฟ่ตุบอลไม่เข้าโกล์  เราท�ากรรมด ี ถ้าไม่มอีะไรมาขดัขวางกต้็อง 

ได้ดี  ท�าชั่วถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางก็ต้องได้ชั่ว  แต่แฟคเตอร์ในชีวิตมี 

มากทีจ่ะมาขดัขวาง คอยขดัแย้ง คอยดงึ มนัมคีวามสลบัซบัซ้อนเรือ่ง 

ของกรรม เรือ่งของอะไรๆ มากมาย  เหมอืนกบัอะไรทีม่นัทบัถมกนัอยู่ 

ในบ่อลกึเป็นเวลานานๆ แล้วเราไม่รูว่้ามอีะไรอยูข้่างใต้นัน้บ้าง ทบัถม 

ซบัซ้อนกนัอยู ่ ท่านลองคดิดวู่า การเดนิทางในสงัสารวฏัของคนนี ่มนั 

เป็นเวลากีแ่สนกีล้่านชาต ิ ต้องท�ากรรมดบ้ีางชัว่บ้างสลบัซบัซ้อนกนัมาก 

เหลือเกิน  เพราะฉะนั้น กรรมจะให้ผลเมื่อเวลาสุกงอมเต็มที่แล้ว ถ้า 

ไม่มกีรรมอืน่มาขดัขวางเอาไว้ มนัจะให้ผล นอกจากมอีะไรมาขดัขวาง 

“สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม” ถ้าเชื่อเรื่องกรรม ข้ามพ้นความสงสัยใน 

เรือ่งกรรมแล้ว  ท่านจะได้ชือ่ว่า จฬูโสดาบนั แม้จะยงัไม่ถงึโสดาบนัก็ 

จะได้เป็นจฬูโสดาบนั คอืโสดาบนัน้อยๆ  ถ้าเชือ่ในเรือ่งกรรมหนกัแน่น 

มั่นคง ถ้ามีความมั่นคงในเรื่องกรรมแล้ว สบายใจมากเลย

๕. ธรรมนยิำม ธรรมดาเป็นตวัก�าหนด คอืมนัเป็นของมนัอย่างนัน้ 

ถามว่าท�าไมถึงเป็นอย่างนั้น ตอบว่าธรรมดามันเป็นของมันอย่างนั้น 

ถามว่าคนเราเกดิมาแล้วท�าไมต้องแก่  ต้องตาย ไม่แก่ ไม่ตายไม่ได้หรอื 

บอกว่าไม่ได้ ธรรมดามนัเป็นอย่างนัน้  เป็นธรรมดา  เพราะฉะนัน้เวลา 

เราสวดมนต์ในอภณิหปัจจเวกขณ์ พจิารณาบ่อยๆ  ว่า  เรามคีวามแก่เป็น 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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ธรรมดา  เรามคีวามเจบ็เป็นธรรมดา  เรามคีวามเป็นตายเป็นธรรมดา 

เราใช้ค�าสัน้ๆ  ว่า ตถตา มนัเป็นเช่นนัน้เอง อนญัญตา  ไม่มอีย่างอืน่ 

เราควรท�าใจให้สอดคล้องกบัธรรมดา ไม่ให้ฝืนธรรมดา อย่างพระพทุธ- 

เจ้าท่านมอีะไรหลายอย่างทีไ่ม่เหมอืนคนธรรมดา  ไม่เหมอืนสามญัชน 

คนทัง้หลายกต็ัง้ข้อสงสยัว่าท่านเป็นได้อย่างไร  ท่านท�าได้อย่างไร  เรา 

ท�าไม่ได้  เป็นธรรมดาของพระพทุธเจ้า ในพระไตรปิฎก  ท่านตรสัไว้กบั 

พระอานนท ์อานนท ์นี่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ท่าน 

เป็นอย่างนั้น ที่คนทั่วไปเขาไม่เป็นกัน  เขาสงสัยกัน  เช่น  เกิดมาเดิน 

ได้  พูดได้  อะไรต่ออะไร นี่เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้า  ลองคิดดู 

ว่า  ธรรมดาของไส้เดือนมันอยู่ในดินได้ซึ่งเราอยู่ไม่ได้  เราก็เห็นอยู่ 

นกก็บินได้  เราบินไม่ได้  นั่นเป็นธรรมดาของนก  เป็นธรรมนิยาม 

ธรรมดาของปลาก็อยู่ในน�า้  คนอยู่ไม่ได ้ ดังนี้  ถ้าถามว่าท�าไมถึงเป็น 

อย่างนั้น ก็ต้องตอบว่าธรรมดามันเป็นอย่างนั้น พริกมีรสเผ็ด หนอน 

ยังเข้าไปอยู่ได ้ท�าไมล่ะ มันเป็นธรรมดา มันหมดปัญหา  เราไม่ต้อง 

พูดกันมากในสิ่งที่เป็นธรรมดา ท่านเคยได้ยินค�าว่า อจินไตย แปลว่า 

สิ่งที่คิดเอาไม่ได้  มันเป็น Unthinkable  Things  คือสิ่งที่ไม่ควรคิด 

หรือคิดเอาไม่ได้  มันเป็นอย่างนั้น  ธรรมดาของผู้ได้ฌาน  เขาย่อมมี 

อะไรทีท่�าได้เหนอืมนษุย์ธรรมดา  เป็นธรรมดาของท่าน กไ็ม่ต้องสงสยั 

อะไร  ถ้าเราต้องการจะรูเ้รือ่งพวกนัน้  ต้องลองท�าดเูอง อย่างทีท่่านท�า 

แล้ว  เราจะได้อย่างทีท่่านได้ พอเราได้แล้ว กจ็ะรูส้กึว่านีม่นัเป็นธรรมดา 

เหมอืนอย่างเราเขยีนหนงัสอืได้แล้ว  ให้เขยีนอกีกเ็ขยีนได้เป็นธรรมดา 

บรรทดัทีก่ระดาษไม่ต้องมี  เขยีนตรงได้โดยไม่ต้องมบีรรทดั แต่ถ้าเอา 

เด็กอนุบาลไปเขียน  เด็กจะเขียนไม่ได้  จะโย้ไปโย้มา
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ควำมเป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังปรำกฏกำรณ์

คือกฎของความไม่เที่ยง ที่เรามองเห็นใบไม้อ่อน  ใบไม้เขียว 

เหลืองแล้วหล่นไปนั้น  เป็นปรากฏการณ์  เป็น  Phenominal world 

โลกของปรากฏการณ์ ทีน่ีม้ ี The world of  reality โลกแห่งความเป็น 

จรงิ ซึง่อยูเ่บือ้งหลงัโลกของปรากฏการณ์อกีทหีนึง่  ถ้าจะถามว่าในทีน่ี้ 

อะไรคอืโลกของความเป็นจรงิ อะไรเป็น The world of reality กค็อื 

ความไม่เทีย่ง ความเปลีย่นแปลง ซึง่เป็นกฎอนัเฉยีบขาดอยูเ่บือ้งหลงั 

ของสิ่งทั้งปวง  เพราะฉะนั้นสิ่งทั้งปวงจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎ 

นั้นๆ แต่ตัวมันเองซึ่งอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นั้นๆ  ไม่เปลี่ยนแปลง 

คือมันคงที่อยู่อย่างนั้น สิ่งทั้งหลายจึงต้องเปลี่ยนแปลง อย่างสุภาษิต 

ทางวทิยาศาสตร์ “Nothing persist  save change, change  is one 

thing  that  is  permanent”  ไม่มีอะไรด�ารงอยู่ยั่งยืนนอกจากความ 

เปลี่ยนแปลง ความเปลี่ยนแปลงอย่างเดียวเท่านั้นที่แน่นอน

มีคนเขียนจดหมายถึงผมเรื่องความตาย  ความตายเป็นของ 

ไม่จรงิ ความตายเป็นของมายา ไม่จรงิ ความจรงิเป็นสิง่ไม่ตาย ฯลฯ 

เขาว่าเป็นววัพนัหลกัเชยีว ผมกต็อบไปคล้ายๆ กนั ผมบอกว่า ความตาย 

นัน้เป็นของจรงิ ความจรงิเป็นสิง่ไม่ตาย แต่ความตายนัน้เป็นความจรงิ 

ความตายเป็นของเที่ยง  เพราะว่าถ้าความตายมันไม่เที่ยงแล้ว  สิ่ง 

ทั้งหลายก็จะไม่ตาย ถ้าความตายมันตายไป สิ่งทั้งหลายก็จะไม่ตาย 

แต่เพราะความตายมันไม่ตาย  คนทั้งหลายจึงต้องตาย  ความตาย 

มันไม่ตาย มันอยู่อย่างนั้น คนทั้งหลายจึงต้องตาย ถ้าความตาย มัน 

ตายไปเมื่อไหร่  เราก็ไม่ต้องตาย  เพราะว่าความตายได้ตายไปแล้ว 

เพราะฉะนั้น ควำมไม่เที่ยงซึ่งเป็นข้อหนึ่งในไตรลักษณ์ มันเป็นสิ่ง 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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ยัง่ยนืแล้วกเ็ป็นกฎซึง่อยูเ่บือ้งหลงัของสิง่ทัง้หลำย เป็นควำมจรงิซึง่อยู่ 

เบือ้งหลงัของปรำกฏกำรณ์ทัง้หลำยทีเ่รำมองเหน็ เพรำะฉะนัน้จงึเป็น 

สิ่งที่ฝืนไม่ได้ ต้องยอมให้เปลี่ยนไป เรำมีหน้ำที่ที่ปรับใจให้ยอมรับ 

ต่อกฎอนัเฉยีบขำดซึง่อยูเ่บือ้งหลงั ถ้ำเรำไม่ยอม เช่น กเ็รยีกว่ำน�ำตวั 

เขำ้ไปขวำงกับกระแสธรรมดำของควำมเป็นจริงแล้วเรำจะเดือดร้อน 

เอง หรือเช่นคนที่แต่งงานแล้ว บางทีอยู่กันไปนานๆ  เข้า  ฝ่ายหญิง 

มักจะบ่นว่า  ท�าไมไม่เหมือนเดิม  ตอนที่รักกันใหม่ๆ  ก็แบบหนึ่ง 

แต่งงานใหม่ๆ  ก็แบบหนึ่ง  เดี๋ยวนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง  ก็บ่นว่าเขา 

ไม่เหมือนเดิม  ก็จะให้เขาเหมือนเดิมได้อย่างไร  เขาเป็นสิ่งหนึ่งใน 

ปรากฏการณ์ที่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของความไม่เที่ยง  ผู้หญิงเอง 

กเ็ปลีย่นแปลงเช่นกนั ทัง้รปูร่างหน้าตา กริยิาท่าทางกเ็ปลีย่นไป แล้ว 

จะฝืนหรือบังคับให้พ่อบ้าน หรือใครๆ  ไม่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไร 

เป็นไปไม่ได้  เพราะฉะนั้นต้องท�าใจให้อนุวรรตหรืออนุโลมตาม 

การเปลี่ยนแปลง  เพียงแต่รู้ว่าสิ่งนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างไร ยอมรับ 

ความจริงของความไม่เที่ยง

อย่ำดึงทุกข์เอำไว้ สปริงออกไป

มีพระพุทธภาษิตที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงว่า 

“เมือ่ใดบคุคลเหน็ด้วยปัญญาว่าสงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง  เมือ่นัน้เขาย่อม 

เบือ่หน่ายในทกุข์ นัน่คอืทางแห่งความบรสิทุธิ”์ นีต้้องเหน็ด้วยปัญญา 

ไม่ใช่เหน็ด้วยสญัญาหรอืความจ�า  เหน็ด้วยปัญญาคอืใจ มนัเหน็จรงิๆ 

ในทางพุทธศาสนาท่านจะมีค�านี้เสมอว่า ท่านใช้ค�าว่าเห็นด้วยปัญญา 

ชอบ สัมมาปัญญา ต้องจ�ากัดลงไปทีเดียว  ไม่ใช่มิจฉาปัญญา  ไม่ใช่ 

ปัญญาผดิๆ  ปัญญาผดิๆ เป็นอย่างไร เช่น ปัญญาของโจร ปัญญาของ 
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พวกขีฉ้้อ พวกลกัขโมย ปล้น นีค่อืปัญญาของพวกผดิๆ ทัง้นัน้  ต้องเหน็ 

ด้วยปัญญาอนัชอบ  ว่าสงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง ทนีีโ้ยงมาถงึว่า “ย่อมเบือ่ 

หน่ายในทกุข์ นัน่คอืทางแห่งความบรสิทุธิ”์  ท่านเคยคดิไหมว่า คนเรา 

ส่วนใหญ่ไม่รูจ้กัทกุข์ คอืเหน็กลบักนั  เหน็สิง่ทีเ่ป็นสขุว่าเป็นทกุข์  เหน็ 

สิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุข ที่เรียกว่า วิปัลลาส  เห็นคลาดเคลื่อน ถ้าคน 

เห็นถูกต้องความเป็นจริงแล้ว ท�าไมจึงดิ้นรนเข้าไปหากองทุกข์นานา 

ประการ ทีค่นดิน้รนกนัอยูแ่ละไม่แสวงหาทางของความหลดุรอด ทาง 

ของความพ้นทกุข์  ท่านทัง้หลายนีแ่หละทีม่านัง่ฟังแสวงหาฟังสจัธรรม 

ของชีวิตว่าท�าอย่างไรจึงรู้จักชีวิตดีขึ้น ถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริงว่า 

เหน็ทกุข์เป็นทกุข์  เหน็สขุเป็นสขุแล้ว กไ็ม่เบือ่หน่ายในทกุข์ กไ็ม่มทีาง 

พบทางบริสุทธิ์ได้ 

เราต้องพิจารณาพระพุทธภาษิตบ่อยๆ ยกจติขึน้สูไ่ตรลกัษณ์ 

พจิำรณำบ่อยๆ เหน็อะไรเข้ำกค็ดิว่ำมนัไม่เทีย่ง  ท่ำนทรำบไหมว่ำคน 

ที่เพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองเป็นอย่ำงไร บำงทีมีควำมทุกข์นดิหน่อยแล้ว 

คดิผดิว่ำควำมทกุข์ข้อนี ้มนัจะอยูก่บัเรำตลอดไป ประสบทุกข์เข้ำมำ 

หน่อยเดียว ถ้ำเรำสปริงมันออกไป มันก็จะออกไปได้โดยง่ำย แต่ 

เพรำะเรำ absorb มันเอำไว้เต็มที่เลย แล้วคิดเพิ่มเติมวำ่ควำมทุกข์ 

ของเรำนี้มั่นคงจะสถิตย์สถำพรยั่งยืนต่อไป ฉันคงไม่สำมำรถพ้น 

จำกควำมทุกข์อันนี้ได้ นี่คือวิธีเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเอง แทนที่จะคิดว่ำ 

มันไม่เที่ยงหรอก ควำมทุกข์นี้มันเกิดขึ้นอยู่ชั่วครำว แล้วมันก็ดับไป 

ไม่ต้องไปท�ำอะไรกับมัน ความทุกข์บางอย่างเป็นคล้ายๆ หัวสิว อย่า 

ไปแกะ ท�าไม่รู ้ ไม่สนใจ มนัหายไปเอง นีพ่อเป็นสวิขึน้มาเมด็หนึง่  เฝ้า 

แกะและคล�าอยู่  มันก็ยิ่งช�้าบวมอักเสบ ยิ่งท�าให้บริเวณอื่นเป็นขึ้นมา 

อกี  ถ้าเราท�าเฉยๆ มนักห็ายไปเอง ความทกุข์บางอย่างกเ็ป็นอย่างนัน้ 

อย่าไปสนใจกับมันมากนัก  เราก็ชนะมันได้  ไม่เพิ่มทุกข์ให้กับตัวเอง 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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แต่ในทางกลับกันก็จะท�าให้เกิดปัญญา  อะไรเกิดขึ้นเราก็เอามา 

พิจารณาว่าไม่เที่ยง มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่  แล้วดับไป ตามลักษณะของ 

สังขาร ตามลักษณะของสังขตธรรมทั้งปวง

หน้ำที่ส�ำคัญของครู

นอกจากเราจะได้วิปัสสนาปัญญา ซึ่งเป็นเครื่องท�าลายกิเลส 

แล้ว  เรายังได้ความสบายใจ  เป็นที่พึ่งของผู้มีทุกข์โดยเฉพาะ ท่านที่ 

ต้องท�าหน้าทีบ่รหิาร  ท่ำนทีเ่ป็นครอูำจำรย์ ท่ำนทีเ่ป็นพ่อแม่ ฯลฯ ช่วย 

ลูก ช่วยญำติพี่น้องได้มำกทีเดียว มีคนเป็นจ�ำนวนมำกที่จมอยู่ใน 

ห้วงทุกข ์ เขำต้องกำรที่พึ่ง ครูอำจำรย์บำงคนลูกศิษย์รักมำก ท�ำไม 

ลูกศิษย์จึงรัก เพรำะแก้ปัญหำเรื่องทุกข์ให้เขำได้ เขำบอกว่ำเขำ 

มีควำมทุกข์ทีไรคิดถึงอำจำรย์ เวลำไม่ทุกข์ก็เฉยๆ ทุกข์ทีไรนึกถึง 

อำจำรย์ นั่นแหละ ท่ำนได้ประสบควำมส�ำเร็จในกำรเป็นครูอำจำรย์ 

ที่ลูกศิษย์เขำคิดถึงเวลำมีทุกข์ คนเรำเวลำมีสุขแล้วก็แล้วกันไป เรำ 

ก็ยินดีด้วย เวลำมีทุกข์  เรำก็ยินดีช่วยเขำ  ท่านที่เคารพ ท่านเคย 

ได้ยินได้ฟังหรือเคยตั้งปัญหาไหมว่า  ท�าไมลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า 

จึงเคารพเลื่อมใสพระองค์ไม่คืนคลาย แม้ผู้ที่เคยบวช ต่อมาลาสิกขา 

ไปกล็าเฉพาะสกิขา  ไม่ได้ลาพระพทุธเจ้า ยงัเคารพเลือ่มใสอยูเ่หมอืน 

เดมิ อาจจะมากกว่าเดมิเสยีอกี  เพราะว่าไปมปีระสบการณ์ในทางโลก 

มากขึน้  ได้มองเหน็ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมธีรรมะมากขึน้ ท�าไมถงึเป็น 

อย่างนัน้ มนีกับวชนอกศาสนาพทุธไปถามพระพทุธเจ้าว่า ท�าไมสาวก 

ของพระองค์แม้จะลาสกิขาไปแล้ว กไ็ม่เคยทีจ่ะถ่ายถอนหรอืคนืคลาย 

ความเคารพเลือ่มใสในพระองค์  เพราะเหตใุด  เพราะพระองค์สนัโดษ 

ด้วยบิณฑบาต หรือด้วยจีวร หรือด้วยเสนาสนะ หรือเพราะพระองค์ 
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มีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้หรือ พระพุทธเจ้าตอบว่าไม่ใช่ คุณสมบัติ 

เหล่านีส้าวกบางองค์ของเรามมีากกว่าเรา  เช่นพระมหากสัสปะ ชือ่ว่า 

เป็นผู้มีความสันโดษอย่างยิ่ง  แต่เหตุที่สาวกเคารพนับถือเราโดยไม่ 

ถ่ายถอน เพรำะว่ำเรำตถำคตสำมำรถแก้ปัญหำเรื่องทุกข์ให้เขำได้ 

สำวกมคีวำมทกุข์มำ เดอืดร้อนมำ ท่ำนสำมำรถแก้ปัญหำให้ได้ อนันี้ 

มีควำมส�ำคัญมำกส�ำหรับชีวิตของครูอำจำรย์

อย่ำกลัวทุกข์อันน�ำไปสู่ควำมพ้นทุกข์

ความทกุข์นีม้นัไม่เทีย่ง  เกดิขึน้ ตัง้อยู ่ และดบัไป  เพราะฉะนัน้ 

เราอย่าไปสนใจกบัมนัมากนกั ปล่อยมนัเฉยๆ  เสยีบ้าง กบัเหตกุารณ์ 

เรือ่งราวต่างๆ มนักด็บัไปเอง หายไปเอง  เหมอืนกบัหวัสวิ ลองนกึดวู่า 

ความสขุเป็นสิง่ทีเ่ราต้องการ เป็นสิง่ทีเ่ราหวงแหน เป็นสิง่ทีเ่ราปรารถนา 

อย่างยิ่ง  ที่จะประคองมันไว้  โอบอุ้มมันไว้  แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมัน 

อยู่ไหม มันไม่อยู่  มันเกิดขึ้นแล้ว  เราแสนจะหวงแหนอยากให้มันอยู่ 

กับเรา ท�าอย่างไรหนอความสุขเหล่านี้จึงจะเกิดกับเราหรือจะเกิดขึ้น 

อกี มนักไ็ม่เกดิ มนักด็บั ความสขุเป็นอย่างไร ความทกุข์เป็นอย่างนัน้ 

ขอบอกท่ำนว่ำอย่ำกลัวควำมทุกข์ที่เป็นเหตุให้ท่ำนสุข เพรำะว่ำนั่น 

เป็นเพียงบันไดขั้นต้นที่จะท�ำให้เรำพ้นทุกข์นั่นเอง ถ้ำไม่มีควำมทุกข์ 

อย่ำงนี้ๆ แล้ว บำงทีเรำอำจจะจมอยู่ในควำมทุกข์ที่มำกกว่ำนั้น มี 

อาจารย์ผูห้นึง่สามถีกูฆ่าตาย ทแีรกกเ็ป็นมาก ทนีีห้นัเข้าวดัหาธรรมะ 

มาศึกษาธรรมะได้ของวิเศษคือธรรมรัตนะ บอกว่าถ้าสามีไม่ตาย คง 

ไม่ได้มาพบทางนี้  คงยังต้องไปนั่งเป็นเพื่อนสามีที่ไหนๆ  ไปกินอะไร 

ทีโ่น่นทีน่ีไ่ปเรือ่ย คงไม่มโีอกาสพบทางทีส่ว่างทีป่ระเสรฐิอย่างนี้ นีเ้รยีก 

ว่าทกุข์น�าไปสูท่างพ้นทกุข์ อย่ากลวัความทกุข์ทีน่�าไปสูท่างพ้นทกุข์ ผม 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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ขอให้ก�าลังใจกับครูอาจารย์ทั้งหลายว่าถ้าเราเป็นคนดีแล้ว  อย่ากลัว 

การเปลี่ยนแปลง  เพราะว่าถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง  เราต้องมีการ 

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเสมอ  ถ้ำเรำมั่นใจว่ำเรำเป็นคนดีแล้ว 

อย่ำได้กลวัควำมเปลีย่นแปลงใดๆ เพรำะถ้ำมกีำรเปลีย่นแปลงเกิดขึ้น 

เรำจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดี เพรำะว่ำเรำเป็นคนดี ถ้ำไม่มี 

ตัวควำมเปลี่ยนแปลง แม้เรำจะท�ำควำมดีสักเท่ำไร  เรำก็จะเปลี่ยน 

แปลงไปในทำงทีด่ไีม่ได้ แต่เพราะเหตทุีม่คีวามเปลีย่นแปลง พอมเีหตุ 

ปัจจยัให้เปลีย่นแปลงเรากเ็ปลีย่นแปลง แต่เนือ่งจากเราประกอบเหตทุี่ 

เป็นความดีเอาไว้มาก มันก็หนุนให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี  แม้ว่า 

ในเบื้องต้นดูเสมือนว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายส�าหรับเราและคนอื่นที่มองเห็น 

ในระยะต้น แต่ขอให้มั่นใจเถอะ ท่านจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเสมอ 

แม้ว่าในระยะต้นๆ  เหมือนว่าเราจะตกต�า่ลงมา แต่เป็นเพียงการถอย 

เอาหลัก ถอยเพยีงก้าวเดยีวเพือ่จะได้ก้าวต่อไปอกี ๑๐  ก้าว  เหมอืน 

กบัคนทีจ่ะตัง้ท่าวิง่ระยะไกล อาจจะต้องถอยมา ๒-๓  ก้าว  เพือ่ตัง้ท่า 

ไว้ทะมัดทะแมง  ให้ยืนหยัดมั่นคงเพื่อวิ่งต่อไป นี่แหละชีวิต

เป็นไปตำมเหตุปัจจัย

ขอให้มคีวามมัน่ใจว่า ท�าด ี เป็นคนดย่ีอมได้ด ีธรรมย่อมรกัษา 

ผูป้ระพฤตอิยูเ่สมอ ไม่ต้องกลวัเหตกุารณ์ต่างๆ  เหตกุารณ์ต่างๆ  เป็น 

เพียงสิ่งที่ผ่านมาและผ่านไป  ไม่มีอะไรยั่งยืนถาวร แม้บำงครั้งบำง 

ครำวเรำจะล้มลง อย่ำลกุขึน้มำมอืเปล่ำ ให้หยบิอะไรขึน้มำด้วย นัน้ 

คอืควำมรู ้ ควำมเข้ำใจในชวีติ ควำมผดิหวงัพลัง้พลำด สิง่เหล่ำนีม้นั 

เป็นบทเรยีนชวีติ เป็นสิง่ทีส่อนให้เรำรูจ้กัคน รูจ้กัโลก รูจ้กัเพือ่น  ถ้า 

เราท�าดีอยู่เสมอ เราจะเป็นคนโชคดี ใครจับคนดีและคนโชคดีโยน 
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ลงบ่อ  เขาจะขึ้นมาพร้อมด้วยปลาตัวใหญ่ได ้ เขาจะไม่ขึ้นมามือเปล่า 

เพราะฉะนัน้  ถ้าเราตกอยูใ่นฐานะนัน้  เราจะไม่ขึน้มามอืเปล่า  เราจะได้ 

ปลามาด้วย คนที่โยนเราลงไปจะได้รู้สึกว่า  คนคนนี้จะไปเล่นกับเขา 

ไม่ได้ กลั่นแกล้งเขาไม่ได้ ยิ่งแกล้งยิ่งดังยิ่งรุ่งเรือง  เหมือนว่าวได้ลม 

ถ้าว่าวไม่ต้านลม มันก็ขึ้นไม่ได้ ชีวิตก็เป็นอย่างนั้น  ก็อย่าไปยึดมั่น 

ถือมั่นให้มันรุนแรงนัก  ปล่อยให้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย  อย่าไป 

หวงัผลมาก อนันีอ้ยูใ่นข้ออนตัตา  เรำท�ำอะไรอย่ำไปหวงัผลมำก เพรำะ 

ว่ำกำรหวงัผลมำกท�ำให้จิตใจกระวนกระวำยไม่เป็นสุข เรำท�ำเหตุได้ 

เต็มที่ส�ำหรับผลนั้นปล่อยให้เหตุเป็นผู้บันดำล เรำบันดำลผลไม่ได้ 

เหตุจะเป็นผู้บันดำล เรำจะเป็นเพียงผู้ท�ำเหตุ ท่านไปออกดอกแทน 

ดอกไม้ได้ไหม ออกลูกแทนต้นไม้ได้ไหม  ไม่ได้  เจ้าของสวนมีหน้าที่ 

เพยีงปลกูต้นไม้ รดน�า้ พรวนดนิ ก�าจดัศตัรพูชื การออกดอกออกผล 

เป็นหน้าที่ของต้นไม้เอง การให้ผลดีเป็นหน้าที่ของเหตุที่เราท�า  ไม่ใช่ 

หน้าที่ของเรา  เราไปบังคับสิ่งนี้ไม่ได้  มันเป็น อนัตตา  อยู่  ค�าว่า 

อนัตตาคือเป็นไปตามเหตุปัจจัย ไม่เป็นไปตามบังคับบัญชาของใคร 

คนใดคนหนึ่ง เพราะว่ามันเป็นกระบวนการธรรมชาติ  เป็นกระแส 

ธรรม  ธรรมชาติเป็นอย่างนั้น  บังคับบัญชาไม่ได้  เลือกเอาตาม 

ทีต้่องการไม่ได้  ถ้าหากเลอืกได้ พวกเราคงเลอืกรปูร่างหน้าตาเหมอืน 

นางสาวไทยกันหมด พ่อแม่ของเราก็เลือกให้เราไม่ได ้ เราเองก็เลือก 

ไม่ได้  แต่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ควรจะเป็น 

คิดว่าพอสมควรแก่เวลาพักแล้ว แล้วจะได้เข้าช่วงถามปัญหา

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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เวทนำ ๓

 จากประสบการณ์ของตวัเองว่า  เคยไปขอปฏบิตัธิรรมที่ 

สถานทีแ่ห่งหนึง่ ผูส้อนจะสอนวปัิสสนากรรมฐาน คยุกนัเรือ่งไตรลกัษณ์ 

กถ็ามว่า สขุเวทนาหรอืทกุขเวทนานัน้เราคดิเอาบ้างได้หรอืไม่ ท่านนัน้ 

ตอบว่า  ถ้าคดิเอาน่ะปฏบิตัไิม่ได้  ต้องรูส้กึจรงิๆ แล้วจงึจะก�าหนดตาม 

ขอเรียนถามอาจารย์ว่า  มีไหมเวทนาที่เป็นตัวกลางๆ ซึ่งน่าจะดีกว่า 

ทกุขเวทนาและสขุเวทนา คอื อทกุขมสขุเวทนา ตวันีน่้าจะเอาก�าหนด 

ได้ดี  ดิฉันก็มีความรู้สึกเชื่อว่า  แม้จะไม่รู้สึกทุกข์ในขณะปัจจุบันที่เรา 

ก�าลงัปฏบิตันิัน้ แต่การทีเ่ราตดิตามดชูวีติหรอืสิง่ต่างๆ  ในโลก โดยที่ 

เรารูเ้ท่าทนัหลกัของไตรลกัษณ์ กน่็าจะดกีว่า ทีค่ล้ายๆ จะไปสร้างเหตุ 

ให้มทีกุข์ เพราะฉะนัน้ดฉินัจะขอถำมว่ำ อทกุขมสขุเวทนำ น่ำจะเป็น 

ตวักลำงทีด่ ี คล้ำยเป็นพืน้ฐำนของอเุบกขำ ทีจ่ะน�ำมำพจิำรณำไตร- 

ลักษณ์ได้ดีกว่ำสุขเวทนำหรือทุกขเวทนำ ใช่หรือเปล่ำ อยำกให้ 

อำจำรย์ตอบหรือขยำยควำมให้

 ประเดน็ปัญหาแรกถามว่า ควำมทกุข์ทีเ่รำคดิว่ำเป็นทกุข์ 

กบัควำมทุกข์ที่เรำรู้สึกว่ำเป็นทุกข์ อันไหนจึงจะเป็นสิ่งที่ควรจะต้อง 

น�ำมำใช้ในกำรปฏิบัติวิปัสสนำกรรมฐำน  คิดว่าใช้ได้ทั้งสองอย่าง 

คือความทุกข์ที่เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์ เป็นทุกขเวทนา เป็น feeling 

แปลว่า  เวทนา  (ในภาษาธรรมะ) ทนีี ้ความคดิว่าเป็นทกุข์ อนันีเ้ป็น 

การพิจารณาด้วยปัญญา มองเห็นโดยสภาพทั่วไปว่าเป็นทุกข์  แม้ 

เราจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทุกข์ก็ตาม  คือความทุกข์อันนั้นไม่ได้เกิดขึ้น 

ช่วงตอบคําถาม
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แก่เรา  แต่มองดูโลกทัง้ปวงแล้วมนัเตม็ไปด้วยทกุข์  เตม็ไปด้วยความ 

บีบคั้น  ความขัดแย้ง  ก็เลยปลงใจได้ว่า  โลกเต็มไปด้วยความทุกข์ 

ความทกุข์อนัแรกทีเ่กีย่วกบัความรูส้กึ ความรูส้กึว่าเป็นทกุข์  เช่น  เอา 

เข็มมาแทงแล้วรู้สึกเจ็บ  อันนี้คือทุกขเวทนำ ซึ่งเป็นทุกข์ในขันธ์ ๕ 

รปู  เวทนา แต่ทกุข์กม็ขีอบเขตกว้างและลกึกว่านัน้กค็อืทกุข์ในอรยิสจั 

ซึ่งรวมเอาความสุขที่มีตัณหาเป็นมูลด้วย  ที่เราคิดว่าเป็นความสุข 

นั้น  ถ้าเราพิจารณาในแง่ของอริยสัจแล้ว  เป็นความทุกข์  เพราะว่า 

มีตัณหาเป็นมูล  เมื่อมีตัณหาเป็นมูล มันจะเปลี่ยนเป็นทุกข์ในล�าดับ 

ต่อไป  เพราะฉะนั้นท่านจึงสรุปลงว่าความสุขเช่นนั้นก็เป็นทุกข์ด้วย

ในแง่ของอริยสัจซึ่งมีความหมายของความทุกข์ที่กว้างและ 

ลึกซึ้งกว่าทุกขเวทนา คล้ายๆ เราพูดว่า ทุกคนนุ่งผ้าขี้ริ้ว ทุกคนใส่ 

ผ้าขี้ริ้ว  เราพูดตอนจบของผ้าทุกผืน มองทุกข์ในแง่ของอริยสัจ  จับ 

เอาความสุขอย่างโลกๆ  เข้าไปในทุกข์ด้วย  เพราะมีตัณหาเป็นมูล 

ในอริยสัจนั้น  บอกว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์  มันจะสัมพันธ์กับ 

สมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์  refer  ถึงอะไร  refer  ถึงตัณหาประเภท 

ต่างๆ นี่คือ ควำมทุกข์ในอริยสัจ

ทนีีค้วำมทกุข์ในไตรลกัษณ์ ขอบเขตกว้างกว่านีอ้กี คลมุเอาสิง่ 

ทัง้หลายทัง้ปวงอยูใ่นทกุข์ทัง้หมด  เพราะถกูบบีคัน้ด้วยเหตปัุจจยัต่างๆ 

ให้ไม่สามารถจะด�ารงอยูใ่นสภาพเดมิได้ ทกุข์ในไตรลกัษณ์ หมายความ 

ถงึ ทนได้ยากหรอืทนไม่ได้ มนัจงึต้องเปลีย่นแปลง  เพราะฉะนัน้มนัจะ 

มคีวามสมัพนัธ์กนัอกีกบัความไม่เทีย่ง มนัถกูบบีคัน้ให้ต้องเปลีย่นแปลง 

ไปตามเหตุปัจจัยซึ่งเป็นอนัตตา มันเป็นอยู่อย่างนี้ นี่เป็นปัญหาท่อน 

ที่ ๑

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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คราวนีปั้ญหาท่อนที ่๒ ปัญหาทีถ่ามว่า ภาวะกลางๆ ทีเ่รยีกว่า 

ไม่ทกุข์ไม่สขุมหีรอืไม่ อนันีถ้้าจดัตามธรรมะกม็อียูเ่รยีกว่า อทกุขมสขุ 

เวทนา หรอื อเุบกขาเวทนา ความรูส้กึเฉยๆ แต่อทกุขมสขุเวทนา หรอื 

อเุบกขาเวทนานัน้  ถ้าให้เวทนาเหลอื ๒ กจ็ดัเข้าในสขุเวทนาคอืความ 

สุขน้อยๆ สุขอ่อนๆ ท่านเรียกว่าไม่ทุกข์ไม่สุข  แต่ความจริงแล้วเป็น 

สุขน้อยๆ คล้ายๆ อากาศที่เคลื่อนไหวน้อยจนไม่มีลม  เราบอกว่าใน 

ห้องนีไ้ม่มลีม ทีจ่รงิมอียูแ่ต่เคลือ่นไหวน้อยจนไม่รูส้กึว่ามแีต่มอียู ่ หรอื 

ว่าท่านดื่มน�า้หมดแล้ว ท่านบอกว่าในแก้วนี้มีน�า้หรือเปล่า  เราบอกว่า 

หมดแล้ว  ที่จริงมันมีอยู่บ้าง  แต่มีน้อย พอเราคว�่าแก้วจะมีน�้าไหล 

ออกมา ๒-๓ หยด สิ่งประเภทนี้โวหารทางพระพุทธศาสนา  เรียกว่า 

อพัโพหารกิ หรอื อโวหารกิะ กล่าวไม่ได้ว่าม ีแต่ความจรงินัน้ม ี เหมอืน 

ท่านมเีงนิตดิกระเป๋าอยู ่๒ สลงึ ซึง่เวลานีซ้ือ้อะไรไม่ค่อยได้  ท่านบอก 

ว่าไม่มเีงนิ ดแูล้วม ี๒ สลงึเหมอืนไม่ม ีมนัซือ้อะไรไม่ได้  เป็นท�านองนี้ 

สิ่งที่มีเหมือนไม่มี ก็คงจะตอบเท่านี้ก่อน นอกจากจะถามเพิ่มนะครับ

อำรมณ์ในภำษำธรรม

  ถามเรื่องที่ตกค้างจากวันวานด้วย เนื่องจากวิทยากร 

มากกว่า ๒ ท่านพดูว่า อารมณ์นอกจากว่าคล้ายๆ รบัเข้ามาแล้ว  เรายงั 

เสวยอารมณ์ด้วย โดยท่านพดูว่าสขุเวทนา ทกุขเวทนา  เราเสวยเข้าไป 

อยากเรียนถามว่า อทุกขมสุขเวทนำ เรำเสวยหรือเปล่ำ

  ค�าว่าเสวย ที่ท่านใช้นี้แปลมาจากค�าบาลีว่า เวทยิต�

แปลว่า  รู้สึก สุขหรือทุกข์ ความจริงแล้ว คือรับอารมณ์  แล้วดูดซึม 

absorb อารมณ์เข้าไป ค�าว่าอารมณ์ในภาษาธรรมไม่ใช่  emotion 

อารมณ์ทีก่ล่าวถงึทีว่่าเสวยอารมณ์ อารมณ์นัน้ไม่ใช่ emotion แต่ว่า 
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concept ของคนทั่วไป พอพูดถึงอารมณ์ก็นึกถึง emotion ที่จริง 

อำรมณ์ทีก่ล่ำวถงึในภำษำธรรมะ นัน่คอื object สิง่ภำยนอก  เช่น ตา 

เป็นอายตนะภายในไปรับอารมณ์ภายนอก รูปนั้นเขาเรียกว่าอารมณ์ 

รปูารมณ์ อารมณ์คอื รปู อำรมณ์ในทีน่ีค้อื object สิง่ทีอ่ยูภ่ำยนอก 

ซึง่คูก่บัตำ รปูเข้ำสูจ่ติไม่ได้ แต่ควำมรูส้กึพอใจหรอืไม่พอใจ เพรำะ 

ได้เห็นรูปนั่นแหละเข้ำสู่จิตได้ สัญญา คือความจ�า ยังช่วยกระตุ้นให้ 

เกิดความพอใจหรือไม่พอใจในระยะต่อมาอีกด้วย ทีนี้เมื่อตารับแล้วก็ 

รายงานไปถึงจิต ท�าให้จิตรับรู้สิ่งเหล่านั้นด้วย  จิตขึ้นมารับรู้อารมณ์ 

ทางตาก็ได้  หรือเปรียบว่าเราวางน�า้ไว้ในที่แจ้ง  ลมพัดพาเอาละออง 

ธลุมีาด้วย ละอองธลุจีะลงในอ่างน�า้ ทแีรกกจ็ะลอยอยูบ่นผวิน�า้  ถ้าไม่ 

ช้อนออก มนัจะค่อยๆ ลงไปในส่วนลกึของน�า้ แล้วกน็อนลงก้นอ่าง  ถ้า 

เราเปรียบเหมือนฝุ่นละอองนั้นเป็นอารมณ์สิ่งภายนอกที่จิตรับ ผิวน�้า 

เปรยีบเหมอืนผวิจติ ทีภ่าษาธรรมะเรยีกว่า วถิจีติ ภาษาจติวทิยาเรยีก 

ว่า conscious mind จติส�านกึ จติส�านกึไปรบัรูส้ิง่ภายนอก ทีผ่วิของ 

จติออกไปรบันัน้  เราคดิว่ามนัหายไปแล้ว แต่ความจรงิมนัค่อยๆ เดนิทาง 

ไปฝังตวัอยูใ่นส่วนลกึของจติ  เหมอืนละอองทีล่งไปอยูใ่นส่วนลกึของน�้า 

อนันีค้อื Unconscious mind จงึเรยีกว่า ภวงัคจติ หรอืภวงัควญิญาณ 

ซึง่มหีน้าทีเ่กบ็อารมณ์ สะสมอารมณ์ทัง้ดทีัง้ชัว่  เกบ็กรรม สะสมกรรม 

ทั้งดีทั้งชั่ว  ไม่ทราบว่าตรงกับค�าถามหรือเปล่าครับ

เป็นค�าสอนทีท่่านบอกว่า ส�ารวมอนิทรย์ี คอื ระวงั ตา ห ูจมกู 

ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่เห็นรูป ได้ยินเสียง ได้กลิ่น 

ลิ้มรส ได้ถูกต้องโผฏฐัพพะ คือสัมผัสหรือรู้ธรรมารมณ์ ไม่ให้ยินดี 

ยินร้าย คือต้องการสกัดกั้นทั้งความยินดียินร้ายไม่ให้เข้ามาสู่จิต ให้ 

จติเราสงบและแจ่มใสอยู ่ทนีีพ้อพดูอย่างนีก้ม็ปัีญหาอกี เมือ่ไม่ให้ยนิดี 

ยินร้ายแล้ว  เราจะสั่งสมความดีได้อย่างไร จะสะสมบารมีได้อย่างไร 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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อันนี้ขอตอบว่าที่ท่ำนไม่ให้ยินดียินร้ำยนั้น เฉพำะสิ่งใดก็ตำมที่ท�ำให้ 

บำปอกุศลไหลเข้ำสู่จิต แต่ถ้ำท�ำให้กุศลธรรมไหลเข้ำสู่จิต อันนั้น 

ให้รับเข้ำมำ ส�ารวมอินทรีย์นั้น  เช่น นั่งฟังธรรมะอยู่อย่างนี้  ถ้าหาก 

ฟังไปไม่ยินดีไม่ยินร้าย  เฉยๆ  วิทยากรจะพูดอย่างไรก็เฉยๆ อย่างนี้ 

ไม่ใช่ส�ารวมอินทรีย์  เป็นโมหะ คือ  ไม่รู้เรื่อง  แต่ถ้าส�ารวมอินทรีย์ 

ก็สกัดกั้นเฉพาะส่วนไม่ดีออกไป แล้ว absorb ส่วนที่ดีเข้ามา เป็น 

การสะสมความดี สะสมความรู้ บ่มจิตด้วยกุศลธรรม คล้ายๆ เรา 

ไปบริโภคอาหาร มีอาหารอยู่หลายอย่างให้เราเลือก  เรารู้ว่าอาหาร 

ชนิดนี้กินเข้าแล้วเป็นข้าศึกต่อร่างกาย  เราก็ไม่บริโภค  นี้เรียกว่า 

ส�ารวม  รู้ว่าอาหารชนิดนี้ไม่เป็นโทษต่อร่างกาย  มีคุณแก่ร่างกาย 

ก็บริโภคเข้าไปพอประมาณ ให้ส�าเร็จประโยชน์ดังนี้

สุญญตำวิหำร

  นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผม อทุกขมสุขเวทนา 

มันน่าจะเป็นเวทนาทั้งไม่ยินดีและไม่ยินร้าย คือปราศจากอิฏฐารมณ์ 

และอนิฏฐารมณ ์ เพราะว่ายินดีก็ยังใจหาย ยินร้ายก็ยังใจเสีย คือจิต 

เสยีดลุทั้งสองทาง ยินดีจิตแกว่งไปทางซ้าย ยินร้ายจิตก็แกว่งไปทาง 

ขวา  เป็นจิตที่ยังสุขภาพไม่ดี  จิตที่วางเฉยนั้น  ผมคิดว่าเป็นจิตที่ว่าง 

จากอารมณ์  ถ้าจะเรยีกว่าจติอยูใ่นสญุญตาวหิารได้หรอืไม่ หากเฉยๆ 

เพราะโมหะมันก็เสียสุขภาพจิต  ยินดีก็เสียสุขภาพจิต  ยินร้ายก็เสีย 

สุขภาพจิต ก็หมายความว่า  อารมณ์ที่ว่าง  อารมณ์ที่สัมผัสต่อความ 

สงบเยือกเย็นจะไม่มีโอกาสเลยหรืออย่างไร

 ขอโทษครับ ช่วยเน้นค�าถามอีกที
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  คือผมติดใจค�าว่า อทุกขมสุขเวทนา บางท่านอาจตี 

ความหมายไปทางโมหะเฉยๆ  ไม่รู้ไม่ชี้อะไรก็ได้  ผมคิดว่า  ถ้าเป็น 

โมหะมันก็เป็นกเิลส ยนิดมีนักเ็ป็นกเิลส แต่เป็นกเิลสทางบวก ยนิร้าย 

ก็เป็นกิเลสทางลบ มันเป็นทุกขเวทนาเหมือนกัน อทุกขมสุขเวทนำ 

ที่อำจำรย์เฉลยว่ำมันเป็นสุขอ่อนๆ ผมยังสงสัย น่ำจะเป็นจิตที่ว่ำง 

จำกอำรมณ์ ทัง้ยนิดแีละยนิร้ำย คอืสภำพทีจ่ะเรยีกว่ำ สญุญตำวหิำร

ได้หรือไม่

 พดูถงึ อทกุขมสขุเวทนา นัน้ กห็มายถงึความสขุอ่อนๆ 

เป็นอย่างนัน้จรงิๆ ทนีีท่้านต้องการให้เป็น สญุญตาวหิาร สญุญตาวหิาร 

แปลว่า อยูด้่วยความว่าง คอืจติทีไ่ม่ยดึมัน่ถอืมัน่สิง่ใด มองโลก มอง 

สิ่งทั้งปวงเป็นความว่าง  คืออนัตตานั่นเอง  ในขณะที่อยู่ในสุญญตำ 

วหิำรหรอือยูด้่วยควำมว่ำงนัน้ จติจะได้รบัควำมสขุสงบทีป่ระณตีมำก 

ไม่ใช่อทุกขมสุขเวทนำ จิตจะได้รับควำมสุขสงบมำก เป็นสุขเวทนำ 

ทีเดียว แต่ว่ำเป็นควำมสุขที่ปรำศจำกกำม ปรำศจำกอกุศล เป็น 

ควำมสุขที่ได้จำกปีติ เกิดจำกสมำธิ  มันคนละสุขกับสุขเวทนาของ 

คนทั่วไปที่ได้ดื่มเหล้าแล้วเป็นสุข  ได้ไปดูหนังแล้วเป็นสุข มันคนละ 

อย่างกัน  สุขที่ได้จากสมาธิหรือวิปัสสนา  เป็นความสุขที่ประณีตอีก

แบบหนึ่ง

 พอพดูถงึเรือ่งสขุ ผมกเ็ลยคดิขึน้มาว่าในทางพทุธศาสนา 

นี่  จะเน้นค�าว่าทุกข์มากกว่าสุข  เนื่องจากมันเป็นบัญญัติของชาวโลก 

ถ้าท่านบอกว่าโลกนีไ้ม่มสีขุ ชาวบ้านจะยิง่งงใหญ่ กต้็องบอกว่านพิพาน 

เป็นสุขอย่างยิ่ง  แทนที่จะบอกว่านิพพานนี่หมดทุกข์อย่างยิ่ง ถ้าจะให้ 

ตรงตามหลักของพระพุทธศาสนาก็คงจะพูดอย่างนั้น  แต่ในโลกนี้ยัง 

ติดสมมติติดบัญญัติอยู่  ยังเกาะแน่นอยู่กับค�าว่าความสุข  จึงไม่มีค�า 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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อืน่ใดจะเรยีก จงึเรยีกว่าสขุอย่างยิง่ ความจรงิกค็อื ภาวะทีห่มดทกุข์ 

อย่างยิง่ ค�าว่าสญุญตาวหิาร คงหมายถงึว่า ภาวะทีม่สีขุ แต่เป็นภาวะ 

ที่ว ่างอย่างยิ่ง  เพราะฉะนั้น  ค�าว่าบัญญัตินิพพานจึงมี  ๒  อย่าง 

นิพฺพาน� ปรม� สขุ� กับ นพิพฺาน� ปรม� สุ� อนันีผ้มเข้าใจว่าค�าว่าสขุ

สขุ ทกุข์ ทกุข์นี่  สุขก็คือทุกข์อย่างอ่อน เหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ 

บอกว่าความเย็นมันไม่มี  มีแต่ความร้อนที่ลดดีกรีลงมาเท่านั้นเอง 

ก็เหมือนกับว่าจ�าเป็นต้องใช้ค�าว่าสุขอยู ่  อากาศว่าเย็น  ที่จริงมัน 

ก็ยังมีอุณหภูมิอยู ่อยู่ในห้องแอร์มันก็ยังมีอุณหภูมิร้อนอยู ่ แต่ในทาง 

บัญญัติโลกก็ต้องว่าห้องนี้เย็น ผมมีความเข้าใจว่าอย่างนั้น

 ที่ท่านพูดนั้นถูกแล้วโดยปรมัตโวหาร คือภาษาธรรมที่ 

สงูจรงิๆ ท่านพดูว่าภาวะทีส่ิน้ทกุข์ ส�าหรบัค�าว่าความสขุนัน้ เป็นภาษา 

ทีย่มืมาใช้เพือ่ให้ชาวโลกเข้าใจเท่านัน้ แต่ถ้าพดูในภาษาธรรมะ ภาษา 

ธรรมจรงิๆ ท่านเรยีกว่า เป็นภาวะทีส่ิน้ทกุข์หรอืดบัทกุข์ อย่างนพิพาน 

นี ่ ในอรยิสจัข้อที ่๓ ซึง่หมายถงึนพิพาน ท่านใช้ค�าว่า ทกุขนโิรธ ความ 

ดบัทกุข์ตวัเตม็ท่านใช้ค�าว่าทกุขนโิรธ ความดบัทกุข์ได้ ทีท่่านเข้าใจนัน้ 

ถกูต้องแล้ว แต่ว่าเนือ่งจากเราต้องใช้โวหารของโลกอยู่ พระพทุธเจ้า 

ใช้ค�าว่า โลกนริกุต ิภาษาของโลก โลกสมญัญา  เป็นการก�าหนดหมาย 

ให้รู้กันของชาวโลก ก็เลยยืมภาษาของชาวโลกมาใช้ว่าอย่างนี้เป็นสุข 

นพิพานเป็นสขุอย่างยิง่ กค็อืปลอดทกุข์อย่างยิง่นัน่เอง ภาวะปลอดทกุข์ 

ยมืภาษามาใช้ว่าเป็นสขุอย่างยิง่ นพิพาน ว่างจากกเิลส  ว่างจากราคะ 

โทสะ  โมหะ ก็เรียกว่าว่างและเป็นสุข
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อนุสัย

  เมือ่กีท่้านบอกว่า ความโกรธ โทสะนี ้ กข็ึน้อยูก่บัหลกั 

ไตรลักษณ์เหมือนกัน มันเป็นทุกข์ มันแปรปรวน มันไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ 

ตน ที่ท่านใช้ค�าว่า  เป็นไปตามเหตุปัจจัย  เพราะฉะนั้น ถ้าเราปล่อย 

ไปตามกฎของไตรลักษณ์ มันก็หายไปโดยอัตโนมัติ  คนโบราณจึงยืด 

เวลา ให้นบั ๑-๑๐ บ้าง นบัถงึ ๑๐๐ บ้าง ถ่วงเวลาให้กเิลสหลายตวันัน้ 

ก็เป็นอุบาย พูดง่ายๆ  ว่าพวกกิเลสมันเป็นสังขารอย่างหนึ่ง  มันเกิด 

จากการปรงุแต่งหรอืสงัขตธรรม เพราะฉะนัน้ ถ้าหากว่าเราไม่ไปใยดี 

มากนกั มนักจ็ะค่อยๆ คนืกลายหายไป ถ้าพดูลกัษณะอย่างนี ้กเ็หมอืน 

กบัว่ากเิลสมนัเป็นแขกแปลกหน้า แขกจร ไม่ใช่ผูท้ีไ่ปกดขีเ่ราหรอืค�า้คอ 

เราตลอดเวลา แต่ว่าเมื่อท่านได้จ�าแนกค�าว่ากิเลสมี ๓ ระดับว่า ขั้น 

ที ่๓ อนสุยั กเิลสทีน่อนเนือ่ง  โดยท่านเปรยีบเหมอืนกบัตะกอนทีน่อน 

ในแก้วน�า้ก้นแก้ว นอนเนือ่งในขนัธสนัดาน ค�าว่า นอนเนือ่ง  เหมอืนกบั 

จะบอกว่า  กิเลสนี้เป็นอนัตตาที่เที่ยงแท้  เมื่อถูกอะไรกวนมันก็ฟูขึ้น 

มาทหีนึง่ พอไม่มอีะไรกวนกต็กไปนอนก้นในบรเิวณเดมิ มนัดเูหมอืน 

ว่ากิเลสนั้นมันไม่ได้ปรุงแต่ง มันเป็นอนัตตาที่เที่ยงแท้ถาวรไป ผมจึง 

คดิว่า ค�าว่าอนสุยั  น่าจะแปลว่าความเคยชนิมากกว่า เช่น คนทีโ่มโห 

ง่ายกับอีกคนหนึ่งที่โมโหยาก  คนที่โมโหง่ายนี้สะสมความเคยชิน 

อะไรนิดอะไรหน่อยก็โมโห หรือคนขี้งก นี่ผมว่าน่าจะเรียกว่า ความ 

เคยชนิ ความเคยตัวมากกว่า ถ้าบอกว่ากิเลสมันนอนเนื่องแล้วรู้สึกว่า 

จะผิดทฤษฎีของกิเลสที่ว่ามันเป็นสังขารชนิดหนึ่งที่ท่านว่าไว้

  อนุสัยจะแปลว่าความเคยชินก็ได้ ท่านต้องแยกอันนี้ 

ออกก่อน นิสัย อุปนิสัย อัธยาศัย และอนุสัย นิสัยคือการกระท�าซ�้า 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์
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จนเคยชิน  อุปนิสัยคือส่วนลึกของนิสัย  แปลว่า  ท�ามานานจนเป็น 

ส่วนลกึ หยัง่รากลกึแล้วเป็นอปุนสิยั อธัยาศยั คอืพืน้เพของจติใจ ยก 

ตัวอย่างเช่นไม้สักเราถือว่าเป็นไม้เนื้อดี  ปลูกบ้านแล้วปลวกไม่ขึ้น 

อันนั้นหมายถึงคล้ายคนที่มีอัธยาศัยดี แต่ทีนี้ถ้าไม้สักนั้นยังไม่ได้น�า 

มาตาก ไสกบ ขดัสใีห้เรยีบร้อย มนักย็งัตะปุม่ตะป�่าหยาบอยู่  แต่พอ 

น�ามาขัดก็เป็นไม้ที่สวยงาม พร้อมที่จะท�าพื้นท�าฝาได้  นั่นคือนิสัย 

และอุปนิสัย จะเรียกว่าวาสนาหรือบารมีก็ได้

ส่วนอนสุยันัน้  ในทางธรรมท่านหมายถงึกเิลส ๗ อย่าง ทีน่อน 

เนื่องอยู่ในสันดานหรืออยู่ในส่วนลึกของจิต กล่าวโดยใจความดังนี้

๑. กามราคะ ความก�าหนัดในกาม ความพอใจติดใจในกาม

เราจะสังเกตเห็นว่า  บางคนมีอาการเสมือนหนึ่งว่ากามราคะสงบไป 

แต่พอกระทบอารมณ์อันน่าพอใจอย่างแรงเข้า  กามราคะฟุ้งขึ้นมา 

เรื่องฤๅษีชีไพรที่สงบอยู่ในป่าแต่ต้องพ่ายแพ้แก่อ�านาจแห่งสตรีงาม 
ย่อมเป็นตัวอย่างอันดีของเรื่องนี้

๒. ปฏฆิะ ความขดัใจ หงดุหงดิ บางคนมอีาการเสมอืนหนึง่ว่า 

ไม่มีความโกรธ  ไม่มีโทสะ  เพราะเราไม่เคยเห็นท่านแสดงอาการเช่น 

นัน้ แต่ความหงดุหงดิขดัเคอืงยงัมอียู ่ เพยีงแต่ระงบัไว้ได้  ไม่พลุง่ออก 

มาเป็นโทสะ

๓. ทิฏฐิ ความเห็นผิด การถือรั้นในความเห็นผิด การถือเอา 

ความเห็นเป็นความจริง  โดยธรรมดาความเห็นอาจตรงกับความเป็น 

จริงก็ได้  อาจตรงกันข้ามกับความจริงก็ได้

๔. วิจิกิจฉา  ความลังเลสงสัย  ไม่อาจตกลงใจ  ในกุศลธรรม 

อย่างแน่นอนลงไปได้

๕. มานะ ความถือตัว ทะนงตัว
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๖. ภวราคะ ความก�าหนัดยินดีในภพ พอใจในภพใดภพหนึ่ง

๗. อวิชชา ความไม่รู้จริงในสภาพสังขาร หรือไม่รู้อริยสัจ ๔ 

ครบถ้วนตามเป็นจริง

อนุสัย ๗ นี้เรียกว่า สังโยชน์ ๗ ก็มี สังโยชน์ แปลว่ากิเลส 

เครื่องผูกมัดหรือคล้องสัตว์ไว้ในวัฏฏสงสาร

อนุสัยนี้  บางตัวตรงกับนิวรณ์ ๕ อนุสัยที่ฟุ้งขึ้นมานั่นเองเป็น 

นวิรณ์  เช่นปฏฆิะทีร่ะงบัไม่อยู ่ฟุง้ขึน้มาเป็นโทสะ  เป็นพยาบาท กาม 

ราคะ ฟุง้ขึน้มาเป็นนวิรณ์ คอืกามฉนัทะ พอใจในกาม  เหมอืนตะกอน 

ฟุ้งขึ้นมาปนกับน�้า ดื่มไม่ได้ ถ้าดื่มก็ไม่ให้ความสุข

ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาถามและสนใจฟังมา 

โดยตลอด

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต
เ รื่ อ ง ไ ต ร ลั ก ษ ณ์



รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเกียรติจำกสภำสังคมสงเครำะห์แห่งประเทศ 

ไทย ให้มาสนทนาธรรมกับท่านทั้งหลาย หลังจากที่ท่านได้ไหว้พระ 

สวดมนต์แผ่เมตตา  แล้วก็ระลึกถึงบุญคุณของบุพการีทั้งหลายซึ่ง 

สิ่งเหล่านี้  ก็ถือว่าเป็นคุณธรรมส�าคัญของชาวไทยเรา ก่อนที่จะเริ่ม 

เรือ่งใหม่ในวนันี้ กอ็ยากจะทบทวนเรือ่งเก่าสองเรือ่งทีผ่่านมาแล้วเลก็ 

น้อย  เรื่องแรกก็คือ พระรัตนตรัย ซึ่งถือว่าเป็นหลักยึดหรือเป็นสิ่งที่ 

น�าทางส�าหรบัพวกเราทัง้หลาย  เป็นแสงสว่าง  เป็นประทปีทีจ่ดุน�าหน้า 

ส�าหรับพระสงฆ์นั้นว่าเป็นชุมชนแบบอย่าง หรือตัวแบบที่พระพุทธเจ้า 

ท่านต้องการจะให้ชมุชนทีเ่ป็นชาวพทุธด�าเนนิชวีติแบบนัน้ คอื สะอาด 

สว่าง  สงบ แบบเดียวกับที่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ด�าเนินอยู่

คราวนี้ส�าหรับเรื่องที่สองคือเรื่องหลักกรรม ซึ่งคราวที่แล้วผมได้ให้ 

นิยาม ๕ อย่างเอาไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ กรรมนิยาม ก็ได้เน้น 

หลักกรรม
กับการพึ่งตนเอง

๓
บ ท ที่

93



94

เป็นพเิศษ เพราะถอืว่าเป็นเรือ่งกรรมแล้วก็ได้ให้สมบัติและวิบัติ อย่าง 

ละสีเ่อาไว้  เพือ่เป็นการพจิารณาผลของกรรมหรอืการกระท�า ว่าท�าไม 

จึงได้ดีมากบ้างน้อยบ้าง ไม่เหมือนกัน มันอาจจะมีปัญหามีอะไร 

บางอย่างที่มาขัดขวางขัดแย้ง หรือว่ามาหนุนให้เป็นไปอย่างนั้น

คราวทีแ่ล้วผมได้พดูถงึปโยคสมบตั ิซึง่หมายถงึความเพยีร ผูท้ี่ 

สมบรูณ์ด้วยความเพยีรย่อมจะได้รบัผลแห่งการกระท�าของตนมากกว่า 

ผู้ที่หย่อนความเพียร กระผมพูดมาถึงตรงนี้ก็นึกถึงพระพุทธภาษิตได้ 

เพิง่นกึได้เดีย๋วนีเ้อง พระพทุธภาษติทีเ่กีย่วกบัเรือ่งนี ้อย่างเช่นพระองค์ 

ตรัสว่าการงานที่ย่อหย่อนอย่างหนึ่ง พรหมจรรย์คือระบบแห่งการ 

ประพฤติคุณงามความดีที่ระลึกขึ้นแล้วรู้สึกมีความรังเกียจ ไม่มีความ 

สบายใจ โดยเฉพาะผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์  อย่างเช่นพระสงฆ์ที่ 

ประพฤตพิรหมจรรย์แล้วระลึกขึ้นมารู้สึกไม่สบายใจ รังเกียจ เพราะ 

มีความบกพร่องรอบด้าน หรือบกพร่องนานาประการ คราวนี้ส�าหรับ 

ฆราวาส การงานของฆราวาสนั้นก็เป็นพรหมจรรย์ของฆราวาสอย่าง 

หนึ่ง ทีนี้ถ้าเรานึกถึงการงาน  นึกถึงหน้าที่ต่างๆ แล้วมันมีความ 

บกพร่องรอบด้านก็รู้สึกไม่สบายใจ ข้อวัตรปฏิบัติที่เศร้าหมอง สาม 

อย่างนีจ้ะหวงัผลมากไม่ได้ ท่านตรสัไว้อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ การงานที่ 

ย่อหย่อน ความเพยีรทีย่่อหย่อน การประพฤตคิณุงามความดทีีม่คีวาม 

บกพร่องรอบด้าน หรือข้อวัตรปฏิบัติที่เต็มไปด้วยความเศร้าหมอง 

สิ่งเหล่านี้สามอย่างนี้จะหวังผลมากไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีใจ 

ยุติธรรม เมื่อพิจารณาแล้วรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีอยู่ในฐานะที่บกพร่อง 

ไม่สมบูรณ ์ก็หวังผลมากไม่ได ้ถ้ามันไม่ได้ผลมาก เราก็ต้องยอมรับ 

ความจรงิว่า มนัเป็นความบกพร่องของเราเอง แล้วกเ็ป็นเหตใุห้มคีวาม 

พากเพียรมากขึ้น มีความพยายามมากขึ้น ก็จะได้รับผลดีขึ้น

ห ลั ก ก ร ร ม
กั บ ก า ร พึ ่ง ต น เ อ ง
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ส�าหรบัวนันีก้จ็ะคยุกนัถงึเรือ่ง หลกักรรม นัน่แหละครบั แต่ว่า 

จะขยายออกมาถงึเรือ่งการช่วยเหลอืตวัเองหรอืการพึง่ตวัเอง อนัทีจ่รงิ 

การช่วยเหลือตัวเองและการพึ่งตัวเองนั้นถือว่าเป็นสาระส�าคัญของ 

หลักกรรมอยู่แล้ว แต่ก่อนจะมาถึงเรื่องนี้  กระผมจะขอกล่าวถึงอะไร 

อกีเลก็น้อยสกัสองสามอย่าง อย่างเช่นลทัธซิึง่เป็นปฏปัิกษ์หรอืเป็นสิง่ 

ตรงกนัข้ามกบัหลกักรรมของพระพทุธศาสนา อย่างเช่นทีท่่านเรยีกเป็น 

ภาษาบาลีว่า ปุพเพกตเหตุวาทะ คือลัทธิที่เชื่อว่าสุขทุกข์ดีชั่วที่บุคคล 

ได้รบันัน้ขึน้อยูก่บักรรมเก่าทัง้หมด กรรมใหม่นัน้ไม่มคีวามหมาย ไม่มี 

ความส�าคญั สดุแล้วแต่กรรมเก่า ลทัธนิีเ้ชือ่ว่า จะสขุ ทกุข์ ด ีชัว่ กข็ึน้ 

อยูก่บักรรมเก่าทัง้หมด กเ็รยีกว่า ปพุเพกตเหตวุาทะ อนันีพ้ระพทุธเจ้า 

ท่านปฏิเสธ ท่านบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นหรอก คราวนี้พระพุทธศาสนา 

ยอมรับเรื่องกรรมเก่าก็จริง  แต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมด การที่มีความเชื่อว่า 

สขุ ทกุข์ ด ีชัว่ ซึง่บคุคลได้รบัอยูใ่นปัจจบุนัเป็นเพราะกรรมเก่านัน้ ถ้า 

หากเป็นอย่างนั้นจริงแล้ว เราก็ไม่มีความเพียร ไม่มีความพยายามที่ 

จะท�าอะไรใหม่ ซึ่งเป็นการขัดกับหลักส�าคัญของพระพุทธเจ้าที่เน้นใน 

เรื่องกรรมปัจจุบันมากกว่ากรรมในอดีต

ผมจะขอเล่าเรือ่งสัน้ๆ ให้ฟังสกัเรือ่งหนึง่นะครบั ครัง้หนึง่พระ- 

พทุธเจ้าประทบัอยูท่ีป่่าอสิปิตนะ เมอืงพาราณส ีได้ตรสักบัพระอานนท์ 

ว่า  “อานนท์!  เธอจงดูบุตรเศรษฐีนี้มีทรัพย์มากถึง  ๑๖๐  โกฏิ  แต่ 

ผลาญหมดแล้วเที่ยวขอทาน ถ้าเขาประกอบการงานในปฐมวัย จะได้ 

เป็นเศรษฐทีีห่นึง่ของนครนี ้ ถ้าออกบวชจกัได้บรรลอุรหตัตผล ภรรยา 

เขาจักได้บรรลุอนาคามิผล ถ้าท�างานในมัชฌิมวัย  จักได้เป็นเศรษฐี 

ที่ ๒  ออกบวชจักได้ส�าเร็จอนาคามิผล  ภรรยาของเขาจักได้เป็น 

สกทาคาม ี ถ้าท�างานในปัจฉมิวยั จกัได้เป็นเศรษฐทีี ่๓ ออกบวชจกัได้ 

เป็นสกทาคาม ีภรรยาของเขาจักได้เป็นโสดาบัน แต่บัดนี้เขาได้เสื่อม 
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หมดแล้ว ทั้งโภคะของคฤหัสถ์  และสามัญญผล  (ผลแห่งความเป็น 

สมณะ, ผลทางธรรม)  ได้เสื่อมหมดทั้งสองทางทั้งทางโลกและทาง 

ธรรมเพราะอะไร  เพราะว่าหลังจากที่พ่อแม่ตายแล้ว  ได้ครอบครอง 

สมบตั ิแล้วเสพแต่อบายมขุทกุอย่าง กนิเหล้าคบคนชัว่  งานการไม่ท�า 

ในที่สุดบุญวาสนาที่ตัวมีอยู่  ซึ่งควรจะได้เป็นถึงพระอรหันต์  หรือถ้า 

ครองฆราวาสจะได้เป็นเศรษฐทีีห่นึง่ของเมอืงนีก้เ็สือ่มหมด อนันีเ้พราะ 

อะไรครับ  เพราะว่ากรรมในปัจจุบันนั้นไม่ดีเลย  ไม่ได้กระท�ากรรม 

ในปัจจบุนัให้ดเีลย แม้จะมลีูท่าง มโีอกาสทีจ่ะเป็นได้ จะบรรลไุด้ แต่ 

กเ็ป็นไม่ได้ บรรลไุม่ได้  เพราะกรรมในปัจจบุนัไม่ดี  เพราะฉะนัน้ ลทัธิ 

ทีถ่อืว่าจะด ีจะชัว่ จะสขุ จะทกุข์ กเ็พราะกรรมเก่าก�าหนดมาเรยีบร้อย 

แล้วนั้น  ไม่ตรงกับหลักธรรมของพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรง 

ปฏเิสธเรือ่งนี ้ทำงพทุธศำสนำนัน้แม้จะยอมรบักรรมเก่ำบ้ำงกจ็รงิ แต่ 

มิได้ให้ควำมส�ำคัญยิ่งไปกว่ำกรรมใหม่ กรรมใหม่มีควำมส�ำคัญกว่ำ 

เรำสำมำรถจะสร้ำงชวีติ สร้ำงอนำคตสร้ำงอะไรได้ในปัจจบุนันีม้ำกกว่ำ

มีอยู่อีกแห่งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า ถ้ำเรำเชื่อว่ำสุขทุกข์ 

ดชีัว่จะขึน้อยูก่บักรรมเก่ำอย่ำงนัน้แล้ว โอกำสทีจ่ะประพฤตพิรหมจรรย์ 

โอกำสทีจ่ะประพฤตจิรยิธรรมให้สมบรูณ์ โอกำสทีจ่ะพ้นทกุข์ในชวีตินี้ 

ย่อมจะมีไม่ได้ ย่อมจะเป็นไปไม่ได้ จัดว่าเหตุที่กระท�าในปัจจุบันนั้น 

มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ เพราะฉะนัน้ โอกาสในการประพฤตพิรหมจรรย์ 

โอกาสในการประพฤติจริยธรรม โอกาสในการที่จะพ้นทุกข์จึงมีได้ 

เพราะฉะนัน้ ลทัธทิีเ่ชือ่ดวงว่าสดุแล้วแต่ดวงนัน้  ไม่ตรงกบัหลกักรรม 

ของพระพทุธเจ้า ถ้าหากชะตาชวีติเป็นสิง่ทีม่จีรงินะครบั ชะตาชวีตินัน้ 

ก็เป็นสิ่งที่บุคคลสร้างเอาเอง คือว่าแทนที่ว่าชะตาจะเป็นสิ่งสร้างชีวิต 

คน แต่ความจริงนั้นคนเป็นผู้สร้างชะตาชีวิตขึ้น เมือ่ความจรงิเป็นอยู่ 

อย่างนี้ เราก็ต้องก�าหนดชีวิตของเราเอง ไม่ใช่คอยแต่โชคชะตา
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ในสังคมไทยเรื่องนี้น่าเป็นห่วงมาก เพราะรู้สึกว่าคนเชื่อโชคชะตา 

กันมาก แล้วก็ปล่อยชีวิตให้เป็นตามที่เรียกว่าโชคชะตา  แล้วแต่ดวง 

แล้วแต่โชค มีกิจกรรมการเสี่ยงโชค มีงานบันเทิงการเสี่ยงโชค 

มอีะไรต่ออะไรเตม็ไปหมดเลยครบั ทัง้ในสือ่มวลชน ทัง้ในหมูช่าวบ้าน 

ในที่ทั่วไปเต็มไปหมด รู้สึกว่ำจะวำงชีวิตเอำไว้กับโชคชะตำมำกกว่ำ 

ที่จะเชื่อแขนขำมือไม้ของตัวเอง หรือควำมสำมำรถของตัวเอง อันนี้ 

เป็นเรื่องที่น่ำเป็นห่วง  ถ้าชาวพุทธของเรามั่นในหลักกรรมแล้ว ก็มี 

ความตดัสนิใจเดด็เดีย่วในการทีช่่วยเหลอืตวัเองพึง่ตวัเองแล้ว สถานะ 

ทางสังคมในเมืองไทยเรา  ชาวพุทธเราจะดีกว่านี้มากทีเดียว  มาก 

หลายร้อยหลายสิบเปอร์เซ็นต์ทีเดียวที่จะท�าให้ความเป็นอยู ่ของ 

คนเราดีกว่านี้  ท�าให้สขุภาพจติ ของคนเราดกีว่านี ้ ท�าให้ คณุภาพจติ

ดกีว่านีท้�าให้สมรรถภาพจิต ของคนเราดีกว่านี้

ผมพดูมา ๓ ค�านะครบั ขอให้ท่านพจิารณาดใูห้ด ีค�าว่าคณุภำพ 

จติ คณุภาพจติ หมายถงึว่า มจีติทีม่คีณุงามความด ีจติทีค่ณุงามความดี 

ยังอยู่สะสมอยู่มาก อย่างเช่น มีเมตตากรุณา มีความเอื้ออาทร มี 

ความเอ็นดู  อย่างนี้เรียกว่ามีคุณภาพจิต มีคุณภาพจิตดี  อีกอันหนึ่ง 

คือสมรรถภำพจิต อันนี้หมายถึงจิตที่ได้รับการฝึกฝนดีแล้วให้มีความ 

อดทน ให้มคีวามสูง้านเดด็เดีย่ว มคีวามพากเพยีร มคีวามเดด็เดีย่ว สู้ 

งานไม่ท้อถอย อันนี้เรียกว่าเป็นสมรรถภาพจิต อีกอันคือสุขภำพจิต 

สุขภาพจิตนี้หมายถึง  มีความสุข มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข  แช่มชื่น 

เบกิบานแจ่มใส มชีวีติประจ�าวนัทีรู่ส้กึมคีวามพอใจในความเป็นอยูข่อง 

ตัว ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความหดหู่ อันนี้เรียกว่าสุขภาพจิต คราวนี้ 

ถ้าหากคนเรามาเชือ่เรือ่งกฎแห่งกรรม โดยการทีเ่ราจะต้องท�าเอง  เรา 

จะต้องสร้างเอง  เราจะต้องบากบั่นรุดหน้าไปเองโดยไม่คิดพึ่งสิ่งอื่น 

ซึ่งลมๆ แล้งๆ ที่ไม่ค่อยมีผลชัดเจน  ไม่เหมือนกับท�าเอาเอง  แล้วเรา 
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ก็เริ่มสะสมคุณธรรมต่างๆ ซึ่งท�าให้จิตมีคุณภาพ แล้วจิตของเราก็จะ 

ไม่ค่อยท้อถอยกบัอปุสรรค มคีวามบากบัน่อดทน อนันัน้กเ็ป็นสมรรถ- 

ภาพ แล้วก็มีความเบิกบานแจ่มใส รู้สึกว่าชีวิตมีความสุข อันนี้ก็เป็น 

สขุภาพจติ  เพราะฉะนัน้  เรือ่งกรรม ความเชือ่ในเรือ่งกรรมและการที่ 

ลงมอืท�าด้วยตนเอง ไม่คดิพึง่สิง่อืน่นัน้ ยงัมผีลดกีบัเรือ่งของจติ อย่าง 

ที่กล่าวมาแล้วนี้ด้วย

อกีพวกหนึง่มคีวามเชือ่ว่า คนเราจะสขุ ทกุข์ ด ีชัว่ นัน้ขึน้อยู่ 

กับผู้บันดาล อันนี้ก็คือลัทธิที่เชื่อพระเจ้า  เรียกว่า อิสสรนิมมานเหตุ- 

วาทะ ซึง่อนันีไ้ม่ต้องพดูกนัมาก  เพราะว่าในกลุม่ของเราหรอืในชมุนมุ 

ชาวพุทธนี้ไม่มีความเชื่อเรื่องเหล่านั้นอยู่แล้ว พระพุทธเจ้าท่านก็ทรง 

ปฏิเสธ  ไม่เห็นด้วย  อีกอันหนึ่งอีกพวกหนึ่งเห็นว่าสุข  ทุกข์  ดี  ชั่ว 

ในชวีติของมนษุย์เรานัน้ไม่มเีหตไุม่มปัีจจยั จะได้สขุกไ็ด้เอง จะได้ทกุข์ 

กไ็ด้เอง เป็นไปโดยบงัเอญิ ไม่มเีหตไุม่มปัีจจยั  เรยีกว่า อเหตอุปัจจย- 

วาทะ  ลัทธิที่เชื่อว่าสุขทุกข์ในชีวิตคนไม่มีเหตุไม่มีปัจจัย  จะได้สุข 

ก็ได้เอง  จะได้ทุกข์ก็ได้เอง  ว่าเป็นไปโดยบังเอิญ  ได้รับเงินเดือนขึ้น 

ก็โดยบังเอิญที่เจ้านายเขาชอบ หรือว่าไม่ได้รับเงินเดือนขึ้นก็ถือว่า 

เป็นไปโดยบังเอิญ  ไม่ใช่มีเหตุอะไร  แต่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างมัน 

ล้วนมเีหตปัุจจยั  เว้นแต่ว่าบางทเีราไม่รู ้ เราไม่รูว่้าอะไรเป็นเหตุ  อะไร 

เป็นปัจจัย  เราก็เลยสรุปเอาว่า  ไม่มีเหตุ  ไม่มีปัจจัย ที่จริงมันมี ทีนี้ 

ทีส่�าคญัประการหนึง่นะครบัท่านผูฟั้งทีเ่คารพ ส�าคญัประการหนึง่กค็อื 

เรือ่งเหตปัุจจยัมนัมคีวามซบัซ้อนซ่อนเงือ่นอยูเ่ป็นอนัมาก แล้วส่วนมาก 

นั้นเราไม่ค่อยรู ้เหตุตรง  เรารู ้แต่เหตุสัมพันธ์  ที่เราเรียกว่าปัจจัย 

สมมติว่าใครสักคนหนึ่งออกไปจากสภาสังคมสงเคราะห์ แล้วก็ถูก 

รถชนตาย ถามว่าอะไรเป็นเหตตุรงให้คนผูน้ัน้ถกูรถชน เรากเ็ถยีงกนั 

ที่จะหาเหตุอะไรสกัอย่างหนึง่ว่าอะไรท�าให้เขาถกูรถชน เหตตุรงนัน้เรา 
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หาไม่ค่อยได้ เราหาได้แต่เหตุสัมพันธ์ คือในเวลานั้นคนๆ นั้นออกไป 

พอดีรถคันนั้นมาพอดี แล้วมีเหตุอะไรแวดล้อมต่างๆ อีกหลายอย่าง 

ที่รถชนนั้นเป็นเพราะเหตุอะไร อาจจะหลบรถคันอื่น อาจจะเบรกเสยี 

อาจจะอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่าง ซึ่งมันสัมพันธ์กันเข้าพอดี  ท�าให้ 

รถชนคนผู้นั้น ที่เราเถียงกันอยู่ ก็เพราะต้องการจะหาเหตุตรง หรอื 

เหตุแท้อะไรสักอย่าง ซึ่งเราหาไม่ค่อยได ้ เราจะหาได้แต่เหตุสัมพันธ์ 

ในชีวิตของคนเราตามปกติก็เป็นอย่างนั้น มีเหตุสัมพันธ์มากมายที่ 

ก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่ง แต่เหตุตรงเราหาไม่ค่อยได้

คราวนี้ถ้าจะหาเหตุตรงของความตายของผู้นั้น  ก็ต้องตอบว่า 

ความเกดินัน้เองเป็นเหตตุรง คอืเพราะเขาเกดิมาเขาจงึต้องตาย ทีถ่กู 

รถชนเป็นเหตุสัมพันธ์หลายๆ อย่าง มาสัมพันธ์กันเข้า  แต่ถ้าสาวไป 

หาเหตุตรงแล้วก็คือความเกิด  การที่เขาเกิดมานั่นแหละเป็นเหตุให้ 

เขาต้องตาย เพราะว่าถ้าเขาไม่เกดิ  เขากไ็ม่ตาย คนทีเ่กดิมาแล้วต้อง 

ตายทกุคน สาวไปหาก็ต้องเจอเหตุที่ว่าเขาเกิดมา แต่เหตุสัมพันธ์นั้น 

มีหลายอย่าง  ใครจะตายเพราะอะไรๆ  เยอะแยะไป  เป็นเหตุสัมพันธ์ 

ทั้งนั้น  ความที่มีเหตุสัมพันธ์มากมายก่ายกองในชีวิตคน ท�าให้เหตุ 

หรือกรรมมันสลับซับซ้อนมากจึงไม่ค่อยรู ้ ซึ่งไม่เหมือนพระพุทธเจ้านี่ 

ท่านมญีาณพเิศษ  ท่านวเิคราะห์ได้เป็นกรณไีปเลย  ว่าอนันีม้าจากอนันี้ 

อันนี้มาจากอันนี้  ชัดๆ ไปเลยทีเดียว แต่เราไม่มีญาณเช่นนั้น เพราะ 

ฉะนั้นในที่นี้ก็ขอสรุปได้ว่า  ทุกอย่างมันจะต้องมีเหตุ  แต่ทีนี้มันจะ 

เป็นเหตุสัมพันธ์กันกี่อย่าง  เป็นปฏิจจสมุปบาท  เป็นปัจจยาการ  เป็น 

อทิปัปัจจยตา และก่อให้เกิดผลอย่างหนึ่งขึ้นมา ผลอันนั้นก็ก่อให้เกิด 

เหตุใหม่ต่อไปอีกไม่ค่อยมีที่สิ้นสุด  เช่นผลอันนั้นท�าให้เป็นเหตุของ 

สิ่งอื่นต่อไปอีก อันนี้เราเรียกว่าเป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน มีเหตุ 

แล้วกม็ผีล ผลอนันัน้เป็นเหตใุห้เกดิสิง่ใหม่ขึน้ ทยอยกนัไป  เรือ่งของ 
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กรรมจึงมีความสลับซับซ้อนมาก

คราวนี้มาพูดถึงโดยเฉพาะการช่วยเหลือตัวเองสักเล็กน้อย 

ก่อนที่จะหมดเวลา ตำมหลักของพุทธศำสนำนี้นะครับ เรำถือว่ำกำร 

ช่วยเหลือตัวเองนั้นเป็นสำระส�ำคัญและเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ 

ที่ต้องกำรจะเจริญก้ำวหน้ำ พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสบอกว่า ท่าน 

เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น ความเพียร การกระท�า ท่านทั้งหลาย 

ต้องลงมือกระท�าเอง ท่านช่วยไม่ได ้ต้องช่วยตัวเอง ถ้าสังเกตดูโดย 

สญัชาตญาณของมนษุย์เรา มนักอ็ยากจะช่วยเหลอืตวัเองมาตัง้แต่เลก็ 

แต่น้อย  เด็กๆ นี่แหละครับ  จะมีสัญชาตญาณการช่วยเหลือตัวเอง 

เห็นผู้ใหญ่ท�าอะไรก็อยากจะช่วย แล้วก็พยายามเดินพยายามลุก ล้ม 

แล้วกพ็ยายามลกุ ฉะนัน้พวกเราทกุคนทีม่าเป็นผูใ้หญ่แล้วนี้  ตอนเดก็ 

ล้มลุกคลุกคลานมาตลอด กว่าจะเดินได้  ล้มแล้วลุก ล้มแล้วลุก  ใคร 

หัวเราะไม่เป็นไร  เด็กก็หัวเราะด้วย  ทีนี้ในชีวิตปัจจุบันของคนเรา 

แม้จะเป็นผูใ้หญ่แล้ว มนัมเีหตกุำรณ์อะไรมำกมำยทีท่�ำให้ชวีติของเรำ 

ต้องล้มบ้ำง แล้วก็ต้องลุกเป็น ล้มแล้วอย่ำล้มเลย ล้มไปแล้วลุก 

ขึ้นมำคว้ำอะไรติดมือมำด้วย อย่ำลุกขึ้นมำเฉยๆ นั่นคือถ้ำประสบ 

เหตรุ้ำยอะไรในชวีติ กถ็อืเป็นบทเรยีน แล้วถ้ำเรำมนีสิยัเป็นนกัศกึษำ 

ก็จะได้รู ้ว่ำกำรล้มครั้งนี้ เหตุกำรณ์ในชีวิตครั้งนี้ให้อะไรแก่เรำบ้ำง 

ให้เรำได้ศึกษำ  ได้เรียนรู้อะไรบ้ำง บำงทีท�ำให้เรำรู้จักเพื่อน รู้จัก 

ญำติพี่น้อง หรือท�ำให้รู้จักตัวเรำเองว่ำเป็นอย่ำงไร ถ้ำมีเหตุกำรณ์ 

ที่จะให้ต้องล้มขึ้นมำ ก็ต้องลุกขึ้นมำพร้อมด้วยควำ้อะไรติดมือขึ้นมำ 

ด้วย อย่ำลุกขึ้นมำเฉยๆ ที่ว่ำคว้ำอะไรติดมือนั้น คือพยำยำมหำ 

แง่ดีหรือหำคติจำกเหตุกำรณ์ในบำงครั้งนั้น ว่ำมันให้อะไรบ้ำง

ห ลั ก ก ร ร ม
กั บ ก า ร พึ ่ง ต น เ อ ง
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คราวนี้ผมโยงเรื่องเด็กต่อไปอีก  เด็กนี่นะครับ  ถ้าคนเลี้ยง 

ตามใจมาก  เด็กจะมองโลกในแง่สุข  แต่สิ่งที่เสียอย่างหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่ 

ได้หว่านเป็นพืชเอาไว้ในจิตของเด็ก ก็คือการไม่ช่วยเหลือตัวเอง ถ้า 

ผู ้ใหญ่เลี้ยงแบบนั้นเด็กจะมีนิสัยเสียอย่างหนึ่ง  คือความรู้สึกที่จะ 

ช่วยเหลือตัวเองมีน้อย ตรงข้ามกับเด็กที่ผู้ใหญ่เลี้ยงแบบไม่ตามใจ 

ถ้าอยากได้ขนม  เห็นว่าไม่สมควรจะให้  เห็นว่าเด็กไม่ได้หิวแต่เป็น 

เพียงอยาก ก็ไม่ให้  ถึงจะร้องก็ไม่ให้  เด็กจะมองโลกในแง่ทุกข์  แต่ 

ถงึกระนัน้กไ็ด้หว่านพชืทีด่ไีว้ในนสิยัเดก็นัน้ คอืความรูส้กึทีจ่ะช่วยเหลอื 

ตวัเอง แล้วเมลด็พชืทีเ่ราหว่านเอาไว้ให้เดก็ในวยัต้น อนันีจ้ะตดิมาถงึ 

ตอนเป็นผู้ใหญ่ด้วย ท่านสงัเกตว่าบคุคลเราบางคนแม้เป็นผูใ้หญ่ แล้ว 

จะท�าอะไร จติคดิอะไร กค็อยเหลยีวหาทีพ่ึง่อยูต่ลอดเวลา  ไม่ค่อยคดิ

จะช่วยเหลือตัวเอง

กำรช่วยเหลือตัวเองกับกฎแห่งกรรม มีควำมสัมพันธ์กันอยำ่ง 

แยกไม่ออก หมายถงึว่า กรรมเป็นสิง่ทีเ่ราท�าเอง การท�าเอง  ถ้ำเป็น 

กรรมดีก็เป็นกำรช่วยเหลือตัวเอง ถ้ำเป็นกรรมชั่วก็เป็นกำรลงโทษ 

ตัวเอง  บีบคั้นตัวเอง  ความดีที่เราท�าเอง  จะกลายเป็นมิตรทั้งบัดนี้ 

และภายหน้า

กระผมขอสรปุว่า ขอให้เราเชือ่ในเรือ่งกฎแห่งกรรม และบากบัน่ 

พยายามในการช่วยตนเอง ขอให้มคีวามตัง้ใจในเรือ่งนีอ้ย่างมัน่คง เรา 

จะไม่ผิดหวัง





ขอแสดงควำมยินดีกับท่ำนทั้งหลำยที่ได้มำสนใจในธรรม เพรำะว่ำ 

เป็นการแสดงถึงความเป็นผู้เจริญ พระพุทธเจ้าท่านให้ข้อคิดเอาไว้ 

ส�าหรบัพทุธศาสนกิชนว่า คนเราจะเป็นคนเสือ่มหรอืคนเจรญิกด็ไูด้ง่าย 

ว่าเป็นผู้ชอบธรรมหรือไม่  ถ้าเป็นผู้ชอบธรรมะก็แสดงให้เห็นได้ว่า 

เป็นผู้เจริญ  ถ้าเป็นผู้ชังธรรมก็เป็นผู้เสื่อม  นี่พระพุทธเจ้าท่านให้ 

ข้อตัดสินไว้ว่าเราจะดูคนที่เขาจะเสื่อมหรือจะเจริญก็ดูตรงนี้  ดูว่าเขา 

ชอบธรรมหรือว่าเขาชังธรรม  ถ้าเรามญีาตพิีน้่อง มลีกูหลาน มเีพือ่น 

มีสามีหรือภรรยา ก็ให้ดูตรงนี้  ถ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือสามีภรรยา 

เพื่อนฝูงคนไหนก็ตาม ถ้าสนใจในธรรมก็หมายหัวได้ว่าจะเป็นผู้เจริญ 

ต่อไป ถ้าเป็นผู้ชังธรรมก็หมายหัวได้ว่าจะเป็นผู้เสื่อม  เพราะฉะนั้น 

ถ้าท่านมีลูกมีเต้าชอบธรรมะก็เย็นใจได ้ สบายใจได้  ไม่ต้องห่วง  ใน 

ความทุกข์และการดับทุกข์

๔
บ ท ที่

103



104

ทางตรงกันข้าม  คนเราถ้าไม่ชอบธรรมะ  ก็ต้องชอบอธรรม ทีนี้ถ้า 

ชอบอธรรมกน่็าเกลยีด  เวลานีอ้บายมขุมันเยอะ  เด็กๆ ก็น่าเป็นห่วง 

เรือ่งทีจ่ะคยุกนัวนันีก้ค็อื  เรือ่งทกุขสจัจ์ ทีจ่รงิผมให้เรือ่งว่า ความทกุข์ 

และการดับทุกข์ แต่ทีนี้ท่านผู้ประสานงานคงจะเห็นว่าชื่อมันยาวไป 

จะเขียนโปสเตอร์ไม่สะดวก  ก็เลยให้ชื่อว่า  ทุกขสัจจ์  ก็ไม่ต่างกัน 

ใช้ได้

ความทกุข์และการดบัทกุข์ ท�าไมจงึให้ชือ่นี ้ ผมคดิว่าความทกุข์ 

และการดบัทกุข์เป็นสิง่ทีเ่ราทกุคนได้สมัผสัทกุวนั ชวีติของเราแต่ละวนั 

มีแต่เรื่องทุกข์และการดับทุกข ์ ชีวิตนี้มีความทุกข์มาก ท่านทั้งหลาย 

มองให้ดีก็จะเห็นนะว่า มีทุกข์มาก การที่จะต้องดับทุกข์ก็มีมากขึ้น 

คล้ายๆ กับมีความร้อนก็ต้องมีการดับความร้อน ถ้าไม่มีความร้อน 

กลวิธีในการที่จะดับความร้อนก็ไม่จ�าเป็นต้องมี มันก็แปลกนะครับ 

ท่านทั้งหลาย ถ้าเรามองอะไรไม่ดีก็ไม่ค่อยเห็น แต่ถ้ามองให้ดี  ก็จะ 

เหน็  ท่านทีไ่ม่เคยปวดฟันจะไม่ค่อยสนใจคลนิกิรกัษาฟัน นัง่รถผ่านไป 

ผ่านมา นัง่รถเมล์ รถส่วนตวั ไม่สนใจมองมนั ไม่รูอ้ยูท่ีไ่หนบ้าง คลนิกิ 

รักษาฟัน แต่พอท่านปวดฟันขึ้นมา ก็คิดว่าจะไปหาหมอฟันได้ที่ไหน 

ท่านก็จะเริ่มสนใจร้านหมอฟัน นั่งรถท่านก็มอง สายตาก็ส่ายหาร้าน 

หมอฟัน  แล้วท่านจะพบเยอะ ถ้าท่านไม่ปวดฟัน ท่านก็ไม่เจอร้าน 

หมอฟันเลย ทัง้ๆ ทีผ่่านไปผ่านมาอยูท่กุวนั  เพราะว่าเราไม่ได้มคีวาม 

พยายามหรือไม่ได้สนใจ

คนทีภ่รรยาไม่มคีรรภ์ ไปไหนมาไหนกไ็ม่ค่อยเจอผูห้ญงิทีม่คีรรภ์ 

หรือผู้หญิงที่มีครรภ์ก็เหมือนกัน ถ้าตัวไม่มีครรภ์ก็ไม่ค่อยเจอผู้หญิงที่ 

มคีรรภ์ พอเราเริม่มท้ีองขึน้มา ไปไหนกเ็จอแต่ผูห้ญงิมท้ีอง  เพราะเรา 

สนใจ  ปัญหามนัเกดิขึน้แก่เราแล้วเราจงึสนใจ บางคนเขาบอกว่า ชวีติ 

ค ว า ม ทุ ก ข์
แ ล ะ ก า ร ด ับ ท ุก ข์
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เขาไม่เห็นมีความทุกข์อะไร  อันนี้ผมว่าเขาประมาท  เพราะเขาไม่รู้ 

แต่ความจริงแล้ว ความทุกข์มีอยู่มาก?  เพราะฉะนั้น ผมคิดว่า  ชีวิต 

ของคนเรานี่นะครับ พูดแล้วมันไม่มีอะไรมากกว่านี้  ไม่มีอะไรมาก 

ไปกว่าเรือ่งทกุข์กบัความดบัทกุข์ กเ็พราะมทีกุข์จงึมปัีญหา  เพราะว่า 

ตัวทุกข์นั่นแหละคือตัวปัญหา ท่านลองคิดดู  มีปัญหาที่ไหนก็มีทุกข์ 

ที่นั่น  มีทุกข์ที่ไหนก็มีปัญหาที่นั่น  มันเต็มไปหมดเลย มองไปที่ไหน 

ก็เจอแต่ปัญหาในตัวท่านเองบ้าง  ใกล้ตัวท่านเองบ้าง ยิ่งที่มองด้วย 

สายตาแห่งปัญญา สายตาที่ละเอียดก็จะเห็น จนถึงกับว่าท่านที่มี 

สายตาแห่งปัญญาและเห็นแจ้ง  ได้เปล่งอุทานออกมาว่าทุกข์เท่านั้น 

เกดิขึน้ ทกุข์เท่านัน้ดบั นอกจากทกุข์ไม่มอีะไรเกดิ นอกจากทกุข์ไม่มี 

อะไรดับ หรือว่ามีแต่ทุกข์ เรื่องต่างๆ นอกจากเรื่องทุกข์กับความดับ 

ทุกข์  มันก็เป็นแต่เพียงรายละเอียดปลีกย่อยของเรื่องทุกข์กับความ 

ดับทุกข์ ที่ว่าเป็นรายละเอียดนั้นก็คือว่าเป็นของการป้องกันทุกข์บ้าง 

อย่างเช่นว่า ท่านที่อายุมากๆ นะ กลัวว่าแก่ป่านนี้มันจะทุกข์  ก็เลย 

หาวธิป้ีองกนั  เช่นว่าเกบ็เงนิสะสมเอาไว้เพือ่ใช้ในเวลาเจบ็ป่วย นัน่กค็อื 

กรรมวธิใีนการทีจ่ะป้องกนัเหตกุารณ์ก่อนทีจ่ะมมีาอยูข้่างหน้า แต่พอ 

แก่เข้าจริงๆ ก็ไม่มีอะไรแล้วมีแต่เรื่องความดับทุกข์

ท่านที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่แก่แล้วอยู่ที่บ้าน คุณปู ่ คุณตา คุณย่า 

คุณยายที่แก่แล้ว ๗๐-๘๐ ผมมีคนแก่มาอยู่ที่บ้าน ผมนั่งมองทุกวัน 

นัง่มองความทกุข์ ซึง่ถ้าผมอายขุนาดนัน้หรอืทกุคนทีอ่ายขุนาดนัน้กจ็ะ 

ต้องไม่เป็นอย่างอืน่  ต้องเป็นอย่างนัน้  เวลานีไ้ม่ให้พรใครแล้ว  ว่าขอให้ 

อายยุนื  ให้พรแต่ว่าขอให้มคีวามสขุ ให้มอีนามยัด ี ให้มคีวามเจรญิ ให้ 

ประสบความส�าเรจ็ในทางธรรม ในทางทีใ่ห้อายยุนืนีไ่ม่ให้  เพราะว่าได้ 

มองเหน็โทษของความแก่ชดัเจน อายยุนืเป็นทกุข์จรงิๆ ถงึเวลาทีค่วร 

จะตายไม่ต้องเสียดาย
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ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้  พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสกับพระภิกษุ 

ทั้งหลายว่า ภิกษุทั้งหลาย ทั้งเมื่อก่อนและทั้งเดี๋ยวนี้  เราตถาคตสอน 

แต่เรือ่งความทกุข์กบัความดบัทกุข์ สอนแต่เรือ่งทกุข์กบัความดบัทกุข์ 

นี่  ถ้าหากท่านตั้งปัญหาว่าก็เรื่องอื่นเยอะแยะที่พระพุทธเจ้าทรงสอน 

อันนั้นกระผมก็ขอเรียนได้ว่า นั่นเป็นแต่เพียงรายละเอียดข้อปลีก 

ย่อยเพือ่ป้องกนัทกุข์ได้ เพือ่ความดบัทกุข์ได้ แต่เนือ้หาจรงิๆ  ข้อใหญ่ 

ใจความ ก็มีแต่เรื่องทุกข์กับเรื่องที่จะต้องดับทุกข์  นอกจากนั้นก็เป็น 

ข้อปลีกย่อย  เป็นรายละเอียดที่เราจะต้องเตรียมการไว้ให้พร้อมที่จะ 

น�าทาง ส�าหรับที่จะเป็นเครื่องมือในการบ�าบัดทุกข์ที่เกิดขึ้น  เพราะ 

ฉะนั้น ถ้าท่านสนใจเรื่องนี้ก็ถือว่าได้สนใจพุทธศาสนาทั้งหมด ขอให้ 

มองดูให้ดี  ให้มองเห็นทุกข ์มีรายละเอียดซึ่งเราจะต้องคุยกันอีกมาก 

แต่ว่าผมจะคุยสั้นๆ 

กระผมขอให้ความรูส้กันดิเกีย่วกบัเรือ่งความทกุข์ ส�าหรบัท่าน 

ทีส่นใจอ่านหนงัสอืธรรมะคงจะได้พบ ความทกุข์ในขนัธ์ ๕ กม็ ีความ 

ทุกข์ในอริยสัจ ๔ ก็มี  แล้วก็ความทุกข์ในไตรลักษณ์ก็มี  ส�าหรับท่าน 

ที่ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือธรรมะนั้นอาจจะงงอยู่บ้าง  ทีนี้ผมจะขยาย 

ให้ฟังนิดหนึ่ง ความทุกข์ในขันธ์  ๕  อยู่ในข้อเวทนา  ขันธ์  ๕  นี้มี 

รปู  เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ รปู กค็อื รปู สสารและพลงังาน 

ทั้งหมด ที่ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสสารและพลังงาน ทางพุทธ 

ศาสนาจัดเป็นรูป  เวทนา คือความรู้สึก ความรู้สึกเป็นสุขบ้าง ความ 

รู ้สึกเป็นทุกข์บ้าง  ความรู ้สึกเฉยๆ  ไม่ทุกข์ไม่สุขบ้าง  ความรู ้สึก 

เป็นทุกข์นั้นเขาเรียกทุกขเวทนา เช่น  เวลาร้อน แล้วเกิดความรู้สึก 

เป็นทุกข์ขึ้น  อย่างเราไปโดนไฟแล้วมันเกิดร้อนขึ้น  อันนั้นเป็นกาย 

วิญญาณก่อน แล้วเกิดความทุกข์ทางกาย  เกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ขึ้น 

เป็นความความทกุข์ทางกาย ทนีีม้คีวามทกุข์ทางใจ คอืความไม่สบายใจ 

ค ว า ม ทุ ก ข์
แ ล ะ ก า ร ด ับ ท ุก ข์
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อันนี้เขาเรียกว่าทุกขเวทนา    ส�าหรับความทุกข์ในอริยสัจนั้นจะมี 

ความหมายละเอียดและลึกซึ้งไปกว่านั้น  ในอริยสัจท่านทราบแล้ว 

ข้อแรกกค็อืทกุขสจัจ์ ความจรงิอนัประเสรฐิคอืทกุข์ เหตทุีว่่าประเสรฐิ 

ไม่ได้หมายความว่าดนีะ แปลตามตวัว่า ความจรงิอนัประเสรฐิ อรยิะ 

แปลว่า ประเสรฐิ ความจรงิอนัประเสรฐิคอืทกุข์ ทีว่่าประเสรฐิในทีน่ี้ 

ไม่ได้หมายถงึความด ีแต่หมายความว่า  เป็นควำมแท้ เป็นของเทีย่งแท้ 

เป็นของจรงิแท้ ค�าว่าประเสรฐิ  ในทีน่ีเ้ป็น Universal and necessary 

เป็นสากล  และเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งความทุกข์ในอริยสัจนี้ 

รวมเอาความสุขที่มีตัณหาเป็นมูลเข้าไปด้วย  ที่รู ้สึกเป็นสุขๆ  นี่นะ 

กินส้มต�าอร่อยรู้สึกพอใจ กินไอศกรีมๆ อร่อยรู้สึกพอใจ  ได้ฟังอะไร 

ต่ออะไรไพเราะรู้สึกพอใจ  รู้สึกเป็นสุขทั้งนั้น  ในอริยสัจถือเป็นทุกข์ 

ท�าไมถอืว่าเป็นทกุข์ กเ็พราะว่ามตีณัหาเป็นมลู  เป็นมลูราก สิง่เหล่านัน้ 

เรามีความพอใจก็มีตัณหาเป็นมูลราก  ตอนนี้พอมีตัณหาเป็นมูล 

ความสุขชนิดนั้นมันพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นทุกข์  ภาษาธรรมะเขาเรียก

ว่า วิปริณามทุกข์

วปิรฌิาม แปลว่า เปลีย่นแปลง ได้เจอคนรกัรูส้กึเป็นสขุ อรยิสจั 

ถือเป็นทุกข์  สักประเดี๋ยวพอจากคนรัก  ความทุกข์ปรากฏทันทีเลย 

เจอแล้วไม่อยากจาก ความรู้สึกไม่อยากจากก็เริ่มกระวนกระวาย นั่น 

เป็นทุกข์ ว่าเดี๋ยวจะต้องจาก ซึ่ง ทุกข์ในอริยสัจ จัดสภาพอันนี้เป็น 

ความทุกข์ ความสุขชนิดนี้เขาเรียกสามิสสุข สุขที่มีอามิสเจือด้วย 

ความทกุข์ มคีวามกงัวลมาก มคีวามเดอืดร้อนมาก และพร้อมทีจ่ะแปร 

เป็นความทกุข์  ท่านดลูะครนะ  โดยเฉพาะละครไทยนี่  เขาแสดงกเิลส 

ให้เราดูทั้งเรื่อง  โดยปกติละครไทยไม่ค่อยแสดงคุณธรรมแต่แสดง 

อกีภาคหนึง่ คอืความรษิยา ความพยาบาท ความหงึหวงกนัสารพดัอย่าง 

ยัว้เยีย้ไปด้วยกเิลสทัง้นัน้เลย แสดงภาคของกเิลส ผมเสยีดายทีไ่ม่ค่อย 
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แสดงภาคคณุธรรมให้ซาบซึง้ตรงึใจ ให้คนดเูป็นแบบว่าคนทีม่คีณุธรรม 

ต้องเป็นคนอย่างนี ้ อนันีค้อืสิง่ทีข่าดไป  ถ้าละครมภีาคนีอ้กีสกัภาคหนึง่ 

จะได้ประโยชน์  แต่ละครจะแสดงแต่ภาคกิเลสแทบทั้งนั้นเลย แต่ก็ 

ต้องดูเป็นอีกล่ะนะ  เป็นการแสดงออกของกิเลสทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น 

ความสุขโลกๆ  ในอริยสัจ  ถือเป็นความทุกข์เสียด้วย  เพราะว่ามัน 

มกัจะลงท้ายด้วยทกุข์และเป็นความสขุประเดีย๋วประด๋าว มคีวามทกุข์ 

เสียตั้งเกินครึ่ง เหยาะความสุขให้หน่อยหนึ่งพอให้ด�าเนินต่อไปได้ 

เหยาะให้หน่อยหนึง่ แต่พืน้ฐาน พืน้ๆ เป็นทกุข์ทัง้หมดเลย เพราะฉะนัน้ 

เสือ้ผ้าเราทีส่วมใส่กนัอยู ่บางคนกเ็ลยสรปุว่าทกุคนสวมใส่ผ้าขีร้ิว้ เพราะ 

ว่าเขาพดูตอนจบ หมายความว่าผ้าทกุผนืจะไปจบด้วยความเป็นผ้าขีร้ิว้ 

จะใหม่ จะกลางเก่ากลางใหม่  ในที่สุดมันเป็นผ้าขี้ริ้วเสมอกันหมด 

นี่คือทุกข์ในอริยสัจ  รวมเอาความสุขที่มีตัณหาเป็นมูล ความตื่นเต้น 

ความเพลดิเพลนิในอรยิสจักเ็ลยผนวกสิง่นีเ้ข้าไปด้วย ส�าหรบัความทกุข์ 

ในไตรลักษณ์  ไตรลักษณ์ หมายถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งเป็น 

กฎครอบจักรวาลอยู่ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นนามธรรมหรือ 

รูปธรรม  อยู่ในลักษณะสามัญ  ๓  ประการคือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 

ไม่มตีวัตนหรอืไม่ใช่ตวัตนทีจ่ะยดึถอื ความทกุข์อนันีห้มายถงึความทกุข์ 

ทั้งที่ปรากฏแก่บุคคล แก่สัตว์ แก่สรรพสิ่งทั้งหลาย ทั้งที่มีวิญญาณ 

และไม่มีวิญญาณ เก้าอี้ก็เป็นทุกข ์ ไมโครโฟนนี่ก็เป็นทุกข ์ทุกอย่าง 

ที่ปรากฏแก่เรานี่ก็เป็นทุกข์ ในฐานะที่มันจะต้องถูกบีบคั้นด้วยเหตุ 

ปัจจัยภายในบ้าง ภายนอกบ้าง แล้วมนัจะต้องเปลีย่นแปลงไป ทนอยู่ 

ไม่ได้ เป็นทกุข์ในฐานะที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได ้ จะต้องเปลี่ยน 

แปลงไป

เมื่อก่อนนี้กระทรวงการต่างประเทศเป็นกระทรวงที่ใหม่ที่สุด 

เพราะว่าในการของบประมาณหรืออะไรนี่ก็จะให้กระทรวงการต่าง- 

ค ว า ม ทุ ก ข์
แ ล ะ ก า ร ด ับ ท ุก ข์
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ประเทศก่อน เพราะว่าเป็นกระทรวงที่จะต้องรับแขกบ้านแขกเมือง 

แล้วต่อมากระทรวงอืน่เขากข็องบประมาณบ้าง กระทรวงอืน่กใ็หม่ขึน้ 

ใหม่ขึ้นไม่ได้กระทรวงต่างประเทศถือว่าใหม่กว่าเพื่อน  หนักเข้าๆ 

ก็เลยเก่ากว่าเพื่อนไม่ได้ของที่เคยใหม่กว่าเพื่อน  ในที่สุดมันจะกลับ 

เก่ากว่าเพื่อน มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้  มันจะต้องเปลี่ยนแปลง 

ในที่สุดก็ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือความทุกข์ในไตรลักษณ์ ทุกสิ่ง 

ทุกอย่างถือว่าเป็นทุกข์ไม่ได้อันนี้ผมให้ค�าจ�ากัดความกว้างๆ ส�าหรับ 

เรื่องความทุกข์ คราวนี้เราจะซอยในรายละเอียดสักหน่อย  ไหนๆ ก็ 

พูดกันเรื่องทุกข์และการดับทุกข์แล้ว  ถ ้าหากท่านรู ้จักทุกข์ทั้ง 

๑๐ อย่ำง  นี้ที่ผมจะให้รายละเอียดอีกหน่อย  แล้วก็อย่าลืมนะครับ 

เอาไปพิจารณาทุกครั้งที่เกิดความทุกข์ขึ้น  ว่าความทุกข์มันเป็น 

ชนิดไหน  เป็นประเภทไหน

ประการที ่๑  ท่านเรยีกว่า สภำวทกุข์ ความทกุข์ตามสภาพ ก็ 

คือความเกิด ความแก ่ความตาย อันนี้เป็นความทุกข์ที่มีเสมอกันแก่ 

คนทกุคน  ท่านลองนกึด ูตัง้แต่เริม่เกดิเริม่ปฏสินธใินครรภ์ของมารดา 

แม่กจ็ะเริม่เป็นทกุข์  เดก็ทีอ่ยูใ่นครรภ์คงจะไม่ทกุข์เท่าไร  เพราะยงัไม่รู้ 

เรื่องอะไรสักอย่าง  แต่พอเริ่มคลอดออกมาจากครรภ์มารดา ก็เริ่ม 

เผชญิหน้ากบัความทกุข์ร้อยแปดพนัอย่าง  เริม่เผชญิหน้ากบัความทกุข์ 

เขาบอกว่าในวัยเด็กไม่ค่อยทุกข์เท่าไร  เด็กๆ นี่จะมีความทุกข์มาก 

ทุกข์ตั้งแต่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาก็เริ่มเป็นทุกข์  แต่เด็กจะ 

ลืมง่ายไม่ค่อยบ่นเหมือนกับคนแก่แล้ว  ในวัยที่เรียนอนุบาล  ในวัยที่ 

เรยีนหนงัสอื  เดก็ต้องเผชญิกบัความทกุข์ตลอด ความเกดิเป็นต้นสาย 

แห่งความทุกข์มากมาย บ้านผมอยู่ติดกับโรงเรียนอนุบาล ผมได้นั่ง 

ฟังความทกุข์ของเดก็ทกุวนั แม่จ๋ากลบับ้านๆ เดก็ร้องระงมไปหมด แม่ 

เอามาส่งแล้วกท็ิง้ไว้ทีโ่รงเรยีนตัง้แต่ ๗ โมงเช้า แกมคีวามทกุข์เพราะ 
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ปิยวิปโยค พลัดพรากจากมารดา แล้วลองคิดดู  เด็กจะต้องตกอยู่ใน 

สภาพนี้นานเท่าใด  ไม่ทราบว่าท่านผู้ใดที่มีลูกเรียนอนุบาลหรือเปล่า 

ที่มานั่งฟังอยู่นี้  ขอให้นึกว่าเวลานี้ลูกของท่านก�าลังมีความเดือดร้อน 

แม้จะเป็นในระยะเวลาสั้นๆ ช่วงเช้าแกมีความทุกข ์ ผมก็มองดูความ 

ทุกข์ มองคนเรามันมีตลอดกาลตั้งแต่เริ่มเกิด พรรณนาไปก็ไม่มีที่ 

สิน้สดุ ผมมหีนงัสอืเล่มหนึง่ชือ่ว่า “หลกัค�าสอนส�าคญัทางพทุธศาสนา”

ก็มีเรื่องความทุกข์  รายละเอียดแห่งความทุกข์  ความแก่เป็นทุกข์ 

ความแก่มี  ๒  อย่าง  ความแก่ที่ยังปกปิดอยู่กับความแก่ที่เปิดเผย 

ความแก่ทีป่กปิด เราแก่เริม่ตัง้แต่ปฏสินธใินครรภ์มารดาแล้ว แก่เรือ่ยๆ 

มาจนถึงเราเรียกว่าครรภ์แก่  จนเด็กอยู่ต่อไปในครรภ์ไม่ไหวแล้ว 

แกก็แก่ไปเรื่อยๆ แต่เป็นการแก่ขึ้นๆ  เพราะฉะนั้นส�านวนที่เราพูดว่า 

เด็กคนนี้กับเด็กคนนี้ใครแก่กว่า  เด็กคนนี้  ๓  ขวบ แก่กว่าเด็กคนนี้ 

ซึ่งอายุ  ๒  ขวบ แกก็แก่แล้ว  เด็กคนนี้  ๖  เดือน  แก่กว่าเด็กคนนี้ 

๕  เดอืน  เดก็คนนี ้๕  เดอืน  เดก็คนนี ้ ๖  เดอืน  เดก็คนนีแ้ก่กว่า แต่ 

ตอนนี้เป็นการแก่ขึ้น  เหมือนเราขึ้นสะพาน พออายุ  ๓๕, ๔๐ ก็แก่ 

เป็นการแก่ที่เปิดเผย  ฟันหัก ผมหงอก หนังเหี่ยว หลังโกง ชรา 

ลกัษณะมนัปรากฏออกมาชัดเจน แล้วมีความทุกข์

ความตายก็เป็นทุกข์  เกิดมาแล้วก็ต้องตาย กลัวตาย บางคน 

เขาบอกเบือ่ชวีติ  ไม่อยากอยู ่ เบือ่เหลอืเกนิ แต่พอจะตายเข้าจรงิๆ ไป 

ช่วยกนัไว้ทกุท ีแล้ววิง่หาหมอให้วุน่กนัไปหมด พอเวลาสบายๆ ไม่เบือ่ 

อยากอยู่  ไม่อยากตาย หิวน�้าก็กินน�้าไว้ หิวข้าวก็กินข้าวไว้ ไม่สบาย 

ปวดท้องก็ไปหาหมอ ถ้าอยากตายจริงๆไปช่วยมันท�าไม ปล่อยให้มัน 

ตายไปเลย อันนี้นะครับคือ ภวตัณหำ ที่มีอยู่ลึกๆ  ในสัญชาตญาณ 

ของมนษุย์ ปรชัญาเขาเรยีกว่า the will to live เจตจ�านงในการทีจ่ะ 

มชีวีติอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  the will  to  live  เจตจ�านงในการที่ 

ค ว า ม ทุ ก ข์
แ ล ะ ก า ร ด ับ ท ุก ข์
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จะมชีวีติอยู ่ ถ้าเรานกึด ูพวกขอทานบางคนกระเสอืกกระสนไปด้วยอก 

ไม่มีขา  แกต้องกระเสือกกระสนไปด้วยอก คือเอาอกคลานไปเรื่อย 

ท�าไมแกจงึไม่ยอมตาย นีค่อื  the will  to  live  เจตจ�านงในการทีจ่ะ 

มีชีวิตอยู ่ของสิ่งมีชีวิต มันเป็นภวตัณหาซึ่งมีอยู่ลึกๆ ถ้าไม่บอกให้ 

ชดัเจน จะไม่รูว้่ามันเป็นอะไร

มแีม่คนหนึง่ลกูจมน�า้ตาย เช้าขึน้มากไ็ปนัง่ร�าพนัถงึลกู “มาพา 

แม่ไปด้วยๆ” ร�าพนัทกุเช้าจนเพือ่นบ้านเกดิร�าคาญ วนัหนึง่กไ็ปผลกัลง 

ไปในแม่น�า้ ไหนๆ อยากจะตามลกูไปกต็ามไป ผลกัลงไปเลย ตะเกยีก 

ตะกายว่ายขึน้มาไม่อยากตาย เป็นแต่เพยีงปรารภถงึความตาย คดิถงึ 

เรื่องความตายเท่านั้นเอง บางทีเอาความตายมาขู่เท่านั้นเอง บางคน 

กว็างมอืจากความชัว่ได้  ถ้าหากไม่มคีวามตาย  เราจะประมาทกนัสกัแค่ 

ไหน ถ้าไม่มีความตายแล้วโลกเราจะเต็มไปด้วยคนแก่ที่ท�าอะไรไม่ได้ 

นั่งเข่าถึงหูจ�านวนเท่าไร  เพราะฉะนั้น ความตายนั้นเป็นทางออกของ 

ชีวิตที่มากที่สุด  เป็นสิ่งที่ธรรมชาติท�ามาว่าเป็นอย่างนี้ต้องออกทาง 

ประตูนี้  แล้วชีวิตของสัตว์โลกจะอยู่ได้ต่อไป

พระบวชแล้วสึก  มีคนเขาบ่น พระมีความรู้ดี  อะไรต่ออะไร  

ท�าไมสกึหมด  เพราะไม่อยากให้สกึ  ท่านทราบไหมครบัว่าพระทีบ่วชๆ 

เข้ามา  อยู่ได้อย่างมากแค่  ๕% ถ้าอยู่เกิน  ๕% แล้ว  ศาสนาจะไป 

ไม่รอด อยู่ไม่ได้  ธรรมดาของสิ่งนั้นต้องเป็นอย่างนั้น  ถ้าบวชแล้ว 

ไม่สึกๆ  เหมือนคนเกิดแล้วไม่ตาย  มีกุฏิที่ไหนอยู่  มีข้าวที่ไหนฉัน 

เวลานีข้นาดสกึกนัไปเป็นจ�านวนมาก  เหลอืประมาณ ๕% ยงัใส่บาตร 

กันไม่ค่อยพอ ถ้าเกิดพระท่านอยู่กันมากๆ จะบ�ารุงได้อย่างไร มีกุฏิ 

ที่ไหนอยู ่  คนรุ ่นหลังจะมีที่ไหนไปอาศัยบวช  ไปอาศัยศึกษาเรื่อง 

พระธรรม  เพราะฉะนั้น อันนี้คือกฎของการถ่ายเท อย่าไปเสียดาย
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มีพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคมมากเลย ท่านบอกว่า  เราไม่กลัว 

พระสึกหรอก  เราไม่กลัว กลัวแต่ไม่สึก  ไม่สึกแล้วเดือดร้อน  เพราะ 

ฉะนัน้  ใครอยากอยูก่อ็ยู ่ใครอยากสกึกส็กึ  ไม่ต้องไปกงัวล  เทยีบให้ดู 

ว่าถ้าคนเราเกดิมาแล้วไม่ไปไหน มนัจะแออดัยดัเยยีด มนัจะเดอืดร้อน 

แต่ถงึกระนัน้  โดยสญัชาตญาณคนกลวัตาย ตกลงว่าสภาวทกุข์อนัแรก 

ก็คือ  เกิด แก่  แล้วก็ตาย  เป็นความทุกข์ประจ�าสังขารของทุกๆ คน

มาถึงประการที่  ๒ ท่านเรียกว่า ปกิณณกทุกข์ ปกิณณะที่ 

แปลว่าเบด็เตลด็ ความทกุข์เบด็เตลด็ ได้แก่ ความโศก ความปรเิทวะ 

ความร�่าไรร�าพัน ด้วยความผิดหวัง  ด้วยความรู้สึกว่าต้องพลัดพราก 

จากสิ่งที่รัก  ด้วยการต้องประสบกับสิ่งที่เป็นทุกข์  ความโศกคือการ 

ทีใ่จแห้ง บางคราวท่านสงัเกตว่าใจเรานีแ่ห้งเหมอืนใบไม้แห้ง  ไม่อยาก 

จะพดูกบัใคร ไม่อยากจะยิม้แย้ม นัน่คอืลกัษณะของความโศก อกีอนั 

หนึ่งคือความคร�่าครวญร�าพัน ท่านเรียกปริเทวะ  หรือ  ปริเทวนาการ

การร้องไห้เป็นการใหญ่ ตอีกชกตวั สยายผม  ร้องไห้คร�่าครวญ และ 

ก็ทุกข์  ความทุกข์นี่หมายถึงทุกข์ทางกาย  โทมนัส ความทุกข์ทางใจ 

อปุายาส ความคบัแค้น การต้องพลดัพรากจากสิง่ทีเ่ป็นทีร่กั การต้อง 

ประสบกับสิ่งซึ่งไม่เป็นที่รัก  ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นตามที่ 

ต้องการ นี่ก็เป็นความทุกข์ มีมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่แต่ละคน

ต่อไปประการที ่๓ นพิทัธทกุข์ ความทกุข์เป็นนติย์ ความทกุข์ 

เนืองนิตย์  เช่น หนาว ร้อน นี่ก็เป็นทุกข์ซึ่งเราจะต้องแก้ไขกันทุกวัน 

เมื่อเดือนเมษาก็ร้อนจัด ฝนเทลงมาก็ค่อยยังชั่วหน่อย เวลาฝนตกก็ 

เฉอะแฉะ กเ็ป็นทกุข์อกีแบบหนึง่ ฝนไม่ตกกร้็อนเป็นทกุข์อกีแบบหนึง่ 

ฝนตกก็เป็นทุกข์  พอหนาวเข้าก็เป็นทุกข์  ในโลกนี้เพอร์เฟคชั่นไม่มี 

ความสมบูรณ์แบบไม่มี  มีแต่ความพร่องซึ่งเราจะต้องแก้ไขอยู่ตลอด 

ค ว า ม ทุ ก ข์
แ ล ะ ก า ร ด ับ ท ุก ข์
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เวลา อนันีก้เ็ป็นความทกุข์ ความหนาว ความร้อน ซึง่จะต้องแก้ไขอยู่ 

เป็นประจ�า ปวดอจุจาระ ปัสสาวะนี ่ เผือ่มนัเป็นไปตามปกตกิไ็ม่เป็นไร 

นัก ถ้าขาดแคลนเดือดร้อนจริงๆ นี่ก็เป็นทุกข์ หิวแล้วไม่ได้กิน 

เดอืดร้อนแค่ไหน  ท่านลองคดิด ูกระหายแล้วไม่ได้ดืม่ ควรจะอจุจาระ 

ปัสสาวะ  ไม่ได้ถ่ายเทตามที่ต้องการจะเดือดร้อนแค่ไหน หรือว่าคนที่ 

เป็นบิดเป็นนิ่ว  เวลานี้โรงพยาบาลตั้งขึ้นเท่าไรๆ ก็ไม่พอเพราะแก้ 

ปัญหาเรือ่งนี ้ขอให้คดินะครบั  เรือ่งพวกนีถ้้าไม่คดิมนัจะไม่เหน็เท่าไร 

ถ้าเราหมัน่คดิแล้วกจ็ะเหน็ มองออกไปข้างนอกจะเหน็กองทกุข์มหมึา 

เคลื่อนไหวอยู่เต็มไปหมดเลย ต้องมองทุกข์ให้เห็นจึงจะเป็นสุข ถ้ำ 

มองทุกข์ไม่เห็นก็ไม่เป็นสุข ต้องมองทุกข์ให้เห็น ที่เรำบอกให้มอง 

ทุกข์นั้น ไม่ใช่เพื่อให้เรำเป็นทุกข์ แต่เพื่อจะให้เรำปลดทุกข์ได้ 

เพื่อจะให้เรำแก้ปัญหำเรื่องทุกข์ได้

ข้อต่อไปประการที่  ๔ พยำธิทุกข์ ความทุกข์ที่เกิดจากพยาธิ 

ความเจ็บป่วย ความเจ็บป่วยก็มี  ๒ แบบเท่านั้น  โรคซึ่งเกิดจากเชื้อ 

กบัโรคซึง่อวยัวะบกพร่องพกิาร ทนีีท่้านบอกว่า ความไม่มโีรคเป็นลาภ 

อย่างยิง่ ทกุคนกม็องเหน็อยูแ่ล้ว แต่กระผมขอกระซบินดิหนึง่ พระพทุธ- 

ภาษตินีท้ีเ่รยีกว่า อาโรคยฺปรมา ลาภา ความไม่มโีรคเป็นลาภอย่างยิง่ 

เดิมทีเดียวท่านใช้ส�าหรับโรคทางใจ  โดยท่านหมายถึงความไม่มีโรค 

ทางใจ  เป็นสภุาษติของพระอรยิะทีท่่านกล่าวกนั  ท่านหมายถงึ ความ 

ไม่มีโรคทางใจเป็นลาภอย่างหนึ่ง แต่ว่านานๆ มา ก็เอามาใช้กับโรค 

ทางกาย  คือนานๆ มา  ปุถุชนทั้งหลายได้น�าสุภาษิตนี้มาใช้ส�าหรับ 

โรคทางกายเสียแล้ว แต่ความหมายเดิมของท่านนั้นท่านหมายถึง 

ความไม่มีโรคทางจิตเป็นลาภอันประเสริฐ  พระพุทธเจ้าอธิบายเอง 

ท่านอธิบายว่าร่างกายจะไม่มีโรคไม่ได้  เพราะว่าร่างกายนั้นเป็นโรค 
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อยู่ในตัว  เป็นตัวโรค ร่ำงกำยทั้งก้อนนะเป็นตัวโรคอยู่แล้ว เพรำะ 

ฉะนั้น ควำมไม่มีโรคทำงกำยนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่ว่ำควำมไม่มีโรค 

เป็นลำภอย่ำงยิง่นี ้ ท่ำนหมำยถงึไม่มโีรคทำงใจ แต่เวลานีร้้านขายยา 

พวกท�ายาขาย เอามาใช้เป็นสภุาษติของโฆษณาขายยาเสยีแล้ว สภุาษติ 

ของพระอรหันต์  จริงๆ ท่านหมายถึงความไม่มีโรคทางจิต

ท่านทั้งหลายครับ ระหว่างโรคทางกายกับโรคทางใจ โรคทาง 

ใจมคีวามเดอืดร้อนรนุแรงกว่าเยอะ มคีนเป็นอนัมากทีร่่างกายไม่เป็น 

อะไร แต่ว่าใจเป็นโรคแล้วมากระทบถึงร่างกาย ความเจ็บป่วยซึ่งมา 

จากจติยิง่ทวมีากขึน้ทกุวนัๆ สิง่ทีจ่ะมาบ�าบดัโรคนีไ้ด้คอืธรรมะ  ถ้าไม่มี 

ธรรม แก้โรคนี้ไม่ได้ มันเดือดร้อนจริงๆ  เลย ส�าหรับคนที่จิตไม่สงบ 

เป็นทุกข์ ท�าให้ปวดหัว ท�าให้สารพัดอย่างที่จะเกิดกับจิตใจ โรคที่ 

สืบเนื่องมาจากจิตมีเปอร์เซ็นต์สูงด้วยนะ คนไข้ที่ไปโรงพยาบาลมี 

เปอร์เซ็นต์สูง พอแก้ปัญหาทางจิตได ้ โรคก็หายได้  ในตอนนี้ล่ะครับ 

พระพุทธเจ้าท่านสอนอาทีนวสัญญา ให้พิจารณาเหน็โทษของร่างกาย 

ร่างกายนีม้ทีกุข์มากมโีทษมาก ทนีีใ้นสายตาของพระอรยิะได้มองเหน็ 

คนเป็นอนัมากทีเ่ดอืดร้อนเพราะร่างกายเป็นทกุข์  โดยร่างกายของตน 

บ้าง  โดยร่างกายของผู้อื่นบ้าง ก็ไม่เห็นโทษ ผมขอยกตัวอย่าง  เด็ก 

หนุม่เดก็สำวทีเ่ดอืดร้อนมำกๆ เกีย่วกบัเรือ่งควำมรกัควำมใคร่ พอเวลำ 

ผดิหวงัพลัง้พลำดอะไรขึน้ สตปัิญญำกไ็ม่ลกึพอทีจ่ะมองเหน็ได้ จรงิๆ 

แล้ว รำกเหง้ำควำมทกุข์ กค็อืควำมไปตดิพนัต่ำงๆ ถ้ำถอนลกูศรอนันี้ 

ออกมำเสยีได้ ควำมทกุข์กจ็ะลดลง จะมแีต่ควำมอ่อนโยนสภุำพ แต่ทนีี้ 

สติปัญญำเขำมีไม่พอ เพรำะว่ำเขำไม่ได้รับกำรอบรม ไม่ได้ศึกษำ 

ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยะ ไปสดับแต่ธรรมของมำร ไม่แว่วเสยีง 

ธรรมของพระอรยิะ เดก็ๆ พวกนีเ้ป็นบุคคลที่น่ำสงสำร ที่เรำจะต้อง

ช่วยเหลือ

ค ว า ม ทุ ก ข์
แ ล ะ ก า ร ด ับ ท ุก ข์
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ต่อมาประการที่ ๕ สนัตำปทกุข์ สตัตาปะคอืสนัดาป ทีภ่าษา 

วิทยาศาสตร์มาใช้สันดาป สันตาปทุกข์ ทุกข์เพราะกิเลสเผาต่อเนื่อง 

กัน  ความทุกข์เพราะถูกกิเลสเผา  มันเป็นไฟชนิดหนึ่ง  ในชีวิตของ 

คนเรานี่มีเพลิงอยู่  ๒ กองเพลิงใหญ่ๆ คือเพลิงกิเลส กับ  เพลิงทุกข์ 

เพลงิทกุข์กค็อื  เกดิ แก่  เจบ็ ตาย  เพลงิกเิลสกค็อื  โลภ โกรธ หลง 

ราคะ  โทสะ  โมหะ รษิยา พยาบาท กิเลสทั้งหลายทั้งมวลมันเกิดขึ้น 

แล้วก็ท�าให้ร้อน ก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่ง

ข้อต่อมาประการที่  ๖ วิปำกทุกข์ ความทุกข์เกิดจากผลของ 

กรรม ได้ท�ากรรมไม่ดีไว้แล้ว กรรมอันนั้นก็ท�าให้เกิดความทุกข์ขึ้น

อย่างน้อยที่สุด ถ้าเรามองเข้ามาในตวัคนกจ็ะเหน็ความไม่สบายใจของ 

ผูท้ีท่�าความชัว่ มคีวามไม่สบายใจ มคีวามกงัวลเป็นต้นมากบ้างน้อยบ้าง

ทุกคนที่ท�าความชั่ว เห็นเขาหัวเราะเฮฮาอยู่ เห็นเขาสุขสบายดี ผม 

ไม่เชื่อว่ำคนท�ำควำมชั่วจะมีควำมสุขมำก ผมเชื่อพระพุทธเจ้ำท่ำน 

บอกว่ำคนท�ำควำมชัว่หำควำมสขุยำก เวลำเรำแผ่กรณุำ พระพทุธเจ้ำ 

ท่ำนสอนให้แผ่กรุณำให้คนที่ตกทุกข์ได้ยำก ถ้ำไม่มีคนที่ตกทุกข์ 

ได้ยำก ให้แผ่ควำมกรณุำไปทีค่นท�ำควำมชัว่ เพรำะว่ำคนท�ำควำมชัว่ 

หำควำมสุขได้ยำก ขอให้มั่นใจ ถึงเขำจะมีอำกำรภำยนอกว่ำ 

มีควำมสุขสรวลเสเฮฮำมั่ง มีอะไรก็แล้วแต่ แต่มันเป็นเพียง seem 

to be happy มอีำกำรเสมอืนหนึง่ว่ำมคีวำมสขุ แต่จรงิๆ แล้ว ลกึๆ 

แล้วไม่มคีวำมสขุ สูค้นทีส่จุรติไม่ได้ มนัสบำยใจและมคีวำมสขุ พอใจ 

ได้มำกกว่ำ เพรำะฉะนั้นอย่ำงน้อยที่สุด คนที่ท�ำควำมชั่วย่อมได้รับ 

ควำมทกุข์เป็นทวคีณู ไม่สบำยใจ และผลทีม่องเหน็จำกภำยนอกกค็อื 

ถูกติเตียน มองหน้ำใครไม่สนิท เหลียวหน้ำไปแล้วไม่แจ่มใส คนเรำ 

อยูท่ีไ่หนกต้็องกำรเป็นทีย่อมรบั แต่ถ้ำถกูตเิตยีนรอบด้ำน ถงึจะมัง่มี 

ศรสีขุ ถงึจะมยีศอ�ำนำจมวีำสนำอย่ำงไรมนักห็ำควำมสขุใจไม่ได้ ถกู 
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ลงโทษถกูลงทณัฑ์อย่ำงทีเ่หน็กนัอยูม่ำกมำย แล้วยงัจะมคีวำมพนิำศ 

ล่มจม ควำมตกยำก ควำมตกอบำย ทนีีท่้านคอยสงัเกตนะครบั  ท่าน 

อาจจะสงัเกตจากตวัท่านเอง กรรมมนัจะให้ผลแก่ผูใ้ด มนัวางแผนไว้ 

เป็นขัน้เป็นตอนอย่างรอบคอบ แปลกนะครบั  เมือ่กรรมจะให้ผล ไม่ว่ำ 

กรรมดีหรือกรรมชั่ว กรรมดีก็เหมือนกัน กรรมชั่วก็เหมือนกัน เวลำ 

จะให้ผลนัน้ เขำวำงแผนรอบคอบมำกเลย รอบคอบกว่ำทีค่นวำงแผน 

จะออกทำงนี้มันดันไปออกดักทำงโน้น จะออกทำงโน้นไปดักทำงนี้ 

ไว้หมดเลย ต้องตกหลุมตรงนั้นให้ได้ เพรำะฉะนั้นกรรมจะให้ผล 

วิบำกมันอยู่ในจิต ท�ำให้จิตคิดไปอย่ำงนั้น ท�ำให้อยำกท�ำอย่ำงนั้น 

ท�ำให้อยำกท�ำอย่ำงโน้น ซึง่ไปตกตรงนัน้จนได้ มนัให้เหน็ผดิเป็นชอบ 

เห็นดีเป็นชั่ว คิดว่ำคิดดีแล้ว รอบคอบแล้ว มันกลับเปิดช่องโหว่ให้ 

เหตุกำรณ์เกิดขึ้นจนได้

ลองคดิดแูต่ตรงกนัข้าม คนทีท่�าความดไีว้มาก บารมมีาก บญุ 

กศุลมาก เลีย่งเท่าไร เลีย่งไม่ต้องการผลด ีไม่ต้องการอะไร แต่กรรมดี 

กช็กัน�าไปให้ได้รบัผลจนได้  ไม่รูม้าจากไหน เพราะฉะนัน้ สิง่ทีน่่ารกัทีส่ดุ 

คอืบญุ สิง่ทีน่่ากลวัทีส่ดุกค็อืบาป มนัเป็นเงามดืทีเ่ดนิตามหลงัอยู ่ทีค่น 

มองไม่เห็น  เป็นศัตรูที่เรามองไม่เห็น  ลองคิดดูว่าจะต่อสู้ได้อย่างไร 

บางคนบอกว่าเมือ่มองไม่เหน็กไ็ม่ต้องกลวั แต่ว่าสิง่ทีม่องไม่เหน็ มนัมี 

อิทธิพล มีก�าลัง  มีอะไรน่ากลัวกว่า  ส�าคัญกว่าสิ่งที่มองเห็นเสียอีก 

พระพุทธเจ้าท่านยนืยนัข้อนีว่้าไม่มกี�าลงัใดเสมอด้วยก�าลงักรรม นตถฺิ 

กมฺมสม�  พล�  ไม่มีก�ำลังใดเสมอด้วยก�ำลังกรรม ถ้ากลัวทุกข์ซึ่งเกิด 

จากวิบาก ก็ก้มหน้าก้มตาท�าความดี  ต้องใช้ค�าว่าก้มหน้าก้มตา ถ้า 

มัวมองนั่นมองนี่มองโน่นอยู่  มันท�าความดีไม่ค่อยได้  เพราะว่ามัน 

เห็นคนนั้นก็ไม่ท�า  คนนี้ก็ไม่ได้ท�า  คนโน้นก็ไม่ได้ท�า  เราท�าท�าไม 

คนเดยีว  เพราะฉะนัน้ถ้าจะท�าความดใีห้มัน่คง  ต้องก้มหน้าก้มตาท�าไป 

ค ว า ม ทุ ก ข์
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เรามีหน้าที่ส�าหรับท�าความดี  การให้ผลดีเป็นหน้าที่ของกรรม 

ไม่ใช่หน้าทีข่องเรา  เหมอืนกบัเราปลกูมะม่วง ปลกูต้นไม้ ปลกูดอกไม้ 

เรามีหน้าที่ปลูกรดน�้าพรวนดิน ป้องกันศัตรูพืช การให้ดอกให้ผลเป็น 

หน้าทีข่องต้นไม้  เราไม่เกีย่ว ปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องมนั คนละหน้าที่ 

แล้วเราสบายใจ ใครว่ากช่็าง ท�าต่อไป มคีนบ่นให้ผมฟัง ท�าดไีม่เหน็ 

ได้ดี มีทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้ ผมบอกค�าเดียว ผมบอกว่าจะท�า 

หรือไม่ท�า ถ้าไม่ท�าก็ไม่ต้องพูด  ถ้าท�าก็ไม่ต้องบ่น ถ้าจะท�าความดี 

ไม่ต้องบ่น ท�าไปเลย เหน็ว่าสิง่นีด้ ีสิง่นีด้ที�าไปเลย ห้าปีล่วงไป สบิปี 

ล่วงไป มนัเหน็ผล ท�าใหม่ๆ จะเหน็ผลได้ยงัไง น�า้หยดลงไปในตุม่ทลีะ 

หยด แล้วหายไปอกีสองวนั แล้วลงไปอกีหยด แล้วหายไปสองวนั แล้ว 

เมือ่ไรมนัจะเตม็ตุม่ ระหว่างสองวนัทีห่ายไปนัน้  ไอ้หยดอนันัน้มนัหายไป 

เสยีอกี แล้วโดนความร้อนมั่ง  โดนอะไรมั่ง  หยดน�้านั้นมันหายไปอีก 

แล้ว ถ้าจะให้น�้ามันเต็มตุ่มต้องหยดให้สม�่าเสมอ ติ๋ง  ติ๋ง  ติ๋ง  ลงไป 

ดนู�า้ตาลซคิรบั เขาเลีย้งคนทัง้ประเทศ มนัหยดทลีะติง๋ ติง๋ สม�า่เสมอ 

สะสมสม�่าเสมอ แล้วมันก็จะเห็นผล  โอกาสที่จะแห้งมันไม่มี  เพราะ 

ฉะนั้นนี่เป็นวิปากทุกข์ ความทุกข์ที่เกิดจากผลของกรรม

ต่อไปประการที่  ๗ สหคตทุกข์ ความทุกข์ที่ไปด้วยกัน  ยก 

ตัวอย่าง ผมมีตัวอย่างอยู่  ๒ ตัวอย่างที่ว่าความทุกข์ไปด้วยกัน ลาภ 

ยศ สรรเสริญ สุข  ได้ลาภแล้ว ก็มีความทุกข์ที่เกิดจากลาภบ้างไหม 

กน่็าจะม ี เช่นว่าต้องมกีารรกัษา มกีารคุม้ครอง ท่านทีเ่ป็นสภุาพสตรี 

วันไหนมีสตางค์เต็มกระเป๋าแล้วเดินไปไหน ท่านไม่ค่อยมีความสุข 

เท่าไร  กลัวถูกแย่งขึ้นรถเมล์ก็พยายามหนีบ  เพราะเวลานั้นใจคอ 

ไม่ค่อยดีเท่าไร  ถ้ามีสักยี่สิบสามสิบบาท สบาย มันมีส่วนดี  มีลาภ 

กอ็ุน่ใจด ีมเีงนิเยอะๆ แต่มนักงัวลเรือ่งการคุม้ครองรกัษาบ้าง ในเวลานี้ 

แม้จะมีธนาคารก็จริง แต่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะไปฝากธนาคารทุกวัน 
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มัง่มแีล้วกเ็ป็นทีเ่กาะ  เป็นทีร่บกวนของคนอืน่ คนนัน้มายมืคนนีม้าขอกู้ 

คนนั้นมาท�านั่นมาท�านี่  จะไม่ให้ก็ไม่ได้  มันก็มีความทุกข์แวดล้อม 

เข้ามาด้วยกัน  ไม่ใช่จะให้แต่ความสุขอย่างเดียว  มีลาภมียศสูงขึ้น 

บริวารมากขึ้น หน้าที่การงานมากขึ้น มันยุ่งไปหมด  เป็นที่เกาะของ 

คนอื่นนุงนังไปหมด  ไม่ช่วยก็ไม่ได้  ต้องช่วย ความทุกข์ที่ไปด้วยกัน 

มันมีลาภต้องทุกข์เพราะลาภ  มียศก็ต้องทุกข์เรื่องยศ มีสรรเสริญ 

คนสรรเสริญมาก  บางทีก็เมา ได้รับค�าสรรเสริญมากเข้าก็เมา 

ค�าสรรเสรญิ บางทเีหมอืนเหล้าหวาน กนิอร่อย ยิง่กนิยิง่เพลนิ  เมาค�า 

สรรเสรญิ อนันีน่้ากลวั  ใครไม่สรรเสรญิไม่ได้ มนัตดิเสยีแล้ว ได้ยนิ 

จนติดเสียแล้ว ใครไม่สรรเสริญไม่ได้ นี่ก็เป็นความเดือดร้อนอีกแบบ 

หนึ่ง กลัวเขาจะไม่สรรเสริญ กลัวเขาจะไม่นิยมแล้วก็มีความทุกข์ 

ความสุขนี่บางทีได้แค่นี้อยากได้แค่นั้น ต้องขวนขวายหาความสุข 

ให้ยิ่งๆ  ขึ้นไป ได้เท่าไรไม่รู้จักพอก็สร้างความเดือดร้อนให้  นี่พวก 

มีทุกข์เพราะลาภ ยศ สรรเสริญ

ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  เสื่อมลาภ  เสื่อมยศ  นินทา  ทุกข์ 

เป็นโลกธรรม  เป็นสิ่งที่มีประจ�าโลก  ใครอยู ่ในโลกก็ต้องพบกับ 

สิ่งเหล่านี้  เหมือนเราลงไปทะเลแล้วต้องถูกคลื่น  ไม่ถูกคลื่นไม่ได้ 

พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า  สาวกของพระอริยะผู้ได้สดับแล้ว  ย่อมได้ 

ลาภ ยศ สรรเสริญ สุขเหมือนกัน ปุถุชนผู้มิได้สดับก็ย่อมได้รับลาภ 

ยศ สรรเสรญิ  เหมอืนกนั แต่ว่ามข้ีอแตกต่างอะไรเล่า คอืข้อแตกต่าง 

ระหว่างสาวกของพระอริยะผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับอริยธรรม 

ข้อแตกต่างมอีย่างนี ้ เมือ่ ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ  เสือ่มลาภ  เสือ่ม 

ยศ นนิทา ทกุข์  เกดิขึน้แก่สาวกของพระอรยิะ  ท่านจะส�าเหนยีกตาม 

ความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้ว  แต่ว่ามันไม่เที่ยง เป็นทุกข์  มีความ 

แปรปรวนเป็นธรรมดา  เพราะฉะนั้น  สิ่งนี้จึงครอบง�าจิตท่านไม่ได้ 

ค ว า ม ทุ ก ข์
แ ล ะ ก า ร ด ับ ท ุก ข์
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เหมือนน�้าตกลงบนใบบัวย่อมไม่ซึมซาบ แต่ส�าหรับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ 

เมือ่ลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุเกดิขึน้  เมือ่เสือ่มลาภ  เสือ่มยศ ถกูนนิทา 

ทุกข์เกิดขึ้น มิได้ส�าเหนียกตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา 

แต่ว่ามันไม่เที่ยง  เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา สิ่งเหล่านี้ 

จงึครอบง�าจติของปถุชุน นีค่อืข้อแตกต่าง  เพราะฉะนัน้ถ้าหากต้องการ 

เดนิตามรอยพระอรยิะ แม้เราจะไม่เป็นอรยิะ แต่ต้องเดนิตามรอยของ 

พระอริยะ แต่ต้องพยายามเดินตามรอย ถ้าหากท่านอ่านธรรมะด้วย 

พินิจพิเคราะห์ให้ดีในหนังสือต่างๆ ท่านจะพบรอยของพระอรยิะ แล้ว 

ถ้าเราเดนิตามรอย ไม่ไปไหนหรอก ต้องถงึจดุเดยีวกนั  ไม่วนันีก้พ็รุง่นี้ 

ไม่พรุ่งนี้ก็เดือนหน้า  ไม่เดือนหน้าก็ปีหน้า  ไม่ปีหน้าก็ชาติหน้า ต้อง 

ไปถงึจดุนัน้  เพราะว่าเดนิไปรอยเดยีวกนั ทางเดยีวกนั  เรือ่งนีค่้อนข้าง 

จะส�าคัญส�าหรับผู้ที่สนใจ  มิเช่นนั้นแล้วการสนใจในธรรมของเรา 

จะเสียเวลาไปมาก แต่ได้ประโยชน์ไม่มาก ถ้าจะให้ได้ประโยชน์จริง 

ต้องตามรอยพระอริยเจ้าไว้เสมอ 

อีกกลุ่มหนึ่งของสหคตทุกข์ก็คือ ญาติพี่น้อง  เพื่อนฝูง บริวาร 

เขาทุกข์  เราทุกข์ด้วย  เขาสุข  เราสุขด้วย มีบริวารมาก  งานก็เยอะ 

เขาแต่งงานเขาขึ้นบ้านใหม่ เขาจะมีลูก เขาเข้าโรงพยาบาล นี่ในที่ 

บางแห่ง บางกรมบางกอง บางสถาบันการศึกษาแจกการ์ดหมดเลย 

ต้องคอยไปทีน่ัน่ทีน่ี ่ เป็นสหคตทกุข์ไปด้วยกนั ทกุข์ทีไ่ปด้วยกนั  เดีย๋ว 

แม่ยายบ้าง  เดี๋ยวพ่อตาบ้าง  เดี๋ยวญาติคนนั้นเข้าโรงพยาบาล  เดี๋ยว 

คนนั้นคลอดลูก  สารพัดคนที่เรารู ้จักซึ่งเราจะต้องทุกข์  คอยทุกข์ 

คอยสุขกับเขาด้วย สุขไม่เท่าไร  ไม่มีใครค่อยบอก สุขเขาก็สุขกันไป 

เขาไม่ค่อยบอก  เวลามีทุกข์เขาจึงบอก นี่เป็นสหคตทุกข์ข้อหนึ่งที่เรา 

เห็นกันได้บ้างในสังคมที่เราอาศัยอยู่นี้



120

ประการที่  ๘ นี่เขาเรียกว่า อำหำรปริเยฏฐิทุกข์ ความทุกข์ 

ในการท�ามาหากิน หรือในการแสวงหาอาหาร ทุกข์ในการแสวงหา 

อาหารในการท�ามาหากิน  อันนี้เรากร็ูก้นัอยู่  ต้องเดอืดร้อนเพือ่จะได้ 

ท�ามาหากนิ งานการกห็ายาก ได้แล้วกไ็ม่ค่อยพอใจต้องทนท�า จ�าใจท�า

เพื่อเลี้ยงชีพ  เป็นทุกข์ที่เห็นๆ กันอยู่

ประการที่  ๙  วิวำทมูลกทุกข์ แปลว่าทุกข์ซึ่งมีวิวาทเป็นมูล 

ความทุกข์ซึ่งเกิดจากการทะเลาะกัน  การวิวาทกัน  ผลประโยชน์ 

ขดักนักว็วิาทกนั หรอืกริยิาอาการไม่น่าพอใจ หมัน่ไส้ อะไรอย่างนี ้ ก็ 

ท�าให้เป็นศัตรูกันแล้วก็วิวาทกัน ท�าให้เกิดทุกข์

ข้อสุดท้าย ประการที่  ๑๐ คือ ทุกขขันธ์ ใช้ค�าว่าทุกขขันธ์

แปลว่า ทกุข์รวบยอด หรอืทกุข์เพราะมขีนัธ์ ๕ คอื ทกุข์ของขนัธ์ ๕ 

นี้เอง มีรูป  เวทนา  สัญญา สังขาร  วิญญาณ  เมื่อมีสิ่งนี้ขึ้น ทุกข์ 

ย่อมตามมา ก็เป็นข้อส�าคัญ นี้เป็นย่อๆ ดีแล้วที่ท่านถามขึ้นมา  จะ 

ได้เป็นการสนทนาโต้ตอบกัน  จะได้ความคิดเห็นจากท่านบ้าง  เชิญ 

เลยครับ

ค ว า ม ทุ ก ข์
แ ล ะ ก า ร ด ับ ท ุก ข์
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  อยากจะถามว่าที่อาจารย์ว่ามานี้น่ะ คือว่าถ้าผมเป็น 

ฆราวาส  ควรจะเป็นฆรำวำสระดับไหน หรือว่ำถ้ำจะถือตำมที่ 

อำจำรย์ว่ำมำนี่ จะเป็นฆรำวำสในระดับไหนได้ หรือว่าข้าราชการ 

พ่อค้า แม่ค้าทัว่ไป หรอืข้าราชการระดบัสงู  เพราะจรงิๆ แล้วสงัคมเรา 

นี่มีฆราวาสหลายระดับ

 ฆราวาสชัน้ด ีประเภทกลัยาณปถุชุน พวกเราคดิว่าเป็น 

หนึ่งในประเภทฆราวาสชั้นดี  กัลยาณปุถุชนคือบางท่านอาจจะเป็น 

อรยิชนกไ็ม่ทราบ เป็นได้ยาก แต่กเ็ป็นได้ เพราะว่าพระอรยิะ ฆราวาส 

เป็นได้ ทีนี้ธรรมะนั้นจ�าเป็นส�าหรับฆราวาสทุกระดับ ก็เลือกใช้ให้ 

เหมาะกับระดับของตนและอาชีพของตน  เลือกใช้ให้เหมาะแก่ฐานะ 

การปฏบิตัธิรรมหรอืเลอืกใช้ธรรมนัน้ ต้องปฏบิตัแิละเลอืกใช้ให้เหมาะ 

สมกบัฐานะของตน มฉิะนัน้แล้วจะด�ารงชวีติอยูไ่ม่ได้ กม็ธีรรมะให้เลอืก 

ตั้งมากมาย  เราก็เลือกใช้ให้เหมาะแก่ฐานะฆราวาส วัย อาชีพ ของ 

ตน คล้ายๆ กบัว่าในร้านขายยานีน่ะครบั มยีาเยอะ  เรากไ็ปเลอืกใช้ให้ 

เหมาะแก่เรา  เราเป็นโรคอะไร จ�าเป็นต้องใช้ยาอะไร หรอืให้หมอสัง่ 

หมอก็ไม่ได้สั่งยาทั้งร้าน ก็สั่งเฉพาะที่จ�าเป็นแก่เราเท่านั้น ท่านผู้ถาม 

จะถามต่อ พอใจการตอบแล้วหรือยังครับ

  ขออนุญาต สมมติว่าตอนนี้ผมอยู่ในระดับหนึ่ง ผมก็ 

เอำธรรมะมำใช้บำงครั้ง ขออภัยบำงทีผมอำจจะเลอะเลือน  บางที 

คนอื่นและอีกอย่างหนึ่งซึ่งผมเคยเจอมา  สมมติว่าหัวข้อธรรมะมี 

ช่วงตอบคําถาม
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๘๔,๐๐๐ อะไรอย่างนัน้นะครบั บางคนกจ็บัแต่ตอนต้น จบัตอนปลาย 

จับตอนกลางๆ อันนี้น่ายุ่งเหมือนกัน

  ถ้าอย่างนัน้ขอย�า้ตรงนีอ้กีทนีะครบัว่า ขอให้เราแต่ละคน 

ได้ศึกษาเรียนรู้เพียงเล็กน้อยนะครับ แล้วก็เลือกสรรเฉพาะธรรมะที่ 

คดิว่าเหมาะและเป็นประโยชน์แก่เรา  ให้เหมาะแก่ฐานะของตน อย่าง 

ที่ผมเรียนแล้วว่าเหมือนการกินยา ต้องกินยาที่มันจ�าเป็นแก่เรา ทีนี้ 

ยาอื่นที่ยังเหลืออยู่ก็จ�าเป็นแก่คนอื่น  เขาก็มาซื้อไปกิน  แล้วก็ต้อง 

พิจารณาให้ดีว่าเราขาดธรรมะข้อไหน  เรามีธรรมะอะไรที่จ�าเป็นต้อง 

ใช้มาก  เพราะว่ายังขาดแคลนอยู่ในตัวเราเองหรือในสังคมนี้  ต้องใช้ 

ธรรมะให้เป็นนะครับ ถ้าใช้ไม่เป็น มันเป็นพิษนะ จะเกิดธรรมะเป็น 

พิษขึ้นมา ถ้าใช้ไม่เป็นต้องใช้ให้เป็น  ธรรมะนั้นเป็นธรรมโอสถ ยา 

คือธรรมะหรือธรรมโอสถ มันก็เหมือนกับยารักษาร่างกาย ถ้าใช้ 

ไม่เป็นยาจะให้โทษ แต่ถ้าใช้เป็นยาจะให้ประโยชน์  เพราะฉะนั้น  เรา 

จะใช้ยาตัวไหนก็ต้องศึกษายาตัวนั้นให้เข้าใจว่าใช้ได้กี่วัน  วันละกี่เม็ด 

ก่อนอาหารหรอืหลงัอาหาร อะไรเป็นต้นนะครบั ฉนัใด การใช้ธรรมะ 

ก็อย่างนั้น ต้องศึกษาธรรมะที่เราจะใช้  เขามีชมรมศึกษาและปฏิบัติ 

ธรรม อนันีช้อบใจ  เพราะว่าศกึษาได้ผลแล้วกน็�ามาปฏบิตั ิ ไม่ใช่ปฏบิตัิ 

โดยไม่ศึกษาซึ่งจะเป็นพิษ หรือแบบกินยาผิดหรือเกินไป กินมากเกิน 

ไป  โอเวอร์ไป ธรรมะนี้ก็ใช้มากไม่ได้นะ  ใช้มากเกินไปจะเกิน แล้ว 

จะเสียด้วย  ใช้น้อยเกินไปก็ไม่พอ  ใช้มากเกินไปก็ไม่ได้  ต้องให้พอดี 

เพราะฉะนัน้  ท่านจงึมทีางสายกลาง  ข้อปฏบิตัซิึง่เป็นทางสายกลางให้ 

พอด ีความเพยีรนีท่�ามากกไ็ม่ได้ ความเพยีรนัน้เป็นกศุลธรรม แต่ใช้ 

มากเกินไปก็ไม่ได้  หย่อนเกินไปก็ไม่ประสบความส�าเร็จ  ก็ต้องพอดี 

รู้สึกว่าอาจจะไม่ตรงกับที่คุณต้องการให้ตอบก็ได้นะครับ คุณถามต่อ 

ก็ได้นะครับไม่เป็นไร  เชิญครับ
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 อยากเรยีนถามอาจารย์ทีว่่า  เราควรตามรอยพระอรยิ- 

เจ้าน่ะค่ะ ท�ำอย่ำงไรถึงจะพบรอยพระอริยะได้คะ และท�ำอย่ำงไร 

จึงจะรู้ว่ำรอยไหนเป็นรอยพระอริยะแท้จริงค่ะ

 บางทเีราคดิว่าจะเจอแล้ว แต่ว่าตามไปๆ รอยกห็ายไป 

เลย ขอเรยีนอย่างนีน้ะครบั ประการแรกนะครบั อย่ำไปตดิอยูท่ีต่วับคุคล 

หรืออย่ำไปยึดมั่นถือมั่นในส�ำนักให้มำกนัก  จะเสียใจ  ไม่เห็นรอย 

พระอรยิะ  เพรำะว่ำกำรยดึมัน่ถอืมัน่ในส�ำนกั บำงทมีนักเ็ป็นภเูขำทีจ่ะ 

บังไม่ให้เห็นรอยของพระอริยะได้ สิ่งที่เราจะพบรอยได้มากก็คือ  ใน 

ค�าสอนหรือในพระพุทธด�ารัส  ในพระพุทธพจน์  ถ้าท่านหมั่นอ่าน 

พระพทุธพจน์จากพระไตรปิฎกกด็ ีจากทีม่คีนเขาย่อแล้วเขยีนง่ายๆ กม็ี 

พออ่านได้นะครบั หนงัสอืประเภทนีพ้ออ่านได้ แล้วเรากพ็นิจิพจิารณา 

กจ็ะมองเหน็รอยของพระอรยิะตามนัน้ ผมยกตวัอย่างเช่น การส�ารวม 

อินทรีย์ คือ การระวัง ตา หู  จมูก ลิ้น กาย  ใจ  ให้ดี  ไม่ให้อกุศล 

เกิดขึ้น  แล้วก็ให้กุศลเกิดขึ้น  คือว่าถ้ากุศลมันจะเกิดขึ้นก็ไม่ต้อง 

ส�ารวม  ถ้าอกศุลเกดิขึน้กต้็องระวงัเอาไว้ อนันีก้เ็ป็นรอยหนึง่ของพระ 

อริยะ  ซึ่งพระอริยะทุกองค์จะต้องเดินตามสายนี้  แล้วก็การรู ้จัก 

ประมาณในการบริโภคในการใช้สอย จ�ากัดการบริโภคใช้สอย  ให้อยู่ 

ในสิ่งที่จ�าเป็นเท่านั้น  เป็น Plain  living High doing อยู่ง่ายๆ กิน 

อยู่ง่ายๆ แต่ก็มีกิจกรรมหรือการกระท�าที่สูงส่ง  อันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่ง 

เราจะตัดสิ่งรุงรัง สิ่งที่ไม่จ�าเป็นออกจากชีวิตไปเลย ท�าให้เบากาย 

สบายใจ ผมขอยกตัวอย่างนะครับ เช่นว่าเราท�างานอยู่ในรัฐวิสาหกิจ

เราไม่ต้องการยศศกัดิ ์ไม่ต้องการชือ่เสยีง ไม่ต้องการความมหีน้ามตีา 

ต้องการแต่เพียงท�าหน้าที่ให้สมบูรณ์เท่านั้นและก็ไม่แข่งกับใคร 

ไม่เอาชนะใคร อยูอ่ย่างสงบสขุ แล้วท�าหน้าทีส่มบรูณ์ นีเ้ป็นรอยหนึง่ 

ของพระอริยะ นอกจากนี้ก็มีความพากเพียรสม�า่เสมอ  ไม่เกียจคร้าน 
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ทั้งในการท�างานในหน้าที่  ทั้งในการปฏิบัติธรรมสม�่าเสมอ  เสมอต้น 

เสมอปลาย อันนี้เป็นรอยของพระอริยะ 

ทั้งสามหัวข้อที่ผมกล่าวมานี้  ผมลงท้ายด้วยค�าว่าเป็นรอยหนึ่ง 

เป็นรอยหนึ่ง  ไม่ได้หมายความว่าจะเดินไปสามรอย  เป็นทางเดียว 

เป็นทางเดียวกัน  เดินไปทางเดียวกัน  แต่ว่ามีองค์ประกอบแบบนี้ 

องค์ประกอบของทางสายนีก้ ็๓ ประการดงักล่าว แล้วกเ็มือ่ปฏบิตัไิป 

ท�าไป จะรูส้กึว่าความทกุข์มนัลดลง ลดลง ความสขุมมีากขึน้ มากขึน้ 

และนั่นคือผลที่ประจักษ์ซึ่งเราเห็นได้ด้วยตนเอง  เป็นพระคุณอันหนึ่ง 

ของพระธรรมที่เป็นสันทิฏฐิโก  เห็นได้จริงคือเห็นได้ในปัจจุบัน 

ความทุกข์ลดลง ความสุขมากขึ้น  ถ้าเราเข้ารอยของพระอริยะแล้ว 

จะรู้สึกว่ามีความทุกข์น้อย ที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเหมือนกับน�้า 

บนใบหญ้า แล้วส�าหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรม  ไม่ได้ปฏิบัติธรรมตาม 

รอยของพระอริยะ ความทุกข์จะเหมือนกับน�า้ในสระใหญ ่แต่ส�าหรับ 

คนกลุม่นี ้ ความทกุข์จะเหลอืน้อยเหมอืนกบัน�า้บนใบหญ้า เมือ่เทยีบกบั 

ความทกุข์ของคนซึง่ไม่ได้ศกึษาธรรม ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลย  เทียบกัน 

ไม่ได้เลย  อันนี้ก็เป็นการพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่า  เราได้ปฏิบัติเข้า 

รอยพระอริยะ ถ้ายิ่งปฏิบัติไปศึกษาไป ความทุกข์มนัมากขึน้กว่าเก่า 

ไม่ลดลงเลย แสดงว่าเรากนิยาไม่ถกู เหมอืนกบัเราป่วยเรากนิยา กนิมา 

๗  วันแล้วเหมือนเดิม ๑๕ วันแล้วเหมือนเดิม  เดือนหนึ่งแล้วอาการ 

ยิง่ทรดุลง แสดงว่ายานี้ใช้ไม่ได้  ต้องเปลี่ยนยาใหม่  ขอบคุณนะครับ 

ที่ถามอันนี้

  ท่านอาจารย์วิจารณ์ว่าละครทีวีส่วนมากมีแต่ภาคกิเลส 

ทีนี้ในข้อคิดเห็นของอาจารย์  อาจารย์เคยดูละครเรื่องพระเวสสันดร 

ช่อง ๕ ถ้าอย่างนี้จะรวมอยู่ภาคกิเลสหรือไม่
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 ละครนีย้กเว้นนะครบั  เพราะว่าเป็นละครชาดกทีแ่สดง 

ภาคคณุธรรมล้วนๆ มกีเิลสบ้างกน้็อย  เช่นว่าเรือ่งของชชูกอะไรอย่าง 

นี้  ส่วนมากก็เป็นการแสดงปฏิปทาของพระเวสสันดรซึ่งเป็นผู้เสียสละ 

อนัเป็นการแสดงภาคคณุธรรม ทนีีท้�าอย่างไรละครช่องต่างๆ ของเรา 

หลงัข่าวจะได้แสดงในภาคของคณุธรรม ให้คนซาบซึง้ในคณุธรรมแทน 

การแสดงภาคกิเลสซึ่งคนมีมากอยู่แล้ว  แม้จะไม่ต้องแสดงให้เขาดู 

เขาก็มีมากพอที่จะแสดงเองได้ด้วย  และบางทีเขาก็อาจจะแสดงได้ 

มากกว่านั้น  เพราะว่าในภาคคุณธรรมนี้มันซาบซึ้ง  ถ้าแสดงให้ชัดเจน 

ซาบซึ้งแล้วสามารถชักน�าให้คนปฏิบัติตามได้

  ท่านอาจารย์พดูถงึความทกุข์ แจกแจงความทกุข์ไว้เป็น 

ประเภทๆ  ไป ท�าให้เข้าใจถึงความทุกข์ แต่เมื่อเรำเกิดทุกข์แล้ว ท�ำ 

อย่ำงไร เรำถึงจะดับควำมทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ครับ

 ประเด็นอันนี้ดีที่ถามขึ้นมา ผมจะได้พูดสั้นๆ  ไว้ตอนนี้ 

นะครับ การดับทุกข์เราจะดับตามชนิดของทุกข์นั้นๆ ผมก็ขอบคุณที่ 

ถามนะครับ  จะได้บรรยายเสียเลย  เมื่อเราได้รู้รายละเอียดของทุกข์ 

อันนี้อย่างดีแล้ว  เหมือนกับได้รู้รายละเอียดของโรคแล้ว ต่อไปเราก็ 

แสวงหายาส�าหรับที่จะมาดับทุกข์ประเภทนั้นๆ  อย่างเช่นว่าทุกข์ซึ่ง 

เกิดจากแก่  เจ็บ ตาย ซึ่งเป็นทุกข์มาจากสังขาร  วิธีที่จะดับทุกข์นี้ได้ 

กค็อื การขวนขวายพยายามเพือ่ความเกดิหรอืเพือ่ความดบัทกุข์ กต้็อง 

เดนิตามรอยพระอรยิะเพือ่ความดบัทกุข์ อดุมคตสิงูสดุของชาวพทุธก็ 

คอื นพิพาน นพิพานนัน้หมายถงึความดบัทกุข์หรอืทกุขนโิรธ  เรยีกใน 

ภาษาอริยสัจว่าทุกขนิโรธ การดับทุกข์ก็คือ นิพพาน ตอนนี้เราพูดถึง 

นิพพาน ก็มีคนจ�านวนมากที่กลัวว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ  เกินเอื้อม  ไกล 

เกนิไป ทีจ่รงิไม่ไกลนะ อยูใ่กล้ๆ อยูใ่กล้ๆ  เรานีเ่อง ทกุครัง้ทีเ่รำดบั
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ทกุข์ได้มำกหรอืน้อยกต็ำม โดยวธิทีีถ่กูต้อง กถ็อืว่ำเรำได้รบัได้ลิม้รส 

ของนพิพำนแล้ว จะเป็นกำรชัว่ครำวหรอืเป็นกำรถำวรกต็ำม  เพราะว่า 

นิพพานชั่วคราวนั้นก็มี ที่ท่านเรียกว่า ตทังควิมุตติ

ให้มคีวามรูส้กึกลวัสงัสารวฏั คอืการเวยีนว่ายตายเกดิ  เหมอืน 

กบัเรากลวัภยัอนัตรายในป่ากว้างหรอืในทีซ่ึง่เตม็ไปด้วยอนัตราย เพราะ 

ฉะนัน้ การเกดิมานีก้เ็ป็นการเกดิมาเผชญิทกุข์  เมือ่เหน็ชดัอย่างนีแ้ล้ว 

กต้็องพยายามทีจ่ะดบัทกุข์ แทนทีจ่ะดบัชาตหิรอืความเกดิกต้็องดบัภพ 

เพราะว่าภพเป็นเหตุให้เกิดชาติ ตามหลักของปฏิจจสมุปบาท นี้ก็เป็น 

ความดบัทกุข์อนัใหญ่  เป็นความดบัทกุข์ข้อใหญ่ ความทกุข์ในข้อต่อๆ 

ไป  เช่น ปกิณณกทุกข์ ความเศร้าโศกเสียใจพิไรร�าพันอะไรต่างๆ นี้ 

ความทุกข์ประเภทนี้ก็ต้องดับโดยการตระหนักรู้ตามความเป็นจริงว่า 

สิง่ทัง้หลายเกดิขึน้แล้วกม็คีวามแปรปรวน มคีวามเปลีย่นแปลงไปเป็น 

ธรรมดา  ไม่ต้องเศร้าโศกเสียใจ ถือว่าธรรมดาเป็นอย่างนั้น  ให้รู้จัก 

ธรรมดา แล้วเรากไ็ม่ต้องเศร้าโศกเสยีใจ อะไรจะเกดิขึน้ อะไรจะดบั 

ไปก็รักษาใจให้มั่นคง  อันนี้เป็นการดับทุกข์ในส่วนนี้  ทีนี้ทุกข์เรื่อง 

อื่นๆ ที่กล่าวมาแต่ละข้อเราก็มีวิธีดับของแต่ละข้อซึ่งเป็นส่วนๆ ซึ่งผม 

ยังไม่ได้อธิบายเนื่องจากเวลากระชั้นชิด อันนี้เป็นแนวทางย่อๆ

เมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องนิพพานว่าเป็นของไม่ไกลเกินไป หรือ 

ความดบัทกุข์  เป็นของไม่ไกลซึง่อยูใ่กล้ตวั  ถ้าชาวพทุธเราตระหนกัใน 

เรื่องนี้กันให้มาก เราก็จะขวนขวายในการที่จะดับทุกข์ในปัจจุบันมาก 

ขึน้ คอืหมายความว่าพอทกุข์เกดิแล้วเราสามารถจะดบัได้  เกดิแล้วมนั 

ดับกันได้  เกิดแล้วดับได้เป็นระยะ  เป็นระยะ  เป็นขั้นเป็นตอน  ไม่ใช่ 

ให้ทุกข์มันสุมอยู่มากมายจนเราดับไม่ไหว พอมันเกิดขึ้นก็พยายามดับ 

เสียตั้งแต่มันมีน้อยๆ  ไม่ให้มันพอกพูนมากจนเหลือที่จะดับหรือเหลือ 
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ที่จะสาง  เหมือนไฟ  เปรียบไปก็เหมือนกับที่บางคนพูดว่า  ชาติหน้า 

เป็นเรื่องไกลตัว  ไม่ต้องคิดถึงมัน ความจริงแล้วชาติหน้านั้นอยู่ใกล้ 

ตัวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไร  เราจะตายเย็นนี้หรือจะตาย 

พรุง่นีเ้ช้า หรอืจะตายบ่ายพรุง่นี ้ หรอืจะตายเดอืนหน้าปีหน้า  เรำตำย 

ลงเมื่อไรชำติหน้ำปรำกฏแน่ แล้วเรำแน่ใจได้ไหมว่ำเรำจะตำยเมื่อไร 

เรารูว้นัตายรึ กไ็ม่รู ้ เมือ่ไม่รู ้ ถ้าตายลงวนันีช้าตหิน้ากป็รากฏขึน้วนันี้ 

ชาตหิน้าจะเกดิขึน้พร้อมกบัทีเ่ราตาย  เมือ่เป็นเช่นนีช้าตหิน้าไม่ใช่เรือ่ง 

ไกล  เป็นเรือ่งใกล้ๆ นี ้ กค็วรจะสนใจเตรยีมพร้อมไว้ด้วย  ไม่ใช่คดิว่า 

อีกนานกว่าจะตาย

 ขอเรยีนถามท่านอาจารย์ว่า  เมือ่เกดิความทกุข์ขึน้  เรา 

จะรู้ได้อย่างไร ความทุกข์ที่เรามีอยู่นั้นมันเป็นความทุกข์ประเภทใด

 อันนี้ถามว่าท�ายังไงเราจะได้รู้ว่า ความทุกข์อย่างนี้มัน 

เป็นประเภทไหน ถ้าหากท่านจ�าทีผ่มให้ไว้ได้นะครบั หรอืจดไปได้แล้ว 

ก็ต้องเอาไปศึกษาเอาไปท�าความเข้าใจ เราก็จะวินิจฉัยได้ว่า ความ 

ทุกข์อันนี้เป็นประเภทนี้  แล้วก็หาทางแก้ไขให้ถูกต้อง

  แสดงว่าเราต้องรู้ต้องจ�าประเภทของทุกข์ให้ได้ก่อน 

ใช่ไหมครับ

  ถ้าเกดิขึน้กต้็องรูน้ะครบั เกดิขึน้กต้็องรูว่้ามนัเป็นประเภท 

ไหน แล้วเราจะได้หาทางแก้ไขได้ถูกต้อง อันนี้ถ้ายังไม่เกิดเราศึกษา 

ล่วงหน้าไปก็ได้ว่าถ้าท�าอย่างนี้  ความทุกข์ประเภทนี้จะเกิดขึ้น  คือรู้ 

ล่วงหน้าไปด้วย ทีนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการล�าบาก ถ้ายังไม่เกิด 

เรารู้ล่วงหน้าก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
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  เพราะว่าในสภาวะปัจจุบันนี้เราท�ามาหากิน บางครั้ง 

ภาระนี้มันเยอะ ปรากฏว่าไม่มีเวลาพิจารณาไตร่ตรองว่าเราก�าลังตก 

อยู่ในสภาพอย่างไร คือพูดง่ายๆ  ไม่รู้ว่าทุกข์ก�าลังเกิดขึ้น

  ท่านผู้ถามบอกว่า บางคนไม่มีเวลาที่จะศึกษาเรียนรู้ 

อนันีไ้ม่ต้องใช้เวลาเพราะว่ามนัอยูก่บัชวีติประจ�าวนัของเราอยูแ่ล้ว ใน 

ชีวิตของเราแต่ละเวลาที่อยู่นี้  ความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้ว  เราเป็นแต่ 

เพียงส�าเหนียกรู้  ท�าความเข้าใจเท่านั้นก็พอ  ไม่ต้องเสียเวลาเลย ขอ 

เรียนเพิ่มเติมต่อไปว่าในการปฏิบัติธรรมนะครับ  ไม่ต้องเสียเวลาใน 

การท�างานเลยเพราะเราปฏิบัติธรรมไปกับการท�างานนั่นเอง  ถือว่า 

การท�างานเป็นการปฏบิตัธิรรม  แต่ท�าให้ถกูนะครบั คอืท�าให้ถกูต้อง 

ก็เป็นการปฏิบัติธรรม ถ้าท�างานไม่ถูกต้องก็เป็นการไม่ปฏิบัติธรรม 

ความทุกข์ต่างๆ ก็จะเกิดขึ้น  เราไม่ต้องไปใช้เวลาอะไรเลย  เพียงแต่ 

ก�าหนดรูห้รอืส�าเหนยีกรูเ้ท่านัน้ ขอเพิม่เตมิอกีนดินะครบั อย่างอรยิสจั 

ข้อที่ว่าด้วยทุกข์นี่นะครับ ถ้าจะถามว่าเมื่อความทุกข์เกิดขึ้น เราจะ 

สู้หรือหนี หลายคนตอบว่าเราต้องสู้ หลายคนคงตอบว่าเราจะหนี 

หลายคนบอกว่าความทกุข์บางอย่างต้องสู้  ความทกุข์บางอย่างต้องหนี 

แต่ถ้าให้ตอบตามหลักอริยสัจแล้ว พระพุทธเจ้าท่านไม่บอกให้สู้หรือ 

ให้หน ีแต่ให้ ก�าหนดรู ้ ให้ก�าหนดรูห้มายความว่า ให้ท�าความเข้าใจใน 

เรื่องของความทุกข์  ให้ก�าหนดรู้เท่านั้น  ไม่ต้องสู้  และไม่ต้องหนี

สมมติว่าเราอยู่ในห้องนี้นะครับ  ในห้องนี้เป็นห้องเย็น คราวนี้ 

สมมตว่ิามนัเป็นห้องร้อน แล้วกค็วามร้อนเปรยีบได้กบัความทกุข์  เรา 

อยู่ในห้องนี้ซึ่งเป็นห้องร้อน พอมันร้อนเราก็รับรู้ว่ามันร้อน ไม่ต้องไป 

ท�าอะไรกบัความร้อนนัน้  เพยีงก�าหนดรู ้ ท�าความเข้าใจว่า บดันีห้้องนี้ 

เป็นห้องทีร้่อน ทนีีต่้อไปเรากไ็ปหาสาเหตขุองความร้อน พอพบสาเหตุ 

ค ว า ม ทุ ก ข์
แ ล ะ ก า ร ด ับ ท ุก ข์
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จึงจะไปตัดตรงสาเหตุ  อันนั้นแหละเรามวีธิที�า ทนีีห้้องนีเ้ป็นห้องเยน็ 

เรารู ้ เวลานีเ้รารูว่้ามนัมแีอร์อยูต่วัหนึง่หรือสองตัวตรงไหนก็ไม่รู ้ เรารู้ 

ก่อนแล้ว แต่ถ้าอยู่ๆ  ความจรงิไม่มคีวามรูท้างเรือ่งแอร์เลย เข้ามาใน 

ห้องนีก้็รู้สึกเย็นกว่าข้างนอก แต่เขาไม่รู้ว่าความเย็นมันมาจากอะไร 

เขาไปตัดต้นของความเย็นไม่ได ้ เขาไม่รู้  แต่ถ้าพวกเรารู้ว่าความเย็น 

มันมาจากแอร์  เราก็ไปปิดแอร์เสีย  หรือว่าแอร์นั้นมีลดหรือเพิ่ม 

อณุหภมูไิด้  เรากไ็ปลดทีป่รบัอณุหภมูแิอร์ มนักจ็ะเยน็น้อยลง ถกูไหม 

ครับ  เพราะฉะนั้นความทุกข์เกิดขึ้น  เราก็ก�าหนดรู้  ท�าความเข้าใจว่า 

อนันีเ้ป็นทกุข์  เวลานีเ้ราก�าลงัมทีกุข์ ความทกุข์นีม้สีาเหตมุาจากอะไร 

เสร็จแล้วเราไปตัดตรงต้นเหตุของมัน ความทุกข์มันเป็นผล ต้องไป 

ลดที่เหตุว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข ์ แล้วก็ไปจัดการกับเหต ุต่อจาก 

นั้นไปลดที่เหตุลง หรือดับเหตุนั้นเสีย ความทุกข์ก็จะดับไปเอง

ผมขอขอบคุณท่านทั้งหลาย ที่ได้กรุณาให้เกียรติมานั่งฟังโดย 

ตลอด ถ้าเกดิมอีะไรบกพร่อง หรอืยงัไม่กระจ่างบ้างกข็ออภยัด้วย ขอ 

จบเพียงแค่นี้นะครับ
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น�ำเรื่อง

ท่านผูม้เีกยีรตทิีเ่คารพ ครัง้นีเ้ป็นครัง้ที ่๒ ทีผ่มได้มโีอกาสมาบรรยาย 

มาคุยกับท่านทั้งหลายในที่นี้  เรื่องที่จะคุยในวันนี้คือเรื่องหลักกรรม 

อาจจะผนวกด้วยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดด้วย ก็รู้สึกว่าได้เชื่อมโยง 

จากเรื่องเก่าที่ได้กล่าวเอาไว้เมื่อคราวที่แล้ว  คือ  เรื่องพระรัตนตรัย 

ท�าไมจงึว่าเชือ่มโยงกนั  เพราะว่าพระรตันตรยัซึง่มพีระพทุธเจ้าเป็นต้น 

นั้น  ได้เป็นผู้มีพระนามว่า กรรมวาที คือเป็นผู้กล่าวกรรมและกริยา 

วาท ี เป็นผูก้ล่าวการกระท�า นอกจากนัน้กย็งัทรงพระนามว่า วภิชัวาที 

เป็นผูก้ล่าวจ�าแนก ค�าว่ากล่าวจ�าแนก หมายความว่า แจกแจงธรรมะ 

* บรรยาย ณ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ถนนราชวิถี  กรุงเทพมหานคร 

แก่ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่สภาสังคมสงเคราะห์  เมื่อวันที่  ๑๕  เมษายน ๒๕๓๑

หลักกรรมในพระพุทธศาสนา
และการพึ่งตนเอง
ช่วยเหลือตนเอง*

๕
บ ท ที่
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แจกแจงคติของสัตว์ทั้งหลาย  ว่าสัตว์ผู ้ท�ากรรมเช่นนี้ๆ  จะไปเกิด 

อย่างไร  ไปเกิดในที่ใด  อย่างนี้เรียกว่า  วิภัชวาที คือกล่าวจ�าแนก 

เพราะฉะนั้น  ผมจึงเรียนท่านทั้งหลายว่าท่านผู้ใดก็ตามที่ให้หัวเรื่อง 

ให้ผมมาพูดทั้งครั้งก่อนและครั้งนี้ก็ถือว่ามีความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ 

ในฐานะเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องโยงสัมพันธ์ถึงกัน  อย่างเรื่องพระ 

รัตนตรัยกับเรื่องกรรม  เรื่องการเวียนว่ายตายเกิด แล้วเรื่องการพึ่ง 

ตนเอง การช่วยเหลือตัวเอง ก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

อิทัปปัจจยตำกับทฤษฎีสัมพันธภำพ

ท่านทั้งหลายอาจตั้งข้อสงสัยว่า  ในพุทธศาสนามีค�าสอนที่อาจ 

จะขัดแย้งกัน  เมื่อฟังไม่ดีก็อาจจะรู้สึกขัดแย้งกัน  เช่น บอกว่าให้เรา 

พึ่งพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ไม่มีที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้านอกจาก 

พระพุทธ  ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจากพระธรรม  ไม่มีที่พึ่งอื่นนอกจาก 

พระสงฆ์ ทีท่่านสวดมนต์นัน่แหละครบั นตถฺ ิ เม สรณ� อญฺ� พทุโธ 

เม  สรณ�  วร�  เป็นต้น  แปลว่า  ไม่มีที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้านอกจาก 

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทีนี้บางแห่งกลับบอกว่า ตนเป็นที่พึ่ง 

ของตน  ตนนั้นแหละเป็นที่พึ่งของตน  สิ่งอื่นอะไรเล่าจะเป็นที่พึ่ง 

ของเราได้  และบางแห่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า  จงมีตนเป็นที่พึ่ง  จงมี 

ธรรมเป็นที่พึ่ง  ดังนี้เป็นต้น  ก็ฟังดูสับสนอยู่  แต่ที่จริงแล้วไม่สับสน 

คือว่ามีความเกี่ยวเนื่องกันทุกอย่าง ผมขอยกตัวอย่าง  เช่นว่าในชีวิต 

ประจ�าวันนี้  ถามว่าเราพึ่งอะไรบ้าง  เราตอบว่าเราต้องพึ่งหลายอย่าง 

บางคนบอกว่าพึ่งข้าว  ข้าวอย่างเดียวหรือเปล่า  ก็ต้องพึ่งน�้า  น�้าอย่าง 

เดียวหรือเปล่า ก็ไม่ใช่  เราต้องพึ่งอากาศ อากาศอย่างเดียวหรือ ก็ 

ไม่ใช่อกี สิง่ทีเ่ราจะต้องพึง่ในชวีติประจ�าวนัมเียอะแยะ  ไม่ใช่อย่างใด 

ห ลั ก ก ร ร ม ใ น พ ร ะ พ ุท ธ ศ า ส น า
แ ล ะ ก า ร พึ ่ง ต น เ อ ง   ช ่ว ย เ ห ล ือ ต น เ อ ง
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อย่างหนึ่งโดยเฉพาะ  แต่สิ่งเหล่านั้นก็มีความเกี่ยวเนื่องโยงสัมพันธ์ 

เป็นลูกโซ่  เป็นปฏิจจสมุปบาท ค�าสอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทของพระ- 

พุทธเจ้านั้น นักวิชาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์  ด้านปรัชญาได้พบ 

ว่า  ตรงกันกับหลัก  Theory  of  Relativity ทฤษฏีสัมพันธภาพของ 

ไอสไตน์ซึ่งเพิ่งประกาศมาไม่นานมานี้เอง  แต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ทรง 

สัง่สอนทฤษฏนีีใ้นนามของปฏจิจสมปุบาท หรอืในนามของปัจจยาการ 

หรือในเรื่องของอิทัปปัจจยตา มาเป็นเวลานานเกือบ ๓๐๐๐ ปีแล้ว 

ก็เรียกว่านักวิชาการสมัยใหม่เพิ่งไปพบสิ่งนี้แล้วเกิดความตื่นเต้นกัน 

ที่จริงเรื่องเดียวกันแต่เผอิญพูดกันคนละภาษา ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นอะไร 

เท่านั้นเอง

นิยำม (ตัวก�ำหนด) ๕ อย่ำง

คราวนี้เรื่องกรรม  และการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นสิ่งที่แยก 

ออกมา หรือดึงออกมาจากปฏิจจสมุปบาท ค�าสอนที่เกี่ยวกับเหตุผล 

และความเกีย่วเนือ่งถงึกนัของสิง่ทัง้หลายทีผ่มกล่าวน�ามาพอสมควรนี้ 

เพือ่ต้องการชีใ้ห้ดวู่า  ในชวีติของคนเรานัน้  เราจะต้องเกีย่วข้อง  เกีย่ว 

เนื่อง พึ่งพาอาศัยกับสิ่งต่างๆ มากมาย แล้วก็มีตัวก�าหนดมากมาย 

ในชีวิตของเรา  ถ้าจะถามว่า  กรรมเป็นตัวก�าหนดตัวหนึ่งในชีวิต 

ของเราหรอืไม่ กต็อบว่าเป็น  เป็นตวัก�าหนดตวัหนึง่  ท่านผูใ้ห้เรือ่งกใ็ห้ 

เรือ่งว่า หลกักรรม ทนีีผ้มกม็านัง่คดิด ูค�าว่าหลกักรรมในภาษาองักฤษ 

ใช้ค�าว่า The Law of Krama หรอื The Law of Action นี ้ ถ้าจะ 

ใช้เป็นภาษาบาลีจะใช้ค�าอะไร ถ้าจะใช้ภาษาของพระพุทธเจ้าจะใช้ 

ค�าอะไร กน็กึได้ว่าใช้ค�าว่า กรรมนยิาม แปลว่า กรรมเป็นตวัก�าหนด 

ก�าหนดอะไร ก�าหนดวิถีชีวิตของคน  เพื่อจะให้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น ผมขอ 
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กล่าวถึงนิยาม ๕ อย่าง ที่มีปรากฏอยู่ในพุทธศาสนา ที่ท่านเรียกว่า 

นยิาม ๕ นยิามคอืตวัก�าหนดชวีติหรอืความเป็นไปในชวีติของคน  ท่าน 

โปรดจ�าไว้ให้ดี  แล้วจะช่วยแก้ปัญหาข้องใจของท่านได้มากทีเดียว

๑. อุตุนิยำม  อุตุที่เราได้ยินกันบ่อยๆ  เหมือนค�าประกาศของ 

กรมอุตุนิยมวิทยา อุตุ  แปลว่า  ฤดู  อุตุนิยามคือสิ่งแวดล้อม ดินฟ้า 

อากาศ หรอืฤดเูป็นตวัก�าหนด  เช่น  ถ้าแดดร้อนมาก อากาศร้อนมาก 

เหงื่อออก อันนี้ไม่ใช่เพราะกรรมแต่ว่าฤดูเป็นตัวก�าหนด ท่านรู้สึก 

กระวนกระวายเวลาร้อนมาก แล้วจติใจกพ็ลอยกระวนกระวายไปด้วย 

นี่ฤดูเป็นตัวก�าหนด สิ่งแวดล้อมเป็นตัวก�าหนด คนที่เกิดในโซนร้อน 

ส่วนมากมกัจะผวิด�า  เช่นพวกนโิกร คนทีเ่กดิในแถบหนาวมกัจะผวิขาว 

อนันีฤ้ดเูป็นตวัก�าหนดผวิพรรณ บางคนอาจเถยีงว่า บางคนเกดิในโซน 

ร้อนอย่างบ้านเรานี ้ บางคนขาวกม็ ีบางคนด�ากม็ ีทีเ่ป็นอย่างนีเ้พราะ 

อะไร  เราก็มีนิยามตัวที่  ๒  เข้ามาก�าหนด

๒. พชีนยิำม พชืพนัธุห์รอืพนัธกุรรมเป็นตวัก�าหนด ขนนุมนัจะ 

ออกลูกมาเป็นขนุนตลอดเวลา  ทุเรียนออกลูกมาเป็นทุเรียน  สุนัข 

ออกลกูเป็นสนุขั นีพ้ชีนยิาม พชืพนัธุ ์ เป็นตวัก�าหนดความเป็นไปต่างๆ

๓. จิตนิยำม  จิตเป็นตัวก�าหนด  เป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องจิต 

เช่น  ถ้าเราโกรธจติโกรธ จะแสดงออกมาทางกาย วาจาของเรา ทาง 

สรรีะกด็ ีทางค�าพดูกด็ ีจะเปลีย่นไปในขณะทีจ่ติโกรธ ทัง้กริยิาท่าทาง 

มอืไม้มนัเปลีย่นไป ถามว่าอะไรเป็นตวัก�าหนด ตอบว่าจติเป็นตวัก�าหนด 

อะไรก�าหนดจิตอีกทีหนึ่ง ก็คือกิเลสก�าหนดจิต หรือคุณธรรมก�าหนด 

จติ สิง่เหล่านีภ้าษาธรรมะเรยีกว่า  เจตสกิ  (โดยเฉพาะสงัขาร)  เจตสกิ 

แปลว่า สิง่ทีเ่กดิขึน้กบัจติ อยูก่บัจติกม็ ี๒ อย่างโดยย่อ คอืกเิลสและ 

คณุธรรม ถงึเจตสกิจะมเีป็นร้อยเป็นพนั สรปุลงเพยีง ๒ อย่างเท่านัน้ 

ห ลั ก ก ร ร ม ใ น พ ร ะ พ ุท ธ ศ า ส น า
แ ล ะ ก า ร พึ ่ง ต น เ อ ง   ช ่ว ย เ ห ล ือ ต น เ อ ง
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เป็นตัวก�าหนดจิตอีกทีหนึ่ง  แต่ว่าอาการกิริยาของคนที่เราแสดงออก 

ต่างๆ  นั้น  ก็สืบเนื่องมาจากจิต  เราเรียกว่าจิตนิยาม มีพุทธพจน์ที่ 

แสดงถึงจิตนิยามอย่างชัดเจน  เช่น  เมื่อจิตเศร้าหมอง ทุคติเป็นอัน 

หวังได้  เมื่อจิตผ่องใส สุคติเป็นอันหวังได้  แปลว่าถ้าจิตเศร้าหมอง 

ต้องไปทุคติ ถ้าจิตผ่องใสย่อมไปสุคติ 

นักปราชญ์บางท่านบอกว่า  เวลาจิตเป็นทุกข์ไปนรก  เวลาจิต 

เป็นสุขไปสวรรค์  เวลาจิตเฉยๆ  ไม่สุขไม่ทุกข์ไปนิพพาน  อยากได้ 

นิพพานต้องเฉยๆ  ไม่ให้ทุกข์มาก  ไม่ให้สุขมาก  แล้วก็ได้นิพพาน 

เพราะว่าความทุกข์ก็ฟุ้งซ่านไปแบบหนึ่ง ความสุขก็ฟุ้งซ่านไปอีกแบบ 

หนึ่ง  เวลาท่านสุขมากๆ คุมไม่อยู่นี้  จัดว่าฟุ้งซ่าน กระโดดโลดเต้น 

เอะอะโวยวาย แบบงานเลี้ยงฉลองต่างๆ นั้น บันเทิงมาก มีความสุข 

ความพอใจมาก ก็ฟุ้งซ่านไป อันนี้เป็นเรื่องของจิตนิยาม

๔. กรรมนยิำม กรรมเป็นตวัก�าหนด ท�าด ี เป็นคนด ีได้ด ีท�าชัว่ 

เป็นคนชัว่  ได้ชัว่ สตัว์โลกเป็นไปตามกรรม ท�าอย่างใดได้อย่างนัน้ ทนีี้ 

ที่ยังไม่ได้ดี  มันอยู่ที่แฟคเตอร์ต่างๆ มากมาย  เรื่องกรรมนี้ถ้าจัดเป็น 

course ในการศกึษาต้องให้ถงึ ๑  เทอม โดยเฉพาะ ๓๒ ชัว่โมง ๑๖ 

สปัดาห์ สปัดาห์ละ ๒ ชัว่โมง ผมเคยสอนอรยิสจั ๔  เป็นเวลา ๑  ปี 

สปัดาห์ละ ๒ ชัว่โมง สอนนกัศกึษามหาวทิยาลยัต่างๆ ทีม่าสนใจเรยีน 

ประมาณ ๕ มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัละ ๒-๓ คน  เรือ่งกรรมและ 

การเวียนว่ายตายเกิด ก็สอนได้ ๑ ปี  เรื่องไตรลักษณ์  เรื่องปฏิจจ- 

สมุปบาท ๔  เรื่อง  สอน ๔ ปี  เขาเรียนแต่ปี  ๑  ถึงปี  ๔  จบพอดี 

พอเรยีนจบมาขอเรยีนพเิศษเรือ่งเบด็เตลด็ต่างๆ มากมาย รวม ๕  ปี 

เพราะฉะนั้นเรื่องกรรมไม่ใช่เรื่องเล็ก  เราต้องพูดกันในรายละเอียด 

มากมาย ถ้าจัดเป็น  course ก็จะได้  ๑  เทอมของการเรียน แต่ทีนี้ 
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ให้ผมพูดเพียง ๓๐-๔๐ นาที  ก็จนใจอยู่  ว่าจะพูดอย่างไรให้เข้าใจ 

ชัดเจนดี  อย่างไรก็ตาม  concept  ทั่วไปของคนไทย  มีความเชื่อ 

ในเรื่องกรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว  ก็เลยไม่ยาก  เพียงแต่บอกว่าหลัก 

กรรมก็คือ ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว ท�านองนี้

๕. ธรรมนยิำม แปลว่าธรรมดาเป็นตวัก�าหนด อนันีส้�าคญัมาก 

เช่นเขาถามว่า  ท�าไมคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่  ต้องตาย  อันนี้เป็น 

ธรรมนยิาม ธรรมดาเป็นตวัก�าหนด ธรรมดามนัเป็นเช่นนัน้เอง อย่างที่ 

ท่านพดูสัน้ๆ  ว่า ตถตา มนัเป็นเช่นนัน้เอง ธมนฺยิามตา มนัก�าหนดมา 

อย่างนัน้เอง ธมฐฺติ ิมนัตัง้อยูอ่ย่างนัน้เอง ธรรมชาตมินัเป็นเช่นนัน้เอง 

พระพทุธเจ้าจะเกดิหรอืไม่เกดิ จะสอนหรอืไม่สอน สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง 

สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์  สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา นี่แหละคือธรรมนิยาม 

มันเป็นเช่นนั้นเอง มันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเอง  เราเห็นใบไม้ 

เขียวอ่อน ต่อมามันก็เหลือง ต่อมาแล้วมันก็หล่น ถามว่าท�าไมมันจึง 

เป็นอย่างนัน้ ธรรมดามนัเป็นตวัก�าหนดเช่นนัน้เอง มนัมกีฎอยูเ่บือ้งหลงั 

กฎความไม่เที่ยง  เพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยง  เพราะฉะนั้น 

ใบไม้เป็นหนึ่งในสิ่งทั้งหลาย กฎแห่งความไม่เที่ยงบัญชาการอยู่เบื้อง 

หลังอย่างเฉียบขาด  ไม่ให้มีอะไรรอดไปได้  เฉียบขาด มันเป็นเช่นนั้น 

เอง เป็นอย่างอืน่ไม่ได้ อนญัญตา ไม่เป็นอย่างอืน่ มนัต้องเป็นอย่างนัน้ 

เรายงัไม่เคยตาย แต่เราแน่ใจว่าเราต้องตายแน่ๆ  เราเหน็คนทีเ่คยเกดิ 

มาเท่าไรๆ ตายหมดไม่มีใครเหลือให้เห็นอยู่เลย แม้เราจะยังไม่เคย 

ตาย กแ็น่ใจว่าเราจะต้องตายเป็นแน่แท้  เพราะธรรมดามนัเป็นเช่นนัน้ 

รอดพ้นไปไม่ได้เลย ธรรมดาเป็นตวัก�าหนด อย่างบางทเีราสงสยัเรือ่ง 

ของพระพุทธเจ้า คนสงสัยมากว่า ท�าไมพระพุทธเจ้าจึงเป็นอย่างนั้น 

อย่างนี้  ไม่เหมือนคนธรรมดาเลย คนบางพวกกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ 

เป็นเรื่องคัมภีร์เขียนไปอย่างนั้นเอง  เขียนด้วยศรัทธา ด้วยความเชื่อ 

ห ลั ก ก ร ร ม ใ น พ ร ะ พ ุท ธ ศ า ส น า
แ ล ะ ก า ร พึ ่ง ต น เ อ ง   ช ่ว ย เ ห ล ือ ต น เ อ ง
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นัน่เป็นธรรมดาของพระพทุธเจ้า ภาษาบาลท่ีานใช้ค�าว่า อยเมสาธมมฺ 

ตา อันนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย  เป็นธรรมดาของท่าน 

ไม่ธรรมดาของเรา  เป็นอย่างนั้น

อย่างเด็กอัจฉริยะมีอยู่ทุกมุมโลก และเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ  เราได้ 

อ่านบ้าง  ได้ฟังบ้าง  เป็นธรรมดาของคนอัจฉริยะที่ต้องเป็นอย่างนั้น 

บางที  ๑๑  ขวบ  เครื่องคอมพิวเตอร์ยังคิดแพ้เลย  ถามว่าท�าไมล่ะ 

ตอบว่ามนัเป็นธรรมดาของคนทีเ่ป็นอจัฉรยิะ ทีต้่องเป็นเช่นนัน้ กห็มด 

ปัญหา แล้วข้อเทจ็จรงิกย็นืยนัอยูแ่ล้วว่าเป็นไปได้ ถามว่าท�าไมจงึเป็น 

ไปได้ กธ็รรมดามนัเป็นของเขาอย่างนัน้  ใช่ไหมครบั อย่างผ้าใยหนิที่ 

ท�าด้วยใยหนิ ทีเ่ขาห่อศพพระพทุธเจ้า  ในคมัภร์ีกล่าวไว้ว่า อะไรๆ ก็ 

ไหม้ไฟหมดเหลือแต่ผ้าห่อศพไม่ไหม้  เราก็คิดว่ามันเป็นไปได้อย่างไร 

ผ้าห่อไม่ไหม้ ผ้าที่ท�าด้วยใยหิน  เวลาจะซักเขาโยนเข้ากองไฟ  เขาซัก 

ด้วยไฟ  ไม่ได้ซักด้วยน�้า  มันเป็นธรรมดาของผ้าชนิดนั้นที่จะต้องท�า 

อย่างนั้น นี่แหละธรรมนิยามสิ่งที่เป็นธรรมดา  โปรดพิจารณาเรื่องนี้ 

ด้วยนะครับ

สมบัติและวิบัติ

ทนีีเ้รือ่งธรรมนี ่ ธรรมนยิามข้อเดยีวมนัจะคลมุหมด คลมุนยิาม 

ทัง้ ๕  ข้อข้างต้นไว้หมด แต่ว่าท�าไมท่านจงึแยกออกมา ทีแ่ยกกเ็พราะ 

ว่าจะให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  คล้ายๆ  เวลาเขาประกาศว่า  ทหาร  ต�ารวจ 

ข้าราชการ พลเรอืน  พ่อค้า ประชาชน ทีจ่รงิค�าว่าประชาชนนัน้  รวม 

ไว้หมดทกุเหล่าแล้ว แต่เขากย็งัแยก ทหาร ต�ารวจ  พ่อค้า ประชาชน 

กเ็พือ่ให้ชดัเจนขึน้ว่า  ท่านเหล่านัน้นอกจากจะเป็นประชาชนแล้ว ยงัท�า 



138

หน้าที่พิเศษอย่างนี้ๆ  ด้วย ขอวกมาพูดเรื่องหลักกรรมสักหน่อย ถ้า

จะมีความสงสัยว่า ท�าไมนะบางคนท�าดีได้ดีมาก บางคนท�าดีน้อยได้ 

ดมีาก บางคนท�าดมีากได้ดน้ีอย บางคนท�าดมีากได้ดมีาก บางคนท�าดี 

น้อยได้ดน้ีอย มนัมอียูอ่ย่างนี ้ เราต้องเอาปัจจยัหลายอย่างมาพจิารณา 

ผมขอเสนอปัจจัยที่เรียกว่าสมบัติ ๔ กับ วิบัติ ๔

สมบัติ  แปลว่าความพรั่งพร้อม  เรามีความพร้อม ๔ อย่างนี้ 

ไหม หรือขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง

คติสมบัต ิ พรั่งพร้อมด้วยคต ิคือได้ก�าเนิดด ีสมมติว่าพวกเรา 

ที่นั่งอยู่ในที่นี้  โชคดีที่ได้พบพระพุทธศาสนา  โชคดีที่ได้ฟังธรรมะ 

โชคดีที่ได้ปฏิบัติธรรม ที่ได้นั่งสมาธิได้ฝึกวิปัสสนา แต่ถ้าเราไปเกิด 

เป็นงู  เป็นเสือ  เป็นอะไรๆ ก็หมดโอกาส คติวิบัติ  ท�าความดีได้ยาก 

ไปเกิดเป็นไก่เที่ยวคุ้ยเขี่ยหาไส้เดือนกิน  โอกาสที่จะท�าสมาธิวิปัสสนา 

ก็ยาก  เพราะฉะนั้น  คนที่จะท�าความดีได้สม�่าเสมอ บางทีคติสมบัติ 

ก็ส�าคัญเหมือนกัน หรือว่าคนที่มีก�าเนิดสูง  โอกาสที่จะท�าความดีก็มี 

มาก มีปัจจัยหลายอย่างที่เอื้ออ�านวยให้ท�าดีได้

อปุธสิมบตั ิแปลว่าร่างกาย มร่ีางกายสมบรูณ์ ไม่พกิาร พวกเรา 

ทั้งหลายที่นั่งอยู ่ในที่นี้  ได้อุปธิสมบัติ  มีอวัยวะครบถ้วน  มีทุกสิ่ง 

ทุกอย่างที่เอื้ออ�านวยให้ท�าความดีได้  แต่ถ้าเราเกิดมาเป็นคนปัญญา 

อ่อน  เสร็จเลย  เกิดมาตาบอด หูหนวก พิการ  ซึ่งโอกาสที่จะช่วย 

ตวัเองกย็งัน้อย  ไม่ต้องพดูถงึว่าจะท�าความดช่ีวยเหลอืผูอ้ืน่ นีเ่รยีกว่า 

อปุธสิมบตั ิ เพราะฉะนัน้ กส็มบตัทิีเ่รามอียู ่คอื ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย 

ใจที่สมบูรณ์  เราขายตาของเราด้วยเงิน ๑ ล้านไหม  ไม่ขาย ตา ๒ 

ข้าง  ๒  ล้านขายไหม  ไม่ขาย  มืออีกข้างหนึ่ง  ๑  ล้าน  ขายไหม 

ไม่ขาย ท่านลองคิดดูว่า  อวัยวะของเรา  จมูก ๑ ตา ๒ ข้าง หู  ๒ 

ห ลั ก ก ร ร ม ใ น พ ร ะ พ ุท ธ ศ า ส น า
แ ล ะ ก า ร พึ ่ง ต น เ อ ง   ช ่ว ย เ ห ล ือ ต น เ อ ง
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ปาก ๑ แขนขา  เป็น ๘ ขายอย่างละล้าน ๘ ล้าน รวยแล้ว มีอุปธิ 

อย่างนีน่้าจะพอใจว่าเรามเีครือ่งมอืในการทีจ่ะท�าความด ีซึง่เป็นมนษุย์ 

สมบัติที่ส�าคัญ

กาลสมบัติ  เราเกิดมาในสมัยที่คนเขาชื่นชมยินดีกับการศึกษา 

ธรรมะ ผู้หลักผู้ใหญ่สมัยนี้ก็สนใจธรรมะ  เรามาเกิดในเวลานี ้ การที่ 

เราจะศึกษาธรรมะ สนใจธรรมะท�าได้ง่าย มีต�ารามากมาย มีคนมา 

พดูให้ฟัง แต่ถ้าเราเกดิผดิกาล  เกดิสมยัทีบ้่านเมอืงวุน่วาย ประชาชน 

เห็นแก่ตัว  มีสงครามรบราฆ่าฟันกัน  การที่เราจะสนใจศึกษาธรรม 

ปฏิบัติธรรมและอยู่อย่างสงบนั้น ยากมากทีเดียว ถ้าเราจะท�าความดี 

ให้กับใครสักคน ท�าอะไรสักครั้ง  มันเหมาะแก่กาลที่จะท�าหรือเปล่า 

ถ้าเหมาะแก่กาล กท็�าความดขีึน้  ถ้าไม่เหมาะแก่กาล กท็�าความดไีม่ขึน้ 

ที่ท�าความดีไม่ขึ้นเพราะมันผิดกาล  ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ 

ในที่นี้สักคนหนึ่งคิดจะเปลี่ยนอาชีพ  แล้วก็อยู ่ใน  กทม.  คิดไปท�า 

เกวยีนขายดกีว่า  เพราะว่าไม่ค่อยมคีนท�า ขายได้ไหม ขายไม่ได้หรอก 

ท�าไมจึงขายไม่ได้  เพราะขณะนี้เขานั่งรถยนต ์ เขาขึ้นเครื่องบิน  ใคร 

จะมานัง่เกวยีน มนัผดิกาลเทศะ ท�าแล้วได้ไม่ด ี ต้องท�าให้ถกูกาลด้วย

ปโยคสมบตัิ ปโยคะ แปลว่าความเพยีร มคีวามเพยีรพยายาม 

มากพอที่จะประสบความส�าเร็จในสิ่งที่ท�า  บางทีเกณฑ์มันมี  โอกาส 

มันมี  อะไรๆ มันพร้อมทุกอย่างแต่เราขาดความเพียร มัวเกียจคร้าน 

มันเลยไม่ได้  สิ่งที่ควรจะได้ก็ไม่ได้เพราะเกียจคร้าน  ไม่มีความเพียร 

และความเพียรไม่ถึงขั้น  ไม่มากพอที่จะบรรลุหรือประสบความส�าเร็จ 

ในสิง่นัน้ๆ  ได้  เรือ่งนีส้�าคญัมาก ถงึจะมอีะไรหรอืไม่มกีต็ำม ขอให้มี 

ควำมเพียร มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงที่จะช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งผมจะพูด 

ในตอนต่อไป วนันีพ้ดูหลกักรรมคร่าวๆ แทนทีจ่ะพดู ๓๒ ชม. มาพดู 



140

เวลา ๓๐-๔๐ นาที  คราวหน้าจะเชื่อมโยงไปถึงการพึ่งตนเอง การ 

ช่วยเหลอืตนเองว่า ท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเรจ็ในชวีติทีต้่องการ 

ไม่ว่าในทางโลกหรอืทางธรรม  ล้วนต้องใช้ความเพยีร ดกูารสร้างเนือ้ 

สร้างตัวของคนจีน  เขาสร้างฐานะกันมาอย่างไร  จากหาบของขาย 

จากเสื่อผืนหมอนใบ  พวกเรารู้ว่าเขาใช้ความเพียรอย่างไร  จึงได้

ประสบความส�าเร็จอย่างนั้นในการช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่น 

ได้ด้วย คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้  ก็ช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้  เป็นภาระ 

แก่ผู้อื่น  เป็นกฎแห่งกรรมอันหนึ่งเหมือนกัน  หรืออยู่กฎแห่งธรรม 

นิยามซึ่งธรรมดาเป็นอย่างนั้น

ห ลั ก ก ร ร ม ใ น พ ร ะ พ ุท ธ ศ า ส น า
แ ล ะ ก า ร พึ ่ง ต น เ อ ง   ช ่ว ย เ ห ล ือ ต น เ อ ง



เมือ่จติได้รบัความสขุแล้วกม็ปัีญญาก�าหนดรูเ้ท่าทนั 
ว่า ความสุขนี้เกิดขึ้นแก่เราแล้ว  แต่ความสุขนั้น 
เป็นของไม่เที่ยง  อาจเปลี่ยนเป็นทุกข์  มีความ 
แปรปรวนไปเป็นธรรมดา เมือ่เกดิความทกุข์ ปัญญา 
ก็จะรู้ทัน ท�านองเดียวกัน ท่านกล่าวไว้ว่า ส�าหรับ 
บคุคลผูม้ปัีญญา ย่อมหาความสขุได้แม้อยูใ่นฐานะ
ที่ควรจะทุกข์
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ก่อนอื่นขอแสดงควำมยินดีต่อท่ำนทั้งหลำยที่สนใจมำฟังสิ่งเรียกว่ำ 

ธรรมะหรือหลักปฏิบัติส�าหรับชีวิต  เขาว่าถ้าเกิดความยินดีพอใจใน 

ธรรมขึ้นมาแล้วก็จะได้ปีติปราโมทย ์แล้วก็จะชนะความยินดีทุกอย่าง 

ผู้ใดยินดีในธรรม ก็จะได้พบกับความสุขความสงบของชีวิต  ได้เห็น 

ความประณีตของจิตใจที่ไม่เคยเห็น อีกประการหนึ่ง หลักวัดส�าหรับ 

บุคคลที่จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้เสื่อมหรือผู้เจริญนั้น  ก็อยู ่ที่เป็นผู ้ 

ชอบธรรมหรอืเป็นผูช้งัธรรม พระพทุธองค์ได้ตรสัไว้ว่า บคุคลจะเป็น 

ผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่าย  จะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่าย คือว่าผู้ใดรักธรรม ผู้นั้น 

เป็นผูเ้จรญิ ผูใ้ดชงัธรรม ผูน้ัน้เป็นผูเ้สือ่ม และจากหลกัวดัอนันี ้ ผมก็ 

คดิว่าท่านทัง้หลายทีม่าวนันีโ้ดยทีไ่ม่ได้บงัคบัให้มา แต่กม็าเอง กแ็สดง 

ว่าชอบธรรมะ ถ้าไม่ชอบธรรมะก็คงไม่มา  โดยหลักวัดที่กล่าวแล้วว่า 

* บรรยายที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง  เมื่อวันที่  ๑๒  เมษายน ๒๕๓๑

ธรรมะสําหรับนักบริหาร*

๖
บ ท ที่
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ผู้ใดชอบธรรมเป็นผู้เจริญ ผู้ใดชังธรรมผู้นั้นเป็นผู้เสื่อม ก็พอวัดได้ว่า 

ท่านทั้งหลายจะเป็นผู้เจริญต่อไปภายหน้า  ลองคิดคร่าวๆ คิดง่ายๆ 

จากคนในครอบครัวของท่านทั้งหลายก็ได้ว่า  ถ้าท่านเห็นลูกหลาน 

หรือน้องคนไหนปฏิบัติอยู ่ในศีลในธรรม  ขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ 

ปฏิบัติชอบ หวังใจได้ว่าเด็กคนนี้ไม่เสื่อม  จะเป็นผู้เจริญต่อไป อันนี้ 

เป็นส่วนที่ผมขอแสดงความยินดีต่อท่านทั้งหลาย  และในส่วนที่ต้อง 

ขออภัยก็คือผมเองมีความบกพร่องทางระบบเสียงอยู่บ้าง  ต้องคอย 

กระแอมอยู่เรื่อยๆ อาจท�าให้เกิดความร�าคาญแก่ท่านทั้งหลาย

หวัข้อเรือ่งทีจ่ะคยุกนัวนันีค้อื  เรือ่งธรรมะส�าหรบัผูบ้รหิาร  ท่าน 

ติดต่อประสานงาน คุณเบญจลักษณ์  ไปได้ข่าวกรองมาว่า  ผมพูด 

เรื่องนี้ได้และพูดได้ดี  โดยคงจะทราบจาก กพ.  เพราะเคยไปพูดที่ 

กพ. และพูดที่เกษตร พูดถึงการพัฒนาบุคคลไปสู่การเป็นกัลยาณชน 

และอริยชนค่อนข้างจะสูง  วันนี้จะพูดถึงธรรมะหรือหลักส�าหรับ 

นกับรหิาร บางท่านอาจจะคดิว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นนกับรหิารกไ็ม่จ�าเป็น 

ต้องรู ้ ความจรงิไม่ใช่เป็นอย่างนัน้  ต่อไปข้างหน้าท่านอาจเป็นผูบ้รหิาร 

ก็จะต้องรู้  อีกประการหนึ่ง คิดว่าทุกคนเป็นนักบริหาร บริหารตัวเอง 

ถึงจะไม่บริหารผู้อื่น ทุกคนก็ต้องบริหารตัวเอง ซึ่งต้องใช้หลักธรรม 

ใช้ธรรมะบริหาร  เว้นไม่ได้  จะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม  โดยธรรมชาติโดย 

ธรรมดาก็ต้องใช้

ผู้บริหารนั้น  เป็นผู้น�าชุมชนตั้งแต่กลุ่มเล็กๆ จนถึงชุมชนใหญ่ 

ผู้น�านั้นมีความส�าคัญส�าหรับผู้ตามมาก  คือถ้าผู้น�าน�าไปถูกน�าไปดี 

ถ้ามีหัวหน้างานที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรา ถ้าท่านไม่มีบุคลิก  ไม่มีลักษณะ 

ดี  เราไม่รู้จะตามอย่างไร บางทีได้ยินเด็กๆ บ่นว่าหัวหน้าไม่รู้เป็นคน 

อย่างไรตามไม่ถูก  เกิดความอึดอัดคับแค้นขึ้นมา  ฉะนั้นผู้ใหญ่จึง 

ธ ร ร ม ะ ส� า ห รั บ น ัก บ ริ ห า ร
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ส�าคญั  เป็นตวัแบบของผูอ้ืน่  โดยเฉพาะผูน้้อย  เดก็ๆ มกัจะเลยีนแบบ 

imitator  คุณย่า  คุณยาย  คุณลุง  และเด็กในส�านักงานก็มักจะ 

เลียนแบบผู้ใหญ่ในที่ท�างาน  ถ้าตัวแบบบูดเบี้ยว  เหยเก  โดยไม่มี 

หลักธรรมเป็นที่เกาะ ก็ท�าให้ผู้น้อยไม่สามารถที่จะท�าอะไรได้ถูกต้อง 

ซึง่มผีลกระทบถงึผูบ้รหิาร ท�าให้ผูบ้รหิารรูส้กึว่าการงานไม่มปีระสทิธ-ิ 

ภาพ ท�าให้กระทบถึงการงาน สังเกตว่าพระพุทธรูป  เช่นพระพุทธ- 

ชินราชเป็นต้น จะต้องมีแบบมีเบ้า  เข้าแบบก่อนให้สวย ถึงจะเททอง 

ลงไป ถ้าไม่มีเบ้าไว้ก่อน ของเหลวก็จะไหลเลอะเทอะไปหมด ของ 

สวยๆ งามๆ  ต้องมแีบบ  เมือ่แขง็แล้วจงึเอาแบบเอาเบ้าออก ตวัแบบ 

ส�าคัญ นักปราชญ์โสเครตีส  ท่านบอกว่า  การสอนเรื่องความดีนั้น 

ไม่ยากหรอกถ้ามีแบบ แต่ความดีที่ยากนั้นเพราะหาแบบไม่ได้  ไม่รู้ 

ว่าจะมองไปที่ใคร  ว่าเป็นแบบที่ดี  ก็เลยล�าบาก  ตัวแบบนั้นมีความ 

ส�าคญัมากกว่าค�าสอนเสยีอกี นทิรรศการทางรปูธรรมทีแ่ท้จรงิส�าหรบั 

นักบริหาร ก็คือว่าเป็นผู้น�าที่ต้องรับผิดชอบไม่น้อย  ไม่ว่าจะบริหาร 

ในครอบครัว  ส�านักงาน  สกุล  การที่จะรักษาสกุลรักษาชาติไว้นั้น 

ผูเ้ป็นสกลุนายก ผูน้�าสกลุ ผูน้�าชาต ิ ต้องอาศยัธรรมเป็นเครือ่งรกัษา 

ถ้าไม่มีธรรมแล้ว  รักษาไว้ไม่ได้  ขอยกตัวอย่างเช่น ตระกูลที่มั่งคั่ง 

จะตั้งอยู่นานไม่ได้เพราะขาดหลักธรรม  เช่น  ไม่แสวงหาพัสดุที่หาย 

แล้ว  ไม่แสวงหาเครื่องใช้ไม้สอยที่หายแล้ว  ไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ที่ 

ช�ารุด  อะไรช�ารุดเล็กๆ น้อยๆ ก็ทิ้งไป  ไม่รู้จักประมาณการบริโภค 

เห็นว่ามีเยอะ ก็ไม่รู้จักประมาณการใช้ก็จะหมด และก็ได้สตรีหรือ 

บุรุษทุศีลมาเป็นแม่เรือนหรือพ่อเรือน ครอบครัวใดได้ผู้หญิงที่ไร้ศีล 

ธรรมมาเป็นแม่เรอืนมาเป็นลกูสะใภ้ ครอบครวันัน้กล็�าบาก ได้ลกูเขย 

มาอยู่ในครอบครัว  ได้ผู้ชายที่ไร้ศีลไร้ธรรม  เอาแต่กินเหล้า  ชอบ 

อบายมขุทกุชนดิ ครอบครวันัน้กล็�าบาก ถงึจะเคยมัง่คัง่มาก่อนกต็ัง้อยู่ 
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ไม่ได้ ครอบครวัมัง่คัง่จะตัง้อยูไ่ด้นานจะต้องได้ประพฤตธิรรมทีต่ัง้อยู่ 

ได้นานของตระกลู ซึง่ตรงกนัข้าม  เช่น แสวงหาพสัด ุ เครือ่งใช้ไม้สอย 

ที่หายแล้วในส�านักงานก็เช่นเดียวกัน อย่างกรมบัญชีกลางก็เรียบร้อย 

สง่า คงมกีารรกัษาทีด่ ีมผีูบ้รหิารทีด่ ีการรกัษาชาตยิิง่ต้องอาศยัธรรม 

มากขึ้น  เพราะเป็นเรื่องของคนจ�านวนมาก ผู้น�าชาติยิ่งต้องมั่นอยู่ 

ในธรรม  เห็นได้จากหลายชาติที่เคยเจริญรุ่งเรือง และต่อมาก็ล่มจม 

หรือเสื่อมโทรมไป ก็เพราะว่าผู้น�าและคนในชาติเอาแต่มัวเมา และ 

สนุกสนานฟุ้งเฟ้อประมาท 

คนเรานีก้แ็ปลกตอนทีย่งัตัง้ตวัไม่ได้ กม็คีวามบากบัน่พากเพยีร 

อดทนเพื่อให้พอมีพอใช้  หรือเพื่อให้มั่งมีศรีสุข มีกินมีใช้มีอยู่  เหลือ 

กินเหลือใช้แล้วก็สุรุ ่ยสุร่าย  มีอยู่หลายประเภทที่ท่านทั้งหลายอ่าน 

ประวตัศิาสตร์ กเ็พราะคนในชาตลิมืตวั มวัเมา ฟุง้เฟ้อ ไม่รกัษาธรรม 

ทีเ่คยรกัษา คอืตอนทีเ่ขาจะเจรญินัน้  เขาอาศยัธรรมะเป็นเครือ่งหนนุ 

เป็นปัจจัยให้ประสบความสุขความเจริญ มีความเพียร ความอดทน 

แต่พอส�าเรจ็แล้วกลบัประมาทในความส�าเรจ็ มวัเมา ในทีส่ดุกเ็อาชาติ 

ไม่รอด  เอาตัวไม่รอด ต้องเป็นทาสผู้อื่น  เสื่อมโทรมไปดังที่ได้เห็น 

ในภาพส่วนใหญ่  เป็นภาพใหญ่เห็นได้ชัด แต่ในภาพเล็กๆ  เช่น ภาพ 

ชีวิตเล็กๆ  ภาพชีวิตส่วนบุคคล  ใครประสบความส�าเร็จแล้ว  ก็อย่า 

ประมาทหรือวางใจในความส�าเร็จนั้น  วิบัติอาจจะมาถึงเมื่อใดก็ได้ 

สมบัตินั้นคู่กับวิบัติ  เป็นเงาตามตัว  ถ้าประมาทเมื่อใดวิบัติก็จะเกิด 

เมื่อนั้น  วันหนึ่งขับรถไปสังเกตเห็นรถเปอร์โยยับเยินอยู่  เมื่อดูใกล้ๆ 

ก็แย่  เป็นสมบัติที่อยู่เมื่อ  ๕  นาทีนี้เอง  วิบัติก็มาถึง  คือรถคันนั้น 

ยับเยินเพราะไปชนกับรถสองแถว ประมาทไม่ได้เลย 

ธ ร ร ม ะ ส� า ห รั บ น ัก บ ริ ห า ร
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เมื่อวานนี้มีผู้หนึ่งถามในที่ประชุมว่า  มีคนพูดถึงเรื่องให้ระวัง 

เรื่องชาติหน้าจะล�าบาก  เขาบอกว่าไกลเกินไป แต่จริงๆ แล้ว  เย็นนี้ 

พรุ ่งนี้  อาจจะเป็นชาติหน้าก็ได้  เราจะตายเมื่อใดก็ไม่รู ้  เราตาย 

เมื่อไหร่ก็เป็นชาติหน้าเมื่อนั้น  ชาติหน้าปรากฏทันทีเมื่อเราตาย  เรา 

ก�าหนดไม่ได้ว่าเยน็นีเ้ราจะไม่ตาย ความตายนัน้เดนิตามเราตลอดเวลา 

เหมอืนเงามดื ทีเ่ราไม่รูว่้าจะมาถงึเมือ่ไหร่ อย่าคดิว่าชาตหิน้ายงัอยูไ่กล 

มันอาจจะอยู่ในชั่วโมงหน้าก็ได้  คนที่ตายปัจจุบันทันด่วนมีเยอะแยะ 

เป็นลมตายก็มี  และชาติหน้าก็มาถึงทันที  เมื่อเขาตาย ชาติหน้าอยู่ 

ใกล้ๆ แค่นีเ้อง  เพราะฉะนัน้ประมาทไม่ได้ สมบตั ิ วบิตั ิ เป็นของคูก่นั 

ได้ประสบความส�าเร็จแล้ว  ไม่ประมาท รักษาความส�าเร็จนั้นไว้  ด้วย 

สติสัมปชัญญะ ด้วยความรู้สึกตัว  ระมัดระวัง  ไม่ประมาท

บางคนพอรูว่้าเขารกัแล้ว ท�าอะไรกไ็ม่ระมดัระวงั บางทรีกักนั 

ตั้งนาน  ไปได้ยินเข้าประโยคเดียวเลิกกันไปเลย ถ้าปรับความเข้าใจ 

ไม่ได้  นั่นคือ ประมาทว่าเขารักแล้ว พูดอย่างไรก็ได้  สูญเสียความ 

ระมัดระวังตัว ซึ่งอยู่ในความประมาท ฉะนั้น ผู้บริหารหรือเราทุกคน 

เป็นผู้บริหาร ถึงแม้จะไม่บริหารผู้อื่น คุณธรรมส�าคัญประการหนึ่ง 

ทีจ่ะต้องมกีค็อืความไม่ประมาท หลงไม่ได้  เลนิเล่อไม่ได้ ละเมดิไม่ได้ 

ต้องระมดัระวงัอยูเ่สมอทเีดยีว ทัง้ระวงัตน มสีตสิมัปชญัญะ  ถ้าจะตัง้ 

ปัญหาถามว่า มีหลักธรรมอะไรบ้างที่จ�าเป็นส�าหรับผู้บริหาร มีเยอะ 

ถ้าจะพูดก็คงหลายวัน  แต่ถ้าจะพูดสั้นๆ  ก็พูดได้เพียง ๕ นาที  คือ 

เอาแตห่ัวขอ้ ขอน�าเสนอบางอยา่งให้เชือ่มโยงกับค�าปรารภที่กลา่วคือ

ควำมประหยัด  เป็นคุณธรรมที่ส�าคัญประการหนึ่ง  ท่าน 

ทัง้หลายคงจะเข้าใจความประหยดัด ีท�าไมจงึต้องพดูด้วยเล่า พดูแล้ว 

ปลืม้ใจ  ถ้าใครมสีิง่นัน้แล้วกป็ลาบปลืม้ว่าเราม ีนัง่ๆ  ไปกข็นลกุ  อ่าน 
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หนงัสอืธรรมะแล้วกช็ืน่ใจน�า้ตาไหล นอนน�า้ตาไหล  เอาหนงัสอืทาบอก 

ปีติปราโมทย์ว่าที่ท่านพูดนั้นเรามี  เกิดขนลุก  ปีติปราโมทย์ขึ้นมา 

พระพุทธเจ้าถือว่าการสนทนาธรรมนั้นก็เป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่ง 

ท�าให้ส�ารวจตัวเอง  ท�าให้เกิดปีติปราโมทย์เป็นความสุข  ความสุข 

ในธรรมนั้นดีกว่าความสุขภายนอกเป็นไหนๆ  ความประหยัดนั้นคือ 

การต่อเนื่องจากค�าว่ามัธยัสถ์   มัธยัสถ์  มาจากค�าว่ามัธยม   มัธยม 

แปลว่า  ท่ามกลาง   มัธยัสถ์  แปลว่า  ตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างความ 

ตระหนี่และความฟุ่มเฟือย  ไม่ตระหนี่และไม่ฟุ่มเฟือย อะไรจ�าเป็นใช้ 

กใ็ช้  ไม่จ�าเป็นใช้กไ็ม่ใช้ สิง่ทีจ่�าเป็นต้องใช้แล้ว  ต้องจ่ายแล้วกใ็ช้และ 

จ่ายอย่างประหยัด

กล่าวอย่างสั้นที่สุด  ประหยัดนั้นคือถ้าสามารถป้องกันการ 

สญูเปล่าได้ กเ็ข้าหลกัการประหยดัแล้ว จะเหน็ได้ว่าในทีบ่างแห่งได้ทิง้ 

สิ่งของไว้โดยไม่ได้ใช้  เป็นการไม่ประหยัดเลย อาจจะได้มาง่ายได้มา 

ฟร ี ได้จากการบรจิาค  เลยทิง้ๆ ขว้างๆ  น่าเสยีดาย ประหยดัปัจจยั ๔ 

เสือ้ผ้าไม่จ�าเป็นกไ็ม่ต้องไปตดัมากนกั  ถ้าจ�าเป็นกต็ดัใช้ ตดัใช้แล้วกใ็ช้ 

ให้คุ้มกับราคาของมัน  อย่างนี้ประหยัด  อาหารก็กินอย่างประหยัด 

ไม่กนิทิง้ขว้าง มเีรือ่งและตวัอย่างทีต้่องคยุกนัมาก แต่คดิว่าเป็นเรือ่ง 

ทีท่่านรูแ้ละเข้าใจท�าได้ดพีอสมควรอยูแ่ล้ว  ท่านทีท่�าไม่ได้ ขอให้ตัง้ใจ 

ปฏิบัติในเรื่องการประหยัดให้มากที่สุด  แม้จะมั่งคั่งร�่ารวยอยู่แล้ว 

บางคนพูดว่า ถ้าคนร�่ารวย  ไม่ฟุ่มเฟือย ประหยัด คนยากจนจะไม่มี 

ทางท�ามาหากนิ ไม่เป็นทีอ่าศยัของคนยากจน  ท่านทีอ่ยูก่รมบญัชกีลาง 

อยู่กับเงินกับทองคงจะทราบ  ไม่ว่าคนพวกไหนล้วนต้องประหยัด  จึง 

จะดีทุกฝ่าย  ไม่ใช่ว่าให้คนมั่งมีฟุ่มเฟือย  ทั้งนี้เพื่อจะได้เกื้อกูลคน 

ยากจน

ธ ร ร ม ะ ส� า ห รั บ น ัก บ ริ ห า ร
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อกีประการหนึง่คอื กำรประหยดัเวลำ ใช้เวลาทกุๆ ชัว่โมงนาที 

ให้เป็นประโยชน์อยูต่ลอด แม้จะพกัผ่อนกพ็กัผ่อนให้เป็นประโยชน์  ถ้า 

ไปพกัผ่อนไม่เป็นประโยชน์ อย่างผูช้ายบอกว่าไปพกัผ่อน แต่ไปเสเพล 

ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ใช่พกัผ่อนจรงิ พอวนัจนัทร์กท็�างานไม่ไหว คอืเอา 

เวลาไปใช้  ไม่เป็นประโยชน์ คนที่ใช้เวลาเป็นประโยชน์จะท�างาน 

ได้มาก  มากจนคนสงสัยว่าเอาเวลาที่ไหนมาท�า  ผลงานเยอะแยะ 

ท�างานได้มากมาย  ไม่มอีะไรหรอก  เขามคีวามเพยีร  เขาประหยดัเวลา 

เขารู้จักใช้เวลา  ทุกคนมีเวลา  ๒๔  ชั่วโมง  แต่อีกคนประสบความ 

ส�าเร็จรุ่งเรือง  อีกคนหนึ่งก็ตกต�่า  นั่นคือ  คนหนึ่งให้เกียรติแก่เวลา 

อีกคนหนึ่งไม่ให้เกียรติแก่เวลา  ใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์  เมื่อใช้เวลา 

ไม่เป็นประโยชน์แล้วประโยชน์ก็ไม่เกิดขึ้น  ขอให้มีความตั้งใจว่า 

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์  แม้วันเสาร์  อาทิตย์  ใช้เวลาพักผ่อน ก็ต้อง 

พักผ่อนให้เกิดประโยชน์  เช่น  ท�างานที่เราชอบใจ พอใจ  เรารู้สึก 

มีความสุขในการท�างานนั้น  วันเสาร์  วันอาทิตย์  นั่นคือการพักผ่อน 

ที่ดีที่สุด  เป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ก็เป็นการประหยัดเวลา

เนือ่งจำกบคุคลประเภทนีใ้ช้เวลำให้เป็นประโยชน์มำกแล้ว โชค 

ชะตำของเขำก็จะดีขึ้น เพรำะว่ำเวลำช่วยให้เขำเปลี่ยนแปลงไปใน 

ทำงที่รุ ่งเรือง ในทำงที่ดี  เขาได้สร้างโชคชะตาขึ้นโดยอาศัยความ 

เพยีรพยายาม อาศยัเวลา สร้างโชคชะตา สร้างวถิชีวีติ หลายคนอาจ 

จะเชื่อเรื่องโชค  ว่าคนเราเป็นไปตามดวง  เป็นไปตามโชคชะตา ฝืน 

ไม่ได้ ที่จริงๆ แล้วตามหลักพุทธศาสนาแล้ว  ไม่ใช่โชคชะตาสร้างคน 

คนเป็นผู้สร้างโชคชะตาขึ้น  เราจะให้โชคชะตาเป็นอย่างไรก็ท�าเอา 

ด้วยจิตใจที่อดทน  เข้มแข็ง  สร้างโชคชะตาที่ดีได้  เพื่อประหยัด 

เวลาต้องมี  planning  ahead คือ  การวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ตาม 

สมควร พยายามท�าให้เตม็ทีต่ามทีว่างแผนไว้  ถ้าท�าได้อย่างนัน้เรือ่ยๆ 
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ไป  ชีวิตจะประสบความส�าเร็จ  มีความรู้สึกภูมิใจ  ว่าเราได้ท�าสิ่งที่ 

วางแผนเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่าง

ประหยัดพลังงำนในตัว คลำยเครียด งานอดิเรกอย่างหนึ่งคือ 

เขยีนหนงัสอื คราวไหนทีรู่ส้กึเครยีด จะผ่อนคลายโดยวธิค่ีอยๆ  เขยีน 

ทีละน้อย คือพอรู้สึกเอาจริงเอาจังเกินไป  เราก็จะเขียนแบบสบายๆ 

ผ่อนคลายลงมา หรอืเวลาคยุกบัเพือ่น  เรากไ็ม่คยุอย่างเครยีด สนทนา 

ตามสบาย ท่านสอนว่าให้ท�างานอย่างหัวใจของเรา หัวใจเราท�างาน 

ตลอดเวลา โดยความเป็นจรงิแล้ว หวัใจท�างานแล้วหยดุ  เต้นประมาณ 

๗๐  ครั้งต่อนาที  คือเต้นตุ้บหนึ่งแล้วก็หยุด  ค�านวณกันว่าใน  ๒๔ 

ชั่วโมง  หัวใจท�างานเพียง  ๙  ชั่วโมง  นอกนั้นเป็นเวลาที่หัวใจหยุด 

หยุดเป็นระยะ  เป็นการประหยัดพลังงานในตัว  ไม่ให้เครียดเกินไป 

สมมติว่าท่านท�างานครั้งละ ๓ ชั่วโมง ท่านรู้สึกเหนื่อย ท่านก็ต้อง 

หยดุก่อน ๓ ชัว่โมง  เพือ่เป็นการผ่อนคลาย  ถ้าท่านท�างาน ๒ ชัว่โมง 

รู้สึกเหนื่อย ท�าต่อไปไม่ไหว ก็ต้องหยุดเสียเมื่อ ๑ ชั่วโมง กับ ๔๕ 

นาที  คือหยุดเสียก่อนที่จะรู้สึกเหนื่อย หยุดแล้ว ต่อไปก็ท�าต่อไปอีก 

จะท�าได้ทัง้วนั  ถ้าอ่านหนงัสอืกจ็ะอ่านได้ทัง้วนั  เป็นการหยดุเป็นระยะ 

จะท�างานได้มากและท�าได้ดด้ีวย  โดยการพยายามสงวนพลงังานในตวั 

พดูถงึเรือ่งหวัใจแล้ว กจ็ะเอาสภุาษติของหมอโรคหวัใจมาพดูให้ฟัง  ว่า 

คนทีห่วัใจผดิปกติ  เต้นผดิปกตเิพราะโรคหวัใจ  ส่วนใหญ่จะไม่รูส้กึว่า 

หัวใจเต้นผิดปกติ  ดังนั้นคนที่รู้สึกว่าหัวใจของตนเต้นผิดปกต ิมักจะ 

มีหัวใจปกติคือไม่เป็นโรคหัวใจ

ประหยัดกระแสควำมคิด  โดยปกติคนเราความคิดจะพร่ามาก 

เรยีกว่าความคดิฟุง้ซ่าน  เราไม่สามารถจะ Concentrate  (ท�าให้เป็น 

สมาธิ)  ความคิดได้  เราจะรู้สึกเหนื่อยเพลียมาก  เราจะประหยัด 

ธ ร ร ม ะ ส� า ห รั บ น ัก บ ริ ห า ร
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กระแสความคิด  โดยการท�าใจให้สงบ ท�าใจให้สบาย ท�าใจให้เฉยๆ 

ท�าใจไม่ให้ฟุง้ซ่าน  เราจะประหยดักระแสความคดิได้มาก  ถ้าเราท�าใจ 

เป็น สามารถท�าใจให้สงบ  ให้เป็นสมาธิ  ถ้าเราสามารถจะ concen- 

trate  ได้สามารถจะรวมให้มนัเป็นหนึง่เดยีวได้  เป็นวธิทีีจ่ะท�าให้จติใจ 

สงบสบาย ลองคิดถึงหลอดไฟ ๓ แรงเทียน  เช่น หลอดไฟฉาย ถ้า 

ไม่มีกระจกรวมแสง  เกือบจะไม่มีแสงสว่างเลย แต่ถ้าเอากระจกรวม 

แสงใส่เข้าไป ไฟ ๓ แรงเทยีนจะสว่างจ้า พุง่เป็นล�าไปข้างหน้า ความ 

รู้สึก กระแสความคิดก็เช่นเดียวกัน ฟุ้งซ่าน คิดมากไป คิดนั่น คิดนี่ 

ไม่แล้วเสรจ็ มคีวามวติกกงัวล ไม่ประหยดักระแสความคดิเลย ท�างาน 

ได้ไม่เท่าไหร่ก็ปวดศีรษะแล้ว  ที่ปวดศีรษะนั้นไม่ใช่เพราะงานหนัก 

แต่เพราะไปคดิอะไรหลายๆ อย่าง  ไม่ได้คดิอย่างเดยีว  ไม่ได้คดิเรือ่ง 

เดยีว ท�าให้เกดิความไม่สบายขึน้ หรอืท�างานไม่ได้ดเีท่าทีค่วร  เพราะ 

ไม่ประหยัดกระแสความคิด  เมื่อฟุ้งซ่านไปมากเข้า  ป้องกันไม่ได้ 

ก็เกิดสิ่งหนึ่ง คือความเหนื่อยใจ มีความเหนื่อยใจ ทุกคนคงเคยรู้สึก 

เหนือ่ยใจ เหนือ่ยทางกายไม่เท่าไหร่ บางทเีหนือ่ยกายโดยการออกก�าลงั 

ก็ยังได้ประโยชน์ต่อร่างกาย  แต่ถ้าเหนื่อยใจแล้วไม่เป็นประโยชน์ 

ต่อร่างกายและเสียสุขภาพจิตด้วย ฉะนั้นเพื่อป้องกันกำรสูญเสียด้ำน 

นี้ ต้องไม่ให้กระแสควำมคิดฟุ้งซ่ำนไปจนไม่สำมำรถรวมเข้ำมำได้ 

ถ้ำสำมำรถรวมได้ จิตใจย่อมสงบสบำย นอกจำกจะมีควำมสุข 

ควำมสบำยแล้ว จะมีผลพลอยได้เกี่ยวกับด้ำนจิตใจด้วย ๓ ประกำร 

คือ

คุณภำพจิตที่ดี  (mental  quality) คือให้เรามีคุณธรรม ซึ่ง 

เสรมิสร้างจติใจให้ดงีาม มเีมตตากรณุาประจ�าจติ ใจเราแช่อยูก่บัเมตตา 

กรุณา  ไฟคือความโกรธมาจ่อเข้าไม่ได ้ มันดับไปเอง  ไม่สามารถจะ 

จุดให้ติดได้  เพราะมีคุณภาพจิตที่ดี  หัวหน้างานคนไหนที่มีลูกน้องที่ 
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มีคุณภาพทางจิตที่ดีก็เบาใจได้  หรือลูกน้องคนไหนมีหัวหน้างานที่มี 

คุณภาพทางจิตที่ดีก็รู้สึกสบายใจพอสมควร  เพราะเขามีคุณธรรม

สมรรถภำพจิตที่ดี  (mental ability) มีความสามารถทางจิต 

สูง  เช่นว่า มีจิตใจเข้มแข็ง สู้งาน  ไม่ท้อแท้อ่อนแอ มีจิตใจเด็ดเดี่ยว 

ตดัสนิใจท�าในสิง่ทีต้่องท�า สิง่ทีค่วรท�าแล้วกท็�าด้วยความกล้าหาญ ไม่ 

ย่อท้อ อ่อนแอ แสดงว่าเป็นคนมีสมรรถภาพจิตดีมากเลย ต้องเสริม 

สร้าง ต้องพยายามให้เกิดขึ้น

สขุภำพจติทีด่ ี(mental health) มลีกัษณะท�าให้เป็นคนแจ่มใส 

เบิกบาน  สงบ  เยือกเย็น  ผ่อนคลายมีความสุข  มองข้างหน้าด้วย 

ความหวัง มองไปข้างหลังด้วยความพอใจ ว่าเราได้ท�าสิ่งต่างๆ มาดี 

แล้ว  เราจะได้คุณภาพจิตและสุขภาพจิตที่ดีทุกอย่าง  การท�างาน 

การก้าวไปข้างหน้าก็เป็นไปด้วยความสะดวก  ไม่ติดขัด  ไม่มีอะไรมา 

หน่วงเหนี่ยวเอาไว้

ยังมีปัญหาอีกเยอะแยะในระดับล่างๆ ลงไป ที่มีการสดับตรับ 

ฟังน้อย ศึกษาน้อย ปฏิบัติน้อย  ได้ยินได้ฟังน้อย จะมีปัญหาเพิ่มอีก 

มากเท่าใด อยูท่ีค่ณุภาพจติ สมรรถภาพจติ สขุภาพจติ  เพราะว่าการ 

ศึกษาส่วนใหญ่ไปทางอื่น  ไม่ค่อยมีการแทรกซึมสิ่งเหล่านี้  วิธีแก้คือ 

เราต้องเปลีย่นค่านยิมเสยีใหม่เป็นอนัมาก แม้แต่ความเป็นเลศิต่างๆ ที่ 

เราให้เดก็ของเรามุง่หมายความเป็นเลศิเพือ่จะสอบเข้าได้ต่างๆ  เหล่านี้ 

ด้วยระบบการแข่งขันกัน  เพราะเราไม่มีวิธีเลือกที่ดีกว่านั้น  แต่ 

ความจริงแล้วมีวิธีที่ดีกว่านั้นคือ ควำมเป็นเลิศที่ถูกต้องแท้จริงนั้น 

คือควำมเป็นเลิศในตัวเองไม่ต้องเทียบกับใคร  ไม่ต้องน�ำใครมำ 

เทยีบกบัตน ไม่มปีมด้อย ไม่มปีมเขือ่ง เป็นคนไม่มปีม อยูอ่ย่างสงบ 

เรียบร้อย  ไม่แพ้ใคร  ไม่ชนะใคร มีความสงบสุข ท�างานอะไรก็ท�า 

ธ ร ร ม ะ ส� า ห รั บ น ัก บ ริ ห า ร
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ด้วยมุง่ประสทิธภิาพ  ไม่ได้มุง่จะแข่งขนักบัใคร  ถ้าจะมกีารแข่งขนักนั 

ก็จะแข่งขันกับตัวเอง คือแข่งขันว่าตัวเองเดือนนี้กับเดือนก่อน  เดือน 

ไหนจะดีกว่า  ตัวเราปีนี้กับตัวเราปีก่อน ปีไหนดีกว่า แข่งกับตัวเอง 

แต่จะไม่แข่งกับผู้ใดเลย อย่างนี้ถ้ามุ่งความเป็นเลิศ ก็คือเป็นเลิศใน 

ความหมายทีว่่า ประสบความส�าเรจ็ในการงานโดยทีไ่ม่ต้องแข่งขนักบั 

ใครเลย  แม้แต่จิตที่จะแลบออกไปว่าต้องต่อสู้กับคนโน้นคนนี้ก็ไม่มี 

ถ้าสามารถท�าจิตได้อย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าก้าวเข้าไปในฉายาคือในร่มเงา 

ของอริยชน  เริ่มเข้าสู ่ร ่มเงาของอริยชน  ในร่มเงาบริเวณนั้นมี 

ความเบิกบานแจ่มใส  มีความสุข  มีความทุกข์น้อยเต็มที  อย่างที่ 

พระพุทธเจ้าทรงเปรียบว่า ความทุกข์ของคนส่วนใหญ่เหมือนกับน�้า 

ในสระใหญ่  แต่ความทุกข์ของอริยชนเหมือนน�้าบนใบไม้ใบหญ้า

พร้อมที่จะหมดไป ถ้าท่านรู้สึกอย่างนั้นแสดงว่าสุขภาพจิตของท่านดี 

ดมีากทเีดยีว และมคีวามรูส้กึปีตยินิดน้ีอยๆ อยูเ่สมอ จติใจราบเรยีบ 

สงบ  ไม่ฟุ้งซ่าน ท�าอะไรด้วยจุดมุ่งหมายที่เป็น pure  reason  ไม่ได้ 

ข้องแวะกับเรื่องอื่น

คณุธรรมของนกับรหิารอกีประการหนึง่คอื ควำมไม่เบยีดเบยีน 

แบ่งเป็น ๒ อย่างคอื ความไม่เบยีดเบยีนภายนอก ไม่เบยีดเบยีนผูอ้ืน่ 

ขอให้เราตัง้ใจอย่างเดด็เดีย่วว่าเราจะไม่เบยีดเบยีนใคร  ไม่ว่าด้วยกาย 

วาจา คนทีค่บกนั ควรจะต้องตัง้ใจอนเุคราะห์กนั  ไม่ใช่คดิเบยีดเบยีน 

กัน ถ้าคบกันแล้วมีแต่เรื่องเดือดร้อนใจ คอยเบียดเบียนกันด้วยกาย 

วาจา  ก็ห่างๆ  กันไว้ก็ดี  ถ้าจะคบกัน  ก็ต้องตั้งใจให้แน่วแน่ว่าไม่ 

เบียดเบียนกัน  ไม่ท�าความเดือดร้อนให้กันไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ คบกัน 

สมาคมกัน ก็ให้เหมือนกับแมลงภู่  หรือแมลงผึ้งที่มันเชยเกสรดอกไม้ 

แมลงภู่  หรือแมลงผึ้ง  ไปดูดเอาน�้าหวานดอกไม้ แล้วไม่ท�าให้ดอกไม้ 

ช�้าแม้แต่น้อย ดอกไม้ก็ได้รับประโยชน์จากแมลงภู่หรือแมลงผึ้ง  โดย 
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การให้ผสมพันธุ์  อะไรก็แล้วแต่ แต่ได้รับประโยชน์ด้วยกันทั้งสอง 

ฝ่าย คอื นุม่นวลทีส่ดุ ดทีีส่ดุ  ไม่ให้กระทบกระทัง่  ไม่เบยีดเบยีน  ถ้า 

มีการเบียดเบียนขึ้น  เราก็มีความตั้งใจว่า  เราจะยอมรับความทุกข์ 

ทรมานจากการท�าความผิดของผู้อื่น  ดีกว่าจะไปท�าความผิดเสียเอง 

เป็นสภุาษติของคนถอือหงิสา อหงิสำ คอื ควำมไม่เบยีดเบยีน  เรำยอม 

ให้เขำเบยีดเบยีน ดกีว่ำทีเ่รำจะไปเบยีดเบยีนเขำ ถ้ำจะไปท�ำควำมผดิ 

เรำยอมทนทุกข์ทรมำนเพรำะควำมผิดของผู ้อื่น ดีกว่ำเรำจะไป 

ท�ำควำมผิดเสียเอง  เอามาจากสุภาษิตฝรั่งที่นับถือพุทธศาสนาว่า 

“It  is  better  to  suffer wrong  than  doing wrong” ตัวอย่าง 

สามภีรรยาบางคู่  หรอื คูร่กับางคู่  เมือ่รกักนั  ถ้าความรกัค่อยๆ งวด 

ลงไป แห้งลงไป กค็ดิจะเบยีดเบยีนกนั หรอืถ้าคนหนึง่ตจีาก หรอืท�า 

ความผดิอย่างใดอย่างหนึง่ กค็ดิจะเบยีดเบยีน อย่างนีใ้ช้ไม่ได้เลย  เรา 

จะต้องไม่มคีวามคดิอย่างนัน้เลย  เขาจะจากไปหรอืเขาจะอยู่  เราต้อง 

ตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยว  ว่าเราจะต้องไม่เบียดเบียน ถ้าจะต้องเลิกคบกัน 

ในฐานะคนรกั กค็บกนัในฐานะอืน่ หมายถงึคนทีจ่ะพยายามถอืธรรมะ 

ข้อนี้ให้ได้ว่า  เราจะไม่เบียดเบียนผู้ใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อม  เพราะ 

ว่าเขาท�าความผิดแค่นี้  แล้วเราไปเบียดเบียนเขามากมาย  ไปท�า 

ความผดิกบัเขามากมาย แล้วจะไปลงโทษว่าเขาท�าความผดิได้อย่างไร 

ในเมื่อเราไปท�าความผิดมากกว่าเขา 

ท�ำใจให้สบำย  ในโลกนีไ้ม่มอีะไรเทีย่ง มกีารเปลีย่นแปลงเป็น 

ธรรมดา สมมตว่ิาสามภีรรยาอยูก่นัไปนานๆ ผูห้ญงิจะบ่นว่าท�าไมเขา 

ไม่เหมือนเก่า  ตอนที่รักกันก็อย่างหนึ่ง  แต่งงานแล้วก็อย่างหนึ่งไม่ 

เหมือนเก่า  จะเหมือนเก่าได้อย่างไร  ในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ใน 

กระแสของความไม่เทีย่ง ของความเปลีย่นแปลง มกีฎอนัเฉยีบขาดอยู่ 

เบือ้งหลงั คอืความไม่เทีย่ง สิง่ทัง้ปวงไม่เทีย่ง  ต้องเปลีย่นแปลง แล้ว 

ธ ร ร ม ะ ส� า ห รั บ น ัก บ ริ ห า ร
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เราเองเล่าผู ้เป็นฝ่ายหญิงก็เปลี่ยนแปลง  รูปร่างหน้าตาของเราก็ 

ไม่เหมือนก่อน  กิริยาพาทีก็ไม่เหมือนก่อน  ก็เปลี่ยนแปลงไป  อายุ 

สังขารก็ร่วงโรยไป  ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลง  ก็ปล่อยให้มัน 

เปลีย่นแปลงไป  เพยีงแต่ก�าหนดให้รูว่้ามนัเปลีย่นแปลงไปแล้วอย่างไร 

ท�าใจให้สบาย มันมีทั้งคุณ ทั้งโทษ  ไม่ว่าอะไรถ้าไปจับฉวยเข้า มันมี 

ทั้งคุณทั้งโทษติดกันอยู่ในทุกสิ่ง

เมือ่เดก็ๆ ลกูศษิย์มาปรกึษา คนนัน้เขาตจีากไปแล้วเขากม็ทีกุข์ 

ก็ถามว่าตอนที่เธอรักใคร่กัน  ไปมาหาสู่กันมีความเดือดร้อนอะไรบ้าง 

หรอืเปล่า ให้ท�าบญัชมีาให้ดวู่ามคีวามทกุข์ความเดอืดร้อนอะไรหรอืเปล่า 

เมือ่ท�าบญัชมีาให้ดวู่า ตอนทีต่ดิต่อเกีย่วข้องกนันัน้ มคีวามทกุข์อย่าง 

นั้นๆ ก็ถามว่า  เมื่อเขาจากไปแล้ว ความทุกข์อย่างนี้หมดไปด้วยไหม 

บอกว่าหมดไปด้วย ที่จริงก็เท่ากันคือ อยู่ก็มีคุณอย่างนี้ๆ  แต่ก็มีโทษ 

ตดิมาด้วย แต่เมือ่เขาจากไป สิง่ทีเ่ป็นโทษกห็ายไปด้วย หกักลบลบล้าง 

ไม่มีอะไรที่จะต้องเดือดร้อน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย 

เราบงัคบับญัชาไม่ได้  ถ้ามเีหตอุย่างนัน้ กม็ผีลอย่างนัน้ บนัดาลผลไม่ได้ 

ท่านทัง้หลายปลกูต้นไม้  ท่านออกดอกแทนต้นไม้ ออกผลแทนมะม่วง 

ได้ไหม  ไม่ได้  มะม่วงออกผลเอง ดอกไม้ออกดอกเอง ท่านเป็นคน 

รดน�า้พรวนดนิ ก�าจดัศตัรพูชื  เป็นหน้าทีข่องเรา แต่การออกดอกออก 

ผลเป็นหน้าที่ของต้นไม้  เราไม่มีหน้าที่ไปบันดาลผลให้เกิดขึ้น  เหตุ 

บันดาลผลเอง  ฉะนั้น  ท�าหน้าที่ให้เต็มที่  อย่าไปหวังผลให้มากนัก 

มีเฟคเตอร์  (ตัวประกอบ) มากมายที่จะมากีดกันผลไม่ให้เกิด  แต่ 

ให้เราชื่นใจว่าเราได้ท�าดีที่สุดแล้ว  เช่น ผู้รักษาประตูฟุตบอล ประตู 

ใหญ่ ต้องคอยดัก ต้องคอยกันเอาไว้  ลูกบอลจะได้ไม่เข้าประตู  คน 

ท�าดจีะได้รบัผลด ีคนท�าชัว่จะได้รบัผลชัว่ คนเรามเีฟคเตอร์เยอะ ทาง 

ตัวเอง ทางจิตใจ ที่จะเข้ามากันไว้  เราท�าอะไรหวังผลอย่างไร  ไม่ได้ 
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ผลดังที่ต้องการ  เพราะมีเฟคเตอร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกีดกันมากมาย 

ให้รู้เรื่องเหล่านี้  เราก็สบายใจว่าเราท�าดีแล้ว ผลจะเป็นอย่างไรก็ช่าง 

เถิด  ให้เป็นเรื่องของเหตุบันดาลเอง  ไม่ได้เงินเดือนขึ้น ถ้าเรามีเงิน 

พอใช้อยู่แล้ว  ก็คิดว่าไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไร แล้วไป  ไม่ต้องไปริษยาคนที่ 

ได้ ๒ ขัน้ คนทีไ่ด้ ๒ ขัน้ มคีวามทกุข์มาก ยิง่ได้ ๒ ขัน้บ่อยๆ ยิง่มี 

ทกุข์มาก บางคนได้ ๒ ขัน้  ปีหนึง่คดิแล้วได้แค่นี้ คดิค�านวณทัง้ปีแล้ว 

เพื่อนสนิท ๔-๕ คน ชวนไปเลี้ยงหมดแล้ว ๒ ขั้น นอกนั้นท�างานไป 

ถูกด่าไปถูกกระแนะกระแหนไป  เยอะแยะ ผลที่ตามมาคือความทุกข์ 

ความเดือดร้อนมากมาย  เพราะฉะนั้น  ไม่ได้ก็แล้วไป  เขาได้ก็ได้ไปก็ 

อนุโมทนา  เขาก็รับความทุกข์ของสิ่งนั้นไปด้วย ทุกอย่างมีความทุกข์ 

พ่วงอยู่ด้วย มีความไม่ดีพ่วงอยู่ด้วย

ในโลกนีม้ทีัง้คณุและโทษตดิกนัอยู ่ขึน้อยูก่บัเวลำไหนด้ำนไหน 

จะแสดงออกมำเท่ำนัน้ ให้มปัีญญำรูส้ิง่เหล่ำนีต้ำมควำมเป็นจรงิ แล้ว 

เรำก็จะวำงใจได้ถูกต้อง ตำมกระแสของธรรมดำ ก็ไม่ต้องไปเบียด 

เบยีนกนั  ด้วย กาย วาจา  ด้วยใจ  ด้วยความคดิ  ต้องรูจ้กัยอมในคราว 

ที่ควรยอม ต้องรู้จักยกย่องผู้อื่นในคราวที่ควรยกย่อง  ไม่ถือรั้นด้วย 

ทิฏฐิมานะ ซึ่งเป็นเหตุให้เบียดเบียนผู้อื่น ขอให้ตระหนักว่ำในโลกนี้ 

ไม่มีใครเป็นผู้ชนะอยู่ตลอดไป หรือเป็นผู้แพ้ตลอดไป ยอมเขำบ้ำง 

ยกเขำบ้ำงในครำวนี้ ครำวต่อไปเขำจะยกเรำบ้ำงเป็นธรรมดำ ต้อง 

ยอมบ้ำง ถึงครำวยอมต้องยอม ถึงครำวยกย่องต้องยกย่องตำม 

สมควร ไม่ตะแบงแขง็ขนั ไม่ดือ้รัน้ถอืดี หรอืมทีฏิฐมิำนะ ทีเ่ป็นเหตุ 

ให้เดอืดร้อนเปล่ำๆ บางคนทฏิฐมิานะมนัหนกัอยู ่ เหมอืนกบัแบกเอาไว้ 

แบกเอาทิฏฐิมานะเอาไว้หนักบ่า  บางคนก็เหมือนกับนกที่เขาเอาไม้ 

เสยีบเอาไว้  ให้เหนิไปบนอากาศ  ก้มไม่ได้  ก้มแล้วเจบ็  เพราะเขาเอา 

ไม้เสียบคอไว้  ต้องบินไป ก็บินเชิดหัวเอาไว้  ก้มไม่ได้มันเจ็บ ทิฏฐิ 

ธ ร ร ม ะ ส� า ห รั บ น ัก บ ริ ห า ร
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มานะก็คล้ายกับไม้ที่เสียบเอาไว้ ก้มไม่ลง  ไม่มีประโยชน์  ไม่ดีเลย

อีกประการหนึ่งในสังคมของเรา การเบียดเบียนอย่างหยาบก็ 

ไม่ค่อยมีแล้ว  แต่มีการเบียดเบียนอีกอย่างคือการเบียดเบียนตนเอง 

ซึ่งเป็นการเบียดเบียนภายใน  เป็นการหมกมุ่นกับเรื่องไร้สาระ ย�้าคิด 

ย�า้ท�า กงัวลถงึอดตีบ้างอนาคตบ้าง ควรหาโอกาสท�าวปัิสสนาเสยีบ้าง 

จ�ากัดตัวเองให้อยู่กับปัจจุบันเสียบ้าง อดีตก็ล่วงไปแล้ว  อนาคตก็ยัง 

มาไม่ถึง กังวลไปก็เสียสุขภาพจิตเปล่าๆ ปล่อยให้มันไป อย่างที่ท่าน 

เจ้าคณุนรรตัน์ราชมานติ (ธมมฺวติกโฺก ภกิข)ุ  ท่านกล่าวว่า “Let  it go” 

ปล่อยให้มันไป  “get  it  out”  เขี่ยมันออกเสีย  เราก็อยู่สบาย  ไม่ 

เดือดร้อน  ไร้กังวล





ค่ำนิยมเรื่องกำรศึกษำ

คนสมัยใหม่มีค่านิยมเรื่องปริญญา รู้สึกว่าการศึกษานี้จะต้อง 

ได้ปริญญา ยิ่งเรียนสูงยิ่งได้ปริญญามากเท่าไรยิ่งดี  พยายามที่จะให้

ได้ปริญญา เพื่อว่า

๑. เป็นใบเบิกทางส�าหรับประกอบอาชีพ

๒. เป็นศักดิ์ศรีในสังคม

ส�าหรับเรื่องนี้ พระพุทธศาสนามีความเห็นอย่างไร?

หมำยเหตุ บทความนี้เป็นการถามตอบระหว่าง พระมหำสมนึก กมฺพุวณฺโณ นักศึกษาคณะ 

ศาสนาปรัชญาปีที่  ๔ กับอำจำรย์วศิน อินทสระ  เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ที่สถาน 

การศึกษา มรร.  (สภาการศึกษา มหามกุฎราชวิทยาลัย)

พระพุทธศาสนา
กับค่านิยมของคนสมัยใหม่

๗
บ ท ที่
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พระพุทธศาสนามีความเห็นในเรื่องนี้ว่า นอกจากการศึกษาไป 

เพื่อประกอบอาชีพแล้ว  ก็เพื่อขัดเกลากิเลสด้วย  ขัดเกลาจิตใจด้วย 

การศึกษาจะต้องมีทั้งศีล  สมาธิ  ปัญญา คือ  สีลสิกขา  จิตตสิกขา 

และปัญญาสิกขา การศึกษาสมัยใหม่อาจจะขาดสีลสิกขา จิตตสิกขา 

มุ่งไปทางปัญญา แต่ปัญญานั้นก็เป็นปัญญาเพื่อการประกอบอาชีพ 

ปัญญาเพื่อศักดิ์ศรีในสังคม มิใช่ปัญญาเพื่อขัดเกลาจิตใจ

ค่ำนิยมเรื่องควำมร�่ำรวย

คนสมยัใหม่รูส้กึว่า จะมุง่หน้าไปสูค่วามร�า่รวยกนั จะเรยีน จะ 

ท�างาน จะท�าอะไร ดูเหมือนว่าจะมุ่งไปสู่ความร�่ารวย แต่ส�าหรับทาง 

พทุธศาสนานัน้กไ็ม่ใช่ปฏเิสธความร�า่รวย  เพราะเหน็ว่า ความมัง่คัง่นัน้ 

เป็นเรื่องดี  แต่ว่าไม่ได้สอนให้เป็นคนมั่งคั่งโดยที่ไม่ต้องค�านึงถึงศีล 

ธรรมหรอืความดงีาม แต่ว่าค่านยิมของคนในสงัคมปัจจบุนันี ้ จะเหน็ว่า 

ถ้าร�า่รวยแล้วเป็นพอ โดยไม่ต้องค�านงึถงึว่าจะร�า่รวยมาโดยวธิใีด แต่ 

ทางพระพทุธศาสนาแม้จะไม่ปฏเิสธเป้าหมายในทางความร�่ารวย และ 

ก็ได้เสนอวิธีการที่ถูกต้อง ที่ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น  ให้ร�่ารวยโดย 

ไม่ต้องคอรปัชัน่  ให้ร�่ารวยโดยสจุรติ  เมือ่ร�่ารวยแล้วกใ็ห้มกีารเผือ่แผ่ 

แบ่งปัน  เป็นเศรษฐใีจบญุ  เช่น อนาถบณิฑกิเศรษฐี นางวสิาขามหา- 

อุบาสิกา  ในสมัยพุทธกาล  หรือในสมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยา  สมัย 

รัตนโกสินทร์ตอนต้น  ผู้ที่มั่งมีก็มักจะใช้เงินไปทางบ�าเพ็ญบุญกุศล 

สาธารณประโยชน์  สร้างสาธารณสถานให้เป็นประโยชน์แก่มหาชน 

แต่เวลานี ้บางทคีนทีร่�า่รวยแล้ว ไปสร้างสิง่ทีเ่พิม่ความร�า่รวยให้แก่ตวั 

มากขึ้น  เช่น สร้างงานธุรกิจ  งานอุตสาหกรรม บางทีก็ช่วยผู้อื่นด้วย 

ท�าให้ผูอ้ืน่มงีานท�า แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่กต็กอยูแ่ก่ผูท้ีเ่ป็นเจ้าของ

พ ร ะ พ ุท ธ ศ า ส น า
กั บ ค ่า น ิย ม ข อ ง ค น ส มั ย ใ ห ม่
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ค่ำนิยมเรื่องควำมมีหน้ำมีตำ และยศถำบรรดำศักดิ์

คนปัจจบุนัมุง่ไปในทางนีก้นัมาก พระพทุธศาสนากไ็ม่ได้ปฏเิสธ 

เรื่องเหล่านี้  แต่มีวิธีที่จะท�าให้ได้ยศศักดิ์มาโดยชอบธรรม หรืออาจ 

กล่าวได้ว่า ไม่ต้องแสวงหากไ็ด้ ให้ได้มาเองโดยทีค่นอืน่เขาเหน็ประโยชน์ 

เหน็คณุค่าของบคุคลผูน้ัน้ หรอืเหน็ว่าเขาได้ด�าเนนิชวีติโดยธรรม  เป็น 

ธรรมชีวีบุคคล  เช่นพระพุทธภาษิตที่ว่า

อุฏฺานวโต สติมโต

สุจิกมฺมสฺส นิสมฺมการิโน

สฺตสฺส จ ธมฺมชีวิโน

อปฺปมตฺตสฺส ยโสภิวฑฺฒติ

แต่ถ้าเอาตามทรรศนะทีถ่กูต้อง และลกึซึง้จรงิๆ ทางพระพทุธ 

ศาสนาแล้ว ท่านกเ็หน็ว่า ความเจรญิด้วยยศ ความเจรญิด้วยลาภ ความ 

เจรญิด้วยญาตพิวกพ้อง อนันีเ้ป็นเรือ่งเลก็น้อย แต่ว่าความเจรญิด้วย 

ปัญญาเป็นเรื่องใหญ่  อันนี้พระพุทธภาษิตในอังคุตรนิกายที่ตรัสถึง 

เรือ่งนี ้ เรยีกว่า  ปัญญาวฑัฒนะ (ปัญญาวฒุ)ิ ความเจรญิด้วยปัญญา 

เป็นสิง่ทีค่วรต้องการมากกว่าความเจรญิด้วยลาภ  ด้วยยศ แต่ปัญญา 

ในที่นี้ต้องเป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อความสงบสุข

ค่ำนิยมเรื่องควำมสนุกสนำน

ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ชอบความสนุก  จะทอดกฐินผ้าป่าบวชนาค 

แม้แต่เรื่องการบุญการกุศลก็ต้องสนุก ความที่มีค่านิยมแบบนี ้ ท�าให้ 
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สิ่งที่จะท�านั้น  เนื้อหามันสูญเสียไปเพราะมันจมเข้าไปในความสนุก 

เสียหมด อย่างบวชนาคเป็นวิธีการที่ควรจะท�าอย่างสงบ  แต่ก็ค่านิยม 

ในสังคมไทยต้องสนุกสนาน  เลี้ยงดูปูเสื่อ กินเหล้าเมายากันมากมาย 

ค่านิยมอันนี้ควรจะต้องแก้ไข  โดยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 

โดยที่พุทธศาสนิกชนควรจะต้องส�านึกส�าเหนียกในเรื่องนี้ให้มาก 

โดยเฉพาะความสนุกที่เกี่ยวกับงานบุญ มันจะได้บุญน้อยเหลือบุญ 

อยู่นิดเดียว  นอกจากนั้นมันจะจมหายไปอยู่กับความสนุก ท�างานวัด 

ได้เงิน  ๒๐,๐๐๐  เอาให้วงดนตรี  เสียหมื่นห้า  เหลือเข้าวัด  ๕,๐๐๐ 

ค่านิยมนี้ต้องแก้ไข

ควรจะลดค่ำนิยมในเรื่องควำมสนุกสนำน พุทธศาสนามองว่า 

ถ้าจะเป็นเรื่องความสนุกบ้างก็เอาเถอะ แต่ว่าในสังคมไทยเรานี้  เรา 

สนกุมากเกนิไป จนเกดิปัญหา  เกดิอนัตราย  เกดิความล�าบากกบัเรือ่ง 

ค่านิยมในเรื่องความสนุกของคนไทย  เดินทางไป  เรือจมบ้าง  รถคว�่า 

บ้าง และไม่ใช่ชั่วระยะใดระยะหนึ่ง มันมีตลอดปี  เดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่

ควรท�าตนให้สอดคล้องกับพุทธศาสนา  ในฐานะที่เป็นพุทธ 

ศาสนิกชน  ไม่ควรจะตามใจตัวเองให้สนุกเกินไป

 ถ้ามีความเห็นว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องเก่าแก่  เป็นเรื่อง 

ของปรัชญาล้าสมัย อาจารย์มีความเห็นอย่างไร

  เป็นเรื่องของปรัชญาก็จริงแต่ว่าไม่ล้าสมัย  เราพิสูจน์ 

ได้ว่าเมื่อน�าเอาหลักค�าสอนของพุทธศาสนามาปฏิบัติมาใช้ก็ยังได้รับ 

ผลดี  เช่นว่า อบายมขุทีท่่านแสดงว่าเป็นทางเสือ่ม  ถ้าท่านผูใ้ดเว้นได้ 

โดยประการทัง้ปวง แล้วประกอบสมัมาอาชวีะ ผูน้ัน้กย็งัสามารถตัง้ตวั 

ได้  มีหลักฐานเยอะ คนที่เมื่อสมัยที่เคยหมกมุ่นอบายมุขอยู่  เป็นหนี้ 

พ ร ะ พ ุท ธ ศ า ส น า
กั บ ค ่า น ิย ม ข อ ง ค น ส มั ย ใ ห ม่
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เป็นสินตั้งตัวไม่ได้ พอเลิกลดละอบายมุขเพียงไม่กี่อย่างที่เขาหมกมุ่น 

อยู่  เขาก็สามารถจะเปลื้องหนี้เปลื้องสินได้  แล้วก็ตั้งตัวได้ด้วย นี้ก็ 

แสดงว่าปรชัญาของพทุธศาสนานัน้ยงัไม่ล้าสมยั แม้ทีเ่ป็นปรชัญาสงัคม 

เช่น  ทิศ  ๖  ถ้าสังคมใดปฏิบัติตามหลักของทิศ  ๖  สังคมนั้นก็สงบ 

เรยีบร้อย ระหว่างพ่อแม่กบัลกู ครบูาอาจารย์กบัศษิย์ สามกีบัภรรยา 

จะได้รบัผลในการปฏบิตันิัน้ทนัท ีนัน่แสดงว่าไม่ล้าสมยั ยงัใช้ประโยชน์ 

ได้อยู ่ แม้จะเป็นสิง่ทีม่มีานานแล้วกจ็รงิ และนีก่เ็ป็นเพยีงเรือ่งเลก็น้อย 

ยังมีหลักธรรมอีกมากมายที่ชี้ทางบรรเทาทุกข์  ชี้สุขเกษมศานต์  ถ้า 

บุคคลสามารถปฏิบัติตามนั้นได ้ ก็พิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่า  ไม่ล้าสมัย 

น�าสมัยด้วยซ�้าไป

เพราะเหตุที่ธรรมะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาจึงน�าทุกสมัย  ไม่ว่า 

สมัยใดทางสายกลางจะดีเสมอ ตามหลักพระพุทธศาสนาให้เดินทาง 

สายกลางตลอดไป ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งอะไร  เพราะฉะนัน้  จงึดอียูเ่สมอ 

ทีค่นเหน็ว่าไม่ดไีปบ้าง  เป็นเพราะว่าคนทีเ่อามาใช้  ใช้ไม่เป็น  ใช้ไม่ถกู 

ท�าให้เกิดปัญหาขึ้นเพราะความที่คนใช้ไม่เป็น  ใช้ไม่ถูก

  มีความจ�าเป็นที่จะต้องมีพุทธศาสนาหรือไม่  มีเพียง 

ศาสนาอื่นได้ไหม

 ศาสนาอื่นก็ได้  อย่างเช่นประเทศอื่นๆ ที่เขาไม่นับถือ 

พุทธศาสนา  เขาก็อยู่ได้  อย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ 

เป็นต้น แต่ว่าหลกัธรรมทีเ่กีย่วกบัการปฏบิตัใินชวีตินัน้ไม่มไีม่ได้ แล้ว 

หลักธรรมเหล่านั้นอาจจะตรงกัน  เช่น  หลักธรรมของคริสต์  ของ 

อสิลาม ของฮนิด ูของศาสนาพทุธ ในบางประการจะตรงกนั แล้วกใ็น 

หลกัธรรมทีต่รงกนันัน้เองเป็นจรยิธรรมสากล  เมือ่หมูใ่ดคณะใดน�าไป 

ปฏบิตัแิล้วเขากย่็อมได้รบัประโยชน์  เหมอืนกบัอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ 



164

ไม่ว่าคนชาติใดกิน  เช่น ผักกาด  ไม่ว่าจะเป็นผักกาดที่เมืองฝรั่งหรือ 

เมืองไทย หรอืในเมืองแขก  เมื่อใครบริโภคกย็่อมไดร้ับประโยชน์จาก 

ผักกาดเท่าเทียมกัน

  ถ้าพทุธศาสนาดแีล้ว ท�าไมสงัคมไทยจงึต้องเป็นอย่างนี้ 

ท�าไมจงึไม่เป็นประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ท�าไมจงึยงัเป็นประเทศล้าหลงัอยู่

 พทุธศาสนานัน้ดแีล้วประเสรฐิแล้วกจ็รงิ แต่ว่าประการ 

ที ่๑ คนของเรามไิด้น�าหลกัธรรมในพทุธศาสนามาใช้ในชวีติประจ�าวนั 

เท่าทีค่วร  ถ้าจะถามว่าท�าไมเขาจงึไม่น�าเอาหลกัธรรมทางพทุธศาสนา 

มาปฏบิตัเิท่าทีค่วร กต็อบได้ว่า  ค่ำนยิมทำงวตัถมุนัท่วม คอืว่ามทีศันคติ 

ในทางวตัถนุยิมมากเกนิไป เหน็ว่าวตัถเุป็นสิง่ส�าคญั  เหน็ว่าความส�าเรจ็ 

ในทางเงนิทอง ยศถาบรรดาศกัดิเ์ป็นความส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ทีเ่ขาต้องการ 

ก็เลยละเลยความส�าเร็จในชีวิตด้านในคือความสงบสุข  เพราะฉะนั้น 

เราจะเห็นได้ว่า  แม้เขาจะประสบความส�าเร็จในทางเศรษฐกิจและมี 

ความส�าเรจ็ในด้านการงาน แต่ว่าเขาล้มเหลวในด้านความสงบสขุของ 

ชวีติ ถงึจะรวยแล้วกย็งัหาความสงบสขุไม่ได้  เมือ่เป็นเช่นนี้  กไ็ม่ต้อง 

กล่าวถึงคนที่ล้มเหลวในด้านเศรษฐกิจด้วย  ล้มเหลวในด้านการงาน 

และล้มเหลวในด้านจติใจด้วย ทัง้นีเ้พราะเขาไปให้ค่าในทางวตัถมุากกว่า 

ความสงบทางใจคือชีวิตที่เรียบง่าย ตามหลักค�าสอนของพุทธศาสนา 

ต้องการให้ด�าเนนิชวีติแบบเรยีบง่าย แล้วใช้เวลาทีเ่หลอือยูน่ัน้ไปใช้ใน 

ทางการอบรมจติใจ  ให้เยอืกเยน็  ให้สงบ แล้วสงัคมเราจะอยูก่นัอย่าง 

สงบเย็นเป็นสุข  แม้จะรวยน้อยแต่ก็มีความสุขมากกว่า  แต่เนื่องจาก 

ค่านิยมในทางวัตถุและความร�่ารวยตามที่กล่าวมาแล้ว  คนก็มุ่งหน้า 

ไปสู่ความร�่ารวย  แข่งกันในการที่จะต้องร�่ารวย  แข่งขันกันในทางที่ 

ใครจะเป็นใหญ่กว่า  ใครจะมยีศถาบรรดาศกัดิม์ากกว่า  โลกและสงัคม 

พ ร ะ พ ุท ธ ศ า ส น า
กั บ ค ่า น ิย ม ข อ ง ค น ส มั ย ใ ห ม่
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จึงวุ่นวายไปกับสิ่งเหล่านี้  แต่ถ้าเรากลับมาตั้งต้นกันเสียใหม่  ท�ากัน 

เสยีใหม่ ด�าเนนิชวีติให้สอดคล้องกบัหลกัการของพทุธศาสนาแล้ว  เรา 

จะได้ทั้งทรัพย์  ได้ทั้งเกียรติ  ได้ทั้งความสงบสุขของชีวิตทุกประการ

  เมื่อพุทธศาสนาสอนให้ละสิ่งเหล่านี้  ท�าไมพระจึงมี 

สมณศักดิ์อยู่

  อันนี้ต้องถือว่าเป็นการเดินตามโลก หรือว่าอนุวรรต 

ตามโลก  เพราะว่าสิ่งที่พระมีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่โลกเขาให้  ไม่ใช่สิ่งที่พระ 

ท�ากันได้เอง  เป็นแต่เพียงว่าท่านอนุวรรตตามโลก คล้อยตามโลก 

อาจจะเหน็ประโยชน์ในบางอย่างกไ็ด้ อย่างโลกเขามยีศถาบรรดาศกัดิ์ 

ทางวัดก็ให้มียศถาบรรดาศักดิ์บ้าง  เพื่อว่าจะได้เท่าเทียมกับโลก แต่ 

ถึงกระนั้น  ทางพระก็ท�าเองไม่ได้  นอกจากรับจากที่โลกได้ถวายให้ 

ถ้าเผื่อโลกเขาเลิกถวาย พระก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร

  ให้อาจารย์สรุปจุดเด่นๆ ของพุทธศาสนา

 ทกุจดุเด่นหมด ไม่ว่าจะเข้าไปจบัตรงไหน  เหมอืนเพชร 

เม็ดงาม ที่ไม่ว่าจะไปแตะเข้าจุดไหนก็แวววาวทั้งนั้น ถือว่าในสถาน- 

การณ์ปัจจุบัน  ไม่ว่าจะไปแตะเข้าเหลี่ยมไหน คือต้องเด่นทั้งนั้น  จะ 

เป็นระดบัการประกอบอาชพี ระดบัการศกึษา ระดบัความหลดุพ้น หรอื 

ทุกระดับ พระพุทธศาสนาจะเหมือนเพชรที่แวววาวอยู่ทุกระดับ

 พุทธศาสนาแก้ปัญหาตกงานได้ไหม

 คอืต้องแก้พร้อมๆ กนัไป ไม่ใช่แก้คนใดคนหนึง่ ระบบใด 

ระบบหนึง่  ต้องแก้พร้อมๆ กนัไปทัง้หมด ทัง้สงัคม ทัง้ประเทศ  โดย 

เอาหลักของพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ถ้าเราแก้อยู่ 
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คนเดียว  โดยที่ระบบใหญ่หรือสังคมใหญ่ยังไม่ได้แก้  เราเพียงแต่เป็น 

ตัวเล็กๆ ทางสังคม  เราก็แก้ไม่ได้  ถ้าจะแก้ก็ต้องแก้พร้อมกันไปทั้ง 

ระบบ อย่างนี้ถึงจะได้  เหมือนอย่างเราเป็นน๊อตตัวหนึ่งของรถยนต์ 

ถ้าเครือ่งใหญ่มนัไม่เดนิ  น๊อตตวันัน้กเ็กอืบจะไม่มคีวามหมายอะไรเลย 

ต้องแก้พร้อมๆ กันไปทั้งหมด ทั้งระบบ ทั้งบุคคล  เราจะแก้คนเดียว 

เราท�าไม่ได้

 สมัมาอาชวีะ คอืการประกอบอาชพีทีส่จุรติโสเภณ ีถอืว่า 

เป็นอาชีพที่สุจริตหรือไม่

  อันนี้ยังพูดยากอยู่  ยังวินิจฉัยยาก  เพราะฉะนั้น ขอให้ 

ผ่านปัญหานี้ไปก่อน

  ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเรื่องนี้ไว้ไหม

 ไม่ได้มหีลกัฐานว่าอย่างไร ถ้าเขานมินต์ไปฉนัทีบ้่าน เพือ่ 

ทีว่่าถวายอาหารกร็บัเป็นกจิลกัษณะ ไม่ใช่ไปเทีย่ว แต่ทีน่ีค่วามหมาย 

ของโสเภณีเวลานั้นกับโสเภณีบางพวกในเวลานี้  จะไม่เหมือนกัน

 พระพุทธเจ้าได้แสดงทัศนะอะไรไว้บ้างหรือไม่

  ไม่ปรากฏ คือผมก็ไม่ได้พบ ปัญหาสังคมนี้มีมาก แต่ 

ผมเชื่อว่าจะแก้โดยหลักธรรมของพุทธศาสนา  แต่ไม่ใช่เราแก้อยู่ 

คนเดยีว  เราต้องแก้พร้อมๆ กนั  เหมอืนคนทีก่วาดขยะคนเดยีว แต่คน 

ทิ้งยังทิ้งอยู่และมีมากมาย กวาดก็ไม่รู้จักหมด แต่ถ้าทุกคนไม่ทิ้งขยะ 

ในที่ที่มิใช่ที่ทิ้ง  ทิ้งในที่ที่เขาวางไว้ในที่ทิ้ง  คนที่ท�าความสะอาดนั้น 

ก็เกือบจะไม่มีปัญหาเรื่องสิ่งสกปรก  เพราะท�าพร้อมกันเป็นสัญญา 

ประชาคมที่ทุกคนปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามกติกาของสัญญาประชาคม 

พ ร ะ พ ุท ธ ศ า ส น า
กั บ ค ่า น ิย ม ข อ ง ค น ส มั ย ใ ห ม่
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ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็เริ่มรวนเร

 ตรงนี้จะระบุลงไปได้ไหมว่า  ธรรมหมวดไหนแก้ปัญห

าสังคมได้

  ความรับผิดชอบตัวเอง  ความมีวินัยในตนเป็นมงคล 

ข้อหนึ่ง  วินัยจากสภาพบังคับภายนอกนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของสถานที่ 

เป็นกฎหมาย ทีส่�าคญัคอื  Self-descipline คอืวนิยัในตวั พระพทุธ- 

ศาสนาย�้าแล้วย�้าอีก  ให้คนมีวินัยในตัว  ให้รู้จักรับผิดชอบตัวเอง ตาม 

ฐานะตามหน้าที่

  การปฏิบัติทางพุทธศาสนา  มุ่งเพื่อความหลุดพ้นตัว 

คนเดียว จะไม่เห็นแก่ตัวหรือ

 อันนี้ก็เป็นแต่พยายามอบรมตน พัฒนาตนให้ล่วงหน้า 

ไปก่อน แล้วก็ค่อยๆ  จูงผู้อื่นตามไป คือว่าถ้าเราล่วงหน้าไปสุดทาง 

แล้วย้อนกลับมาช่วยเหลือผู้อื่นจะช่วยได้มากขึ้น  เพราะว่ามีความ 

สามารถ มคีวามรู ้มคีวามดเีพยีงพอ  ย่อมจะช่วยได้มาก เพราะว่าคนที่ 

ช่วยตัวเองไม่ได้แล้วจะไปช่วยผู้อื่นได้อย่างไร พ่อแม่ที่ยังหางานท�า 

ไม่ได้  ที่ยังไม่มีเงิน  พ่อแม่เช่นนั้นจะเลี้ยงลูกได้อย่างไร  ก็ท�านอง 

เดยีวกนั  เพราะฉะนัน้ท่านจงึสอนให้ทกุคนพยายามบ่มอนิทรย์ี พฒันา 

ตนเองให้เดินล่วงหน้าไปก่อน อาจจะจูงน้องไปด้วย ช่วยเหลือผู้อื่นที่ 

มาภายหลังในฐานะเป็นพี่เลี้ยง ถ้ามีความสามารถมากสูงมาก ก็อยู่ 

ในฐานะพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์อันนี้ก็จะท�าได้ดี

หลงัจากการบรรลแุล้ว แรงกระตุน้ของความเมตตากรณุา มนั 

มีมากพอส�าหรับบุคคลเช่นนั้นที่จะให้ช่วยเหลือผู้อื่น
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๑. เป็นความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

๒. เมตตา กรณุาเพือ่นมนษุย์เอ่อล้นอยูใ่นจติใจ จะท�าให้เขาไม่ 

สามารถเพกิเฉยต่อไปได้ มกัจะท�าหน้าทีเ่พือ่หน้าที ่ท�าหน้าทีเ่พือ่ความดี 

เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนและจะท�าได้ดีกว่าคนที่มีกิเลสตัณหา 

มากมาย ซึ่งท�าไปเพื่อเห็นแก่ตัว  จะเห็นแก่ผู้อื่นบ้าง  แต่ก็เห็นแก่ตัว 

เป็นหลัก แต่ว่าส�าหรับบุคคลผู้พัฒนาจิตใจดีแล้วอย่างนั้น  เขาเห็นแก่ 

ผู้อื่นเป็นหลัก  ผลพลอยได้อาจจะได้แก่ตนเล็กน้อย  เช่น  อาจจะได้ 

อาหารพอประทงัตนเลก็น้อย  เพือ่จะได้บ�าเพญ็ประโยชน์แก่ผูอ้ืน่ อย่าง 

พระทีม่จีติใจสงู บ�าเพญ็ตนเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่ สิง่ทีท่่านได้รบั 

ก็เป็นเพียงแต่อาหาร ที่อยู่อาศัยเล็กน้อย ที่บางท่านมีฐานะร�่ารวย มี 

ความเป็นอยูฟุ่ม่เฟือย  เป็นเรือ่งของบคุคลบางกลุม่บางพวกได้สนองให้ 

แก่ท่านมาก มากกว่าที่ท่านต้องการก็ได้ ด้วยความนิยมตัวท่าน

 ถ้าหวังเพียงว่า  เมื่อบรรลุแล้วค่อยกลับมา  จะไม่เป็น 

การรอนานดอกหรือ

  เราไม่ได้บอกว่าจะบรรลเุสยีก่อน มคีณุธรรมแค่ไหน ก็ 

บ�าเพญ็ประโยชน์เท่านัน้  เท่าทีค่ณุธรรมของเรามอียู ่ อาจจะไม่ต้องถงึ 

ขั้นบรรลุนิพพานเสียก่อน  เพียงแต่ว่าได้ศึกษาเล่าเรียน  ได้ปฏิบัติ 

ถึงขั้นหนึ่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

อย่างทีพ่วกเราท�าๆ กนัอยูเ่วลานีก้ไ็ด้  ช่วยเหลอืกนัมาตลอด โดยทีย่งั 

ไม่ต้องบรรลุพระอรหันต์เสียก่อน

  ถ้าจะกล่าวว่า การศกึษาให้ลกึซึง้เป็นเรือ่งของพระ ไม่ใช่ 

เรื่องของฆราวาส

พ ร ะ พ ุท ธ ศ า ส น า
กั บ ค ่า น ิย ม ข อ ง ค น ส มั ย ใ ห ม่
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  ไม่ใช่อย่างนั้น  การศึกษาพระพุทธศาสนาก็ดี  การ 

เผยแผ่พุทธศาสนาก็ด ี การบ�าเพ็ญกรณียกิจที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็ดี 

จะต้องท�ากนัไปทกุบรษิทั ทัง้ภกิษุ อบุาสก อบุาสกิา ทัง้ฆราวาส ทัง้ 

บรรพชติ  เพราะว่าศาสนาของพระพทุธเจ้านัน้ มใิช่จะอยูไ่ด้ด้วยอาศยั 

ภิกษุบริษัทเท่านั้น ต้องมีอุบาสก อุบาสิกา ทั้งที่ประพฤติพรหมจรรย์ 

ทัง้ทีค่รองเรอืนช่วยเหลอืเกือ้กลูพทุธศาสนา  ถ้าเปรยีบพทุธศาสนาเป็น 

บริษัท มีภาระหน้าที่ในการที่จะช่วยเหลือบริษัท ด้วยการออกทุนบ้าง 

ด้วยต�าหนิติติง บ�าเพ็ญประโยชน์ พุทธบริษัทที่เป็นฆราวาสก็มีความ 

ส�าคญัทีจ่ะต้องศกึษาเล่าเรยีนพทุธศาสนาให้เข้าใจ  เช่นเดยีวกบัทีภ่กิษุ 

สามเณรเข้าใจ และจะได้น�าเผยแผ่ในหมู่ฆราวาส อาจจะสะดวกกว่า 

ที่พระสงฆ์จะไป  เพราะฆราวาสเข้าได้สะดวกคล่องกว่า  โดยเฉพาะ 

อย่างยิง่ได้เป็นหลกัของครอบครวั พระนัน้ไม่มคีรอบครวั สถาบนั สงัคม 

เริ่มต้นที่ครอบครัว พ่อบ้านแม่เรือนที่เป็นหลักก็จะท�าให้ครอบครัวนั้น 

มัน่คงด ีและสงัคมกจ็ะดขีึน้ด้วย  เพราะฉะนัน้ ผูท้ีก่ล่าวว่า การศกึษา 

พุทธศาสนานั้นไว้  เป็นเรื่องของพระ  ค�าพูดนี้ไม่ถูกต้อง  ที่ถูกนั้น 

ฆราวาสมีความจ�าเป็นต้องศึกษาเท่าๆ  กับภิกษุสามเณร  เพราะว่า 

มรรคมอีงค์ ๘ นัน้ แสดงไว้แก่บรษิทัทกุหมูเ่หล่า และเมือ่ปฏบิตัแิล้ว 

ก็ได้รับผลเท่ากันตามสัดส่วนที่ตนปฏิบัติ  ไม่ได้มีขีดขั้นว่า  ถ้าเป็น 

ฆราวาสปฏิบัติได้เพียงเท่านี้  เป็นพระจึงจะปฏิบัติให้ได้ถึงเท่านี้  ใคร 

ปฏิบัติมากย่อมได้รับผลมาก แม้เป็นฆราวาสถ้าปฏิบัติมากก็จะได้รับ

ผลมากกว่าพระ





  ในวงการพุทธศาสนาปัจจุบัน มีปัญหาขัดแย้งกันมาก 

ควรจะวางใจอย่างไร

 มภีกิษ ุ๒ รปู ถกเถยีงกนัเรือ่งธรรมะของพระพทุธเจ้า 

ว่าอันนี้ถูก อันนี้ผิด ถึงกับทะเลาะกัน พระพุทธเจ้าท่านเสด็จมาถาม 

ว่า คิดว่าเข้าใจธรรมของเราทั่วถึงดีแล้วหรือ พระภิกษุกราบทูลว่าคิด 

ว่ายังเข้าใจไม่ทั่วถึง  (ท่านจึงตรัสว่า) ถ้าอย่างนั้นจะเถียงกันด้วยทิฏฐิ 

ด้วยความเหน็ของตนได้อย่างไร ไม่สมควรทีจ่ะมาทุม่เถยีงกนัในเรือ่งนี้ 

ในเมื่อยังไม่แน่ใจว่ารู้ทั่วถึงธรรมของเรา แล้วท่านก็สั่งสอนว่าไม่ควร 

ยดึมัน่ในทฏิฐขิองตน  เพราะว่าถ้าต่างคนต่างกย็อมรบัว่า ยงัไม่รูท้ัว่ถงึ 

ธรรมของพระองค์

*  ถอดเทปบันทึกเสียงการสนทนาธรรม ณ ห้องสมุด สภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย 

วันอาทิตย์ที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ โดยความเอื้อเฟื้อของ คุณทวี  วิริยฑูรย์

ความเข้าใจ
เรื่องพระธรรมวินัย*

๘
บ ท ที่
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ทนีีเ้รามาพจิารณาดวู่าคนทีเ่ขาถกเถยีงกนั  เขาปฏญิาณได้หรอื 

เปล่าว่าเขารู้ทั่วถึงธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าโดยครบถ้วนแล้ว ถ้ายัง 

ไม่รู้ทั่วถึง ก็เป็นการไม่สมควรที่จะถกเถียงกันขนาดที่จะยอมกันไม่ได้

ผมยงัชอบใจค�ำของฝรัง่คนหนึง่ชือ่ ครสิต์มสั ฮมัฟรย์ี บอกว่ำ

ผู้เดียวเท่านั้นที่จะรู้จักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงคือองค์พระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า ในยุคต่อมำเมื่อมีพระอรหันตสำวก ซึ่งได้ฝึกฝนอบรม 

ตนดีแล้ว หมดสิ้นกิเลส  ไม่มีอคติ ไม่มีอำสวะ คือไม่มีอวิชชำสวะ 

ทิฏฐำสวะ กำมำสวะ เมื่อไม่มีอำสวะทั้งหลำยเหล่ำนี้ อคติก็จะไม่มี 

ควำมเที่ยงตรงก็จะมีมำก แต่ส�ำหรับคนทั่วๆ ไป บำงทีตัวแปรมีมำก 

สิ่งแวดล้อมท�ำให้เกิดควำมเห็นเบี่ยงเบนไป เพรำะฉะนั้น ถ้ำจะให้ 

เหมำะให้ดี ควรยึดถือไว้อย่ำงหลวมๆ อย่ำยึดถืออะไรไว้ให้แน่นนัก 

มันจะกลำยเป็นมานคาหะ คือถือด้วยมำนะ ทีแรกถือด้วยทิฏฐิคาหะ 

คือถือด้วยทิฏฐิ ไม่สำมำรถจะปล่อยทิฏฐิได้ ด้วยกลัวจะเสียชื่อเสียง 

เสยีหน้ำ เสยีเกยีรติ เสยีควำมนยิมนบัถอื ซึง่มนักเ็ป็นไปเพือ่เพิม่พนู 

อำสวะขึ้นอีก ไม่เป็นกำรสมควร

ที่จริงเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องวินัย  ชาวพุทธควรจะพูดกันด้วย 

ความสงบ  ในขณะที่พูดควรใช้ธรรมะไปด้วย  แม้ขณะที่ขัดแย้งกัน 

ก็ใช้ธรรมะไปด้วย ก็จะได้ความถูกต้องที่แท้จริง แม้ในสงครามซึ่งรบ 

กันด้วยอาวุธ  เขายังต้องใช้ธรรมะในสงคราม

ข้อทีถ่กเถยีงกนัส่วนมาก  ล้วนแต่เป็นข้อปลกีย่อย  ถ้าจะวจิารณ์ 

ธรรมะก็จะอยู่ในข้อสีลัพพตปรามาส  สีลัพพตปาทาน  ยึดมั่นในศีล 

และพรต ว่าศีลและพรตอย่างนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ดีที่ดับทุกข์ได้  ศีลและ 

พรตอย่างอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี  ผู้ที่ได้เคยสดับตรับฟังน้อย  หรืออยู่ใน 

โลกแคบมกัจะยดึมัน่มากขึน้ แต่เป็นเฉพาะบางคน ไม่ใช่เสมอไป อย่าง 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ
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ในชนบทบางแห่งพี่กับน้องไม่ถูกกันเรื่องนิกาย  คนหนึ่งถือธรรมยุต 

คนหนึ่งถือมหานิกาย บางบ้านยึดมั่นถือมั่นในธรรมยุต  ถ้าใครบวช 

มหานกิายมาขอลกูสาวกไ็ม่ให้ อย่างนีเ้ป็นสลีพัพตปุาทาน ยดึมัน่ในศลี 

และวตัรเลก็ๆ  น้อยๆ หรอืนกิายปุาทาน ยดึมัน่ในนกิาย ซึง่เป็นความ 

คับแคบ ไม่ปลดปล่อย  ไม่ยอมรับ  ไม่เข้าใจผู้อื่น

  ยังไม่เข้าใจเรื่องความอัศจรรย์ของพระธรรมวินัย  ๘ 

ประการ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้

 ท่านทรงเปรียบเหมือนมหาสมุทร มีข้ออัศจรรย์อยู่  ๘ 

ประการ  คือสภาพมหาสมุทรลาดลงไปเป็นล�าดับ  ลึกลงเป็นล�าดับ 

ไม่โกรกชนัเหมอืนภเูขาขาด ฉนัใด ธรรมวนิยักเ็ป็นฉนันัน้ มกีารศกึษา 

โดยล�าดับ มีการปฏิบัติโดยล�าดับ  เรียกว่า อนุปุพพสิกขา หรือ อนุ- 

ปุพพปฏิปทา

มหาสมุทร  เมื่อซากศพและสิ่งสกปรกตกลงไป  คลื่นใน 

มหาสมทุรกจ็ะซดัสาดขึน้ฝ่ังทัง้หมดไม่เกบ็ไว้ ฉนัใด ธรรมวนิยักฉ็นันัน้ 

คนทศุลี คนบาปจะถกูเพือ่นพรหมจารดีงึออกจากธรรมวนิยันีไ้ม่เกบ็ไว้ 

ในธรรมวินัยอีกนัยหนึ่งมีความหมายลึกๆ  ว่า  เขาถูกท�าให้หล่นจาก 

ธรรมวินัยของพระตถาคตด้วยตนของตนเอง ถึงแม้ไม่มีใครดึงออก 

ความเจริญงอกงามทางคุณธรรมจะไม่ม ี ก็เท่ากับหล่นจากพระธรรม 

วินัย นั่นเป็นอย่างหนึ่ง

อีกอย่างหนึ่งมหาสมุทรไม่ล้นฝั่ง  แม้จะมีน�้ามากเท่าไหร่  ไหล 

มาจากทีต่่างๆ มากเท่าไหร่ มหาสมทุรกไ็ม่ล้นฝ่ัง สาวกของพระตถาตค 

ไม่ล่วงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้  นี่ก็เป็นความอัศจรรย์ของธรรมวินัย 

ประการหนึ่ง  มหาสมุทรแม้จะมีน�้ามากเท่าใด  ไม่พร่อง  ไม่เต็ม 
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นิพพานเป็นสภาวะไม่พร่อง  ไม่เต็ม ฯลฯ

 ที่ท่านกล่าวแล้วนั้น ถือเป็นสัจธรรม ได้ไหม?

  เป็นสัจธรรมที่มีเงื่อนไข  เป็นสังขตธรรม ตัวอย่างเช่น 

ธรรมเรื่องความกตัญญูเป็นของดี  กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณนั้นดี 

แต่กระนัน้กต้็องปฏบิตัโิดยมเีงือ่นไข คอืถ้าท่านมผีูม้พีระคณุหลงท�าผดิ 

มากๆ  เช่นท่านชอบเล่นไพ่  เราหาเงนิมาได้ให้ท่าน  ท่านเอาเล่นไพ่หมด 

เช่นนี้ก็ไม่ถูก แต่ถ้าท่านท�าในสิ่งชอบเป็นประโยชน์แก่ร่างกายจิตใจก็ 

ควรจะท�าให้ท่าน แต่ถ้าท่านจะเอาไปเล่นไพ่  อ้างว่ามบีญุคณุกไ็ม่ควรให้ 

หรอือย่างเช่นสจัจะค�าจรงิ การพดูความจรงิกเ็ป็นสิง่ทีด่ ี แต่ถงึกระนัน้ 

กม็เีงือ่นไข  เราควรจะพดูความจรงิกบัคนอย่างไร ในกาลเทศะอย่างไร 

ถ้าพูดความจริงผิดคน ผิดกาละเทศะ ก็ไม่เป็นผลดี

  อยากให้อาจารย์อธิบายเรื่องกาลามสูตร ซึ่งมีการอ้าง 

ถึงกันมาก

 กาลามสูตรที่จริงมีอยู่  ๓  ตอน แต่ที่เรามักจะได้ยิน 

ได้ฟังเอามาอ้างเพียงตอนเดียว

ตอนทีห่นึง่ กล่าวถงึความเป็นมา  เรือ่งทีพ่ระพทุธเจ้าทรงกล่าว 

แก่ชาวกาลามะ สาเหตุเนื่องจากสมัยนั้นมีผู้ศึกษาลัทธิต่างๆ อ้างตัว 

เป็นศาสดามากมาย  เมื่อเดินทางผ่านชาวกาลามะ  ชาวกาลามะ 

สอบถามถงึลทัธคิ�าสอน  ท่านเหล่านัน้กส็อนกนัไปคนละทาง  ต่างกอ้็าง 

ว่าลัทธิของตนถูก  ค�าสอนของตนดี  ชาวกาลามะสับสน  ไม่รู้จะเชื่อ 

เจ้าลัทธิใด  เมื่อพระพุทธองค์เสด็จผ่านมา จึงถูกทูลถามว่าจะเชื่อได้ 

อย่างไร  ว่าลัทธิค�าสอนของใครถูก  พระองค์ตรัสว่า  ควรจะสงสัย 

ทีเดียว ชาวกาลามะ ชวนสงสัยทีเดียว
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ตอนที่สอง พระองค์ได้ให้หลัก ๑๐ ประการ แก่ชาวกาลามะ 

ซึ่งเป็นกำรแสดงธรรมะเฉพำะแก่หมู่คณะนั้นและในโอกำสนั้น ดังที่ 

กล่าวอ้างเป็นที่ทราบกันทั่วๆ  ไป คือชาวกาลามะทั้งหลาย

อย่ารับเชื่อโดยได้ฟังตามกันมา

อย่ารับเชื่อโดยข่าวลือ

อย่ารับเชื่อโดยถือสืบต่อกันมา

อย่ารับเชื่อโดยอ้างปิฎกหรือต�ารา

อย่ารับเชื่อโดยเห็นว่าตรงกับความเห็นของเรา

อย่ารับเชื่อโดยตรรกะ  (Reasoning)

อย่ารับเชื่อโดยนัย  (เก็งความจริง)

อย่ารับเชื่อโดยตรึกตามอาการ หรือความน่าเป็นไปได้ 

(Possibility)

อย่ารับเชื่อโดยเห็นว่าผู้พูดพอเชื่อถือได้

อย่ารับเชื่อโดยเห็นว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา

ตอนทีส่าม พระองค์ทรงสอนให้ชาวกาลามะทัง้หลาย ใช้ปัญญา 

พิจารณาว่า  ความโลภ  โกรธ หลง มีโทษหรือมีคุณ ถ้ามีโทษก็ให้ 

ละเสีย ถ้าเห็นว่ามีคุณก็ให้สมาทานปฏิบัติในสิ่งนั้น

ให้ลองใช้ปัญญาของตนพิจารณาดู

ให้ลองสอบถามผู้รู้ดู

ให้ลองปฏิบัติดู

สำระส�ำคญัของกำลำมสตูรกม็อียูอ่ย่ำงนี ้ แต่ทีม่กัอ้ำงถงึเฉพำะ 

ตอนต้นหรอืตอนที ่๒ ตอนท้ำยทีท่่ำนบอกว่ำ ให้ลองใช้ปัญญำพจิำรณำ 

ให้ลองสอบถำมผูรู้ด้ ู ให้ลองปฏบิตัดิ ู ถ้ำมปีระโยชน์กถ็อืไว้  ถ้าเหน็ว่า 
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มโีทษกล็ะเสยี พระพทุธเจ้าทรงสอนชาวกาลามะในเวลานัน้  ให้วางตวั 

เป็นกลางๆ  ไม่ให้เชือ่ใครหรอืเชือ่อะไรง่ายๆ แต่ในโอกาสและสถานที่ 

อื่นๆ ท่านทรงสอนให้เชื่อพ่อแม่  เชื่อครูอาจารย์

 ที่ว่าปัญญาเป็นยอดของคุณธรรม  โปรดอธิบาย

 ในพระพทุธศาสนามธีรรมะหลายๆ ประการ ทีค่ล้ายๆ 

กัน  เช่น ความไม่ประมาท การมีสติ  การมีปัญญา  เหล่านี้เป็นสิ่งที่ 

แยกกันไม่ออก  มักจะอยู ่ด้วยกัน  สติ  ปัญญา  ความไม่ประมาท 

คณุธรรมเหล่านีช่้วยท�าให้เหน็ตามความเป็นจรงิ  เป็นจรงิอย่างไรกเ็หน็ 

อย่างนั้น  ไม่ใช่เห็นตามที่ปรากฏ

ปัญญาเป็นตัวที่ท�าให้จิตสว่าง  สว่างไสวด้วยเหตุผล พ้นจาก 

ความมดื  เวลาเราเข้าไปในทีม่ดื  เรากง็ม  เพราะมองอะไรไม่เหน็  งม 

ผดิบ้าง ถกูบ้าง สะดดุบ้าง เข่าถลอกบ้าง ยิง่ทีก่ว้างเท่าไหร่ยิง่เดอืดร้อน 

มาก  เมื่อมีแสงสว่างเกิดขึ้น ค่อยๆ  เห็นแสงสว่างขึ้น อะไรอยู่ที่ไหน 

พอเริม่มองเหน็  เมือ่มแีสงสว่างรางๆ เมือ่สว่างมากขึน้กเ็หน็หมด ไม่ต้อง 

งมอีกต่อไป  ไม่ต้องงมงายอีกต่อไป

สขุกต็าม ทกุข์กต็าม  เป็นของร้อน  ถ้าสขุหรอืทกุข์เพราะโมหะ 

แต่สุขหรือทุกข์เพราะปัญญา  เป็นของเย็น ความไม่สุข  ไม่ทุกข์ก็เช่น 

เดียวกัน มีสองอย่าง คือ  ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะโมหะ ก็เป็นของร้อน 

แต่ไม่สุข  ไม่ทุกข์เพราะปัญญาเป็นของเย็น ถ้ามีปัญญาเข้ามาเกี่ยว 

ข้องก�ากบัอะไรๆ กจ็ะดไีปหมด สขุทีม่ปัีญญาเป็นของด ีทกุข์ทีม่ปัีญญา 

กเ็ป็นของด ีแม้ไม่ทกุข์ไม่สขุ  ถ้ามปัีญญาก�ากบักย็งัเป็นของด ี เพราะว่า 

มันจะเป็นไปเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น  แต่ถ้าขาดปัญญาแล้ว มันจะ 

ท�าให้ลุ่มหลงมัวเมา จิตที่มีโมหะท�าให้จิตใจตกต�่า
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 สุขที่มีปัญญาเป็นอย่างไร

  เมื่อจิตได้รับความสุขแล้วก็มีปัญญาก�าหนดรู้เท่าทันว่า 

ความสขุนีเ้กดิขึน้แก่เราแล้ว แต่ความสขุนัน้เป็นของไม่เทีย่ง อาจเปลีย่น 

เป็นทกุข์ มคีวามแปรปรวนไปเป็นธรรมดา  เมือ่เกดิความทกุข์  ปัญญา 

ก็จะรู้ทัน ท�านองเดียวกัน ท่านกล่าวไว้ว่า  ส�าหรับบุคคลผู้มีปัญญา 

ย่อมหาความสุขได้แม้อยู่ในฐานะที่ควรจะทุกข์

 ทีว่่าความรกัคอืความทกุข์ แต่เมือ่ปถุชุนหลกีเลีย่งไม่ได้ 

ควรปฏิบัติตนอย่างไร

 ต้องมีปัญญารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนว่า  ความรักท�าให้เกิด 

ทกุข์ ไม่ยอมอยูใ่นอ�านาจ หรอืยอมเป็นทาสของความรกั ให้ถอืความรกั 

หรอืผูท้ีเ่รารกั  เป็นมติรสนทิสนมกนั อาจใช้ชวีติอยูร่่วมกนั แต่ในฐานะ 

มติรทีม่เีมตตา มคีวามปรารถนาดต่ีอกนั ไม่ก่อความเดอืดร้อนให้แก่กนั 

เมื่อพิจารณาเห็นด้านความทุกข์ในความรัก  เราก็จะได้ไม่ถล�าลึกหรือ 

ลุม่หลงความรกัจนเกนิไป ถงึจะมคีวามรกักม็พีอหอมปากหอมคอ เป็น 

ความรักอ่อนๆ  ไม่รุนแรง  ให้ปฏิบัติต่อกันเหมือนปฏิบัติตามหน้าที่  ที่ 

ความรกัเป็นทกุข์  ส่วนมากเป็นความรกัทีร่นุแรง คล้ายๆ กบัเป็นสิง่ที่ 

ขาดไม่ได้  เหมอืนกบัคนตดิยา แต่ถ้าเรามมีติรหรอืเพือ่นทีพ่อใจ  เป็น 

เพื่อนในธรรม  ไม่ถึงกับขาดไม่ได้  แม้จะมิใช่ความรัก  เป็นความสนิท 

ชิดเชื้ออย่างธรรมดา อีกฝ่ายหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรที่เป็นหลัก อีกฝ่าย 

หนึ่งเข้ามาพึ่งพาอาศัยกัลยาณมิตร บางทีผู้อาศัยติดกัลยาณมิตรแจ 

เลย  เหมอืนกบัจะขาดเสยีไม่ได้ อย่างนีก้ลัยาณมติรทีม่ปัีญญา บางที 

จะต้องให้เพือ่นได้รูส้กึตวัเสยีบ้าง ซึง่ท�าให้เขาอาจช๊อคไปเลย ไม่เข้าใจ 

ว่าท�าไมต้องท�าเช่นนัน้ นีก่เ็ป็นอบุายของกลัยาณมติรทีม่ปัีญญาทีต้่องการ 
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ให้อีกผู้หนึ่ง  ซึ่งเข้ามาอาศัยเป็นตัวของตัวเองเสียบ้าง คล้ายๆ กับครู 

สอนว่ายน�า้ มลีกูศษิย์ทีม่าเรยีนว่ายน�า้  ว่ายน�า้ไม่เป็นเสยีท ี ถ้าอาจารย์ 

ใจอ่อนกค็อยโยนขอนไม้ โยนทุน่ให้เกาะอยูเ่รือ่ย ลกูศษิย์กว่็ายน�า้ไม่เป็น 

เสยีท ี ถ้าวนัหนึง่ครสูอนว่ายน�้าไม่ยอมโยนทุน่ให้ ศษิย์กย่็อมจะตะกาย 

ว่ายน�า้จนได้  เพราะเคยได้เรียนมาบ้างแล้ว ที่ว่ายน�้าเป็นขึ้นมาเพราะ 

ครูใจแข็งเป็นครั้งคราว  มิฉะนั้นก็พึ่งตัวเองไม่ได้สักที  มีความทุกข์ 

ความเดือดร้อนอะไรก็แก้ปัญหาไม่ได้สักที  ๓ ปีล่วงไปแล้ว ๔-๕ ปี 

ล่วงไปแล้ว ขอแต่ค�าแนะน�าอยูน่ัน่เอง  ได้ค�าแนะน�าแล้วกเ็อาไปปฏบิตัิ 

ไม่ได้  ท�าไม่ได้  ได้แต่คอยหาที่ปรึกษาหารือ  ไม่เป็นตัวของตัวเอง 

พึง่ตนเองไม่ได้ อย่างนีก้ลัยาณมติรกค็วรท�าให้เขาห่างออกไปเสยีบ้าง 

เพื่อให้เขาสามารถท�าอะไรเป็นตัวของตัวเองได้

 การอธิษฐานจะเป็นไปได้ตามจิตอธิษฐานไหม?

  เป็นไปได้ การอธษิฐานนัน้เป็นการรวมพลงัจติ แต่ไม่ควร 

อธิษฐานหลายๆ  อย่างในแต่ละปี  ควรว่ากันเป็นชุดๆ  ไปเลย  เช่น 

อย่างสัน้ปีหนึง่ อย่างกลาง ๒  ปี อย่างยาว ๓-๔  ปี กส็ดุแล้วแต่ แต่ 

ควรอธิษฐานเพียงอย่างเดียว คือไม่ว่าจะท�าอะไรในปีนั้น ค�าอธิษฐาน 

จะมุ่งไปสู่จุดเดียว  รวมพลังจิตทั้งหมดสู่จุดเดียวทั้งปี  เช่น  อธิษฐาน 

ว่า  ด้วยอ�านาจกศุลทีเ่ราท�า ความดทีีเ่ราท�า  ไม่ว่าท�าอะไรทีเ่ป็นความดี 

เช่น การรกัษาศลี  ช่วยเดก็อนาถา จะขออะไรกต็ัง้จติอธษิฐานเอา  เมือ่ 

การอธษิฐานในเรือ่งหนึง่ได้ผลพอสมควรแล้ว กเ็ลือ่นไปยงัจดุอืน่ต่อไป 

เช่นนีเ้ป็นสิง่ทีค่วรกระท�า แต่กม็บีำงคนว่ำกำรอธษิฐำนเป็นกำรท�ำบญุ 

ที่ต้องกำรสิ่งแลกเปลี่ยน อยำกได้นั่นอยำกได้นี่ ไม่เป็นไร ใครจะว่ำ 

อย่ำงไร แต่ว่ำตรำบเท่ำทีเ่รำยงัมคีวำมต้องกำรอยู ่สิง่ทีเ่รำต้องกำรนัน้ 

เป็นสิง่ทีช่อบธรรม และสิง่ทีเ่รำกระท�ำนัน้กเ็ป็นสิง่ทีเ่ป็นธรรม  เพราะ 

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ
เ รื ่อ ง พ ร ะ ธ ร ร ม วิ น ัย
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ฉะนัน้  เรามสีทิธทิีจ่ะต้องการเมือ่เรายงัเป็นปถุชุน ยงัมคีวามต้องการ 

และเพียรพยายามปฏิบัติชอบก็จะได้ผลตามต้องการ  แต่ต่อไปเมื่อ 

คนนั้นได้ปฏิบัติธรรม ยกระดับจิตใจของตนขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้ว 

ก็จะเลิกความต้องการไปเอง  เพราะในที่สุดก็จะรู้สัจธรรมที่สูงขึ้นไป 

และไม่ต้องการอะไรเอง นอกจากความสงบ

 วิธีการอธิษฐานจะท�าอย่างไร?

 ตัง้จติว่า  ด้วยอานสิงส์ในการท�าอย่างนัน้ ปฏบิตัอิย่างนี้ 

ขอให้เราเป็นอย่างนั้น  ได้สิ่งนี้

  กรุณาอธิบายอธิษฐานบารมีในศาสนาพุทธ?

 บารมีในพุทธศาสนามี ๑๐ อย่าง อธิษฐานบารมีเป็น 

อย่างหนึง่ในสบิ หมายถงึความมัน่คง การรกัษาความมัน่คงของจติใจ 

เอาไว้ได้  ไม่วอกแวก พุง่ตรงต่อพระโพธญิาณ โดยตลอดทกุๆ ชาตมิา 

ไม่เคยคลอนแคลนหวัน่ไหว  ท่านจะให้ทาน รกัษาศลี ท�าสมาธ ิท�าบญุ 

กุศลอะไรก็ตาม ท่านก�าหนดจิตอธิษฐานว่าด้วยบุญบารมีที่ท�าทั้งหมด 

ขอให้บรรลพุระสมัมาสมัโพธญิาณ เพราะฉะนัน้เรากม็สีทิธทิีจ่ะอธษิฐาน 

จึงขอสนับสนุน ถ้าไม่อธิษฐาน จิตมันจะพร่าไป

ขอยกตัวอย่าง  เหมือนเราปลูกมะม่วง ปลูกทุเรียน ก็จะได้ผล 

มะม่วง ผลทเุรยีน ปลกูพชือะไรกไ็ด้ผลอย่างนัน้ มนัจะให้ผลไปตามพชื 

พรรณ  (พันธุ์)  ของมันเสมอ ความดีนี่ก็เหมือนกัน  จะให้ผลไปตาม 

ลักษณะของมัน  เช่น การรักษาศีลจะให้ผลอย่างนี้ๆ  ให้ทานจะมีผล 

อย่างนี ้ เจรญิภาวนาจะให้ผลอย่างนี ้การรกัษากายใจให้อ่อนน้อมถ่อมตน 

จะให้ผลอย่างนี้  เสร็จแล้วเราประมวลผลทั้งหมดเหล่านั้นไปสู่จุด 

มุง่หมายอย่างนี ้ เช่น ตามตวัอย่าง ปลกูผลไม้ มะม่วง ทเุรยีน และอืน่ๆ 
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ได้ผลเยอะแยะ  เหลือกินเหลือใช้เหลือแจก  เราไม่สามารถรวมผลไม้ 

เหล่านั้นเป็นหนึ่งได้จึงน�าผลไม้เหล่านั้นไปขายได้เงินมาก้อนหนึ่ง  แล้ว 

เอาเงนิก้อนนัน้ไปท�าอะไร ซือ้อะไรกไ็ด้ตามทีต้่องการ กเ็หมอืนกบัการ 

อธษิฐานให้ได้ ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึง่ ตวัอย่างในทีน่ีก้ไ็ด้เงนิก้อนหนึง่ 

ไปท�าอะไรได้ตามทีต้่องการ  ถ้าไม่อธษิฐานกไ็ด้  เช่น ปลกูมะม่วงกไ็ด้ 

มะม่วง  คือได้ผลตามสิ่งที่ท�าคือ มะม่วง  อย่างอื่นไม่ได้  ดังนั้นการ 

อธิษฐานจึงสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้น  ให้ความมั่นคงแก่จิตใจอีกทาง 

หนึ่งด้วย และสามารถรวมผลต่างๆ  ไปสู่จุดหมายเดียวได ้ เหมือนน�้า 

หลายสายไหลลงสู่ที่เดียว ย่อมท�าให้เป็นแหล่งน�้าใหญ่เช่นมหาสมุทร

การท�าอะไรขอให้ท�าให้จริงๆ  จนเกิดความมั่นใจในสิ่งที่เราท�า 

และมั่นใจในผลดีของสิ่งนั้น

มตีวัอย่างอยูใ่นอรรถกถาว่า มพีระรปูหนึง่มนีสิยัเผือ่แผ่แบ่งปัน 

ให้ของแก่ผู้อื่นอยู่เสมอ  เวลาได้ของมา  ไม่เก็บไว้ใช้สอยแต่ผู้เดียว 

ท่านบ�าเพ็ญทานบารมีจนเกิดความมั่นใจว่า ต่อไปนี้อะไรที่เป็นของดี 

ท่านจะได้รบัก่อน อยูม่าวนัหนึง่พระราชาจะเสดจ็มาถวายจวีรพระทัง้วดั 

ทรงส่งมหาอ�ามาตย์มาก่อน พระรูปนั้นได้พูดกับพระด้วยกันว่า คอย 

ดูเถอะตนจะได้จีวรที่เนื้อดีที่สุด บังเอิญอ�ามาตย์ได้ทราบเรื่องจึงเก็บ 

เรือ่งนีไ้ปกราบทลูพระราชาว่า มพีระรปูหนึง่กล่าวว่าอย่างนี ้ แล้วกค็อย 

สงัเกตดวู่าจะเป็นจรงิหรอืไม่  เมือ่จะถวายจวีรซึง่กจ็ดัซ้อนๆ กนัๆ ไม่มี 

แยกว่าผ้าเนือ้ดเีนือ้ไม่ด ี ในทีส่ดุท่านกไ็ด้จรงิๆ พระราชาเสดจ็เข้าไปหา 

และถามว่าท่านได้บรรลคุณุพเิศษอนัเป็นเหตใุห้รูเ้รือ่งทีจ่ะเกดิภายหน้า 

ตั้งแต่เมื่อไร พระทูลตอบว่ายังไม่ได้บรรลุอะไร

 หลง กับ เมา ต่างกันอย่างไร?

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ
เ รื ่อ ง พ ร ะ ธ ร ร ม วิ น ัย
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 หลง  เช่น หลงผิด หลงทาง หมายถึงเข้าใจผิดคิดผิด 

เช่น  เข้าใจว่าสิ่งที่ให้ความทุกข์ว่าเป็นความสุข  เข้าใจอบายมุขว่าเป็น 

ทางแห่งความร�า่รวย แล้วท�าไปตามความหลงผดินัน้  เวลาหลงไปนานๆ 

เข้า มันก็เมา  เมาอยู่ในสิ่งนั้น  เรียกว่าหลงก่อนแล้วจึงเมา  เช่น หลง 

กนิเหล้าบ่อยๆ กเ็มาเหล้า แล้วตดิเหล้า สิง่เหล่านัน้มนัพร้อมทีจ่ะย้อม 

ให้เมาอยู่ด้วย  เช่น  เด็กๆ ชอบฟังเพลง หลงเสียงเพลง หลงนักร้อง 

เสรจ็แล้วกเ็ลยมวัเมาหรอืตดิเสยีงเพลง แต่พออายมุากขึน้ๆ  ได้ศกึษา 

ธรรมขัดเกลาจิตใจ  ยกจิตขึ้นเรื่อยๆ  ไป ต่อมาจะรู้สึกเบื่อ  ไม่ชอบ 

ฟังเพลงซ�้าซาก  ได้ยินเสียงเพลงทีไรฟังเพลงทีไร พิจารณาเห็นเป็น 

เสียงร้องไห้คร�่าครวญอยู่เรื่อย  จริงๆ แล้ว มันก็เป็นอย่างนั้น  เสียง 

เพลงก็คือเสียงคร�า่ครวญอย่างใดอย่างหนึ่ง  ในที่สุดใจก็จะหลุดพ้นไป 

จากความมัวเมาในเสียงเพลง

  เมื่อยังเด็กอยู่อาจจะไม่รู ้ จึงหลงติดในเสียงเพลงเหล่า

นัน้?

  ใช่  ยังไม่รู้  คืออวิชชา ปรโตโฆสะ  แปลว่าเสียงของ 

ผู้อื่น  เช่น  เสียงโฆษณา  เสียงชักจูงต่างๆ  โฆษณาทางวิทยุ ทีวี  รวม

ทั้งเพื่อนฝูงทั้งหลายที่ชักจูงกันต่อๆ  ไป  ต่างก็ไม่รู ้  ตกเป็นเหยื่อ 

การโฆษณา  สิ่งเหล่านั้นท�าให้คนที่ไม่มีสติปัญญาหลงมัวเมา  โดย 

เข้าใจว่ามันเป็นความสุข  เนื่องจากวัย  แรงกระตุ้นของธรรมชาติ 

ท�าให้จมหรอืตกต�า่ลงไปเยอะแล้ว กว่าเขาเหล่านัน้จะได้ยนิได้ฟังเรือ่ง 

ต่างๆ ทีจ่ะช่วยให้ไปสูค่วามหลดุพ้นจากความมวัเมา จนกว่าจะรูส้�านกึว่า 

สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีประโยชน ์กลับเนื้อกลับตัวใหม ่กาลเวลาก็ล่วงเลยมา 

เสยีเนิน่นาน  ถ้าเป็นเหลก็กเ็รยีกว่าสนมิกดัเสยีจนแทบหมดแล้ว  เพิง่ได้ 

น�้ามันมาสกัดเอาสนิมออก  โอกาสที่จะฝึกสอนให้คนเหล่านั้นหลุดพ้น 
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จากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ นอกจากมีอยู่น้อยแล้ว ก็ยังไม่ได้รับการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางเท่าที่ควร

มปัีญหาอยูม่ากในพระพทุธศาสนา ทีข่ดัแย้งบ้าง  เป็นเพราะว่า 

มองพระพุทธศาสนากันคนละแง ่คือไม่มองพระพุทธศาสนาทั้งระบบ 

เหมือนการมองต้นไม้  เราจะต้องมองทั้งต้น  ไม่มองเฉพาะใบ ล�าต้น 

ราก จงึจะไม่เถยีงกนั  เหมอืนกบัมองพระพทุธศาสนาทัง้ระบบ สมมติ 

ว่ามีใครคนหนึ่งเอากิ่งมะม่วงมา แล้วบอกว่านี่คือมะม่วง อีกคนหนึ่ง 

เอาลกูมะม่วงมา แล้วบอกว่านีค่อืมะม่วง อกีคนหนึง่เอาเปลอืกมะม่วง 

มา แล้วบอกว่านี่คือมะม่วง  อีกคนเอารากมานี่คือมะม่วง ที่สามคน 

เอามาไม่ใช่  ที่จริงก็เป็นมะม่วงทั้งนั้น ถ้ารวมกันแล้วจะเป็นมะม่วงที่ 

สมบูรณ์  เข้าลักษณะที่เรียกว่า  ตาบอดคล�าช้าง ที่พระพุทธเจ้าทรง 

แสดงไว้ พระพุทธศาสนาเหมือนของหลายเหลี่ยม มองเหลี่ยมหนึ่งก็ 

เป็นอย่างหนึง่ มองอกีเหลีย่มหนึง่กเ็ป็นอย่างหนึง่ แต่กร็วมอยูใ่นวตัถุ 

เดียวกันในแท่งเดียวกัน ถ้าคิดได้อย่างนี้ถือว่าใจกว้าง ปัญหาความ 

ขดัแย้งในสงัคมพทุธของเราจะได้ลดน้อยลง ได้มโีอกาสปรบัปรงุแก้ไข 

ท�างานเผยแผ่เพือ่พระพทุธศาสนา ในทีส่ดุแม้แต่ในวดับางวดัเจ้าอาวาส 

ก็ใจแคบ  ใครไปท�าประโยชน์ที่อื่นไม่ได้  ต้องท�าในวัดของท่าน ท่าน 

มองพระพทุธศาสนาเฉพาะในวดัของท่าน  ใครไม่ท�าในวดักถ็อืว่าไม่ได้ 

ท�า ทัง้ทีถ้่าท่านไปท�าทีอ่ืน่ ผลกต็กอยูก่บัพระพทุธศาสนาเช่นกนั มอง 

กว้างๆ ออกไป ความขัดแย้งระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่ก็จะลดน้อยลง 

บางคนถือบางเรื่อง นอกนั้นปฏิเสธหมด ทุกอย่างที่มีอยู่ในพระพุทธ- 

ศาสนากเ็ป็นส่วนหนึง่ของพทุธศาสนา อาจจะไม่ใช่ส่วนส�าคญัแต่กเ็ป็น 

ส่วนประกอบ  เช่น นิ้วของเราไม่ใช่ส่วนส�าคัญ สู้หัวใจ  สมองไม่ได้ 

แต่ก็ไม่ควรตัดนิ้วทิ้งเสีย  เพราะคิดว่าไม่ใช่ส่วนส�าคัญ ความจริงมัน 

มีประโยชน์ตามฐานะของมัน

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ
เ รื ่อ ง พ ร ะ ธ ร ร ม วิ น ัย
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สมมติว่าถ้ามีค�าถามว่า  พระพุทธเจ้าท่านสอนให้พุทธบริษัท 

ส�ารวมอินทรีย์  คือระวัง ตา หู  จมูก ลิ้น กายใจ  ไม่ให้ยินดียินร้าย 

ในเวลา  เห็นรูป  ฟังเสียง  ดมกลิ่น  ลิ้มรส  ถูกต้องโผฏฐัพพะ  รู ้ 

ธรรมารมณ์ด้วยใจ  ไม่ให้ยินดียินร้าย

มีคนเขาถามว่า  เวลาฟังธรรมก็ไม่ให้ยินดียินร้าย อย่างนี้เป็น 

การส�ารวมถกูต้องหรอืไม่  เวลาเหน็พระพทุธรปูกไ็ม่ควรยนิด ีท�านองนี้ 

เป็นต้น

 ทีพ่ระพทุธเจ้าท่านทรงสอนไม่ให้ยนิดยีนิร้ายเฉพาะเมือ่ 

ยินดีแล้วยินร้ายแล้ว บาปอกุศลจะรั่วไหลเข้าสู่จิต  เพราะในพระสูตร 

ว่าด้วยอินทรียสังวร  ข้อแรก  ส�ารวมไว้โดยประการที่บาปอกุศลจะ 

ไม่รัว่ไหลเข้าสูจ่ติ แต่ถ้าได้ยนิแล้ว ได้ฟังแล้ว ได้ดมกลิน่แล้ว ได้ลิม้รส 

แล้วยงัให้บุญกุศลเกิดขึ้นก็ให้ยินดีได้  ไม่ให้ยินดียินร้ำยเฉพำะส่วนที่ 

จะท�ำให้เกิดบำปอกุศล  ถ้ายินดีแล้วเกิดบาปอกุศล ยินร้ายแล้วเกิด 

บาปอกศุลกค็วรระวงักดีกัน้อย่าให้เกดิขึน้ แต่ถ้ายนิดแีล้วเกดิบญุกศุล

ก็ให้ยินดี

  ถ้าหากปัจจบุนัก�าลงัมคีวามเหน็ขดัแย้งขึน้อยูเ่สมอ  ฟัง 

ในข่าวหนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์ และอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่  อาจท�าให้ 

ผูส้นใจนบัถอืพระพทุธศาสนาทีก่�าลงัศกึษาหรอืเริม่ศกึษาอาจไขว้เขวได้ 

เช่น  ลัทธิโยเร  หุบผาสวรรค์  เมื่อความเห็นหลายฝ่ายเกิดขึ้นเช่นนี้ 

อาจารย์มีความเห็นอย่างไร ช่วยแก้ไขได้อย่างไร

 หบุผาสวรรค์ยบุไปแล้ว  โยเรกไ็ม่แพร่หลาย สจัจอตุระ 

คนนับถือน้อย สันติอโศกก็ก�าลังพิจารณากันอยู่
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เราต้องแสดงธรรมที่แท้  แสดงสัทธรรม อะไรที่เห็นเป็นธรรม 

ปฏิรูปก็พยายามพูดให้เข้าใจ ชี้ให้ดูว่าอันนี้เป็นอันที่ถูก คนเราเข้าถึง 

สจัจะตามสตปัิญญาของตวั มสีติปัญญาแค่ไหนกม็ีสจัจะแคน่ัน้  ไม่ว่า 

ใครจะตั้งอะไรขึน้ก็ต้องมีพรรคพวก ในที่สุดแมแ้ต่ชัมพุกาชวีกในสมัย 

พระพุทธเจ้า ถึงเวลาก็ไปกินอุจจาระ ถึงแม้ว่าจะไปท�าอย่างนั้น ก็ยัง 

มีคนนับถือ ยังมีพวก พระพุทธเจ้าตรัสกับอานนท์ว่า ดูนั่นซิ  อานนท์ 

นั่นสารีบุตร ที่เดินจงกรมเป็นพวกๆ กับพระสารีบุตร  ล้วนเป็นพวก 

ทีม่ปัีญญาทัง้นัน้ นัน่โมคคลัลานะ พระทีเ่ดนิกบัโมคคลัลานะล้วนเป็น 

ผู้มีฤทธิ์  นั่นกัสสป พวกที่เดินกับพระมหากัสสปล้วนเก่งในทางธุดงค์ 

นั่นเทวทัต พระที่เดินกับเทวทัตล้วนแต่เป็นคนบาปลามก

นี่แหละอานนท์  สัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ตามอธิมุตติ หมายถึง 

อธัยาศยั มอีธัยาศยัเข้ากนัได้  เหมอืนน�า้เข้ากบัน�า้ น�า้นมเข้ากบัน�า้นม 

อุจจาระเข้ากับอุจจาระ ปัสสาวะเข้ากับปัสสาวะ มันห้ามไม่ได้เรื่องนี้ 

ทีท่่านอ้างถงึมา  บ้างก�าลงัแก้ไขอยู ่ คดิว่าไม่ต้องห่วง  เพราะคณะสงฆ์ 

ส่วนใหญ่เป็นหลกัเป็นประธานอยูแ่ล้ว บคุคลส่วนมากนบัถอืคณะสงฆ์ 

ส่วนใหญ่  เหมือนที่ท่านทั้งหลายเป็นอยู่แล้ว  คือเป็นทางสายกลาง 

เดินถูกต้องตามแนวของพระพุทธเจ้า ที่ท่านจัดการบางเรื่องนั้น ท่าน 

ป้องกันเสี้ยนหนามของพุทธศาสนาแต่เพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้น  เหมือน 

กับเสี้ยนต�าที่นิ้ว ถ้าไม่แคะก็ร�าคาญ ไม่ต้องห่วง

 พระนารายณ์ พระอิศวรมีความเป็นมาอย่างไร

  เป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ที่สร้างขึ้น  เพื่อให้เป็น 

เทพเจ้าที่เคารพนับถือของชาวฮินดู

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ
เ รื ่อ ง พ ร ะ ธ ร ร ม วิ น ัย
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  ค�าว่า  การฆ่าม้าบูชายัญ  เช่น  มีพิธี  “อัศวเมธ”  มี 

ประวัติเป็นมาอย่างไร

 ขอให้อ่านหนงัสอืพทุธประวตั ิการฆ่าม้าบชูายญั ปล่อย 

ม้าอุปรากรออกไปหาเรื่องรบศึก  ใครต่อต้านก็จะยกทัพเข้าโจมตี ถ้า 

ใครยอมรับม้าก็ถือว่าเป็นเมืองขึ้น  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาม้ามา 

บูชายัญ  เรื่องย่อเป็นอย่างนี้

  การแก้ชาวบ้านที่ถือพุทธศาสนาอย่างงมงายนั้น  มี 

หลกัการตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในพระสูตรอย่างไรบ้าง

  สาดแสงสว่างทางปัญญาให้เขา  ไม่ต้องมากเพียงแต่ 

ให้รูต้ามทีเ่ป็นจรงิ  ให้รูว่้าอะไรเป็นเทจ็ อะไรเป็นจรงิ  เช่นมคีนถามว่า 

ลอดใต้ท้องช้างท�าให้ร�า่รวยมเีงนิ จรงิหรอืเปล่า  ถ้าเป็นจรงิคนเลีย้งช้าง 

กค็งรวยแล้ว ชาวบ้านทีน่บัถอืศาสนาอย่างงมงาย  ท่านกบ็อกเพยีงสัน้ๆ 

ง่ายๆ  เขาคงเข้าใจ  เขาหลงใบ้หวย  ไปหาพระ ก็บอกเขาว่าถ้าพระ 

ใบ้หวยได้จริง ท�าไมพระจึงไม่ไปแทงหวยเสียเอง จะได้สร้างโบสถ์ให้ 

เสรจ็เรว็ๆ ท�าไมมาเรีย่ไรเป็นต้น พอมองเหน็ง่ายๆ  ท่านกม็ภีาระหนกั 

เพราะไม่มเีฉพาะท่านองค์เดยีว มฝ่ีายต่อต้านฝ่ายตรงข้าม  เหมอืนเตะ 

ฟตุบอล  ถ้ามฝ่ีายเดยีวกเ็ข้าโกล์ได้เรว็ ทีไ่ม่เข้าเตะเป็นชัว่โมง มนัมคีน 

เตะถ่วงเอาไว้  เราสอนสจัธรรมอยู ่ อกีพวกหนึง่สอนอสทัธรรมในนาม 

ของพระเหมือนกัน มีการต่อต้านเกิดขึ้น  เพราะความงมงายเป็นสิ่งที่ 

ชาวบ้านทัว่ไปละได้ยาก  เพราะอวชิชาโมหะครอบง�าใจ บงัเอาไว้  ไม่มี 

ปัญญา ต้องสาดแสงสว่างทางปัญญาให้  เขาจึงจะเห็น

  เคยมีพระนักศึกษาท่านบวช ท่านขอฉันคอฟฟีเมตใน 

ยามวิกาล  ท่านอธิบายส่วนประกอบข้างกล่องไม่มีส่วนเป็นอาหาร 
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ทางเราก็ไม่มีข้อแก้ท่าน  เพียงแต่บอกว่ามติที่ประชุมไม่อนุมัติ  อยาก 

ทราบว่าจะหาข้อแก้ที่ถูกต้องให้รู ้แน่ว่าส่วนประกอบนั้นมีส่วนเป็น 

อาหารจริงอย่างไร

  ไม่เคยอ่านข้างกล่อง  เพราะไม่ชอบทานคอฟฟีเมต มี 

ไขมันสูง มีน�้ามันมะพร้าวไขมันสูง น�้ามันพืชมีไขมันต�่า ยกเว้นน�้ามัน 

มะพร้าว คนผอมเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้  ไม่ฉันได้เป็นดี 

ป้องกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลอืดสงู ท�าให้ตายได้  ช่วยเหลอืล�าบาก  ถ้า 

มติที่ประชุมไม่ให้ฉันก็ควรเคารพมติที่ประชุม  แม้จะมีส่วนประกอบ 

ไม่เป็นอาหาร  แต่ที่ประชุมไม่อนุมัติก็ควรเคารพมติของคณะสงฆ์ 

ตัวอย่างพระอานนท์ท่านไม่รู้สึกว่าผิดในการกระท�านั้น  แต่ว่าสงฆ์ 

เห็นว่าท่านผิด  ควรแสดงอาบัติ ท่านก็แสดงอาบัติ  ด้วยความเคารพ 

ในสงฆ์ พระพทุธเจ้าก็เคารพในสงฆ์

  น�้ากล้วยมีเม็ดหรือไม่มีเม็ด  วินัยให้ท�าน�้าปานะได้  ซึ่ง 

ทางไทยใช้เป็นอาหาร น�า้ถัว่เหลอืงหรอืเรยีกว่าไวตามลิค์ ทัง้สองอย่าง 

มีความแตกต่างกันอย่างไร  ควรเป็นอาหารด้วยกันหรือเป็นปานะ 

ด้วยกัน

 ทางธรรมยตุปฏบิตักินัอย่างไร  ไม่ให้ฉนั น�า้กล้วยไม่มี 

เมลด็อนญุาตให้ฉนัได้คอืเป็นน�า้ปานะ ของทีเ่กดิขึน้ภายหลงัอนโุลมเข้า 

ตามมวลประเทศ  (ข้ออ้างอิง)  ถ้าเข้ากับสิ่งที่ควรก็ควร  เข้ากับสิ่งที่ 

ไม่ควรก็ไม่ควร  ไวตามิลค์ไม่มีสมัยนั้น

 การฆ่าตัวตายของพระ  เป็นอาบัติหรือเปล่า

 ตามวนิยัเป็นอาบตั ิมข่ีาวการตายคอืฆ่าตวัตายของพระ 

ประชาชนก็สงสัย
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ในครั้งพุทธกาล  เรื่องพระโคธิกะ  รู้กันแพร่หลาย ท่านที่เรียน 

ธรรมบทก็ทราบ ท่านเอามาลงไว้ในอรรถกถาธรรมบท พระพุทธเจ้า 

ไม่ทรงต�าหนิเลย ทราบข่าวก็ไม่ทรงต�าหนิ  เพราะท่านฆ่าตัวตายแล้ว 

ได้ส�าเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นชีวิตสมสี คือส�าเร็จเป็นอรหันต์พร้อมกับ 

ละสังขาร  (เสียชีวิต) มีอีกรูปหนึ่งคือ พระฉันนะ ข้อความปรากฏใน 

ฉันโนวาทสูตร  ในมัชฌิมนิกาย  ส�าหรับเรื่องของพระโคธิกะใน 

พระไตรปิฎกก็อยู่สังยุตตนิกาย พระฉันนะเป็นโรคเรื้อรังคือโรคปวด 

ศรีษะ  ท่านปรารภกบัพระสารบีตุร พระสารบีตุรกบัพระจนุทะไปเยีย่ม 

ท่านกราบเรียนพระสารีบุตรว่าจะฆ่าตัวตาย พระสารีบุตรก็เทศนา 

ให้ฟังถึงเรื่องขันธ์ ๕  ไม่เที่ยง  เป็นทุกข์  เป็นอนัตตา

ท่านบอกว่าผมทราบ  ผมจะฆ่าตัวตายและจะฆ่าตัวตายโดย 

ประการที่ไม่ให้พระพุทธเจ้าต�าหนิ ผมเองก็ปฏิบัติพระพุทธเจ้ามาเป็น 

เวลานาน แล้วปฏิบัติเป็นที่โปรดปรานของพระพุทธเจ้า  ไม่ใช่ไม่เป็น 

ทีโ่ปรดปราน แต่ผมทนทกุข์เวทนาไม่ไหว ผมจะฆ่าตวัตาย พระสาร-ี 

บตุรห้ามเท่าใดกไ็ม่ฟัง พระสารบีตุรกจ็ากไป ไปกราบทลูพระพทุธเจ้า 

ว่าพระฉนันะจะฆ่าตวัตาย ไม่ใช่พระฉนันะทีเ่ป็นสารถทีีน่�าพระพทุธเจ้า 

ออกบวช  เป็นคนละองค์  องค์นั้นอยู่มาหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว 

มาส�าเร็จหลังพระพุทธเจ้านิพพาน พระฉันนะอีกองค์  เข้าใจว่าเป็น 

อุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า  เพราะท่านพูดท�านองนั้น พระสารีบุตรไป 

กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าท่านฉันนะจะฆ่าตัวตาย แล้วพระองค์ทรงมี 

ความเห็นอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระฉันนะพูดกับพระสารีบุตร 

ไม่ใช่หรือว่า  จะฆ่าตัวตายโดยประการที่จะไม่ให้พระพุทธเจ้าต�าหนิ 

ไม่ใช่หรอื พระสารบีตุรก็ทูลรับว่าเป็นอย่างนั้น  ในขณะที่พระสารีบุตร 

เฝ้าพระพุทธเจ้า พระฉันนะก็ฆ่าตัวตายแล้วก็ตาย พระพุทธเจ้าทรง 

ทราบ  ท่านก็ไม่ทรงต�าหนิภิกษุไปทูลถามว่า  คติสัมปรายภพของ 
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พระฉันนะเป็นอย่างไร พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า พระฉันนะนิพพาน 

ไปแล้ว  เราไม่ต�าหนิ  เราต�าหนิผู้ที่ทิ้งกายนี้แล้วไปยึดกายอื่น  แต่ผู้ที่ 

ทิ้งกายนี้แล้วไม่ยึดกายอื่น ตถาคตไม่ต�าหนิ ฉันนะไม่ควรถูกต�าหนิ

แต่ถ้าพระของเราจะฆ่าตัวตายกันบ้าง  แน่ใจหรือเปล่าว่าเมื่อ 

ฆ่าตัวตายแล้วกิเลสจะสิ้นไปด้วย หากถ้าฆ่าตัวตายแล้วกิเลสไม่สิ้นไป 

พระพทุธเจ้าทรงต�าหน ิ ถ้าฆ่าตวัตายพร้อมด้วยกเิลสตายด้วย คอืสิน้ชวีติ 

สิ้นกิเลสด้วยพระพุทธเจ้าไม่ทรงต�าหนิ มันแลกได้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงกว่า 

กนั แต่ทีห้่ามกนัไว้คอืไม่แน่ใจว่าจะฆ่าตวัตายเปล่า คอืมรรคผล ไม่ได้ 

ตายเปล่าแล้วไปอบายอกี  ถ้าจติเศร้าหมองในเวลานัน้ ตอนพระฉนันะ 

ฆ่าตวัตายยงัไม่เป็นอรหนัต์  ท่านเป็นพระปถุชุนอยู ่พอฆ่าตวัตายก่อน 

จะตายนดิเดยีวกไ็ด้ส�าเรจ็  ไม่ใช่จะเป็นพระอรหนัต์ก่อนแล้วฆ่าตวัตาย 

ไม่ใช่อย่างนั้น

 มีพระที่อ�าเภอหนึ่ง  ท่านได้ท�าตัวเป็นอาจารย์สะเดาะ 

เคราะห์ ท�าทุกวันอังคาร  โดยที่ท่านถือว่าเป็นจริงจัง และแต่งเครื่อง 

บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่  อย่างนี้เรามีวิธีการอย่างไรที่จะแนะน�าเขาได้

  เจ้าคณะทีป่กครองเขา ทีป่กครอง  ท่านควรจะสอดส่อง 

ดแูลและห้ามปราม  ห้ามไม่ให้ท�าอย่างนัน้  ถ้าท่านรูแ้ล้วแจ้งไปทางเจ้า 

คณะฯ  ให้ทราบพฤติกรรมของพระรูปนี้  เรื่องการสะเดาะเคราะห์ 

พระไม่ควรเป็นตัวตั้งตัวตี  เจ้ากี้เจ้าการอะไรมาก สู้สอนให้เขารู้ว่า 

ท�าความดีทุกวัน ก็สะเดาะเคราะห์ไปทุกวัน  วิธีที่สะเดำะเครำะห์ที่ดี 

ที่สุดคือท�ำควำมดี  เครำะห์เป็นสิ่งที่ไม่ดี

  คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ในทางฝ่ายเถรวาท  กับ 

คุณสมบัติของพระโพธิสัตว์ในทางฝ่ายมหายาน ต่างกันอย่างไร
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  พระโพธิสัตว์ทางฝ่ายเถรวาทท�ายากมาก  ที่ท�ายาก 

เพราะว่าก่อนทีจ่ะเป็นโพธสิตัว์จะต้องมคีณุสมบตัพิร้อมถงึ ๘ ประการ 

ก่อนได้เป็นจะต้องมีคุณสมบัติเสียก่อน  ไม่ใช่อยู่ๆ นึกอยากเป็นพระ- 

พทุธเจ้าต่อไปภายหน้า แล้วปรารถนาพระโพธญิาณ ปรารถนาพทุธภมูิ 

เวลานี้เราเป็นโพธิสัตว์แล้ว  เพราะเราปรารถนาพุทธภูมิ  อย่างนี้ไม่ได้ 

คุณสมบัติพื้นฐานยังไม่พร้อม  นี่คนเข้าใจผิดกันอยู่  เราเกิดศรัทธา 

แรงกล้า  ต่อไปภายหน้าเราจะเป็นพระพทุธเจ้าโปรดสตัว์ ตัง้จติว่าเรา 

จะบรรลุพุทธภูมิ  ต่อไปในภายหน้าจะเป็นโพธิสัตว์  อย่างนั้นไม่ได้ 

พระโพธสิตัว์ในเถรวำทต้องมคีณุสมบตัพิืน้ฐำน ๘ ประกำร ทีเ่รยีกว่ำ 

ธรรมสโมธำน ๘ ประการที ่ ๑  เป็นมนษุย์ ประการที ่ ๒ พร้อมด้วย 

เพศ ถึงพร้อมด้วยเพศ คือ  เพศชาย  เป็นเพศหญิงไม่ได้  ในชาติที่ 

ปรารถนาจะเป็นพระโพธสิตัว์ ประการที ่๓ เหตหุมายถงึมคีวามสามารถ 

ทีจ่ะบรรลเุป็นพระอรหนัต์ได้ในชาตนิัน้ถ้าต้องการ แต่ท่านไม่ต้องการ 

ท่านต้องการเป็นพระพทุธเจ้า  ท่านเล่าว่าในชาตหิน้า  ท่านมเีหตพุร้อม 

ถงึขนาดทีว่่า  ถ้าต้องการเป็นพระอรหนัต์ พระสมัมาสมัพทุธเจ้าทีท่่าน 

ได้พบนั้นแสดงธรรมเพียง ๓ บาท  ไม่ครบ ๔ บาท แสดงธรรมด้วย 

พระคาถาเพียง ๓ บาท ท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต ์มีความพร้อม 

ถงึขนาดนัน้ ประการที ่๔ ได้เหน็พระศาสดา ได้เฝ้าพระพทุธเจ้าองค์ใด 

องค์หนึ่ง  เช่นพระพุทธเจ้าของเราได้พบพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า 

สมัยศาสนาของพระทีปังกร ประการที่  ๕  บรรพชาคือได้บวชใน 

ชาตินั้นต้องเป็นนักบวช นักบวชนิกายใดนิกายหนึ่ง  ลัทธิใดลัทธิหนึ่ง 

ไม่จ�าเป็นต้องเป็นนักบวชในพุทธศาสนา  เป็นนักบวชลัทธิใดก็ได้

ประการที่  ๖  บรรพชามีคุณสมบัติพิเศษคือได้ฌาน ๘ ต้อง

ได้ฌาน ๘   ประการที่ ๗  อธิกาโร คือมีบุญที่ได้ท�าไว้แล้วมาก  เป็น 
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คนที่มีบุญมากแล้ว และสุดท้าย ประการที่ ๘ ฉันทตา มีความพอใจ 

แรงกล้าในพระโพธิญาณ ไม่คลายความพอใจในพระโพธิญาณ ท่าน 

ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลพระพุทธเจ้าว่า  ปรารถนาที่จะเป็น 

พระพุทธเจ้าต่อไปภายหน้า พระพุทธเจ้าองค์นั้นก็จะพิจารณาไปถึง 

อนาคตว่า  ท่านผูน้ีจ้ะมคีวามสามารถเป็นพระพทุธเจ้าได้ไหม  เมือ่เหน็ 

ว่าได้  ท่านจงึพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพทุธเจ้าชือ่นัน้ชือ่นี้ ตัง้แต่นัน้มา 

จงึเป็นนยิตโพธสิตัว์แล้ว หลงัจากเป็นโพธสิตัว์แล้วไม่ใช่ว่าจะด ีบางชาติ 

ตกนรก บางชาตเิกดิเป็นสตัว์เดรจัฉาน บางชาตเิกดิเป็นเทพ  เกดิเป็น 

มนษุย์ขึน้ๆ ลงๆ  เพราะเวลานัน้ท่านยงัไม่ได้เป็นโสดาบนั ยงัเป็นปถุชุน 

อยู่  คติของปุถุชนไม่แน่นอน  เพราะฉะนั้น บางทีในคัมภีร์พระพุทธ- 

ศาสนาจะพบช้างโพธสิตัว์  ม้าโพธสิตัว์ จนถงึลงิโพธสิตัว์ ตอนนัน้ท่าน 

เป็นโพธิสัตว์อยู่แล้วจึงเกิดเป็นลิง  ลองอ่านเรื่องพระเจ้า ๕๐๐ ชาติ 

เป็นต้น คตไิม่แน่นอน ขึน้ๆ ลงๆ ขนาดท่านมบีารมเีป็นพระโพธสิตัว์ 

ที่จะตรัสรู้ต่อไป คติยังไม่แน่นอน ยังตกนรกบ้าง ขึ้นสวรรค์บ้าง ยัง 

น่ากลัว ส�าหรับคนที่ไม่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้า ถ้าเป็นโสดาบันแล้ว 

จะสบายไป ๗ ชาต ิบรรลธุรรมแล้วจะสบายไป ๗ ชาต ิพระโสดาบนั 

เกดิอกีอย่างมากเพยีง ๗ ชาต ิตลอดเวลาทีพ่ระโสดาบนัท่องเทีย่วอยู่ 

ในสงัสารวฏั  ท่านสบายตลอด  เกดิเป็นมนษุย์กเ็ป็นมนษุย์ทีด่ ี เกดิเป็น 

เทพก็เป็นเทพที่ดี  ไม่ทุกข์ยาก  ไม่ล�าบากไป ๗ ชาติจริงๆ

พระโพธิสัตว์ทางฝ่ายมหายานนั้น มีพระโพธิสัตว์ที่บรรลุแล้ว 

ไม่ต้องการจะเข้านพิพานกม็ี  ต้องการจะช่วยเหลอืมนษุย์ ตอนนีก้�าลงั 

เห่อเจ้าแม่กวนอิมกันอยู่ พระโพธิสัตว์กวนอิม

พระโพธสิตัว์อกีประเภทหนึง่เรยีกว่า มนษุโีพธสิตัว์ ของมหายาน 

กเ็หมอืนของเถรวาทแต่รูส้กึว่าใครกไ็ด้ทีป่รารถนาพทุธภมูิ คอืใครกไ็ด้ 
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ที่ต้องการเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นได้  ด้วยการปลุกเร้าให้คนปรารถนา

พุทธภูมิ  จุดมุ่งหมายสูงสุดของมหายานคือต้องการให้บรรลุพุทธภูมิ 

ด้วยกนัทัง้หมดทกุคน ซึง่ตามทศันะของเถรวาทกเ็หน็ว่าเป็นสิง่ทีเ่ป็นไปได้ 

ยาก หรือว่าพระโพธิสัตว์จะไม่เข้านิพพานจนกว่าจะขนสัตว์ทั้งหลาย 

พ้นทกุข์ได้หมดแล้ว ตวัเองจะเข้านพิพานเป็นคนสดุท้าย อย่างนีเ้มือ่ไร 

จะเป็นคนสุดท้าย มนุษย์ไม่ได้มีจ�ากัด ทยอยตามกันมาเรื่อย  โอกาส 

นั้นยากมาก ก็เป็นอุดมคติสมมติกันขึ้น  ไม่มีตัวจริง

  คนที่พูดว่าศาสนาไหนก็ดีเหมือนกัน ต่างก็สอนให้คน 

เป็นคนดีเหมือนกัน อาจารย์เห็นอย่างไร

 สอนให้เป็นคนด ีศาสนาไหนกด็เีหมอืนกนัแต่ดไีม่เท่ากนั 

ศาสนาคริสต์ดีเท่านี้  ศาสนาพุทธดีเท่านี้  ระดับไม่เท่ากัน ยกตัวอย่าง 

เช่น ศาสนาไหนสอนเรือ่งนพิพาน ไม่ม ีนอกจากของพระพทุธเจ้า แม้ 

ในสิ่งที่สอนอย่างเดียวกันก็ยังมีความประณีตไม่เท่ากัน อย่างศาสนา 

อสิลามห้ามฆ่าคนทีเ่ป็นอสิลาม ศาสนาครสิต์ไม่ให้ฆ่าคนแต่ให้ฆ่าสตัว์ 

กนิเป็นอาหาร แต่กย็งัมคีวามละเอยีดประณตีหยาบไม่เท่ากนั  เป็นไป 

ตามภูมิปัญญาไม่เท่ากัน พระเราเป็นพระสงฆ์เหมือนกัน แต่สอนได้ 

ไม่เหมอืนกนั  เป็นไปตามภมูปัิญญา ตามความสามารถของแต่ละองค์

  ผู ้รู ้ เขียนไว ้ว ่า  หลักการของมนุษย์ปฏิบัติในโลก 

๔ ประการคือ ประเพณี ปรัชญา ลัทธิและศาสนา

 มนุษย์เราถือประเพณีบ้าง  ถือปรัชญาบ้าง  ลัทธิบ้าง 

ถอืศาสนาบ้าง  ปัญญาทางลทัธปิระเพณี  ปัญญาทางปรชัญา  ปัญญา 

ทางวิทยาศาสตร์ มีปัญญาของมนุษย์อยู่หลายระดับ

 ศาสนาที่แท้จริงคือพุทธศาสนาใช่ไหม
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 ศาสนาใดก็ตามที่สอนให้คนพ้นทุกข์  ศาสนานั้นก็เป็น 

ศาสนาที่ดี พระพุทธเจ้าทรงอ้างศาสดา  เช่นอรกะศาสดาในสมัยพุทธ 

กาล  ท่านสอนภกิษทุัง้หลายว่าศาสดาคนหนึง่ชือ่อรกะ สอนเรือ่งอนจิจงั 

ความไม่เที่ยงให้สาวกทั้งหลาย บางคนสันนิษฐานว่า อรกะศาสดาซึ่ง 

เป็นคนยุคเดียวกับพระพุทธเจ้านั้น  สันนิษฐานว่าเป็นเฮราคลิตุส 

นักปรัชญาชาวกรีก  นั่นแหละคืออรกะศาสดาที่พระพุทธเจ้าอ้างถึง 

เฮราคลิตุสเป็นคนรุ่นเดียวกับพระพุทธเจ้า สอนเรื่องอนิจจัง

  เพราะความแท้จริงมีเพียงอันเดียวในโลก ส่วนศาสดา 

อื่นๆ สงเคราะห์เข้ากับลัทธิ  เพียงแต่ปลอบใจ จริงหรือไม่

  ถ้าเขาเข้าถึงศาสนาของเขาในส่วนที่ถูกต้องก็ใช้ได้ 

ส่วนมากจะเข้าไม่ถึงและไม่ปฏิบัติตาม

 อาชพีในโลกม ี๖ อตุสาหกรรม  เกษตรกรรม พาณชิย์ 

กรรม หัตถกรรม  ราชกิจ  และอาชีพนักบวช  ส่วนนักบวชชาวพุทธ 

ที่แท้จริง  เหนือความมีอาชีพใช่ไหม

 มคี�าว่าสาชพี อยูค่�าหนึง่ส�าหรบัพระภกิษ ุภกิขนู� สกิขา- 

สาชีวสมาปนฺนา ประกอบด้วยสิกขาและสาชีพเสมอกับภิกษุทั้งหลาย 

เพราะเป็นอาชพีเหมอืนกนั ในปารสิทุธศิลี ๔ กม็ ีอาชวีปารสิทุธคิวาม 

บรสิทุธิแ์ห่งอาชพี แสดงว่าการเป็นพระภกิษเุป็นอาชพีอย่างหนึง่ แต่ไม่ใช่ 

หมายความอย่างที่ชาวบ้านเข้าใจ อาชวีะหรอือาชพีกเ็พียงแต่มีสิง่เป็น 

เครือ่งเลีย้งชพีเลีย้งชวีติเท่านัน้ อาชพีของภกิษกุค็อืการขอ  ท่านมชีวีติ 

อยูด้่วยการขอ แล้วแต่เขาจะให้ ท�านองนัน้  เหมอืนกบัครมูชีวีติอยูด้่วย 

การสอน จะเรียกว่ามีอาชีพก็ได้

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ
เ รื ่อ ง พ ร ะ ธ ร ร ม วิ น ัย
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 พระภกิษใุนพระพทุธศาสนาแท้  ช่วยสงัคมได้จรงิหรอืไม่ 

การเหน็สมณะเป็นมงคลอนัสงูสดุ การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทัง้ปวง

 ภกิษทุีแ่ท้ช่วยสงัคมได้ ภกิษแุท้ในพทุธศาสนาช่วยสงัคม 

ได้มาก เพยีงแต่ท่านมอีนิทรยีสงัวร สอนให้ผูอ้ืน่มอีนิทรยีสงัวร ช่วยสงัคม 

ได้มากจรงิๆ กระผมได้สมัผสัด้วยตนเอง  ด้วยการสงัเกตมากมาย ชาว 

บ้านขาดอินทรียสังวร

 จติทีอ่ยูใ่นพระวนิยัอนัดงีาม มธีรรมประจ�าอยูใ่นใจดอียู่ 

แต่จติทีป่รารถนาเป็นโน่นเป็นนี ่อย่างนีเ้รยีกว่าความอยากเป็น แต่ธรรม 

ในนวโกวาทว่าเป็นมลทิน ขอให้ท่านช่วยอธิบายครับ

  เราต้องแยก ตณัหา กบั ธรรมฉนัทะ ออกจากกนั  พทุธ- 

บริษัท ไม่กล้าอยาก กลัวเป็นตัณหา ความอยากในทางชั่วเป็นมลทิน 

อย่างหนึ่ง ธรรมฉันทะหมายความว่า  ความพอใจในธรรม  หรือ 

ความยินดีพอใจในการที่จะท�าในสิ่งที่เป็นประโยชน์  และสิ่งที่เป็นคุณ 

อย่างนี้ไม่เป็นกิเลส  เรียกว่า ธรรมฉันทะ  แต่ถ้าอยากแบบตัณหา 

กแ็บบหนึง่  ถ้าอยากกค็วรอยากแบบธรรมฉนัทะ แล้วจะไม่เป็นมลทนิ 

ในที่สุดแม้ท่านอยากเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง ถ้าอยากด้วยความกรุณา 

จะได้บ�าเพ็ญประโยชน์กว้างขวางยิ่งขึ้น  ไม่ใช่อยากแบบตัณหา ว่าฉัน 

เป็นแล้วจะมีอิทธิพล มีคนนับหน้าถือตา มียศศักดิ์  แต่ส่วนมากระวัง 

ยาก ตัณหามักจะมาแทรกแม้จะเริ่มต้นด้วยธรรมฉันทะ บางทีตัณหา 

จะเข้ามาแทรก  เพราะตัณหามันจะวิสัตติกา คือมันซ่านไปในอารมณ์ 

และแทรกซึมเก่ง  ถ้าไม่ให้ตัณหาแทรกได้ก็จะเป็นธรรมฉันทะล้วนๆ 

แต่ถ้ามตีณัหาแทรกบ้าง  ถ้าธรรมฉนัทะน�าอยูก่จ็ะส�าเรจ็ได้มาก มากกว่า 

ตณัหาล้วนๆ ให้เป็นไปในเชงิธรรมฉนัทะแล้วไม่เป็นมลทนิ เป็นไปด้วย 
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ความบริสุทธิ์  เพราะว่าการไปสู ่นิพพานนั้นต้องอาศัยกุศลธรรม 

กุศลธรรมนั้นต้องอาศัยความปรารถนาที่จะท�ากัตตุกัมยตาฉันทะ คือ 

ความพอใจที่จะท�าในทางที่เป็นบุญเป็นกุศล

 ท่านปัญญานันทะภิกขุ  ท่านมักจะบรรยายให้ความรู้ 

และเน้นสอนคนให้ถึงพระรัตนตรัย  เท่านั้นแหละพอแล้ว  แต่ท่าน 

ไม่เคยบอกเลยว่าสอนอย่างไร คนจึงจะเข้าถึงพระรัตนตรัย อาจารย์ 

ช่วยอธิบายแทนท่านปัญญานันทะภิกขุด้วย

 สอนให้คนเหน็คณุค่าของพระรตันตรยั  โดยเฉพาะพระ 

ธรรม  เพราะว่าพระธรรมเป็นประธานของพระรตันตรยั พระพทุธเจ้า 

เคารพพระธรรม พระสงฆ์เคารพพระธรรม ใครๆ กเ็คารพพระธรรม 

ให้เขาเหน็คณุค่าของพระธรรมก่อน พระสงฆ์มดีบ้ีางไม่ดบ้ีาง ทีด่กีม็มีาก 

ทีไ่ม่ดกีม็อียูบ้่าง คนส่วนมากจะเหน็ทีไ่ม่ดี พอเหน็แล้วกค็ดิว่าไม่ดหีมด 

พระสารบีตุรท่านสอนว่า  ถ้าเจอผ้าบงัสกุลุกจ็งดงึออกมา ตรงไหนขาด 

ให้ดงึออกมา ให้ตดัทิง้  ส่วนทีด่กีเ็อามาปะตดิปะต่อ แล้วจะเป็นผ้าทีด่ี 

ขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้  ก็เหมือนเราจะใช้คน ถ้าท่านไม่ให้เขาบกพร่อง 

ท่านใช้ใครไม่ได้เลย ทุกคนมีข้อบกพร่อง ถ้าให้เขาท�างานต้องยอม 

ให้เขาบกพร่องบ้าง  ถ้าไม่ให้เขาบกพร่องเขาท�างานไม่ได้  เราต้องรูจ้กั 

ให้อภัยในความบกพร่องของผู ้อื่น  พระสงฆ์ก็มีข้อบกพร่องบ้าง 

เป็นธรรมดา แต่พระธรรมนั้นงามอร่ามอยู่เสมอ  บริสุทธิ์บริบูรณ์ 

สิน้เชงิ  เมือ่ได้ความเลือ่มใสในพระธรรมอย่างแท้จรงิแล้ว กจ็ะเลือ่มใส 

พระรัตนตรัยด้วย

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ
เ รื ่อ ง พ ร ะ ธ ร ร ม วิ น ัย



กำรพฒันำคณุภำพชวีติโดยใช้หลกัสขุภำพจติ การพฒันา  ควำมหมำย 

คือท�าให้เจริญขึ้น  เมื่อก่อนเราไม่ได้ใช้ค�าว่า พัฒนา  ในความหมายนี้ 

เราใช้ค�าว่าภาวนา  เราเพิ่งใช้ค�าว่า พัฒนา อย่างแพร่หลายเมื่อหลัง 

พ.ศ. ๒๕๐๐ ประมาณ ๓๐ ปี มาแล้ว  เช่น พัฒนาเศรษฐกิจ ฯลฯ 

สมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  เร่งรัดพัฒนาชนบท

* เรือ่งนี ้ถอดจากเทปบนัทกึเสยีง ซึง่อาจารย์สวุรรณาและนกัศกึษาพยาบาล ๒ คน  เป็นผู้แทน 

นักศึกษาพยาบาลจากโรงพยาบาลศรีธัญญา อ�าเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  เป็นผู้มาสัมภาษณ์ 

ทีบ้่าน เมือ่ประมาณเดอืนพฤศจกิายน ๒๕๓๑ (ขอขอบคณุ คณุเพญ็นภิา นรนิทรกลุ ณ อยธุยา 

ซึ่งเป็นผู้มีฉันทะอุตสาหะ ถอดเทปให้โดยตลอด)

คุณภาพชีวิต
และสุขภาพจิต*

๙
บ ท ที่
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 ภาษาอังกฤษใช้ค�าว่า development

 ค�าเดยีวกนั ภาษาของศาสนา  เช่น กายภาวนา แทนที่ 

จะใช้ค�าว่า กายพฒันา กายภาวนา แปลว่า อบรมกาย ท�าให้กายดขีึน้ 

หมายถึงท�าให้สุขภาพกายดี สิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย  เช่น ปัจจัย ๔ 

เป็นปัจจัยพื้นฐานของร่างกาย  ท่านไม่ใช้ค�าว่า  กายพัฒนา  ค�าว่า 

พัฒนา แปลว่า ท�าให้รกก็ได้  ไม่ได้ท�าให้ดีเสมอไป  เช่น มีมากขึ้นๆ 

แต่ไม่มคีณุภาพ ในทางศาสนาเรยีกว่า วฒฑฺโน หรอื วฒฑนฺา มากขึน้ 

แต่ไร้คุณภาพ  เช่นบอกว่า  ไม่ควรเป็นคนรกโลก ท่านใช้ค�าว่า นสิยา 

โลกวฺฒฺฑโน  เป็นต้น  ก็ขอให้ทราบความหมายไว้ก่อน ค�าว่าพัฒนา 

ใช้ได้เหมือนกันในความหมาย development แต่เราเพิ่งมาใช้กันใน 

ระยะหลงั แต่ก่อนในความหมายนีใ้ช้ค�าว่าภาวนา  เดีย๋วจะอธบิายราย 

ละเอียดให้ทราบ

ทีนี้มาถึงเรื่องสุขภาพจิต  (Mental  health)  คือการที่จิตมี 

สขุภาพด ีรูไ้ด้จากอะไร ดไูด้จากการทีบ่คุคลผูน้ัน้มชีวีติมคีวามสขุตาม 

สมควรแก่อตัภาพ ปลอดปัญหาทางจติ หรอืจะมบ้ีางกน้็อย จะให้ปลอด 

๑๐๐  เปอร์เซนต์นั้นคงยาก  เพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนอยู ่  มีแต่ 

พระอรหันต์เท่านั้นที่จะปลอดปัญหาได้ ๑๐๐  เปอร์เซนต์ หรือตั้งแต่ 

พระโสดาบนัก็มีปัญหาทางจิตน้อยมาก

 ค�าว่าปัญหาทางจิต นี้  รวมถึงทุกข์ด้วยใช่ไหม?

 รวมด้วย  เพราะตัวทุกข์นั้นแหละ คือตัวปัญหา

 อย่างมองคนขนขยะว่าเขามสีขุภาพจติดไีหม  เอาตวัเอง 

ตัดสินว่ามันน่าจะเหม็นนะ

ค ุณ ภ า พ ช ีวิ ต
แ ล ะ สุ ข ภ า พ จ ิต
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  ถ้าเขาพอใจในการนัน้เขากไ็ม่ทกุข์ สขุภาพจติของเขากด็ี 

แต่ถ้าเขาไม่พอใจในงานนั้น  เขาก็เริ่มทุกข์ทันท ี เริ่มหงุดหงิด  เครียด 

ไม่สบาย คนทีม่สีขุภำพจติดใีห้ดจูำกคนทีม่ชีวีติมคีวำมสขุ มคีวำมพอใจ 

ปลอดจำกปัญหำทำงจติ หรอืมบ้ีำงกน้็อย คล้ายๆ ท�านองเดยีวกบัสขุภาพ 

กาย  คนที่มีสุขภาพกายดีก็ย่อมมีปัญหาทางกายน้อย  แต่โดยปกติ 

คนเราจะมีสุขภาพกายดีครบถ้วนบริบูรณ์ทุกอย่างโดยไม่เป็นอะไรเลย 

ก็ค่อนข้างยาก คือสมบูรณ์แบบพร้อมทุกอย่างเลยเหมือนกับรูปที่ปั้น 

ออกมา ไม่มอีะไรบกพร่อง บางคนกน็ีด่นีัน่เสยี สขุภาพจติกเ็ป็นเช่นเดยีว 

กนั บางคนสขุภาพจติดใีนบางด้าน แต่บางด้านเขาทรดุมาก คอืไม่ได้ 

หมายความว่าคนที่มีสุขภำพจิตดีจะดีไปหมดทุกดำ้น บำงด้ำนเขำจะ 

พร่องมำก  เช่น บางคนไม่โลภเลย สขุภาพจติด้านนีด้มีาก ไว้ใจได้ แต่ 

ความโกรธมมีาก สขุภาพจติในด้านควบคมุอารมณ์เกีย่วกบัความโกรธ 

เขาควบคมุไม่ได้ ใช่ไหมครบั? คอืเราต้องแยกออกว่า  ถ้ามองสขุภาพจติ 

รวมกด็พีอสมควรทกุๆ  ด้าน แต่ในชวีติคนธรรมดาปกต ิมกัจะดเีป็นบาง 

ด้าน บางด้านกพ็ร่องไป ซึง่เขาจะต้องพฒันาส่วนนี ้ เขาต้องรูจ้กัตวัเอง 

ต้องมี  self  realization ต้องรู้จักตัวเองว่ามีสุขภาพจิตยังพร่องอยู่ 

ในด้านใด แล้วก็พยายามพัฒนาในด้านที่ยังพร่องอยู่ให้มากกว่าปกติ 

ต้องคอยส�ารวจตัวเอง หรือถ้าอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับเด็ก  เราก็คอยดู 

เขาว่าบกพร่องทางไหนและคอยเพิ่มให้  ด้านที่เขามีมากไปก็ต้อง 

พยายามลด  เพราะจะเกดิความไม่สมดลุขึน้ คนทีค่วบคมุตวัเองไม่ได้ 

มคีณุธรรมน้อย มีสภาพจิตหรือสมรรถภาพจิตอ่อน (ซึ่งจะพูดต่อไป) 

ควบคุมอารมณ์ไม่ได้  เช่น  เป็นคนชอบขโมย ก้าวร้าว  ชอบด่า  แต่ 

บางคนมโนธรรมสูงเกินไปจนกลัวผิดไปหมด ท�าอะไรไม่ได้เหมือนกัน 

ท�าอะไรนดิหน่อยกลวัผดิไปหมด กเ็ครยีดไปอกีแบบหนึง่ กต้็องปรบัให้ 

สมดุล จึงจะเรียกว่าเป็นคนมีสุขภาพจิตดี  เหล่านี้อยู่ที่สมรรถภาพจิต

ด้วย  (Mental ability)



198

การที่จิตมีความสามารถต่อสู้กับอารมณ์ร้ายได้ ต้านทานไว้ได้ 

มีภูมิคุ้มกันสูง  ไม่เป็นเอดส์ทางจิต คนที่เป็นเอดส์ทางกาย คือคนที่มี 

ภูมิคุ้มกันทางกายต�่ามาก  เอดส์ทางจิตนี้เป็นกันทั่วโลก มีเปอร์เซ็นต์ 

สงูมาก เพราะไม่มภีมูคิุม้กนัทางจติ กระทบอารมณ์อะไรไม่ได้ต้องแสดง 

ออก อย่างเราอ่านข่าวในหนงัสอืพมิพ์ คนไปนัง่กนิอาหารกนั ๒  โต๊ะ 

มองตากันคนละทีก็ยิงกันแล้ว นี่คือไม่มีภูมิต้านทานทางอารมณ์ นี่ใน 

ด้านโทสะ แล้วในด้านอื่นๆ  เช่น  ราคะ พยาบาท ซึ่งเราจะต้องสร้าง 

ภมูคิุม้กนัให้จติมสีมรรถภาพสงู แล้วมคีวามเข้มแขง็ ทนทาน มคีวาม 

เพียร มีความทนทาน สู้งานไม่ย่อท้อ  เอาชนะสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาได้ 

รูว่้าอะไรไม่เป็นสิง่ปรารถนา ชวีติกเ็อาชนะได้  ไม่เอากไ็ม่เอา ในขณะ 

เดยีวกนัรูว่้าอะไรดกีท็�าได้ ท�าสิง่ทีด่ไีด้  เพราะความสามารถทางจติสงู 

พวกเราคงเคยได้ยินพระที่ท�าฌาน ท�าอภิญญา ท�าได้แปลกๆ ที่คน 

สามญัท�าไม่ได้  เพราะว่าสมรรถภาพจติท่านสงูมาก ผดิกว่าคนธรรมดา 

บางทคีนเรากช็นะกนัตรงนีด้้วย  เพือ่ให้มสีขุภาพจติด ี เราต้องปรบัปรงุ 

สมรรถภาพทางจิตให้ดีขึ้นด้วย  และอีกอันหนึ่งคือ คุณภาพทางจิต 

ทีเ่รยีกว่า Mental ability คอืจติทีม่คีณุภาพดี คอือย่างไรจงึเรยีกว่า 

จิตมีคุณภาพดี  เช่นว่า มีเมตตากรุณา คือจิตใจเปี่ยมอยู่ด้วยเมตตา

กรุณา  มีความเสียสละ  ไม่เห็นแก่ตัว  เป็นคนมีคุณธรรมประจ�าใจ 

อันนี้เรียกว่าเป็นคนที่มีคุณภาพจิตดี  เมื่อได้ ๒ อย่างคือ คุณภาพจิต 

ดี กับ สมรรถภาพจิตดี สุขภาพจิต ก็จะดียิ่งขึ้น ถามว่าอันนี้อะไรเป็น 

เหตุเป็นผลของกันและกัน อะไรเป็นเหตุ  อะไรเป็นผล ก็ต้องบอกว่า 

อาศยัซึง่กนัและกนั  เป็นเหตเุป็นผลซึง่กนัและกนั คอืไม่ใช่อนันีเ้ป็นเหตุ 

อันนี้เป็นผลอย่างเดียวร้อยเปอร์เซ็นต ์ แต่ว่าทั้งสามอย่างนี้ต่างอาศัย 

ซึ่งกันและกัน  เป็นเหตุเป็นผลของกันและกัน ถ้าอันใดอันหนึ่งดีก็จะ 

ท�าให้อกี ๒ อย่างดไีปด้วย นีค่อืการพฒันาชวีติโดยใช้หลกัสขุภาพจติ 
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ถ้าเผื่อเราได้อย่างนี้แล้ว  เราสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นไปได้ 

ตามทางทีเ่ราต้องการ ตามทางทีเ่ราปรารถนา  เบนเขม็ไปทางไหนกจ็ะ 

ไปทางนั้นได้อย่างราบรื่น มีปัญหาน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้

 พอจะสรปุว่า  ถ้าเราสามารถพฒันาสมรรถภาพจติและ 

คุณภาพจิตขึ้นมาได ้สุขภาพจิตนั้นจะด ี จะโยงให้คุณภาพชีวิตของคน 

ดีขึ้นด้วย

 และในขณะเดยีวกนัทีส่ขุภาพจติด ีมนัจะท�าให้สมรรถ- 

ภาพจติดขีึน้อกี คอืดยีิง่ๆ ขึน้ไป คณุภาพจติกจ็ะดยีิง่ๆ ขึน้ไปอกี มนั 

จะช่วยดึงกันขึ้นไปเรื่อยๆ  จนถึงที่สุดย่อมจะพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดี 

ทีส่ดุ อะไรคอืพฒันาคณุภาพชวีติได้ดทีีส่ดุ คอืการได้มชีวีติอยูโ่ดยปลอด 

ปัญหา  ไม่มีทุกข์ ทางศาสนาเรียกว่า ถึงที่สุดแห่งทุกข์ คือไม่มีทุกข์

  ไม่มทีกุข์นี ้ จรงิๆ แล้วไม่ได้หมายความว่าไม่มทีกุข์ ทกุข์ 

อาจจะมี แต่คนปรับตัวอยู่กับมันได้ ก็เลยไม่รู้สึกว่าทุกข์

 คอืรูส้กึว่า  spring  ได้ พอมคีวามทกุข์เข้ามาก็  spring 

ออกไป  ไม่  absorb ความทุกข์ไว้

 การนัง่สมาธนิานๆ จรงิๆ แล้ว  โดยสภาวะร่างกายมนั 

เครียด  มันปวด  การปวดก็ถือว่าเป็นทุกข์ใช่ไหมคะ  เมื่อย  เจ็บ  ก็ 

อยากจะขยับ

 ทกุข์ทางกายต้องม ี ไม่ว่าใคร แต่นีห่มายถงึทกุข์ทางจติ

 การไปรับเอามาว่ามันปวด คือการ  spring ออกไป
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 ที่เราพูดนี้ที่ว่าปลอดปัญหา ทุกข์นี้คือทุกข์ทางจิต แต่ 

ถ้าทกุข์ทางกายนัน้แม้แต่พระอรหนัต์กห็ลกีไม่ได้  เพราะว่าร่างกายเป็น 

สภาพธรรมชาตทิีจ่ะต้องปวด  เจบ็ หวิ กระหาย มนักเ็ป็นทกุข์ไป แต่ 

จิตไม่เป็นทุกข์  เวลาสูญเสียอะไร  ของก็เสียไป  แต่จิตไม่เป็นทุกข์ 

ด้วยซ�้าสอง หรือไมเ่สียทัง้สองอย่าง  ถ้าเปน็คนธรรมดา ของเสียแล้ว 

กย็งัมาเสยีจติอกี คนทีพ่ฒันาชวีติหรอืคณุภาพจติดแีล้ว ของมนัเสยีก็ 

เสยีไป แต่ว่าจติมนัสบายด ีการทีจ่ะเป็นอย่างทีว่่านีไ้ด้มเีหตสุ�าคญัอยู่ 

พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า  จะต้องมีภาวนา ๔ อย่าง หรือ พัฒนา 

๔ อย่างคือ

กายภาวนา  การอบรมกาย  หมายถึงให้มีสุขภาพกายดีพอ 

สมควร รวมทัง้การใช้ปัจจยั ๔ ซึง่เกีย่วกบัร่างกาย เช่น อาหาร เสือ้ผ้า 

ที่อยู่อาศัย  ยารักษาโรค  ให้เหมาะให้ควร  เพราะว่าคนเราสมัยนี้ที่ 

ท�าให้สุขภาพจิตเสีย บางทีแม้แต่เรื่องกายภาวนาก็บกพร่องมาก  เช่น 

ไปเสพสิง่ทีไ่ม่ควรเสพ ดืม่สรุาเป็นอาจณิ  ไปสบูบหุรี่  อดหลบัอดนอน 

เล่นการพนนั  เหล่านีท้�าให้เสยีกายภาวนาทัง้หมดเลย ตรากตร�าเกนิไป 

เกยีจคร้านเกนิไป กนิอาหารไม่เป็น พวกเราคงรูก้นัอยู ่ เสือ้ผ้ากแ็ข่งขนั 

สิน้เปลอืงทรพัย์มากมาย ซึง่ต่อมาท�าให้เสยีสขุภาพจติ ทะเลาะขดัแย้ง 

กนัในครอบครวั  ถ้าคนมกีายภาวนาแล้ว  เขาจะปฏบิตัต่ิอร่างกายอย่าง 

เป็นมติร คอืไม่ใช้ร่างกายอย่างทาส ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ถนอมจนเกนิ 

ไป จนแตะต้องอะไรไม่ได้ กลัวไปหมด

 จะมวีธิกีารอย่างไรทีจ่ะพฒันาคณุภาพชวีติให้อยูใ่นทาง 

สายกลาง ไม่ฟุง้เฟ้อ หรอืสรุุย่สรุ่ายเกนิไป หรอืถนอมจนท�าอะไรไม่ได้

 ต้องมีภาวนาข้อต่อๆ  ไปอีกคือ
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ศีลภาวนา การพัฒนาศีลหรืออบรมศีล การอบรมศีลทางฝรั่ง 

เรยีกว่า Social Growth  (หรอืจะใช้ค�าว่า Development แทนกไ็ด้) 

ความเจริญทางสังคม  การที่เรารักษาศีลให้เป็นผู้มีศีล  ก็เพื่อความ 

สงบสุขของตัวเราเอง และเพื่อความสงบสุขของสังคม คนเราถ้าหาก 

มีความทุกข์มักจะไประบายความทุกข์กับคนอื่น คนที่มีความสุขก็มัก 

จะระบายความสุขให้คนอื่นเช่นกัน  เหมือนกับเราเข้าใกล้ไฟก็ย่อมจะ 

รู้สึกร้อน  เมื่อเข้าใกล้น�้าตกเราก็จะรู้สึกเย็น  เหมือนเข้าใกล้คนมีศีล 

ศลี คอืการควบคมุกาย วาจาเอาไว้  ไม่ให้มพีฤตกิรรมทีจ่ะเป็นไปเพือ่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น

จิตตภาวนา  คือการอบรมจิต  ทางตะวันตกเรียกว่า  Emo- 

tional  Growth  ความเจริญเติบโตทางอารมณ์  จิตตภาวนา  การ 

อบรมจิตเพื่อให้เราควบคุมอารมณ์ได้  ก็โยงไปถึงเรื่องที่ถามว่า  ท�า 

อย่างไรจึงจะไม่ให้สุรุ่ยสุร่าย คนที่สุรุ่ยสุร่ายคือคนที่ควบคุมอารมณ์ 

ไม่ได้  ตามใจตัวเอง แล้วคนที่เครียดเกินไป  เบียดกรอเกินไป  เบียด 

เบยีนตวัเองเกนิไป แม้จะมกีไ็ม่บรโิภคใช้สอย พวกนีก้ค็วบคมุอารมณ์ 

ไม่ได้เหมือนกัน  ควบคุมให้อยู่ในทางสายกลางไม่ได้  คือเห็นแก่ตัว 

เสียดาย  หวงแหน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะให้มี  ควรจะก�าจัดออกไป 

เพราะฉะนั้นจึงต้องมีจิตตภาวนา คือการอบรมจิตให้สามารถควบคุม 

อารมณ์ให้ตามสมควร ตามวิสัยของปุถุชน แต่ถ้าควบคุมอารมณ์ได้ 

อย่างเด็ดขาด นักปราชญ์บางท่านรู้ว่าอะไรไม่ถูกไม่ควรก็ไม่ท�าเลย 

อะไรที่รู้ว่าดีก็ท�าได้ทุกอย่าง อย่างนี้เรียกว่าเก่งมาก

ปัญญาภาวนา  ปัญญาพัฒนา  คือการอบรมปัญญา  Intel- 

lectual  Development  หรือ  Intellectual Growth  ความเจริญ 

ทางปัญญา  คนที่มีปัญญาก็เหมือนคนที่มีดวงตา  คนที่ไม่มีปัญญา 
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กเ็หมอืนคนไม่มดีวงตา หรอืมปัีญญาไม่แจ่มใส กเ็หมอืนดวงตามนัมวั 

ถ้ามีดวงตาแจ่มใสก็มีปัญญาแจ่มกระจ่าง  มองเห็นได้ชัดเจน  หรือ 

เหมอืนแสงสว่าง สิง่ทีข่มกุขมวั  เรากม็องไม่ชดัเจน  เหน็กิง่ไม้ตะคุม่ๆ 

อยูก่น็กึว่าเป็นผหีลอก พอเปิดไฟสว่างตาเรากเ็หน็  อ๋อ! กิง่ไม้นีเ่อง ก็ 

หายกลัว หายตื่นเต้น มีปัญญารู้เห็นตามที่มันเป็นจริง as  they are 

ไม่ใช่  as  they appear ตามที่มันปรากฏ คนเราอยู่ในโลกส่วนมาก 

ถกูหลอกโดยเหน็ตามทีม่นัปรากฏ คอืไม่รูเ้หน็ตามทีม่นัเป็นจรงิ มสีจัจะ 

อยู่ ๒ อย่างคอื สจัจะโดยสมมตกิบัสจัจะโดยแท้จรงิ คนมกัไปตดิอยู่ 

ที่สัจจะโดยสมมติ  สมมติว่าเป็นนั่นเป็นนี่  สมมติ  สมมติซ้อนสมมติ 

กันเต็มไปหมด แล้วไปติดอยู่กับอย่างนั้น  ไม่รู้ว่าสาระแท้จริงนั้นคือ 

อย่างไร ก็เลยไม่เห็นตามที่เป็นจริง ก็เลยถูกมายาของชีวิตและมายา 

ของโลกหลอก

ขอสรุปสั้นๆว่า คนที่มีสุขภาพจิตดีนี้จะมีนิสัยอย่างไร  เมื่อเรา 

พัฒนาสุขภาพจิตขึ้นมาแล้ว  มีข้อสังเกตอะไรว่าเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี 

พอสมควร คนที่มีสุขภาพจิตดีพอสมควรนี้  เขาจะมีดังนี้

๑. มีเป้าหมายในชีวิต  เป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ 

(Possibility)  ไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้  และเป็นความจริง  ไม่ใช่ 

หลอกตัวเอง

๒. มีนิสัยในการท�างานดี  รักงาน  สังเกตได้ว่าคราวใดที่เรา 

สุขภาพจิตไม่ด ี เราจะเบื่อ  ไม่อยากท�า หงุดหงิด แต่พอฟื้นฟูสุขภาพ 

จติดขีึน้ จะรูส้กึว่าเหน็การท�างานเป็นเรือ่งสนกุ  เป็นเรือ่งทีจ่ะขาดไม่ได้ 

ชีวิตขาดการงานไม่ได้

ค ุณ ภ า พ ช ีวิ ต
แ ล ะ สุ ข ภ า พ จ ิต
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๓. รู้จักควบคุมอารมณ์ได้ด ี มีความอดทนต่อความผิดหวังได้ดี 

อนันีส้�าคญั  เราจะทดสอบตวัเราเองว่ามสีขุภาพจติดพีอสมควรหรอืเปล่า 

ก็ดูเวลาเรามีความผิดหวัง  เราพอจะอดทนพอจะต้านทานความ 

ผิดหวังได้

๔. รูจ้กัพกัผ่อน  ผ่อนคลาย  เมือ่รูส้กึว่าควรจะท�าเช่นนัน้ บางคน 

หักโหมเกินไปจนไม่รู้จักพักผ่อน

๕. เข้าสังคมได้ดีเมื่อต้องการ บางคนไม่ต้องการเข้าสังคมนั้น 

ไม่ใช่เขาสขุภาพจติไม่ด ีบางทเีขามสีขุภาพจติดมีาก แต่เขาไม่ต้องการ 

เข้าสังคมกับคนสุขภาพจิตไม่ด ี แต่ถ้าเขาต้องการเข้าสังคม  เขาก็เข้า 

ได้ดี  แสดงว่าเขามีสุขภาพจิตดี  นี้เป็นข้อสังเกตของคนที่สุขภาพจิตดี 

มีนิสัยอย่างไร

 มีข้อสังเกตของคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีไหม? อย่างเรา 

มองอาจารย์  เราก็มองว่า อาจารย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีอะไรที่พร้อม 

อยู่สบายๆ  ไม่ทุกข์ หรืออาจารย์หมายความว่าอย่างไร

 นี้เป็นค�าถามที่ดี  คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  เราต้องดูว่า 

เป้าหมายของชีวิตนั้นคืออะไร ถ้าเราหาค�าตอบว่าเป้าหมายของชีวิต 

กค็อื ความสงบร่มเยน็  ถ้าหากว่าผูใ้ดกต็ามสามารถทีจ่ะมชีวีติอยูอ่ย่าง 

สงบร่มเย็นได้  ผู้นั้นถือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี  ที่จริงความสงบร่มเย็นก็ 

เป็นทีต้่องการของคนทกุคน  เพยีงแต่ว่าเขาจะไปถงึทีต่รงนัน้ได้หรอืไม่ 

หรอืระยะถีข่องความร่มเยน็มมีากแค่ไหน ทกุคนมเีป็นครัง้คราว ไม่ใช่ 

ไม่มีเลย  แต่ว่าคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะมีช่วงของความสงบร่มเย็น 

ยาวนานกว่า อาจจะมคีวามเดอืดร้อน ความไม่สบายเป็นครัง้คราว แต่ 

ถ้ามีความเดือดร้อน ความไม่สงบสุขอยู่เป็นประจ�าแล้ว นานๆ จึงจะ 
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มีความสงบร่มเย็นสักที  แสดงว่าคุณภาพชีวิตของเราแย่

  อาจารย์ดูที่ความเดือดร้อนของแต่ละคน หมายถึงว่า 

ตัวเขาเองคิดว่ามันเดือดร้อน หรือที่คนอื่นมองดูว่าเขาเดือดร้อน

  ต้องตวัเขามองดเูอง  เพราะว่าคนอืน่มองนัน้เป็น  seem 

to  be  เท่านั้น  มันไม่ใช่  Reality มันไม่ใช่ความจริง  แหม! บ้านนี้ 

ดนู่าจะสบายนะ  บ้านใหญ่โตร�่ารวยแต่จรงิๆ แล้วเหมอืนนัง่อยูใ่นนรก 

อย่างนั้นไม่ถือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี

  เคยเห็นคู่สามี-ภรรยา ทะเลาะกันเรื่อยๆ  เรามองดู 

เหมอืนกับเขาไม่มีความสุข แต่ถ้าเขาพอใจ  เขาก็สงบร่มเย็น

  ข้อนี้ไม่จริง  ถ้าเขาทะเลาะกัน แสดงว่าความทุกข์มัน 

ระบายออกมาแล้วด้วยการทะเลาะ การทะเลาะกนัเป็นการระบายทกุข์ 

ของแต่ละฝ่าย  เพราะฉะนั้น  เราตัดสินว่าไม่ใช่ความสงบร่มเย็น

 คนที่ไม่ระบายออกมาก็มีความทุกข์

 อย่างนั้นเรียกว่าเก็บกด ก็เป็นทุกข์

  คณุภาพชวีติจะมอีงค์ประกอบอะไรบ้าง  เรามองว่าคนนี้ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะ มันน่าจะมีอะไรที่เรามองเห็นได้ว่าน่าจะมีองค์ 

ประกอบอะไรบ้าง

 มคีวามสงบร่มเยน็ และเราต้องดทูีพ่ฤตกิรรมของเขาที่ 

แสดงออกมา สีหน้าแววตา กิริยาท่าทาง บุคลิกภาพ  เพราะว่าสีหน้า 

แววตาโดยธรรมดาทัว่ไปมนัเป็นสนามของพลงัจติ มนัจะแสดงออกมา 

ว่าลักษณะของดวงจิตเป็นอย่างไร

ค ุณ ภ า พ ช ีวิ ต
แ ล ะ สุ ข ภ า พ จ ิต
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  อยากทราบความคิดเห็นของท่านอาจารย์เกี่ยวกับ 

คุณภาพชีวิตของประชาชนไทยตอนนี้  ว่าตอนนี้เขามีคุณภาพชีวิต 

อย่างไร

 โดยทัว่ไปกจ็ากทีเ่ราคยุกนัมานีแ่หละ เรากเ็อาสิง่เหล่านัน้ 

เป็นเครื่องวัดได้ว่าคนไทยมีคุณภาพชีวิตดีหรือไม่ดี  จากคุณภาพจิต 

จากสุขภาพจิต จากสมรรถภาพจิตว่าเป็นอย่างไร  เราก็พอตัดสินได้

  ถ้าอย่างนั้น  โดยทั่วๆ ไป  เราก็พอสรุปได้ว่าคุณภาพ 

ชีวิตของคนไทยไม่ค่อยดีนัก  เดี๋ยวกระเป๋ารถเมล์ก็ดุว่ากันกับคนขับ 

ความอดทนต่อสภาพอารมณ์นีท่�าไม่ค่อยได้  เราคดิว่าเราน่าจะยกระดบั 

คณุภาพเหล่านั้นได้อย่างไร

  ต้องให้เขาหมัน่อบรมภาวนา ๔ อย่าง คอื กายภาวนา 

ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา

  ในฐานะที่เราเป็นพยาบาลสุขภาพจิต พยาบาลจิตเวช 

เราจะไปแนะน�าให้เขาท�าในส่วนเหล่านัน้ได้อย่างไร มคีวามรูส้กึว่าเรา 

ต้องเป็นผู้รู้ในด้านนี้มากๆ  เลย

  ถ้าต้องการท�าให้ง่ายๆ  บอกว่าให้เขามีชีวิตอยู่อย่าง 

ง่ายๆ  เช้าขึ้นมาก็บอกว่า  วันนี้อย่าโลภนะ  วันนี้อย่าโกรธนะ  วันนี้ 

อย่าหลงนะ หลงคอืรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ความงมงาย วนันีอ้ย่ารษิยาใครนะ 

อย่าพยาบาท บอกให้เขาบอกตัวเอง  ให้เตือนตัวเอง  ให้ท�าทีละวัน

 บางทอีย่างเดยีวกต้็องท�าหลายๆ วนั  เช่น อย่าโกรธนะ 

ท�าเป็นเดือนๆ ก็ยังไม่หายเลย
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 ต้องภาวนาทุกวัน  ภาวนาในที่นี้หมายถึง  สอนตัวเอง 

คนที่ขับรถมักจะเป็นคนขี้บ่นว่าคนนั้นคนนี้  ขับไปด่าไป  รู้สึกว่าใครๆ 

โง่หมด ตวัเองเก่งอยูค่นเดยีว คนขบัรถต้องสอนตวัเองว่า  เราต้องไป 

เผชญิกบัคนมากมาย คนดบ้ีางไม่ดบ้ีาง คนมนีสิยัต่างๆ กนั อย่าโกรธนะ 

ต้องพยายามเตือนไว้ตลอดเวลา

  เคยมคีนคดิว่า บางทกีส็ายเกนิแก้ แก่เกนิแกง  เพราะ 

ฉะนั้น ถ้าเราคิดว่าเราจะตั้งต้น จะเริ่มพัฒนาตั้งแต่เด็กๆ จะดีไหม?

 การพัฒนาเริ่มตั้งแต่เด็กนั้นดีแน่  อะไรที่ท�าตั้งแต่เด็ก 

เหมือนกับเราเขียนลวดลายลงในภาชนะดินที่ยังหมาดอยู่  ติดอยู่นาน 

แต่ถงึจะเป็นผูใ้หญ่แล้วกไ็ม่สายส�าหรบัการทีจ่ะเริม่ต้นทีจ่ะพฒันาชวีติ 

และจิตใจ  ไม่สายเลย มหาโจรใจเหี้ยมที่โลกกลัวกันเขายังกลับตัวได้ 

ยังสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้  ไม่ต้อง 

กล่าวถึงคนที่อยู่กลางๆ  ซึ่งมี  Potentiality  มีศักยภาพในการที่จะ 

เจริญงอกงามอยู่แล้ว  เว้นแต่ว่าได้ปุ๋ยได้น�้า  ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีพอ 

สมควรไหม ส�าคัญที่สุดคือตัวเราเอง

 ขอเรยีนถามอาจารย์ทีส่อนเกีย่วกบัพระสมยันี ้ อาจารย์ 

มีความรู้สึกอย่างนี้ไหมคะว่า  เป็นพระห่มผ้าเหลืองแล้ว  แต่ยังต้องมี 

การพัฒนาอะไรกันอย่างนั้นอย่างนี้  มีที่ยากๆ  ไหมคะ

 ปัญหาในการเรียนการสอนไม่มี  สงบเรียบร้อย  ไม่มี 

ปัญหา  เวลาสอบอาจจะมบีกพร่องบ้าง ผดิระเบยีบบ้างกม็ ี ต้องถอืเป็น 

เรื่องธรรมดา  ในคนมากๆ ก็ย่อมต้องมีบ้าง  แม้ว่าจะอยู่ในเพศของ 

ภกิษกุต้็องมผีูท้�าผดิ อกีข้อหนึง่ให้มองเหน็ว่าเรือ่งอะไรๆ มนัเป็นเรือ่ง 

ธรรมดา อย่าได้เหน็เป็นเรือ่งใหญ่โตแปลกประหลาด มอียูค่นหนึง่มา 
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หาผมมาเล่าเรือ่งต่างๆ  ให้ฟัง  เขาเดอืดร้อน ให้ช่วยแก้ปัญหา ผมฟัง 

แล้วกว่็าเป็นเรือ่งธรรมดา พอเล่าเรือ่งอืน่อกี พอเล่าจบผมกว่็าเรือ่งนี้ 

เรือ่งธรรมดา พอเรือ่งที ่๓ ผมกย็งับอกว่าเป็นเรือ่งธรรมดา เขาชกัฉนุ 

ถามว่า แล้วมเีรือ่งอะไรบ้างทีไ่ม่ธรรมดาส�าหรบัอาจารย์ ผมกบ็อกว่า 

จรงิๆ แล้วมนัเป็นเรือ่งธรรมดา มนุษย์เราโลกเรามีมานานแล้ว  เรื่อง 

เหล่านั้นมันเกิดกับใครมาเท่าไรแล้ว มันเพิ่งมาเกิดกับคุณ คุณก็เห็น 

เป็นเรื่องแปลกประหลาด มันเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับคุณแต่คนอื่นเขา 

ประสบเขาเจอมามากไม่รู้ตั้งเท่าไร  ไม่รู้กี่พันล้านคนแล้ว ดังนั้นเรื่อง 

เหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลก  ถ้าเราคิดได้ว่า  อ๋อ! เป็นเรื่อง 

ธรรมดา  เพียงแต่มันเพิ่งเกิดขึ้นกับเราเท่านั้นเอง

 ก�าลงัคดิถงึเรือ่งวาตภยัทีภ่าคใต้  ถ้าเรามองว่าเป็นเรือ่ง 

ไม่ธรรมดาส�าหรับเมืองไทย ถ้ามองไปไกล มันก็เป็นธรรมดา

  อย่างนี้เป็นธรรมดาทั่วโลก  แล้วเราก็ช่วยกันไปเป็น 

ธรรมดา แต่ไม่ใช่ไม่แก้ปัญหา หาทางป้องกนัต้องใช้สตปัิญญา ต้องใช้ 

Intellectual  Development ต้องพัฒนาปัญญา มันเป็น Mental 

Development การพัฒนาจิต

  ไม่ใช่เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วไม่แก้

  ไม่ใช่ ต้องแก้ไข

  เท่าทีฟั่งอาจารย์ กร็ูว่้าอาจารย์เป็นผูท้ีม่คีณุภาพชวีติทีด่ี 

สุขุม  เยือกเย็น อยากทราบว่าอาจารย์ด�าเนินชีวิตอย่างไร ถึงมาอยู่ 

จุดนี้ได้
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 อบรมตนเองมาเรือ่ยๆ  เนือ่งจากว่าอาชพีทีท่�ามหีน้าทีจ่ะ 

ต้องอบรมผู้อื่นอยู่ด้วย การที่อบรมผู้อื่นก็เหมือนอบรมตัวเองไปในตัว 

ต้องมีจิตส�ำนึกว่ำต้องท�ำตัวเรำก่อนนะ เรำต้องจัดกำรกับตัวเรำก่อน 

แล้วจึงจะเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นได้ คือเราต้องมีก่อน  เราถึงจะให้คนอื่น 

ได้  เช่นการจะให้ความสขุกบัผูอ้ืน่ได้  เราจะต้องมคีวามสขุก่อน จติใจ 

เราต้องมีความสุขพอที่จะมีกระแสแห่งความสุขแผ่ไปสู่ผู้อื่นได้

  ขอเรียนถามวิธีจัดการกับตัวเองในส่วนนี้  ท�าอย่างไร 

จึงจะสร้างสมขึ้นมาได้  ต้องไปนั่งท�าสมาธิ  หรือไม่ต้องคิด  ต้องใช้ 

Intellectual แต่เพียงอย่างเดียว

  ใช้กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา 

พยายามที่จะเข้าใจผู้อื่น  แทนที่จะพยายามดึงให้เขามาเข้าใจเรา ถ้ำ 

จะมีเพื่อนแทนที่จะคิดว่ำ เอ! ท�ำอย่ำงไรนะเขำจะเป็นเพื่อนที่ดี 

ของเรำ เรำกลับคิดว่ำท�ำอย่ำงไรนะเรำจึงจะเป็นเพื่อนที่ดีของใคร 

สักคนหนึ่ง เรำเป็นฝ่ำยให้ส�ำหรับเขำจะเป็นเพื่อนที่ดีของเรำหรือไม่ 

เป็นหน้ำที่ของเขำ เพรำะอย่ำงแรกนี้มันอยู่ในอ�ำนำจกำรควบคุม 

ของเรำ อย่ำงหลังเรำไม่มีอ�ำนำจควบคุม  ท�าไมนะ  เขาไม่มาเป็น 

เพือ่นทีด่ขีองเรา  เราไม่มอี�านาจไปควบคมุ  เราจะคดิและท�าในสิง่ทีเ่รา 

มีอ�านาจควบคุมได้ถูกไหม? แล้วเราก็สบายใจ ความสบายใจ ความ 

สงบ  เยือกเย็น อยู่เป็นปกติในชีวิตประจ�าวัน พอนานปีไป มันก็เข้า 

สู่อุปนิสัยที่จะเป็นเช่นนั้น  อย่างคนขี้โกรธ พอกระทบอะไรก็โกรธ 

เขาบอกว่าคนอย่างนี้โกรธง่ายหายเร็ว  แต่นั่นแหละ  มันบ่อยๆ 

เข้า มนัถีเ่ข้า ความโกรธมนัเป็นอปุนสิยั  เลยกลายเป็นคนขีโ้กรธ ถงึ

จะหายเร็วก็ไม่ใช่ของดี ที่ดีกว่าคือไม่โกรธ

ค ุณ ภ า พ ช ีวิ ต
แ ล ะ สุ ข ภ า พ จ ิต
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  ขอให้อาจารย์สรุปใน ๒ ส่วนนี้  คือ คุณภาพจิต กับ 

คุณภาพชีวิต

 ชวีติคนเรามอียู ่๒ ภาคใหญ่คอื ภาคร่างกายกบัภาคจติ 

ประกอบกนัรวมกนักเ็ป็นชวีติ ทีเ่ป็นใหญ่กว่ากค็อื จติเป็นใหญ่กว่ากาย 

มีความส�าคัญกว่า  มีระยะเดินทางยาวกว่า  คนที่พัฒนาคุณภาพจิต 

ให้ดีแล้ว  เป็นการแน่นอนหรือหวังได้ว่าเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

นกัปราชญ์ท่านบอกว่า  เราคดิว่าเราอยูใ่นโลกของวตัถุ แต่จรงิๆ แล้ว 

เราอยู่ในโลกของจิต ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไร  เราต้องเปลี่ยนที่จิต 

ก่อน  ถ้าจิตไม่เปลี่ยนสิ่งนั้นก็ไม่เปลี่ยน  คือคนทั้งหมดของสังคมก็ 

คือจิตของสังคม ถ้าจิตของคนในสังคมไม่เปลี่ยน  เราก็เปลี่ยนสังคม 

ไม่ได้  ถ้าเราจะเปลี่ยนสังคม  เราต้องเปลี่ยนที่จิตของสังคมก่อน จิต 

ของสงัคมกค็อืจติของคน  เราคดิว่าเราอยูใ่นโลกของสงัคม จรงิๆ แล้ว 

เราอยู่ในโลกของจิต  เพราะว่ามันเริ่มต้นมาจากจิต  เช่นว่า ความคิด 

เป็นคณุสมบตัขิองจติ ความคดิก่อให้เกดิการกระท�า การกระท�าก่อให้ 

เกิดนิสัย นิสัยก่อให้เกิดอุปนิสัย อุปนิสัยเป็นสิ่งสร้างชะตาชีวิต

 นิสัย กับ อุปนิสัย ต่างกันอย่างไร

 นิสัย คือสิ่งที่ท�าจนเคยชิน แล้วนิสัยที่หยั่งรากลึกแล้ว 

จะเป็น อปุนสิยั ทางฝรัง่เรยีกว่าเริม่ต้นจาก thought  action  habit 
Character  destiny ...destiny คือชะตาชีวิต,  thonght ความคิด 
ก่อให้เกิด  action  การกระท�า...  การกระท�าบ่อยๆ  Thirty  times 

make a habit  = ท�า ๓๐ ครั้งก่อให้เกิดนิสัย ท�าอะไรซ�า้ๆ action 

ก่อให้เกิด  habit  habit ก่อให้เกิด  character คืออุปนิสัย อุปนิสัย 

ก็น�าไปสู่ destiny  คือชะตาชีวิต  เรำเริ่มต้นสร้ำงชะตำชีวิตส่วนตัว 

กนัด้วยควำมคดิ สงัคมกเ็หมอืนกนั  ถ้าคนมคีวามคดิด ีการกระท�ากด็ี 
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นิสัยก็ดี อุปนิสัยก็ดี  ชะตาชีวิตก็ดี  แต่ถ้าเริ่มต้นที่ความคิดไม่ดี 

การกระท�าก็ไม่ดี นิสัยก็ไม่ดี  อุปนิสัยก็ไม่ดี  ชะตาชีวิตก็ไม่ดี

 ท�าอย่างไร  thought จึงจะด ี ใครจะช่วยแก ้ thought 

นั้นได้

 ตวันีส้�าคญั มนัมอีาหารของ  thought อาหารจติ  เช่น 

การได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดี  การคบมิตรดี  อ่านหนังสือดี  นี้เรียกรวมว่า 

ปรโตโฆสะ สภาพแวดล้อมอะไรๆ ดีไปหมด สมมติว่าเกิดไม่ดีขึ้นมา 

เราแปรให้ดีได้  ท�ามะนาวเปรี้ยวให้หวานโดยเหยาะน�้าตาลลงไปบ้าง 

น�้าตาลนั้นคืออะไร คือความคิดของตนเอง  เรียกว่า  โยนิโสมนสิการ

 ถ้าใครมานินทา มาอะไร ก็เอาโยนิโสมนสิการมาใส่

  เรื่องเล็ก  โยนิโสมนสิการ คือความคิดเป็น  เรามี  ๒ 

ตัว แล้วคือ

ปรโตโฆสะ

โยนิโสมนสิการ

สองตวันีก้พ็อสมควรแล้ว สิง่ทีค่นอืน่คดิว่าไม่ด ี เราแปรได้ ยก 

ตวัอย่างทีถ่ามมาว่า  เขานนิทาว่าร้ายอะไร มนักค็�านนิทา พอเราคดิว่า 

“ไม่เป็นไร” มันก็ไม่เป็นไรขึ้นมาทันที พอเราคิดว่า  “เป็นไร” ขึ้นมา 

เราเต้นทนัท ีพอเราคดินดิเดยีวว่าไม่เป็นไร มนักส็กัแต่ว่าเป็นค�านนิทา 

ว่าร้าย มันก็พ้นไปเท่านั้นเอง ดี-ชั่วอยู่ที่เรำกระท�ำ ไม่ใช่อยู่ที่เขำว่ำ

  เรือ่งของโยนโิสมนสกิาร  เป็นเรือ่งใหญ่  เป็นเรือ่งของ 

การปฏิบัติที่เราจะรับเอาที่ไม่ดีมา แต่เราจะมาแปรให้ดูเป็นธรรมดา 

มีวิธีการอย่างไรที่จะสร้างเจ้าตัวนี้  ส่วนประกอบของตัวนี้มีอะไรบ้าง

ค ุณ ภ า พ ช ีวิ ต
แ ล ะ สุ ข ภ า พ จ ิต
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 คิดเป็น คือคิดให้มันเกิดประโยชน์กับจิตใจกับวิถีชีวิต 

ของเรา ถ้าเป็นอย่างนี้แล้ว จะมีประโยชน์ไหม มันไม่เป็นประโยชน์ก็ 

อย่าไปคิด ถ้าเป็นประโยชน์ก็คิด อย่างนี้ดีกว่า  โดยสรุปก็คือว่าคิดไป 

ให้เราเป็นทุกข์ บางทีผมอธิบายเรื่องนรก-สวรรค์  เรื่องชาติหน้าชาติ 

ก่อน  เดก็เขาฟัง ถามเขาว่าเชือ่ไหม  เขาบอกว่าเชือ่ครึง่ไม่เชือ่ครึง่ ผม 

บอกว่าส่วนที่เชื่อครึ่งไม่ต้องพูด ส่วนที่ไม่เชื่อครึ่งนั้นเพราะอะไร  เขา 

บอกว่ามองไม่เห็น  ผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่มองเห็นก็มีอยู่  แต่บอกว่า 

เชื่อกับไม่เชื่อ  อันไหนจะมีประโยชน์กว่า  ในด้านพฤติกรรม  ในด้าน 

ท�าความดีให้มั่นคง กับการที่จะละเว้นความชั่ว  ระหว่างคนที่เชื่อกับ 

ไม่เชื่อ  เขาบอกว่าเชื่อดีกว่า  ผมเลยบอกว่า  ถ้าเชื่อดีกว่าแล้วอีก 

ครึง่หนึง่เอาไว้ท�าไม  เมือ่มนัดกีว่ากค็วรเชือ่ดกีว่า  งัน้กเ็ชือ่ให้หมดเลย 

เขาก็ยอมรับอยู่แล้วว่าเชื่อนั้นดีกว่า  มันเป็นประโยชน์กับเรื่องจริย 

ธรรม การที่จะท�าความดีให้มั่นคงไม่ท้อถอย  เป็นความหวัง  สร้าง 

ความหวัง  เด็กเขาก็ยอมรับไป กระตุ้นให้เขารู้จักคิด





ท่ำนผูม้เีกยีรตทิีเ่คำรพ ผมขอแสดงควำมขอบคณุ คณุวรำวธุ โชตกิ- 

เสถียร  ซึ่งเป็นกัลยาณมิตร  เป็นเพื่อนบ้านที่ดีของผม ที่ให้โอกาส 

ให้เกยีรตมิาคยุกบัท่านทัง้หลาย คณุวราวธุบอกว่าเรือ่งอะไรกไ็ด้  เพราะ 

บอกว่าเรื่องอะไรก็ได้นี่แหละ ท�าให้ผมล�าบากใจไม่รู้จะพูดเรื่องอะไร 

ต้องเปลีย่นถงึ ๓ ครัง้ ทแีรกกเ็ตรยีมไว้เรือ่งหนึง่กห็ลายหน้ากระดาษ 

พอนกึไปนกึมากเ็ปลีย่นอกี แล้วกเ็ปลีย่นอกีเรือ่งหนึง่ หลายหน้ากระดาษ 

เหมือนกัน  เมื่อคืนคุณวราวุธแวะไปคุยที่บ้านคุยไปคุยมาก็เห็นทีจะ 

ต้องเปลีย่นอกีแล้ว ตืน่เช้ามากเ็ปลีย่นเรือ่งใหม่ ผูท้ีไ่ปรบักม็ารบัตัง้แต่ 

๐๗.๓๐ น. ผมบอกว่าต้องพดู ๐๙.๓๐ น.  ถ้าไป ๐๗.๓๐ น. กต้็องไป 

นั่งคอยนาน พอ ๐๘.๐๐ น. กว่าๆ ก็ออกกันมา มาถึงก็ได้เวลาเปิด 

แนวทางเพิ่มคุณภาพชีวิต*

๑๐
บ ท ที่

* บรรยายทีก่ารไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่๒๙ ธนัวาคม ๒๕๓๑ ขอขอบคณุ 

คณุเพญ็นภา นรนิทรกลุ ณ อยธุยา ทีเ่อือ้เฟ้ือถอดความเทป
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ต้องขออภยัท่านทัง้หลายในความบกพร่องของผมทีเ่สยีงไม่ค่อยดี  เวลา 

พดูไปต้องคอยกระแอมไปอยูเ่รือ่ย  ท่านอาจจะร�าคาญ  ต้องคอยจบิน�า้ 

ไปคอยช่วยเหลือในการพูดอยู่บ้าง ผมสอนหนังสือมาก สัปดาห์หนึ่ง 

ตก ๒๐ ชัว่โมง  เป็นเวลา ๒๕-๒๖  ปี แล้ว นอกจากนัน้ยงัได้รบัเชญิ 

พเิศษไปบรรยายในทีต่่างๆ วนันีเ้ป็นวนัสดุท้ายของปีนีท้ีผ่มรบัเชญิ ด้วย 

ความคดิว่าน่าจะได้มาพบกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติบ้าง  เพราะว่ายังไม่เคย 

มา การไฟฟ้านครหลวงก็ไปแล้ว การประปาก็ไปแล้ว มหาวิทยาลัย 

ต่างๆ ก็ไปแล้ว ที่นี้ยังไม่เคยมา

ชวีติเป็นของไม่แน่นอน ความตายมนัตามหลงัอยูท่กุวนั อาจจะ 

เป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้  อาจจะไม่มีโอกาสต้อนรับปีใหม่ก็ได้ไม่แน่นอน 

นี้คิดอยู่เสมอครับ  แล้วก็กล้าพูดเพราะความตายเป็นเรื่องธรรมดา 

จะตายเมื่อไหร่  เวลาไหนเท่านั้นเอง ถึงอย่างไรก็ต้องตายอยู่ดี  วันนี้ 

เรามาพบกันแล้วก็จากกัน แล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้พบกันอีกหรือเปล่า ผม 

เป็นผู้พูด  ท่านก็เป็นผู้ฟัง  ทีนี้การฟังก็ต้องฟังเป็น  ถ้าฟังไม่เป็น  ก็ 

ไม่ค่อยได้อะไร พระพทุธเจ้าตรสัว่า “ฟังด้วยดย่ีอมได้ปัญญา” เป้าหมาย 

ถึงฟังเอาปัญญา ถ้าจะได้ความเพลิดเพลินบ้างก็ได้ผลพลอยได้  แต่ 

เป้าหมายการฟังเพื่อได้ปัญญา การฟังให้ได้ปัญญาก็ต้องฟังด้วยดี 

ตามที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนเอาไว้ให้รู้จักฟัง

มีเรื่องเด็กที่รู้จักฟังแล้วได้พบบ้านของตัว  มีเรื่องเล่าที่ประเทศ 

สวิสว่ามีเด็กคนหนึ่ง  ตอนที่ยังเล็กๆ  อยู่ก็ถูกพวกเกวียนพเนจรหรือ 

เกวยีนทีท่่องเทีย่วไปในทีต่่างๆ ขโมยเดก็คนนีไ้ป ตอนทีจ่ะจากหมูบ้่าน 

เด็กคนนี้ได้ยินเสียงระฆังดังขึ้น  ในขณะที่แกจะถูกพรากตัวไป ก็ไม่ 

ทราบว่าพวกเกวียนเอาไปไว้ที่ไหน แกก็จ�าไม่ได้  จนโตเป็นหนุ่ม  เขา 

ก็คิดว่าอยู่อย่างนี้ก็ไม่ไหวแล้ว  ขี้เกียจจะต้องเที่ยวไปๆ  ไม่มีจุดหมาย 

แ น ว ท า ง
เ พิ ่ม ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต
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ปลายทาง ก็เลยนึกว่าหนีกลับบ้านดีกว่า แกก็หาทางกลับบ้าน แต่แก 

ไม่รู้ว่าบ้านของแกอยู่ไหน  จะท�าอย่างไรดี  ไปถึงหมู่บ้านไหน  แกก็ 

ฟังเสียงระฆัง แกจ�าเสียงระฆังที่บ้านของแกได้ ฟังไปเรื่อยๆ วันหนึ่ง 

นั่งพักอยู่ใกล้ๆ หมู่บ้าน พอได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นจึงจ�าได้  เป็นเสียง 

ที่ได้ยินก่อนจะถูกพรากจากบ้าน  แกได้เข้าหมู่บ้าน  ก็ได้พบพ่อแม่ 

พี่น้องก็ดีใจ  เด็กคนนี้กลับบ้านมาพบญาติพี่น้องได้เพราะแกฟังเป็น 

รู้จักฟังได้ประโยชน์

ในทางธรรมนั้น มีเสียงของสัจธรรมอยู่เรื่อย คอยตะโกนบอก 

เราอยูต่ลอดเวลาว่าเป็นอย่างนีน้ะๆ  เราจะฟังเป็นหรอืไม่เป็นเท่านัน้เอง 

เราเห็นใบไม้เหลือง  ใบไม้เขียว  เมื่อมันเหลืองมันก็หล่นจากต้น นั้นก็ 

เป็นเสียงต้นไม้  เป็นเสียงของสัจธรรมที่บอกให้เรารู้ว่า  สิ่งมีชีวิตเป็น 

อย่างนี้แหละ  เริ่มต้นด้วยใบอ่อน  เป็นเด็กอ่อน แล้วค่อยๆ แก่ตัวขึ้น 

แล้วก็แก่เฒ่า ชรา แล้วก็ร่วงหล่นตายไป แต่เราก็ต้องนึกว่า ถ้าหาก 

ใบไม้เก่ามนัไม่หล่น ใบไม้ใหม่กไ็ม่เกดิขึน้  ในโลกนีไ้ม่ต้องหวงต�าแหน่ง 

ไม่มใีครส�าคญัเกนิไปจนขาดไม่ได้  ถ้าเหน็ว่าจ�าเป็นต้องจากกต้็องจาก 

เหน็ว่าจ�าเป็นต้องออกกต้็องออก  เหน็ว่าอะไรจ�าเป็นอย่างไรกต้็องท�าไป 

อย่างนั้น อยำ่ไปยึดมั่นถือมั่นนักวำ่เรำเท่ำนั้นส�ำคัญ คนอื่นไม่ส�ำคัญ 

ใครแทนไม่ได้ ไม่ใช่อย่ำงนั้น ในโลกนี้ไม่มีใครส�ำคัญจนขำดไม่ได้ 

รำชำธริำชสิน้พระชนม์ยงัไม่มใีครเหน็ส�ำคญัเท่ำกบักำรปวดฟันของเขำ 

เอง กำรปวดฟันของเขำมคีวำมหมำยมำกกว่ำรำชำธริำชสิน้พระชนม์ 

เรำจำกไป ตำยไปสักคน น�้ำก็ยังคงไหลอยู่ไฟก็ยังสวำ่งอยู ่ ทำงก็ยัง 

คงไปได้  ไม่เป็นไร หัดฟังกระแสของธรรมชำติไว้ ธรรมชำติจะบอก 

เรำเสมอสิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วย ผมเขียนหนังสือไว้เรื่องหนึ่งสั้นๆ 

ท่านผู้แนะน�าก็ได้บอกแล้วว่าผมเขียนหนังสือไว้เยอะ ชื่อ  “ธรรมชาติ 

กับชีวิต”  กระทรวงศึกษาธิการน�าไปอ่านแล้วเห็นว่าดี  เด็กน่าจะ 
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ได้เรียน  เลยน�าไปพิมพ์ให้เด็กเรียน แต่เปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่า  “ร�าพึง 

วันฝนตก”  โดยจับเอาเรื่องที่ว่าผมไปยืนร�าพึงในวันฝนตก  เห็นนั่น 

เห็นนี่  แล้วน�ามาเขียนเป็นคติ  เอาธรรมชาติมาเขียนเป็นคติชีวิต 

เช่น  เห็นเจดีย์  เห็นใบสน  เห็นสุนัขลอยอยู่ในน�้า  เป็นต้น

ท�าสมองให้ว่างส�าหรบัธรรมะบ้าง บางทเีรากม็งีานมาก ยุง่มาก 

สมองมันอัดไปด้วยอะไรก็ไม่รู ้  ไม่ว่างพอที่จะรับธรรมะ  อย่างนี้ 

เสียชาติเกิดนะ  เกิดมาไม่ได้ฟังธรรมะ  เกิดมาทั้งทีไม่ได้ฟังเสียงของ 

พระอริยะ อย่างนี้เสียชาติเกิดนะ  เกิดมาเปล่า ตายไปเปล่า  ไม่ค่อย 

ได้ประโยชน์อะไร  ส่วนมากมวัไปฟังเสยีงของมาร มารมนัคอยกระซบิ 

อยูเ่รือ่ย  ไม่ได้ฟังเสยีงของพระ ไม่ได้ฟังเสยีงของธรรม  ถ้าหากสมอง 

หรอืใจเรามนัอดัเตม็ไปด้วยสิง่อืน่ ไม่ว่างไว้บ้างส�าหรบัรบัธรรมะ ธรรมะ 

ก็เข้าไปไม่ได้  ธรรมะคืออะไร ธรรมะคือคุณากร คุณากรคือบ่อเกิด 

ของคณุงามความด ี ถ้าไม่มธีรรมะกไ็ม่มบ่ีอเกดิของคณุงามความดี จะ 

ท�าความดีได้อย่างไร  ในเมื่อมันไม่มีบ่อเกิด  ไม่มีแหล่งเกิด 

อย่าท�าเป็นน�้าชาล้นถ้วย  น�้าชานี้ไม่ล้นถ้วยไม่เป็นไร  ดื่มได้ 

อย่าท�าเป็นน�้าชาล้นถ้วย  มีศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยไปหาพระ 

ศาสตราจารย์คนนีเ้ชีย่วชาญ มวีชิาความรูเ้ยอะ ไม่ค่อยฟังเสยีงใคร ไป 

หาพระ พระก็รินน�้าชาให้ดื่ม  น�้าชามันเต็มถ้วยแล้ว  ท่านก็ยังรินอยู่ 

นัน่แหละ  ท่านศาสตราจารย์กบ็อกว่ามนัล้นถ้วยแล้ว พอแล้ว  ท่านกย็งั 

รนิต่อไปอกี  ถ้วยน�า้ชานีก้เ็หมอืนคณุนัน่แหละ  ท่านว่าอย่างนัน้ สมอง 

คณุมนัอดัล้นไปด้วยความรูอ้ะไรกไ็ม่รู ้ ไม่มช่ีองว่างส�าหรบัทีจ่ะรบัธรรมะ 

เข้าไป  ถ้าสมองของคณุยงัเป็นอย่างนี ้ อาตมากค็ยุธรรมะกบัคณุไม่ได้ 

คุณต้องท�าสมองให้ว่างเสียบ้าง  ท�าใจให้ว่างเสียบ้าง  เผื่อไว้ให้ธรรมะ 

เข้าไปแทรกซึมได้บ้าง  การฟังธรรมะนั้นมีประโยชน์มากมายจริงๆ 

แ น ว ท า ง
เ พิ ่ม ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต
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อย่างน้อยมันก็สบายใจ ฟังอะไรดูอะไรมันไม่สบายใจเหมือนดูธรรมะ 

ฟังธรรมะ 

มีวิศวกรบางคนพูดมาผมปลื้มใจ  เขาบอกว่าถ้าหากให้เงิน 

สกัล้านแล้วไม่ให้ฟังธรรมะเขาไม่เอาหรอก แต่ว่าเขากม็เีงนิพอได้ใช้  ถ้า 

คนทีข่าดแคลน ไม่มจีรงิๆ อาจจะเอา หยดุฟังธรรมะไว้สกัปีหยดุ  เอา 

เงินล้านก่อน แต่ทีนี้การแสดงออกหรือการพูดอย่างนั้นแสดงถึงความ 

ซาบซึ้งในธรรม พอใจในธรรมที่เรียกว่า  “ธรรมฉันทะ” ค�าว่า ธรรม 

ฉนัทะ นีม้คีวามหมายมาก มนัไม่เหมอืนกบัตณัหา คอือยากเหมอืนกนั 

แต่อยากคนละอย่าง มีคนไทยเป็นจ�านวนมากที่ไม่ค่อยอยากจะอยาก 

อะไร  เพราะนกึว่าถ้าอยากแล้วมนัจะเป็นตณัหา ทีจ่รงิไม่ใช่ อยากแบบ 

ตัณหาก็อย่างหนึ่ง  อยากแบบฉันทะก็อย่างหนึ่ง  อยากแบบตัณหานั้น 

คืออยากปรนเปรอตนเอง อยากได้ท�าอะไรที่ตามใจตัวเองอยากได้รูป 

ได้เสียง  ได้กลิ่น  รส  สัมผัส  ที่มันยั่วยวนกิเลสตัณหา  แต่ถ้ำอยำก 

ท�ำควำมด ีอยำกฟังธรรม อยำกพฒันำตน อยำกท�ำอะไรให้ดขีึน้ อยำก 

พวกนีไ้ม่ใช่ตณัหำ แต่เป็นธรรมฉนัทะ  เพราะฉะนัน้อยากพวกนีอ้ยาก 

ไปเถอะ  ไม่เป็นไร  ยิ่งอยากยิ่งดี  ยิ่งท�าให้เจริญ  ยิ่งท�าให้ดีขึ้น  คน 

บางพวกบอกว่าพระพทุธศาสนาสอนให้คนไม่อยาก จงึท�าให้บ้านเมอืง 

ไม่เจริญ ความจริงท่านสอนเฉพาะไม่ให้อยากในทางเสื่อม อยากเล่น 

การพนนั อยากดืม่เหล้า อยากอะไรพวกนัน้เป็นไปในทางเสือ่ม ท่านก็ 

ห้ามไม่ให้อยาก อย่างเช่นเล่นการพนนันี ่มเีจ้าอยูค่นหนึง่ มวีงัใหญ่โต 

มข้ีาทาสบรวิารเยอะแยะ มรดกกม็าก แต่ตดิการพนนัจนขายทรพัย์สนิ 

สมบตัหิมดเลย วงักข็ายหมดเลย ในทีส่ดุกไ็ปเช่ากระต๊อบอยูใ่นแหล่ง 

สลัม  แล้วก็ตายในที่นั้น  อันนี้ผมขอเล่าแต่เรื่องไม่พูดถึงตัวเขา  คน 

เป็นเจ้าในบ้านเมอืงเรานีเ้อง  เป็นเจ้าในระดบัผูใ้หญ่แล้วไปตดิการพนนั
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อย่าท�าตวัให้ฉลาดเกนิไปกว่าผูอ้ืน่  ต้องฟังผูอ้ืน่ได้ บางคราวเรา 

มีความจ�าเป็นจะต้องสร้างเมตตากรุณาและการให้อภัยกับผู้อื่น  และ 

เรากส็ามารถทีจ่ะเอาชนะคนได้ด้วยการให้อภยัและเมตตากรณุานัน่เอง 

มีเรื่องเล่า  ในวัดหนึ่งมีพระองค์หนึ่งขี้ขโมย  เป็นวัดมหายาน  ใครวาง 

อะไรไว้ลมืเผลอไม่ได้ กข็โมย พระด้วยกนัทนไม่ไหวแล้ว กไ็ปร้องเรยีน 

เจ้าอาวาส บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้ว ถ้าพระองค์นี้อยู่เพราะว่าขี้ขโมยมาก 

เจ้าอาวาสกเ็รยีกพระองค์นัน้มา แล้วบอกว่า ขอให้ไล่พระองค์นัน้ออก 

ไป ถ้าเผื่อไม่ไล่พระองค์นั้นออกไป พวกเขาจะพากันไปหมด ท่าน 

เจ้าอาวาสกบ็อกว่า ทีพ่วกคณุพดูนีก้ถ็กู แต่พวกคณุนัน้แหละควรจะไป 

เพราะว่าพวกคณุ รูด้ ี รูช้ัว่  รูผ้ดิ  รูช้อบ รูว่้าอะไรด-ีชัว่  แล้ว ควรจะ 

ไปได้แล้ว  พระองค์นี้ยังโง่อยู่  ยังไม่รู้เลยว่าการขโมยนั้นเป็นความ 

ชั่วบาป  เพราะฉะนั้นฉันเอาไว้ก่อน พวกคุณไปได้เพราะรู้ดีรู้ชั่วแล้ว 

พระองค์ขีข้โมยนัน้ร้องไห้โฮเลย ลงกราบท่านอาจารย์ บอกว่าต่อไปนี้ 

ผมจะเลกิขโมย  เมตตากรณุาของท่านอาจารย์ท�าให้ศษิย์ประทบัใจมาก 

ตดัสนิใจเลกิขโมยเดด็ขาด อนันีบ้างคราวทีเ่ราจะต้องใช้ธรรมะแบบนี้ 

คอืการให้อภยัและเมตตากรณุา ท�าให้เขาเกดิความประทบัใจและง่าย 

ต่อการกลบัตวัได้  ท่านทีเ่คยอ่านประวตัขิองมหาตมะ คานธ ีจะพบว่า 

ท่านเล่าเอาไว้ว่า  ท่านได้ปฏบิตัธิรรมะในข้อให้อภยัอยูเ่ป็นประจ�า ขนาด 

ถกูตหีวัแตกโดยฮนิดกูบัมสุลมิทะเลาะกนั ต�ารวจจะเอาเรือ่ง ท่านหวัแตก 

เลือดออก ท่านบอกให้เอาเลือดในศีรษะของท่านสมานไมตรีระหว่าง 

ฮินดูกับมุสลิม  ไม่ต้องไปเอาโทษ คราวหนึ่งท่านท�าผิดแล้วไปขออภัย 

พ่อ  พ่อก็น�้าตาซึม  เอามือลูบศีรษะท่านพร้อมให้อภัย  สิ่งเหล่านี้ 

ประทับใจท่านมาตลอด ท่านก็ด�าเนินชีวิตด้วยอหิงสามาตลอด ด้วย 

ความประทับใจสิ่งเหล่านี้

แ น ว ท า ง
เ พิ ่ม ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต
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เพราะฉะนัน้ ความเหน็ใจ การให้อภยั  เมตตากรณุา  ล้วนเป็น 

สิง่ทีม่คีวามส�าคญัมากในการทีจ่ะแก้ปัญหาในระหว่างบคุคล ขอให้เรา 

เข้าใจเขาเห็นใจเขาตามสมควร  ผมจะยกตัวอย่างนักปราชญ์ทาง 

ปรัชญา  เช่น  โสเครตีส ท่านบอกว่า No one  intentionally does 

wrong “ไม่มใีครตัง้ใจท�าความผดิ” ทีเ่ขาท�าความผดินัน้เพราะเขาไม่รู้ 

อันนี้เราอาจจะไม่เชื่อหรือสวนทางกับความรู้สึกของเรา  แต่ท่านมี 

ความเห็นว่าคนที่รู้จริงนั้น  จะไม่ท�าความผิด หรือว่าถ้าเขารู้ถูกต้อง 

รูแ้ท้ ทีเ่ขาท�าความผดิ เขารูเ้หมอืนกนั ไม่ใช่ไม่รู ้แต่เขารูผ้ดิ โดยเฉพาะ 

ในขณะนัน้  ในขณะทีเ่ขาท�าความผดินัน้  เขารูผ้ดิ  เขาม ีconcept ผดิ 

มคีวามรูส้กึผดิ หรอืบางทสีิง่ยัว่ยวนต่างๆ มาท�าให้จติใจเขวไปเท่านัน้เอง 

บางทเีขาเพยีงแต่พลาด ไม่ได้ผดิจรงิๆ บางทใีนทางจติวทิยากส็อนเรา 

ว่า Who  is  right, who  is wrong อย่าพูดว่าใครถูกใครผิด แต่ให้ 

พูดว่า What  is  right, What  is wrong อะไรถูกอะไรผิด  แล้วก็ 

ชี้แจง  เป็นการว่าไม่ลงโทษรุนแรงเกินไป แต่บอกว่าที่เขาท�านั้นไม่ถูก 

ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนผิด  ท�านองนี้  มันอาจจะไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 

ทีเดียว ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติได้กับทุกคน  ในบางกรณีก็ใช้ได้หรือ 

เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ได้

อีกเรื่องหนึ่งเราจะพูดว่า คนเรามีสิ่งที่กลัวอยู่ประการหนึ่งคือ 

กลวัเขาว่า  เขาว่าอย่างนัน้  เขาว่าอย่างนี ้ เขาไหนกไ็ม่รู ้ เขาว่า  ในทาง 

ปฏิบัติ  ผมนึกว่าเรื่องเขาว่าก็ปล่อยให้เป็นเรื่องเขาว่า อย่าเอามาเป็น 

เรือ่งจรงิจงัมนัเดอืดร้อนเปล่าๆ  ไม่รูเ้ขาไหน แล้วมนัน่ากลวัเหลอืเกนิ 

เราว่าอย่างไรก็ไม่รู้  มีแต่เขาว่าอย่างเดียว กลัวเขาว่า ก็ปล่อยให้เป็น 

เรื่องเขาว่าไป มีเรื่องเล่าว่า มีนักบวชคนหนึ่งมีคนเลื่อมใสมาก ท่าน 

เป็นคนสอนศาสนาเซน มีโยมอุปัฏฐากคือผู้ที่มาบ�ารุง  วันหนึ่งลูกสาว 

ของโยมอปัุฏฐากเกดิมท้ีองขึน้มา หาพ่อไม่ได้  พ่อกบ็บีคัน้ลกูสาวต้อง 
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บอกให้ได้ว่าใครเป็นผัวของแก บอกไม่ได้จะตีให้ตาย ลูกสาวก็เลย 

ซัดทอดไป หาพระว่าท่านฮากูอินเป็นพ่อของเด็ก  เพราะลูกสาวส่ง 

ปิ่นโตเสมอ นึกว่าพ่อคงไม่ท�าอะไรพระ พ่อจึงโกรธพระมาก ทั้งผัว 

ทั้งเมียไปหาพระ  ต่อว่าว่าอุตส่าห์อุปถัมภ์บ�ารุงเคารพนับถือแล้ว 

ท�าแบบนี้หรือ  เลิกนับถือข่าวก็กระฉ่อนไปทั้งหมู่บ้านว่า  ท่านฮาดูอิน 

ดีแต่สอนคนอื่น ตัวเองประพฤติเลวทราม  เสียงก็เข้าหูท่านอยู่บ่อยๆ 

มีคนไปบอก คนก็คลายความเคารพเลื่อมใส  ใครไปบอก ท่านก็ว่า 

“เขาว่าอย่างนั้นหรือ?” แล้วท่านก็นิ่ง  ไม่ว่าอะไร จนเด็กในครรภ์นั้น 

คลอดออกมา ตากบัยายของเดก็อุม้เดก็มาให้ท่าน  ว่านีผ่ลงานของท่าน 

เลี้ยงไว้ด้วย ท่านก็เลี้ยงไว้จนอายุครบขวบ  จนไฟนรกเผาอกผู้หญิง 

ที่ไปซัดทอดความผิดให้พระ ตั้งแต่วันนั้นมา มีความรู้สึกผิดอยู่ตลอด 

เวลา วันหนึ่งทนไม่ไหวก็เลยสารภาพกับพ่อแม่ว่า ผวัจรงิๆ คอืลกูจ้าง 

ขายปลาข้างบ้าน  ไม่ใช่ท่านฮากูอิน พ่อแม่ก็เสียใจ  ไปหาพระกราบ 

แล้วกราบอกี ขอโทษ  ท่านกบ็อกว่า  “เขาว่าอย่างนัน้หรอื?” แล้วท่าน 

กน็ิง่ แล้วเขากเ็อาหลานเขาคนืไป  ท่านกใ็ห้เอาไป แต่ถ้าจะอยู ่ ท่านก็ 

จะเลี้ยงให้อย่างนี้ อะไรที่เป็นเรื่องเขำว่ำก็ให้เป็นเรื่องเขำว่ำไป เรำ 

ไม่ได้ว่ำด้วย เรำไม่ได้เป็นไปด้วยจะไปร้อนใจท�ำไม บำปใครท�ำ 

กรรมใครสร้ำง มนักก็ลบัไปหำคนนัน้เอง  ไม่เป็นไร  เราไม่ได้ท�ากแ็ล้ว 

ไป ท�าใจให้มัน่คง พระพทุธเจ้าเองมบีารมเีพยีบพร้อมดทีกุอย่าง กถ็กู 

ใส่ความเรื่องท�านองนี้ก็มี

ท่านก็ทราบเรื่องนางจิณจมาณวิกา  ว่าลาภสักการะเกิดขึ้น 

กับพระพุทธเจ้ามาก พวกเดียรถีย์นิครนถ์ก็เดือดร้อนริษยา  ใส่ความ 

พระพุทธเจ้า  โดยให้ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจิณจมาณวิกาเดินเข้าเดินออก 

ในวัดเชตวัน ตอนเช้าก็เดินออกจากวัดเชตวัน ตอนเย็นจวนค�่าก็เดิน 

เข้าไป แต่ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนหรอก  เพราะวัดเชตวันมีประตูทะลุออก 

แ น ว ท า ง
เ พิ ่ม ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต
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ได้ทั้งสองข้าง  คนที่ไปฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้าก็เห็นอยู่เป็นประจ�า 

พอประมาณ ๒-๓  เดอืน กเ็อาผ้ามาพนัท้องท�าเป็นท้องนนูขึน้มา พอ 

สกั ๗-๘  เดอืน กเ็อาไม้หนาๆ มาคาดพงุท�าเป็นท้องแก่  เช้าเดนิออก 

มาเยน็กเ็ดนิเข้าไป คนกถ็ามว่าเธอเดนิไปไหนนี?่ มท้ีองเดนิไปเดนิมา 

เธอกต็อบว่า ไปอยูก่บัพระสมณโคดม นางพดูอยูอ่ย่างนี ้ ข่าวกแ็พร่ไป 

เอ! พระพุทธเจ้าท�าอย่างนี้ได้หรือ? พระอานนท์ทนไม่ไหว เดือดร้อน 

ไปทลูพระพทุธเจ้า พระพทุธเจ้าตรสัว่า “เขาว่าอย่างนัน้หรอื?” “ไม่เป็นไร 

อานนท์ไม่ต้องเดือดร้อน”  วันหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่  นาง 

จิณจมาณวิกาท้องแก่เต็มที่ ไปชี้หน้าว่า  “แสดงธรรมไพเราะจริงหนอ 

เหมือนกับโลมนางในห้องนอน แสดงธรรมไพเราะจริงๆ ลูกที่อยู่ใน 

ท้องนีไ้ม่เคยเหลยีวแลเลย” พระพทุธเจ้าตรสัตอบว่า  “น้องหญงิ  เรือ่ง 

นี้เรา ๒ คนเท่านั้นที่รู้กัน”  ซึ่งเป็นค�าพูดที่แทงใจนางจิณจมาณวิกา 

เพราะตวัรูอ้ยูว่่าก�าลงัท�าอะไร เต้นผางเลย  เต้นไปเต้นมาไม้ทีค่าดท้อง 

เอาไว้หลดุลงมา ความจรงิกแ็ดงออก ถกูประชาทณัฑ์จนตายไป ทีท่่าน 

ว่าแผ่นดินสูบ

สรปุว่า  เรือ่งอะไรเป็นเรือ่งทีเ่ขาว่า กป็ล่อยให้เป็นเรือ่งทีเ่ขาว่า 

ต่อไป  ไม่เป็นไร ถ้าเรารักษาความดีความบริสุทธิ์ไว้  ธรรมก็รักษาผู้ 

ประพฤตธิรรมเอง  เชือ่มัน่ในเรือ่งนีแ้ล้ว ธรรมย่อมจะรกัษาผูป้ระพฤติ 

ธรรมเอง ไม่ต้องกลวั  เหมอืนร่มคนัใหญ่ในฤดฝูน ขอให้มคีวามเชือ่มัน่ 

ในเรื่องนี้  แล้วมอบตัวให้กับธรรมไปเลย แล้วแต่ธรรมจะกรุณา จะดี 

จะชัว่ ผดิ ถกู จะมผีลร้ายอะไรในอนาคต  เราไม่เข้าไปเกีย่วข้อง  เรา 

มอบตวัให้กบัธรรมแล้ว แล้วแต่ธรรมจะให้ผล  ถ้าเราท�าผดิ ธรรมย่อม 

ให้ผลร้ายแก่เรา ถ้าเราท�าดี  ธรรมย่อมจะคุ้มครองเรา  ไม่ต้องวิตก 

กังวลถึงอนาคต ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด  ข้างหน้าช่างมันเถอะ  วันนี้ไม่ได้ 

หมายความว่าท�าให้คนประมาท  Planning  ahead  เป็นสิ่งจ�าเป็น 
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การวางแผนล่วงหน้าเป็นสิ่งจ�าเป็น  แต่ไม่ต้อง worry การวางแผน 

ล่วงหน้าเป็นสิง่จ�าเป็น ธรรมะไม่ใช่สิง่ล้าสมยั ทนัสมยัมากๆ จรงิๆ ขอ 

ให้เราได้เจาะลึกเข้าไปให้รู้ทั่วถึง ให้เข้าใจกันจริงๆ มันมีทุกด้านเลย 

ของหลายเหลีย่ม มองในอย่างหนึง่กเ็ป็นอย่างหนึง่  ท่านทีส่วดมนต์เยน็ 

เป็นประจ�าจะมีอยู่ค�าหนึ่ง 

พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

ธัมมัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

สังฆัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตัญจิทัง

ข้าพเจ้าขอมอบชวีติและร่างกายนี ้แด่พระพทุธ พระธรรม พระ 

สงฆ์  มอบชีวิตและร่างกายนี้แล้วให้แก่พระธรรม  แล้วแต่ธรรม มี 

ธรรมเป็นใหญ่ มีธรรมเป็นธง มีธรรมเป็นประธาน มีธรรมเป็นหลัก 

ค�ำว่ำธรรมในที่นี้ไม่ใช่ธรรมในพระไตรปิฎกทั้งหมด ธรรมนี้คือกำร 

กระท�ำที่ถูกต้อง ธรรมะคือหน้ำที่ Dhamma  is  duty พจนานุกรม 

แปลอย่างนั้น Dhamma  is  duty, Duty  is Dhamma ธรรมะคือ 

หน้าที่ ท�าหน้าที่ไปให้ถูกต้องดีที่สุด แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเถอะ 

ไม่เป็นไร ท�าใจให้สบาย ความสบายใจเป็นพรที่ประเสริฐ  เป็นทรัพย์ 

ที่ประเสริฐของชีวิตอยู่แล้ว  จะมีพรใดทรัพย์ใดที่จะประเสริฐยิ่งกว่า 

ความสบายใจ  ทีนี้ถ้าหากเราจะให้สบายใจ  ก็ต้องฝังอดีตเสียบ้าง 

ตัดอนาคตออกเสียบ้าง  อยู ่แต่ในปัจจุบัน  ท�าวันนี้ให้ดีที่สุด  One 

step  enongh  for me  “ก้าวเดียวพอแล้วส�าหรับตัวเรา”  อยู่ให้ 

สบายๆ กนิให้ได้นอนให้หลบั มหีน้าทีอ่ะไรกท็�าไป ไปกงัวลอะไรนกัหนา 

ชีวิตนี้ไม่มีอะไรมาก อย่างดีก็แค่ตายเท่านั้น

การท�างานในหน้าที่  มันสัมพันธ์กันว่า  เมื่อเรายังกินอยู่  เรา 

ก็ต้องท�างาน แม้วันหยุดก็ต้องท�างานแบบวันหยุด งานกับหน้าที่  งาน 

แ น ว ท า ง
เ พิ ่ม ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต
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กับชีวิตเป็นของเกี่ยวเนื่องกันตลอด คิดอย่างนั้น  มีหลวงตารูปหนึ่ง 

แก่แล้ว  ท่านกวาดวดัทกุวนั กวาดตามประสาคนแก่  ท่านมลีกูศษิย์มาก 

ลกูศษิย์เหน็ว่าหลวงตาอาจารย์แก่แล้ว ควรพกัผ่อนบ้าง วนัหนึง่ลกูศษิย์ 

ไปขโมยไม้กวาด  เสยีม พลัว่  เครือ่งมอืการกวาดวดัของท่านเกบ็หมด 

เพือ่ต้องการไม่ให้หลวงตาอาจารย์ท�างาน จะได้หยดุพกั หลวงตาเทีย่วหา 

ไม่เจอ ไม่เจอกด็ไีม่ต้องท�า  เมือ่ไม่ท�า พอถงึเวลาฉนัเช้าท่านไม่ยอมฉนั 

ลูกศิษย์มาอ้อนอวนก็ไม่ฉัน ถึงเวลาเพลก็ไม่ฉัน  วันรุ่งขึ้นก็นอนเฉยๆ 

ไม่ฉนั  ท่านไม่ได้ท�างานอะไรเลย ฉนัได้อย่างไร การท�างานคูก่บัการกนิ 

เมือ่ไม่ท�างานกไ็ม่ควรกนิ  ในทีส่ดุลกูศษิย์กย็อมแพ้  ต้องเอาเครือ่งมอื 

มาคืนท่านดังเดิม ท่านได้กวาดวัดดังเดิม  ได้กวาดวัดท่านก็ฉัน นี้คือ 

งานกบัการกนิ คนไทยชอบกนิแต่ไม่ค่อยชอบท�างานเท่าไร กนิได้มาก 

เท่าไรยิ่งดี  ท�างานได้น้อยเท่าไรยิ่งดี  บางคนปลดเกษียณแล้ว ทีแรก 

นึกว่าพอเกษียณแล้วจะนอนให้สบาย ท�างานมายุ่งแล้ว พอนอนได้ ๓ 

วนั กเ็หงาแล้ว ไม่สบาย อยากท�างาน เรากท็�าของเราไปเรือ่ยๆ แก่แล้ว 

ปลดเกษยีณแล้ว กต้็องหาอะไรท�าไป คดิหาอะไรท�าเป็นงานอดเิรกไว้ 

บ้าง อย่างน้อยการอ่านหนังสือก็คือการท�างาน ค้นคว้าหาความรู้  ก็ 

เป็นการท�างานสบายๆ 

เรื่องต่อไปก็คือ  รู้จักตัดตอน  การรู้จักเลือกส่วนที่ดี  คนเรา 

มีทั้งดีและไม่ดี  เราต้องรู้จักเลือกส่วนที่ดีของเขา ต้องรู้จักตัดตอน 

ค�าว่ารู้จักตัดตอนหมายถึงว่า ถ้าเราไปเห็นใครสักคนเคยไม่ดี  เราก็มี 

concept  conclusion  สรุปไว้ตลอดว่าคนคนนี้ไม่ดี  ไม่คบ  บางที 

เราไปเห็นเขาไม่ดีเมื่อ ๑๐ ปีก่อน บางทีคนนั้นเวลานี้เขาดีมากแล้ว 

เขาปรับปรุงเขาแก้ไขความประพฤติที่เคยไม่ดี  เขาอาจเลิกแล้ว  เลิก 

ประพฤตินานแล้วแต่เราไม่รู้  เมื่อมาพบกันใหม่ ก็มาคิดกันใหม่ว่าเขา 

อาจจะดีแล้วก็ได้  นี่เรียกว่ารู้จักตัดตอน ถ้าไม่รู้จักตัดตอน  เราจะคบ 
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ใครไม่ค่อยได้ แม้แต่คนทีด่กีเ็หมอืนกนั  เราต้องรูจ้กัตดัตอน ตอนนัน้ 

เขาดี  ตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นอย่างไร ตอนนี้เขาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้  เขา 

อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้  คนเราเปลี่ยนอยู ่เสมอ  เปลี่ยนไปตาม 

สิ่งแวดล้อม ตามความจ�าเป็นหลายอย่าง ควำมไม่เที่ยงมันครอบง�ำ 

สิง่ทัง้ปวงอยู ่ เป็นกฎทีเ่ฉยีบขำดครอบง�ำสิง่ทัง้หลำยทัง้ปวงอยู ่ เพรำะ 

ฉะนัน้ เรำต้องรูจ้กัตดัตอน ตอนไหนเขาดกีว่็าเขาด ีตอนไหนเขาไม่ดี 

ก็ว่าเขาไม่ดี  แม้คนที่ดีเป็นนักบุญ  ย่อมจะเข้าสู ่แดนบาปบ้างเป็น 

ครัง้คราว คนทีเ่ป็นคนบาปกย่็อมจะท�าความดไีด้บ้าง  ส่วนไหนดกีว่็าดี 

ส่วนไหนชั่วก็ว่าชั่ว อย่างนี้จึงจะถูก

มีเรื่องซามูไรมาเล่า  มีซามูไรคนหนึ่งท่าทางสง่าผ่าเผยดีมาก 

เป็นซามไูรหนุม่เพิง่ส�าเรจ็การศกึษา  เจ้านายให้ไปอยูร่บัใช้ซามไูรผูใ้หญ่ 

เนือ่งจากว่าเป็นคนมรีปูร่างหน้าตาด ีสภุาพอ่อนน้อม จงึได้ไปผกูสมคัร 

รกัใคร่ตดิใจภรรยาของซามไูร ได้เสยีกนั จนผูเ้ป็นสามทีราบ ซามไูรหนุม่ 

ก็ฆ่าสามีเขาเสีย ท�าความผิดครั้งที่หนึ่งยังไม่พอ  ได้ท�าความผิดครั้งที่ 

สองอีก ฆ่าแล้วก็พาเมียเขาหนีไปอยู่ด้วยกัน  ระยะหนึ่ง น�้าผึ้งหวานก็ 

กลายเป็นขม  เกิดความระหองระแหงจนเลิกกันไป ซามูไรคนนี้จึงอยู่ 

คนเดียว  วันหนึ่งได้ไปที่ภูเขาแห่งหนึ่ง  เห็นคนเดินทางข้ามภูเขาด้วย 

ความล�าบาก  ต้องปีนภเูขาขึน้ไป จงึจะไปฝ่ังโน้นได้ แกกค็ดิว่าเราน่าจะ 

ท�าความดีล้างความชั่ว  คิดว่าจะเจาะภูเขาท�าทางให้คนเดินผ่านโดย 

ไม่ต้องปีนขึน้ไป กลางวนักท็�างานหาเลีย้งชพี กลางคนืเจาะภเูขาจนถงึ 

เวลา ๕ ทุม่  เทีย่งคนืจงึนอน  เช้าขึน้มากไ็ปหากนิ กลางคนืกม็าเจาะ 

ภูเขา ท�าอยู่อย่างนี้หลายปี 

จนกระทัง่ลกูชายของซามไูรชราโตเป็นหนุม่ ทราบเรือ่งในอดตี 

เข้า  ต้องการแก้แค้นแทนพ่อ กเ็ทีย่วตามหาผูท้ีฆ่่าพ่อเป็นใคร อยูท่ีไ่หน 

แ น ว ท า ง
เ พิ ่ม ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต
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ก็ไปเจอเข้าขณะที่ก�าลังเจาะภูเขา  ได้เล่าให้ฟังว่าก�าลังตามตัวฆ่าอยู่ 

ซามูไรที่เคยท�าความผิดก็บอกว่าไม่เป็นไร ฆ่าก็ได้  แต่ว่าขอให้เจาะ 

ภเูขานีเ้สรจ็ก่อน ยงัเหลอือกีไม่เท่าไรกเ็สรจ็แล้ว  เจ้านีก่น็ัง่คอยให้เขา 

เจาะภเูขาให้เสรจ็ จะได้ฆ่าแก้แค้น แต่ความแค้นมนักรุน่อยู ่ ไม่ทนัใจ 

ก็เลยช่วยเขาเจาะภูเขาด้วย  จะได้เสร็จเร็วๆ  จะได้ฆ่าได้เร็วขึ้น  กะ 

ประมาณว่า ๒ ปี  จะเจาะภูเขาเสร็จ พอช่วยเจาะด้วยก็เหลือปีเดียว 

เมือ่เจาะเสรจ็เรยีบร้อย ซามไูรกแ็ก่แล้ว บอกว่าเอาล่ะพ่อหนุม่ งานเจาะ 

ภูเขาของเราเสร็จเรียบร้อย  เหลือแต่งานแก้แค้นของพ่อหนุ่ม  ให้เริ่ม 

ท�างานแก้แค้นได้  ว่าแล้วก็นั่งขัดสมาธิ  ก้มหัวลงให้ล�าคอมันพอที่จะ 

ฟันได้สะดวก ซามไูรหนุม่กช็กัดาบออกมา ยนืชะงกัอยูค่รูห่นึง่กท็ิง้ดาบ 

คกุเข่าลงบอกว่า ผมจะฆ่าอาจารย์ของผมได้อย่างไร ซามไูรแก่ถามว่า 

ท�าไมจึงไม่ฆ่า ตอบว่า ตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่  ๒ ปี  ได้เรียนรู้อะไรๆ 

จากท่านอาจารย์เยอะ ความแค้นมันหายไปหมด  เหลือแต่เห็นความดี 

ของบคุคลผูน้ี้  กเ็ลยนบัถอืเป็นอาจารย์ นีค่อืเรือ่งการรูจ้กัตดัตอน  ว่า 

ตอนนั้นเขาท�าอย่างนี้  แต่ตอนนี้เขาไม่ได้ท�าแล้ว  เขาท�าความดีแล้ว 

รูส้กึผดิแล้ว รูจ้กัตดัตอนท�าให้เราสบายใจได้มากเลย  เรือ่งท�านองนีก้ม็ี 

ในพระพทุธศาสนาในชาดก  เช่น ฑฆีาวกุมุาร ขอให้ท่านได้ไปอ่านเอง

นี่เป็นของฝากเล็กๆ น้อยๆ  จากผม  เนื่องในโอกาสสิ้นปีเก่า 

ขึ้นปีใหม่  ว่ากันจริงๆ แล้ว ปีเก่าปีใหม่มันไม่มี  เราสมมติกันเอง มัน 

ก็เป็นธรรมดาของมันอย่างนั้น  วันก็มีอยู ่ ๗  วัน  เดือนก็ม ี๑๒  เดือน 

เหมอืนเดมิ แต่เราสมมตกินัว่านี ่๒๑, ๒๒ น�ามาสมัพนัธ์กนัและสมมติ 

กัน  จริงๆแล้ว  ไม่มี  มันเป็นความจริงโดยสมมติ  เราอยู่ในโลกของ 

สมมติ ก็ต้องยอมรับสมมติบ้าง
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 ท�าอย่างไรจึงจะหายโกรธได้  เวลาก�าลังโกรธจัดๆ

  เวลาก�าลงัโกรธจดัๆ  ต้องปล่อยให้โกรธไปก่อน  เพราะ 

ว่ามันป้องกันไม่ได้แล้ว  สักครู่ค่อยหยุด  อย่าโกรธให้นานนัก  วิธีที่ 

จะท�าให้ดี  คือการป้องกันอย่าให้โกรธ ความโกรธเป็นอันตรายมาก 

บำงทเีรำท�ำงำนทัง้วนัไม่เหนือ่ยเท่ำกบัโกรธ ๑๐ นำท ี โดยเฉพาะคน 

อายุมาก ๔๐-๕๐ ปีไปแล้ว  เวลาโกรธสัก ๑๐ นาที  นี้เหนื่อยมาก 

หวัใจจะวายให้ได้ ท�าอย่างไรจงึจะหายโกรธ เวลาโกรธจดัๆ หายใจแรง 

หน่อย ต้องคิดให้ได้ว่าอย่าท�าร้ายตัวเอง  เราก�าลังท�าร้ายตัวเองแล้ว 

พอโกรธกใ็ห้รูส้กึว่าเราก�าลงัท�าร้ายตวัเองแล้ว ท�าไมเราจงึต้องท�าร้าย 

ตัวเอง คนที่เราโกรธ บางทีเขาไม่รู้สึกอะไรเลย แต่บางทีเราแย่ ผม 

บอกญาติพี่น้องผมว่า  อย่าเอาทองไปครูดกับอิฐเลย คือเราไปโกรธ 

คนทีไ่ม่ได้ความ  เรามคีณุค่า มคีวามดมีากมายเหมอืนกบัทอง แล้วไป 

โกรธคนที่เหมือนกับหิน  เหมือนเอาทองไปครูดกับหิน  ทองมันก็พัง 

อย่าท�าร้ายตัวเอง พอนึกได้อย่างนี้บางทีมันหาย อย่าไปแลกเลย

 อยากทราบว่า ฌาน และ เซน ต่างกันหรือเหมือนกัน

 อย่างเดยีวกนั  เรยีกนกิายฌาน บ้าง นกิายเซน บ้าง  เซน 

เป็นภาษาญี่ปุ่นก็คือฌานนั่นเอง  เหมือนกัน

  เหตุใดจึงบอกว่าให้ท�างานแต่เฉพาะวันนั้นๆ ท�าไมไม่มี 

การวางแผนวันต่อไป

ช่วงตอบคําถาม

แ น ว ท า ง
เ พิ ่ม ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต
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 ผมเรยีนแล้วว่า Planning ahead การวางแผนล่วงหน้า 

เป็นสิ่งจ�าเป็น แต่ว่าอย่า worry  วางแผนล่วงหน้าแล้วก็ท�าไป  งานที่ 

เราท�าได้คอืงานทีอ่ยูใ่นมอืของเราในปัจจบุนั พรุง่นีเ้รายงัท�าไม่ได้ สิง่ที่ 

เป็นอนาคตเรายงัท�าไม่ได้เลย  เราท�าได้เฉพาะสิง่ทีเ่ป็นปัจจบุนั  เพราะ 

ฉะนัน้  ถ้าเรายงัมชีวีติอยูก่บัปัจจบุนั แล้วท�าปัจจบุนัให้ดทีีส่ดุ อนาคตก็ 

ดีเอง  วันนี้ดี  พรุ่งนี้ก็ดีเอง ถูกไหมครับ?  เพราะวันนี้ก็เป็นอดีตของ 

พรุง่นี ้ อดตีกเ็สรมิปัจจบุนั วนันีด้ ีกแ็สดงว่าอดตีของพรุง่นีก้ด็ ีท�าวนันี้ 

ให้ดีที่สุดก็พอแล้ว พรุ่งนี้ก็ช่างมัน แต่การวางแผนเป็นสิ่งจ�าเป็น

 การคดิเช่นนัน้เป็นการหดัคดิของคนมอีาย ุคนหนุม่หาก 

ไม่คิดถึงวันข้างหน้า จะมีชีวิตเพื่ออะไร

 ถงึเป็นคนหนุม่กต้็องท�าปัจจบุนัให้ดทีีส่ดุ พอพรุง่นีม้าถงึ 

เรากบ็อกว่า พรุง่นีก้เ็ป็นวนันี ้ถกูไหมครบั กท็�าให้ดทีีส่ดุ มนัมาถงึทลีะวนัๆ 

ไม่ได้มาทีละ ๒  วัน อีกอันหนึ่งก็คล้ายกัน คือท่านให้ปฏิบัติต่อคนที่ 

อยูห่น้าท่านให้ดทีีส่ดุ แล้วท่านจะปฏบิตัดิต่ีอทกุคน  ท่านจงปฏบิตัใิห้ดี 

ทีส่ดุต่อคนทีอ่ยูต่่อหน้าท่าน คนอืน่ไม่ต้องพดูถงึ  ท่านจะเป็นคนมเีสน่ห์ 

ใครเข้าใกล้ก็รัก

  ลัทธิเซน  ลัทธิเต๋า  มีมาจากพุทธศาสนา ใช่หรือไม่ 

อย่างไร

  เซนนีใ่ช่  เซนนกิายพระพทุธศาสนานกิายมหายาน ลทัธิ 

เต๋านี่ไม่ใช่  เป็นของเล่าจื้อ นักปราชญ์จีนสมัยใกล้ๆ กับพระพุทธเจ้า

  ในโลกปัจจุบัน  ค�าว่า  “ค่าของคนอยู่ที่ผลงาน” หรือ 

“ท�าดไีด้ด ีท�าชั่วได้ชั่ว”  ยังมีอยู่หรือไม่  ผมเห็นมีแต่ “ค่าของคน อยู่ 

ที่คนของใคร” อยากจะฟังความเห็นของท่านอาจารย์
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 ผมยงัคงยนืยนัอยูว่่า “ท�าดไีด้ด ีท�าชัว่ได้ชัว่” ยงัมอียูแ่น่ๆ 

แม้จะเป็นคนของใคร ถ้าเราไม่ดี  เป็นคนไม่ดีเขาก็ไม่เอา แม้จะเป็น 

คนของเขา สมมตว่ิาเป็นคนของคณุวราวธุ  ถ้าไม่ด ีคณุวราวธุกไ็ม่เอาไว้ 

เพราะไปท�าให้เขาเสยี ผูใ้หญ่เขารกัษาชือ่เสยีงรกัษาเกยีรต ิ เพราะฉะนัน้ 

แม้ว่าเราจะไม่ใช่คนของเขา แต่เราเป็นคนด ีสมมตว่ิานายคนนัน้อคติ 

เราอาจจะไม่เจรญิรุง่เรอืงเท่าทีค่วร จะเป็นไปเพยีงชัว่คราวเท่านัน้  ใน 

ที่สุดก็จะต้องดี

  จะประยุกต์ตนเองอย่างไรกับผู้ที่เกลียดเรา  ขณะนี้ 

ไม่โกรธ  และแผ่เมตตาให้อยู่เสมอ

  ดีแล้วที่ไม่ถือโกรธและแผ่เมตตาให้  คนที่เป็นคู ่อริ 

ต่อกัน  ใครไม่โกรธคนนั้นชนะ  เราถือไพ่เหนืออยู่แล้วถ้าไม่โกรธ ถ้า 

คนไหนโกรธคนนัน้แพ้ แพ้อยูเ่สมอ คนทีเ่ป็นคูอ่รมิเีวรต่อกนั คนไหน 

มีเมตตา มีความกรุณา มีความหวังดี  มีจิตใจปรารถนาดีต่อเขาอยู่ 

ตลอดเวลา คนนัน้ชนะ ชนะทัง้ความรูส้กึของตนเอง และในบัน้ปลาย 

ก็ชนะด้วย  ไม่มีทางที่จะแพ้ได้  ผมเองก็ได้ประสบมาเยอะแล้วใน 

ชีวิตส่วนตัว  เพราะฉะนั้นที่ท่านท�าอยู่ขณะนี้ดีแล้ว

 มีวิธีใดที่จะแก้ไขคนใกล้ชิดที่หงุดหงิดง่าย

 มีหลายวิธี  เราต้องเย็นให้เขาดู  เขาหงุดหงิดมาเราก็ 

เยน็ไป บางทเีจ้าของบ้านบางคนต้องละอายคนรบัใช้ เพราะคนรบัใช้นี่ 

แกหงดุหงดิไม่ได้  โกรธตอบไม่ได้ แกแสดงอาการเป็นฟืนเป็นไฟไม่ได้ 

หายโกรธแล้วเราต้องละอายคนใช้ เพราะเรายังโกรธอยู่  คนใช้ยิ้มได้ 

เย็นได้  นอกจากเราจะเย็นไม่ค่อยได้ เราก็หงุดหงิดตาม  หงุดหงิด 

แข่งกันไปเลย  เราอย่าไปชี้ปมเด่นของเขา อย่าไปย�้าปมด้อยของเขา

แ น ว ท า ง
เ พิ ่ม ค ุณ ภ า พ ช ีว ิต
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 การบังคับบัญชาการงาน ต้องมีการว่ากล่าว ตักเตือน 

ลงโทษ จะพิจารณาวางจิตอย่างไร ทั้งผู้ว่ากล่าวและผู้ถูกกล่าว

 ผูว่้ากล่าวต้องนกึว่าเขาท�าไปตามหน้าที ่ ผูถ้กูว่ากล่าวก็ 

ขอให้นึกว่าท่านท�าไปตามหน้าที่ของท่าน  เรามีหน้าที่รับฟัง แค่นี้ก็อยู่ 

กันได้ ไม่เป็นไร

 ท�าความดีเพื่อชนะจิตใจคนไม่ดีนั้น ท�าดีอย่างไร

  ให้ท�าดีไปตามปกติของเราแล้วก็ชนะเอง  ไม่ต้องหวัง 

อะไรมาก ท�าไปตามธรรมชาติ  ธรรมชาติของเราเป็นอย่างนี้  จะชนะ 

คนที่ไม่ดีเอง  เขามองเห็นเอง

ผมขอย�้าว่า อะไรๆ  ส่วนมากเรากพ็อรู้ๆ   กนัอยู่  ปัญหาส�าคญั 

อยูท่ีภ่าคปฏบิตั ิ ขอให้มคีวามตัง้ใจทีจ่ะท�า ท�าให้ได้ พยายามท�าให้ได้ 

เราชนะตวัเอง ท�าให้ได้  เท่านีไ้ม่มอีะไรมาก  ส่วนมากเรากร็ู้ๆ   กนัอยู่ 

การฟังก็ยังมีประโยชน ์ เพราะท�าให้เราได้สติ  อย่างน้อยก็เป็นเครื่อง 

เตอืนจติสะกดิใจ ผมกช็อบฟังธรรม  ฟังทกุวนัทางวทิย ุมนัสะกดิใจเรา 

มนัเตอืนเรา ประโยชน์จรงิๆ อยูท่ีก่ารปฏบิตัไิด้ ท�าได้ ควำมหวงัเป็น 

เรื่องของจิตใจ ผลส�ำเร็จเป็นเรื่องของกำรปฏิบัติ ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ 

หวังอะไรก็ได้ แต่ทุกคนไม่มีสิทธิ์จะท�ำส�ำเร็จได้ตำมที่หวัง เพรำะว่ำ 

ปฏิบัติได้ไม่เท่ำกัน ขอขอบคุณ
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ควำมมทีกุข์น้อย แก่ช้ำ และอำยยุนื เป็นทีต้่องกำรของคนทกุคน แต่ 

ความปรารถนาของคนเราจะส�าเรจ็กต่็อเมือ่ประกอบเหตใุห้สมควรกนั 

ไม่ใชเ่พียงแตน่ั่งนึกนั่งฝนัเอา แล้วจะส�าเร็จ  เหตทุี่จะท�าให้มีทุกข์น้อย 

แก่ช้าและอายยุนืนัน้ พระพทุธองค์ทรงแสดงไว้อย่างน้อย ๒ ประการ 

คือ

๑. มีสติทุกเมื่อ

๒. รู้จักประมาณในอาหารที่ได้แล้ว

ทําอย่างไรจึงจะทุกข์น้อย
แก่ช้า และอายุยืน

๑๑
บ ท ที่
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๑. มีสติทุกเมื่อ

ฟังแต่เพียงเท่านี้เป็นหลักเล็กน้อยเหลือเกิน  แต่ความจริงไม่ใช่ 

เรื่องเล็กน้อย  เป็นเรื่องส�าคัญยิ่งใหญ่ทีเดียว

สตเิป็นธรรมมอีปุการะมากในการท�า พดู คดิ มคีนเป็นอนัมาก 

ทีไ่ม่หมัน่เจรญิสต ิท�า พดู คดิ อย่างไม่มสีต ิคอืขาดความระมดัระวงั 

จึงเป็นเหตุให้ท�าผิด  พูดผิด  คิดผิด  จะเริ่มต้นจากความคิดผิดก่อน 

แล้วจึงพูดผิดหรือท�าผิด  เมื่อผิดพลาดแล้วก็ได้รับความทุกข์  จากการ 

ตเิตยีนของผูอ้ืน่บ้าง จากความส�านกึผดิของตนเองบ้าง  เมือ่จติมทีกุข์ 

อาการแห่งผู้มีทุกข์ก็ปรากฏออกมาทางสรีระ  เช่น สีหน้าเศร้าหมอง 

ดวงตาไม่แจ่มใส  ต�าหนิตนเอง  ลงโทษตัวเอง  ก�าลังกาย  ก�าลังใจ 

ถดถอยลง ท�าให้แก่เร็วและอายุสั้น

ส่วนผู้ที่มีสติ  ระมัดระวังในการคิด การท�าและการพูด  ย่อม 

ท�าให้คิดถูก พูดถูก ท�าถูก ความรู้สึกตนว่า  “ถูกต้องแล้ว” นั้นเป็น 

ก�าลังใจ ท�าให้มั่นใจ สีหน้าและแววตาสดใสร่าเริง  เชื่อมั่นในตนเอง 

มีความสุข แก่ช้าและอายุยืน

ไม่เพยีงเท่านัน้ สต ิ ท่านยงัหมายถงึควำมไม่ประมำท อนัความ 

ไม่ประมาทนัน้เป็นธรรมส�าคญัยิง่ใหญ่ประการหนึง่ในหลกัค�าสอนของ 

พระพุทธเจ้า  ถึงกับตรัสว่า  พระธรรมที่เป็นกุศลทั้งหลายรวมลงใน 

ความไม่ประมาท มีความไม่ประมาทเป็นมูล และมีความไม่ประมาท 

เป็นเลศิ  (อปปฺมาทมลูกา อปปฺมาทสโมสรณา อปปฺมาโท  เตส� อคคฺ- 

มกฺขายติ)  เหมือนรอยเท้าสัตว์บกทั้งหลายรวมลงในรอยเท้าช้าง 

เพราะรอยเท้าช้างใหญ่ที่สุด

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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เมื่อจวนจะปรินิพพาน พระศาสดาก็ตรัสเป็นพระปัจฉิมโอวาท 

ให้ภิกษุทั้งหลาย  (รวมทั้งคฤหัสถ์ด้วย)  เป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาท 

แสดงว่า ทรงเหน็ความส�าคญัยิง่ใหญ่ของความไม่ประมาทเป็นอย่างมาก

ทรงสอนพุทธบริษัทให้มีสติ  ไม่ประมาทในการละกายทุจริต 

ประพฤติกายสุจริต  ในการละวจีทุจริต ประพฤติวจีสุจริต  ในการละ 

มโนทุจริต ประพฤติมโนสุจริต  ในการละความเห็นผิด ท�าความเห็น 

ให้ถูก

รวมความว่า  ไม่ประมาทในการละทจุรติ ประพฤตอิยูใ่นสจุรติ 

คนที่ประพฤติทุจริตอยู่เสมอนั้นย่อมน�าอันตรายจากภายนอกมาสู่ 

ตนเอง  จากพวกทุจริตด้วยกันบ้าง  จากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองผู้รักษา 

ความเป็นธรรมในสงัคมบ้าง และชือ่ว่าก่อศตัรภูายใน  ข้าศกึภายในขึน้ 

ในตนเอง  ตนของตนนั่นแหละเป็นศัตรูของตนเอง  ย่อมเดือดร้อน 

เพราะกรรมของตนเอง สาน ิกมมฺาน ินยนตฺ ิทคุคฺต ึกรรมของตนเอง 

น�าไปสู่ความตกต�า่ล�าบาก ท�าให้มีทุกข ์ แก่เร็วและอายุสั้น  เพราะถูก 

ฆ่าถูกเบียดเบียนตอบบ้าง  เพราะความส�านึกในบาปแผดเผาเอาบ้าง 

ทั้งนี้ก็เพราะตนประมาทขาดสติยับยั้ง ประพฤติอยู่ในทุจริต ขึ้นชื่อว่า 

กรรมชัว่จะให้ผลเป็นสขุนัน้ไม่ม ีผูท้�าบาป ประกอบตนไว้ด้วยบาป แม้ 

จะพูดว่ารักตน ก็หาชื่อว่ารักตนไม่  เพราะกระท�าสิ่งอันจะน�าภัยพิบัติ 

มาสูต่นเหมอืนศตัรทู�าให้แก่กนั กต็นนัน่แหละตัง้ตนเป็นศตัรกูบัตนเอง 

ก่อนแล้ว จงึเปิดโอกาสให้ศตัรภูายนอกและความทกุข์ต่างๆ หลัง่ไหล 

เข้ามา

ส่วนผู ้มีสติยับยั้ง  ไม่ประมาท  รู ้จักคิด  ตั้งตนอยู ่ในสุจริต 

สม�า่เสมอ แม้จะต้องทกุข์ยากล�าบากบ้างในเบือ้งต้นเพือ่รกัษาตนไว้ใน 

สจุรติ  เพือ่รกัษาความดกีต้็องอดทนเหมอืนชาวนาชาวสวน ปลกูพชืผกั 
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ของตน  เมือ่พืชผักหรือพันธุไ์มใ้หผ้ลย่อมไดร้ับผลอันชืน่ใจ ตน้ไม้บาง 

พนัธุใ์ห้ผลยัง่ยนืเป็นเวลา ๔๐-๕๐ปี โดยทีเ่ราปลกูทเีดยีว ระหว่างทีย่งั 

ไม่ให้ผลกใ็ห้ร่มเงา ให้ความชุม่เยน็แก่ร่างกายและสายตา คนท�าความดี 

รูส้กึตนว่าได้ท�าความด ีท�าสิง่ทีถ่กูต้อง  ย่อมชุม่ชืน่ใจอยูเ่สมอ แม้ผลดี 

ที่ตนหวังจะยังไม่ปรากฏก็ยังมีหวังอย่างมั่นใจ  ส่วนคนท�าชั่ว  ตั้งตน 

อยูใ่นทจุรติ แม้ผลแห่งทจุรติยงัไม่ปรากฏกอ็ดหวัน่ใจมไิด้เพราะเหตนุี้ 

พระบรมศาสดาจึงตรัสว่า

“อกต� ทุกฺกฏ�  เสยฺโย ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏ�

กตฺจ สุกต�  เสยฺโย ย� กตฺวา นานุตปฺปติ”

แปลว่า “อย่าท�าความชัว่ดกีว่า  เพราะความชัว่ตามแผดเผาภาย 

หลังได้ ท�าความดีดีกว่า  เพราะท�าแล้วไม่เดือดร้อนภายหลัง”

เพียงแต่คิดจะท�าความดีก็ท�าให้ใจเป็นสุขแล้ว และเป็นผลดีต่อ 

สุขภาพกายสุขภาพจิตอย่างน่าพิศวง แม้เพียงเราเห็นคนอื่นท�าดีและ 

ท�าใจให้อนุโมทนาอย่างรู้สึกประทับใจในความดีของเขา อยากจะเอา 

อย่างบ้าง ก็ท�าให้ภูมิต้านทานโรคในตัวเราสูงขึ้นกว่าปกติแล้ว ถ้าเรา 

ได้ลงมือท�าความดีเอง  รู้สึกชุ่มชื่นใจในกุศลที่ได้ท�า  จะเป็นผลดีต่อ 

ร่างกายและจติใจเพยีงใด การหมัน่ท�าความดจีงึเป็นวธิหีนึง่ในการชนะ 

ทุกข์และสร้างสุข ท�าให้แก่ช้าและอายุยืน

“ผู้ปรารถนาอายุ ความไม่มีโรค ผิวพรรณดี สวรรค์ การเกิด 

ในตระกูลสูง และสิ่งอันน่าพอใจอื่นๆ อีกอันโอฬาร พึงบ�าเพ็ญความ 

ไม่ประมาท บณัฑติทัง้หลายสรรเสรญิความไม่ประมาทในการท�าความดี 

(บุญญกิริยา) บัณฑิตผู้ไม่ประมาทย่อมยึดประโยชน์ทั้ง ๒  ไว้ได ้คือ 

ประโยชน์ในปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้า”๑

๑ พระพุทธพจน์ พระไตรปิฎก  เล่ม ๑๕ ข้อ ๓๘๐

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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“เพราะฉะนั้นแล มหาบพิตร พระองค์พึงส�าเหนียกว่า  จักเป็น 

ผู้มีกัลยาณมิตร กัลยาณสหาย กัลยาณชนเป็นที่คบหา และจะต้อง 

ทรงด�าเนนิพระจรยิาอาศยัธรรมข้อหนึง่อยูค่อื ความไม่ประมาทในกศุล 

ธรรมทั้งหลาย  เมื่อทรงไม่ประมาทอยู่เช่นนี้  ชนทั้งหลายทุกหมู่เหล่า 

ผู้อาศัยพระองค์อยู่ก็จะไม่ประมาท  เป็นอันพระองค์ได้คุ้มครองรักษา 

พระองค์เอง  ได้คุ้มครองรักษาฝ่ายในและบริวารทั้งปวง แม้เรือนครัว 

ยุ้งฉาง ก็เป็นอันได้คุ้มครองรักษาด้วย”๒

พระผูม้พีระภาค ทรงชกัชวนพทุธบรษิทัให้สร้างความไม่ประมาท 

คอืการรกัษาจติด้วยสตด้ิวยตนเอง มสีตไิม่ประมาท ในฐานะทัง้ ๔ คอื

๑. ระวงัจติมใิห้ก�าหนดัในอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้แห่งความก�าหนดั

๒. ระวงัจติมใิห้ขดัเคอืงในอารมณ์อนัเป็นทีต่ัง้แห่งความขดัเคอืง

๓. ระวังจิตมิให้หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลง

๔. ระวังจิตมิให้มัวเมาในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมา

เมือ่มสีิง่ยัว่ยวนให้ก�าหนดั ขดัเคอืง ลุม่หลง และมวัเมา มนษุย์ 

เราส่วนมากก็อดไม่ได้ที่จะก�าหนัดเป็นต้น  ไปตามสิ่งยั่วยวนนั้นแล้ว 

ตกเป็นทาสของมัน  เมื่อตกเป็นทาสของสิ่งใด ก็ต้องอยู่ใต้อ�านาจของ 

สิง่นัน้  ไม่เป็นอสิระแก่ตวั จ�าต้องทนทกุข์ทรมานกบัสิง่นัน้ๆ สลดัออก 

ไม่ได้

บางคนเป็นทาสของความรัก  เมื่อไม่ได้ตามปรารถนาก็เบียด 

เบยีนตนเองบ้าง  เบยีดเบยีนผูอ้ืน่บ้าง  เมือ่ได้สมรกักต้็องทกุข์ด้วยการ 

ห่วง หวง กังวล น้อยใจไปต่างๆ  เกี่ยวกับบุคคล และสิ่งอันเป็นที่รัก 

กัน  ไม่สงบสุขลงได้

๒ ตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิโกศล ณ วัดเชตวัน เมืองสาวัตถี พระไตรปิฎก เล่ม ๑๕ ข้อ ๓๘๔
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บางคนเป็นทาสของความโกรธ  เกลยีด พยาบาท รษิยา ท�าให้ 

จติร้อนรน กระวนกระวาย  เหมอืนเอาไฟไปสมุไว้ในอก โกรธ  เกลยีด 

พยาบาท ริษยาเขา แต่ใจเรามันถูกเผาเอง ถ้าคนที่เราโกรธ  เกลียด 

ไม่รับรู้  หรือรู้แต่ไม่รับเอาความโกรธเกลียดของเราไปใส่ใจเขา  เราก็ 

เดอืดร้อนอยูค่นเดยีว ท�าร้ายตวัเองแท้ๆ  ถ้าสนองกเิลสตวัโกรธของตน 

ให้ไปท�าร้ายผู้อื่น  เช่น ฆ่าเขาตาย ตัวเองต้องไปติดคุก ต้องทนทุกข์ 

อันยาวนานเพียงใด

บางคนหลงใหลในอบายมุข  เป็นทาสของอบายมุข  เช่น การ 

พนนั เป็นต้น ถอนตนออกมาไม่ได้ ผลาญเวลา ผลาญทรพัย์สนิ ผลาญ 

สขุภาพอนามยัของตน ท�าลายความไว้วางใจของผูอ้ืน่ สร้างความผดิหวงั 

แก่ลกูเมยี  พ่อแม่ญาตพิีน้่อง  เป็นทีด่หูมิน่ของเพือ่นฝงู บรวิาร  เพราะ 

ตนสร้างสิ่งนั้นขึ้นเอง

เมือ่ได้หลงใหลในสิง่ใดแล้วกม็กัมวัเมาในสิง่นัน้  เหมอืนตดิสรุา 

หลงใหลในรสชาติของมัน มัวเมาในการที่มันท�าให้เพลินสนุกสนาน 

ไม่ค�านึงถึงพิษของมันที่ซ่อนอยู่  อันตรายของมันซึ่งดักอยู่ข้างหน้า 

สิง่เสพตดิทัง้หลายมกัมอี�านาจยัว่ยวนอยูใ่นตวั คนจงึตดิมนั  เหมอืนกบั 

ดกัทีผู่ด้กัเอาเหยือ่ล่อไว้  เหมอืนเบด็ทีพ่รานเบด็เกีย่วเหยือ่เอาไว้ ลอง 

นึกดูเถิด  การได้กินเหยื่อเล็กน้อย กับการต้องติดกับหรือติดเบ็ดนั้น 

มันคุ้มกันหรือ

การทีต้่องประสบทกุข์ทรมานเช่นนัน้ กเ็พราะไม่มสีตเิป็นเครือ่ง 

รกัษาตน ปล่อยใจให้ตกเป็นทาสของความรกัความชงั ความหลงใหล 

มัวเมา  ไม่ตระหนักรู้ถึงโทษของมัน

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนว่า  เมื่อจะรักษาตนก็ให้มีสติเป็น 

เครือ่งรกัษา  เมือ่จะรกัษาผูอ้ืน่กใ็ห้มสีตเิป็นเครือ่งรกัษาเช่นกนั แต่ใน 

การรกัษาผูอ้ืน่นัน้  ให้ม ีขนัต ิอวหิงิสา  (ความไม่คดิเบยีดเบยีน) และ 

เมตตากรุณา ช่วยด้วย

ตามที่กล่าวมาโดยย่อนี้  จะเห็นว่า  สติ  หรือความไม่ประมาท 

แม้เพียงข้อเดียวก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย ถ้าปฏิบัติตามได้อย่างต่อเนื่อง 

สม�า่เสมอแล้ว จะท�าให้เป็นคนมทีกุข์น้อย แก่ช้าและอายยุนืได้จรงิ  ถ้า 

ไม่มกีรรมอืน่ในอดตีมาตดัรอน  เราควรมสีตคิุม้ครองรกัษากาย วาจา 

ใจอยูเ่สมอ  เพือ่อยูเ่ป็นสขุในปัจจบุนัและอนาคต สตมิา สขุเมธต ิผูม้ี 

สติย่อมอยู่เป็นสุข

๒. รู้จักประมำณในอำหำร

เป็นความจริงที่ว่า  สัตว์ทั้งหลายด�ารงชีวิตอยู่ได้เพราะอาหาร 

(สพเฺพ สตตฺา อาหารฏฺติกิา) แต่อาหารเป็นสิง่ทีม่คีณุและโทษ มคีณุ 

เมื่อเป็นอาหารที่มีประโยชน์และกินแต่พอประมาณ มีโทษ  เมื่อเป็น 

อาหารที่มีโทษและกินเกินประมาณหรือน้อยเกินไป  ความพอดีใน 

อาหารเป็นสิ่งที่ชีวิตต้องการมาก

อาหารที่มีโทษ  เช่น  อาหารบูดเน่า  อาหารหมดอายุ  อาหาร 

ที่ปรุงรสจัดเกินไป  เช่น  เผ็ดจัด  เปรี้ยวจัด  เค็มจัดเป็นต้น  เปรี้ยวจัด 

และเผ็ดจัด  เป็นอันตรายต่อกระเพาะ  เค็มจัดเป็นอันตรายต่อไตและ 

ความดันเลือดสูง แม้อาหารที่ร้อนจัดก็เป็นอันตรายต่อทางเดินอาหาร 

เช่น หลอดอาหารหรือแม้ต่อกระเพาะเอง บ่อยเข้าท�าให้เนื้อในหลอด 

อาหารพองไหม้เป็นแผล ท�าให้เป็นมะเรง็ได้  ถ้าเผลอกนิอาหารทีร้่อนจดั 
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เข้าไป  ให้รีบคายออกถ้าอยู่ในที่ที่คายได ้ถ้าอยู่ในที่ที่คายไม่ได ้กลืน 

เข้าไปแล้วให้รีบดื่มน�้าเย็นๆ ตามลงไปทันที  จะช่วยได้มาก ท�านอง 

เดียวกัน  เมื่อมือเราถูกน�้าร้อนลวก หรือไปถูกของร้อนๆ  เข้าก็ให้รีบ 

แช่มอืในน�า้เยน็ประมาณ ๔-๕ นาท ีจะรูส้กึว่าหายร้อนและมอืไม่พอง 

แช่ในน�้าแข็งได้ยิ่งดี

ความรู้จักประมาณในอาหาร  เป็นข้อหนึ่งในธรรม ๓ ข้อ ที่ 

พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในฐานเป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ผิด  (อปัณณก- 

ปฏิปทา) คือ  เป็นเรื่องถูกต้องถ่องแท้

๑. อินทรียสังวร ส�ารวมระวัง ตา หู  จมูก ลิ้น กาย  ใจ

๒. โภชเน มัตตัญุตา รู้จักประมาณในอาหาร

๓. ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียรให้พอดี  ไม่หาความสุข 

จากการหลับนอน

ในที่นี้  จะกล่าวเฉพาะความรู้จักประมาณในอาหารตามปกติ 

คนธรรมดาจะกินอาหารวันละ ๓ มื้อ  เช้า กลางวัน  เย็น ประมาณ 

๕-๖ ชัว่โมง  ต่อ ๑ มือ้  ไม่ควรกนิอาหารหนกัทกุมือ้  เพราะจะท�าให้ 

ร่างกายแบกภาระเรือ่งอาหารมากเกนิไป ท�าให้อดึอดั  ไม่ว่องไว ความ 

จ�าเป็นในการกนิอาหารหนกัของแต่ละคนไม่เหมอืนกนั คนไทยส่วนมาก 

กินหนักในมื้อเย็น  เพราะท�างานเหนื่อยมาทั้งวัน  มักจะกินที่บ้าน 

อาหารอร่อย มีเวลามาก ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้กินอาหารมากในมื้อเย็น 

ซึ่งว่าตามหลักการกินแล้วไม่ค่อยจะถูกนัก  การกินอาหารหนักและ 

กินมากในมื้อเย็นมักท�าให้อ้วน  เพราะกินแล้วไม่ค่อยได้เคลื่อนไหว 

นอนดทูวีแีล้วหลบัไป แม้จะท�าอะไรบ้างกไ็ม่มาก เพราะเป็นเวลาพกัผ่อน 

นี่พูดส�าหรับคนส่วนมาก มีบางคนท�างานอยู่จนดึกจึงเข้านอน ถ้าเป็น 

เช่นนัน้ จะกนิอาหารมากหน่อยตอนเยน็กไ็ด้  ถ้ากนิน้อยจะหวิ ตอนดกึ 

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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จะกนิอาหารเบาๆ  เช่นนมร้อนสกัแก้วก่อนนอนกไ็ด้ นมมสีารอาหารที่ 

ท�าให้นอนหลับสบายด้วย แต่อย่ารีบดื่มเมื่อยังร้อนจัด

บางคนชอบกินอาหารหลายมื้อ  ตั้งแต่  ๕ มื้อขึ้นไป  คือเพิ่ม 

เวลาอาหารขึน้อกี ๒ มือ้ ระหว่างเช้าเช่น ๑๐.๐๐ น. และบ่ายประมาณ 

๑๕.๓๐ น. หรอื ๑๖.๐๐ น. แต่กนิมือ้ละเพยีงเลก็น้อย  ไม่ถงึกบัอิม่ 

เพยีงไม่ให้รูส้กึหวิเท่านัน้ อย่างนีไ้ม่เป็นไร แต่ต้องกนิอาหารมือ้หลกัๆ 

ทัง้ ๓ มือ้น้อยด้วยจงึจะสมควร  ถ้ากนิมือ้หลกัมากแล้ว ยงัมมีือ้เสรมิ 

อีกก็จะมากเกินไป ท�าให้อึดอัดและอ้วนมากขึ้น  เป็นโทษแก่ร่างกาย 

แต่ถ้าปล่อยให้หวิมากและนานเกนิไป กเ็ป็นโทษแก่ร่างกายอกีเหมอืนกนั 

ส�าหรบัพระสงฆ์นัน้ท่านฉนัอาหารเสรมิตอนเยน็ได้บางอย่าง  เช่น น�า้ผึง้ 

น�้าอ้อย น�้าตาลและน�้าผลไม้บางอย่าง

ถอืหลกัง่ายๆ อกีอย่างหนึง่  ว่า กนิเมือ่หวิ  ถ้าไม่รูส้กึหวิไม่ต้อง 

กินก็ได้  แต่นี่หมายถึงว่าเราอยู่อย่างอิสระ  เช่นอยู่กับบ้านซึ่งมีอาหาร 

พร้อมอยู่แล้ว  จะกินเมื่อไรก็ได้  แต่ถ้าต้องเข้าโรงเรียน  เดินทางไกล 

อยูใ่นทีท่�างาน  ไปแสดงปาฐกถา  เข้าประชมุ ซึง่เราไม่มอีสิระทีจ่ะกนิ 

ได้เมือ่หวิ กค็วรกนิตามเวลาแม้ยงัไม่ค่อยหวิ  เมือ่ถงึเวลาแล้วกค็วรกนิ 

อาหารเบาๆ ไว้บ้าง  ป้องกนัไว้ก่อน ชัว่โมงนีย้งัไม่หวิ ชัว่โมงหน้าอาจหวิ 

อีกชั่วโมงต่อมาหิวจนตาลาย มือสั่นท�าอะไรไม่ถูก  สมองไม่ท�างาน 

เพราะสมองขาดกลูโคสคือน�า้ตาลในเลือดต�า่มาก  เรื่องอย่างนี้ไม่ควร 

ประมาท  โดยเฉพาะส�าหรับผู้สูงอายุ  (๔๐-๕๐  ไปแล้ว) คนไทยเรา 

ขีอ้ายและถอืธรรมเนยีมเกีย่วกบัเรือ่งอาหารการกนิอยูด้่วย จะล�าบาก 

อาจถึงเป็นลมหมดสติโดยไม่จ�าเป็น

เมือ่เราอยูอ่ย่างอสิระ ถอืหลกั  “กนิเมือ่หวิ”  ไม่ใช่  “กนิเพราะ 

อยาก” และกนิแต่พอประมาณ ร่างกายได้รบัอาหารแต่พอดีๆ  อยู ่ เสมอ 
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ก็จะกระปรี้กระเปร่า  ท�างานได้ดี  มีทุกขเวทนาน้อย มีความสุขพอ 

สมควร ก็ท�าให้แก่ช้า  และอายุยืน  แต่ทั้งนี้ ต้องเลือกกินอำหำรที่มี 

ประโยชน์ด้วย มบ่ีอยๆ ทีบ่างคนไม่หวิหรอก แต่อยากกนินัน่อยากกนินี่ 

โดยเฉพาะขนม ซึง่ส่วนใหญ่กค็อืแป้งกบัน�า้ตาลนัน่เอง  เป็นอาหารทีใ่ห้ 

พลงังาน แต่กท็�าให้อ้วนได้ง่ายส�าหรบัผูท้�างานเบา ไม่ค่อยได้ออกแรงใน 

การท�างาน และไม่ชอบออกก�าลงักายในชวีติประจ�าวนั ส�าหรบัผูเ้ช่นนัน้ 

และสงูอายดุ้วย กค็วรจ�ากดัอาหารแป้งและน�า้ตาลให้น้อยลง  ต้องกนิ 

ผักผลไม้  (ที่ไม่หวานจัด)  เนื้อ  นม  ไข่  ให้พอสมควรส�าหรับไข่นั้น 

ไข่ขาวไม่เป็นไร แต่ไข่แดงมคีอเลสเตอรอลสงูมาก มถีงึ ๑,๕๐๐ มลิล-ิ 

กรมั  ต่อไข่แดง ๑๐๐ กรมั  ส่วนไข่ขาวไม่มคีอเลสเตอรอลเลย สมอง 

สตัว์ยิง่มมีากขึน้ไปอกี คอืมคีอเลสเตอรอลมากถงึ ๒,๐๐๐  (สองพนั)

คอเลสเตอรอลมส่ีวนท�าให้ไขมนัอดุตนัในเลอืดสงู  เป็นอนัตราย 

มากต่อคนเป็นโรคหวัใจและความดนัเลอืดสงู แม้คนไม่เป็นโรคดงักล่าว 

กค็วรระวงัไว้เพือ่เป็นการป้องกนั  ถ้าเรายงัไม่เป็นโรคหวัใจและกลวัจะ 

เป็นในภายหน้ากจ็งป้องกนัไว้ก่อน โดยการกนิอยูอ่ย่างคนเป็นโรคหวัใจ 

ถ้ายังไม่เป็นโรคเบาหวาน กลัวจะเป็นก็จงป้องกันไว้ก่อน  โดยกินอยู่ 

อย่างคนเป็นโรคเบาหวาน คอืควบคมุอาหาร ออกก�าลงักาย ไม่เครยีด 

ระวงัไม่ให้อ้วนหรอืน�า้หนกัเกนิ กลวัเป็นโรคความดนัเลอืดสงูกเ็ช่นเดยีว 

กัน  ระวังป้องกันโดยเป็นอยู่อย่างคนเป็นโรคความดันเลือดสูง  รักษา 

จิตให้สงบผ่องใส อย่ามีอารมณ์รุนแรง ลดอาหารไขมันลงให้มาก

บรรดาอาหารทีใ่ห้พลงังานต่อร่างกายนัน้ อาหารไขมนัให้พลงังาน 

มากทีส่ดุ แต่ส�าหรบัผูส้งูอายแุละผูม้โีรคประจ�าตวับางอย่าง มโีรคหวัใจ 

เป็นต้น ควรเลอืกกนิไขมนัทีไ่ม่อิม่ตวั ซึง่จะพบได้ในพวกน�า้มนัพชืต่างๆ 

ยกเว้นน�้ามนัมะพร้าวหรอืกะทิ  ส่วนกรดไขมนัชนดิอิม่ตวั  (Saturated 

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน



อ . ว ศิ น  อิ น ท ส ร ะ

ค ว า ม เ ข ้า ใ จ เ กี ่ย ว ก ับ ช ีวิ ต

241

faity acids) ซึง่ได้จากน�า้มนัสตัว์ต่างๆ น�า้มนัมะพร้าวเป็นต้นควรเว้น

กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว  (unsaturated  fatty  acids)  นี้  มี 

ประโยชน์ต่อร่างกาย ท�าให้คอเลสเตอรอลลดน้อยลง และบางชนิด 

ไม่ท�าให้คอเลสเตอรอลเปลี่ยนแปลง

วธิสีงัเกตง่ายๆ แบบชาวบ้านๆ  ว่าอย่างไหนเป็นกรดไขมนัชนดิ 

อิ่มตัว  อย่างไหนไม่อิ่มตัว ก็ให้ดูที่ความเป็นก้อนและความเหลวของ 

มัน กรดไขมันชนิดอิ่มตัวส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นก้อนเมื่อเก็บไว้ใน 

ทีธ่รรมดา  เช่น ไขมนัววั น�า้มนัหม ู เป็นต้น ยกเว้นน�า้มนัมะพร้าว ซึง่ 

เป็นกรดอิ่มตัวแต่เหลว  เหมือนไขมันไม่อิ่มตัวอื่นๆ  เช่นน�้ามันพืช

เวลานี้  มีน�้ามันพืชออกมาจ�าหน่ายกันมากหลายยี่ห้อ คนกลัว 

ไขมนัในเลอืดอดุตนัจงึนยิมบรโิภคน�้ามนัพชืกนัมากกว่าน�า้มนัสตัว์ แม้ 

จะอร่อยน้อยกว่า แต่ก็ปลอดภัยส�าหรับผู้ระวังเรื่องอาหารมากกว่า

ในสังคมที่ขาดแคลนเรื่องอาหาร  มนุษย์ได้เจ็บป่วยล้มตาย 

เพราะขาดอาหาร  เป็นโรคเลือดจางเพราะขาดธาตุเหล็ก  และโรค 

ระบาดได้เป็นอันมาก  แต่ในสังคมที่สมบูรณ์ด้วยอาหาร มนุษย์เรา 

ได้ล้มป่วยและตายด้วยโรคอาหารเกินและไม่รู้จักกินหรือกินไม่เป็น 

จ�านวนมากเหมอืนกนั เช่น โรคอ้วน ไขมนัในเลอืดสงู โรคหวัใจ  เป็นต้น 

เป็นเรื่องของการอยู่ดีกินดี  มีเครื่องทุ่นแรงมาก  เช่น  จะไปไหนก็นั่ง 

รถยนต์ไป  ไม่ต้องเดินมากเหมือนเมื่อก่อน

ขอพดูเรือ่งไข่ต่ออกีสกัหน่อย  เพราะเป็นอาหารทีก่นิกนัทกุบ้าน 

ทัง้เดก็ ผูใ้หญ่ และผูส้งูอายหุรอืคนชราปรงุง่าย ใครๆ กท็�าเป็น สดุแล้ว 

แต่ชอบ ผูห้ญงิทีไ่ด้ชือ่ว่า  “ท�ากบัข้าวไม่เป็น” กย็งัท�าไข่เป็น คอื ลวก 

บ้าง ต้มบ้าง  เจียวบ้าง ดาวบ้าง ท�าง่ายจริงๆ และส�าเร็จประโยชน์ 
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เป็นกับข้าวได้มื้อหนึ่ง

นักโภชนาการถือว่า นมและไข่นั้นเป็นยอดอาหารของมนุษย์ 

เพราะมีสารอาหารต่างๆ  เกือบครบถ้วน  แต่ขอให้กินพอสมควร ผู้ 

สูงอายุที่เกรงว่าจะมีไขมันในเลือดสูง กินสัปดาห์ละ ๓ ฟองก็พอ ถ้า 

กินเฉพาะไข่ขาวก็กินได้ทุกวัน  แต่จะเอาไข่แดงไปทิ้งเสียที่ไหนล่ะ? 

นอกจากแบ่งกินกับเด็ก ก็จะได้ส่วนที่พอดี

ไข่แดงเป็นจดุเริม่ต้นของตวัอ่อน จงึอดุมสมบรูณ์ด้วยสารอาหาร 

ที่จ�าเป็นส�าหรับการเจริญเติบโต  โปรตีนในไข่มีกรดอะมิโนที่จ�าเป็น 

ครบทุกชนิด คนที่เกรงว่าร่างกายและขาดสารอาหารจึงควรกินไข่ไว้ 

บ้าง  (ถ้ามีกิน)  โปรตีน แปลว่า  “ส�าคัญกว่าเพื่อน”  เป็นสารอาหาร 

ทีส่�าคญัในการสร้างเนือ้หนงัและความเจรญิเตบิโต โปรตนีนี ้ ร่างกาย 

สามารถเปลีย่นให้เป็นแป้งน�า้ตาล  (คาร์โบไฮเดรต) และไขมนัได้ แต่ 

คาร์โบไฮเดรตและไขมัน ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนให้เป็นโปรตีนได้

เด็กชนบทเป็นอันมากขาดอาหารโปรตีน  จึงผอมแห้งแรงน้อย 

พงุโรก้นปอด ผูใ้หญ่ในชนบทส่วนมากกผ็อมเกรง็  ส่วนคนในกรงุหรอื 

ในเมอืงอาหารเกนิ  อ้วนเกนิไป  เนือ้ นม ไข่ แป้ง น�า้ตาล  เหลอืเฟือ 

ในรูปต่างๆ  ซึ่งบริษัทหรือโรงงานผลิตขึ้น  ยั่วยวน  ชวนเชิญ ล่อตา 

ล่อใจให้บริโภค

ในไข่แดงสดมโีปรตนีประมาณ ๑๗.๕% น�า้ ๔๘% ไขมนั ๓๒.๕% 

มีแป้งและน�้าตาลเพียงเล็กน้อย  ไข่แดงจะเป็นสีอะไรนั้น  สุดแล้วแต่ 

อาหารที่น�ามาเลี้ยงเป็ดหรือไก่  ถ้าอาหารที่น�ามาเลี้ยงมีคาร์โรทีนอยด์ 

สูง สีของไข่แดงจะเป็นสีเหลืองเข้ม

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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ไข่นอกจากจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์แล้ว ยังถูกน�า 

ไปใช้ในวงการเสริมสวยอีกด้วย  เช่น น�ามาผสมเป็นแชมพูโปรตีนไข่ 

เพราะไข่มีกรดอะมิโนพวกซัลเฟอร์อยู่ค่อนข้างสูง ซึ่งช่วยในการสร้าง 

เซลล์ของผิวหนัง  เล็บและผม

ไม่ควรกนิไข่ดบิๆ หรอืไข่ครึง่สกุครึง่ดบิเช่นไข่ลวกเพราะมโีปรตนี 

ชนดิหนึง่ในไข่ขาวเรยีกว่า อวดินิ  (avidin)  เมือ่ยงัไม่สกุ  เรากนิเข้าไป 

มันจะไปจับวิตามินชนิดหนึ่งที่เรียกว่า  ไบโอติน  (biotin)  ซึ่งช่วยใน 

การท�างานของเอนไซม์  (enzyme สารท�าการย่อย สารช่วยย่อยใน 

ร่างกาย จะเหน็ว่าเมือ่กนิไข่ดบิมกัท�าให้ท้องอดื)  ต่างๆ ในร่างกาย เป็น 

เหตใุห้ไบโอตนิท�างานไม่ได้ตามปกต ิ ถ้าไข่สกุแล้วกไ็ม่มปัีญหาในเรือ่งนี้ 

ไข่นั้นทั้งๆ ที่เราเห็นว่ามีเปลือกหุ้มอย่างเรียบร้อยอย่างนั้นแหละ ถ้า 

ส่องดูด้วยกล้องจุลทัศน์จะเห็นมีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ มาอัดรวมกัน 

มรีหู่างกนัเป็นระยะๆ ทัง้นีเ้พือ่เป็นช่องระบายอากาศของตวัอ่อน อนันี้ 

แหละ ท�าให้เชือ้แบคทเีรยีเข้าไปได้  ถ้าไข่ไม่ปลอดเชือ้ ทีเ่รยีกว่า “ซลัโม- 

เนลล่า”  ถ้าคนกนิเข้าไปจะมอีาการภายใน ๑๒-๒๔ ชัว่โมง  เช่นคลืน่ไส้ 

อาเจียน ปวดหัว ปวดท้อง หนาวและอุจจาระร่วง

ผู้รู้ท่านแนะว่า  เมื่อซื้อไข่มาแล้ว  ไม่ต้องล้างน�้า  ไม่ว่าน�้าร้อน 

น�้าอุ่น  หรือน�้าเย็น  เพราะถ้าล้างน�้า  จะท�าให้ส่วนของเมือกที่อยู่บน 

เปลือกไข่ถูกล้างออกไป แบคทีเรียจะเข้าไปในไข่ได้ง่ายขึ้น

ไข่เป็นอาหารทีด่มีากของมนษุย์กจ็รงิ แต่กนิมากนกักไ็ม่ด ี ไม่ว่า 

ผูส้งูอาย ุหรอือายยุงัไม่สงู  เพราะท�าให้คอเลสเตอรอลสงู มอียูค่นหนึง่ 

ตามข่าวว่าเป็นแชมเป้ียนทศกรฑีาโอลมิปิก กนิไข่วนัละ ๑๐-๑๖ ฟอง 

เนือ้วนัละ ๑ กโิลกรมั หยดุออกก�าลงักายเสยี ๑  ปี น�า้หนกัตวัเพิม่ขึน้ 
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ถึง ๑๒ กก.  ในปีเดียว  ไขมันในเลือดสูงขึ้น  จาก ๑๙๕ มก.  เป็น 

๔๕๐ มก. และตายด้วยโรคหลอดเลอืดหวัใจอดุตนั ดงันัน้แม้ในอาหาร 

ที่มีคุณค่าก็ต้องรู้จักประมาณ

ส�าหรบัเดก็ในชนบทของเรา  พ่อแม่มกัเลีย้งเดก็เลก็ด้วยข้าวกบั 

กล้วยน�า้ว้าบดเข้าด้วยกนั ซึง่เป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตด้วยกนั 

ทีด่กีว่าควรจะบดไข่แดงและไข่ขาวรวมกบัข้าวด้วย  เพราะจะได้โปรตนี 

ซึง่จะเป็นประโยชน์กบัการเจรญิเตบิโตของเดก็มาก  เดก็ในชนบทของ 

เราอยู่ในภาวะทุโภชนาการ อาหารไม่พอ  เป็นโรคขาดสารอาหารกัน 

มาก  เด็กยากจนในกรุงเทพฯ ก็เหมือนกัน ความรู้ในเรื่องโภชนาการ 

เป็นสิ่งส�าคัญมาก แม้จะค่อนข้างยากจนแต่ถ้ามีความรู้อยู่บ้างก็ยังพอ 

เลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์  ถ้าไม่ตามใจความอยากของตน  เช่นมี 

ไข่ต้มกับน�้าอัดลมยี่ห้อต่างๆ  วางขายอยู่  เมื่อหิว  เด็กส่วนมากจะซื้อ 

น�า้อดัลม ๑ ขวด ซึง่แพงกว่าไข่ต้ม ๑ ฟอง แต่ไข่ต้มมปีระโยชน์กว่า 

มากหลายเท่า ถ้าเป็นน�้าอัดลมบรรจุกระป๋องยิ่งแพงขึ้นไปอีก คุณค่า 

อาหารมีน้อย บางอย่างถ้าท้องว่างยังจะเพิ่มแก๊สในกระเพาะอีก  ใน 

จ�านวนสตางค์เท่ากนั คนรูจ้กักนิกบัคนไม่รูจ้กักนิจะได้คณุค่าทางอาหาร 

ผิดกันมาก

พดูถงึอำหำรอย่ำงอืน่บ้ำง  เช่น  เนือ้ หม ู เป็ด และไก่ ซึง่เป็น 

อาหารหลักของผู้มีอันจะกิน  เนื้อวัว  เนื้อหมู ชนิดไม่ติดมัน  ใน ๑๐๐ 

กรัม มีคอเลสเตอรอล ๗๐ มก. ส่วนเนื้อไก่ มี ๖๐ มก.

ส�าหรับผู้สูงอายุที่ไม่ต้องการอ้วน  ไม่ควรกินมาก  เมื่อกินเนื้อ 

ววัหรอืเนือ้หม ูกค็วรแยกเอาส่วนทีเ่ป็นมนัออกเสยี  ไม่ต้องเสยีดาย ที่ 

จริงการกินทั้งมันนั้น  อร่อยกว่ากินเนื้อไม่ติดมันมาก คนจึงชอบ แต่ 

ถ้าตามใจลิ้นจะล�าบากภายหลัง ล�าบากกับร่างกายส่วนอื่นๆ ส่วนคน 

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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ผอม กินได้ตามสมควร อย่ามากนัก

ไก่และเป็ด  (เป็ดมีคอเลสเตอรอล ๗๐ มก.  เหมือนกัน)  ผู้ 

ไม่ต้องการอ้วน  ไม่ต้องการให้มีไขมันในเลือดสูง นอกจากกินแต่พอ 

ประมาณแล้ว ควรลอกหนงัออก (ทีอ่ร่อยของมนัอกีแหละ) กนิแต่เนือ้ 

เพราะหนงัมส่ีวนทีเ่ป็นไขมนัมาก อย่าเสยีดายของ  ถ้ามวัเสยีดายของ 

อยู่และกินเข้าไปมากชื่อว่าไม่รักษาตน  ไม่รักษาสุขภาพของตน  เมื่อ 

สุขภาพเสียไปมาก อีกหน่อยจะกินอะไรไม่ได ้ ไม่มีใครลงโทษหรอก 

แต่ธรรมชาติลงโทษเอง  เพราะเราไปล่วงกฎธรรมชาติเข้าบ่อยๆ

เนื้อ หมู  เป็ดไก่  เหล่านี้  ถ้าต้มควรกินน�้าต้มให้หมดเท่าที่ตัก 

มาแต่ละครัง้  เพราะน�า้ของมนัมปีระโยชน์มาก สารอาหารดีๆ  อยูใ่นน�า้ 

ของมนั  เหมอืนน�า้ข้าว คนเมือ่ก่อนหงุข้าวเชด็น�า้ คอืพอเดอืด  ข้าวสกุ 

แล้วเทน�้าข้าวทิ้งให้หมากินบ้าง ทิ้งเสียเฉยๆ บ้าง หมาเลยอ้วนท้วน 

สมบูรณ์  คนเจ้าของข้าวกินแต่กากของมันกับปลาแห้ง  ตัวเลยแห้ง 

ไม่มนี�า้มนีวล แถมยงัท�างานออกแรงมากเสยีด้วย (เดีย๋วจะคยุกนัเรือ่ง 

อาหารของคนใช้แรงงานสกัหน่อย) โชคดสีมยันีม้หีม้อหงุข้าวไฟฟ้า สกุ 

ในตัว ตัดไฟในตัว น�้าข้าวจึงแห้งอยู่กับข้าวสุกอย่างสมบูรณ ์ส�าหรับ 

แกงนั้น ถ้าเป็นแกงกะทิก็ควรระวังไว้บ้าง ควรกินน�้าแกงแต่น้อย

ส�ำหรบัพระอำพำธนัน้ พระพทุธเจ้ำทรงอนญุำตให้ฉนัน�ำ้เนือ้ต้ม 

ตอนเยน็ได้ (รวมน�า้ต้มหม ู เป็ด ไก่  ด้วย) บบีมะนาวได้  เพราะมะนาว 

ฉันได้อยู่แล้ว ห้ามเติมน�้าปลา ส่วนพริกขี้หนูฉันได้ น�้าเนื้อต้มส�าหรับ 

พระป่วยฉันนี้ต้องกรองเสียก่อนให้เหลือแต่น�้าจริงๆ  ไม่ให้เศษเนื้อติด 

เข้าไปด้วย แต่ถ้าเป็นเนือ้มนษุย์  ห้ามเดด็ขาด ฉนัเข้าไปเป็นอาบตัถิลุ- 

ลัจจัย  (แปลว่า ชั่ว, หยาบ)
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เคยมีเรื่องสมัยพุทธกาล นางสุปปิยา  เมื่อฟังเทศน์ของพระ- 

พุทธเจ้าตอนเย็นแล้ว  เที่ยวเดินถามภิกษุในวัดเชตวันว่า  ท่านรูปใด 

ต้องการสิง่ใดบ้าง นางจะจดัถวาย ภกิษรุปูหนึง่อาพาธ จงึขอน�า้เนือ้ต้ม 

กับนาง  วันนั้นนางหาเนื้อไม่ได้  ปรากฏว่าเป็นวันอุโบสถ  งดขายเนื้อ 

ทั่วเมือง นางจึงเข้าห้อง ตัดเนื้อขาของตนเอง  ให้คนใช้ต้มแล้วน�าน�้า 

เนือ้ต้มไปถวายพระ พระไม่รูจ้งึฉนั  ต่อมาพระพทุธเจ้าทรงทราบเรือ่งนี้ 

จงึตรสัถามภกิษผุูอ้าพาธนัน้ว่า  เมือ่ฉนัน�า้เนือ้ต้มนัน้  ได้พจิารณาหรอืไม่ 

ภิกษุรูปนั้นทูลตอบว่า  “มิได้พิจารณา”

ตรสัตเิตยีนและตรสัว่า “ภกิษฉุนัเนือ้โดยมไิด้พจิารณาเป็นอาบตัิ 

ทุกกฎ ถ้าเป็นเนื้อมนุษย์เป็นอาบัติถุลลัจจัย”

(ทุกกฎแปลว่า  ไม่ดี  ไม่งาม  ไม่เหมาะ  ไม่ควร)

คราวนีข้อพดูถงึเรือ่ง อำหำรส�ำหรบัคนใช้แรงงำน ทีจ่รงิทกุคน 

ใช้แรงงานทัง้นัน้ มากบ้าง  น้อยบ้าง นัง่อยูเ่ฉยๆ กใ็ช้แรงงานเหมอืนกนั 

แต่ใช้น้อย คนใช้แรงงานที่หมายถึงในที่นี้  คือผู้ท�างานโดยใช้แรงกาย 

มาก เช่น กรรมกรแบกหาม ช่างไม้  ช่างก่อสร้าง นกัเรยีนทีต้่องเดนิเท้า 

ไปเรยีนไกลๆ  เกษตรกร นกักฬีา ฯลฯ คนใช้แรงงานส่วนใหญ่ในบ้าน 

เรากินแต่ข้าว  (มาก) กับข้าวเพียงเล็กน้อยใส่มากับข้าว  เช่น ปลา 

แห้ง ไข่เคม็  เพราะสะดวกในการพกพา อาหารพวกข้าว แป้ง น�า้ตาล 

นัน้มโีปรตนี  วติามนิและแร่ธาตนุ้อยมาก คนใช้แรงงานจ�าเป็นต้องได้ 

สารอาหารพวกโปรตีน  ไขมัน  และแร่ธาตุต่างๆ อย่างเพียงพอด้วย 

ทีต้่องการมากเป็นพเิศษส�าหรบัผูใ้ช้แรงงานคอือาหารพวกแป้ง น�า้ตาล 

และไขมัน  ส่วนโปรตีนจะน้อยลงหน่อยก็ได้  คนใช้แรงงาน  ถ้า 

น�้าหนักตัว ๕๐ กก.  เขาควรได้อาหาร ๒,๐๐๐  (สองพัน)  แคลอรี 

(calorie)  ต่อวัน  (แคลอรีคือหน่วยของก�าลังงานจากอาหาร;  หรือ 

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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หน่วยของความรอ้นจากอาหารที่บริโภคเข้าไป) อัตราส่วนของอาหาร 

ควรเป็นดังนี้

คาร์โบไฮเดรต    ร้อยละ ๕๕-๖๐

โปรตีน      ร้อยละ ๑๕-๒๐

ไขมัน      ร้อยละ ๒๐-๒๕

รวมความว่า ควรเป็นพวกแป้ง น�า้ตาล มากทีส่ดุ  (ยกเว้นคนมี 

โรคประจ�าตวัทีจ่ะต้องลดอาหารพวกแป้งน�้าตาลอยูโ่ดยปกตแิล้ว) รอง 

ลงมาคือไขมัน ต่อจากนั้นจึงเป็นโปรตีน นอกจากนี้ยังมีวิตามินและ 

แร่ธาตุอย่างเพียงพอด้วย  วิตามินและแร่ธาตุจะได้จากพวกผักและ 

ผลไม้ตามฤดูกาล ผักกินไว้มากๆ ดี  กินสดไม่ชอบ ก็ลวกนิดหน่อย 

ท�าให้รสชาติดีขึ้นด้วย  ไม่ท�าให้คุณสมบัติเสียไป

ส�าหรับข้าวนั้น  เมื่อก่อนเรากินข้าวซ้อมมือ  ธรรมชาติได้ให้ 

วติามนิบ ี๑ มากบัเมลด็ข้าวด้วย อยูใ่นส่วนของเยือ่หุม้ข้าวสารนัน่เอง 

วติามนิบ ี๑ เป็นตวัส�าคญัในการเปลีย่นคาร์โบไฮเดรต (แป้งและน�า้ตาล) 

ให้เป็นพลงังาน แต่ในปัจจบุนัเรามโีรงสสีข้ีาวจนขาว วติามนิบี  ๑  จึง 

ออกไปอยูก่บัร�าข้าวเสยีหมด ร�าข้าวเอาไปให้หมกูนิ  เราจงึต้องตามไป 

กินหมูอีก  เพื่อให้ได้วิตามินบี  ๑  ในกรณีที่หมูถูกเลี้ยงด้วยร�าข้าว 

วิตามินบี  ๑  ช่วยไม่ให้เป็นโรคเหน็บชา คนกินข้าวโรงสี  จึงต้องกิน 

วิตามินบี ๑  ไว้บ้างตามสมควร กินชนิด ๑๐ มก. ก็น่าจะพอราคาก็ 

ไม่แพง  ร้อยหนึ่งไม่กี่บาทแต่จะกินเท่าไร อย่างไรขอให้ไปถามหมอ 

หรือเภสัชกร บี ๑ ยังใช้ได้กับความดันเลือดต�่าอีกด้วย  ในถั่วเหลือง 

ถั่วเขียว บี  ๑ ก็มีมากพอสมควร แต่อย่ากินมากนัก บี  ๑ กินมาก 

เกนิไปดเูหมอืนจะท�าให้ตาแขง็ นอนไม่ค่อยหลบั ขอให้รกัษาความพอดี 

ไว้ในทุกๆ  เรื่อง จะดีเสมอ
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คราวนี ้พดูถงึ  เรือ่งผกัและผลไม้   บ้าง บรรดาผกัหรอืผลไม้และ 

เมลด็พชืทีม่ใียอาหารมาก  เมลด็แมงลกั มใียอาหารมากทีส่ดุ สารทีม่ี 

ใยอาหารมาก มีประโยชน์  ช่วยลดไขมันในเลือด และช่วยลดน�้าตาล 

ในเลือดด้วย อย่างน้อยช่วยให้น�้าตาลและไขมันถูกดูดซึมช้าลง

เมลด็แมงลกัราคาถกู  เป็นอาหารทีอ่ร่อยอย่างหนึง่  ถ้าปรงุเป็น 

ของหวานทกุคนรูจ้กัดี  แต่ทีจ่ะพดูถงึนีพ้ดูในฐานะเป็นยาสมนุไพร ผูท้ี่ 

กนิอาหารมาก  เจรญิอาหาร  อ้วนเอาๆ ให้กนิเมลด็แมงลกัก่อนอาหาร 

ทกุมือ้  โดยใช้เมลด็แมงลกั ๒  ช้อนชาพนูๆ (ประมาณ ๑๐ กรมั) แช่ 

น�า้ให้พองดแีล้วแบ่งกนิเป็น ๓ มือ้ จะกนิมือ้เดยีวกไ็ด้  ถ้ากนิได้ ไม่ต้อง 

เติมน�้าตาล  เมล็ดแมงลักจะเข้าไปกินเนื้อที่ในกระเพาะอาหารเสียพอ 

สมควร ท�าให้กนิอาหารได้น้อยลง  ถ้ากนิก่อนนอนยงัเป็นประโยชน์กบั 

การขับถ่ายอีกด้วย

ถ้ากินหลังอาหารจะช่วยให้น�้าตาลและไขมันดูดซึมช้าลง  เป็น 

ประโยชน์ไปอกีด้านหนึง่  เวลานีม้ที�าเป็นผงขายอย่างน้อย ๒ ยีห้่อแล้ว 

สะดวกในการกินมาก  เพราะบรรจุเป็นซอง  เพียงใส่แก้วน�้าธรรมดา 

หรือถ้วยชาแล้วรินน�้าใส่หรือใส่น�้าก่อน แล้วเทเมล็ดแมงลักลงทีหลัง 

ก็ได้เหมือนกัน  ใช้ช้อนชาตีให้เข้ากัน  มันจะพองตัวทันที  ทิ้งไว้สัก 

๕-๑๕ นาที  ก็ดื่มได้  จะใช้น�้าร้อนหรือน�้าเย็นก็ได้  แต่มีข้อแปลกอยู่ 

อย่างหนึ่งคือ ถ้าชงกับกาแฟหรือน�้าผึ้งที่ละลายน�้าแล้ว  เมล็ดแมงลัก 

จะไม่พองตวั คงเป็นเมด็เลก็ๆ อยูอ่ย่างนัน้  โดยธรรมดาเมลด็แมงลกั 

จะพองตัวถึง  ๑๐  เท่าของเมล็ดที่ยังไม่ได้แช่น�้า  เมล็ดแมงลักแบบ 

ซองนี้  บอกไว้ว่าได้สกัดเอาส่วนที่เป็นไขมันและแป้งออกแล้ว ผู้ที่กิน 

เมลด็แมงลกัเป็นประจ�า  ต้องดืม่น�า้มากๆ มฉิะนัน้อาจท�าให้ล�าไส้อดุตนั 

ได้  (หมอบอก) ในกรณนีี ้ เมลด็แมงลกัทีเ่ป็นผงบรรจซุองดจูะปลอดภยั 

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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กว่า  เพราะละเอียดเกือบจะไม่ต้องย่อยเลย  ไม่ว่าอะไรต้องระลึกถึง 

คุณถึงโทษของมันเสมอ

อาหารอกีตวัหนึง่ของคนไทยทีอ่อกฤทธิเ์ป็นยา คอื กระเทยีม ซึง่ 

คนไทยชอบใส่ผสมในอาหารหลายอย่าง  จากการค้นคว้าของทั่วโลก 

ปรากฏว่ากระเทยีมเป็นอาหารทีม่คีณุค่าสงูในการช่วยป้องกนัและรกัษา 

โรค  เช่น  ช่วยลดความดนัเลอืด ลดน�า้ตาลในเลอืด และไขมนัในเส้น 

เลอืด แก้หลอดลมอกัเสบและหดื ท�าให้เลอืดไม่แขง็ตวั แก้โรคผวิหนงั 

กลากเกลือ้น ท�าให้กระชุม่กระชวย กระปรีก้ระเปร่า ฯลฯ นอกจากนี้ 

ยังท�าให้วิตามินบี ๑ ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นถึง ๒๐  เท่า

แต่ถึงอย่างไร ก็ต้องอาศัยหลักสายกลางเอาไว้  อย่ากินมาก 

เกนิไป และอย่ากนิเวลาท้องว่าง  เพราะกระเทยีมมฤีทธิร์ะคายเคอืงสงู 

จะท�าให้ระคายเคืองกระเพาะและล�าไส้ ท�าให้ปวดท้องได้ ถ้ากินมาก 

เกินไปอาจไปท�าลายเม็ดเลือดแดงได้เหมือนกัน  เพราะ สารอัลลิซิน 

ในกระเทยีม ไปท�าให้เมด็เลอืดแดงแตกออก ยงัท�าให้ตบัท�างานไม่เตม็ที่ 

และกระเทียมอาจไปกวนม่านตา ท�าให้ตาสู้แสงจ้าได้น้อยลง แต่โทษ 

เหล่านี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกินมากเกินไป  ไม่เพียงแต่กระเทียมเท่านั้น 

อาหารที่มีคุณค่าทุกอย่าง  ให้โทษได้ทั้งนั้นเมื่อกินมากเกินไป

พูดถึงอาหารการกินมาพอสมควรแล้ว แม้จะมีเรื่องที่จะคุยกัน 

ได้อกีหลายอย่าง แต่ขอหยดุยัง้ไว้ก่อน ขอพดูถงึเรือ่งอืน่บ้าง  เช่นเรือ่ง 

ยำ  เพราะยาก็เป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตในปัจจัย ๔

คนเราเกิดมา ต้องมีการเจ็บป่วยบ้าง ซึ่งหายได้เองบ้าง ต้อง 

อาศัยยาบ้าง ดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
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โรคบางอย่าง  รักษาก็หาย  ไม่รักษาก็หาย

โรคบางอย่าง  รักษาหาย  ไม่รักษาไม่หาย

โรคบางอย่าง  รักษาก็ไม่หาย  ไม่รักษาก็ไม่หาย

เรารักษาโรคเมื่อป่วยไข้  ก็ด้วยหวังว่ารักษาแล้วจักหาย  แม้ 

ไม่หายขาดก็พอทุเลาหรือคุมไว้ได้  ไม่ให้ก�าเริบจนประสบทุกขเวทนา 

หนักหรือรบกวนจนร�าคาญ ไม่อยากท�าอะไร หรือท�าไม่ไหว  เป็นเหตุ 

ให้เสยีงาน  เสยีเงนิ  เสยีก�าลงัใจ  เสยีเวลา  เสยีอนาคต  เสยีนสิยั  เสยี 

เพือ่น  เสยีบคุลกิลกัษณะ สารพดัทีจ่ะเสยีเพราะมโีรค บางคนท�าลาย 

ชีวิตตนเองเพราะโรคเรื้อรังก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆ

ทีจ่รงิทกุอย่างในโลก มขีองแก้กนั  เพยีงแต่เราไม่ค่อยรูว่้า อะไร 

แก้อะไรเท่านั้น  เวลานี้  โรคเอดส์  (ภูมิคุ้มกันบกพร่อง) ก�าลังระบาด 

กลัวกันทั่วโลก  เพราะยังหายาที่รักษาไวรัสเอดส์ไม่ได้  มียาบางตัว 

เพียงแต่ยับยั้งไว้ได้บ้าง  แต่ไม่สามารถท�าลายได้  พอเป็นถึงระยะที่ 

๒-๓ กม็หีวงัตายอย่างเดยีว สาเหตขุองเอดส์ทีแ่รกกค็อื อธรรมราคะ 

หมายถึงการสนองราคะโดยไม่ถูกต้องตามธรรมหรือตามธรรมชาติที่ 

ควรจะประพฤติ  ไม่เห็นโทษของมัน  เมื่อมากเข้า  สะสมไว้นานเข้า 

จึงถูกธรรมชาติลงโทษเอา  เพื่อให้มนุษย์เข็ดหลาบเสียบ้าง แต่ต่อไป 

ภายหน้า วงการแพทย์และวทิยาศาสตร์ อาจค้นพบยาทีส่ามารถรักษา 

โรคเอดส์ได้ ถงึอย่างไรๆ กป้็องกนัไว้ก่อนดกีว่า  เพราะค่ารกัษาเอดส์ 

แพงมาก

เรามาคยุกนัเรือ่งยาสามญัทัว่ๆ ไปดกีว่า ยาเป็นสิง่มอีายเุหมอืน 

มนุษย์และสิ่งทั้งหลาย  เมื่อหมดอายุการใช้แล้ว  ใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์ 

มีแต่โทษแก่ร่างกาย การกินยาใช้ยา  จึงต้องเต็มไปด้วยความระมัด 

ระวัง คิดแล้วคิดอีกดูแล้วดูอีก ปรึกษาแล้วปรึกษาอีกให้แน่ ที่ขวดยา 

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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กล่องยาหลายชนดิ  ท่านให้พมิพ์ว่า ยาอนัตราย นัน่คอืยาทีต้่องใช้อย่าง 

ระมัดระวัง มีกฎเกณฑ์มีก�าหนดเวลา อย่าเชื่อข้อความในฉลากยาที่ 

ติดมากับขวดหรือกล่องหรือซองยาให้มากนัก  เพราะบริษัทยาหลาย 

บริษัทที่มุ่งแต่จะขายยาของตนให้ได้มากที่สุด  โดยไม่ค�านึงถึงสุขภาพ 

ของประชาชน และความสิ้นเปลืองและความสูญเสียของประชาชน 

ผู้บริโภคซึ่งเสียเปรียบอยู่ทุกทางแล้ว

ยาหมดอาย ุมทีีพ่อสงัเกตได้อยู ่๒ อย่าง คอื (๑) ดทูีต่วัยาเอง 

เช่นสีเปลี่ยนไป หรือถ้าเป็นยาเม็ดเคลือบ มีรอยเยิ้มออกมา ถ้าเป็น 

แคปซลูถอดได้ ลองถอดออกดู  เช่น ยาเตตตร้าไซคลนี ตวัยาภายใน 

จะเป็นสีเหลืองอ่อน ถ้าเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลหรือสีเทาแสดงว่ายาหมด 

อายแุล้ว ไม่ควรกนิ อนัตรายมาก เช่น ท�าให้ท่อไตเสยี  เป็นต้น ยาน�า้ 

แขวนตะกอน ตามปกตเิมือ่เขย่าขวดตะกอนกบัน�้าใสข้างบนจะเข้ากนั 

สนิท ถ้าตะกอนเป็นก้อนเขย่าแล้วเข้ากับน�้าไม่สนิท  แสดงว่ายาเสีย 

หรอืหมดอาย ุ (๒) สงัเกตดวูนัผลติ กบัวนัหมดอาย ุมยีาหลายอย่างที่ 

บอกวันหมดอายุไว้ที่ขวดหรือที่กล่องว่า  Exp. มาจากค�าว่า Expira- 

tion  (เอกซพิเรฌั่น)  แปลว่าหมดอายุ  สมมติว่า  Exp. ๑๐-๑๑-๘๙ 

(หรอื ๑๐/๑๑/๘๙) แสดงว่ายาหมด อาย ุ ในวนัที ่๑๐  เดอืน ๑๑ คอื 

เดอืนพฤศจกิายน ค.ศ. ๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๒) บางอย่างจะบอกเฉพาะ 

วันผลิตเอาไว้  แต่ไม่บอกวันหมดอายุ  เช่น Manu.  Date.  ๘/๘๙ 

Manu ย่อ มาจากค�าว่า Manufacture  (แมนิวแฟคเชอะ) แปลว่า 

กระท�าหรอืประดษิฐ์ คอืผลตินัน่เอง  โดยปกต ิ ถ้าไม่บอกวนัหมดอายุ 

แต่บอกวันผลิตไว้  ถ้ายานั้น  นับแต่วันผลิตมาถึง ๕ ปี  ก็ถือว่าหมด 

อายุ  ไม่ควรกิน
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ส�าหรับยาหยอดตานั้น แม้จะยังไม่ถึงวันหมดอายุ  แต่เมื่อเปิด 

ใช้แล้ว  ให้ใช้ภายใน ๑  เดอืนเท่านัน้ แม้ยงัเหลอือยูก่ใ็ห้ทิง้ไป ไม่ต้อง 

เสียดาย ดวงตาของเราราคาแพงและส�าคัญกว่ายาหยอดตามากนัก 

อนึ่ง ถ้าไม่จ�าเป็นจริงๆ ก็อย่าใช้ยาหยอดตาใดๆ นอกจากได้ปรึกษา 

จกัษแุพทย์แล้วเท่านัน้  เพราะยาหยอดตาแต่ละอย่างเข้าตวัยาทีอ่าจจะ 

เป็นพษิต่อดวงตาของเราได้ แม้ฉลากยาจะบอกไว้ว่าดอีย่างนัน้อย่างนี้ 

แก้โรคตาอย่างนั้นอย่างนี้  เรารู้ได้อย่างไรว่าเราเป็น ดวงตามีความ 

สลับซับซ้อนและส�าคัญมาก

ยาหยอดตาบางอย่างเข้าตวัยาปฏชิวีนะ ส�าหรบัฆ่าเชือ้โรคในตา 

หรอือาการอกัเสบของเยือ่บตุาทีเ่กดิจากการตดิเชือ้แบคทเีรยี  ใช้ไม่ถกู 

เรื่องอาจท�าให้ตาอักเสบ แพ้ยาเป็นอันตรายได้  ยาหยอดตาบางอย่าง 

เข้าตัวยาสเตียรอยด์  ซึ่งแพทย์จะใช้เมื่อวินิจฉัยได้ว่าคนไข้ตาอักเสบ 

เกดิจากอาการแพ้หรอืม่านตาอกัเสบ อาจให้ใช้เพยีง ๗ วนัเท่านัน้  ถ้า 

เราใช้เองอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจเกิดอันตรายขึ้นได้

ไม่ทราบว่าฉลากยาในบ้านเมอืงเราทีบ่รษิทัท�าขึน้ตดิมากบัยานัน้ 

ได้รบัการควบคมุเพยีงใดหรอืไม่ ผูบ้รโิภคซึง่ไม่มคีวามรู ้ เชือ่ฉลากยา 

และใช้ตามนัน้ บางทกีไ็ด้ผลบ้างบางทกีเ็สีย่งต่ออนัตรายเป็นอย่างมาก

เรื่องการใช้ยากับภาวะโภชนาการมีเรื่องวิจิตรพิสดารและสลับ 

ซับซ้อนมาก  เกินสติปัญญาและเกินหน้าที่ของผมที่จะบรรยายในที่นี้ 

ได้  เท่าที่เขียนมานี้  ก็ก้าวเข้าไปในแดนของแพทย์  เภสัชกร  และ 

นกัโภชนาการมากอยูแ่ล้ว  ไม่เป็นการเจยีมตวั ผดิพลาดได้ง่าย  เพราะ 

รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ หรอืรูเ้พยีงด้านใดด้านหนึง่ แล้วเสนอความรูอ้อกมา 

ความรูเ้รือ่งโรค  เรือ่งยาทีม่าสมัพนัธ์กบัอาหารการกนินัน้ มคีวามสลบั 

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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ซบัซ้อนและมเีงือ่นไข  (conditions) มากเหลอืเกนิ มนัเป็น  if-then- 

law  อยู่โดยตลอด คือไม่ตายตัว  สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยต่างๆ ที่เข้า 

มาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องๆ  เป็นคราวๆ  ไปตัวอย่างเช่น คนเป็นเบาหวาน 

หมอแนะน�าไม่ให้กินของหวานๆ  โดยเฉพาะหวานจัดๆ  ไม่ว่าในรูป 

ของอะไร คนไข้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  กินยาเบาหวานด้วย  เพื่อ 

คุมโรคให้ได้  แต่มีเงื่อนไขว่า  ถ้าภาวะน�า้ตาลในเลือดลดลงมากจาก 

สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง  เช่น กินอาหารน้อยไป ออกก�าลังกายมากไป 

กินยามากไป กินยาก่อนอาหารแล้วเว้นระยะนานหลายชั่วโมงจึงกิน 

อาหาร อย่างนี้ภาวะน�้าตาลในเลือดอาจต�่าลงมาก  โดยมีอาการบอก 

ล่วงหน้าให้คิดอะไรไม่ออก  ความคิดสับสน  (เพราะขาดกลูโคสไป 

เลี้ยงสมอง)  เหงือ่ออก มอืสัน่ ขาสั่น  (คนธรรมดาทีไ่ม่เป็นเบาหวาน 

ก็มีอาการอย่างนี้ได้  ถ้าหิวมากๆ) ถ้าอย่างนี้ละก็ ท่านให้รีบกินของ 

หวานๆ  (คนธรรมดากค็วรท�าอย่างนีเ้หมอืนกนั)  เช่น น�า้หวาน น�า้ผึง้ 

น�า้ตาลในรปูต่างๆ อาจต้องกนิทกุครึง่ชัว่โมง จนกว่าอาการจะกลบัคนื 

สูภ่าวะปกต ิสบายด ีแล้วเริม่ต้นคมุกนัใหม่ อย่างนีแ้หละคอื  if-then- 

law หรอืกฎทีม่เีงือ่นไข  ถ้าเป็นอย่างนัน้  ต้องท�าอย่างนี ้ ถ้าเป็นอย่างนี้ 

ต้องท�าอย่างโน้น ภาวะน�้าตาลในเลือดต�่านี้อันตรายมาก  เพราะมัน

ปุบปับเป็น  ส่วนภาวะน�้าตาลสูงนั้นจะค่อยเป็นค่อยไป แต่ถ้าสูงมาก

อยู่นานๆ ก็อันตรายเหมือนกัน อันตรายกับระบบต่างๆ ของร่างกาย

แพทย์และเภสัชกรได้เขียนเรื่องเหล่านี้เผยแพร่ไว้มากหนังสือ 

ที่เกี่ยวกับโรคและยา รวมทั้งโภชนาการด้วย  เวลานี้หาอ่านได้ไม่ยาก 

ถ้าชาวบ้านเราเจยีดเวลามาอ่านหนงัสอืเหล่านีก้นับ้างกจ็ะช่วยตวัเองได้ 

มาก ยงัจะช่วยลดภาระของแพทย์และพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆ 

ให้น้อยลง  ช่วยลดภาระของรฐัทีจ่ะต้องสร้างโรงพยาบาลเพิม่ ทีส่�าคญั 
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ที่สุดคือช่วยตัวเองได้พอสมควร ถ้าไม่ใช่โรคร้ายแรงจริงๆ และได้ชื่อ 

ว่าปฏบิตัตินตามหลกัพระพทุธภาษติทีว่่า  “ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน คนอืน่ 

ใครเล่าจกัเป็นทีพ่ึง่ได้  (เหมอืนพึง่ตน) บคุคลผูม้ตีนอนัฝึกดแีล้ว  ย่อม 

ได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยาก”

ในกรณีที่เรายังช่วยตัวเองได้อยู่  หมอ ยา  และอาหารแม้ว่า 

จะเป็นสิ่งส�าคัญ แต่จะช่วยอะไรเราไม่ได้มากนัก ถ้าเราปฏิบัติตนไม่

เหมาะสมแก่โรคที่เราเป็น ถ้าแม้ว่ายังไม่เป็นโรคอะไร  เมื่อปฏิบัติตน 

ไม่เหมาะสม ต่อไปจะเป็นสารพัดโรค แต่ถ้าเราปฏิบัติตนเหมาะสม 

รูจ้กัประมาณในการกนิ การอยู ่ การออกก�าลงักาย  เว้นสิง่อนัเป็นเหตุ 

ท�าลาย บั่นทอนสุขภาพพลานามัยแล้ว  เราจะพอช่วยตัวเองได้  แม้ 

เป็นโรคอยู่แล้วก็จะทุเลาเบาบาง บางอย่างอาจหายไปเลย นี่คือหลัก 

การพึ่งตนเอง  ช่วยเหลือตนเอง  เราจะพึ่งตนเองได้ก็โดยการฝึกตน 

สิ่งอันเป็นเครื่องมือในการฝึกก็คือธรรม  ได้แก่หลักการ กฎเกณฑ์อัน 

ควรเว้นและควรประพฤติ ด�าเนินชีวิตถูกต้องตามกฎธรรมชาติ ตนที่ 

ฝึกดีแล้วนั่นแหละจึงจะเป็นที่พึ่งได้  เหมือนช้าง ม้า  วัว ควาย ที่เรา 

จะพึ่งมันได้ก็ต้องฝึกมัน  ช้าง ม้า  วัว  ควาย ที่ยังไม่ได้ฝึก พึ่งไม่ได้ 

ตัวของเราเองที่ยังไม่ฝึกให้ดี  นอกจากจะพึ่งไม่ได้แล้ว ยังจะท�าความ 

พินาศฉิบหายมาสู่ตนเสียอีก

ในกรณีที่เราช่วยตัวเองไม่ได้  เช่นป่วยหนักจนลุกไม่ไหว ท�า 

อะไรเองไม่ได้แล้ว จงึค่อยมอบสงัขารของตนไว้กบัหมอให้ช่วยวนิจิฉยั 

เรื่องยาและอาหาร  โดยประการทั้งปวง  และอย่าดื้อ  ท�าตนให้เป็น 

คนว่าง่าย สอนง่าย กจ็ะได้ทีพ่ึง่อนัส�าคญัเหมอืนกนั  เพราะโสวจสัสตา 

(ความเป็นผู้ว่าง่าย)  เป็นธรรมข้อ ๑  ใน ๑๐ ข้อ อันเป็นเหตุให้ได้ 

ที่พึ่ง  (นาถกรณธรรม)

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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ใครอยากอยูอ่ย่างมทีกุข์น้อย แก่ช้า และอายยุนื ลองปฏบิตัติาม 

หลักของท่านผู้รู้จริงมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ดังกล่าวมาแล้ว คือมีสติ 

ทุกเมื่อ  ท�าใจให้สงบ กินอยู่แต่พอดี ปัญหาส�าหรับเบื้องต้น ต้องมี

เศรษฐกิจดีพอสมควรจึงจะสามารถจัดตัวเองให้กินอยู่แต่พอดีได้  เมื่อ 

กินอยู่แต่พอดีก็ท�าให้สุขภาพดี  เมื่อสุขภาพดี  มีธรรมในใจด้วยก็จะ 

ส่งเสริมให้สุขภาพกาย สุขภาพจิต และเศรษฐกิจดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆ 

จนรู้สึกว่า มีตนเต็มบริบูรณ์  (self-fulfilment)  ไม่ต้องการอะไรอีก

ในทีน่ี ้ ขอบนัทกึขอบพระคณุ แพทย์  เภสชักร และนกัโภชนา- 

การที่ได้เขียนต�าราไว้ให้อ่าน  เป็นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค 

ยา และอาหาร ผมได้ใช้เวลาว่างซึง่พอมอียูบ้่างศกึษาเรือ่งเหล่านีด้้วย 

ตนเองมาเป็นเวลา ๗-๘ ปีแล้ว พยายามซื้อหารวบรวมต�าราที่เกี่ยว 

กบัเรือ่งโรค ยา และอาหาร มาประมาณ ๑๐ กว่าปี ต�ารามไีม่มากนกั 

แต่พยายามอ่านเรื่องละหลายๆ ครั้ง  เพื่อจ�าได้และน�าไปใช้ได้โดย 

ไม่ต้องเปิดต�ารา ได้มองเหน็ชดัแจ้ง อย่างหนึง่ว่า  เรือ่งการใช้ยาเหมอืน 

การใช้ธรรมะ  คือต้องใช้เป็น  มีเงื่อนไขมาก  เป็น  if-then-law 

อยู่เสมอ  ไม่มีกฎตายตัว  ไม่เป็นอตัมมยตา  เพราะอตัมมยตา  เป็น 

unconditionality  แต่เรื่องการใช้ยา  ใช้ธรรมในขั้นโลกียะ  เป็น 

conditionality คอืมเีงือ่นไข มสีภาพปรงุแต่ง มตีวัแปรมาก ยกัย้าย 

ถ่ายเท  เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมเป็นเรื่องๆ  เป็นคราวๆไป 

ใครถือมั่นในเรื่องเหล่านี้เป็นกฎตายตัวจะล�าบาก คับแคบ คับแค้น 

ไม่คล่องตัว

ผมอยากจะขอยุติเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อน ทั้งๆ  ที่มีเรื่องจะ 

เขียนอีกมาก  เอาไว้เขียนในหัวเรื่องอื่นบ้าง
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ขอให้ท่านผู้อ่านของผม มีความทุกข์น้อย แก่ช้า  และอายุยืน 

พรั่งพร้อมด้วยพลานามัยอันดี  มีความสุขความชื่นบาน  ได้ชื่นชมกับ 

ชวีติเท่าทีธ่รรมจะอ�านวยผลให้ได้ตามสมควรแก่เหตทุีป่ระพฤตมิาดแีล้ว 

ทุกท่าน ทุกคน

    ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ

    ธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้ว ย่อมน�าสุขมาให้

         ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๒

หมำยเหตุ 

เรื่องนี้ได้ขยายความจากพระพุทธภาษิตที่ว่า

มนุชสฺส สทา สติมโต    บุคคลมีสติทุกเมื่อ

มตฺต�  ชานโต ลทฺธโภชเน    รู้ประมาณในโภชนะที่ได้แล้ว

ตนุกสฺส ภวนฺติ  เวทนา    ผู้เช่นนั้นย่อมมีทุกขเวทนาน้อย

สณิก�  ชีรติ อายุ ปาลย�    แก่ช้า อายุยืน 

(จากพระไตรปิฎก  เล่ม ๑๕ ข้อ ๓๖๖)

ท� า อ ย ่า ง ไ ร จ ึง จ ะ ทุ ก ข ์น ้อ ย
แ ก ่ช ้า  แ ล ะ อ า ย ุย ืน
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